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Yabancı dillere terceme hakkı ve türkçe baskı hakkı yalnız Reşad Ekrem Koçunundur. 

NURGÖK VE HÜSNÜTABİAT MATBAALARINDA BASILMIŞTIR. 



1885 - 1890 arasında Bayazıd Meydam 
(Resim: O. Zeki Çakaloz) 

BABA - .Vapur ve kayık iskelelerinde, 
vapur ve yelkenli gemi:lerde, motorlarda, ma
vwn.alarda halatların bağlandığı kütükden ve
ya demirden yapılmış bodur sütunlar. Merdi
ven korkuluklarının ve ,trabzanların ekseriya 
üst kısmı topuzlu ibaş sütunları. İstanbulun 
mahalle kanlan evini, karısını çocukları ih
mal eden erkekler ıha-kıkmda teşbiıh yollu kul
nırlardı: 

- Herif herif!.. Sen neyin babasının!? 
İskele babası mı, trabzan babası mı!? Kızın 
gelinlik oldu ayağına geçirecek takunyası -bile 
yoık! ... 

BABA - İstanbulun haneberduş güruhu · 
argosunda müstehcen isimlerden. 

BABA ACEMİ ;._ Onyedinci Asır ortasında 
yaşamış na,mlı ~endelerden, takım saıJıibi 

dairezenlerden, vüzera ve •hünkar huzuruna 

çıkmış sanatkarlardaıi idi; hayatı hakkında 
'başka bir kayde rastlanamadı. 

Bi:bl. : Evliya Çelebi, I. 

BABA AĞAOĞLU (Hacı) - Asıl adı Ha
cı İmam Kuli'dir; Gencelidir. İstanbulda halı 
ve ipekli kumaş ticaretiyle meşgul idi. Ka
palıçarşıda dükkanı vardı. Ömrünün büyük 
bir kısmını İstanbulda geçirdi ve 1946 sene
sinde burada vefat etti. Zarif, nüktedan bir 
zat idi. Türkistaında Rusyanın büyük bir kıs
mında, Mısır, Suriye, Irak, İran, Hindistanda 
seyahatlerde bulunmuştur. Oğlu Necef Bey 
Bakırköy Bez ve Pamuk Fabrikası mühendi
sidir. Diğer çocukları da vardır. Bunlar Gen
cede kalmışlardır. 

Ali Genceli 

BABA A.HÜ - Onyedinci Asrın ortala
rında vüzere ve Hünkar huzu.runa çıkmış 

namlı sazendelerden., takım saıhibi dairezen
lerdendir. Hayatı hakkında :başka bir kayda 
rastlanamadı. 

Bibt : Evliya Çelebi, I. 

BABA CA.FER - İstanbulda, kendi adı
na nisbetle bir zindan bulunan Ara:b aslından 
•bir yatırdır. Muammer Önur, İstanbul ve ci-
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varındaki yatırlar hakkında ·· neşretti.ği bir 
makalede Osman Ergin ile Naci Ayral'a at
fen şu satırları yazıyor: 

«Baba Cafer, şimdi İpçiler denilen Zından
kapısında karanlık bir türbe içinde yatar. Bir 
rivayete göre, Baba Cafer, İmam Hüseyinin 
çocuklarındandır. Merkadinin bulunduğu yer, 
eskiden borçlarını vermeyenlerin hapis ve 
tevkif edildiği zındandır. Baba Caferin asıl 

adı Ser:id -Cafer'dir. Bu zat, Şeyh Maksud 
ad:1nda bir arkadaşı ile ve yan~arında beş altı 
yüz kişi bulunduğu 1halde, Abbasi halifesi 
Harunürreşid tarafından elçilikle İstanbula 
gönderilmişler. Bunların şehre girişlerinden 

biraz önce, ötedenberi Kocaıınustafapaşada 

teşkil ettikleri bir mahallede oturan Araplar
la Rumlar arasında ·bir çarpışma olmuş~ Bu 
çarpışmada maslümanlardan ~ir çok kimse şe
hit düşmüş. Bunların cesetleri gömülmiyerek 
günlerce sokaklarda ikalmış. Seyid Cafer ile 
arkada§ı Şeyh Maksud, işte bu sırada İstan
bula gelmişler. Seyid Cafer arkadaşı ile be
ra,ber Bizans imparatorunun huzuruna çıktık
ları. zaman, şehitlerin böyle sokak ortaların
da bırakılmasından dolayı Seyid Cafer im
paratora bir hayli şiddetli ·sözler söylemiş. 

Bunlardan müteessir olan imparator da ken
disini, şimdi yatmakta olduğu zındana attır

mış. Seyid Cafer bu zındanda zehirlenerek öl
dürülmüş. Bu rivayetten anlaşılıyor ki, Seyid 
Çafer sinirli ve atak bir adammış. Halbuiki 
arkadaşı sakin ve herkesin mizacına göre ha
reket etmesini bilen 'bir kimse olduğu cihetle, 
imparatordan izin alarak yanındaki adamla
rın yardımı ile· şehitleri gömdürmeğe mu
vaffak olmuştur. 

«Diğer ·bir rivayete göre, Şeyh Zındani 

Abdürrauf Samedani namında bir zat İstan
bul muhasarasında ·bulunmuş · ve kapıdan 

şehre girmiştir. Bunun için bu kapuya Zın
dankapusu denilmiştir. Halife Harunürreşid 
zamanında elçilikle Bizansa gönderilip bu 
zindanda zehirlenerek öldürülen Ba1ba ~afer, 
Şeyh Zindanı Abdürrauf Samedaninin cedle
rindendir. Şeyh Zındani Abdürrauf Samedani 
İstanbul fethedildikten: sonra kendi yeşil sa
rığını çıkararak Baba Caf erin baş ucuna ko
yup yetmiş sene bu zındanda onun türbedar
lığını yapmıştır. 

«Baba Cafer türbesi, Yeniçeriliğin ilga
sından sonra İkinci Mahmud tarafından tamir 

· ettirHmiş ve bu münasebetle Zmdankapısına 
da Hazreti Cafer kapısı, yahut Babı Caferi adı 
verilmiştir. Baba Caferin eskiden ·beş tür.be
darı vardı. Bunlar vazifelerini nöbetle yapar
lardı. İstanbul kadınları bu türbeye bağlıdır
lar. Bir kadın çocuk doğurmadan önce :bir 
deste mum alarak buraya gelir ve türbedara 
okunarak tesbihden geçerdi. Boodan başka 
çocuğuna ilk giydireceği çamaşırı· da bir-,boh
ça içinde doğuma kadar türbede bırakırdı. 
Çocuk doğup sekiz, dokuz. yaşına !kadar se
nede hiç olmazsa bir kaç defa buraya getiri
lerek okutulur ve tesbihden geçirilirdi. HuSıU
siyle haşarı çocukların Baba Cafer türbeda
rına okutulmadıkça yaramazlıktan vazgeçmi-
yeceklerine inanılırdı. · 

«Baba Cafer tür,besinde ikinci bir mer
kad daha görülür ki, bu, Coban Ali Dede na-

. a . 

mında birine aittir. Çoban Ali Dedeye Zın-
dancı Ali Baba diyenler de çoktur. Bundan 
başka türbe içinde •bir de kuyu vardır. -Baba 
Caferi ziyaret edenler, 1bu kuyudan alınmış 
suyu içmeden ve zındancı Ali Babayı da zi
yaret etmeden türbeden dışan çıkmazlar.» 

Sermed Muhtar Alus da türbe hakkında 
aşağıdaki notu tevdi etmiştir: 

<<Yemişde, Zındankapusunda, yer altında 
ışık girmez, loş, daha doğrusu kapkaraın:lık 

bir türbedir. İçinde kandiller yanar; yanma-
sa göz gözü görmez. · 

«Boncuk denilen havale illetine tutulan
ları, iki, üç yaşmı geçtiği halde hala eme'kli
yenleri, kemik hastalığına uğrayıp bacakları 

ç-arpılanları, abur cobur tıkılarak sıskalaşıp 

gözleri lokma, kar.nı davul kesilenleri, naza
ra uğrayanları bir şeyden korkup boyunu 
Hüt dağı gibi şişenleri en önce mutlaka oraya 
götürürlerdi. Türbedar efendi bunlara okur, 
nefes eder, her birini ·beşyüzlük tesbihden 
geçirir, kimine de üs•tüne mühür basılmış, 

tütsülendirilecek, yahut suya konuıp o su içi
rilecek kağıtl~r verit, vaktü hale göre; gö
·nülden kopan kırk para, iki kuruş; çeyreği 
cebe atardı. 

<<Ba·ba CMer türbesinin önü, içi her. gün 
kucağında, elinde çocuklar bulunan kadın:.. 

larla :dolar; sıra gelmek için beklenip duru
lur, öne geçip bir an evvel oraya girelim di
ye mecelleşilir, itişilip kakışılırdı.» _ 

BABACAFER ZİNDANI· - Fetihten Ye
niçeri Ocağının lağvına kadar, Büyükşehrin 
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.başlıca mahpushanelerınden biri idi ki, es
esnaftan, avamı nasdan. ve serseri güruhun
dan kaatil ve hırsızlarla borç ve zina mah
kumları Galata zindanı ile buraya atılırlardı,. 
Kadınlar için de ayrı bir yer vardı. Siyasi 
mücrimler ve asker ocaklarından pirine men
sup olan kaatiller· ve hırsızlar ise Babıalideki 
Tomruk'a, Yedikuleye, Rumelihisarına, Ter
sane zindanına, Ağakapusu zindanına konu
lurdu. Umumiyetle de vücudünün izalesi 
matlO.b şerirler, zindanda geceleyin boğulur, 
cesedleri de, ayağına taş bağlanıp bir çuvala 
konulduktan sonra denize atılırdı. 

Baba • Cafer zındanı, İstaınbul surlarının 
Haliç boyunda blı- burcun altında olup, fetih
ten sonra bu burç ve yanındaki kapu · «Zın
dankapusu» adını almıştır. Vakanüvis Ahmed 
LOtfi Efendi, tarihinin üçüncü cildinde H. 
(1831 - 1832) vekayü arasında, bundan böyle 
Zındankapusuna «Baba Cafer» denilmesi için 
,bir irade çıktığından baıhsediyor ise de, Babı 
Cafer ve hatta· «Babaca.fer kapusu» isimleri 
halk ağzında tutunamamış, «Zındanka-pusu» 
adı de,vam edegelmi-ştir. -

Osman Nuri Erg,in, «Mecellei Umuru Be
lediye» adlında muazzam eserinde, İstanbul 
Kadılığı sicillerinde kayıtlı H. 1180 (M. 1766) 
tarihli bir ilmühabere dayanarak Babaca.fer 
Zındanı ile zından nizamı ve hayatı hakkında 
çok kıymetli malOmat vermektedir; şöyle ki: 

«Zındana atılanların iaşesi vesair i1hti
yaçları için devlet hazinesinden hiçbir şey 

sarf edilmezdi. Her gün, zındanın kule pen-

Babacafer Zmdam 
(Resim. Nezih) 

ceresinden bir mahkum: - Ey hayır sahip
leri! Biz burada açız!.. Merhametinize sığını-

. yoruz!... Bizi unutmayın! yol1u durmadan 
bağırır, ve mahpuslara, ıhayır sahiplerinin 
sadaka akç~siyle ayni yardımlarından her 
gün birer paralık ekmek ve birer kase çorba 
dağıtılırdı. Geceleri birer mum verilirdi. 

«Büyükşehir halkınca da, zından mah
kumlarına her gün tasaddukta bulunmak bü
yük sevap bilinirdi. Nezir kurbanları da, he
men daima zındana gönderilirdi. 

«Fakat sonraları suiistimaller başlamış, 
zından katipleri sadaka ve nezir akçaları ile 
ayniyatmı ,bir yimelik edinmişlerdi. Çorba 
pişirilmez olmuştu. Yevmiye ikişer akçelik 
ekmek dağıtırlar, paranın üst tarafını zından 
katipleri aralarında taksim ederlerdi. 

«Kurban ve mum nezirlerinden, yirmi 
mahkuma bir okka et ve bir mum verip üst 
tarafını, · odabaşı ve katipler üleşirlerdi. 

«Mahkumlardan biri, yüksek makamlara, 
devlet ricaline şefaatname, ahpab ve akraba
sına mektup gönderecek olsa, derkenar ak
çası ile altmış paradan •beş kuruşa kadar pa
ra alınırdı. 

«Bir mahkfun, zındana yatak, -1.dlim ve 
keçe gibi mefruşat getirecek olsa, yatak ak
çesi adı ile kendisinden 'bir altına kadar para 
alınırdı. Vermiyen, taş üstünde yatıp kalkma
ğa mahkum bırakılırdı. 

«Bir mahkumun af. ve itlagı emri gelse, 
ala bildiklerini alırlardı. 

«Subaşılar tarafından tutulan hırsızlar ve 
yankesiciler zındana atıldığında, vak'a şüyu 
bulmamış ise, üç ·beş gün sonra hırsız ve 
yankesicilerden alacaklarını alıp serbest bı

rakırlardı. 

«Mahkumlardan, zındancılara para yedi
recek kudrette olanlar, hoş tutulurdu. Borç 

· yüzü.n.den zındana atılmış yahut cürmü ıpek 
o kadar büyük olmayan mahkO.mlar, ·2ından 
katiplerine akçe verecek durumda olup da 
vermezlerse, · türlü yollardan muazzeb edilir
di. Para verenler ise hoş tutulur, hatta, cü~
mü yok imiş tecessüs ettik diye hakkında şe
faatnamelet tanzim ed-ilirdi. 

«Rum, Ermeni ve Yahudi akalliyet ce
maatler sandığından zından subaşısına rüş
vet verirler · ve ·bu suretle bir gayri müslim 
zındanda müslüman mahkumların nail olama-
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dıkları rahatı temin ederdi. Zındaınm iti:barlı 
misafirlerini gayri müslimler teşkil ederdi. 

«H. 1180 de, Baba Cafer Zındanının bu 
bozuk düzeni düzeltilmek istenildi ve şu ted
birler alındı : 

1 - İstanbul kadılarının nezareti ve 
Divanı alide çavuşbaşı ~ulunanların hükmün
de bulunan Baba Cafer Zındanına, etvar ve 
harekatı mücerreb, ınamuskar bir zından su 
başısının tayini. 

2 - Zmdana konulan bir maıhkilmdan. 
her ne sur~tle olursa olsun hiçbir para alın~ 
mıyacaktır. 

3 - M ve itlak edilen mahk.ftmdan, ~ç , 
namiyle 18 para, dilekçe akçesi namiyle de 
iki· para alınacaktır. · 

4 - Gayri müslimlerin verdikleri rüş

vetin katiyen önüne geçilecektir. 
5 - Kule penceresinden münadiye veri- · 

len sadakalardan toplamm akçe ile her gün 
mahkumların ekmek ve çorl>aları mutad üze
re muntazaman tevzi edilecektir. Cuma gün
leri de pilav verilece~tir. Bu paraya Babaca
f er Türbedarı mütevelli ve zından subaşısısı 
nazır tayin olunacak ve para onların eli ile 
sarfolunacaktır. 

6 - İaşe, odun, kömür, kandil, ve de
lekçi masrafları çıktıktan sonra geri kalan 
para, keselere konup mütevelli ve nazır ta
rafından mühürlenecektir. 

7 - İstanbul !kadıları, !her dört ayda bir 
zindan hesaplarını tetkik edecektir. Fazla 
para ile, borç yüzünden hapsedilmiş olup hiç
bir· vakit ·borçlarını ödeyemiyecek olanların 

borçları ödenecek ve bu gibiler tahliye edi
lecektir; 

8 - Mahkumların istidalanndan, derke
nar akçesi olarak yirmi paraya kadar harç 
alınacak; kudreti olmayanlarınki meccanen 
yazılacaktır. Hilafında hareket eden katipler 
şiddetle tecziye edilecektir. 

9 - Her gün zındana atılan veya zından
dan çıkarılan mah:kftmlar evvela çavuşbaşı 

ağaya inha oiunaca!k ve ancak onun tascli:klıı
den sonra ,bir adam zındana konulup çıkarıla
bilecektir. 

10 - Bu nizamın ayoon tatbikından zm
dan süıba§ısı şiddetle mes'ul .tutulacaktır». 

Zina ve fuhşun, gazabı Sübhani olan ta
un ve vebanın zuhurunda başlıca s·ebepler
den bilindiği devirlerde, İstaınbulda gerek 

cami avlusunda, sokakta, bekar odalarında ve 
kırlarda ve gerekse mahalle aralarında aleni 
ve gizli fuhş ile ittfüam olunan zaniyeler ve 
fahişeler de Babacafer Zındanının kadınlar, 

:kısmına atılırdı. Mahalle imamları, bu gibi 
genç kız ve kadınları zabıtaya ihbar eder, 
zabıta da ihbardan sonra şiddetle takip ve 
zaniyeyi ve fahişeyi zındana atmakla muvaz
zaf idi. Bir zaniye veya fa•~e, z1ındandan an
cak tövbe ve istiğfar etmek suretiyle kurtu
·labilirdi; hakikaten nadıın ve pişman olduğu
na dair, mahaUesi imamı ile mahallesinden 
sözüne itimad edilir ,bir zatın kefaleti de 
şarttı. İstanbul Kadılığına hitaben yazılan H. 
1192 ~M. 1778) tarihli bir fermanda, zaıiiye 
ev fahişelerin tövbe ve istiğfar ile tahliye
lerinde de bazı kızlarla kadınlardan para alın
dığı, .bunun şiddetle önüne geçilmesi, para He 
kefalette bulunan imam ve şahitlerin de, cü
rümleri sabit olduğunda sürgüıne günderile
cekleri yazılıdır. Vakanüvis Ahmed Lfttfi 
·Efendinin H. 124 7 vekayii arasında kaydettiği 
·bir. 1bendden, bir ara Babaca.fer Zındanınm 
yalnız kadın: mahkumlara tahsis edildiğini 

öğreniyoruz; vakanüvis «Bu ane kadar ma
halli mezk0.r taif ei nisaye mahsud mahpes it
tihaz olunmuştu; (Baba Caferle zındancı Ali 
Dedenin) ruhaniyetlerine hürmeten Ahmetli
ye meydanı civarındaki tobhane nisaya tah
sis ile zindanı mezkure karakolhane inşa 

(olundu)» diyor. 
İstanbulda, ıha.zan saltanat tebeddülü, ba

zan da bir sadırazamın sukutiyle neticelenen 
· askeri ihtilallerde, ihtilaldleriın ilk işlerinden 
biri Galata ve Babaca.fer Zındanlarına gidip 
!kapularmı açmak, iburadak:i. mücrim.ini salı

vermek olurdu. Mahpusları hürriyetlerine 
kavuşturmak, ihtilali idare edenler !indinde 
'bir uğur sayılırdı. Buna bir örnek olarak, 
Naima tarihinden, Genç Osman vakasındaki 
şu satırları ~kumak kafidir: 

« ... ve asker, şükrane-i cülus, ıBabacaıfer 
Zındanına varıp ande ve Galata Zındanında. 
olan mahpusları itlak ettiler. Ve taş· gemile
rinde ve tersane zındanında olan mücrimleri 
salıverdiler ... » 

Baba Cafer Türbesi ve Zındanı İstanıbul · 
Ansiklopedisi adına 1951 yılı şubat ayında 

Hakkı Göktürk tarafından ziyaret edilmiş ve 
aşağıdaki notlar verilmiştir: 

Türbe ve zmdan 1934 Belediye Şehir 
Rehberine göre Zıındankapusu Caddesi ile 
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Canbazhanı Sokağı kavşağı köşesindedir. İki 
demir •kanatlı .sokak kapusunun üstünde şu 

kitabe vardır: 

Merkadi Hazreti Cafer radiyallahü anhü 
1298 (M. 1881) 

Gel ziyaret kıl niyaz et Caferülensariye 
Müptelayi derd olanlar biavnillah olur hoş 
Gerek ekdar gerek emraz nedeklft hüznü endişe. 
Namüradı berınürad ider iden eyle gdş 

Kıraat eyle üç ihlas dahi surei Fatiha 
Bu ali Ali Babayı sakın eyleme feramftş 
Eğer mü'min eğer gayri alub bir katre ahinden 
Hasılı cahi necatden her kim eylerse nuş 

Bu demir kapunun arkasında bulunan 
ikinci hir camlı kapudan ön kısmı taş arka
daki geniş kısmı tahta döşeli bir medhale gi
rilir. Medhalin solunda türbedarlara meşruta 
oda, onun yanında zindana çıkan merdiven, 
geride sol dipte de tül'ibe kapusu bulunmak
tadır. İ.ki demir :kanatlı tıürbe kapusunun üze
rindeki t·filik hat ile manrum kitabe şudur: 

İkinci Mahmudun Turası 

Şahi keri'ar şiyem hazreti Sultan Mahmud 
Hüsnü hulk ile odur fahri müluki ilslam 

Devri Fatih geçeli iııbu makamı rôşen 
Olmamışken himem (tevsiine?) mazhari tam 

Kıldı tecdidine ferman o müceddid unvan 
Caferin rnhini şad eyledi ber vefki meram 

Öyle Cafer ki Hassan tenine lulnıış idi 
Tabün ahdi ııehida bu mahal içre niyam 

Gel de ihlas ile ol cayi icabetdir bu 
Sübhagerdani düa şahi cihana müdam 

Alem oldukça nazargahi vell agah 
Daim itsün şebi devranı Hudayi allam 

Bendei sadıkı Es'ad didi ziba tarih 
Merkadi Caferi yapdı ne güzel şahi enam 

1250 (M. 1834 - 1835) 

Kapudan zemini taş döşeli küçük bir met
hale sonra türbeye girilir. 5 X 9 metre kare 
genişliğinde tahmin edilen türbenin zemini 
tahta döşeli, üstü tonos ile· örtülmüştür. Işık 
alacak kapudan başka hiç bir yeri yoktur, 
elektrikle tenvir edilmiş.tir, tavana asılmş es
ki devirden kalma üç kandil vardı. Solda Ba
ba Caf erin sağda Zındancı Ali 13abanın mer
mer sandukalı merkatleri bulunmaktadır. Ali 
Babanın merkadi yanında asırlar boyunca su
yundan şifa beklenmiş olan demir çıkırıklı 

kuyu vardır. Baba Caferin sandukası da ·bir 
demir parmaklıkla çevrilmiştir. 

Zındana çıkan taş merdiven on dört ba
samaktan sonra sağa kıvrılır, bu merdivenin 
yirmi ibeş basamaklık ·bu ikinci kısmı tepe 
penseresiyle aydınlatılmıştır. Zındana tek ka
natlı bir · demir kapudan girilir. Evvela zm
dan mescidi görülür. Tahta döşeli ve 5X9 
metre kare genişliğinde olan mescidin mih~ 
rabı . duvar içinde basit ·bir ikemerdenı ibaret 
olup içinde vaktiyle mahkumlar tarafından 

kullanıldığı rivayet edilen iki toprak testi bu
lunmaktaydı; mescid demir ısgara parmak
lıklı dört pencere ile aydınlatılmıştır. Asıl 

zındana buradan yine tek kanatlı demir bir 
kapudan girilir ve on basamaklı gayet dar biı• 
faş merdivenle çıkılır. Zından 4X9 metre 
kare genişliğinde tavanı tonos örtülü beş kü
çük mazgal deliği ile aydınlatılmış bir yerdir. 

Baba Oafer Türbesi ve Zmdanı bu satır
ların yazıldığı sırada Topkapu Sarayı müzesi 
mıüdürlüğü emrinde bulunuyordu. · 

BABACAN - Aslen Üsküdarlıdır; De
desi Dağıstan muhacirlerindendir, PendHrte 
İstasyon karşısında kahvecidir. Kap.vesini sa
bahları saat dörtde açar. İlk trene yeşitecek
le~e kahve, çay hazırlar ve uzun uzun hikaye
ler anlatıp tren zamanı •beklemek zarunetini 
bu şekilde giderir. Treninin canlı tarifesidir, 
tren zamanı gelince yüksek sesle ·bağırıp aha
liye ihtar eder. 

Vücud yapısı iri yan, latifeci; kendisini 
Pendikte, Kartalda, Tuzlada, Ge•bzede ve o 
civarda herkes tanır. Arada sırada ocak !ba
şında vaaza başlayıp müşterilerine ahlaki 

. öğütlerde bulunur. Velhasıl hoş bir esnaf ti
pidir. (1951). 

Ali Genceli 

BABAÇ - ıHaneberduş külhaniler argo
sunda iri yarı adam; kendi muhitlerinde kü
çüklere hürmet telkin edememiş yaşlılar; ek
seriya Ia'kab olarak kullanılır: «Babaç Tahir, 
Babaç Salih» ,gibi. Ba·baçda bir de tezyif var
dır. 

BABADAĞI YOKUŞU - Kasımpaşanın 
Kadımehmedefeındi Ma,halesi sokaklanndan
dır. Paşaçeşmesi Sokağı ile Bahriye Hastaha
nesi arkası sokağı arasında merdivenli - düz, 
sağa, sola kavisli bir sokaktır. Şeyhveli Sokağı 
ile ·bir kavuşağı vardır. 



BABA EFENDİ (Şeyh)_ - 1738 - İSTANBUL 

Paşaçeşmesi Sokağından yürününce evve
la kaba taş merdivenli olarak sonra sağa bir 
kavis çizilerek düzleşir ve genişler, tekrar sola 
bir kavis çizerek darlaşır, Bahriye hastahanesi 
arkası sokağında nihayet ·bulur. Sokağın baş
langıcında sağda dört basamaklı, üç katlı ah
şap bir ev, yanında iki ahşap ev olan dar ve 
toprak 1bir aralık yol vardı_r. Daha sonra ,Şeyh
veli Sokağını nihayetine kadar iki katlı kagir 
büyü'k •bir 'bina olan Kadı Mehmed İlkokulu 
(Eski Rüşdiye Mektebi) ~şgal eder. Yine soka
.ğın başlangıcında sol tarafta Deniz Hastaha
nesinin yüksek bahçe duvarı ve kapısı olup 
onun yanında ikinci kavisin başmda olan Kadı 
Mehmeıd Efendi Camiinii:ı fevkani meşrutası
nın duvarında tersaıne emini Ahmed Ağa Çeş
mesi bulunmaktadır. 

İkinci ikavistan sokağın sonuna kadar ca
miin .. fevkani meştutası ve havlu kapusu işgal 
eder (Ocak 1960). 

Hakkı Göktürk 

. BABA EFENDİ (Şeyh) - Geçen asırda 
İstanbulun ıbüyük şöhretlerinden bir Kaadiri 
şeyhidir; Haseki Caddesindeki tekkenin şey
·hidir (B.: ~abaefendi Dergahı). Aşağıdaki sa
·tırlar, Reşad Mimaroğlunun İstanbul Ansiklo
pedisine gönderdiği ·notlardan alınmıştır: 

«Ba'ba Efendi aslen İstanbullu olup do
ğumu 1Ş20 ye doğrudur, 1883 de ölmüş.tür, 

kabri, tekkesi haziresindedir. Zamanında, ne
fesi ve yazdığı muskalar ile meşhur idi; bu 
şeyh, Beşinci Sultan Murad deli olduktan son
ra validesi Sevkefza Kadınefendinin, hammal
lar kahyası~ ve İkinci Abdülhamidin meşhur 
hafiyelerinden Elhac Hafız Mehmed Emin 
Vasıtasiyle dameni kerametine sarıldığı ve 
oğlunun şifa bulması için kendisinden mus
kalar getirttiği Baba Efendidir. Kendisinden 
sonra oğlu Mehımed Ali Efendi tekkesine şeyh 
oldu. Bu Mehmed Ali Efendinin büyük kızını 
Hobiyar Mahal-lesinin Yokuşçeşme Sokağı alt
başındaki Bekarbey Tekkesinin şeyıhi meşhur 
Seyh Bekar Beyin oğlu Şeyh İhsan Efendi al
:Uıştı ki, bu izdivacdan doğan bir erkek ço
cuk, nevcivanlık çağında, harikulade güzelliği 
v~ türlü uygunsuzluk ve haşarılıkları ile İs
tanbul zabıtasını hayli uğraştırmış, «Kız Ali» 
ve «Sarı Ali» lakahları He baldırı çıplaklar 
ve külhaniler arasında 'büyük şöhret kazan
mış ve mahkum olarak gaUba Bursa hapisha-

nesinde de kendi yolundan ·biri tarafından 
katledilmişti (B. : Ali, Kız yahud Sarı). 

Sermed Muhtar Alus da İstanbul Ansik
lopedisine tevdi ettiği notlarda şunları yazı
yor: 

<<Baba Efendinin nefes ve muskalarına 

oğlu Mehmed Ali Efendi de devam etmiştir. 
Baba lakabı, zannım, çocukları sevdiği, koru
duğu, nefesi hasta çocuklara iyi geldiğinden 
kalmış olacaktır. Gebe kadınların günü yak
laşıp doğuracağı sıralar çocuğun kundağı, 
etekbezi, pamuklusu Baba Efendiye götürü
lüp bırakılır, o, okuyup üfledikten sonra alı
nıp gaklanır, doğum olur olmaz evvela onlar 
kullanılırdı. Efendiye memedeki, kundaktaki 
çocuklar da götürülür, nefes ettirilir, geç -yü
rüyen çocukların «kösteği» kestirilirdi (B. : 
Kösteğini kesme, Geç yürüyen çocukların). 

BABAEFENDİ DERGAHI _. Haseki 
Caddesinde, bu caddeyi Cerrahpaşa Caddesi
ne bağlıyan Yağhane Sokağının köşesindeki 
Bayrampaşa Türbesi ittisalinde bir Kaacliri 
Dergahı idi, az ileride bir çıkmaz sokak için
de de tekkenin harem kısmı var idi, bu satır
ların yazıldığı sırada sema'hane ve selamlık 
kısmı tamamen haraıb olmuş bulunuyordu, 
harem, ·bakımsız ve yarı hara-b mesken olarak 
kullanılmakta idi (1946). 

Reşad Mimaroğlu 

BABA GENCELİ (Hacı) - Bu satırların 
muharriri Ali Gencelinin büyük amcasıdır. 
1275 Azerbaycanda Gencede doğmuştur. Ba
bası Kara Hacı Mehmed idi. Bu sebepden ai
lenin eski soyadı «Mehınedof» · veya «Meh
medzade» dir. Babası Gencenin eski bir aile
sine mensup ve Gencenin Sofolar mahallesin
den idi. ·Bu Sofular mahallesi Timurlenkin 
Ankara muharebesinden sonra :bir kısım Ana
doluluları göçerdiğinde Şeyh Sadreddin, Erde
bilinin oğlu Derviş Alinin teşvikiyle Timur 
tarafından Gencede inşa edilip ve Ankaradan 
getirtilen Anadolu göçmenleri bu mahalleye 
yerleştirilmişlerdir. · 

Kara Hacı Mehmed Beyin yedi oğlu ve 
iki kızı vardı. Oğulları Hacı Ali Rıza, Hacı Ali 
Asgar, Süleyman, Hacı Ali Ekber, Hacı Ba:ba 
ve Neceftir. Hacı Babas:mın altıncı oğludur;· 

Asıl adı dedesi Hacı Mehmed Hüseyin oldu
ğundaın Mehmed Hüseyindir. Fakat hürmeten 
küçüklüğünde babası tarafından 1baba denil- · 
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etiğinden Baba ismiyle şöhret ·bulmuş ve Mek
keye gittikten sonra da Hacı Babas ismi ile 
çağrılmış, asıl adı olan Mehmed Hüseyin 
unutulmuştur. İlk defa 1290 civarında İs
tanbula gelmiş bir müddet kalmış ve sonra 
Hacca gitmiştir. Kardeşi Necefle birlikte İs
tanbulda Yıldız Hanında ticaret hane açmış 

. ve h::ı,lı, ipekli kumaş ve· çay ticaretiyle meş
gul olmuştur. Bir müddet sonra İran-a ve da
ha .sonra Türkistana (Semerkand, Buhara ve 
Kaşgare) gitmiş ve oralardan İstanbula çay 
ve Orta Asya halı ve Kumaşları getirmiştir. 
Daha sonra İrandan İstan:bula halı getirtmiş
tir. Karde.şiyle :birlikte ira'nda da bir :ticaret
hane açarak işi genWetmişlerdir. Hacı Baba 
İstanbulda bulunmadığı zaman kardeşi Ne
cef İstanbuldaki işlerine devam e1ımek.te idi. 
Diğer· kardeşleri ise o zaman vefat etmişler
di. 1300 e doğru İıstanıbulda Yıldız Hanının 
·büyük bir his.sesini satın almışlardır. Bugün bu 
haın: 1bu ailededir. Hacı Baba zamanında İstan
bulun tanınmış tüccarlarından olup ·bir kısım 
hayır ·binaları da ıyapmıştır. Üsküdarda Şemsi
paşada satın aldıkları yalıda otururlardı. Hacı 
Ba·banın üç oğlu ve ·bir kızı vardı .. Oğulların
dan Süleyman Mehmedzade ve Mehdi Meh
medzade şimdi New Yorkta ve diğeri Meh
med Ali Mehmedzade Yldız Hanı 5 numara
da ,ticaretle meşguldürler. Mehmed Bey Ro
bert Kollejden ve Michigan Üniversitesi Zi
raat Fakültesinden mezundur. Halı üzerinde 
ihtisası vardır. İslam Ansiklopedisinde halı 
maddesini bu zat yazmıştır. Tercüme eser
leri de vardır. Hacı Baba ve kardeşleri halı 
sanatının inkişafı için çok çalışmış ve İranda 
bir :halı fabrikası kurmuşlardır. Bu fabrika 
halen mevcut değildir. Ancak bu fabrikanın 
çıkarmış olduğu halıların her ·biri bir sanat 
eseri 've 'kıymetlidir. Fabrikanın yaptığı halı
ların çoğunun resimleri 'bir albümde toplana
rak fabrikanın çalışma tarihi ile· birl~te bu 
satırların muharririnin babası Hacı Cevat 
Genceli tarafından. hazırlanmış ve bir nüs
hası Paris ve Lon,dra müzesi halı mütehassısı 
0rdubadlı Abbas· Ağanın teşvikiyle o müzeye 

-hediye edi:lmiştir. Bu fabrika İsta,nbulda halı 
ticaretin.in inkişafında büyük bir rol oyna
mıştır. Merhtııın Racı· Baba ömrünün sonuna 
doğru Tebrize- giderek bu fabrikanın işle:r;iyle 
bizzat meşgul olmuştur ve 1340 (1924) de 
T~brizde vefat' etmiştir. 

Ali Genceli 

BABA HASAN. ALEMİ MAHALLESİ -
1934 Belediye Şehir Rehberinin 6 numaralı 
paftasına göre Fatih Kazası mahallelerinden
dir. Atatürk Bulvarı Çıngıraklıbostan Sokağı 
Horhor Caddesi ve Şehzadebaşı Caddesiyle 
çevrilmiştir. İç sokakları şunlardır: Serezli 
Sokağı, Kavalalı Sokağı, Şeyhali Sokağı, Kaf
tan Sokağı, Hoşkademmedresesi Sokağı, Lut
fiefendi Sokağı, Papağan Sokağı, Kırmatu

lumba sokağı, Ti,itüncü sokağı, Babahasan 
Sokağı, Virançeşme Sokağı, Hacılatifefendi So
kağı, Toprak Sokağı, Girdap Çıkmazı, Meç

. hulas:ker Sokağı, 0ruçgazi Sokağı, 0ruçgazi-
camii Sokağı,. 0ruçbozan Sokağı. 

Dar gelirli ve orta halli Türk ailelerinin 
oturduğu hir mahialle o1up 0ruçgazicamii, 
Babahasan Mescidi ve Mimarayasefendi (Sa
raçhanebaşı Camii), Horoz Hamam ve Çandar
lıibrahimpaşa Hamamı bu maıhallenin sınır

ları içinde ıbulunur. Türk yapı sanatının bir 
şaheseri olan İbrahimpaşa Hamami Atatürk 
Bulvarı açılırken küçük bir kısmı bulvar üze
rinde 'bir çıkıntı yapıyor bahanesiyle maalesef 
yıktırılmıştır. (B. : Candarlı İbrahimpaşa Ha-
mamı). • 

Bu mahallenin tarifi yolunda yukarıda
ki notlar 1950 yılında ,tesbit edilmiştir (B. : 
1-mar). 

BABAHASAN SOKAĞI - Saraçhane
başından Aksaraya inerken Atatürk Bulvarı
nın sağına düşen Babahasanalemi Mahallesi
nin sokaklarından olup kaba taş döşeli ve bo
zuk bir yol idi. Adı mahalleyle ,beraber Ba
bahasanalemi Mescidinden_· alınmıştı. Bu mes
cid ve banisinin kabri bu sokak üzerinde· idi. 
1950 den evvel mescid ;hizasından bir kısmı 
Bulvara alınmıştı. 1956 da başlayan son imar 
işleri arasında tamamen !kaldırıldı. 

BABAHASANALEMİ MESCİDİ - Aşa
ğıdaki notlar 1950 yılında ıtesbit edilmiştir: 

<<Atatürk iBulvarı ile Saraçhaneden Ak
saraya inerken ~ağda yolun altında görülen 
ilk küçük ·harap , mescittir. Hadikatül Cevami 
şu malumatı veriyor: <<Hoşkadem Camii kur
bindedir. Mescidi mezburun banisi Alemdar 
B_aba Hasan Ağadır, bir yokuş üzre bina olun-

. mağiyle kapusunun birisinin merdiveni var
dır, kabri mescidden ·bir miktar baid •bjr ha
nenin bahçesinde bulunmağla haneyi mezbu
run sokağa olan penceresinden ziyaret olu
nurdu, Badezaman .pencereyi mezbure sed 
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olunup bahçenin dahilinde kalmıştır. Minbe
rini zimmet vekili katip Mustafa Efendi vaz 
eylemiştir, ittisalinde Ahi Çelebi mektebi bi
na eylemiştir, mahallesi vardır». 

«Yarı kargir dört duvar üzerine kiremit 
örtülü, yapı sanatı bakımından kıymeti ol
mayan basit bir -binadır. Minaresi tuğla ile 
örülmüş, şeref esi taş korkuluklu ve minare 
külahı kurşun örtülü külahtır. Mihrabı dı
şa:rıya çıkıntılar, son cemaat yerine ·beş 

ahşab direk üzerine atılmış ıbir yağmurluk 

vardır. 1936 -1937 arasında Evkaf tarafın
dan kadro ;harici edilmiş ve ayda iki buçuk 
lira kiraya verilmiştir. Kiracılar tarafından 
tamir ıkastiyle bir çivi dahi çakılmadığından 
bugünkü perişan hale düşmüştür. Bir kaç ba
samak · taş merdivenle çıkılan avlusunda ki 
müezzin meşrutası odacıklar da keza kirada 
olup aynı perişan ·haldedir. 

«Banisinin kabri Hadikanın da kaydet
tiği gibi az ileride ·bulunup yanı başındaki 

küçük ,bir atölyenin sahibi tarafından şayanı 
şükran ·bir hürmet duygusu ile temiz tutul
makta idi; kabir taşı yoktu fakat bir ağacın 
üzerinde asılı bir levhada yeni ıtürk harfleri 
ile şu satırlar yazılmıştır: «Fatihin Alemdarı 
Hasan Baba Aleminin mezarıdır>. Kabrin 
önündeki demir parmaklıklı duvarın sokağa 

·bakan yüzünde ve köşede Şair Sıtkınm beş 

beyitlilc tarih manzumesini ihtiva eden mer• 
mer bir kitabe taşı da duvara gömülmüş bu
lunuyordu, üzeri yeşil bir yağlı ·boya ile çok 
kötü bir şekilde boyanmış ve okunmasını hay
li güçleştirmiştir, kitabe şudur: 

Tenimde tigi iteııtab dilimde nazmı settan 
Ben oldum Fitihin ol günde · mergub alemdarı 

Gazayi ekber ittim rüstemAne 
(bedke§ hasım ile?) 

Oluben garki hun eltid işte 
şehidler serdan 

., Mlll!!-:.ı.. Yatıırdum kimse b~ez hali 
ahvalimi ( ......... ?) 

Meğer minlda iqad eylemişler 
. böyle dilfvarı 

Çeragım şıı'ledar iden kim ba• 
ğı cennet olıııın 

Badi her bir umurıında ola 
aııin mededkan 

(Dinle?) Sıdkı bunun tlmirine 
menkııtunu tarih 

Babahasanalemi Mescidi, 1951. 
(Resim: Nezih) 
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(Zebi ?) devlet Basan Baba ki ( ......... ?) alemdan 
. -

«BHhassa tarih mısraının tam okunama-
ması şaya•ıiı esef tir. 

«Hadikanın bu mescidin yerini tayin 
ederken Hoşkadem Cariılini göstermesi ibiraz 
garibdir, zira Hoşkadem Camii hayli uzakda 
:kalır, -halbuki Oruçgazi Camii, Babahasa,nale
mi Mescidinin hemen yanı ·başındadır». 

Orhan Mümtaz 

Bu mescid 1956 da ba§layan ve İstan
,bul kadim simanın tamamen değiştiren imar 
istimlakleri ve hedimleri arasında civarında
ki diğer 'binalarla ·beraber yıktırılmış, kalk
mıştır. 

BABAHAYDARCAMİİ SOKAĞI - Ha
liçde Defterdarın üıstünde Babahaydar diye 
anılan semtin sokaklarından olup 1934 Be-

Babahaydarcamii Sokağı 
(Resim: Nezih) 

lediye Şehir Rehberi- J...-~~ ~-;~~-~-;= ~1~ ~.e i~ ~, nin 9 numaralı pafta- ,, 
sında Cezerikasım ve 
N i a a n c ı m u s t a
f a p a § a mahalle
leri arasında gösteril
miş olup yine bu paf
taya göre Düğmeciler _, 
Mahallesi hududu 
içindedir. Nazırağa

çeşmesi Sokağı ile . 
Haydarbaba Caddesi ,,_ · •·t=.>--,,==="'=:;;;,;;;;~ 

arasında oldukça · ge- ~ 
niş bir kavis çizerek 
uzanan bir yoldur. 
Haydarbaba Caddesi 
kavuşağindan girildi
ğine göre alt yarısı 

Babahaydarcamii 
Sokağında çeşme 

kaba taş döşeli, ıgayri muntazam mer
divenli ve üst kısmı toprak dik me
yilli bir yokuştur. Cadde· ile olan ka
vuşağının sağ köşesinde Babahardar 
Mescidi bulunmaıkıtad'Jl'. · Mescidin ar
ka avlu kapusu bu sokak üzerinde. 
İki !kenarından birer, ikişer, üçer 
katlı ve hemen hepsi bahçeli, yazın 

yeşilliklere gömülmüş ahşap evler 
orta hallt Türk ailelerinin mesken
leridir. Havadar, sessiz ,bir sokaktır. 
Evlerinin üst katlarından Halicin ve 
karşı sırtların girael bir panoraması 
görünür. Bilhassa karşl!da yağmur bu
lutlarının toplandığı zamanlar, kurşu
ni bir fon üzerinde Okmeydanı Mes
cidiınin mermer -bir sütun halinde 
yükselen bikes minaresi, Haliç- sula
rındaki ışık ve gölge dalgalan hari
kulade bir manzaradır (Birinciteşrin 
1950). 

Bu sokak üzerinde büyükçe bir 
ahşap evin bahçe kapusu yanında 
tunç musluklu ayına taşı ve teknesi 
mermer metrfrk ve kitabesiz bir çeş
mecik ·bulunmakta idi. 

Bibi.; REK, Gezi Notu. 

BABAHAYDAR KUYU SOKAĞI 
- (B.: Bababahaydartekke Sokağı). 

BABAHAYDAR MAHALLESİ -
İstanbulun eski mahallelerindendir. 
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Haliçte Defterdarıın Üzerlerine düşer, adını 

Babahaydar Meşcidinden almıştır (B. : Baba
ha:ydar Mescidi). 

1293 mebus seçiminde tanzim edilen def
terde 203 hane olarak gösterilmiştir. Son teş
kilatta kaldırılmış olan bu eski mahallenin 
1934 · Belediye Şehir Rehberine göre Düğme
ciler, Nişancımustafapaşa ve Cezerikasım ma
halleleri arasında taksim edildiği anlaşılıyor. 

BABAHAYDARMEKTEBİ SOKAĞI -
Haliçte Defterdarın üstünde Babahaydar di
ye anılan semtin sokaklarından olup 1934 
Belediye Şehir Rehberinin 9 numa·ralı pafta
sında Cezerikasrm ve Nişancımustafapaşa 

mahalleleri arasında gösterilmiş olup yine bu 
paftaya göre Düğmeciler mahallesi hududu 
içindedir. 

Adı geçen rehberin ·bu paftasında Hay
darbaba Caddesi ile Balcı yokuşunun teşkil . 
ettiği üç yolağzı kavuşağı üzerinde görülen 
Babaıhaydarmektep sokağı aslında bu •nokta
da olımayıp hu üç yolağzından yirmi adım 
kadar ·ileride ve Balcı yokuşu üzerindedir. 

Yola bu başından girildiğine göre: Cadde de
nilecek kadar geniş kaba taş döşeli alt ve üst 
kısımları gayri muntazam merdivenli ve ol
dukça dik meyilli bir yokuştur. İki yanında 
büyüklü küçüklü ve bahçeli ahşab evler var
dır. Sokak yokuş kısmının üstünden doksan 
dereceyle sağa kıvrılır ve dümdüz Zahireci 
Sokağına kavuşur. Bu dirseğin iç kısmında 
Onsekizinci asır türk yapı sanatımn en güzel 
örneklerinden medrese planı üzerine inşa edil
miş Şeyh Selami Nakşibendi Dergahı bulun
makıtadı,r. Bu ~atırların yazıldığı sırada bu 
nefis eser metruk ve yürekler sızlatan bir 

haldeydi; tezelden tamir 
edilip :kurtarılmazsa İs
tanbul, -üzerindeki · Türk 
damgasın~n pek asil ör- · 
neklerinden birini daha 
kaybetmiş o 1 a c aktır 
(Ekim 1950). 

Bibl.: REK, Gezi Notu. 

BABAHAYDAR MES• 
CİDİ - Haliçte Defter
darın üstünde Babahay
dar diye aınılan semtte 
olup 1934 Belediye Şe-

Bababaydar Mescidi 
(Resim: Nezih) 
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bir Rehberine göre Düğmeciler mahallesi 
sınırı içinde kalmış,tır. 

Yine aynı rehber·e ,göre Haydarbaba 
caddesiyle Babahaydarcamii Sokağı kav.uşa
ğın köşesindedir; caddeye nazaran bir set üs
tünde, iki avlu kapusundan büyük kapu Hay~ 
darbaba Caddesi üzerinde kaba taş döşeli 
merdivenli bir çıkmaz sokak nihayetinde, kü
çük kapu da Baba'haydarcamii Sokağındadır. 
Hadikatülcevami ·bu mescid hakkında şu ma~ · 
lumatı veriyor: 

«Bürüncüklü Ayazma yanındadır. Ka
nuni Sultaiı Süleyman tarafından Hayar Ba
ba için teberrüken yaptırılmıştır. Bu Haydar 
Ba:ba Abdullah Ahrar Hazretlerinin halife
lerinden olup kırk sene kadar her ramazan 
Eyyub Camiinde itikafe çekilmiştir. Sultan 
Süleyman ,bu zatın haline· vakıf olunca gön
lünü hos etmek üzere bu mescidi ·bina bu-. 
yıurmuşl~dır. Haydar 1Baba da orada medfun
dur. Minberini Üçüncü Sultan Mustafa za
manında Arpacı Mescidi imamı Abdulla11 
Efendi koymuştur. Mahallesi vardır.» 

Dört köşe, planlı, tuğla minareli, ahşap 
son: cemaat yerinin dışı aşı _boyalı bir mes
ciddir. Büyük kapudan ,girildiğine göre sola 
düşen sed üstü bir mezarlığm hemen başında 
Haydar Babanın son zamanlarda çimento ile 
pek zevksiz olarak tamir edilmiş kabri bu
lunmaktadır. Ka'brin üç satır üzerine olaa 
kitabesi şudur: 

«Kutbül-ebrar vel a,hbar Baba Haydarül
nakşıbendi ül Semerkandi hazretlerinin mer
kadi münevvereleridir ki azizi müşarünileyh 
ekabiri ıhaceganı nakşibendiyeden Hoca Ubey
dullah· Abrar hazretlerinin hulefayi kiramın
dan olup dokuzyüz elli yedi tarihinde irtihali 
dari beka buyıurmuşlardır. Kuduse sirre hü
ma.» 

Kitabe «Aziz» kitabesini taşımaktadır. 

Bu kitabenin •bir eşi de merkadın merdivenli 
çıkmaz sokağa açılan parma:klığı dua pence
resi üzerinde bulunmaktatlır. Son cemaat ye
rinin önünde çimento döşeli temiz bir avlu
cuk tulumbalı ve üç musluklu .bir taş tekne . 
bul~nmaktadır. Bu ön avlunun çimento ile 
döşenmiş kısmının gerisi de ağaçlarla ıbezen
miş bir bahçe olup bu bahçede, de bazı kabir
ler bulunmaktadır. Kayda . değer başka bir 
hususiyeti yoktur. Bu mescidin imamların- · 
dan olup mescidin yanında medfun olan Ha
cı İsmail Efendi isminde bir zatın yaptırdığı 

bir çeşme de Haydarbaba Caddesinde Camiin 
karşısındadır. Kitabesi şudur: «Sahibülıhayrat 
Haydar Dede imamı Elhac İsmail Efendi ru
hu ola şad. Tarfüi .tamir 1252». 

Bibl. : Hadikatül Cevami I; REK Gezi notu. 

BABAHAYDARTEKKE SOKAĞI - Ha
liçte Defterdarın üstünde Ba·bahaydar diye 
anılan semtin sdkaklarından olup 1934 Bele
diye Şehir Rehberinin 9 numaralı paftasında 
Cezerikasım ve Nişancımustafapaşa mahalle
leri arasında gösterilmiştir, yine bu paftaya 
göre Düğmeciler mahallesi hududu içindedir. 
Şeyh Selamii Nakşibendi tekkesi önünden baş
lıyarak yukarıya doğru çıkan, bir araba rahat 
geçebilecek kadar geniş, kaba. taş döşeli ve az 
meyilli yokuş bir yol olup üst başında otuz 
sene kadar evvel yı:kılınış Babahaydar Tek
kesinin haziresi bulunmaktadır. Duvarsız ade
ta bir çöplük haline gelmiş olan bu mezarlık
ta baş ve ayak taşları dört köşe köfeki taşın
dan bir kabrin üzerine halk tarafından el'an 
adak mumları yakılagelmektedir; kime ait ol
duğunu . öğrenemediğimiz bu ka'brin baş ta
şında şu kitabe okunmaktadır: 

«Barii Tealanın rahmeti ve Resuli Ek
remin şefaati ol mü'minin üzerine olsun ki 
bu fakiri hayır dua ile yad eyleye». 

1911 -1912 arasında 1bir yangında harab 
olan ve bu arada Babahaydar Tekkesinin 
şeyhlerine meşruta konak da yanmış bulunan 
bu yolun iki kenarında, bu satırların yazıldığı 
sırada mütevazı gelirli Türk aileleri tarafın
dan: iskan edilmiş küçük ahşab evler bulun
makta idi. Mezarlığın alt köşesinden Baba
haydarkuyu Sokağı başlar, 90 derecelik bir 
dirsekle hazireiıin boyunca kıvrılarak Eski 
Sofular Caddesine :kadar . aynı atmosfer altın
da devam eder, kayda değer bir hususiyeti 
yoktur (Ekim 1950). 

Bibi.: REK, Gezi Notu. 

BABAHİNDİ SOKAĞI - Beyoğlu İlçe
sinin ·Kasımpaşamn Bedrettin · Mahallesi ile 
Catmamescid Mahallesi sınırında olup Bah
;iye Caddesi ve Çivici Sokağı ile Tali So'kağı 

· arasında uzanır; ancak i:ki araba geçer geniş
likte, paket taşı döşeli, dar Söğütözü Sokağı 
ile bir kavşağı vardır. 

Bahriye Caddesinden. gelinince sağda 

bakkal, gaz ocağı tamircisi, yağcı, berber, kun-
- duracı, bakalit, ahşçı, Arı çikolata ve şeker
leme fabrikası, Anadolu Ham ve kahvesi, es-
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kici; kalaycı, nalband, mermerci dükkanları 
ile bir çarşı ·boyudur. 

Evleri ikişer katlı kagir ve ahşap yapı
lardır. Tali Sokağı kavşağında camekanlı bir 
baraka Demokrat Parti Çatma Mescid lokali 
bulunmaktadır (Ocak 1960). 

Hakkı Göktürk 

BABA ISFAHANI (Hacı) - Dünya dil
lerine çevrilmiş hatıraları ile meşhıuT iranlı 
bir maceraperest; ondokuzuncu Asrın orta
larına doğru İstarrbula İran sefiri ve daha 
sonra Kaçar hükümdarı Fetih Ali Şah'ın, Os
manlı devleti sarayında hususi murahhası idi. 

Hacı Baba lshafanda doğmuş bir hamam 
dellakmın oğludur. Çocukluğunda dellaklık 
ve berberlk ile geçinmekte idi. Zeki !bir adam 
olduğundan berberlik sanatını icra ederek 
Isfahandan Tahrana gelmiş ve Tahranda Şa
hın hekimbaşısınm Uşaklığına girmiştir. Bu
rada Zeyneb isimli bir cariye ile gizli aşk ma
ceraları geçirdiğinden cezalanmaık korkusu ile ' 
Kum şehrine kaçmış orada şiy'ilerin ziyaret
gahı olan ·Hazreti Masumenin Türbesine sı
ğınmıştır. Sonra cezası affedilip tekrar Tah
rana dönmüş ve Osman Ağa isminde bir Türk
men tüccarın uşaklığına girerek Horasan se
yahatine çıkmıştır. Yolda Türkmen, eşkiya

ları tarafından efendisi ile birlikte soyularak 
yine 'berberliğe ·başlamış, hem kendisini, hem 
de efendisini geçindirmiş ve ni;hayet Hora
sanın merkezi Meşhed şehrine gitmiştir. Ora
da seyyar kahvecilik, sakalık edip bir müd
det geçirmiştir. Daha sonra tüccar kafilesine 
katılarak Bağdada ve oradan da İstanbula 
gelmiş, Valide Hanında bir oda ıkiralayarak 
kendisine tüccar süsü vererek Şekerleb is
minde bir kadınla evlenmiş, sonra foyası 
meydana çıkmış karısından dayak yeyip ev
den kovulmuş ve karısını ®şamak zorunda 
kalmıştır. · · 

Tekrar Bağda'da ve oradan da Mekke
ye giden Hacı Baba yine Tahrana dönmüş 
bu defa yavaş yavaş yükselerek sefaretkatibi, 
İsanın İstanbul sefiri, Fetih Ali Şah'ın Os
manlı sarayında hususi murahhaslığına ve 
daha sonra· İngilterede İranı temsil etmeğe 
lcadar yükselmiştir. 

Hac:ı Babanın hatıratını Hindistan (Pa
kisıtan) alimlerinden Seyyid Celaleddin-el-Hü
seyni yazmıştır. Bu eser ingHizce ve alınancaya 
tercüme edilmiştir. Türkçe tercümesi de Haf-

talık · Mecmua neşriyatı arasında' çıkmıştır. 
Ancak eseri yazan SeyyM Celaleddin bazı se
:beplerden dolayı ona bir roman süsü ver-
miştir Ali Genceli 

BABALI BAKKAL - Asıl ismi Meşhedi 
Caferdir. iranidir. Asmaaıtında dükkanı var
dı. Tebrizde de bir dükkanları vardı. Zengin 
fakat cimri ·bir adamdı; asabi, kızdığı zaman 
dili açılır, zincirleme nükteler savururdu, 
bundan ötürü etraf fırsat buldukça takılıp 

söyletmeğe çalışırdı. Bir gün bir zat hamma
lın sırtına bir koca boş yağ küpü vererek bak
kalın dükkanına gider. Ve yağın fiyatını so
rar .. Bakkal küpü görünce bir küp yağ alaca
ğını· düşünerek müşterisine hürmet gösterir, 
ayrıca kahve de ısmarlar. Yağları gözden ge
çirirler. Müşteri ·beğenmez. Depoya inerler ve 
yağları muayene ederler. Nihayet müşteri bir 
yağı beğenir. Pazarlığa girişirler. Al aşağı 
ver yukarı muta-bık kalırlar. Müşteri kabın 

darasını alma•sını söyler. Bakkal küpü büyük 
terazisine yerleştirip darayı tutar ve «ne ka
kadar emredersiniz?» diye sorunca müşteri: 
«Yüz dirhem!» der. Bakkal ilk önce afallar 
ve sonra ·müşteri: «Evet •yüz clirhem!» deyip 
tekrar edince Meşhedi : 

- An:laşıldı efendi.. der, sen yağ alma
ğa değil, •beni küpe bindirmeğe gelmişsin1 •• 

Ali Genceli 

BABALIK - İstanbul halk ağzında bil
hassa külhani argosunda yaşlılara karşı kul
lanılan ·bir ·hitabdır; « baba» hitabı gibi saygı 
ifade etmez, hatta ekseriya ·bir ihtiyarı azar
lama yerinde kullanılır; mesela kahvede uyu
ya kalmış birini uyandırıp kaldırırken: 

- Hey -ha.balık!.. Öldün mü :be!.. 
Bir yer, bir şey temaşa edilirken: 
- Ba.balık.. önümde dikilme bakalım.!.. 
Kaza eseri çarpan ,ihtiyara: 
- Körmüsün babalık!? .. 
Babalık daima kıyafeti hırpani, hırpa

nice, taşralıya benzeyen bir yaşlı adamdır. 
Ferid Devellioğlu «Türk Argosu» adında

ki eserinde bu kelime için «saygı gösteren 
bir söz» diyor ve şu misali veriyor: 

«Afiyetdesin inşallah babalık! .. ». 
Sayın dilcinin verdiği misalde de saygı 

yoktur, sihhaıti sorulan ihtiyara ya mevki, ya
hud gençlikteµ gelen yukardan bir bakış var
dır. 
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BABA NAKKAŞ - Onaltıncı Asır baş

larında İran stilinden kıymetli bir nakk.aş,tı:..·; 
İranda çıkan dini ·karışıklıklar yüzünden Tür
kiyeye iltica etmiş ve İstanbuda büyük şöhret 
kazanml§tır. Devrinde yapılan 'Saraylardan pek 
çoğunun duvar tezyinatı onun elinden çıkmış
tır ve pek çok çırak · yetiştirmiştir. İstanbul 
civarındaki Babanakkaş köyü, adını bu sa
natkarın isminden alm1~tır. 

BABAN (Cihad) - (B.: Cihad Baban). 

BABAN (Şükrü) - (B .. : . Şükrü Batan). 

BABANA YUTTUR - Külhani, ·hane-
berduş, apaşlar argosunda «inanmam, ikimi 
kandırıyorsun» yerine ·bir deyim; ayni mana
da avam ağzında da kullanılır. Mesel! yan
kesici içi dolu olduğu dışından belli süzdanı 
aşırır, el ulağı oğlana verir, sonra buluşur
lar, adam cüzdanı açar, içinden beş on lira 
çıkar, ve gözlerini oğlanın yüzüne gazabla di
kerek bağırır: 

- Bune ulan? .. 
- Ne :bileyim abi, açmadım vallahi .. ver-

din, attım koynuma ... 
- Ulan babana yuttur onu sen!.. 
Gece bir kuıytu köşede iki serseri eroin 

çekerlerken polis gelir: 
- Ne yapyorsunuz ulan ·burada? .. 
- Muhabbet ediyoruz abi. .. 
- Ulan bahana yuttur onu!.. 
Değ-erli dil ·bilgini Ferid Devellioğlu bu 

argo deyimi «suni, takıma göğüs» ;nanasnda 
gösteriyor. Henüz on altı yaşında bir Lise 
talebesi iken İstanbulun en azılı serserileri 
pençesine düşmüş, otuz beş yaşına kadar bir 
girdabı sefalet ve mezellet içinde çırpınmış ve 
bize .cemiyet yaralarını ıbütün çıplaıklığı ile 
tesbit eden azametli ;bir «İtirafnaıne» tev
di etmiş, bu ansikolopedinin argo madde
lerinin tesbitinde büyük yardımları g.örül
müş Orhan Oflaz da Devellioğlun11ın bu no
tu için: «Takma memeli bir karıya da !baba
na yuttur denir elbet .. ama bu bilginin kita
bında yazılı olduğu gibi bu deyim, takma gö
ğüs demek değildir» _demiştir ki pek doğru
dur ((B.: Oflaz, Orhan). 

Bibl.: F. Devellioğlu, Türk Argosu. 

BABA NAZLI KOLU - Onyedıinci Asır 
ortasnda İstanbulun en meşhur oyuncu kol
larından biri idi. Evliya Çelebinin rakamına 

göre, oyuncuları ikiyüz kadar çingene ve şe
hir oğlanıdır. Kpl sahibi Baba Nazlı, gemici 
oyununda «Şeytanı cihan» imiş, oğlu da Ar
navud taklidinde eşsiz olup «Arnavud Ka
sım» diye ·bir tip ibda etmiş. Köçekleri ara
sında Çaıkırşah, Şekerşah, Süğlünşah gibi oğ
lanlar, devrin büyük ihükümdarı Dördüncü 
Muradın alaka ve iltifatlarına nail olmuşlar. 

Baba Nazlı Kolu, zengin ve yüksek ta
baka düğünlerinin ıhemen hepsinde :bulunur
du; bu meşhur köçekleri, şib ve zerbaf deni
len 'kıymetli kumaşlardan entariler giyerek, 
parmakl~rında ziller ile İran oyunları oynar
lardı. 

Bibl.: Evliya Çelebi, I. 

BABANZA.DE - (B. : Zihni Paşa; İsmail 
Hakkı Bey; Naim Bey). 

BABAOĞLU (Ayvat) - Tarihçi Apra
ham Engürülü'ye göre, İstanbul'un fethinin 
akabinde, Fatih Sultan Mehmed tarafından 

İstanbul'a getirtilen dört Ermeniden biridir. 
Başka bir mehazda kaydına tesadüf edileme
miştir. 

Kevork M. Pamukceyan 

BABASITUTMUŞ,BABALIARABLAR 

- Eski lstanbul konaklarınd~ zenci cariye 
ve kölelerden e:mekdar veya azad kağıdı koy
nunda, nazı çekilir olanların bir şeye klzdık
ları zaman gösterdikleri gazablı hale «Arabin 
babası ,tuttu! .. » denilirdi; sar'alılar gibi ağız
ları köpürür, cidden korkunç bir hal alır
lardı. Bu nöbetlerde bilhassa zenci kadınlar
da, onlardan da, kocaya verilip çırağ edilmek 
istedikleri ·halde efendilerinin buna bir türlü 
ekseriya yapmacıktan olur, fakat ev halkını 

yine ·bir •hayli korkuturdu; evin efendisi eli 
sopalı, celalli ta!çımdan ise, her babası tutu
şunda çekti,iği dayak ıile ateşli zenciyi yola 
getirirdi; bu ,gibi hallerde evin hanımının da 
mühim 1bir rolü olacağı düşünülünce, zenci ca
riye dayağını yediği efendisi.ne değil de haını
mma kin ·beslerdi; öylesme ki, o devirlerin za
bıta kayıtları arasında zenci cariyeleri tarafın
dan katledilmiş hanımlar görülür. Ve bilakis 
babası tutan zenciye, bekçiden, sakadan, san
dalcıdan bir ıuygun adam bulunup ·baş göz edi
lince bir şeyciği kalmazdı. 

BABA TAHİR - (B.: Mehmed Tahir 
Bey). 
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BABA TORİK - Külhani haneberduş, 
apaşlar argosunda müstehcen elfazdan; «Türk 
Argosu» lugatına bakınız. 

BABAYAN (Andon) - Bir Ermeni res
samıdır. Boğaziçinin Kuruçeşme semtinde ika
met etımiştir. Patrikhane İktisad Heyetinin 
·bültenlerinin 1872 tarihli nüshasında ismi 
zikredilmektedir. 1904 de ölmüş olması muh
temeldir; zira aynı yılda neşredilen Yedikule 
Ermeni Hastahanesinin salnamesinde, İstan
bul Ermeni san'atkarları meyanında adı geç
tiği halde, ertesi yılınkinde kaydına tesadüf 
edilmemektedir. 

Kevork M. Pamukci,yan 

BABAYAN (Dr. Dikran Paşa) - Saray 
doğum hekimliğinde bulunmuş meşhur bir 
Ermeni doktoru. Kendisi hakkında müracaa
tıımız üzeriiıe Ermeni doktorları biyografileri 
müellifi sayın Dr. Mezburyan İstanbul An
siklopedisine aşağıdaki malumatı lıltfetti: 

«Dr. Dikran Paşa Babayan 1859 yılında 
Mısırda doğmuştur. İstanbula ·geldikten son
ra ilk tahsilini H~sköy Ermeni Mektebinde 
yapmıştır. 1882 de doğum mütehassısı ola
rak İstanbul Tıbbiye Me~tebinden mezun ol-
-muştur.· Sonra da Paris Tıp Fakültesinde 
tahsil etmiştir. 1900 de, sivil paşa ünvaniyle 
Sarayın doğum baş doktoru tayin olunmuş
tur. Bu vesile ile İstanbulda fransızca neşre
redilen «Le Montieur Oriental» gazetesi Dr. 
Babayan hakkında methiyeler . dolu ·bir ma
kale neşretmiştir. 1904 de Tıbbiye Mektebi
nin nisaiye profesörlüğüne getirilmiştir. Bir
kaç defa Parise ve Berline giderek yeni tıbbi 
usuller öğrenmiştir. 1908 de sinir hastalığı
na müptela oldu1ğundan işten çekilmiştir. 

Kendisi çok mütevazı ve fukaraperver bir 
kimse idi. 1934 de Osm<anbeydeki evinde ve
fat etmiştir.». 

Kevork M. Pamukci:yan 

BABAYAN (Karabet) - Saray k.uyum
cubaşılarından; 1903 de kuyumcubaşı olarak 
zikredilmektedir. 1912 de henüz hayatta idi. 
Ağacamiinin sırasında ve yakınında muhte
şem bir dükkana malik olduğu bilenler tara
fından s_öylenme·ktedir. 

Kevork M. Pamukci,-an 

B.A.BIA.Lİ - Türkiye Cumhuriyetinin 
ilanına kadar, İmparatorluğun veziriazamlık, 
sadaret sarayı, ki son yapısı, Cumhuriyet dev-

rinin İstanbul Vilayeti Valilik makamı ve Vi
layet Bürosu olmuş, müştemilatından bir par
çasına da İstanbul Defterdarlığı ve Başbakan
lık arşivi yerleşmiştir. (B. :_ Vilayet Konağı; 
Defterdarlık konağı). 

Tanzimata k~dar ·bu binanın bir de harem 
kısmı bulunmuş, . ve ·bu kısım mührü hüma
yuna nail olan vüzeraya miri ikametgah ol
muştur. Tanzimatta <<Babıali» sadece sadaret 
makamı olarak kalmış, bazı dairelerine de 
muhtelif nazırlıklar ve «Şurayı Devlet» gibi 
resmi daireler yerleştirilmiştir; fevkalade ah
valde geceleri de makamında kalabilmesi için 
sadırazamların şahsına mahsus da bir yer ay
rılmıştır. 

Babı-aliye Avrupalılar diplomatik mu
harreratda «Sublimeı -Porte» derlerdi; «Ba.
-bıali» ismi 'bizde, İkinci Mahmud devrinde 
yerleşmiştir; ondan evvel; münevverler ara
sında «Babıasafi» denilirdi, halk ise, müba
lağasız Meşrutiyete kadar daima «Paşakapu
su>> diye gelmişti (B.: Asaf; Sadaret Sadıra
zam; Paşakapusu). Esasen halk ağzında «ka
pu>> hükumet yerine kullanılmıştır; herhaıngi 
bir resmi daireye giden resmi ·bir dairede işi 
olanlar: «Kapuya gittim, -kaputla işim var» 
derlerdi, hatta bu arada «Allah kimseyi ka
puya düşürmesin» ,temennisi darbı mesel iha
line gelmişti ki, pek manalıdır. 

Devletin mutlakiyeti mutlaka ile idare· edil
diği ve Topkapu Sarayının padişahların dalıni 
ikametgahı olduğu devirlerde, padişahla
rın sonsuz salahiyetli vekilleri olan sadırizam
lar için sarayı hümayunun karşısında miyri 
mülk olarak bir sarayı asafi yapılması ve ha
rem kısmının da miyrideiı döşenüp dayanma
sı muhakkak ki hikmeti hükumete pek uygun 
idi. Sadırazamiara ,bu miyri sarayın tahsisin
den evvel mühru hümayuna nail olan vezirler 
devlet işlerini ya kendi mülkleri olan yahut 
kira ile tuttukları saraylardan görürlerdi;_ sa
daret kalemlerinin bütün defterleri, evr.akı, 
memurlarla beraber eski ve,zirin ikametga
hından yeni vezirin sarıayına taşınırdı; bun
dan ötürüdür ki, sadırazamlık için şaıhsi kıy
met ve liyakatin yanında servet sahibi olmak 
da şart gibiydi. 

Sadırazamların ne zamandanberi Babıa
lide oturmağa başladıkları ve burada yerle
şen ilk vezirin kim olduğunu kesin olarak 
tayin edemiyoruz. · Eski !belediye mektupçusu 
Osman Nuri Ergin, «Mecellei Umur-u Bele-
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diye» adındaki azametlıi. eserının İstanbulda 
zabıta umuru kısmında, sadaret makamından 
bahsederken: «Meşhur Nevşehirli Damad ,lb
rahim Paşanın sadareti hengamında H. 1140 
(1727 -1728) Babıali sadırazamlara makar. it
tihaz olundu. Bu tarihe kadar umuru devlet, 
sadırazamm riyaseti altında kah mabeyni hü
mayunda akdı divan, kah hanei sadarette ıte
cemmü edilerek rüyet olunurdu» diyor. (B.: 
Sadaret, Sadırazam). 

Fakat Silahdar Fndıklılı Mehmed Ağa, 
meşhur tarihinin ikinci · cildinde, H. 1098 
(1687) vekayii arasında Dördüncü Mehmedin 
tahtından indirilıip yerine kardeşi Üçüncü Sü
leymanın iclasını anlatırken (B.: Süleyman 
111.) orduyu hümayun ile beraber. Silivriden 
Davudpaşa sahrasına gelen sadırazam Siyavuş 
Paşanın, muharremin üçüncü pazar günü, 
zorbabaşılar tarafından tahrik edilen asi as
ker tarafından otağının basıldığını, <<kasım ge- · 
çeli hayli zaman oldu, böyle açık yerde ika
met neden iktiza eder» diye cebren tuğları 
kaldırılıp şehre sokulduğunu, fakat, veziri, 
yeni padişaha yakın bulundurmamak için 
«Alay köşkü önünde miri saraya kondurma
yı,p Eskiodalar k.urbunda (Eskiodalar denilen 
yeniçeri kışlası Şehzadebaşında, Şehzade· Sul
tan Mehmed Camiinin karşısında idi). Sadrı 
sabık maktul Kara Mustafa Paşa sarayına ge
tirildiğini» söylüyor. FındıkWı Mehmed Ağa
nın bu sözlerinden de, Ba!bıalinin, Onyedinci 
Asırda, sadırazamlara mahsus miri bir saray 
olarak mevcudiyeti, ve· sarayı hümayunun 

l 

hemen yanı başında bulunmak münasebetiyle 
e.hemmiyeti pek aydın olarak anlaşılır. 

Kendisi de Onyedinoi Asırda yaşamış 

olan Fındıklılı Mehmed Ağanın «sadrı sabık» 
ve. «maktul» diye bahsettiği Ka:ra . Mustafa 
Paşa, Dördüncü Sultan Muradın son ve Sul
tan İbrahimin ilk vezirazamı olup Sultan lb
raıhimin ·bir sinir ·buhranına kurban . olarak 
idam edilen . Kemenkeş . Kara Mustafa Paşa
dır .Fındıklılıdan öğreniyoruz ki bu. zatın Seh
zadebaşında bir sarayı vardır. Fa-kat N;ima 
tarihinden de öğreniyoruz ki kendisi Sehza
debaşında değil, Padişah Sarayının etrafını 
çeviren kale duvarının Soğukçeşme semtinde
.ki köşesi üzerinde bulunan Alay Köşkünün 
karşısında kain ve :bilahare <<Babıali» meşıhur 
olacak sarayda oturmaktadır; hatta Padişahın 
gazabına uğradığı zaman tebdili kııyaf et ederek 
bu saraydan kaçmış, fakat yakalanmış ve yine 
o civarda "bulunan Hocıapaşa Çarşısında hallon 
gözü önünde idam edilmi§ıtir. Naimanın bu 
.vak'ayı pek açık bir ifade ile anlatıyor: 

<<Kara Mustafa. Paşa sarayına can atıp 

kapuları kapayıp adamlarına silahlanın diye 
emretti; onlar da toplanıp bu ne çeşit sui
tedbirdir, ·burıası İstanbul şehridir, cümlemi
zi kılıçtan geçirirler ·bir gayri çarım var ise 
onuı gör dediler. Çaresiz can korkusu ile ha-

-reme girip -bir kapama bir yeşil makdem bir 
çuha serhadi ile tebdili kıyaf.et edip sarayın 
harem damından Nallı -Mescid tarafına indi». 

Nallı Mescid, bugün mevcud olup «Vila-. 
yet Camii» dediğimiz mabeddir; artık gün 

Ondokuzuncu asır sonlarında Babı.alinin arka avlu cebhesi 
(Resim: Bir gravürden Behçet Cantek eli ile) 
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gibi aydındır ,ki Kemankeş Kara Mustafa Pa. 
şanın idam olunduğu Hicd 1053 (Miladi 1643f 
yılında sonraları Babıali adı ile meşhur ola
cak saray mevcuddur; hatta belki miri bir 
saray olarak mevcuddur. Belki de Kara Mus
tafanın idamından sonra miri: adına musade
re olunmuş ve sadırazamların ikametine tah
sis edilmiştir. Bu tarihten kırk dört sene, yani 
yarını asır sonra, 1687 de, . Fındıklılı Silahdar 
Mehmed Ağa, yukarıda naklettik, ·bu saray
dan artık kesin ·bir lis-an ile «Alay Köş'kü 
önünde sadırazamlara mahsus miri saray~ 
diye behsetme~tedir. 

«Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri 
Sözlüğü» müellifi Mehmed Zeki Pakalın ise, 
N aima'nın bu açık ve aydın . kaydını görme
memiş, değerli eserinin Babıali maddesinde 
en az on senelik bir hataya düşmüştür; aşa
ğıdaki satırlar adı geçen sfülükten alınmıştı: 

«Bugün İstanbul vilayet dairesi olarak kul:. 
lanılma-kta bulunan binanın Paşakapusu itti
haz olunması Miladi: .1656 tarihinden sonra
dır. Sadırazam Derviş Paşaya verilmiş olan bu 
konak, onun vefatından sonra diğer sadıra
zamlar tarafından müstemirren işgal olun., 
mağa ·başlamış ve Babı:ali:, Babı hümayunun 
yanı başında karar kılmıştır» diyor ve şöyle-
ce devam ediyor: «Bunula ibera:ber müteakib 
sadırazamlardan bazıları yine orada burada 
oturmuşlardı; mesela Lale devri kahramanı 
ekseriya Beşiktaşta ikamet ederdi. Şu · kadar 
ki, 'bina resmen satlırazamlarm ikametgahı ve 
devletin Bibıalisi olmak sıfatını o tarınten 
sonra kaybetmemiştir». 

Muhterem muharririn: yukardaki satırlar
da bu kadar ikat'i konuşması herhalde doğru 
değildir. 

Naima, tarihinin beşinci cildinde H. 1063 

Onsekizinci asırda 
(Bir gravürden: 
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CM .. 1652) v~ayii arasında <<Sadırazam Der
viş Paşa; Kadırga. liınanında olan saraydan 
göçüp · Melek Ahmed Paşanın oturduğu Ars
Ianhane -ardında. Bayrampaşa sarayına mı.k
letti» diyor. Bu kayıttan Babıali hakkında 
kafi bir hüküm çıkarılamaz: Derviş Paşa sa
dareti bir yıl kadar deva~ eder, . kendisinin 
bir felc darbesine uğraması üzerine 1653 de 
mührü ılıümayun İbşir Paşaya gönderilir; Pa
kalın «Bu konak onun vefatından sonra di
ğer sadırazamlar tarafından müstemirren iş
gal olunmağa başlamıştır», ve aynı ·bina için 
«PaŞ'akapusu ittihaz olunması Miladi 1656 
tarihinden_ sonTadır» derken pek g~rip bir 
kanjıklığa düşüyor. 

«Lale devri kahramanı» diye NevşehirU 
İbrahim Paşa hakkındaki · hükmüne gelince, 
unutmaın!alıdır ld., Nevşehirli Damad İ'bra
lıim Paşanın Beşiktaştaki sahilsarayı bu vezir 
ile padişahının yaranının- Çırağan eğlence--

BüıAlide bir. kalem 
S.- Bozcalı e& ile) 

!eriyle helva sohbetlerine sahne olmuştu, bir 
edebi mahfil idi ve halle ağzının «Paşakapu
su» değildi; burada büyük siyasi toplantılar 

olurmuş, fakat günlük «Paşa divanı» kurul
mamıştı. 

Burada, güven ile rahatça ----söyliyebile
ceğimiz: «Babıalinın, Onyedinci Asır ortala
rından itibaren, sadırazamların emrine veril
miş bir miri sar-ay» olduğudur. 

Efdalüddin Bey, Osmanlı Tarih Encüme
ni mecmuasında neşrettiği «Alemdar Mus
tafa Paşa» adındaki eserinde, Yeniçeri bas~ 
kını, yangın ve Alemdar Paşanın ölümü mü
nasebetiyle o devirdeki Babıaliyi de tasvir 
ediyor: 

«Babıali, elyevm mebni bulunduğu arsa 
ile arka tarafta Tomruk -dairesi denilen kı

sımdan ibaret olan vasi saha üzerinde alt ka
tının bir kısmı kar;gir olmak üzere harem ve 
selamlık daj.relerini, ahırları, anbarları ve 
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silahhane ve cebehaneyi ve vasi avlu ve bali
çeleri şamil cesim ahşab bir daire idi. 

«Bu dairenin Soğuk.çeşme tarafından ha
kikaten Ali olan cesim bir kapudan girilen 
büyük bir ev altı avlusu ve bu avludan Nallı 
Mescid tarafına çıkılır ·bahçe ~pusu ve bu 
bahçe meydanda çavuşbaşı, tevkii, telhisci ka-_ 
puları ve Nallımescid mahallesine nazır di
vanhane ve bunun merasinı kapusu var idi. 
Elyevm mescid denilen camiin etrafı hane
lerle muhat ve o nain ile mevsum bir mahal
le olup 'buradan dar ibir geçit ile zikrolu
nan resmi kapuların açıldığı meydanlığa ge
çilir idi; vezir teşrifatına mahsus Ba:bıasafi ve 
binek taşı dahi burada idi. 

«Beşirağa Camlii ve sebilin.in önündeki 
dar hir çıkmaz sokağın münteha·sinı harem 
:kapusu olan tomruğun arka kapuları · teşkil 
ederdi. N allımescid tarafından dahi tomruğa 
girilen ve ayni mevkiden çavuşlar ve kavaslar 
ve sayisler dairesine ve horanıdanın güzarına 
mahsus olan muhtelif k:apular olup harem ile 
selamlığın iltisakı olan zülvecheyn sofalar 
burada idi. 

«Vezir dairesi bu kısmın üzeri olup, dai
r~nin buradan Ayasofyaya doğru imtidat 
eden kısmı reis ve kethüda dairelerini _muh
tevi idi. Şengül yokuşuna ve Fatmasultanımek
tebi sok.ağına muhazi sebil ve camie ve kü
tüphaneye karşı olan aksamı ebniye, sokak ile 
yüz teşkil eder ve şehnişinleri dahi havi bu
lunurdu. Alayköşkünün tamamen . karşısında 
Babıkebr denilen en muhteşem kapu mevcut 
olup üstünde kethüdayı sadrı alinin makam 
odası mebni idi. Odanın kapu üzerinde teş
kil eylediği şehnişin ve altındaki payende 
direklerin araları boş idi. 

Babıalininı sarnıç, izbe, maıhzen gibi bir
çok teferrüatı dairenin altında olduğu gibi 
tahtezzemin bodrumları ve tünelleri dahi var 
idi. 

«Kalem memurları, ihacegan . ve sair rüe
sa deniz tarafındaki kısımda icrayi memuri
yet ederler, herkesin hanesine avdetiyle· dai
renin tatilinden sonra 'bu kısımda hademeden 
ve nöbetçilerden başka kimse kalmaz idi~ Sa-
dırazam dahi dairenin -garb tarafındaki ce
nahı üzerinde Ebussuud Caddesine kadar 
uzanan fevkani bir paviyondaki resmi oda
larından çekilerek hususi selamlık dairesi 
olup Nallımescid mahallesi tarafında mebni 
ve divanhaneye muttasıl olan daireye geçer 

ve beytutet ıçın de harem dairesinin mebni 
bulunduğu tomruk dairesine müruT eyler i(li. 

<<Tomruk d~nilen kısım iki parçadan mü
rekkeb idi. Biri 'kısmı şarkide •haremiasefi 
dairesi ve diğeri de kısmı -garbide mutbaklar 
ve sekban koğuşları ve ahırlar ve kışlalar ve 
saire meb~i olan yer idi. 

«Etrafta dahi sunufi askeriyeden ·bir ço
ğunun karakolhaneleri var idi. 

« Yeniçeriler vücutlarını hissettirmeksizin 
etrafı tahtı tarassuda aldıktan sonra ibabıke
bire yanaştılar ve har:beciler kolluğundan ge
tirdikleri kuru o·tu: kethüda odası şehnişinin 
altındaki direklerin aralıklanna doldurarak 
aıteşlediler». 

Efdaleddin Bey, ·bu malumata 'bir mehaz 
g-österme~ ve mB.K!alesine de bir plan ek
lememiştir. Yukarıdaki tarife -göre bir plan 
çizmek çok zordur. büyük hatalara düşüle
ceği muhakkaktır. 

BA.BL\Lİ, - BABIALİDE HAYAT -
Merhum Semih Mümtaz S. «Tarihimizde 
hayal olmuş hakikatler» adındaki çok değerli 
hatıraları arasında: (Bu eser -Hilmi Kitabevi 
tarafından yayınlanmıştır). İkinci Abdülh~
mid devri sonlarında Babıali hayatına dair 
genişçe bir yer ,ayırmıştır. Aşağıdaki satırlar 
oradan alınmıştır: 

«Ben Divanı Hümayunu Mühimme Ka
lemine kaydedildiğim gün ser halife, yani 
kalemin müdürü safa geldiniz dedikten sonra 
beni iki büklüm bir ihtiyarın yanına oturttu 
ve «O efendinin yazısı fevkıalade güzeldir. 
Ondan ders alınız», dedi. İhtiyarlar meraklı 
oldukları için daha o gün bu zat ·benim kim 
olduğumu sora sora nihayet öğrendi ve aynı 
odada büyük baıbam Mümtaz Efendi ile ka
lem arkadaşlığı ettiğini ve onun torunu ile 
yan.yana oturmaktan memnun ve müftehir 
olduğunu söyledi. İhtiyar az kalsın ağlıyacak
tı da! Bir iki ay yanyana oturduk' Beni ame
cli odasına aldılar. Amedi divanı hümayun 
kalemi sadaretten:, yani sadırazamlıik maik::ı
mından saltanat makamına yazılan arizaları 
yazar ve paq.işahtan gelen iradei seniyeleri 
'kayıt ve Uzım gelenlere tebliğ ederdi. Bir 
usul daha vardı ve buna da amedçi bey neza
ret ederdi, o da ·bazı iradei seniye tezkere
lerini yalnız -okunmak üzere Babıali konağın~ 
da oturan nazır paşalara göndermekti; ve 
bunları istediği adama, yani amedi hülefasın-
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dan olmak şartiyle dilediği zattan birine ver-
mekte muhtardı. · · 

«Babıallde oturanlar - Sadaretten son
ra Dahiliye Nezareti ve erkanı ve kalemleri 
Babıilide idiler. Bugün vilayet· mektubcu
sumın odasmdan yanındaki bü~ük odada be
nim gördüğüm zat Dahiliye Nazırı Meinduh 
Paşa idi ve yanı başındaki küçük odada da 
mühürdarı Hasan Bey (kalemi mahsus mü
dürü) otururdu ve bir iki arkadaşı daha vardı. 

«Memduh. Paşanın oturduğu odanın ta
knnı yeşil kadifeli iki kanape ile dört koltuk
tan ve altı iskemleden ibaretti ve masanın 

karşısında da ild maroken, iskemle dururdu. 
İradei seniyeleri kendisine götürdüğümüz za
man ayağa kalkar, tezkereyi okur ve bize iade 
eder ve bazan •da, merakı idi, bir nüktecik 
sarfederdi. Bir gün oğlu Mazlftm Beyle be
ra;ber ·baba oğul karşı karşıya otururken bir 
iradei seniye :tezkeresi götürmüştüm. Tezıke
reyi okuduktan sonra benıim de oturmaklığı
mı emretmiş ve Bebekteki yalımızda mı ika
met ettiğimi sormuştu. Mazlftm atıldı: «Elbet
te efendiımz., bebekler 'Bebekte otururlar ... » 
gibi bir şaka savurdu. Memduh Paşa derhal. .. 
«Evet amma oğl'll!llluz göz bebeğidir ... » mu
kahelesiyle ~benim anladığım) oğlunu azar
lamıştı. 

«Şurayı Devlet - İmparatorluğunu Şu
rayı Devleti de Ba.bıalide toplanmı,ştı. Bu 
daire bugün yerinde yoktur; yanmıştır ve ye
rine konulmamıştır. Burada Şurayı Devlet Rei
si, tan~imat, maliye, dahiliye, mülkiye daire
leri v,e muhakemat 9-aireleri ve ikalemleri 
?tururlardı. 

«Muhakemat daireleri o zaman devlet 
memurlarmn muhakemeleri işiyle meşgul 

olurlardı. Bir de 'bunların fevkinde bir mül
kiye dairesi vardı. Bıuna ŞOrayı Devlet Reisi 
bizzat riyaset ederdi ve azası adedi o devrin 
i:bzaline rağmen. yirmiyi geçmemişti. 

«Benim yetiştiğim ŞOrayı Devlet reisleri 
Kürt Sa.it P.aşa ile Laz Hasan Fehmi Paşalar
dı. Sa.it Paşayı •amedi hülefasmdan iken sık sık 
ziyaret ederdim. Hasan Fehmi Paşayı ıbeıi de 
azası olduğum için mülkiye dairesinde görür 
dururdum ... 

«Sait Paşanın bir hususiyeti de fazla mi
yopluğu idi. Babıali koridorlarından geçerken 
sağa sola ezbere selam verir gibi rivayetler de 
duyulurdu. Ve kendi kapısı önünde olduğa 

J 

gibi diğer nazırların odaları kapılarında da 
ikişer süngülü asker paşatara selam durduğu 
için ~ait Paşa askerin selam dur sesine tem
posunu uydurur selamını onıa göre ayarlar, 
derlerdi. Bir gün kendisine de bir irade tezke
resi götürmüştüm. Oturmaklğımığı emretti ve 
mutadı veçhile şakalı iltifatlar ibzaline baş

ladı. Beni. b4yük babama karşı ·beslediği mu
habbetten dolayı fazla ilıtizam ve baına fazla ik
ram ederdi. ' Lakırdı ederken birdenbire ... 
«Oğlum; sen de Reşit Akif Bey gi"bi (paşa) 
neden fesinin püskülünü fesin tepesinde tutu
yorsun? ... » dedi. Ben hayretten hayrete düş
müş ve ·biraz şımarığı olduğum için «Efen
dimiz her zaman görmemezlikten miyopiden 
şikayet buyurursunuz ... Bendenizin püskülü
mü nasıl olup da gördünüz» deyince: 

«- Sana mahrem ·bir haber vereyim. 
- Görmemek yeğdir görüp divane olmaıktan 
bizi- Anladm mı oğlum? Sen de benim ev
ladımsın bunu bil, fakat kimseye söyleme ... 
cevabını vermişti. 

«Hariciye Nezareti - Bugün İstan
bul- Defterdarlığının ·bulunduğu konakta; 
fakat başka· bir kalıp ve kıyafette idi ve 
o zaman Şurayı Devlet Daireleri yanmadı

ğı için ·buraya koridorlardan geçilerek gi
dirilirdi. Evet o zaman ta sadaret dairesin
deki büyük sofadan başlıyarak hariciyeye 
kadar aıltlı üstlü koridorlardan gidip gelinirdi. 

. Hariciyepin istişare odası, tercüme odaları, 

şifre ve J{alem odaları, . şehbenderler dairesi 
ve kalemler ... Bahusus .. .' Kileri hep oraday
dı. Hariciyenin kileri alt katta bir •büyücek 
odada hemen hemen hepimizi toplar akşam 
üzeri kahvaltısı vaktinde hakikaten işimize 

yarardı. Havyarlı sandviçler, · lor peynirli 
francalalar; naneli limon~talar hem terütaze 
hem de tertemizdi. 

«Sadırazam Avlonyalı Ferid Paşanın 

hazan bu kilerden şunu bunu getirttiği de 
görülürdü. Muziplik bu ya biz de... «Sadıra~ 

zam paşamız ucuza dayanamaz ... » der gülü
şürdük. 

Sadaret ve erkanı - Amedii diva
nı hümayun kalemi Mahmudu Adli dev
rinden başlar. Vazifesi yukarıda arzetti
ğim gi'bi Padişah ne Sadırazam arasın.: 

daki muhaberatı kayıt ve tahrir etmekti. 
Meclisi vükelada bulunan katipler bu kalem
den alınırdı. Amedci bey veya amedci efendi 
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denilen zat bu kalemin müdürü idi. Ben ame
di hülefalığına memur edildiğim vakit runedci 
Mehmed Ali Beydi. (Sonraları Mehmed Ali 
Paşa olarak Sadırazam müsteşarı; Meşruti

yetten sonra da Evkafı Hümayun Nazırı ol
muşdu). Dikkatli, ferasetli, hayırhah, neşeli 

ve nükteci bir zattı. Hepimize ayrı ayrı ilti
fat eder; «rica ederim» demeksizin 'bir keli
me olsun söylemezdi, Hele altı kişiden iba
ret olan hususi maruzat odası biz efendileri
ne fazla ehemmiyet verir ve emniyet ederdi; 
çok da çalıştırırdı. 

«Zevki tez:Jcerelerin gayet tertipli . ve 
okunaklı yazılması olduğu için ·buna ve bun
dan evvel de müsveddelere aşırı dikkat eder
di ( ... Doğrusu böyledir diyerek müsvedde
lere müsvedde derdi ... ) ve yazdıklarımızı tas
hih etmezse kağıdı bize verirken mutlaka te
şekkür ederdi. Padişaha gidecek evrakı biz
zat Sadırazama götürür, imzalatır, sonra bun
ları kırmızı bir atlas keseye yerleştirir ve 
balmumu ile sıktığı kesenin ağzını da mü
hürler, saraya yollardı. Saraydan gelen iradei 
seniyeleri de Sadrazamdan alır · icabını icra 

' ederdi. Amedci bey yazdıklarımızı beğenmez
se hırçın çizgilerle tashih eder «semihane 
yazmışsınız» derdi. Bu itaptan biri de hiç 
unutmam ilk defa ·bana nasip olmuştu ve se
mihane ta:biri -böyle başlamıştı. 

«Aırtedi Hülefaları - Hen . bu me
muriyete getirildiğim zaman bir hayli ame
di hülefası vardı. Bunlardan· kalabalık ta
rafı başmuavin Müfit Beyle beraber bü
yük ·bir odada· oturur, çalışırlardı. Altı 

kişilik hususi kalem de ayrı bir odada ça
lışırdı. Muavini sanıilikte bulunan zat da 
(Ben burada Cemi:! Beyi bulmuştum. Besim 
Ömer Paşanın ağabeyi, Azmi Beyin kayınpe
deridir) amedci 1'.ıeyle beraber bir odada otu
rurdu. Müfit Bey iyi bir kalem müdürüydü. 
Yazılacak müsveddeleri hülefaya o taksim 
eder, yazılalnları iptida o tashih eyler, amed
ciye ·yollardı. Pek mühim olıiuyanlara da 
beyan edilmesi i:şarettni verirdi. Fakat her
kese iş vermez, yani herhangi bir i1timas
la kaleme gelip de ellerinden iş gelmiyenleri 
yormazdı. Ve kendisinden bu gibilerden Ali
nin veya Yelinin gelip gelmediği, kaleme de
vam edip etmediği sorulursa nev-ima şöyre 

bir cevap verirdi: 

«Kendi hazan gelir amma kaleme 
Sözü gelmez onun asla kaleme!» 

<<İçimizde hakikaten dirayeti kam.Heleri 
müsellem olanları vardı. İçimizde gene haki
katen ademi dirayeti kamileleri ,müsellem ve· 
meşhur olanları da vardı. Odada yanma te
sadüf ettiğim bir kalem arkadaşımın bir tür
lü maaş senedini yazamadığım bugün gibi ha-

. tırlarım. Ancak su içer gibi hatta en mühiın 
tezkere müsveddeleri yapanları da hatırla

rım. . Efdaleddin, Müfit, Nureddin, Büyük 
Celal, muavin Cemil Beyler ve saire gibi. 
Ben de dahil olduğuin halde üst tarafı pek 
sayılacak kadar az değildi. Buna rağmen iş-. 

lerde asla sekte görülmezdi. (Nureddin Bey 
sanatkar Münir Nureddinin babasıdır.) 

«Seryaver bey veya paşa ..,.... Babıa

lide bir de yaverlere ve süvarilere mahsus 
odalar ve ahırlar vardı. Bir de Seryaver Bey 
veya Seryaver Paşa vardı .. Sadırazamın ya
verleri ... Yaverler nöbetle at üzerinde Sadıra
zamın arabasını takibederlerdi ve öteye_ be~ 
riye gönderilen müstacel tezkereleri, iradei 
aliyeleri (Sadırazamın emirleri demektir) götü
rü_rlerdi. Seryaver Bey veya Paşa da odasın-
da oturur, gelirken ve giderken Sadırhamı 
istikbal ve teşyi ederdi. Bir rivayete göre de 
gelen gidenıleri, Sadırazamı ziyaret edenleri 
kayıt ve saraya arzederdi' Bu başyaverlerderı 
ismi hatırımda kalan Cemal Paşadır. Hepi
mize hürmet eden bıu zat ·hususi hayatında 
dostluğa hürmetkardı. Eğlence namına da 
yalnız pokeri severdi, ve pokerde kızarsa ala
hotör diyecek yerde «Alavutum» derdi. 

«Dahiliye Nezareti - Bugün İstan
bul Valiliği makamında Valinin işgal et
tiği daireyi evvelce sadırazamlar işgal eder
di ve Vüke'la Meclisi bu dairede içtima 
ey~erdi. Her pazar ve çarşamba· günleri. .. 
Merdiveni çıkar çıkmaz sağ tarafa tesa
düf eden birinci koridorun ,başlarındaki oda-
larda nezaret tercümanları otururdu. İlk ·böl
meden sonra da Dahiliye Nezareti kalemdeıi 
bulunurdu. Mektubi kalemi, evra:k kalemi 
gibi hemen alt katlarında da muhasebe ve 
nüfus kalemleri yerleşmişti. Aynı zamanda da . ' 

vilayetlerin kapı kahyaları ve kapı çuhadat-
ları alt kattaki odalarında çalışırlardı. Kapu 1 

kahyaların~n vazifesi vHayetlerle İstanbul · 
dairei resmiyelerinin arasmda cereyan eden 
tahriratı 1toplamak ve bir hülasasını yapıp 

valilere göndermek; gelenleri de alıp devaire. 
taksim ve takibetme.kti ki kapı çuhadarları bu -
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işlerde kendilerine muavenet ederlerdi. İm-
paratorluk ·büyüktü, 'buna lüzum vardı. 

«Vali dairesindeki büyük sofanın iç ucun
daki koridor ta Hariciye Nezaretine imtidad 
ederdi (bugünkü defterdarlık), işte bu kori
dorun kapusundan girer girmez sola gelen ilk 
odalar (zira sağda odalar yoktu) amedi oda
larıydı ve :birinci bölme kapudan sonra Dahi
liye Nazırının odaları gelirdi (bugün vilayet 
mektupçusu falan oturuyor). Nazır Paşa ve
ya Bey bu odalarda otururdu. 

«O zamanı kalemi mahsus müdürlerine 
mühürdar derlerdi. Nazırın emniyet ettiği bir 
adam olan mühürdar evrakı getirir birer bi
rer. okur, Nazır Paşanın mühürünü alır, ba
sardı. Bir taraftan da aldığı emirlerle Nazırın 
arzularını takibederdi. Ben hayal meyal Mü
nir Paşayı 'Dahiliye Nazırı olarak tamrım. 

Babam Dahiliye müsteşarı olduğu vakit ıMü
riir Paşa Dahiliye Nazırı, Kamil Paşa Sadıra
zam idiler. Münir Paşanın mühürdarı Neyyir 
Beyi de bu tarihte tamdım. Daha geçenlerde 
seksenlik ·bir yaşta vefat etti, fevkalade na
muslu; mübalağasız arzediyorum emsaline güç 
tesadüf olunur denecek kadar namuslu, dindar 
ve haysiyetli ·bir adamdı. Biraz haşin idi ger
çi, fakat asla ce,bin değildi. Hiçbir şeyi na
mu-suna tercih etmemişti. Aynı zamanda ~a 
Dahiliye mektubi · kalemi mümeyyizlerinden 
idi. Münir Paşanın infi:salinden sonra kalem
de kaldı . ve yavaş yavaş terfi etti, · bir dere
ceye kadar. Sözü pek olduğu için olacak faz
la ilerliyememişti. 

<<Dahiliye mektubi kalemi müdürü Sadık 
Bey; bu zata «Deli Sadık Bey» derlerdi. Bu 
onun şöhretiydi, kendisi de ·bilirdi; baria ya
bancı değildi, ailemizin dostu ve hepimizin 
hayırhahı idi, .hele amcamın kafadarı idi. Yal
nız sevdiklerini azarlamak fi?.Utadı idi. Elinden 
hiçbirimiz kurtulamazdık, nasibimizi alırdık. 

Buna da dikkat etmişlerdi. Babamın çok genç 
yaşta Dahiliye müsteşarlığı onun hoşuna gitti
ği kadar tuhafına da gitmişti. Müsteşara gi
decek evrakı hülefadan birine verirken, «Bu
nu bizim çocuğa götürün!» dermiş. 
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<<Bir defa da babamı azarlam1ştı. .. Benim 
imzam olan müsveddeyi niçin tashrh ettin ... 
diyerek. Maahaza · · babam oradan ayrılıncaya ' 
kadar kendisini başta taşımıştı. Sadık Bey, bu 
da muhakkaktır ilim ve irfan saMbi dürüst 
bir zattı ve epeyce yaşamıştı. 

BABIALİDE HAYAT 

«Nazıı-lar, müsteşarlar - Pek çocuk 
olmaklığıma rağmen ben Dahiliye Müsteşa

rı Celal Beyefendiyi de tanımıştım. Babam 
henüz amedi muavini iken sı:k sık Celal 
Beye gider, elini öperdi. Bir iıki defa be
ni de götürmüş, el öptürınüştü. Uzun ve 
bembeyaz sakallı muhterem bir piri fani 
idi. ·Ben bu zatın oğlu Cemal Beyi de tanırım. 
Hariciye Nezareti mensuplarından idi ki, bila
hare sadaret müsteşarı olan Ali Fuad Beyin 
pederidir. Ali Fuad Beyin Sultan Mehmed 
Reşad devrinde mabeyni hümayun başkatip
liğinde de bulundµğunu Avrupada iken duy
muş ve yine orada iken müşarünileyhin eser
lerini okuyarak dikkatle takibetmiştim. Ba
bam Dahiliye müsteşarı iken Ali Fuad Bey 
Dahiliye mektubi kalemi hülefasından idi ve 
çok emniyete şayan olduğu için mahrem ya
zılar kendisine yazdırılırdı. Dahiliyede iki de 
mektupçu tanırım amma isimlerini pek. der
hatır edemiyorum. yalnız birinin «fevkalade 
şifalıdır>~ teranesiyle odasına girenlere akide 
şekeri ikram ·ettiğini hatırlıyorum. 

«Münir Paşadan sonra (Kamil Paşa kas 
binesinin sukutu üzerine) İzmir Valiliğinden, 
Dahiliye Nazırlığına Halil Rifat Paşa geldi. 
Babam yine müsteşarlıkta idi. Bir müddet 
sonra da yeniden intişara başlıyan <<Takvimi 
Vekayi» isimli Resmi Gazetenin nazırı oldu. 
Epeyce müddet beraber bulundular. Evde 
duyardım, babam Nazır Paşasından sitayişle 

ve hürmetle bahsederdi ve gösterdiği emni
yetten dolayı müteşekkiı-- oldıuğunu söylerdL 
Müsteşar Celal Beyle Reşid Mümtaz Bey ara
sına (babam) Rıdvan Bey (Paşa) müsteşar 

olarak girmişti amma ben buriu kat'iyyen 
bilmiyordum. Babam Rıdvan Paşanın yerine 
Şehremini olunca: - Bunu hiç beğenmedim; 
·ben Rıdvan Paşanın üzerine dahiliye müste
şarı olmuştum ve bir ··belaya uğramıştım; 
şimdi· yine bu zatı istihlaf ediyorum! demiş, 
teşe'üm etmişti. 

«Dahiliye, Nezareti erkanı - Evrak 
Müdürü, bala ricalinden ve kudemadan 
Ali Haydar Beydi Ali Haydar Bey · niçin 
evrak Müdürlüğürrden öteye geçememişti 

bilmiyorum. Epeyce maaşı vardı. Orada otu
ruyordu. Şayanı hürmet bir adamdı. Onu se
verlerdi. · Bu kadarını ·biliyorum. Hatta adama
kıllı devam etmediğini de biliyorum, işleri 

kalem hülefasından Rifat Beye bırakmıştı. 

Bütün işleri Rifat Bey görür, o hal ve fasle-
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ederdi. Bilahare ve bihakkın bu zat da evrak 
müdürü olmuştu. Kalemlerde mütehayyiz hü
_ lefadan bir de Hayreddin Bey vardı. Sonra
dan Sadaret tercümanı ve Şehremini olmuş-
tur. Bana rumca ve 'kita·bet dersleri verirdi. 
Bizim yani babamın meclisinde kendisini k!z
dırırlardı. Kinci olmadığı için çabuk barışır
lardı. Üstad bestekar Lemi Bey de mektulıi 
kalemi hülefasindan ve ·babamın mühürdarı 

idi. Hüsnü hattı ile şöhret bulmuştu, çok· da 
kıvrak bir yazı~ tarzı vardı. Lemi Bey ölünce
ye kadar bizi unutmamış ve vefakar davran
mıştı. 

«Dahiliye muhasebecisini mutlaka hatırlı
yamıyacağım. Fakat matbuatı dahiliye müdü
rü Ahmed Arifi Beyle sansür memuru Hıfzı 
Beyleri pek iyi tanıyorum. Vazife dolayısiyle 
babaım müsteşarken bizim evden çıkmaz gibi 
idiler. Dahiliye Nezaretini iz'aç eden belli baş-· 
Iı tek bir kişi vardı. İsmi Faiz mi yahut Fuat 
mı pek hatırlamıyorum ... Müfsit ve müzevir 
bir jurnalcı idi. Bu adamdan bütün arkadaş
ları (mektubi kaleminde idi galiba); korkarlar-,, 
dı, onu asla sevmezlerdi. «Bir çoklara fenalık 
etmiştir» derlerdi 've o kaleme geldi mi, ve
ya bir odaya girdi mi susarlardı, .hiç yoktan 
iş bulur, meşgul olmağa başlarlardı. 

«Şurayı Devlet - Şurayı Devlet Babıali 
binasının tam ortasında, Dahiliye ile Hariciye 
Nezaretlerinin arasında idi ve diğerlerinden 
fazla olarak üstünde bir kat daha vardı: Hün
kar dairesi. Abdülmeci-dle Abdülaziz bu daire
ye gelirler, meşgul olurlardı. Sonraları Şurayı 

Devlet mülkiye dairesine tahsis olunurdu. İkin 
ci Sultan Hamid mülkiye dairesi-ni gayet geniş 
bir nizamname ile tesis ederken ona vükelayı 
sorguya çe.kmek hakkını da vermişti. Şurayı 

Devletin diğer dairelerinden geçen bazı ka
rarların, mülkiye dairesine de gelmesini iste-
yerek bu daireyi bir nevi ·bütün devletin mu
amelatının müraki·bi vaziyetine sokmuştu. 

Ben -burada, bu dairede aza iıken Bahriye 
Nazırı Hasan Rami Paşayı epeyce üzdüğü
müzü, Zonguldak kömür madenleri üzerinde 
İtalyanlarda tahaddüs eden ihtilafın hal ça
resini aramakla ne kadar üzüldüğümüzü bu
gün gibi hatırlıa,maktayım. Çok teessüf olu
nur ki jurnakılar bu hayı:rlı teşekkülü de 
aklın ve aciz bıraktırmak için neler uydur
muşlardı neler?! Tahattürü bile tüyleri ür-
pertir. · 

«Şurayı Devlet Daireleri - Mülkiye 
dairesinden başka. tanzimat ve dahiliye, ma
liye, ·mahkemei temyiz, mahkemei istinaf bi
dayet mahkemesi ve bunların: reisi sanileri 
azalık, Müddeiumumileri ve muavinleri ve ka
lem:leri vardı. Mahkemelerin umumuna verilen 
isim de muhakemat dairesiydi. Sultan Ha
mtdi Sani devrinde Şurayı Devlet bu su
retle karar krlınış, çalışmakta bulunmuştu. 

Bunu da derhal söylemeliyim ki, bu 
kalabalığını içinde çok muktedir ve na
muslu ve işgüzar ve . tecrübeli zatlar vardı 
ve bu sayede' idi iki lüzumundan fazla dol
durulan Az! veya memurlar, iltimaslarla bu
ralara sokulurlar Şurayı Devletin mesaisine 
engel olamamışlar ve bunların içinde müsta
itler var ise bilakis istifade etmişlerdi. Bu 
dairelerden sqnra da 1bir iki encümen vardı. 
İhtilaflı merci ve istatistik encümeni gibi. 
Bunlardan birincisine Ş-0.rayı Devlet Reisi ri
yaset ederdi». 

BABIALİ BASKINI - 10 K!nunusani 
1328 perşembe günü öğleden sonra saat iki
de Babıaliye vfilti olan hücum ki bu harek~ 
tin neticesi olarak devlet idaresinin başında 
bulunan Kamil Paşa ve kabinesi istifaya, da
ha doğru bir tabir ile i.ktidan terke mecbur 
olmuş ve Mahmud Şevket Paşanın Sadırazaın 
tayin olunmasiyle İttihad ve Terakki Fırkası 
tekrar iş başına gelmişti. 

Bu baskın yapılırken memleket en kara 
günlerini ya§ıyordu, Bulgar orduları Çatal
caya kadar gelmişlerdi. Hük-0.met alelacele 
bir mütareke imzalıyarak lüzumlu fakat şe
refsiz bir sulh yapmak· için hazırlıklara baş
lamıştı. Orduda şiddetli bir ko_lera salgını hii
-küm sürüyordu; İstanbulun cadde ve sokak
ları Rumeliden İstanbuia geılen muhacir ara
balariyle dolu idi, her gün bunlardan yüzler
ce açlıktan, sefalet ve hastalıktan oldukları 
yerde ölüyorlardı. Hükfunet mutlak bir aciz 
içinde idi; memleketin ·bu halinden faydala
narak İttihad ve Terakki Cemiyetinin tekrar 
orduyu ele almak için teşebbüse geçtiği bi
linmeyen ·bir şey değildi; Ba.bıaliye hücum edi
lerek kabineyi devirmek ~çin çok evvelden 
hazırlıklar yapıldığı polisce tesbit edilmişti; 
buna karşı Meclisi Vükelanın aldığı tek ted
bir İstanbul Muhafızlığından !BA.bıfiliye bir 
bölük asker . getirtmektenı ibaret oldu. 

10 Kanunuevvel baskını iyi hazırlanmış-_ 
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tı. Memlekette umumi efkar, yakından gör
düğü sefaletten ve Edirnenin düşma.na bıra-. 

· kılarak yapılacak Silllhdan dolayı hükumetin 
aleyhinde idi. İttihad ·ve Terakki Cemiyeti 
böyle bir hareket hazırlarken yabancı muhit
leri de düşünmüş, ve hareketten İstanbuldaki 
Alınan ve Avusturya sefaretlerini de haber
dar etmişti. Hatta Almanya elçiliği baştercü
maniyle Bağdad Şimendiferleri müdürü Mös
yö Hügmen de. :baskın yapıldığı sırada Babıa
lide ·bulunuyorlardı. 

·Baskını yapanların hükumet içerisinde 
ve Babıalide tarafdarları olduğu muhakkak
tır. Çünkü İstanbul muhafızlığının Babıaliye 
gönderdiği bir ·bölük asker, o .sabah talime 
çıkarılmak vesilesi ile Babıaliden uzaklaştı

rrlmış, yerine Anadolu rediflerinden yeni si
lah altına alınmış bir müfreze bırakılmıştı. 
Bu müfrezenin de başında kumanda edecek 
tek ·bir subay yoktu. 

İşte bu sırada yaplılanı Ba;bıali bas'kınını 
o vaıkıtin dahiliye nAzırı Ahmed Reşid Beye
fendinin_ (Ahmed Reşid Rey) kaleminden oku-
yalım:. · 

«Sadırazam Kamil Paşanın iradei seniye 
tebliğine ·gelen mabeyin ,başkatfüini kabul et
mek üzere meclis -salonundan odasına gitmiş 
olduğu bir sırada, Babıalinin büyük sofasın
dan silah sesleri üzerine evvela ne kadar al
danmış olduğunu ancak o vakit anlıyan Har
biye Nazırı Nazım Paşa yerinden fırlayarak 
bana hicab ve ıstırap ile baktıktan si:mra, 
hızlı adımlarla yürüyerek ·gitti. Sonra Şey

hülislam. Efendi evvelden tasarlamış olduğu 
emin ·bir yere çekildi. Vükelayı saireden bir 
çoğu salonu terkettiler. Yalnız Evkaf Nazın 
Ziya Paşa, Bahriye Nezareti vekilliğinde bu
lunan bahriye feriki Rüstem Paşa benimle 
beraber salonda kalınayı tensip ettil~r. 

«Revolver sesleri fasılalı bir şekilde de
vam ediyordu. Fakat Babıalideki bölüğün bu 
hücumu def'e kafi olacağını bildiğimden mü
dahalesini bekliyordum. Böyle bir müdahale 
zuhur etmeyince pen.cereden etrafa ·bakındım; 
gördüm ki üzerlerinde.ki asker elbisesini he
nüz giymiş oldukları ve askerlik değil, bek- . 
çilik ·bile yapamıyacakları vehleten anlaşılan; 
yaşlı, malul, cılız birtakım adamlar tüf ekle
rini adi bir çıkın gibi ortasııri.dan tutmuşlar 

sağa sola bakınıp duruyorlar, yanlarında bir 
·küçük zabit bile yok? Bu bedbahtlar ne ya-

pacaklarını düşüne düşüne nihayet oradaki 
camiin duvarına yaslanarak - ıskat almak 
için bekliyen dilenciler gibi - çömeldiler. 

«Halbuki diğer taraftan baskıncılar, sa
daret dairesinin kapusu önünde nöbet bekli
yen iki neferi, vazifesini yapmağa ka1kışan 

Sadırazaın yaveri Nazif Beyi isimleri mazbu
tum olmayan diğer altı kişiyi şehid ettikten 
sonra camekanlı kapuyu kırarak girdikleri iç 
sofada Harbiye Nazırı Nazım Paşa ile yaveri 
Kıbrıslı Tevfik Beyi g·e şehid etmişlerdi.» 

Babıali binası ve caddesi silah sesleriyle 
çın çın öterken ekserisi sarıklı bulunanı bir
kaç yüz kişil1k baskıncılardan ayrılan altı ki
şfük bir heyet vükelanın içtima salonuna gi
rerek orada bulupa,n, üç kişiye iş başından çe
kilmelerini emrettiler. Onlar da bu emre itaat 
ettiler. 

Başında Sadrazam Kamil Paşa olmak üze
re vükelanın ekserisi daha ilk silah sesleri 
üzerine Babıaliden ayrılmışlardı. O zam.anki 
Hariciye Nazırı Kapril Nuradonikiyan Efendi 
Pariste çıkan Le Temps gazetesinin 14 şubat 
1913 tarihli sayısında çıkan siyasi bir hatıra
sında : «Meclisi vükela salonunda dışarıdan 
gelen silah seslerini işitince· yapılacağı gU.Dr
lerdenberi dillerde dolaşan baskının vaki, ol
duğunu anladım. Siyasi mühim kağıtları çan
tama doldurarak kilitledim. Fakat çantamı 

verecek mesul bir şahıs bulamadığım için 
masa üzerine bıraktım. Şahsıma ait evrakı 

alarak .dışarıya fırladım. Ön kapudan çıkma
yı tehlikeli bulduğum için arka kapudan do
laşarak Soğukçeşme · karşısındaki kapudan 
tramvay caddesine çıktım.» 

En salahiyetli iki zatın anlattıklarına göre 
kolayca karşılanabilecek olan :bu baskının bir 
hükumet tebeddülüne sebep olınası, devlet 
adaıiılarmın aciz ve tereddütlerinden ziyade, 
memlekette Balkan Harbindeki mağlubiyet ve 
iradesizlikten mes'ul gibi görünen, bilhassa 
hala kahramanca müdafaa etmekte devam 
eden Edirne kalesini terke razı olan kabine 
aleyhine hissedilen umumi memnuniyetsiz
likten İtti·had veı Terakkinin istifade etmeyi 
bilıniş olmasındandır. Nitekim Babıali baskı
nından sonra kurufan Mahmud Şevket Paşa 
kabinesi, Edirnenin terkedilemiyeceğini izah 
için büyük devletierin İstanbuldaki elçilerine 
verdiği notada: «Edirnenin duşmana terkedi
leceği hakkındaki haber umumi efkarda oka
dar büyük bir ,galeyanı hasıl etrp.iştir ki, sabık 
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kabine istifaya mecbur olmuştur.» derken bil
hassa bu noktayı tebarüz ettirmek istiyordu. 

Muzaffer Esen 

BABIALİ CADDESİ (Eski) - (B.: Anka
ra Caddesi) Babıali Caddesinin yakın maziye 
ait manzarasını, Ahmed Midhat, 1296 (1878) 
da <<Yeryüzünde Bir Melek» adındaki roma
nının 'başlarında şöyle tasvir eder: 

«Bundan tahminen otuz beş sene kadar 
evvel ·bir. kış gecesinde idi (1261? = 1845?) 
Sirkeci iskelesi tarafmd<! garip bir hal vukua 
geldi. Ama nasrl Sirkeci iskelesi?.. Büyük 
yangından sonra meydana gelip bugün bir 
baştan diğer başa doğru baktığımız zaman 
kalblerimize ferahlık veren geniş caddeyi ha
tırınıza getirip de kendinizi Sirkecide bulur 
iseniz haber vereceğimiz vakanın asla farkına 
varamazsınız. Eğeı- yirmi beş yaşını aşkın bir 
adam olup da biraz da hafıza kuvvetiniz ye
rinde ise, o eski Sirkeci iskelesini ·hala gözü
nüz önünde bulursunuz. Binaenaleyh tarif için 
pek· uzun'. tafsilata lüzum yoktur. Cağaloğ
'lundan ·doğru gelen yani şimdİki Babıali Cad
desinin selefi bulunan belli ·başlı caddesinde 
bile sağ taraftaki hanenin damından bir kire
mit düşecek olsa, sol taraftaki ha.nenin cum
basını zedeleyeceğini size ihtar eder isek mü
balağa etmemiş olduğumuz halde, Sirkeci is
kelesi sokağmın nasıl bir sokak _olduğunu da 
tarif etmiş o'luruz.» ' 

BABIALİ CADDESİ (Yeni) - 1934 Be
lediye Şehir Rehberine ,göre, İstanbul Vilayet 
Konağı karşısından Sultanahmed - Bayazıd 

tramvay yolunµ kadar uzanan büyük cadde ki, 
·bu tramvay yolu, Büyükşehrin ana seyrüsefer 
ka-n:allanndan. biri olup adı 1934 Belediye Şe
hir Rehberinde Yeniçeriler Caddesidir, fakat 
mezkur :rehberin 2 numaralı paftasında adı 
yazılması unutulmuştur. · 

İstanbul Ansiklopedisinin. «Ankara Cad
desi» maddesinde intişa~ etmiş bir kaç satırı 
burada tekrarlamak zarureti duyulmuştur: 

Eski Babıali Caddesi, bugünkü Ankara 
Caddesinin, Muradiye Sirkeci rı;ramvay Cad
desi dörtyol ağzından Nuriosmaniye Caddesi 
köşesine Jcadar olan yerin adıdır. 1934 Reh
berinde, eski Babıali Caddesinin bir ·kısmına 
«Ankara Caddesi» adının verilmesi, keza eski 
Babıali Caddesinin yukarı parçasına eski Ca
ğaloğlu Caddesini ekliyerek «Bab~ali Caddesi» 
adının muhafaza edilmesine, en. hafifinden 

laubaliyane bir isim kaydırma diyebiliriz ki, 
İstanbul basın aleminin ·beşiği olan bir yeri 
tetkik edecek istikbalin yazarlarını şaşırta

bilir, bu endişe iledir ki·, İstanbul Ansiklope
disi, 1934 Rehberindeki Babıali Caddesini 
tetkik eder iken, maddeye bir «Yeni» keli
mesiıiin ilavesini uygun görmüştür. 

Büyükşehrin en işlek yollarından biri
dir. 

1951 yılı ocak ayında İstanbul Ansiklo
pedisi adına Ankara Caddesini gözden geçi
ren Cemal Gündoğarken ve Behçet Elver 
aşağıdaki notları tesbit etmişler, bu notlara 
Münir Süleyman Çapanoğlu da bazı hatıra

lar ilave etU?-iştir; Vilayet önünden sol kal-
dırımı takiben yüründüğüne göre: . 

28 numara İzzeddin Hanıın altında 1rnh
vehane, müşterisi ayak esnafı ile hamallar 
ve cıvardaki müvezzi ve işçilerdir. 

26 numara İzzeddin Hanın altında dük
kan, avukat M. Fevzi Gökçeli yazıhanesi ve 
daktilo. 

24 numara İzzeddin Hanı. Hanın içinde 
aşağıdaki avukatların yazıhaneleri vardır: Mu
ammer Köprülü, Naci Aksoy, Necad Akde
mir, Naci Kılıç, Kemal Açıkalp, Edi,p Keçe
cioğlu, Cevad Beyazoğlu, Meliha Çorbacıoğ

lu, Bekir Sami Gömügel. 
Bu handa bulunan diğer müesseseler de 

şunlardır: «Bir» Yayınevi, Türkiye Eczacı 

Kalfaları Derneği, Genç Kalemler dergisi, 
Türkiye Kimya Cemiyeti, Amerikan Haber 
Ajansı, Oya terzihanesi, Osman Yalçın· Mat
·baası, Büyük Doğu Cemiyeti ve Dergisi, De
nizli İsmet İnönü Lisesinde yetişenler Cemi
yeti, İzmir Lisesinde yetişenler Cemiyeti, Ay
dı.n Yüksek Ta-hsiltalebe Derneği, Üçler Mat
baası. 

Eskiden İzzeddin Hanında yazıhane ve 
müessese yoktu, odalarında bekar uşakları biıl
hassa Niğdeli hammallar otururdu. Azami 
iktisad ile yaşayan bu hammallardan çoğu 

hammallıktan gayrı faizcilik de yapardı ve 
hazin olan tarafı da faizle para verdikleri in
sanların ekserisi Babıali patronlarının insaf
sızca istismar ettikleri muharrirlerle gazete 
muhabirleriydi. 

20 numarada İzzeddin Hanın altında Fet
ta,h Ustanın Kaınaat aş evi (B.: G.önülalan, 
Fetta·h). 

18 numara İzzeddi,n Hanın altında Tü
tüncü.· 
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16 numara İzzeddin Hanın altında Dak
tilo. 

14 numara Enver Salam ·basımevi. 
12 numara VilayetHanı altında Ar ter

zihanesi. 
10 numara Vilayet Hanı altnda Abed 

tamirhanesi. Bu zat Babıalinin emektar işçi-

. lerindendir, eski devrin düz baskı makineleri 
kırıldığı zaman tek tamircisi Abed Ustaydı, 
•bugün de aynı makineler için kendisine baş . 
vurulur. 

8 numaıra Vilayet Hanı. İçinde şu mües
şeseler bulunmaktadır: Paitar Jdişe atölyesi, 
Avukat Miriban Gevenç yazıhanesi, Stil terzi
hanesi, Av:ukat Meserret Sükuti yazihanesi, Öz· 
Fenerbahçe dergisi, Salon mecmuası, Peri 
mecmuasi, Mizah mecmuası, Süsler basınıevi.. 
· Vilayet Ham ikinci Abdülhamid devrin- · 
de hususi rkametıgah idi, ·burada ilk matbaa
yı açan, Mütareke· yıllannda, Bay T~ip Ser
vet'tir, matbaanın adı Minber Mantm·aası idL 
O za~anlar bu matbaada ayni isimle bir de 
;günlük gazete çıkarılmıştı. ki, başmuharriri 

ve sahibi Fethi Okyar merhumdu. Mütareke 
yıllarının en me~hur gazetelerinden !tefi, Ce
vad Ulunay'ın «Alemdar» ı da burada çıka

rılmıştır, idaırehansei bu . binanın ikinci ve 
üçüncü katlarını işgal ederdi. 

8/1 numara Vilayet Hanı altında terzi 
Tahsin Gey müessesesi. · 

6 numara Gazeteciler Cemiyeti; bu bina · 
Meşrutiyette Osmanlı . Donanma . Cemiyeti, 
Cumhuriyet devrinde Türk Hava Kurumu 
tarafından işgal edilmiş, Hakkı Tarık Us'un 
başkanlığı zamanın:da şahsi himmet ve gay
retiyle İstanbul Basın Birliğine, lağvı üze
rine de Gazeteciler Cemiyetine intikal etmiş
tir (B. : Basın Birliği; Gazeteciler Cemtyeti; 
Gazeteciler Cemiyeti binası). 

4 numara İsmail Akgün Matbaa ve Kır
tasiye mağazası, son a~lar içinde bugünkü 
şirin. şeklinde tamir edilmi·ştir. 

İstanbul Milli Bayındırlık Müdürlüğü
nün ·bulunduğu eski N~fia nezareti binası. 

Babıali Caddesinin bu sol yanı bu nok
tadan ileriye. yeni bir num<l!a silsil~si takib 
eder: 

Köşede Ord. Prof. Üstad Mazhar Osmaıi.' 
m muayenehanesi ve kışlık evi 

64 numara ev; Göz Dr'. Ertan, Dr. Nuri 
Akyol muayenehaneleri 

62 ~umara ev; 
60 numara Genç Türk Terzihanesi, 'Emin 

Sinaıi mahalle~i muhtarlığı 
58 numara Tekel bayii Hacer Eryılmaz' 

ın dükkanı_ 

56 numara ev; Dr. Ali Şükrü Şavlı mua
YJnenanesi 

54 · numa,ra ev; Sezen laboratuvarı, Dr. 
Muzaffer Öktem muayenehanesi. Bu binada 
bir zamanlar Nizameddin Nazif İstiklal gaze
tesini çıkarmıştı, sonra da Hemşeri ve Kırmı
zı Siyah gazete ve niecmualarımn !idareha-
nesiyle matbaası olmuştu. · 

52 nunmara Diş tabibi Nigar Ataberk, 
Dr. Niyazi Ataberk, Dr. Kemal Turgut, Dr. 
Ragıl:İ Güri:m, Operatör Sedad Enman muaye
neha,neleri 

48 numara Dr. Kemal, Dr. Rüştü Rece!J; 
Göz 'Dr. Nihad Bayraktar muayenehanelerL 

46 numara Berber salonu 
44 numara Kadın berberi salonu 
42 numara Kuru kahveci Karakin Ser

~isyan 
40/1 Cezerikasımpaşa Camii Şerifi 
40 numara Cumhuriyet Halk Partisi İs-

. tan bul Vilayeti. Partinin organı olan Zaman 
·gazetesi idarehanesi de bu ·bina içindedir. İs
tanbulun ,güzel yapılarından biri olan bina 
mutlakıyet devrinde Divanı muhasebat ola
rak inşa edilmiş, Meşrutiyet devrinde yine 
bu· devlet müessesesi tarafından işgal edilmiş, 
divanı muhasebatın Ankaraya naklinden son
ra da C.H.P: ye verilmiştir'. 

38 numara Yıldız leke ve ·boyahanesi 
36 numara Operatör Mustafa Şaban ve 

Bevleviye mütehassısı Sadettin Tosun mua
yenehaneleri 

34 numara Saatçi Mustafa ö,zen 
32 numara Hususi mesken 
30 numara Hususi mesken 
28 numara Göz Dr. Muzaffer Esad mua-

yenehanesi ,,ı, 

26 numara Evlendiırmeyi kolaylaştırma 
Cemiyeti. Bu rnna Meşrutiyet devrinde bir be
kar pansiyonu idi ki, sakinlerinden muhar
rir M. •. Fazıı Reşid odasını idarehane şeklinde 
-kullanarak 1327 (1911) de fotihab gazetesini 
çıkarmıştı, küçük boydaki gazetesinin -bütün 
yazılarını· kendisi yazardı, Prens Sabahaddi
ne hücumlari ile meşhurdur, gazetenin Cemi
yeti Reisi Ahmed Akif Bey merhum idi. 
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24 numara Amerikan kütüphaİıesi ve 
okuma odası, terzihane, ve bir saat tamircisi. 

22 numara ev 
20 numara ev 
20/1 numara Viyana bayan. berber sa

lonu 
18 numara Dr. A. Rıdvan, Şükrü Hazım 

Adoğar, Rüat Ahmed Gözberk, İbrahim Ber
kan muayenehaneleri. Bu bina yalnız Babıali 
Caddesinin değil, İstanbulun güzel yapıların
dan 'biridir, Prof. Dr. Besim ömer Paşa ta
rafından arnuvo uslubunda hususi ikametgah 
ve muayenehane olarak yaptırılmış ve üstad 
bütün ömrünce .bekar kaldığından bu büyük 
V·e güzel evin· içinde· yıllarca bir münzevi ha
yatı sürmüştü. 

16 umara yeni yapılmakta olan bir bina 
14 numara Barbarosun Sesi mecmuası, 

Kerman İnşaat Bürosu, Üstünçiçek kadın 
terzisi, Dr. Necdet Akyol muayenehanesi. Bu 
binada eskiden Akş·a:m Kız Sanat Enstitüsü 
bulttl'nmakta idi. 

12 numara Bay Banut'un Şafak cild evi. 
Bu dükkan Meşrutiyet devrinde arpacı: dük
kanı idi, beygir sürücüleri ve kira ara'bacıla.rı 
hayvanlarının arpa ve samanlarını alırlardı; 
dükkan sahibi erkek güzeli, lev,end yapılı bir 
gençdi, · bazı hafif meşreb İstanbul hanıme
fendileri hususi landonlarınm veya kupaları
nın içinde bu caddeden [c.asten geçerler ve hiç 
lüzum yokken arabalarını durdurarak hay
vanlarına yem aldırtırlardı, arpacı güzeli de 
bunu bildiğinden alımlı çalımlı edalarla ken
disini kırat kırat satardı; ki(l'a arabacıları için
de bazı külhaniler kadın müşterilerle bura
dan geçerlerken arpa ve saman bahanesiyle 
dükkanın önünde bir müddet dururlardı. Bu 
namlı arpacının halen Büyükadada bir kıraat
hane işlettiği söylenir, İstanbul Ansiklopedi
si kendisine uzun ömür diler. 

10 numara İstanbul Esnaf dernekleri ve 
yardım cemiyeti, İstanbul Mahrukatçlar Der
neği, İstinbul Sucular ve Gazozcular Derne
ği, İstanbul Perakendeci Kasaplar ve Müs
tahdemin. Himaye Derneği, Bu bina Rumeli 
Kazaskeri Ömer Hulusi Efendinin konağıy
dı; Balkan Harbinde Hilalia,lımerin kadınlar 

merkezi burada açılmıştı. 

8 numara Saat tamircisi Mustafa Gürcan 
6/2 Arsa? 
6/1 numara Bilal Kırcalının Uğrak Ber-

ber salonu · 

6 numara Amerikan Kız Lisan ve Sanat 
dershanesi 

4 ve 2 numara Bozkurt Kıraathanesi, bu
resı eskiden küçük bir kahvehane idi. Bugün
kü temiz ve büyük kıraathanenin -hususiyeti 
polis emeklilerinden ve esJd pehlivanlardan 
Refet Pehlivanın büyük emek ve masrafla 
topladığı en namlı yüze yakın Türk pehliva
nın ·büyütülmüş ve itina ile camlanmış çe:r
çevelenmiş portre ve gurub resimleriyle du
varlarının adeta «Türk Pehlivanları Galerisi» 
halinde tezyin edilmiş olmasıdır. Bu değeri 
çok yüksek resim koleksiyonu başka ıhiçbir 

yerde hiç kimsede yoktur. 
İstanbul Ansiklopedisi bu koleksiyonun 

ikinci bir kopyasının çıkartılarak milli kü
tüphanemize konulması -!için Milli Eğitim Ba
kanlığının ve Bakanlığa bağlı Beden Eğit~mi 
-teşkilatının nazarı dikkatini ehemmiyetle çe
ker; Cenabı Hak kendisine ·uzun ömürler ih
san etsin Raf et Pehlivana yakışacak en: güzel 
bir iş de hali hayatında bu güzel ve kıymetli 
koleksiyonu İstanbul Üniversitesi Kütüpha
ne yahut İstanbul Belediyesi. Müzesine sat
mak veya hediye etmektir ki, bu iki müesse
se de ·bu çeşit resim koleksiyonlarına sahip 
kadir ve kıymet bilir yerlerdir. 

Vilayet önünden· sağ kaldırımı takiben 
yürüiıdüğüne göre: 

19 numara Konya Kebapçısı. Yeni açıl

mış olan kebabçıdan evvel Babıali Caddesi
nin bu pek şerefli dükkanında Reşad adında 
bir ustanın mobilya marangozhanesi bulun
maktaydı, ondan evvel de burası BabıMinin 

meşhur İihsan kıraathanesi iıdi; bu kıraathane 
karşısındaki Büyük Devlet kapusunun bir_ çok 
memurlarının öğle tatillerini geçirdikleri bir 
yerdi, İstanbul gazete1.eri muhabirleriı}in bır . 
toplantı yeri, kulübü gibi idi, sabahları bu
rada ·buluşurlar işe buradan çıkarlardı. Ba
bıali ·baskınından sonra İttihad ve Terakki 
Hükumeti Babıaliyi emniyet altında bulun
durmak için burasını kısa bir müddet karakol 
yapmışlardı. 'Daha evvel de burası Servetifü-
nunun makine dairesi iıdi. · 

17 numara İzmir Terzihanesi. Burada 
eskiden meşhur Muhtar Halid Kütüphanesi 
vardı. Ahmed İhsanın küçük kardeşi olan 
Muhtar Halid Edebiyatı Cedide şair ve edip
lerinin eserleriyle siyasi içtimai ve- tarihi 
eserler basmış, Türk maarifine hizmet _ etm{ş 
ve çok genç yaşında ölmüştü. 
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15 numara. Bu gayri menkulde İstanbul 
Valisi Ord. Prof. Dr. F. Kerim Gökayın, Dr. 
Kemal Saraçoğlu, Dr. Sabahaddin Kerimoğlu, 
Dr. Niyazi İsmet Gözcü, Dr. Operatör· Mim 
Kemal Öke ve Dr. Ziyaeddin Maıktavın mua
yenehaneleri bult,ınmaktadır. 

Bu bina edebiyat tarihimizde kıymetli bir 
hatıra taşır, Servetifünun mecmuası burada 
kurulmuştur, Fecriati edebi mahfili burada 
toplanmıştır. Ahmed İhsan Servetifünunun 
'bugünkü Türbedar Sokağında yeni yaptırdığı 
binaya nakledince eski yeri Meşrutiyet dev
rinin meşhur Resne fotoğrafhanesi olmuştur, 
sahibi M. Bahaeddin Bey isminde bir zat idi. 

15/1 numara Atagür Cild e·vi 
1 

13/1 numara Gözen Basımevi 
13 numara Dr. N ecmeddin İlker muaye

nehanesi ve laboratuıvan, Dr. Reşad Garan 
muayenehanesi -

11 numara Dr. Aziz Kutay muayeneha
nesi 

11/1 numara Sara Mayonun tütüneµ dille
kanı 

9 numara Ankara Ajansının İstanbul bü
rosu, Avukat H. Nutku yazıhanesi, Diş tabibi 
Neyyir Nayır muayen~hanesi · 

7 ve 5 numaralar Milli Eğitim Bakanlığı 
derleme müdürlüğü. Babıali Caddesinin mu
hakkak ki en eski ve en güzel yapısı olan bu 
bina üçüncü Selim devri ricalinden meşhur 
Hoca Tahsin Efendinin idi. Bu .bina ıuzun 

müddet Hoca Yusuf Efendi sipyan: mektebi 
olarak Büyükşehrin bir şöhreti olmuştu, çok 
sevilmiş ve sayılmış olan Yusuf Efendi ta
limdeki kucweti kadar falakasıyla da meşhur
du. Tarihi bina bir ara da Medresetül Hatta
tin olmµştu. Türk yazı ve tezhib sanatı bakı
mındandan Medresetül Hattatine güzel Sanat
lar Akademisinin pek verimli bir şubesi idi 
diyebiliriz. Bu medrese kapandıktan sonra 

· bina bir müddet metruk kalmış, sonra Milli 
Eğitim Bakanlığı tarafından Derleme Müdür
lüğüne verilmiş, bu müessesenin b~şmda bu
lunan merhum Selim Nüzhet Gerçekin him
metiyle dikkatli bir tamir görmüştür. 

İran Konsoloshanesi; bı.r büyük ve tarihi 
binanın kapusu Tür'kocağı Caddesi üzerinde
dir. (B.: İran Konsoloshanesi) 

Eminönü Ha.lkevi; giriş kapusu keza Türk
ocağı Caddesi üzerindedir (B.: Eminönü Halk
evi) 
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Eminönü Halkevi .köşesinden itibaren 
bina nuıµaraları- karşı tarafta olduğu .gibi ye
ni bir silsile takip eder: 

· 37 numara Eminönü Halk evinin yeni ya
pılan kısmı 

35 numara Şerefefendi Sokağı kavşağı 

köşesinde Seyyid Tanyerinin Bakkal dükkanı. 
Bu dükkan Edebiıyat .tarihimizde kıymetli bir 
hatırası olan Şahabettin Süleymanın «Rübab» 
ismindeki mecmuasını çıkardığı yerdir. 

33 numara Diş tabibi Rifat Atay muaye-
nehanesi 

31 numara Nümurie Boyahanesi 
39 numara ev 
Nuruosmatiiye Caddesi kav.uşağı köşe

sinde Fırın; kapusu Nuruosmaniye Caddesi 
üzerindedir. 

27 numara Tütüncü Ahmed Kayhan.dük
kanı 

25 numara Dr. Ecved Sezer rnuayeneha
. nesi 
Sadırazam Mahmud Nedim Paşa Türbesi 

23/1 numara Sucu ve gazete bayii 
23 numara Rontgen mütel1,assısı Şükrü 

Aykın muayenehanesi 
21 numara Zorlu Apartımanı1 içinde; Dr. 

Muammer Tansı, Dr. Cevad Alpsoy,. Dr. Atıf 
İsmail, İ>r. Şemsi Mutver muayenehaneleri 

19 numara Dr. Muzaffer Şevki, Dr. Ali
ye Tancıl, Dr. Muhterem Gökmen, . Operatör 
ebe ve Dr. Pakize İzzet, Dr. Kemal Hüseyin, 
Dr. Nejad Kulakçı, Dr. Nevzad Ziya, Dişçi 

Hacer Ergun muayenehaneleri 
17 numara Türk Hava Kurumu İstanbul 

,' 

Şubesi 

15 numara ev. 
13 numara ,İstanbul Belediyesi Temizlik 

İşleri Müdürlüğü 
11 numara Büyük Reşid Paşa İlkokulu. 
9. 7, 5, 3 ve 1 numaralar sed üzerinde 

sıra evler; kadimden beri aile meskeni ola
gelmişlerdir. 

Babıali Caddesi 1951 den sonra gerek şah
si teşebbüsler gerekse İstanbul şehrinin hala 
içinde ·bulunduğu !İmar faaliyeti dolayısiyle si
masını hayli değiştirmiştir; 1960 yılı şubatın
da, dokuz yıl zarfı;ndaki bu 'değişiklik şöyle 

tesbit edilmiştir; ViJayet önünden sol kaldırı
mı takip ettiğimize göre: 

İzzeddin Hanı ve Vilayet Hanı yıkılml§, 
İzzeddin Hanı arsasının bir kısmı Vilayet 
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önünde açılan meydancığa alınmış, bu hanın 
geıi kalan arsası ile Vilayet Hanı arsası üzeri
ne, yine Vilayet Hanı adı ile, cephesi serapa 
camdan büyük bir İş Hanı inşa edilmiştir. Bu 
hanın alt 'katında ve ortada bulunan kapısının 
iki tarafındaki ·büyük mağazalardan birinde 
Umumi Bayii Hasan Kazma lüks bir yazıhane 
tesis etmiş, -birinde de Vilayet Lokantası adı 
ile temiz bir lokanta açılmıştır. 

Eskiden 6 kapu numarasını taşıyan, Meş
ruıtiyette Donanma Cemiyeti, Cumhuriyet dev
rinde de Türk Hava Kuruniu tarafından işgal 
edilmiş ·bulunan, uzunca bir zaman da Gaze
teciler Cemiyetine makar olan güzel bina yık
tırılmış, 1960 şubatında arsa tahta perde ile 
çevrili, üzerinde <<Türk Hava Kurumu İş Ham 
inşaaıtı.~> yazılı ·bir levha •bulunuyordu. 

4 numarada•ki İsmail .Aıkgün Matbaa ve· 
kırtasiye mağazası - kütüphanesi de cephesini 
genişletmiş, iç teşkilatını değiştirmiştir. 

İçinde İstanbul Bayındırlık Müdürlüğü 
ile Maarif Müdürlüğünfü1 ·bulunduğu eski 
Nafia Nezareti binasının cadde cüphesinde bu
lunan küçük bağçe, mermer merdiven ve 
merdivenin .bağlandığı ikinci kattaki batkon -
taşlık traş edilip kaldırılmış, yerleri bağçe ile 
-beraber caddeye eklenmiş, •bu 'balkon :- taş
lıktaki medhal kapusu pencereye tahvil edH
miş binaya cadde üzerinde yeni ve ·büyük ~a
pu aç1ılmıştir. 

Doktor Mazhar Osman merhumun kışlık 

evi ve muayenehanesi olan binadan Nuruos
maniye meydancığına kadar olan kısımda hiç 
bir değişiklik olmamıştır. 

Eskiden 40/1 kapu numarasını taşıyan 

Cezeri:kasımpaşa Camii yıktırılmış, arsa 1960 
şubatında dolmuş yapan taksilere park yeıi ol
muştur. Bir köşesine Türk Migros'un bir sa
tış barakası kurulpıuş,tur. 

40 kapu numarasını taşıyan tarihi 'binada 
Cumhuriyet Halk Partisinin İstanbul Vilayeti· 
merkez teşkilMı bulunuyordu. İçinden C.H.P. 
çıkarılmış ve bina Türk Milli Talebe Federas:
yonuna veıilmiştir. Bu biınaının da önündeki 
.küçük .bağçe sokağa eklenmiştir; kapusu halen 
caddeye açılmaktadır. 

1951 de tes'bit ve yukarıda neşrettiğimiz 
notlarda 20, 24, 26 numaralarda gösteril.en 
binalar yıktırılmış, yeriıne •büyük «Rasim Ham 
ve ~asajı>> yaptırılmıştır. 

·Eskiden, 10 kapu numarasını taşıyan 'bi
nada~ tramvay caddesi üzerinde 2 numarayı 
taşıyan Bozkurt 1Kıraathanesine ait olan kısım 
üzeri.ınde eski yapı olarak · bir Bozkurt Hanı 
k,almıştır. Bu handan evvel 'kaldırılmış bina.
ların yerine «.Aydınlık Hanı» adında büyük 
bir İş Hanı yaptırılmış, Bozkurt Hanına Boz
kurd Kıraathanesine kadar uzaınan yere «Kö
şe Hanı» adı şeddadi bir bina çıkmıştır. 

Köşe Hanı yapılırken yıkılıp kaldırılmış 

olan Bozkurt Kraathanesinin sahibi Refet Peh~ 
livan ölmüş, elinde bulunup kahvehanesinin 
duvarlarını bir namlı pehlivanlar galerisi ha
linde tezyin eden pehlivan portrelerinden mü
rekkep emsalsiz fotoğraf· kollıeksiyonu da va
risleri eliınde kalmıştır. Dağılmaya, kaybolmı
ya ma•hkumdur. Bu koleksiyon •hakkmda 1951 
de yazdığımız temenni satırları ilgililer. üze
rinde en küçük. bir tesir yapmamıştır. Maale
sef ki Spor Teşkilatımız, Beden Terbiyesi 
Umum Müdürlüğü Türk Sporunun akademik 
tarafı ve edebiyatını · tedvin meselesini hiç 

· düşünmemektedir, faaliyeti günün hay ve 
huyu ~çinde geçmekıtedir., 

Aydınlık . Hanının alt kısmı tamamen 
«Seker Bank» t;arafından tutulmuştur. Köşe . . 

Hanının altında ve Babıali Caddesi üzerinde 
bulunan müesseseler şunlardır: Köşede İş 
Bankası; Türbe şubesi, Babıali Eczahanesi ve 
Cardak Büfesi (B. : Cardak Büfesi). . . . 

Ba·bıali Caddesinin , sağ ken'arını yine 
Vilayet önünden başlıyara'k 1960 şubatında 
şöylece tesbit ettik: 

Eskiden 15, 17 ve 19 kapu numaralarım 
,taşıyan binalar imar faaliyeti olarak yıktı

rılmış, bu yıkılan yap~lar arasında son zaman
larda Konya Ke·ba,pcısı olan tarihi İhsan Kı
ra·athanesi ile eski İstanbul Valisi ve Beledi
ye Reisi Ord. Prof. F.K. Gökay'ın milki olan 
ve içinde edebiyatımızda çığır açmış Serveti 
Fünun gazete ve mecmuasının çıktığı tarihi 
bina vardır. Bir ·basın müzesi olacak yerde 
kazmaya hedef olmuştur. 

Yıkılan bu ·binalardan Gökay'a aid gay- · 
rimenkulüri arsasının geri tarafında muhtE}
rem Prof esörüri bir necabet timsali olan kar
deşi Nureddin Gökay'ın ·, «Nurgök» matbaası 
bulunmaktadır. İstall'bulun en ıtemiz müesse
sesi olup yeni ve güzel ma'kinelere sahip olan 
bir matbaadır. İstanbul .Aınsiklop.ed.isi . bir 
buçuk yıla yakındır ki bu maıtbaada basılır, 
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ikinci ve üçüncü cildleri orada tamamlanmış
tır (B.: N'urgök Matbaası). 

İran Konsoloshanesiniri karşısındaki kö
şe başından Emiınönü Halk ·binası Gazeteciler 
Cemiyeti tarafından sabn alınmış, iki kat ila
vesiyle iç kısmı tamamen değiştirilerek yep
yeni bir bina olmuştur (B.: Gazeteciler Ce-
miyeti). 

Halkevine ,ek olarak yaptırılmış bina 
koıiferaıns salonu - Çocuk Tiyatro Gençlik 
Teşkilatı elindedir. 

35 kapu numaralı .bakkal dükkanının 

yerinde bir şekerci dükkanı açlmıştır. 
Nuruosmaniye Caddesi köşesindeki Ca

ğaloğlu Fırını 5 - 6 yıl kadar kapalı kaldık
tan sonra son imar işleri arasında yanındaki 
27 numaralı tütüncü dükkA:nı ile ıbera-ber yık
tırılınıştır. Yeri arsa olarak durmaktadır, 

tariı Cezerikasımpaşa Cami:iıi:ı,in arsasına kar
şıdır; bu fırın arsası da seyyar kundura bo
yacıları parkı olmuşt~r. 

Eskiden 17, 15 ve 11 !kapu numaralı bi
naları Sedad Simavi merhum tarafından sa
tın alınarak yıkt1ırılınış, arsaları üzerine t~is 
ettiği Hürriyet Gazetesinin ·binasına başlan
mış, famamlayamadaııi vefat etmiş, oğulları 
tarafından ikmal edilen •bu biına, İstanbulu 
hakikaten tezyin eden muazzam. bir yapı ol 
muştur; Türk gazeteciliğinin ve ayni zaman
dc!- modern Türk yapı sanatJının yüz akıdır 
(B. Hürriyet Gazetesi). 

11 numaralı Büyükreşidpaşa İlk Okulu 
·bina-sına İstanbul Kız Lisesi yerleşmiştir. Sed 
üzerilnde 1, 3, 5, 7, 9 !kapuı numaralarını taşı
yan evlerin hepsi istimlak' edilip yıootırılmış
tır. İkinci Sultam Mahmud Türbesinin yüksek 
duvarı da yıktırılmış, alçaltılmış, üzerine gü
zel bir dem,ir parmaklık konmuştur. Yolun 
o sahası bu tadil ile şirinleşmiştir (Şubat 1960). 

BABIALİ ÇENGİSİ KARI - Asıl adı 
bilinmiyor; Ondokuzuncu Asrın ilk yıllarında 
bu lakapla İstanbul halkının diline _ düşmüş 
ve şöhreti kendisi için af et olmuş bir kadın
dır. 

1810 (H. 1225) da sadaret kaymakamı 
olan Osman Paşa zevcesinin pençesine girmiş 
erkeklerdendi; hanımefendi · de gayet güzel, 
iffet ve namus kıymetlerine karşı kayıtsız olan 
·bu çenıgi karıya · tutkundu. Onu Babıalinin 

harem dairesine almış, her gürt, saz sesleri· 

ortalığı tutan çılgın eğlenceler içinde yaşıyor
du; öyle, ki, kocasının üzerindeki nüfuzu ile 
,bu çengi karıya zengin irat yaptırın.aya ka
dar varmıştı. Devlet ihtilaller, ve çok kötü 
şartlar altında devam eden bir Rus harbi kar
şısında çetin anlar yaşıyordu. Vazifesi çok 
ağır olan kaymakam ·paşa ise, Babıali hare
minde olan rezaletleri görmiyeceJc kadar göz
leri bağlı bulunuyordu. :Oostlannm nazikane 
ima ve ihtarlan ile de kendisini toparlaya
madı. Babıali haremindeki eğlenceler nihayet 
saraya aksetti. Kaymakam paşa mayısın ·seki-
zinde (3 Rebiülevvel) azledilerek kendisi Lim
ni .adasına, zevcesi hamın da Bursaya sürül
dü. Çengi karı da cellada verilip ·boğulduk
tan sonra cesedi denize atıldı. 

BABIA.LİDE MAHALLE MEKTEPLERİ 
ÇOCUKLARINA PİLAV ZERDE ZİYAFETİ 
- Eski Türk maarif hayatının tuhaflıkların
dandır: 1809 da İstanbulda ne kadar mahalle 
m·ektebi varsa, bütün çocukları hoca ve kal
falariyle beraber beşer onar mektep olarak 

· Ba-bıaliye davet edilmişlerdi. Orada kendi;teri
ne bir pilav zerde ziyafeti verilmiş, çocuk
lara da onar pa:ra bahşiş dağıtılmıştı. Bunun 
için de hazineden evvela 3000, sonra da 2000 
ki ceman 5000 kuruş çıkmıştı ki. Ba·bıaliye 

20.000 çocuğun geldiği anlaşılır. 

BABIALİ EFENDİSİ - Babıali ka;J.em
lerine devam eden katipler kılık ve kıyafet
lerine bilhassa dikkat ve itina ederlerdi, ter
bi~esinde noksan, tavrü hareketlerinde uy
gunsuzluk görülen gençler Babıalide pek tu
tunamazlardı. Bundan ötürüdür ki, Büyükşe
hirde halk ağzında, gayet terbiyeli, dürüst 
gençtir» manasına «Babıali efendisi» tabiri 
doğmuştu; bilhassa kadınlar, mesela: «Benim 
oğlum, maşallah Babıali efendisi gibidir» di
ye öğünürlerdi. Ayak -takımının külhani ma
kulesi arasında da, edeb yadırgana geldiğin
den: «Ulan Babıali efendisi misin? .. » gibi.tez
yif yollu kullanılırdı. 

BABIALİ HOCASI - Baıbıaliye devam 
eden genç katiplere, - ki içlerinde onüçer, 
ondörder yaşında çocuklar da bulunurdu -
bilhassa lisan ve kiıtabet ve yazı dersleri veren 
muvazzaf muallimlere verilen unvandır. Aşa
ğıdaki satırlar bugünkü yazı dilimize çevrile
rek Vakanüvis A•hmed LO.tfi Efendinin kendi 
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adına nisbetle anılan tarihini:n dördüncü cil
dinden alınmıştır.: 

«1250 tarihine kadar İstanbulda kalem
lerdeki katiplerin tahsiline muhtaç olduk-

. ları arabi ve farisi lisanları tahsili için mun
tazam mektepler açılmamıştı. Arabi tahsili 
için cami derslerine gidilirdi, fakat farsca 
öğrenmek müşküldü. Büyükler ve zengiırı

ler evlatlarını dairelerinde konak hocalarına 
okutturarak terbiyelerine itina ederlerdi; fu
kara çocukları bu talim nimetinden ekseriya 
mahrum kalırlardı; hu gibiler için de Babıa- -
lide ve Defterdarlıkda, kalem vaktinden ev
vel dersler açılmıştı. İlim ve edebleri tanın-• 
mış vaktin üdebasından birer muvazzaf mual
lim yeni yetişen katiplere ilim tedris eder
lerdi». 

Bu madde ile ilgisi olmamakla beraıber 
burada kaydetmek lazımdır, Büyükşehrin 

eski kalemlerinde, çoğu edi:b, şair, tarihe, 
arabça ve farscaya aşina kalem amirleri, mü
meyyizler· dairlerine verilen müstait ve zeki 
gençlere hakiki bir muallim, mürebbi, mür- · 
şid olmuşlardı. 

Bibl. : MZ. Pakalın, Tarih Sözlüğü. 

BABIALİ YANGINLARI - Babıali (H. 
1152) 1740, (H. 1168) 1755, (H. 1223) '1808, 
(H. 1241) 1826 ve (H. 1254) 1839 yıllarında 
tamamen, (H. 1295) 1878, (H. 1329) 1911 yıl
larında kısmen yanarak ateş af eti geçirmiştir .. 

1740 Yangını -.Hkri 1152 yılı zilkaade 
sinin sonuncu cumartesi gecesi saat alaturka 
dörtte, ·(Mehmed Paşa sadareti), harem kaıpu
suna bitişik harem· ağalarının oturduğu yer
den çıkan yangın, ağalarrn şaşkınlığı ve he
men hep~inin evvela kendi esvaplarını kur
tarmak kaygusuna düşmeleri yüzünden etrafı 
.iyice sardıktan ·sonradır ki Babıalinin muha
fazasına memur kıtaat ile tulumbacılar hare
kete g.eçti; fakat onlar gelinceye kadar ateş, 
manendi ejderhai demkeş, s-uyi asümane ze
banekeş» olmuştu. · Sıkıca bir poyraz estiğin
den, etrafındaki arz odası, hasır odası ve bun
lara bitişik daireler alevler arasında eriyip 
yok oluvermişti. Padişah Birinci Mahmud 
sertabibi ve bil fiil Rumeli kazaskeri Hayatı
zade Efen dinin o civardaki konağına gelerek 
yangının önlenmesini ,bizzat takib etmiş, ateşi 
söndürmeğe çalışan yeniçeri, ce·beci, tersane 
ve sair ocaklar nefer ve zabitlerine bahşişler 
dağıttırmıştı. Ateş Divanhane kapusunu sar-

dığı sırada, tersaneliler, ateşin önünü kesmek 
için arz odasının bir ka·ç yerine gomana Ubir 
edilen kalyon halatlarını •bağlayıp ve hep bir
den «zôru .bazO.» ile asılıp arz odasını yerin
den koparıp indirivermişlerdi; fakat arz odası 
çökerken, yangının itfasına çalışan neferler
den beş kişi yalımlı enkaz altında kalarak te
lef olmuştu. Arz odası çökünce tulumbalar 
müessir olmuş ve yangın söndürülmüştü. Ba
bıalinin hemen yarısına yakın bir kısmı mah
volduğundan, ondört gün, yeniçeri ortaların
dan bir kaçı sönmüş gibi görünen kerestelerin 
için için yanarak tekrar alev almaması için 
gözcü bırakılmıştı. Fakat, kurban bayramı 
yaklaşmakta olduğundan, şehre kurba~ koç 
indiren çobanlardan o civara gelen bir kaçı 
bir miktar ot tedarik etmişler, otları yanık 
kerestelerin üstüne yığmışlardı. Geceleyin, 
herkesin derin 1bir uykuya daldığı sırada, me
ğer hala sönmemiş olan kerestelerden, şid

detli bir poyrazın kopardığı bir kıvılcım bu 
otları tutuşturmuş, rüzgarın önünde saçak 
saçak alevler halinde uçmağa 1başlayaiı otla, 
Babıalinin birinci yangından kurtarılmış ha
rem dairesine yapışmış, hir afet halini a1mış, 
bu yeni yangın da beş saat devam ederek 
Babıaliyi tamamen kül etmişti. 

1755 Yangını - Silahdar tevkii Ali Pa
şa sadaretine rastlar, ateş, Hicri 1168 zilhıc
cesinin yirmi ikinci pazar gecesi saat alatur
ka altıda Demirkapu ,hizasında bir evden çık
tı. Şiddetli bir poyrazla derhal J?ir kaç ·kol 
olarak ·bir taraftan Bahçek.apusuna gitti, Muh
sinzade sarayını, suırdan atlıyarak yeşil ki
remitli camii yaktı. Bir taraftan Paşakapusu 
ve Defterdarkapusu üzeriınden, Divanyolun
daiı Mehterhane ve Defterhaneye dayandı; bir 
taraftan Mahmudpaşa çarşısı ve Çuhac:ılar ha
nını kül etti, bir taraftan Soğukçeşine ha
valisini Ayasofya çarşısını mahvetti, ateşin 
itfasına çalışan halk ve asker, bitkin ve pe
rişan ne yapacağını şaşırdı. Padişah Oçüıncü 

-Osman halkın eşyasıruı kaçıracak yer bula
madığını öğrenince Ağaibaıhçesmin (Gülhane 
parkının) açılmasını emretti; otuz saat süren 
bu ateş af etinde Babıali de tamamen yanmış
tı. Yeniden. yapılıncaya ~dar Esma Sultanın 
Kadırga limanındaki sarayı Paşakapiısu itti
haz olundu. Hicri 1169 muharrem.inde Babıa
linin yeniden inşasına 'başlandı ve Tersane 
Emini Bekir Efendi, bina emini tayin olundu. 
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Mührü hümayuna nail olduğunun tezine çıkan 
bu yangın, halk -tarafındaµ sadırazam hak
kında uğursuzluğa yoruldu ve nitekim bir ay 
sonra, irtişa ile itham olunan Bıyıklı Ali Pa
şa azil ve idam edildi. 

Babıalinin inşası aynı yıl sonlarına doğ
ru Mustafa Paşa sadaretinde biterek Vaka
.nüvis Vasıf Efendinin lisaniyle, «Babıali, 

destiyarı-i himemi padişahi pür meali ile 
resm-i evvelden bala ter bina olunub» sadıra
zam tarafından· padişaha bir ziyafet ile resmi 
küşadı yapı~dı. Şevvalin altıncı perşembe gü
nü «debdebe-i mülukane ve tantana-i hüsre
vane» ile Babıaliye gelen hükümdar arz oda
sına alındı. Sazende ve hanendeler icrayı 
ahenk edere'k mükellef ,bfr ziyafetten sonra 
sadırazamın on. beş on alfa yaşlarındaki oğlu 
huzuru hümayuna kabul edilerek hassa silah
şorları zümresine ilhak ve has ahırdan müzey
yen takımları ,ile ·bir at hediye edilmek sure
tiyle iltifata nail oldu. Sadırazam Mustafa Pa
şaya da, hiınmetinde1;1 · ötürü bir samur kürk 
ihsan olundu. 

· 1808 Yangını - Hicri 1223 yılı Rama
zıanının yirmi yedinci gecesi seher vakti, ye
niçerilerin Sadırazam Alemdar Mustafa Pa
şaya karşı ayaklanmalarında kasden . çıkar
dıkları yangındır. 

Yeniçeriler vücutlarını hissettirmeksi
zin, etrafı tamamen tarassut altına aldıktan 

sonra Babıalinin Soğukçeşmedeki: büyük ka
pusuna geldiler. Harbecil~r kolluğundan ge
tirdikleri kuru otu, bu kap.unun· üstünde bu
lunan kethüda od~ı şehnişiniın altmdaki di
reklerin ,aralıklarına yığıp doldurdular ve 
ateşledUer. Yalımlar dairenin !kaplamalarını 
iyice .sardıktan sonra, yer yer tüfek ve ta
banca atılarak isyan başladı. Babıaliınin etra
fı tamamen sarılmıştı, ateşten kaçanlar ye
niçerilerin eline düşecekti; Alemdar Paşa da 
bu suretle ya ele ; geçecek, yahut yanarak 
füecekti. Civardaki bekar odtarmda ve ev
lerde ve hanlarda yerleştirilmiş se-kbanlardaıı 
sil~h sesleriyle uyananlar, ortalığı yangının 

şulesi içinde pür ateş» gördüler. Bulunduk
ları yerlerden çıkıp yangını söndürmeğe ko
şanlar, pusuda bekleyen yeniçeriler tarafın
dan: öldürüldü. Yangın, şiddetle genişlemek
te idi; Babıalinin mevcut binaları muhtelif 
tarihlerde yapılan ilavelerle genişlemiş hayli 
eski binalar olduğu cfüetle ateş ,kolay sarmış, 
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sür'atle ilerliyordu. Efdaleddin Bey Osmanlı 
Tarih Encümeni mecmuasında neşrettiği 
«Alemdar Mustafa Paşa» adındaki eserin-

. de bu yangını şu satırlarla tasvir ediyor : 
«Silah sesleri dahildekileri ikaz eylediği 

gibi alevlerin çıkardığı sadayı velveledar ve 
etrafa intişar eden ziya, Alemdar Paşaya her 
hakikati ayan etmiş idi .. Camehabın:dan fır

layan paşa, harem takımının sofajard~ hafiz 
ve lerzan teşkil eyledikleri serseri kalabalık
lar arasından selamlığa geçmek istedi ise de 
har-ik ve dumanlar zülvecheyn dairelerden 
ileriye geçme:ğe mani olduğundan Tomruk 
meydanına inerek istimdad için tabılbazlara 
emir verdi; yangın alevleriniın mehib sadaları 
ve atılan silahların sesleri arasında beş on 
davulun yek ahenk olmak muttarid darbele
ri de işidilmeğe başladı. 

«Bir tarafdan Alemdar Paşa, Babıali ha
riki içinde kendi dairesi halkı ile birlikte haşr 
ola dursun, diğer tarafdan yeniçeriler, sadı

razamın ötede peride müteferrik olan aske
rine haberler göndererek: - -Bizim işimiz 

ocağımızın düşmanı vezir iledir, anın işi ta
mam oldu, siz başımızla beraber arkadaşları
mız ve tariki Bektaşiyede hempa ve yoldaş
larımızsız, kışlalarımıza 'buyurun, rahatta olu
nuz! diye muğfilane sözlerle şaşırttılar. 

«Şehir ahalisine gelince, civar mahallat
ta olanlar hari'kten ürkmüş iseler de, yeniçe
riler ahaliye: - Bu •bildiğiniz yangun değil
dir! diye hanelerinden eşya çıkarnıağı men 
eylediği gibi hakikaten gayreti kamile ibraz 
ederek harikin sirayetine meydan vermedi
ler. Uzak ma'hallat sekenesi ise vakit gece ve 
sahur zamanı olduğunç.an ekseriya bekçi da
vulunu bile zor duyduklarından ertesi- günü 
vaka şayi oluıncayıa kad'ar bihaber kaldılar. 

«Alemdar Paşanın tabılbazlarmın olanca 
kuvvetleriyle, salladıkları çomakların çıkardı
ğı muttıarid sada her taraftan cevapsız kalıyor
du... Arad'an' hayli zaman murur ettiği halde 
haricin iktiham ve .izdihamının ziyadeleşmesi 
ve imdada kimsenin gelmemesi Alemdar Paşa 
ile yanındakileri düçarı ye's eylemiş idi. Ora
da hazır bulunan bölükba§'llar böyle eli bağlı 
olarak harik içind'e yanmaktan veyahut ye
niçerilere telim olmaktan ise dahile ahırlar
da - Istabliasafide - bulunan atlara bine
rek meydanda yalın kılıç hazırlanmak ve bir
kaç kişi fed'ailik edip 'kapuları açtıktan sonra 
yeniçerilere sıkı ateş ederek onları geri püs, 
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kürttükten sonra açılacak sa·hıaya atlarla fır
lamak ve herçe bad a:bad Üzerlerine saldıra
rak cemiyeti eşkıyayı yarıp geçmek ve böy
lece selamete müyesser olursa hariçteki kuv-
vetle birleşmek veya ana göre hareket-ve ha
las nasip olmazsa dilirane urıişub ölmek tari
kini irae ettiler ise ·de Alemdar Paşa: - Bize 
elbette imdad · olunur! (diyerek kapul etmedi 
ve yanmakda olan B:abialide müdafaaya ka
rar verdi). 

«Bir kaç bin metre terbiinde cesim küt
le-i haşebiyyenin teş-kil eylediği aabıali dai
resi, her taraftan ateş içinde kalmışdı.. Asü
mane ser çeken alevler ve duman görenlere 
dehşet veriyordu. Yeniçeriler harikin etrafın
da- hem sirayete meydan vermemek üzere ça
lışıyorlar, hem de Alemdar Paşa nereden zu
hur edecek diye tarassudatı ciddiyetle bulu
nuyorlardı. · İçeriden paşalı kıyafetinde ola
rak ,can havliyle dışarıya kaçan ·hizmetkar, 
sekban, çavuş, kavas, seyis, aşçı velhasıl kim 
olursa olsun derhal boğazlıyorlard~. 

«Harikin kemali dehşetle icrayı faaliyet 
ettiği iki üç saat zarfında o koca Babıali dai
resi mübedd~li remad olarak mebni bulun
duğu cesim arsa açılımş ise d·e enkazın sön
mek ihtimali olmaması ve yanmaksızın çöken 
ahşaıbın devamı ihtira'kı o sıahaya kimseyi yak
laştırmıyordu. 

«Tekmil İstanbul afakını tutan yangın 
kızıllığı infilak-ı envarı subuhgah ile zail ol
duğu zaman bile henüz ateş şiddetle devam 
ediyordu. Yağmacılıkda ileri gidip de canını 
ateşten esir,gemiyen cahil yoldaşlardan ateşin 
gözüne kadar sokularak bazı şeyler almak için 
alt katın henüz tutuşmuş maıhıallerine girip 
çıkanlar oluyordu». 

Bu yangın, bir mahzene sığınmış olan 
Alemdar Mustafa P~şamn bir barut fıçısını 
ateşliyerek intiharı ve içinde bulunduğu· mah
zenin üzerinde ve civarında bulunan yeniçeri
lerle beraber berhava olması ile sona erdi (B.:· 
Mustafa Paşa Alemdar). 

~abıali . arsası bir seneden fazla olduğu· 
gibi kalmıştır, nihayet keşfi yapılarak ·yeni 
binaının 1800 keseye çıkacağı anlaşıldı, hace
gandan Tahsin Efendi bina emini tayin edil
di; Hicri 1225 muharreminin onuncu (1810 
şubatı) Müneccimbaşı Rakım Efendinin tayin 
eylediği uğurlu saatte de temeli atıldı. Bir se-

neden az bir zamanda da bitirilip içi tefriş ve 
tanzim olundu. 

1826 Yangını - Hicri 1241 · zilhiccesinin 
yirmi yedinci günü çıkan büyük Hocapaşa 

yangınında Ba-bıali'de yanmıştı. Yeniçeri oca
ğının lağvından bir buçuk iki ay kadar sonra, 
Hocapaşada Elvan mahallesinde ateş çıkarak 

Yenikapuya uzandı; otuz altı saat devam ede~ 
· rek Babıali, Çiftesaraylar, Büyükçarşı sayısız 
ev ve dükkan mahvoldu. (B-.: Hoca.paşa Yan
gınları). Tulumbacıların büyük ekseriyetini 
yeniçeriler -teşkil .ettiğinden, ocağın da lağve
dilmiş bulunmasından, ateşin önlenmesi hal-

-kın gayretine kalmış, buna şiddetli bir poyra-
-zın inzimamı, yangının bir afet halini alma-
sma sebep, olmuştu. 

Vak'a-i Hayriyeden sonra Ağakapusu Mc
şiyhat dairesi ittihaz edilmiş, fakat teftişatı 
tamamlanamadığı -için Şeyhülislam efendi he~ 
nüz nakletmemişti. Ba·bıa.li yanınca, sadıraza
mın muvakJcaten Ağakapusunda ikameti ka
rarlaştı ve orası muvakkaten Babıali ittihaz 
kılındı. Yangını müteakip Sadırazam Selim 
Paşaya gönderilen hattı hümayunun sureti 
_şudur: 

- «Be kazaen lillahi ta.ala muhterik olan 
Babıalimizin ,be minnehü taala evvel baharda 
inşa olunmasına irademiz taaUO.k etmiş ve 
müstakil aharın bina emanetine, hacet olmı
yarak senin nezaretinle yapılmasına 1bilmüşa

ha sana emrü tenbihim südur eylemiş oldu
ğuna binaen şimdiden kaffei malzemesini te
darik ve bir me'men m_ahalde hıfz olunmak 
üzere şimdilik ceybi hümayunumuz hazinesin
den alelhesab olarak beşy.üz kise akça tıara

fına .gönderdim·. Ancak senin açıktan memuri
yetin uymayacağına binaen ebniyenin üzerine 
biraderin Halil Beyi memur idesin>. 

Halil Bey, paşanın aynı zamanda haz:i:n_e
darı idi, onun nezareti altında, Babıali arsa
s~nın etrafında bazı arsalar daha satın alına
rak yeni Babıali daha büyük olarak· inşa olun
du. Bu münasebetle Lutfi Tarihi!llin birinci 
cildinde Hicri 1243 vekayii arasında şu ma
lumat verilmektedir: «Geçen sene binasına 

-başlanan Babıali ebniyesi tam olduğundıan. re~ 
yülevveUn birinci günü sadrı ali alayı mahsus 
ile yeni kapuya naklettiler. Nakil günü Duacı 
efendi ile sofularına ve binanın mutemed_:
leriyle kavaslara yaJ.nız dokuz yüz doksan 
beş kuruş ita ve taksim olunduğu o vaktin 
evrakında görülmüştür. Nakil gününün ak-
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şamı Serasker Hüsrev Pa§a ve Kaptan İzzet 
Mehmed Paşa daveUe Kapuya geldiler. O ge
ce Mevltldi şerif okundu ve tevhid icra edil
di, yüm:ün esba·bına tevessül olundu». 

.1839 Yangını - Ateş, Hicri 1254 senesi 
zilkaadesinin beşinci pazartesi günü seher 
vakti Ba·bıalinin dahiliye dairesi altındaki 
ahırdan çıktı; söndürülemeyip bina tamamen 
yandı. Devlet işlerinin gecikmemesi için Ba
bıali me!I).urlarına Vezne~ilerde Necibefendi 
konağı (diğer ismiyle Zeynebhanım Konağı, 

yanan Fen ve Edebiyat Fakültesi binası) tah
sis olundu; on gün sonra da eski Defterdar 
tapusu- (.Şehremaneti konağı) hazırlanarak 

oraya taşındılar· ve· 1844 e kadar orada !kal
dılar. -Yeni Babıaliyi, devrin -seçkiın mimar
larından İstefan Kalfa yaptı, inşaat 1844 de 
bitip aynı yıla tekabül eden Hicri 1260 rebi
yülevvelinin altıncı pazartesi günü de resmi 
küşadı yapıldı; hatta sıvalanl !bile henüz ku
rumamış, Sadırazam Mehmed Emin Rauf Pa
şa ile devlet ricalinin ihtiyarları rütubetten 
hastalanmışlardı. Genç hükümdar Abdülme
cid resmi küşaddan bir kaç gün sonra Babıali
ye ·gelmiş, binayı gezerek İstefan Kalfayı bir 
kıta iftihar ınişaniyle taltif etmiş, memurlara_ 
iltifatta bulunmuştu. Babıali, bu sefer kar gir 
olarak yapılmıştı; yeri, yeni arsalar alınarak 
genişletildi Bıahıaliye ilave olunan evleıi-n sa
hiplerine· de Direklerarasındakıi Yeniçeri kı'i

lasınm (Yeni odaların) yerinden arsalar veril- -.. 
miş idi. Bu bina, (H. 1282) 1865 büyük Hoca
paşa yangınından bir mucize kabilinden kur
tulmuştu. 

1878 Yangını, Ateş, Hicri 1295 yılı cema
ziyelevvelinin yirmi •birinci perşembe gecesi, 
gece yarısından sonra, rivayete göre odacıla
rın ihmalkarlığından, Babıali binasının orta
sına rastlayan Şurayı Devlet dairesinden çık
tı altı saat devam etti, bu daire, altında bu-

' lunan Ahkamı Adliye dairesi, Dahiliye ve 
Hariciye' Nezaretlerine mahsus devairiın ek
serisi tamamen yandı. Sadaret dairesi fevka
lade gayret sarf edilerek kurtarılabildi. Ya
nan dairelerdeki resmi evrakın büyük bir 
kısmı mahvoldu. 

1911 Yangım - Ateş, Hicri 1329 yılı 
sefer ayının altıncı pazar g.ünü _ sabaha karşı 
çıktı. İki ucunda bulunan sadaret dairesi ile 
Hariciye Nezareti kurtuldu. Orta kısmı teş
kil eden Ştlrayı Devlet ile Dahiliye Nezareti 

tamamen, Sadaret dairesinin de müsteşar, 
mektupçu, teşrifatçı ve beylikçi . odalaıiyle 
sadaret kialemi yandı. Yanan yerler arasında 
Vakanüvis od~ı da vardı, o sırada Vakanü
vis 1bulunan merhum Abdurrahman Şeref 
Efendi bu münasebetle şu: satırları yazıyor: 

«Odada bir hayli evrak mevcud idi, ba
husus divanı harbı örfi maiyetindeki komis
yonda muayene edilen Yıldız evrakı meya
mnda tarihe ait olmak üzere bir hayli vesaik 
sureti mahsusada tarafı aciziye gönderilmiş
ti ve Tarihi Lfttfinin derdesti intişar olıaın se
kizinci cildine dere olunmak üzere küberayı 
zamanenin tasvirleri elde ediierek bir çoğu 
orada: idi. Evvelce matbaaya gönderilmiş se
kiz kıtas1ndan başka diğerleri muh:terik ol
muştur. Harik Babıali telgrafhanesinden zu
hur ettiği rivayet olunmaktadır. İşbu harik 
münasebetiyle Tanin gazetesi s~b ve ser
muharriri Hüseyin Cahid Bey yevmi mezktlr
de Babıali h\uikıeri -hakkında tarafı aciza
nemden malumatı tarihiye istediğinden «O:n
üçüneü karni Hieride Babıali harikleri» ser
levhasiyle Tanine gönderdiğlın makale ertesi 
salı günü neşrolunmuştur». 

BABI.ASA.Fİ - (B.: Asaf Babıali; Paşa
kapusu; Sadaret, $ad.ıra.zam). · 

BA.BIFETVA. - (B.: Meşihat; Şeyhülis
lftm, Fetva Emini). 

BA.BI DEFTERDA.İ, BABI DEFTERİ -
(B. : Defterdarlık, Defterdarlık kapusu; Def
terdar). 

BA.BIHÜMAYÜN - Ayasofya ile Üçün
cü Sultan Aıhmed meyd.a'n çeşmesinin karşı
sında; Topkapu Sarayı arazisini şehirden ayı
ran ve Fatih Sultan Mehıned tarafından yap
tırılmış olup «Suıi Sultani» adiyle aınılan sa
ray surunun üzerinde en büyük kapu, sarayın 
şe·hre açılan: merasim kapusudur. Bir Fatih 
devri yapısıdır. İnşasında.hiç bir azametfüruş
luğa kapılmadan, bir kale burcu olduğuı gözö
nünde tutulup, kalın ve : ml.!hkem duvarlar 
kullanılmış, yalnız kapusunun da bir saraya 
geçit verdiği unutulmamış, güzel ve zarif mu
sanna yazılıµ-la süslenmesi ihmal edilmemiştir. 
Bir kaleye yaraşmayan bu-günkü oyma korku
luklardan bir an kurtulduğunu farzedip, eski 
resimlerinde gördüğümüz sade ve kunt !k:a~ 
tın ilave edildiğini tahayyül edersek orijinal 
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bir fikir · mahsulü olan aza~etli tak kapuyu 
canlandırabiliriz. 

Ne yazık ki bugünkü manasını ve tesiri
ni. oldukça kaybetmiş vaziyettedir. Fatih Sul
tan Mehmed Bizans zamanında metruk ve 
Z·eytinlik denilen · bu sahaya yeni sarayı inşa 
ettirmeye, Krifovulosa göre H. 864 = 1459. 
Ata Tıµihine nazaran H. 872 = 1468 de baş
ladı. Birinci . müverrihin muasır olması, gös
terdiği tarihin doğruluğuna vehleten hük
m~ttirebilirse de, Babıhümayunun H. 883 = 
1478 de bitmesine nazaran, inşaatın on dokuz 
sene gibi uzun bir zaman sürmesi haklı bir 
tereddüt hasıl etmektedir. Diğer kitapları

mız muayyen bir tarih vermeyip yalnız Uzun 
Has~tnın oğlu Uğurlu Mehmed Beyini yeni ' . . 

saı;ayın inşasında mühim tesiri olduğunu 
zikretmeleri· de bizi tenvir edemiyor. Çünkü· 
Otluk.beli muharebesi ff 878 = 1473 tedir 
ve Uğurlu Mehmed Bey en erken bu tariıhte . 

Babıhümayun, 1959 
. (Resim: Nezih) 

İstanbula gelmiştir. Halbuki mevcut tarih ki~· 
ta.besinden Çinili köşkün I:I. 877 = 1472 de 
ve ıbir tarih manzumesinden de bir «Kasrı 
ali» nin H. 873 = 1468 -de yapıldığı ·bilinme
sine göre Mehmed Beyin tesiri, belki bütün 
saray teşkilatının bu kasırlar etrafında te
merküz ettirilmesi ve belki de surun. yapıl
masında görülebilir. Böylece sarayın inşa 

başlangıcını vüzuhla tespit edemiyorsak da 
köşklerin evvela, surun ve has ahır gi!bi sa
ray müştemilatının sonra yapıldığını bfüyo
ruz. 

Bu tak - kaıpu, zemin katında kitabeyi ve 
bir sureyi havi geçit kapu ile yanlarında !kub
beli iki kovuş ve mahzen· gibi tali teferruat

. tai:ı, iki yandan merdivenlerle çıkılan asma 
katta ise üç nöbetçi ikametgahı ve 2' hela ve 
gusulhaneden ve şimdi mevcut olmayan fev
kini bir kattan ibaretti. Kapu binanın orta
sında olmayıp sağ cenah soldakinden daha 

büyüktür. Bu son kat için rivayetler, 
Fatih'in Köşkü idi diyor. Manzaranın 
fevkalade denebilecek güzellikte · ol
ması köşk fikrini mülayim göster
ıiıektedir. Bu son kat muhtelif za
manlarda çeşitli vazifeler görmüştür. 
Kayıtlara nazaran zemin 'katının al
tında •bir mahzen olması icab ediyor
sa ·da bulamadım. tArka ve yan cep-
helerde· derin tonozların vethi istima
lini tayin biraz müşküldür. Bu tonoz
ların önü. bugün duvarla örtülüdür. 
Bina kı:ısme küf eki taşından aralıklı 
derzle inşa edilmiştir. D.erzler 2,5 - 3 
santimetredir. Cephede taşların ze-

. minden itibaren iki üç sırası hücrele-
1/ff } \ re kadar olan orta kıs~ 85 - 45 san:
,,~\ tim irtifamda büyük, . mütebaki yan 
'lflf fevkani kısımdır, yan ve arka cephe-

ler 15 :- 20 santim irtifmında ufak taş
lardır. C~phelerde inşaat, ikapu çer-· 
çevesinden maada bir hus.usiyet gös
termez. 

Dahili duvarlar .20 - 30 santim 
irtifaında kesme taşlarla, kemer· ve 
kubbeler ise· pek :muntazam işçilikle 

28X28x:4,5 eb'adı:ı;ıda tuğlarla işlen
miştir. Bu ·eb'ad tuğla,arla F~tih dev
ri yapılarda sık sıl.c tesadüf edilir İç 
kapu ve hücre kemerleri tuğla
dan, · m e r d i v e n 1 e r kil-
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feki taşındandır. Asma kattaki ,geçme demir 
parmaklıklı pencerelerle arka ve yan cephe
den aydınlık alır. Asma kat odaları içinden de 
kıabbeli kovuşlara, yine parmaklıklı, pence
reler!~ ışık verilmiştir. Merdivenler de maz
gallarla tenvir edilir. Döşeme ·kaplamaları 

tuğladandır. Binanın eski sıvaları dahilen 
dökülmüştür ve tek tük i~leri kalmıştır. Fev
kaıni ikat Melling'in gravüründen . ve Paspa
tis'in yağlı boya tablosundan ve yıkılmasın- . 
dan evvel çekilmiş fotoğrafından anladığımı
za göre taştandı. Bu katın cephede alt sırada, 
ortadaki diğerlerinden büyük olmak üzere, 
yedi, üst sırada altı penceresi vardı ve bir 
kirpi saçaklı çatı başlıyordu. 

Arka cephesi hakkında vesika yoktur. 
Cephede son !kata ikadar yalnız iki mazgal 
pencere kovuşlu odaları aydınlatır. Kaıpu

dan başka açı:klık yoktur. Son ka;t Sultaın Aziz 
zamanında kaldırılmış ön ve arka cephelerde 
·bugün görülmekte. olan tadilat ve iffi.veler 
yapıhnış, dahilen de ıkoğuşuın bir tan-esi bö
lünerek ufak .kısımlara ayrılmış, dahili ka
puların mevkileri, merdivenlerim başlangıç
ları tebcli,l olunmuştur. Çatı yerine de taraça· 
yapılmıştır. 

Evvelce dış cephede lrnpu etrafı silmeli 
bir kum saaıti ile nihayet buluyor ve kum saa
tinin stalaktitli başlığı üzerinden dıl'i müces
semi düz mermer •bir kemer başlıyor, kapu 

yanlarında kalın mermer oyulmuş süveler bir
metreye yakın yekpare mermerden ve iç yüz-• 
!erinde püsküllü bir ikoltuk silme ile süslen~ 
mişti. Kapunun kemer taşları da mermerden
dir. Kapının yan bölmesini teşkil etmek üze
re de içeride küfekıi.den ve bir Bursa keme
ri ile nihayetlenen. ikinci bir süv-e yapı.Imış,tır. 

Kapu dövme demirdendir; kalın boyalar_ 
altında dövme ile çıkarılmış silmeli şeritler 
,görülmektedir. · 

Hücrecikler ve mermer bir kemer sathı 
dahilisi kemer aynasına-ve süvelere amud ola
rak •bitiyordu. Tadilat meyanında kum saati
nin yana ve içe, sonra aşağı doğru men ufak 
silmesi uclarında !konularak mermer dıl'ı mü
cessemine devam ettirilmiş ve kum saatini de 
ihtiva eden etrafı aynca silmeli mermer bir 
çerçeve yapılmıştır. Kapunun yanındaki iki 
nöbetçi ıhücresi evvelce dümdüz bir kemerle 
•bitiyordu, bunlar da köşeleri kum saatli, !ke
merleri tenasüp ve zarafetten ~ıi ve içleri ki
tabeli mermer kaplamalar yapılmıştır. Geçi
din iç cephesindeki tadilM daha büyüktür. 
El!velce ıbu geçit iç cephıede geniş bir kemer
le ve kapusuz olarak nihayetleniıyordu ve mer
divenlerin kapıları yanlarda idi; !kapılardan 
evvel de bu binada pek çok tesadüf e:µUen 
hücrecikler vardı. Bu hücrecikler vardı'. Bu 
hücrecikler kısmen, merdiven kapulan tama
men yapılan kargir ayaklarla kabaca örtülmüş 
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Babıhümayunun eski hali 
(Ekrem Hakkı Ayverdi arııivinden) 



BABIHÜMAYON - 1'768 - tsTAN'Buı:. 

ve iç tarafta da cephedekinin aslı ve ila~eleri
nin aym olmak üzere yan hücrecikler ve cephe 
hücreciıkletiyle beraber ikinci kapu ilave olun
muştur. Kapunun kanadları iddialı bir tasan.., 
ntl ile hendesi şekilli demirdendir. Daha içeri
deki iki hücre kapuya tahvil edilerek merdi
venin kapuları yana alınmıştır. Bu ilave kapu 
kemeı,1 beyaz ve limon küfü rengi bir taşla 
işlenmiştir. Bu suretle mermer ibzali ile yapı
lan yaıpıştırmalariyle, oyma kafes ikorkuluk
lariyle, bir kalemin tak-tapusu sıfatını · kay
betmiş, bU!na zamime olarak da derzli !kale 
taşlan üzerine çivi çakılarak sıva yapılmış 
sıva üstüne de kabartma cedveli derzler işlen
miştir. Tezyinat ve ki.ta.beler ve yazılar: Eski 
devrinde kapunun tezyinatı verantik iki ikum 
saatiyle istala·k:titli başlıklarından ve süve
lerindeki püsküllü koltuklardan ve en mü-

.. ---·--- .. --~ ----

him olarak yazılarından ibaretti. Kapunun üs.:. 
tünde kapu kemeriyle ayvan kemer arasında
ki kemer aynasında celi milBenna hatla (mü
senna hat aynı yazının karşılıklı çift yazılma
sıdır) yazılmış ve etrafı kırmızı bir şeritle 

çevrilmiş: «(Besmele)" İnnel müttekine fi cen
nati» sure celilesi ve kemer arasında inşa 
kitabesi ve yandaki ilci yazı madalyonu idi. 

Mustatili ve 1,25 x 2,80 eb'achndaki inşa 
kitabesi mermer üzerine kabartma celi sülüs 
ile 4 satır olarak yazılmıştır; metni arabça 
olan bu kitabenin tercümesi şudur: · 

«Bu mübarek bir kaledir ki Allahın te
yid ve rızasiyle kurultlu ve erkanı emnü ama
niyle kuvvet ·buldu. İlci kıt'a sultani, iki cihan
da Allahın: gölg.esi, ilci ufuk arası~da Allahın 
ayni, su ve toprak kahramanı, Kostantaniye 

· kalesi fatihi Sultan Mehmed Hanın oğlu Mu
rad Hamıi oğlu Ebülietih 
Sultan Mehmed Hanın Al---· ----· -·------· ---- lahii TaMa saltanatını daim 
eylesin ve mevldi.ıii şimal 
yıldızlarının . f ev'kinde etsin. 
Sekiz yüz seksen üç sen·e-
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BAbıhümayunun yandan kesidi 

(Ekrem ~ Ayverdi al'§ivinden) 

si Ramazan-fil mü:bare,k 
ayında yapıldı». 

Kapının sağıında 50 
santimetre kutrunda ibir 
daireye yine müsenna ola
rak «Nasrü minellahı ve 
fet-hün karib ve •beşşu-ül
mü'minine ya Muhammeıi» 
' ayeti celilesi, solunda da 
aynı eb'adda daireye yiıne 
müsenna olarak· «Ketebe-
1:mı ez'afü!l abd Ali bin Mü
ridüssôfb yazılmıştır. Bu 
dört yazı da Fati'h devri 
yazılarının emsalsiz nümu
neleridir ve celi hatda uzun 
zaman tefevvuk edileme,. 
miştir. Hattati All-üssôü 
Fatih devrinin·, Şeyhten 

evvel en büyük hattıdır. 

Muahhar tezyinat ise Sul
tan Aziz devrinde . yapılan 
zevksiz bir taklid ve ilAıve 
olan nisbetsiz Jruın saatleri 
vesairedir zikre değmez .. 

Yazıılara .gelince: ön: 
cephede kemer anahtar 
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taşına güzel ·bir Sultan Mahmud tuğrası !ilave 
edilmiştir. Sulta'n Aziz devrindeki yan ıhücre
lerin sağında-mine celi sülüsle «1Essultanı zıl

lullahi filarz», solundaldne «Ya veliyhü eyyi 
külli mazlum. Abdülfettah 1285» yazılmıştır. 

İç cephedeki ·k:emer aynasına ayni hatla <<'Bes
mele'.. İnnelmüttekin ... » surei celilesi ve ke
mer üstüne 2,80 X 1,25 eb'ad:tnda «Nasrü mi
nallühü ve fethi karib beşşirül mü'minine yıı 
Muhammed, nemeka · Abdülfettah Sikkezen 
'1284» sağ hücreye «La dlahe illallah El meli
kül ha-kkül mübiin» soldamine «Muhammed 
Resülullaıh Sadikül va'<lül emin» yazılmıştır. 
Ve sanki bu yazılar yapılan zevk ve mimari 
hatlarını örtmek içinmiş gibi büyük bir sanat 
ve ihtişam arzeder. Fettah Efendin!in yazdığı 
çift «innelmüttekin ... » suresi hariçtekine isfü 
itibariyle pek •benzemekle beraber kopyası de
ğildir; onunla boy ölçüşen kıymetlıi eserilir ve 
söylediğim gibi yapılan hataların kefaretidir 
denilebilir. 

Ekrem Hakkı Ayverdi 

İstanbul Ansiklopedisi'.n~ . bu bendin ya
zılması ile neşri ıarasında Babıhümayun res~ 
tore edilmeğe başlanmış bu meyanda cephe
nin taşları değiştirilip Üzerleri tamamen eski 
hale getirilmiş, ve bu suretle cephe !hali as
lisine yaklaşmış, arka tarafında kapatılmış 

olan hücreler açılarak Qnlerinıe -birer mahfaza 
parmaklığı konmuştur. Odalarda da fuzuli böl
meler kamil en hazf edilmiştir; taraça kısmının 
araştırılmasında üstte eıs·kiden mevcut katın 

· duvar izlerine tesadüf edilmiş ve bittabi kat 

-~~ ı d _ -- ı- ---_-
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yapılmıyarak yine taraça şekli ipka olunmuş~ 
tur. Böyle bir kale kapısına yaraşmıyan oyma 
korkuluklar kaldırılmışsa da maal~sef sonra
dan konan konsolları kamilen bırakılmıştır. 

Bunların da haıfiıyle yalnız eski kat silmesinin 
ihyası muhakkak lazımgetir (1951). 

E. B. A. 

Babıhümayunun ikınci katını teşkil eden 
bu odalara Yavuz Selim zamanında· Mısırdan 
getirilen kuyumcu, hakkak, nakkaş gibi sa
natkarların geceli gündüzlü saray_ kapısılndan 
girip çıkmaları hoş görülmiyerek ika.metleri 
için başka yerler gösterilerek Babıhümayun 
odaları defteri hakani mahzeni ·yapıldı ve asır
lar boyunca bu hizmette . kullanıldı. Birmci 
Cihan Harbini · müteakip İstanbul İti:IM dev
letleri askeri kuvvetleri tarafından işgal edi
lince, i§gal kumandanlığı Babıhüm.ayu:mı. da 
Senegallılardan mürekkep bir müfreze yer
leştirilmişti; bunlar da 1924 de, İstanbulıdan 
çıkacakları sırada, kapunun üzerindeki kubbe 
He müştemilatını yaktılar. ,Eski saray teşkiJA
tında, Babıhüm.ayun, orta bpu ile bera
ber, sarayın dış ocaklarından «Kapuculat oca• 
ğı» tarafından muhafaza edilirdi. Bu ocağa 
mensup ve «Sarayı ·hümayun kapuc'usu» diye 
anılan neferler geceleri de, kapuyu nöbetle 
sabaha kadar -beklerlerdi; zabitleri !kapıcı

lar kethüdası, en büyük amirleri de Kapu 
ağası idi (B.: Topkapu Sarayı; Babüsse1Am; 
Kapu Ağası; Kapucular Kethüdası). Ba:bı 

Hümayuın s~bah ezanı ile açılır ve yatsu
dan sonra kapanırdı. Gündüzleri., · 'bilhassa 
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Babıhüm~yunun ııemin katı plam 
(Ekrem Hakkı Ayverdi arşivinden) 
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divanı hümayunun toplandığı günler divan
. da işi olanlar ve sarayın ,güınlük hayatı ile 
alakadar esnaf ve tüccar~- sarayın .dış ocak
lariyle enderunu hümayunda bulunan ,yakın
larını görmeğe gelenler ln;için geldiğini ve ki
mi göreceğinli: söyliyerek vüzera, ulema ve 
elçiler Orta Kaıpuya ikadar Babıhümayundan 
ve birinci avludan at ile geçebilirlerdi. , . 

Divan şiirinde, «Babıhümayup.» un adına 
· Sururilnıin · şu· zarif beytinde rastfanmıştır: 

.Böyle !;!ah.ine revişle geli3in kandendir 
Canibi Babıhümayunda mı devlethane 

Babıhümayun, İstanbul şehrinin tarihinde 
· çok hazin hatıraları olan bir yapıdır: Asırlar 
boyunca, sarayda idam edilmiş nice vezirlerin, 
•mütegallibenih ve emiTleri ferımaın. y,.erine 
•geçmiş ihtilalcı zorbaların cesetleri, ibret ol
mak üzere bu kapuaun önüne bı:rakılmıştır. 
Ko~a, imparatorluğun herhangi. bir köşesinde 
idam edilen valilerıin, ayan ve e§rafıın, isyan 
:ve şekavete sapmış kimselerin kıldan yapıl

·mış baİ torbası içinde payıtahta gönderilmiş 
kesik ·başları, yıkanıp teşhis ~dildikten son
· ra Babıhümayun önüne atılmıştır. Bu göv
deler ve başl,ar, bu muhteşem kapu oo.ünde 
·bazan .günler.ce kalır, !kimse kaldırmağa ce
saxet edemez, taaffün ederdıi·; bu kanlı s~h
neler !bakımından rekor, Hicri 1069, · MilMi 
1658 - 1659 yıllarındadm Köprülü Mehmed 
Paşa sad'atetinµe, Anadolu'da büyük bir is
yan çıkarmış olan Abaza Hasan Paışa ile ya
ranı Halep'de pusuya düşürülüp tenkil edil
miş; o yıl içinde oııı bin kişi kadar idam olun-
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muştu, öylesine ki, bir yıl devamınca, .Babı 
Hümayun önünden her gün 10-15 kesik baş 
eksik olmamıştı; bunlara ·hazan, İstanbul'da 
cellada verilenlerin cesetleri ilave edilmişti. 

İstanbul ihtilallerinde de, saraya hü
cum edildiği vakit ilk hedef daima Babıhü
mayun olmuştu; aşağıdaki satırlar, ·bugünkü 
yazı dilimize çevrilerek Naima tarihinden 
nakledilmiştir: 

1622 (Hicri 1031 Recep) İhtilali - (Genç 
Osman'a karşı olan bu askeri ihtilalde henüz 
on dokuz yaşında bulunan ibu hükümdar taht
tan indirilmiş, Yedikule zindanında öldürül'
müş, ·bir mecnun olaın Birinci Mustafa tahta 
oturtulmuştur) .... Saraya giden ulemadan ha
ber gelmedi, asker bildiler ki sözleri makbule 
geçmedi. Saraya hücuma karar verdiler, lakin 
sjlahlı bostancılar kapuları tutmuştur diye te
ıtereddüt halinde iken içlerinden Dideban 
Ömer Beyin tedbiriyle Ayasofya minareleri
ille adamlar çıkarıp gördüler ki ulemadan ge
lir gider yok ve bostancılardan da (Ba:bı Hü
mayunda) eser görünmez, hemen asker yürü
yüp saray kapsuna eriştiler, engelsiz, zahmet
siz, açık bulup içeri girdiler. Kapucular bun~ 
lara: - Sakının!.. Bostancılardan gafil olman! 
demekle birkaç yüz tüf eınkendazı bunlara ve 
kapulara koyup topçu ve cebeci ve acemi oğ
lanı vesair şehirliden silahsız olanlara odun 
anbarında yığılan odundan 'birer odun alıp: -
Şehirli aramızdan çıksın!.. dediklerinde: '
Biz askerden ayrılmazız! .. diye durdular .. Bir 
iki saat asker derya misali meydanda çalkanıp 
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Bibıhümayunun üst kat planı 
(Ekrem Hakkı Ayverdi arşivinden) 
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naralar urup ... (B.: İstanbul İhtilalleri; Os
man II; Bostancı Ocağı, Bostancılar). 

1630 (Hicrt 1040 Recep) İhtilali - (Dör
düncü Mıurad'a karşı olan •bu askeri ihtilalde 
·bu hükümdann itimadını kazanmış ricalden· 
Sa:dırazam Hafız Ahmed Paşa, Yeniçeri ağası 
Hasan Halife, Defterdar Mustafa Paşa ve Sul
tan Murad'ın sevgili gözdesi Musa Melek Çe
lebi öldürülmüşlerdir; bütün ·bu isimlere ba
kınız) ... Gece Atmeydanını terk edip dağılma
dılar, seher vakti yine Ba:bı:hümayuna hücum 
idüp... ahır üçüncü gün yine hücum idüp
(Babıhümayunu açtırıp) Ortakapuya varınca 

asker doldu ... 

168 (Hicri 1058 Recep) İhtilali - (Sultan 
İ'brahim'e karşı olan bu askeri ihtilalde bu 
padişah tahtta1;1 indirildi, henüz yedi yaşında 
bulunan oğlu Dördüncü Mehmed Pad}şah oldu 
ve az soınra da· Sultan İbrahim idam olundu). 
Sultan İbrahim Han ahvali duyup cenk ve 
müdafaa için Enderun ha1kına ve bostancılara 
kılıç ve tüf enk ile ıhazır olun diye tenbih et
mişti; ve bir gün evvel sabahtan bostancıları 
ve Enderun gılmanını karşısına getirtip hitalı. 
idüp :ben size şöyle lütuf ve bunca.leyin ih- · 
sanlar etmişim, ·benim içtin çalışmanız. gerek
tir didikte cümlesi başlarını aşağı eğerek emir 
padişahımızındır lafzından gayri söz . söyle
mediler~ Bosıtancıların silah ile içende amade 
oldukları haberi şayi olunca beri taraftan 
ıulemadan Seyrekzade Seyyid Abdürra:hman 
Efendiyi gönderdiler; .bostancıbaşı ile .bulu
şup: - _Ağa hazretleri, cümle ulema ve vi.i
zeranın cevapları :budur ki padi'şahı tahttan 
indirmeğe_ umumen itti.fak olunmuştur ve fet
va verilmiştir; şehzadeyi tahta çıkarmadan bu 
cemiyet dağılmaz, hemen ilacı kapuyu açıp 

işi bitirmeğe çalışmaktır, yoksa sizin ve sizi~ 
le· ·beraber karşı koyanların helak olması mu
karrerdir, ümmiti Muhammed arasına kılıç 

girmesiınden sakınınız, dünya ve ahiret güna
hını boynuna alma! didikde bostancıbaşı aki
hetin vehametini düşünüp: - Efendi bizden. 
muhalefet eder yoktur! diyüp bostancılara 

muhkem tenbih etti. Bostancıbaşı gizlice Sul~ 
tana:hmed Camiiıne gefüp yenıçeri ocağı ağa
ları : - Baka Ağa! Bostancılardan: bir hareket 
olursa dünya' yüzünde bostancı adına ikimae 
!kalmaz! dediler. O da bostancılardan bir ha
reket olmayacağına kefil oldu. Ertesi gün 
cumhu:ç kalkıp saraya yürüdüler, bostancıbaşı 

Ağa kapuyu açıp cümlesi· Babıhümayundan 
içeri saraya girdiler. 

BABISERASKERİ - (B. : Serasker. Se
raskerlik Kapusu, Harbiye N ezar~ti). 

BABİK USTA - Onsekizinci asırda ya
şamış bir Ermeni demirci-başıdır. Sarkis Tıbir 
Sarraf-Ohannesyan'a göre Sıvasılıdır. Aynı 

müellife ve İnciciyan'a göre·, bu şahıs, Hicri 
1152 (Miladi 1739) tarihinde, 'i'opkapu Sarayı.:. 
nm bazı müştemilatının inşaatı esnasında ya
pılan kazılar n~ticesinde meydaına çıkan, ka
bar.tına dini resimleri haiz dört madeni büyük 
levhayı, demir mukabili satın alıp, Balattaki 
Surp Hıreştakapet Ermeni Kilisesinin büyük: 
kapısmın yerine geçirmiştir. · Bu levhaların 

ikisinin altında la.tin harfleriyle ve almanca 
iki kitabe mevcuttur (İnciciyan'm ıtürkçe ter
cümesinde · sehven latince yazılmıştır). Bu !ki
ta:belerden •biriniın sonunda Miladi · 727 . tarihi 
kaydedildiği, gerek Sarkis Tıbir . ve gerekse 
İnciciyan ıtarafınd_an iş'ar olunmakta ve bu 
husus resimde dahi aşikar olarak görünmek
tedir. Fakat kanaatımızca bu levhaların bı.i ka
dar eski olmasına imkan yoktur. Zira_ evıvela 
mezkur tarihe Alman. lisanı henüz ıteşe'kkül 
etmeınişıti. Saniyen, Miladi sekizinci asırda 
böyle sanatkarane · bir eser hazırlanabileceği
ne inanmak pek güçtür. -Diğer taraftan. !kita
:benin son kelimesi ile tarihi arasında fazlaca 
bir mesafe vardır; şöyle ki, bu tarihin 1727 
olması da mümkündür. Melkon: Asadur'a gö
re, silinmiş -bir rakkama bazı tarihçiler de ih
timal vermişlerdir. Kayda şayan diğer bir hu
sus da, sekizinci asırda Avrupada dahi. bugün
kü bildiğimiz rakkamların henüz kullanılma
masıdır. 

Kevork M. Paııİ.ukciyan 

BABİKYAN (Agop Efendi) - İ-ttihad ve 
Terak'ki Fırkasına mensup tanınmış bir hu
kukçu ve devlet adamıdır. 23 Şubat 1856 da 
Edirne'de doğmuş ve 20 •Temmuz 1909 da 
İstanbulda· vefat etmiştir. Yeşilköy Ermeni. ki
lisesinde medfundur. 

İlk tahsilini Edirnedeki Ermeni mek,tebin
de yapmıştır. Bilahare Fraınsız Kolejinden 
mezun oLınuşıtur. 1873 de resmi vazife ile Sof
ya'ya gitmiştir. 1877 de, Türk-Rus. Harbi es
nasında Bosna'ya geçerek, _oranın Avusturya 
tarafından muvakkat işgaline kadar, Hariciye 
Nezaretinde vazifede bulunmıuştur .. .1879 .da 
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Edirneye dönerek, 
Ticaret Mahkeme
siın,e birinci katip 
tayin olunmuştur. 

1881 de hukuk 
tahsilinde bulun
bulunduktan son
ra, iki sene avukat
lık yapmştır. Mıüte;.. 

ati:ben E d i r n: e 
Temyiz Mahkeme
sine, azl nasbolııın
muştur. 

1891 de İstaın
btila gelerek, Man
yastzade R e fi k 
Beyle beraber avu
katlık iş 1 e r il e 
meşgul olmuştur, 

1902 de tekrar 

Agop Babikyan 
(Resim: Nezih) 

E~eye avdet ederek, •bir müddet Devlet 
hizmetinde bulunmuştur. 1908 de Teıkirdağ' 
dan mebus seçilmiştir. Az sonra, İkinci Meş
rutiyet Teşkilaitı esasiye kanunu tetkik !komis
yonu Azalığında bulıuınmuştur. 

. _ Kevork M. Paınokciyan 

BABİKYAN (Araksi) - Ermeni kadın ses 
sanatkarlarından. Asrımızın başl~ında istan:.. 
bulda doğmuştur. Hayatı hakkında bir malft
mat eld.e edilemedi. Bu satırlar yazılırken ken
disi Amerikada bulunuyordu. 

Kevork M. Paınokciyan 

BABİKYAN (Arşak) - Ermeni matbaacı 
ve muhaı;riri. 1881 yılmıda Bükreşte doğ

muştur. .1900 yılında Mekıtebi! •Sultaniden 
(Bugün Galatasaray Lisesi) mezun olmuştur. 

Aynı yılda Büyük Postahane sırasında bir 
kütüphane açmıştır. Bundan sonra bir müd
det Ermeni mekteplerinde muallimlikle meş
gul o:tnı:uştur. Ezcümle 1900-1902 yılların
da. Kıuıııçeşıne, 1902 - 1905 yıllarında Getro
nakan (ilk tedrisat kısmında) ve 1905-1909 
yıllarında da 'Nikoğosyan okullarında fransız- · 
ca muallimi olmuştur. Bu sıra(ia Bedros Ni
şaınyanla birlikte dört sene (1905 - 1908) yıl

lık edebi salnameler neşretmiştir. 1909 da yi
ne B. Nişanyanla birlikte Topalyan Hanın
da ·bir matbaa tesis etm~tir. 1915 ~da 
«Le Soir~ (Akşam) ve «Hilal» fra.nsızca: ga
zetelerinin neşriyat idare heyetlerinde· bulun-

muştur. 1917 de kütüphaneyi ve matbaayı 
terk ederek mobilyacılıkla meşgul olmağa 

· başlamıştır. Son zamanlarda mezat i§leri de 
deruhte etmiştir. 

Babikyan Efendi hoşsohbet ve mütevazı 
bir zattır. «İstanbul Ansiklopedisi» için ken
disiınden biyografik n'otıar istenildiği zaman 
şahsının ansiklopediye geçecek kadar mühL111 
bir kimse olmadığını söylemiştir. 

. Kevork M. Pamukci(yan 

. HABİL KULESİ - 1854 de Kırım Harbi 
içLnde Türk hükumeti :tarafından «Hasta'ba
kıcılar Melikesi» diye anılan İngiliz kızı Flo-• 
rence Nightingale'in .emrine verilerek Türk 
ve ·müttefik yaralılar için hastahane ittihaz 
olunan Üsküdardaki Selimiye Kışlasının mut
bak yapılan odasına bu askeri hastaıhanenin 
idarecileri . ağzında verilen isim. 

Bir •hastabakıcı hatıralarında şöyle anla
tıyor: «Bizim odadan her gün doktorların ta
lebi ile birçok arorot, sago, si,itlftç, pelte·, limo
nata dağıtılıyordu. Buı b~ok gidip gelmeye 
sebep oluyordu. Ka·puda neferler talebname
lerle bekliyorlardı. Biz bu mutbağı Babil Ku
lesi tesmiye etmiştik. Günün ortasında herkes 
ve her şey orada bulunurdu. Kutular, pa1ket:
ler, çarşaf, elbise boğçaları, eski ketetnler, fa
nileler, yağ kapları, şeker, ekmek, ibrikler, 
salça kaseleri, yemekler dağıtıldıktan sonra da 

· hanımlar, erkekler, hasta-bakıcılar, neferler, 
Türk, Rum, Fransız, İtalyan hizmetçiler, za
·bitler Mis Nightingale'i görmek için bekler
ler ve öteye beriye giderek herkes· kendi işi 
ile meşgul olurdu» (B. : Nightingale, Florence; 
Selimiye Kışlası). 

HABİL SOKAĞI - Beyoğlu İlçesinin, 
Taksim Bucağının, İnönü M~hallesi · sokakla
rmdandır. Cumhuriyet Caddesi ile Dolabdere 
Caddesi arasında uzaınır. Cumhıuriyet Cadde
si kavşağından gelindiğine göre iki araba ge
çebilecek kadar genişlikte, ka'ba. taş döşeli, 
iki yaya 'kaldırımlı, önce meyilli sonra düz 

\ dönemeçli, daha sonra sona yakın kısmı ~a~ 
yalık bayır olan .·bir sokaktır. Sırası ile 01-
çek, Harbiye · çayırı, Küçükbayır ve Çimen: so
kakları ile ·birer döııt yol ağzı; yaparak ke
sişir. Sol koldan Akkarga sokağı ile bir kav
şağı vardır.. Babil sokağının kaydedilmeğe 
değer kısmı, Dolapdere Caddesi -kavşağına 

doğru olan parçasıdır; sokak burada gayet 
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dikleşir ki insanda; Babil -kulesini hatırlattı
ğından dolayı bu ismi aldığı zannı uyanır. 

Kışı,n, karlı ve buzlu havalarında çok tehlike
li olduğu muhakkak ve acilen bir merdivenli 
s_okak haline konulması gerekir. Beşer altı

şar katlı birkaç apartıman müstesna, Babil 
Sokağının iki kenarı boyunca uzanan evler 

' ikişer -katlı ahşap ve kargir mütevazi yapı

lardır. Cumhuriyet Caddesi kavşağından yü
ründüğüne göre sokağın birinci kısmı, kasap, 
bakkal, marangoz, berber, manav, kunduracı, 
kömürcü dükkanları· ile bir çarşı boyu man
zarası arzeder (Ocak 1951). 

Hakkı Göktürk 

BABİNGER (Franz) - Alman ilim adam
larından, müsteşrik Türkoloğlarından; İstan
bul üzerine orijinal eserleri olan kale_m sa
hiplerinden; bu ansiklopedinin müellifi Re
şad Ekrem Koçu'ya gönderdiği ·bir mektupla 
asil ve necip kadirşinaslık göstermiş simalar
dan; hal tercümeleriıni kendi işaretleri üze
rine İnönü Ansiklopedisinden aynen alıyo
_ ruz: 

«1891 yılında Bavyera'da doğmuştur .• 
<Würzburg ve Münih'te tarih, hususi~e İslam 
memleketleriınin sanat_ tarihi· öğren1mi gör
müş, 1914 de Hindoloji ve Semitik filoloji~ 
sinde doktora yapmıştır. 1~14 sonunda gönül
lü asker olarak Türkiye'ye gelmiş, Türk su
:bayı sıfatı ile Mustafa Kemal Paşa (Atatürk) 
nın erkanı harbiyesinde bir süre emir subayı 
olarak çalışmış, Çana:kkale'de, Kafkasya'd3., 
Irak'da, daha sonra Galiçya'da Osma,nlı ordu
sunda ve nihayet Filistin'de (1918) Cevat Pa
şanın erkanı harbiyesinde bulunmüş, 1921 de 
Berlin Üniversitesinde İslam bilimleri doçent
liği imtihamnı kazanmış, 1924 de üniversite
de ve aynı zamanda Doğu dilleri seminerinde 
•profesör olmuş, 1933 de Naziler tarafından 

vazifesinden çıkarılmış, 1935 de misafir pro
fesör olarak Bükreş Üniversitesine ve 1937 de 
onun için tesis edilmiş olaın Türkoloji Ensti
tüsünün müdürü '\[e Ordinaryüs Profesör 
olarak Yaş (İaşi) a gitmiş. Orada 1943 yılına 
kadar kalmış, 1947 de Yakın Doğu tarihi ve 
kültürü aynı 'zamanda Türkoloji ordiaryüs 
profesörü olarak Münib Üniversitesine çağ
rılmış, aym zamanda orada bu ihtisas şube
leri için yeni kurulmuş olan enstitünün. •ba
şına geçirilmiştir. 

Babinger - hususiyle Türkiye'nin tarihi, 

kültür tarihi v,e· edebiyat tari·hi ile uğraşmış, 
·bu alanda -bir çok eserler ve :qıakaleler yaz
mıştır. Btmların en önemlileri şunlardır: 

Stambuler Bucwesen im 18. Jahrhundert 
(XVIII. yüzyılda İstanbul'da, kitapçılık (19i9}; 
Schejc-h Bedreddin . ( 1921 ); Hans Dernsh-' 
wams Tagebuch einer Reise nach Konstanti
nopel und Kleinasien 1553/55 (Hans Dernsch-

-wam'ın 1553/55 İstanbul ve Küçük Asya'ya 
bir seyahatinin rüznamesi) (1923); Die frühos
manischen Jahrbücher des Urdsch (Oruc'un 
ilk Osmanlı devrine ait vekayinamesi) (1925); 
Anatolische Skizzen uı'!.d Reisebriefe von A.D. 
Mordtmann (A. D. Mordtmann'ın Anadolu 
tasvirleri ve_ seyahat mektubları) (i925); Die 
Geschichtschreiber der Osmanen und ihre 
Werke (Osmanlı tarihçileri ve onların eser
leri) (1927); Aus Südslawiens Türkenzeit. 
(Türkler zamanındaki Macaristan'dan kaiına 

€debiyat abideleri) (1927); Ew1ij.a Tschelebi's 
Reisewege in Kleinasien (Evliya Çelebi'ni.n 
Küçük Asya'da seyahat yolları) (1930); Das Ar
chiv des Bosniaken Osman Pascha (Boşnak 

Osman Paşa'nın arşivi) (1931); Zur Gescichte 
der Papiererzeu ung im Osmanischen Reiche 
(Osmanlı devletinde kağıt istihsali tarihi hak
kında) (1931); Rumelische Str•eifen (Rumeli 
Akınları) (1937); Beitrage zur Frühgeschichte · 
der Türkenherrschaft in Rumelien (Rumelide 
Türk hakimiyetinin ilk devreleri hakkında 
notlar) (1944); Babinger <<İslam Ansiklopedisi» 
nde (Leiden 1914 - İ938), ekserisi Türklerle 
ilofü mevzulara ait olmak üzere 125 kadar o 
madde yazmıştır». 

Profesör Ba·binger, 1951 eylı'..ı.lünde İstan
bulda toplanan Müsteşrikler Kongresine işti
rak etmiş ve Büyükşehrimizdeki misafireti ~ı
rasEnda Resad Ekrem Kocu'nun Ankara Caü
desindeki ~ütevazi çalışm'a odasını ziyaret ile 
şereflendirmişlerdir ki, İstanbul Ansiklopedi
sinin büyük bir kısmı bu odacıkta hazrrlan
maktadır. Uzunca boylu, cevval, zinde, azıcık 
dalgın, tatlı dilli, ilim adamı güzelliğini ve 
cazibesini tevazu ile :ı:ezyin etmiş olan Prof. 
Dr. Ba·binger, umarız ki R.E. Koçu'nun nez
dinden hoşça intibalarla ayrılmışlardır (1951). 

Prof. Fanz Babinger 1953. de İstanbulun · 
500 üncü fetih yılı münasebetL ile Fatih Sul
tan kakkında neşrettiği eserde ilmin tarafsız
lığından ayrılarak bu büyük Türk Padişahı 
hakkında garazkarane_ yazılmış ne kadar lir-
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cufe varsa, adeıta arayıcı esnafı gayretiyle top
lamıştır; bir misal verelim: «Fatih saray bos
tanına iner ve bir salatalığın koparılmış. ol
duğunu görür, suçluyu bulmak i,çiın, de orada 
dolaşan bir bostancı neferinin karnını yardı
rır». ıBu bir hunharlrktır. Babinger bu fıkrayı 
naklen yazar ve susar. Profesörün Osmaınlı 

tarihi üzerindeki bilgisi, Fa~ih çapında bir 
İmparator değil, en sönük ve hasis herhangi 
bir padişahın saray bostanındaki salatalıkları 
sayın.ağa tenezzül etmiyeceğini bilmiyecek ka
dar noksan ve sathi midir? Urcftf eyi tenkid ve 
red ilim adamı sıfatı ile vazifesi iken sükutu, 
Avrupalı alimlerin çoğunda görülen «Türke 
karşı; ,garazkarlık» dan: başka ne ile kaa:bili 
izahtır. 

Münihde bir Yunan enstitüsü bir de tür
koloji enstitüsü ·vardır; birinci her gün açıktır, 
Babiıruger'in müdürlük ettiği ikincisi de her 
giden daima kapalı ·bulmuştur. Bu hal ne ile 
kabili izahtır. 

Sayın F. Babinger mahud <<Fatih» eseri
nİn tenkidini, ömrü vefa ederse, bu İstanibul 
Ansiklopedisinde «Mehmed II, Fatih Sultan» 
maddesinde okuyacaktır. Biz hakkımızda me
dih değil, büthaın, istemiyoruz. Hakiki yabancı 
dostun en: acı tenkidi ile yüzünde dost mas
kesi ile dolaşanların ·bühtan dolu kasıdlı yazı
larını ayırd edecek aklı selime sahibiz. 

BAB MAHKEMESİ - İstanbul Şer'iye 
mahkemelerinin en büyüğü idi; :bizzat İstan
bul kadısı efendi bu mahkemenin hakimi idi, 
fa:kat ekseriya muhakemeleri bizzat rüyet ey
lemez, bir naib bulundururdu. Bu nai'bin em
riınde ·bulunan katiplerden •biri de• «vekayi 'ka
tibi» unvanını taşırdı ki, mühim ahkamı tescil 
ederdi. · Ba:b Mahkemesi sicillerinin, asırlar 

boyunca İstanbul hayatı •bakımından fevka
lade mühim, zengin bir hazinedir. Nazik aile 
meseleleri, karı koca dbaları bu mahkemede 
rüyet edilirdi. Ba:b Mahkemesi 1908 ink1labı
ına kadar devam etmiş· ve bu tarihte kaldırıl-
mıştır. , · 

Bibl. : M. Zeki Pakalın, Tarih Deyimleri ve 
Terimleri. 

BAB NAİBİ - Be·b Mahkemesi reisinin 
unvanıdır; bu mahkemede İstanbul kadısı 
efendi adına hüküm verirdi. Şair Sabit, şiir 
kudretinden ziyade İstanbul hayatını, ve ta
birlerini tesbit etme bakımından meşhur olan 
divanında şöyle bir teşbih yapar: 

Güli sefid deri bustanda örf giyüb 
Bahar hakiminin şimdi hah naibidir. 

Bibl. : M. Zeki Pakalın, Tarih Deyimleri ve 
Terimleri. 

BAB NAİBİ SOKAĞI - Fatih İlçesi, mer
kez :bucağının, Hocaüveys Mahaı'llesi: sokak
larındandır. Hırkaişerif ·Caddesiyle Kınalıza

de Sokağı arasıında uzanan Hırkaişerif Cad
desinden yüründüğüne göre iki ara:ba geçebi
lecek kadar geniş, ancak kırk adımlık yeri 
paket taşı döşelidir; sonra henüz ıtanzim edil
memiş ·bir toprak yol olur. Sağ kolda Çöpçaıtan 
Sokağı ile bir kavşağı vardır. İki kenarında 
sokak kapılarına ikişer, üçer 'taş basamaklı 

merdivenle çıkılır, ikişer üçer katlı kargir ev
ler sıralanmıştır. Hırkaişerif Caddesi kavşağı 
sağ köşesinde dört katlı Sanat apa:rıtımanı, sol 
köşede kapusu caddeye açılan dörtkatlı kagir 
bir bina ile sokağın orta !kısmında dört katlı 
Zeytin apartmanı Babnaibi Sokağını süsleyen 
yapılardır. Sakinleri hali vakti yerinde Türk 
aileleridir. ~Şubat 1951). 

Hakkı Göktürk. 

~ BABUK - Külhani :haneberduşlar ar
gosundait mahbubperest; misal: «Şu sakallı~ 
götdün mü .. babuktur kerata.» .... · · 1 

.. 

Bibl. : F. Devellioğlu, Türk Argosu. 

BABÜSSAADE - Topkapu Sarayının, 
devlet muamelatının cereyan ettiği, ulufenin: 
üç ayda ;bir dağıtıldığı eve divanı hümayunun 
toplandığı kubbealtının bulunduğu ikinci av
lu ile sarayın daıhili üçüncü avlusu arasında
ki tapusudur. Babüssaadeden artık sarayın 

harimine girilir; yahut başka bir tabirle, Ba
büssaadeden itibaren sarayın Endurunu Hü-

. mayıunu başlar (B.: Topkapu Sarayı). Bu ka
puya, ilk zamanlarda Akhadım ağalar (Tavaşi 
ağalar) tarafından muhafaza edildiği için Ak
ağalar kapusu ismi de verilirdi. · , 

Topoğrafi vaziyet ve sanat icabı bu ka:
pu, Ortakapu ve Babıhümayun ile bir 'istika
mette. değıldir; karşr karşıya da düşmezler. 
Fatih devrinde yapılmış olup ikinci avluyu 
çepeçevre dolaşan mernier sütunlu ve çatılı 
revak, Babüssaadenin önünde de ·devam edi
yordu; Onsekizinci Asırda, revakın !kapu önü
ne rastlayan altı sütunu kaldırıp kemerleri 
kesilmiş, daha ileriye konulan eskilerinden 
yüksek dört yıuvarlak sütun ve duvara yasla
nan · iki yarım sütunla geniş ·bir sayvan teşkil 
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edilerek kapuya, anlatacağımız vazifesine da
ha uygun bir şekil verilmiştir. Bununla bera
·ber bu ilavenin yapı kıymeti ve bedii tesiri 
düşük ve zayıftır; -bu .medhalin eski şekli mu
hakkak ki daha basit ve çok asil idi. İlave 
sütunlar yerden 1,20 yüksekliğiınde dört köşe 
kaidelere oturtulmuştur, başlıkları da acaip
tir. Geniş saçaklı tavan, oymalı çıtalar, silme
ler ve köşelikler ve yine oyma , bir göbekle 
süslenmiştir. Korınişforde muhtelif manzara 
resimleri vardır.· Üçüncü Mustafa zamanın
da kapının iki yanında birer büyük mermer 
çeşme varmış, tamirlerden birinde bu güzel 
çeşmeler kaldırılmış, yerlerine bir «sütun 
ormanı» resmi yapılmıştı. En son tamirlerde 
bu resim yeriıne düz bir sıva vurulmuştur. 

Sayvanın döşemesi k.üfeki taşmdandır; orta
smda ufak ·bir. taşla kapalı bir delik bulun
maktadır, .bu_ delik, seferlerde Sancağı Şeri
fin ser-darlara teslimi merasiminde rekzolun.
duğu yerdir. Kapunun üstüınıde mermer üstü
ne kahartma ve.· «Mahmud hin Abdülmecid 
Han» ketebeli bir Besmelei şerife_ levhası var
dır. Hattatlar, bu yazının' iq~tebesi Sıultan Ma:h
muda ait olmakla beraber Mustafa Rakım ta
rafından yazıldığına . bihakkın hükmederler; 
en guzel yazılardan biridir. Besmelenin altın
da, yine mermer üstüne kabartma, beş mısra 
üstüne ,beş satır talik kita:be şudur : 

•Daveri gerdun merizı!et, Sultanı vfila menkıbet 
Hakanı sahibi ticü taht, !!filıİ seriri maadelct 

Keyhusrevi Dara gulam, yani huda.vendi enam 
Abdülhamid Hanı benam., şahi cihan atifet 

Hüsni süldk hilkatı, fahrülmülilk her haleti 
Zati hümayun midhati, mahza medarı merhamet 

Şahinşehi derya neval, sultanı memduhilhasal 
Hem da.veri sahih kemal, dibace zibi mahmedet 

Zibi mebanii vücud, nuri -tecellii şuhud 
Miftahi feyzi berri vütud dergahi _ lütfu mekremet 

i.ı•· 

Mimarı tab'ı cevdeti, yaptı kulubi devleti 
Ezcümle edna himmeti, virdi bu caye takviyet 

Bu nushai ı:;evketmeab, tertibi nazmi mustatab 
Te'lifi sahi kamiyab, mazmuni sırrı ~evhibet 

Seyreyle hüsni behçeti, alem esiri tal'ati 
Tarhi latifü zLyneti, revnakfezayi afiyet 

Resmi letafet perveri, nakşi hayali azeri 
Ser matlai mihri. enveri, nazmı nizamı temşiyet 

t<, _.; .. , 

Kaşü suret küsteri ayinei İskenderi 
Tasviri hüsıni peykeri şehname zibi nıa'delet 

Her mısraı bir başka bab, her babı gilya bir kitab 
Dikkat olunsa bab bab, metni metni mevhibet 

Ey dergehi zerrin kubab, arııi asitan küı·şi cenah 
Sende düalar müstecab, _ha avni feyzi terbiyet 

Olsun eya şahi ferid, bahtın said ömrün mezid · 
Olbabda hıfp. mecdi ı:necid kıflü kilidi meymenet 

İkbalü sa'di bahtile feyzi mübarek vaktile 
Raik · didim bu beytile idince sarfi makderet · 

Tarihi cevher mayesi, arş olsa layık payesi 
Levhi şüku:h pirayesi babı kitabı saltanet 

1188 (Miladi 1774) 

Kapunun anahtar taşında· ise Rakım kete
beli İ-k1nci Mahmud tuğrası bulunmaktadır. 
Kapu kanatları ahşap ve Ondokuzuncu Asra 
aittir. İçeri girince sağda solda birer ıwfak ka
pu vardır ki, sağındakindoo, evvelde Babüs
saade ağası dair.esine, soldakinden Akağalar 

koğuşuna geçilirdi. Bu daµ:elerin bugünkü ya
pıları,· yangından sonra Sultaın Mecid zama
nında ykpılmıştir ve hiçbir mimari kıymeti 
yoktur. Yalnız Akağalar koğuşunUın, bütün 
koğuşlarda olduğu gibi, pitqresk ,bir çeşme 

.. avluru vardı ve yangından pek müteessir ol
mam~tı, 16 - 17 nci Asırların izlerini taşıyor
du, 1949 senesinde saat müzesi yapılmak üze
re- hu çeşme avlusu hazfedildi ve bina beton
laş,tırıldı. İki kapu ortasmdaki ufak avlunun 
sağ ve solunda taştan ve yüksek birer seki ve 
solundakinin ortasında, Akağalar koğuşu ka
pusunuıi hemen yanında alçı yaşmaklı ve od 
taşındaın ayaklı, mütenasip ve güzel bir ocak 
görünmektedir. Bu ocak ni:sbetleri ve yapılışı 
iti-bariyle ilk devrelere ait olsa :gerektir. Kapu 
aralığı döşemesi mermerdendir ve kaymamak 
için taşta muntazam çentikler açılmıştır._ Seki 
döşemeleri •büyük altı köşe tuğladandır. ikinci 
kapu söveleri ve kemeri mermerden ve Onse
kizinci Asra, herhalde kitabelerin zamanına, 
yani, Birinci Abdülhamid devrine aittir. Bu 
iki kapu arasındaki tavan, devrine· yakın bu
lunan eski motiflerle tezyin edilerek 1940 se
nesinde yapılmıştır. İkinci kapudan çıkarılın
ca karşıya arz odası gelir (B.:_ Arz Od·ası). 

İkinci kapunun tam üstünde ve tavana 
yakın, Üçüncü -Ahmed'in kaleminden çıkmış 
celi sülüs He <<Re'sül hikmetti mahafetullah» 
·levhası vardır. Kemerin müsellesi boşlukların

. da, dört satır olarak talik hat ile ve mermer 
oyulmadan yalnız yaldızla: 

Şer'e tatbik ile itti vaz'ı kanuni cedid 
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Hazreti Sultan Mahmud ibni Han Abdülhamid 
Mülki mevnısun helal itmez mi eslifı ona 
Eşkiya merdud babından harami na bedid 

Ve tam kemer üstünde yine yalnız yal
dızla ve talik hat ile: 

Bakam sahih kudretin devrinde fil.em bermürad 
Derga.lu vali şevketi ya Rab ola daim küşad 

Kapunun sağ ve solunda mermer üstüne 
kabartma olarak hakkedilmiş hem tuğra ve 
hem sülüs yazı ile : 

Habbeza hakanı zi!!an hakimi hükmi mecid 
Hamil adlü şeriat Hazreti Abdülhamid 

yazılmıştir. Bu iki mermer levhanın sağında 
ve soluında; eskiden, yaldız çerçeveli ve bez 
üstüne bütün padişahlarm isimleri ve müd
deti saltanatları yaldız ile yazılmış iki büyük 
dairevi levha 1940 senesine kadar asılı durur
du; rütubet tesiriyle levhalarda çürüme ala
metleri görüldüğünden müzede hıfzedilmek 
üzere kaldırıldı. 

Babüssaadenin saray teşki'latındaki vazi
fesi epey mühimd~r. Bu kapudan ötesi, Ende
run mensuplarından maada herkes için ya
saktı. Enderuna mensup olmayan bir kimse, 
buradan içeriye, ancak padişahın, şahsına 

mahsus verilmiş izniyle girebilirdi. Vüzera, 
ricali devlet, ulema ve sefirler, Arz Odasında 
padişahın haki:payına varmak üzere bir girer, 
bir çıkarlardı. 

Babüssaadenin·. muhafazası, Babüssaade 
ağası yahut Kapuağası unvaıpnı taşıyan bir" 
Akhadım (Tavaşi) Ağanın emrinde Akhadım 
ağalara tevdi edilmişti. Babüssaade Ağası 
Üçüncü Mehmed devrine kadar sarayıın en 
büyük zabiti idi. Sonra Darüssaade Ağası ya
hut K1Zlar Ağası denilen_ kara hadım ağalar 
ak hadımlara takaddüm ettiler. 

Cülus merasimi, bayram te•brikleri ve 
hazan ayak divanları -bu kapunun önünde ya
pılırdı (B.: Ayak Divanı; Bayram; CülO.s mera
simi). Babüssaa:de önünde bir tebrik merasimi
ni gösteren Üçüncü Selim devrine ait yağlı 
boya büyük bir tablo, bu sahnelerden birini 
teferrüatiyle ve sadakatle tespit" etmiştir. 

Ekseriya devlet ve saray erkanından ba
zılarının idam ve katilleriyle· ıneticelenen Ba-. 
büssaade önündeki Ayak Divanları da tarih 
kaynaklarımızda tafsilatiyle kayıt ve tesbit 
edilmiştir. 

1776 - İSTANBUL 

Yukarıda da yaz'lldığı veçhile, Sancağı 

Şerif, padişah tarafından serdarlara Babüssa
ade önünde teslim edilirdi. 

Osmanlı tariılıinde ihtilal dalgaları, ekse
riya Babıhümayunu ve Or.ta'kapuyu aşmış- ve 
Babüssaade önünde durmuştu. Yalnız bir se
fer, İkinci Osman'ın tahttan indirilmesinde; 
-ihtilalcılar, Babüssaadeden de içeri girmeğe 
cür'et etmişlerdi. · 

Babüssaade·, bütün tarihi boyunca bir 
defada kırılarak açtırılmıştı. Üçüncü Se
lim'i tekrar tahta çıkartmak için İstanbul'a 
gelen ve bir hükumet darbesi yapan Alemdar 
Mustafa Paşa, Babüssaadeyi kapalı bulmuş, 

Üçüncü .Selim ile Şehzade Mahmud'un Dör
düncü Mustafa tarafından öldürülmeleri teh
likesi karşısmıcla kapuyu kırdırtmış, ıJca-pu_ · ile, 
arz odası arasında Sultan Selim'in nfujını bul
muş, Sultan Mustafalı suika•stçılardan güçlük
le kaçabilmiş olan Şehzade Mahmud'µ tahta 
oturtmuştu. · 

Ekrem Hakkı Ayverdi 

Babüssaade tarihinde garip :bir de ölüm 
vak'ası vardır. Hicri 1001 (MilMi 1593) yılı 
Nevruz tebriklerinde saraya -gelmiş buluınan 
şeyhülislam Zekeriyya Efendi, devrin meşhur 
simalarından müverrih Hoca Sadeddin Efendi 
ile Babüssaadede otururken bir kalb sektesin
den ölmüştü. Osmanlı · tarihinin boyuın-ca sa
rayda ölmüş tek şeyhülislam bu zattır. 

BABÜSSAADE AĞALIĞI, BABÜSSAADE 
AĞASI - Daha sade olarak_ Kapuağalığı, Ka
puağası da denilir;_ Osmanlı, dolayısiyle İstan
·bul sarayının en büyük mevkilerinden biri idi; 
İkinci Sultaın Murad tarafından ihdas edilmiş 
bir saray memuriyeti olup «tavaşi» denilen 
akhadmılara verilirdi. Kapuağaları İkinci Sul
tan Mustafa zamanına kadar Enderunu hüı:ilü
yunun en •büyük zabiti idiler; sadırazamlarm 
padişahlara göınderdiği te}hisler (padişahın 

tasdikine arzedilen sadaret tezkireleri) ve· pa
dişahların sadrazamlara yolladığı fermanlar 
kapuağlarına verilir, onlar ıtarafından ·gatürü
lürdü. İkinci Mustafa zamanında Çorlulu Ali 
Ağanın silahdarlığı devriınde (B.: Ali Paşa, 
Çorlulu) Enderunu hümayun nizamında bü
yük bir değişiklik yapıldı, silahtar ağa Ende
runun en büyük amiri oldu, kapuağası da sa
deee Babüssaadenin muhafızı olarak bırakıldı, 
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telhislerLn ve fermanların götürülüp getiril
mesi vazifesi · de _silahtar ağalara verildi. 

Babüssaade ağalığını Darüssaade ağalığı 
ile· karıştırmamak lazımdır; Darüssaade ağa-. 
lığına Kızlar ağalığı da denilir ki, sarayda Ha
remi hümayunun en büyük. zabiti idiler ve 
kadimden, bu ağalığın lağvedildiği Meşruti
yete kadar daima zenci veya Habeşi hadımlar
dan ta~n olıniurlardı. 

Babüssaade, Kapuağaları, resmi merasim
de başlarına Selimi üzerlerine kırmızı şalvar, 
üstüne ağır kumaştan bir entari onun üstüne 
de Kontoş kürk giyerlerdi; ayaklarına da kır
mızı sahtiyanda:n yemeni giyerler, bellerine 
sırmalı kemer takıp kemerlerine· murassa' 
kabzalı bir haınıçer sokarlardı. Silahtar ağala
rın: Enderunu hümayun amirliğine kadar 
(İkinci Mustafa zamanına kadar) padişaihlarm . 
cülus merasiminde, yeni hükümdarı Babüssa
ade önüne kurulaın tahta sağ koltuğuna Kız

lar ağası (Darüssaadetüşşerife ağası) sol kol
tuğuna da Kapu ağası (Ba:büssaadetfujşerife 

ağası) girerek getirirlerdi. Çorlulu Ali Ağanın 
silahtaxlığında lbu şerefeli hizriıetde, yani cü-
10.sta padişahın sol koltuğuna girmek hizmeti 
de silahtar ağalara verildi (B.: Silahdar Ağa). 

BABÜSSAADEAGASI CAMİİ - Üskü
darda, Ka·puağasından Divitçilere giden sokak 
içinde idi. 1342 (M. 1926) senesinde vukubu
lan yangında yandı. Halk ağzında, Babüssaa
deden bozma olacak, Ebussudağa Camii deni
lirdi. Hadikatülcevamiin verdiği malumata 
göre İkinci Bayazıd devrinde Hicri 912 (M. 
J506) yılında Kapuağası Süleymaın Ağa tara
fından yaptırılmıştı, 

Vasıf mç 

BABÜSSELA.M - Kadimden beri, saray 
ve halk. ağzında ekseriya «Orta. Kaıpu» diye 
anılır; Topkapu Sarayının harici su.riyle harim 
duvarı arasındaki birinci avludan asıl saray 
avlusu olan ikinci avluya geçit verelili !kapu 
manzumesidir. Simsakalar, hasırcılar ocak
ları, fodlahane, inşaat, odun anbarlarını, esli
haneyi ve bu ,hizmetlerde bulunanların ko
ğuşlarını ihtiva_ edeın ihi.zmet sahası birinci 
avludan, vekili mutlak sadırazamın bile· yaya 
olarak ,girmeğe mecbur olduğu sarayın alay 
meydanı ikinci avluya medhal olmasından 
dolayıdır ki, tarihte ve merasimdeki rolü 
pek ehemmiyetli olmuş ve pek çok vekayie 
sahne teşkil etmiştir. 

Sadırazam burada atından iner ve bir 
kere l;!Şiği aşınca da ibütün kaza hakkını ve 
iktidarını terk eylerdi. Ancak ·bu eşiğini dı

şarıya aşdıktan sonrardır ki padişahın vekili 
mutlakı sıfatiyle sonsuz salahiyeti ve hatta 
bir şahsı sorgusuz idam ettirmek hakkını 

kazanırdı. Bu kadar ehemmiyetli ,bir geçidin 
,başmuhafızı olan Kapucubaşı ağa sarayın en 
büyük zabitlerindendi. Padişah gazabına uğ
rayan devlet erkanı bu kapunun odalarında ve 
Kanuni'niın kuleleri ilaveısinden ~onra da kule
lerin zemin katında hapis ve· tevkil edilir, 
encamlarına muntazır olurlardı. Arz odasında 
huzura ka·bul edilmek veya divanda sadırazam
la görüşmek üzere gelen sefirler, hatırlı mi
safirler kapudan girince sola isabet eden ka
pucubaşı odasında istirahat ederlerdi. 

İçeride veya Balıkhanede siyaset olunan 
idam mahkumlarının kesik başları kapuya gel
meden soldaıki <<Sengi ibret» e konulur, 1Di
vanı hümayunda muhakemeleri cereyan eden
lerin karı da sağ tarafta fodlahane duvarına 
muttasıl Cellat çeşmesinin yalağında itmam 
olunurdu. Sarayın bu ehemmiyetli kapusu 
uzun ömrü boyunca hemeın bütün padişahla
rın alakasını çekmiş, birçok tadilat ve ilave
ler görmüş, ilk halini kaybetmiştir. Evvela bu 
kapu ilk. planında ·bugün ,bütün dikkati ken
dine çeken kulelere malik değildi. Ve saray 
haremini çerçeveleyen düz duvara açılmış bir 
geçit ile koğuş ve kapucubaşı odasından iba
retti. Duvar Fatih devrindendir; muntazam
ca moloz taşı cephesi bunu aydın olarak gös
terir. Fatih bugünkü Topkapu sarayının teme
lini atarken bu saraya, Edirı11e Sarayının pla
nını örnek olarak almıştı ki, bu duvar Edirne 
Sarayında da .vardı. Kapunun iki yanındaki 
kuleler sekiz köşelidir, ufacık kemerciklerle 
birbirine bağlı konsollara müsteniden taşan 
pencereli bir üst katı vardır. Bedeninde de 
dört sıra mazgal yarığı ve ıtüfenk deliği bu
lunur. Ku[eler birbirlerine yine ayni konsol• 
lar -üstünde :bir diş sırası ile nihayetlenen se., 
pet kulpuna benzer yüksek ibi.ı; kemerle bağ
lanmıştır. Kemer ayaklarında iki ge~ nö
betçi hücresi ve köşelerinde kum saatleri bu
lunmaktadır ve tempanını dört dane helezoni 
çivi ·başı süslemektedir. Kapu, !kemer -üstün
de-ki mazgaldan şakulen de müdafaa ediil.e
bilecek vaziyettedir. Kuleler eb'ad itibariyle 
:bir kale 1burcu olmaktan uzakbr; bunı,ı.illla 
beraber ilham ıKanuni'nLn Ma.caristan fütu-
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hatından gördüğü kastellerden alınmış ve 
kuleler onun tarafından yaptırılmıştır. Bu ku
lelerde bir Onbeşinci Asır Orta Avrupa ve 
Akdeniz kokusu aşikardır. Taşkın üst kat bi
zim hisarlarda tesadüf edilen bir unsur de
ğildir; fükat siperler kum saatleri, · çivi baş
lariyle bu cazip ilhama derhal mahalli ve 
mini ,bir damga vurulmakta hiç kusur edil
memiştir. Kesıriıe taş· ·gövdeleri, ve kemer
leri ile bu kuleler kapuya ihtişam manzarası 
vermekte vef ufak taşlardan yaptlmış duvar 
üstünde ,bedeni tebarüz ettirerek ziyaretçi 
üstünde tesir ·bırakmaktadır. Bu kulelerin 
sade bu tesir için yapümış olduğunu; orta 
kapudaki bu müdafaa. tertibatının bir ihtiya-• 
ca tekabül etmediğini .zannediyorum, ·. çünkü 
bunun sağında ve solunda hiç müdafaasız iki 
kapuı bulunduğu gibi duvar da müdafaa müsait 
değildir; tarihte de 'bu kapunun fiilen müda
faa edildiğini bilmiyorum. 

Giriş demir kanatları Kanuni devriınde 

dövme olarak yapılmış tablalara kitabeler, 
köşelikler konmuş, çivi başlariyle süslenmiş-
• tir. · Ve pirinçler gömme olarak yaztl,tan 

~ - ~ 

~~-
'/ ... . ~ . 

«Ameli İsa bin Mehmed sene 931> imzasını 
taşır. İçeriye girince tonozlu . bir aralık, sağ . 
tarafta yine tonozlu bir koğuş, solunda bii 
oda vardır. Bilahara sağdaki tonozun bir 
kısmı yıkılmış yerine ahşab bir tavan yapıl
mış ve koğuş bölmelerle a'ksama tefrik edil
diği gibi her iki taraf bir ara döşemesi ile iki ·. 
kat haline getirilmiştir. Medhalin tonozu da 
91 uncu Asırda oymalı müzeyyen bir tahta 
tavanla örtülmüştür. Odadaki ocakiar yük-

~ . . . 

sek tavana göre yapıldığından şimdiki ika
tın ortasında kalmaktadır. Sağdaki koğu
şun niıhayetine ikinci avlu etraf ,revakların-: 
dan 1bir gpz işgal edilerek çaprast tonozlu bir 
kahve ocağı ilave edilmiştir. Bu da Bablhü.., 
mayun gibi (B.: Babıhümayun) herhalı;le tek 
kapU!lu idi. Babıhümayun tek kapulu iken bu
nun çift olmasında mana olamaroı. Anlaşılan 
Kanuni devrinde yeni ve daha müzeyyen de~ 
mir kapu yapılırken yerindeki de ileriye gö
ıtürülüp §imdiki yerine konmuş ve bu suretle 
iki kapulu bir medhal meydana gelmiştir. 

İ1kinci kapu imzalı deği~dir ve birinciden, şe
kil ve. işçilik itibariyle ,biraz ayrılma~tadır. Bu 

.{ . .. 
•\ 

Babüsselim (Ortakapu) 
(Resim: Re§ad Sevinçsoy) 
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kapu aralığının med·hal tarafına .117,2 tarihini 
taşıyan barok süslü ufak bir çeşme . konmuş

tur. 

İkinci kapudan Alay meydanına çıkınca 
bütün tesisler enince 8 direğe müstenid çok 
geniş bir revak görülür. Üçüncü Mustafa'mn 
muhteşem bir alayla kılıç kuşanmağa gider-
ken bu kapudan çıkışını gösteren bir İngiliz 
gravüründe mevcud · olmadığına göre revak 
:bu tarihten sOillra ve muhtemelen 1172 tarih
li tamir kita•besine nazaran, narab bir 'sakfın 
yerine yapı:ldıği anlaşılıyor~ Sütunlardan biri 
penbe granit, diğerleri mermerdir. Başlıkları . 
istalaktitM, kaideleri yapraklıdır. für Oınyedin
ci Asır işi olduğu kuvvetle söylenebilir, muh
temeldir ki; b~ka bir yerden buraya getirilip 
konulmuştur. Sütunlar birbirlerine ve geride
'ki · duvara kalın demir ,gergiler le bağlanmış 

üstlerine sivri kemerler atılmış, bilahare sıva 
iıle dilim yapılarak kemerlerin üstüne de 2,5 
metre genişliğiı11de saçaklı :bir ç~tı çekilmiştir, 
Bu saçak ilk kemerleri kısmen · kapattığına 

göre 1172 deki saçak olmayıp bilahara tecdid 
edilmiştir. Tezyinatı da 19 uncu Asır ilk nısfı 
tahta işçiliğinin en güzel nümunelerinde.ndir. 
Geçidin üstüne gelen tavan oyma _silmelerle 8 
dHime ayrılıp, her dilimin ortasına tahta -OY· 
ma beyzi ·bir madalyon konmuştur. Tam orta
daki , çoık . büyük tahta göbek fevkalade bir sa-
nat eseridir. Çiçekler çok kabarık ve bariz, 
hatlar keskidir; terkib bakım.ında_n .da muvaf
fak olmuştur. Kubbenin ,etrafi üç sıra oyma 
peryaz. ve , köşeliklerle süslüdür. Sağ ve solda~ 
kiler ise oyma pervazlar orta.Anda üzeri ka
lemle siislü sı:valı büyük koltuk silmesinden 
sonra çaprazına konmwş oyma çıtalarla devrin . 
çok tesadüf edfüm murabbalı tavanlardandır. 
Ancak çitalar . oymalıdır ve ortalarında . oyma 
birer ufak pul vardır. Bu tavan da. müzeyyen 
silmeleri ve oyma çitaları . ile çolc güzel bir 
tesir bırakır, Saçağın geçide tesa
düf eden kısmı He ıköşele,rde O,Yma 
çitalarla yapılmış dairevi veya mü
s.ellesi göbekler, sair a~amında 
yine oyma çitalarla yapılmış en
lemesine taksimat vardır. 

Dahili duvarın cephesi ve yüz- .· 
leri devir devir epey tadilat gör
müştür. 1Bu cep;he ibir tarihte sıvan
mış, üzerine 18 ipci Asrın ikinci 

nısfında tesadüf edilen dal ve yapraklardan 
ve madalyonlardan · mürekkep ·bir kalem . ya
pılmıştı.- Bu kailem. işleri kemerlerde de te
kerrür etmiştir. · Sonradan bunlar da örtülüp 
üzerine son derece çirkin manzara resimleri 
çizilmişti. 1942 de bu ~atırların müellifi tara
fından yapılan restorasyonda sıvalar kısmen • 
temizlen.erek ilk satıh meydana çıkarılmış, yal
nız badana altından çıkan 18 inci Asrın kalem 
panoları ve kemerlerdekiler muhafaza edil
miştir. · Tam med'haldeki iç duvar ise, ilk ya
pısında, : tamamen kesme taştandır ve basık 

kemerin üstünde yüksek ·bir tahfif kemeri gö-
. rwn,mekteclir. Bu cephe üzerine Kanuni dev-
rinde yapıldığını zannettiğim mavi kırmızı. 

renklerin galip olduğu bol yaldızlı zengin ve 
ağır yağlı boya bir kalem yapılmıştı. En üs~ 
tünde yapraklı bir tac ile nihayetlenmek:tedir. 
'Kemeri üzengisiıne kadar dolu olarak geldik
ten sonra büyük bir münhani ile ortaya doğ-

.· rli akıp kapü sövesi yanın-da ibir sarkma ile 
nihayetlenirdi. Bu kalemin tac kısmı 18 iıQ;cı 

Asırda yapılan çatı içindedir. Oldukça iyi_mu
. ·hafaza edilmış şe,kilde dutınaktaq:ır, · Hariçte 
kalan ise maalesef bozularak sıvanmıştır. Sı-

. va altından muntazam· kesilmiş iki şerit ile 
sarkmalardan ·birkaç parça · çıkmıştır. Böyle 
müzeyyen bir :kalem hariei bir cephede tesa
düf edilebilen •bir uınsur değildir ve pek calibi 
dikkattir. Sarkmaların yanlarında da Onye
dinci Asır işi olduğu ta•hmin olıı,ı:na:bilen iki 
metre kutrunda çift maq.alyonda dörtlü ola
rak «Allah Rabbi ve Muhammed Nebi» yazılı 
~evhalar da sıva altındaın çıkmıştır; bunlar da 
Üçüncü Mustafa zamanında konulan mermer 
kitabe levhalariyle kısmen örtülmüştür. Bir 
kısım kalem de harici kapunun mermer ik.e~ 
mer t_aşlarının iç yüzünde vardır, 

filta:belere gelince : Hariçte kapunun k.e
, meri üstünde il:k yapısına ve ni-hayet Kanuni 

cJevrine ait olduğu kuvvetle · ınıuhtemel olan 

Babüsselamın plam 
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<,Kelin:ıei Tevhid~,, altında anahtar taşında 

İkinci Sulta:n iVIahmud'un tuğrası vardır. Ka
punun sağmda mermer levha üzerine kabart
ma yaldızla _Üçüncü· Mustafa'nin tuğrası ve 
altında ufak yazı ile: «Hafızı adli şeriat haz
reti zilii Hüda» yazılıdır; bunun altında da 
ikişer mısralı sekiz satır halinden Sülüs yazı 
iie şu manzum kitabe vardır: 

I\Iatfai !ıurt:itli 5evket şehriyarı madelet 
lli=nii lıünyam devlet hadimi Beytülbaram 

Vatisf nıüfüi milel sertacı ~aham düvel 
Zılli Yezdrnı ezel dadan İskender gulam 

Daveri cfavrım Su!t2n Mustafa Han kim anın 
Tack1aı·am s·2Iefıle göı·medi mislin enam 

Eyfoy:ih sarfı nukutlu himmeti şahinşebi 
İtmede unı:ranı delıri her dem aksayı meram 

fşte ezcfö.nLe bu Divanı Hümayun mevkiin 
Scynxfüıce sakfi eyvanın o cem cahı benam 

İtmemiş ana selafüıi selef atfı nigah 
Mahvoluıı asan resmi nak~i zerkan tamam 

Kılılei; ı.;a!ıa:m ıUeın nazregahı halk iken 
!na ~fiyihıi.i. sezadır kim ola pür ihtişam 

JEmritlülı hcdn:ıin binayi köhne tarh sakfinin 
'Farzı füı1ulıi kadimin eyledi tecdidi tam 

Sol tarafta Üçüncü Sultan Mustafa'nın 
tuğrası ve altmda 'küçük yazı ile «Mustafa · 
Han ihn=i Ahmed Elmuzaffer daima», ·bunun 
altinda da yine seJdz satır halinde şu manzum 
kitabe vardır: 

Tufolı.te:d/i himmeti tab'ı bülendiyle- yapub 
Iüldı nev icad biiyle resmi pakize nizam 

Kim eğeı· görseydi Mani nak!!i zerrin karım 
Reşkfü: dembes,tei hayret . olurdu subhü ı;am 

Mısrnınm' ::;emsei · gül ınıhma mahi münir 
Dağıdirııkr ki rfıyiu kaplamıs re!;!ki zelam 

Ziynrti. uak~ıma rİi.sbet çerhi atlas bi nukus 
Sakfüı~ takı felek olmaz yamnda köhne bam 

Vfüfü vasfmda reftarı semendi• hameyi 
ZaMidifü himmet duaya idelim atfı zinaın 

H;:n•atl. Hayyi. uesaksbı nizamı kainat 
Şevlıet-ii · idafüıi ide cihanda her devam 

Tahtı alı bahtı devletde ebed olub mukim 
Nic~ asara muvaffak ide Halla.ki enam 

Zilı:uiya i111anı ile tarihin in!!a eyledim 
Ofa enmü yünm ile O:rtakapu babüsselam 

1172 (Miladi 1758-1759). 

Son beytin ilk kelimesi olan Zihniya lafzı 

altında 1272 tarihi mahkuktur ki, bir tamir 
tarihi clsa gerektir. 

İç kapuınun üstünde tahta üzerine oyma 
<<Cennati Adinin müfettihahu ·ıehümül ebvab 
230» levhas talik olunmuştur ki, imzasız olan 
bu harikulade yazının büyük hattat Rakım'ın 
eseri olduğu yazı mütehassısları tarafından 

· hemen ittifak ile 'kabul edilmiştir. 
Bir de aralıkdaki çeşmenin, üstünde iki

şer mısralık dört satır halinde şu kitabe ,bu
lunmaktadır: 

Menbaı cuyi lıimem !;!ahinşelıi Dara haşem 
Şahi· ınemruhi~1!iyem ferman dihi mülki cihan 

Yani Sultan Mustafa ibni Ahmed Han kim 
Görmedi mislü !;!ebihin didei dev,ri zaman 

Ruhi ecdadı izamın şad edüp bu babda 
Oldu sirabı zülali himmeti dilte~neganı 

Red'İ bismillah ile Zihni didim tarihini 
Kıldı Sultan Mustafa bu çe~mei endi revan 

1172 

Kitabenin yazısı Sülüstür. 
Ekrem Hakkı Ayverdi 

BACA - Büyükşehir İstanbuluıi ·güınılük 
hayatı içinde ve panorama manzaralarından 
ev ve fabrika ,bacaları. olarak iki. çeşidi batır-
lamr. . 

Bilhassa eski ahşap İsfanbulda dehşeta
ver hatıralar bırakmış olan yangınların · bü
yük bir kısmı temizleınmesi ihmal edilmiş ev 
bacalarındaki· kurumların tutuşması ile ·çık
mıştır. İstanbul soka!klarının ayak esnafı ara
smda ·baca süpürücüler kadimden: beri mev
cud olduğu hal.de :fstanbul halkı herneden ise 
evlerinin bacasını süpürtüp temizletmekte 
.daima ihmalkar olmuştur .. İstanbul Belediye
sınin mesken hacalarıını temizletme işini şe
hir halkına her sene bir vazife olaralk tahmil 
etmesi, ihmal edenlere karşı da cezai müey
·yideler koyması ve bu işi dikkatle takip etmesi 
gerekir, hatta Belediye T-emizlik İşleri Mü
clürlüğüne bağlı müstakil ·baca temizleme ekip
leri teşkil ederek kış ağzında mesken baca
larını kendi ekip ve vasıtalar1 ile temizlete
rek mesken sahip veya müstecirlerinden ba
caların irtifa ve cesametine göre tanzim . edi
lecek bir tarifeye göre muayyen h!r ücret al
ması gerekir (B. ; Yang:ınJ.ar). 

Eski ·ahşap İstanbultpı, yangın afetlerin
den sonra halk ağzında «yangın yeri» denilen 
hüzün verici felaket sahasında ilk göze bat~n, 
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Yangın yerinde bacalar 

(Resim: C. Biseo, 1874) 

, _, 

f 

yanarak çökmii~, yok olmuş binalardan arta
kalmış bazı tuğla veya taş duvarlarla bu du
varl~r içindeki bacalar olmuştur; İstanbulun 
yangın yerlerinin resimlerini yapmış olan ya~ 
bancı ressamlar bu 'kasvetengiz bacaları gös-
termeği asla ihmal etmemişlerdir. · 

Biına ·bacaları arasında Metro Hanının 

bacası bilhassa şayanı dikkattir. Limandan 

veya İstanbul tarafından Galata ve 
Beyoğlu sırtına doğru bakıldığında 
ekseriya kesif ve kapkara bir duman 
saçan bu ·baca, Büyük:şehrin bu pano
rama parçasının adeta alftıneti fari
kası olmuş gibidir. 

Saçtıkları dumanlarla İstanbulun 
mermerden görünen silftetimn üze
rinde, Kartal ile Pendik anısındaki 
Yunus Çimento Fabrikası ile Bakır
köy Çimento Fabrikasının bacaları da 
göze çarpar. Biri batıda biri doğuda, 
bu beyaz ve kesif dumanlar, büyük 
İsıtanbulun ayni zamanda ·bir fabrika-

• lar şehri olduğunun iki . mümessili 
halindedir. 

Ömıiinün son ve uzun kısmı Bü
yükadada geçmiş olan müverrih Ah
med Refik Bey merhum bize mbum 
~üçük zevklerinden bahsederken : 

«Sabahları ada sa,hi.linden Anadolu ya
-kasıni temaşaya doyamazdım. Yunus'daki 
çimento faıb_rikası yapıldıktan sonra o doyul
maz güzel manzara fabrika bacalarının gece 

· ve gündüz durmadan saçtığı dumanla kaybol
du. yok oldu» diye derd yanmıştı. 

İsta:nbulun günİük hayatında köprü iske:. 
lelerine yanaşmış liman vapurlarının bacaları-

İstanbul Limanında vapur bacaları dumanı 
(Resim: C. Biseo, 1874) 
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nı da hatırlamak lazımdır. Ekseriya vapur is
keleye bağlı iken ateşçiler -ocakları fayrab 
ederler, vapur •bacalarından kolon kolon sav
rulan dumanlar köprünün üstünü yalar, ku
rumlar köprüden geçen İstanbul halkının üs
tünü başını berbad eder, ,hele yazın köprüden 
beyaz esvapla geçmek bir İstanbullu için hay
li zordur denilse yeridir. Liman vapurları: ba- , 
calarından savrulan dumanlarda ya·bancı res
samlar için İstanbulun hususiyetlerinden bil
linmiş, hunu bilhassa tesbit eden resimleri 
çizmeyi ihmal etmemişlerdir. 

BACANOS (Kemençeci Aleko) - Rum 
asıllı tanınmış piyasa sazendesi. 1888 senesin
de doğmuş, 27 kanunuevvel 1950 de 62 yaşın
da olduğu halde İstanbul'da ölmüştür. Kısa 
boylu, zayıf olduğuından yaşlı gözükür, türk
çeyi rum şivesi ile konuşur bir zat idi. Ke
mençesi iyi değildi; parlak ses çıkaramaz, pek 
çok falso yapardı. Fakat piyasada şöhreti var
dı ve birinci sınıf para kazanan sazendelerden 
madut idi. Gençliğinde daha iyi çaldığı söy
lenir. Birçok plakların dolduru~masına iştirak 
etmişti. Gençlik senelerinde birkaç şarkı bes
telemiştir ki, ·bunlar bilhassa 20 - 25 sene ev
velki ·İstanbul'un ağzında ·çokça ·işitilen eser
lerdi: Hüseyni Sengin Semai (Zevlum, eme
liın hep ~en ile pür-emel olsun), Hüseyni Sof
yan (Çeşmeye giderken. sarışın kız), Hüseyni 
Düyek (Hasretin unutturdu beni ,bana), Hüz
zam Sengin Semai (Aşkın beni bak gülme ne 
müşküllere sardı), Hüzzam Düyek (Seni, ancak 
seni ruhum düşünür sonsuz inan), gene bir 
Hüzzam (Meftunun olan gönlümü sevdalara 
saldın). Segah Ağır Devri Hindi (Aşkı mes'u
dumuzu hallin sevda korusun), Rast Ağır Dev
ri Hindi. (Cana tercih eylemişken şivekarım 
-ben seni), Hicaz Devri Hiıri,di (Kuşei nisyana 
atdı sevdiğim, yadetmiyor), Saba Devri Hindi 
(Öyle -bir afeti yektai emelsin meleğim), Acem 
Aşiran 'Yürük Semai (Gel ey denizin nazlı kı•• 
zı, nftşi şerib et). · 

T. Yılmaz Öztuna 

Aşağıdaki satırlar, emekdar sanatkarın, 
1947 şubatında, İstanbul Aınsiklopedisine tev
di ettiği bir otobiyografi mekfübundan alın
mıştır: 

«Ailemizin İstanbul'a, Catalcanın arkasın
daki Çanta köyünden geldiğini babamdan işit
miştim. Ben İstanbul'da doğdum, çocuklu
ğum, gençliğim, 1bütün ö~rüm daima Beyoğ-

lunda geçmiştir. Babamın babası kılarnet ça
lardı. •Babam, meşhur lavtacı Lambo, dayım, 
meşhur kemençeci Anastas Efendi ki •ba;bamı,n 
tale_besidir. Ve yine kemençeci Sotiri dahi pe
derıınden çok istifade etmişlerdir. Musikiye 
olan merakımı evvela dayım Anastas farketti. 
Ve henüz sekiz yaşımda iken bana Bonmarşe
den oyu'Ilcak 'bir .keman aldılar. İki sene son
ra kemanı ·büyüttüm, Bana, hakiki bir keman 
aldılar. Bundan sonra, artık bu kemanla çal
mağa başladım:. Babamdan, aşağı yukarı iki 
sene, kemanla peşrev ve semaileri ve bilhassa 
ağır fasılları' meşkettiın. Bundan s·onra da ke
ınaniıTekird~ğlı VasÜ'den nota ve keman 
dersi aldım. Çocukluğum bö,yle geçti. Bir hayli 
zaman sonra, dayım Anastas'a saraydan bir 
kemençe hediye edildi. Evimizde, haftanın üç 
dört gümü musiki toplantısı ile geçerdi. Bir 
gece, dayımın kemençe taksimi ço~ hoşuma 
gitti, ve o gece herkes dağıldıktan sonra Anas
tas'ın kemençesini 'ben alarak bir odaya !ka
pandım, ve yalnızca saatlerce çaldım. Ertesi 
,gün, dayım, kemençes~ni istedi. Ben de ~eva
ben: - Bir kemençeyi yeğenine çok mu gö
rüyorsun?! deyince, gülerek: - Hayd( onu 
sana hediye ettim! dedi. İşte, o gün, bugün 
biribirimizin bir an. yakasını bırakmıyoruz. 

Bilallara -babamın tavsiyesi üzerine ders al
mak üzere dayımın evine gittim. Kemanla öğ
rendiğim bütün eserleri kemençe ile çaldım. 
Dayını da ·bana: - Yeter artık git, ve bir da
ha buraya gelme! dedi. Ben de bunu hakaret 
zannederek çok üzüldüm ve babama bu hali · 
anlattım. Gülüınsemeğe başladı. Anladım ki, 
bu vaziyette babamın hoşuna giden bir hadi
se var. B.en daha hiç ·bir şeyin farkınd'a deği
lim. Dayım, meğer 
babamı görmüş, 

«bizim çocuk, ben-
den daha temiz ses
lere •basıyor, onun 
derse !hiç ihtiyacı 

yok, kendi kendine 
ilerler. Kemençeyi, 
büyük kaibiliyet ve 
zekası ile yenmiş» 

. diye iltifatta bu
lunmuş. 

«On iki, on üç 
yaşlarımda, 

ba,bamın da 
Aleko Bacanos · 
(Resim: Nezih) 
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iştirak ettiği . ve 9. zamanlar saraylara kadar 
girmiş en meşhur ·saz takımlarına amatör ola
rak dahil oldum. Bu sıralarda , diğer maduf 
saz takımlarından baına teklifler gelmeğe baş
ladı. Bu teklifler az zaman sonra o kadar ço
ğaldı ki, o zaman babamın şaz takımı ile boy 
ölçüşen meşhur kılarnet İ-brahim, hanende 
Karabaş, lavtacı Overik Efendilerin bulundu
ğu heyete keme~e olarak alındım. Ve bu su
retle genç yaşımda piyasaya atılmış oldum. Bu 
sıralarda maruf sanatkar Tanburi Cemil Bey, 
ekseriya saz dinlehıeğe · .gelir ve · ikendisiyle 
birlikte eserler çalmak hususunda daima tek
liflerde bulunurdu. Ne yazık · ki, ·biz, kapanın 

Aleko Bacanos'un mel!hu.r bir !!lrkısı 
«Gel ey · denizin nazlı kızİ» 

(Nota: Ş. İskender Kudmani) 

-elinde kalıyorduk. Yalnız bir akşam _Şehzade 
Bürhaneddin Efendi de buluştuk. O zaman 
koca Cemil Bey: «İşte evlat .. Seni -böyle geti
rirler» dedi. Ben onu görünce heyecanımdan 

· kendimi kaybetm.İ§tim. Fasla girdiğimiz zaman 
bile kendime malik değildim. Sazdan sonra 
ta:nburunu hemen bir tarafa atıp sararmış bir 
halde ·beni kucakladı ve: «Seni tebrik ederhn, 
bu yaşa geleli bu kadar zevkli saz çalmamış
tım, adeta uzun zaman beraber ,ders yapmış 
gibiyiz» dedi. 

/ «Böylece ·bütün haıyatıınız Beyoğlu'nun 
tarihlere ~arışan Kafe Ruayal, Eftalopos, · El
dorado ve Türk Yuvası gi'bi meşhur yerlerin
de geçmekte bulunmuştur. Birçok büyüklerin 
giremediği sazlarda, Kemani Memduh, Billbüli 
Saliıh gi:bi üstadlar idareyi •bana terkederler 
ve sağ başı baına verirlerdi. · 

«Evliyim, altı çocuğum vardı. Biri vefat 
etti. Şimdi dördü kız, biri erkek beş çocuğum 
var. ÇocuJdarımın içinde kendi zevkleri için 
keman ve piyano çalanlar da var. 

«Sanat hayatımın en parlak zamanları 
Kadıköy Yoğurtçu çayırında . ve ismi geçen 
diğer gazinolardır. İlk ;bestem «Cana tercih 
ederken şivekarım ben senb rast şarıkıdır, o 
zaman onsek~ yaşındaydım. 

5< Günlük hayatım ·pek mütevazıane geçer, 
bugünkü halimi muhafaza edebildiğime şükür
ler olsun! Beyoğlunda Tepebaşında MeşrW:i
yet Caddesinde 113 numaralı apartımanda 
otururum.> 

BACANOS (Y orgo) _. Kemençeci Aleko 
Bacanos'un küçük kardeşidir. Zamanımızın ta
nınmış piyasa · sazendesiı. Özenerek çalarsa, 
ud'u Tüııkiyenin en iyi •bir i-ki ftd'undan sayı
labiliT; arada :bunun yerine cümbüş de çalar; 
piyano He fasıllara da iştirak eder. Bazı şaı-
kılar bestelemiştir; bunlar, güzel bir MMıur 
şarkı hariç, tutunamamıştır. Üd ile plağa Hü
seyni, Sultani-Yegah v.s. taksimler çalmış, 

ayrıca sayısız saz ve söz eserinin doldurulma
sına sazı ille iştirfük etmiştir. Bbi. şarkıları: 
Hüzzam Türk Aksağı (Sevdası henüz sinede 
gönlüm giıbi sağdı), gene bir Hüzzam Türk 
Aksağı (Gülmedim, güldurmedin, bilmem ka
bahat kimdedir?), Mahur Sengin Semai kana
yan kalbimi aşk ateşi dağlar), Hüseynl Düyek 
(Bir yaz gecesi Çamlıca mehtabına geldim), 
Kürdi'li Hreazkar (Neş'eyle geçen ömrümü 
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eyvah heder etdin), gene bir Kürdi'li Hicaz
kar (Titriyor leblerim, mülıeyya bu.sene ey 
şivenaz), Hicazkar (At elinden şu çiçek deste
sini, ver şu eli), Segah (Çöktü artık bir peri
şanlık hayal-i halime), Sultani-Yegah (Her 
nağmem. ruhum içiyor, mest oluyor, çal) ve 
Uşşak (Tatlı ela gözlerinle karartdm gözleri
mi). 

T. Yılmaz öztuna 

İstanbul Ansiklopedisi -bu zate İstanbul 
Radyosu vasıtasiyle gönderdiği bir mektuba 
cevap alamamıştır. Radyo İdaresinin bu hu
sustaki ciddiyeti düşünülürse, Yorgo Bacanos' 
un hal tercümes,i bir şehir kütüğünde kendi 
kayıtsızlığı yüzünden tespit edilememiştir. 

BACA SÜPÜRÜCÜLER - (B. : Ayak Es
nafı ve Satıcıları). 

BACHELİER - Küçük adı ile hayatı öğ
renilemedi, onyedinci asır başlarında İstan• 
:bula gelmiş bir Fransız seyyahı olup şarkın 

bu muhteşem şehrinde sokaJtları süsleyen at 
kestanesi ağaçlarının güzelliğine ·hayran ol
muş, 1615 senesiınde İstanbuldan aluıp götür
düğü fidanlarla Paris sokaklarına: da tezyin 
ağacı olarak atkestaneleri dikilmesini tamim 
etmişti (B. : At Kestanesi). 

BACIKADIN SOKAGI -- Büyük.dada Nizam 
mevkii sokaklarmdandır. 1934 Belediye Şehir 
Rehberınin 32 numaralı paftasında Kadıyoran 
Caddesi ile Albayrak Sokağı arasında göste
rilmiş olup aslında bu cadde ile Nilüfer So
kağı arasındadır. Kadıyoran Caddesinden ge
lindiğine göre ferah ·bir araba geçebilecek ka
dar genişlikte olup esasında kaıba taşlarla dö
şenmiş ise de bozularak toprak olmuş dik bir 
sokaktır. İki kenarında ıkısmen kaba taş ve 
çimentodan birer kişilik yaya kaldırımı var
dır. Aynı Rehberde bu sokağın iki yanında 
gösterilen iki isill;llsiz yol da aslında mevcut 
değildir. Yukarıda adı geçen caddeden geli
ınıince sağ tarafta, köşede ön cephesi ~addeye 
bakan zemin katı kargir, revaklı, pencereleri 
pancurlu, üç katlı ahşap köşk, yanında demir 
kapulu bahçeli, onun yanında yine demir ka
pulu bahçesi olan; kapınmna üç 'dört çimento 
basamaklı merdivenle çıkılan iki katlı, pan
curlu ahşap köşk, sol kolda ıköşede ön yüzü 
caddede olan zemin katı kargir, revakli, pan
curlu v~ bahçeli üç katlı ahşap köşk, onu mü-

teakıben kapusu dört beş çimento basamaklı, 
balkonlu, pancurlu ve ba,hçe kapusu demir ka
natlı iki katlı ahşap köşk ve ahşap çıkmalı iki 
katlı kagır ev zengince Rum ailelerin oturdu
ğu güzel yapılardır (Mayıs 1951). 

Hakkı Göktürk 

BAÇTAR SOKAĞI - Haliç'de Hasköy
dedi!r; vapuT iskelesinden gelindiğine göre, 
iskele sokağı ve asfalt Hasköy caddesiyle bir 
dörtyol ağzı teşkil ederek başlar, · evveli bu 
n~hiyeni~ Keçecipiyri ve Piyriçawş mahalle.,. 
leri arasında sınır sokağı olarak uzanır, sonra 
Piyriçavuş Mahallesi i~inden gerideki sırta 

tırmanır; uzun bir sokaktır (1934 Belediye 
Rehberinin 17 numaralı paftası). 

Cadde kavşağından yüründüğüne göre, 
evvela .iıki araba geçecek genişlikte kaba taş 
döşeli dik bir yokuştur; sağa ve sola ilci kavis 
çizerek bir düzlüğe gelir, sonra tekrar da~ 
ve dik :bir yokuş olur, ki bu i!kinci yokuş 'kıs
mı topraktır. Sokağın alt kısmı, iıki tarafJ: ya
ya kaldırımlı, aşçı, tütüncü, tornacı, berber, 
kazancı, kasap, modelci dükıkanlarıiyle bir ·çar
şı boyudur, semtin Millet Partisi semt ocağı 
üzerinde olup bir de beton «Ekrem Tur» çeş
mesi vardır; bu çeşmenin kitabesinde «C.H.P. 
E. Tıur Çeşmesi 1949» ibaresi mahkfik: iken 
1951 martında kitabe tahrib edilmiş ve yal
nız tarihi bırakılmıştır. Kalaycı:bahçesi Soıka-
ğı ile kav~ağı köşes[nde Ayia Paraskevil Rum 
Ortodoks kilİsesi bulunmaktadır. Sağda Zar
zava tçı Sokağ~ kavşağından sonra birkaç ah
şab ev ve yanmış Rum mektebinin duvar is
keleti uzanır; sonra bu dik yokuşun ilti kena
rında bağçeler içinde birtakım kulübemsi ya
pılar görülür. Solda Çan çan Sokağı !ile . kav
şağı hizasına geldiğinde, ayak altına, Haliç'lıi 
güzel bir panoramasi serilir; sonra, sağdc!!n 

Sürücüler Sokağiyle bir çatal şeklinde kesi
şir. Toprak bilr merdiven· yokuş halinde ba
yıra tırmanarak Taşkesen Sokağı kavşağında 

sona erer (Mart 1951). 
Hakkı Göktürk 

BADANA, BADANACILAR - Dıilimize 

italyancadan girmiş bir kelimedir; aslında be-
.. yazlatmak i(n. duvarlara sürülen sulu kireç 
veya mermer tozudur; fakat bu sulu kirece ve
ya mermer tozuna muhtelif boyalar katılarak 
renkli ;badana da yapılmaktadır: Mecazen içi-
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ne ehemmiyet vermeyip dışını süsleme, yal
dızlama manasına da kullanılır. 

Badana, Tanzimattan sonra, Büyükşehir
de adeta İmparatorluğun hali pürmelalini :ifa
de eder olnıuş; tarihi kıymeti haiz eserlerin 
tamirinde restorasyona gidilmeyip içi ve dışı 

badanalanmakla iktifa edilmiş, hatta, garibi ve 
hazini, binaların içinde birçok kıymetli kalem 
işleri\, dışlarında da taşı ve tuğlası beyaz ve 
çiy bir :kireç tabak.asiyle örtülmüştür. istan
·bul'da, ıbadananın en gülünç tatl:ıı:ki Onyedin
ci /Asır ortalarında ol
muştur. Girid cengi için
de Venedikliler Bozcaa
da ve Umni'yi işgal ede
rek Çanakkale Boğazını 
kapamışlar, hatta ·boğazı 
zorlıyarak geçmeğe ve 
İstanbul önüne gelerek 
Türkiyeyi sulha icıl;ıar et- . 
meğe teşeb

;büs etmişler

di. Bu sırada 
D ördün
e ü Mehme
din Sadıdza
mı Boynuya-
raJ.ı Mehmed 
Paşa, ki cehli ile meşhur 
bir a:dam idi, düşmanın 
gözline yeni ve heybetli 
görünsün ve Venedikli
ler korkup kaçsını !hulya
sı :ile ıharab sahil sur
larınıı boydan boya ba
danalatmıştı (B.: Meh
med Paşa, Boynu Yara
lı veya Eğri). 

Evliya Çelebi bu esnaf hakkında şu ma
lumatı verıiyor: «Onyedinci Asır ortasında İs
tanbul'da 400 nefer badanacı vardır; bunlar,. 
mimarbaşılığa bağlı esnaftandır. Badanacılık 

umumiyetle Ermenilerıin elindedir. Esnaf 
alaylarında yaya olarak, al_"kalarında des
tilerle -mermer kirecinden celab olmuş beyaz 
·badana ve ellerinde uzun sırıklar ucunda do
muz kılı fırçalariyle kararmış evleri ve du
varları badanalayıp ağartarak: - Seksan ak
çanı alub ağardurum .. Yatmış ahça virsan ol
maz!.. diye Ermeni lehcesiyle yav.eler söyli
yerek geçerlerm'fş .. ». 

BADANA 

Büıtürt İstanbul için 400 nefer badanacı 
esnafı pek az görünür. Zamanımızda badana
cılık, bir ailenin maişetini, hatta bir ferdin 
geçimini müstekilen temin eden iş .olmaktan 
çıkmıştır. Badanacılar, ancak yapı mevsimin
de devamlı çalışmak imkaınını bulmaktadır
lar ve duvar yağlıboyacılığı ve na1dcaşlıkla 

birleşmiş durumdadır. Dört yüz ne
fer Ermeni badanacının, Onyedin
ci Asır ortaları için, mimarbaşı 

emrinde ve emlaki miyriye inşaatı 
veya tamirlerinde çal'lşan sanatkar
lar olduğunu kabul etinek doğru 
olur. - Eski konaklarda, yalılarda, 
«sahibi hane» nin ·bendegariı, ka-

Badanacı tipleri (Göztepe 1951 ve 1956) 
(Resim: A. B. Koçu) . 
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pusu halkı arasından, lüzumunda badana
cılık yapacak üç ·beş kdşi çıkabilirdi. İstan
•bul'un ayak takrmı, fukarası ve hatU. orta 
hallisi evlerini bizzat badana ederler. Badana
cılıkta hüner fırça izinin belli olmaması, ren
gin de dalgalı düşmemesidir. Fırça ile bada
na yerine- son zamanlarda püskürme makinesi 
•kullanılmaktadır. Bu usul He hem sür'at te
min- edilmiştir; hem de, çeş.ıitli kalıblar ile 
hendesi, çiçekli veya resimli nakışlar .yapıl
maktadır (B.: Nakkaşlar). 

BADANA - Külhani haneberduş, apaş
lar argosunda ve halle ağzında elf.azı müsteh
ceneden; nefis hırs ve lezzetini delk ile tat
min. 

BADE - Farsça şarap; asırlar boyunca, 
Büyükşehriıi rindlerin,i, ri;nd şairlerini, bü
yük gedikli (Selatin) meyhaneleriyle koltuk 
meyhanelerin akşamcılarını çok. pek çok uğ
raştırmış bir kelimedir. 

-~ 

Türk edebiyatında bade üzerine yazılmış 
mısraları toplamak için 'l:>,ir insan ömrü ki!a
yet etmez denilirse mübalagal'ı! konuşulmuş 
olmaz; fakat sıfat bediası elmas yahiU.ıt ibayağı 
ve çürük, milyonu bulacak o satırlar arasında 
tek 'bir ·beyit vardır ki ·halk ağzına perçinleş
miş, hemen her gün, hala türlü vesile ile ha
tırlanmaktadır; Büyükşehir İstanbulun en 
mükellef kaşanelerin.den, en yüksek edebi 
mahfillerinden en mülevves ve süflt !köşele
rine kadar kadın erkek, edip ve diplomat ya
hut kayıkçı ve hamal ve hatta haneberdfiş, 
ayyaş ağızlarında doğı:u yahut bozuk, yanlış 

olarak dolaşan bu meşhur beyit Ziya Paşanın
dır, ve her halde bir cemiyet ·hayatında mak
bul olmaması gereken rind egoizmasını teren
nüm ede,: 

İç bade, ~• sev var ise aklü ısuôrun 
Dünya vai imiş ya.ki yok olmuş ne umurun 

BADEMALTI SOKAĞI - Kadıköyde, 
Sakızağacı semti sokaklarındandır. Moda Cad~ 
desi ile Yoğurtçuparkı Yo!kuşu ve Şairnefi So
kağı kavşakları arasında uzanır. Modaı Cad
desinden yüründüğüne göre ilci araba geçe
bilecek kadar geniş, paket taşı döşeli, ortası 

yüksekçe, iki kenarında dar birer yaya kaldı
rımı olan bir sokaktır. Sol kolda Damga So
,kağı ile bir kavşağı vardır; Ruşenağa Sokağı 
ile de bir dört yol ağzı yaparak kesişir. ·soka-

ğın üzer-indeki evler. umumiyetle kapuları 

üçer, dörder basamak mermer merdivenli 
kargir binalardır. Sokağın sağ köşesinde al
tında bir bakkal dükkanı bulunan bir katlı, 
pancurlu, kargir bir ev, yamnda bahçeli iki 
katlı ahşab, pancurlu bir ev, sol köşede dok
tor Nigar Erlen'in ikamet ettiği, altında dük
kanlar bulunan bahçeli iki katlı ahşap bir ko
nak bulunmaktadır. Sağda beş 'katlı kargir bir 
bina ile solda altı katlı Hürriyet apartımanı 
sokağın en yüksek yapılarıdır. Bakkaıl dük
kanlarından başka sağ kolda 'bir kunduracı, 
bir berber, sol kolda bir- soba ve elektrik ta
mircisi, bir berber, sol kolda bir soba ve elek
trik tamircisi, ;bir marangoz bir kolacı-lekeci 
dükkanları, vardır. Sağ taraf-ta iki katlı Gümüş 
apartımanı, üç katlı Uğur apartımanı, sol ta
rafta iki katlı bir bina sokağı süsliyen yapı
lardır, sol tarafta bulunan bir arsa so!kağın 
boş kalan. kısımlarındandır. Ruşenağa Sokağı 
kavşağı köşesinde iki ıkath ahşap bir ev, soka
ğın son kısmında solda üç katlı, bahçeli ahşap 
'bir ev, yanında kavşakta kapusu Yoğlurtçu
parkı Yokuşunda olan bahçeli iki katlı 

ahşap bir ~v ile sağ köşede duvarla çevrili 
bahçesi, kapusu Şairnefi Sokağında iki katlı 
kargir bir bina vardır. Damga Sokağıi: kav
şağı köşesinde olan bir akasya ağacı bahar 
mevsiminde ,güzel kokusu ile sokağı gölgelen
diriyordu (Mayıs 1951). 

Hakkı Göktürk 

BADEMLİK CADDESİ - Haliç'te Halı
cıoğlunda:dır; 1934 :Belediye Şehir Rehberinin 
17 numaralı paftasına göre, Karağaç ve Kum
barahane Caddeleri' kavsağindan Selamdere 
ve Mahmuddayı Sokakl~ı kavşağına ikaci'ar 
uzanır ki, bunlardan Mahmuddayı Sokağı az· 
sonra Karaağaç arkasında tepelere tırmanır. 

Aşağıdaki cadde kavşaklarından yürün
düğüne göre, iki araba geçecek genişlikte·, pa
ket taşı döşeli oldukça dik ·bir yokuştur; her 
iki köşede bahçeli bıirer kahveha:ne vardır, az 
ileride de Viktori Las_tik Fabrikası, bir bakkal, 
bir kömürcü dükkanı • bulunmaktadır; yolun 
ikıi yanı boyunca ikişer üçer katlı kargir , ve 
ahşab evler, arsalar sıralanmıştır. Kayda de
ğer ·başka bir hqsusiyet görülmemiştir (Nisan 
rında neşredilmiştir. 

Hakkı Göktürk 

BADEMLİK YOKUŞU - Haliç'te, Halı
cıoğlu ile Sütlüce arasında, gerideki bayır üze-
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.rinde bir sokaktır, 1934 Belediye Şehir Reh
berinin 17 ·numaralı paftasma göre· Mahmud
dayı ve Bademlik Caddesi kavşağı ile Ya:ima
cıbayram Sokağı arasında uzanır (B.: Badem
lik Caddesi). Bademlik Caddesi kavşağından 
yüründüğüne göre, elik -bir toprak yoldur; sağ 
kenarı eski Ermeni mezarlığıdır. Bu sokakta, 
biri üç katlı ve ç-inko kaplı ahşap, diğeri de 
bir katlı kargirler olmak üzere· biri .. solcağm 
yanında, diğeri öbür başında olmak üzere iki 
ev varciır. Kayda değer bir hususiyet görül
memiştir. 

Hakkı Göktürk 

BADGER - «Resim», bu isimle İstan
hul'da. muhtelif tarihlerde neşredilen erme
nice gazeteler şunlardır: 

Bfrincisi yarını aıylık olarak H. Şehrikyan 
yahut Şehriyan tarafından 1890 - 1900 yılla

rında neşredilmiştir. 

İkincisi hatitalık . ve mdzahi olarak müte
veffa Yermok Kuyumcuyan ve B. i>akarat 
Tevyan tıı.rafından 1927 - 1928 yıllarında neş
redilmiştir. 

Üçüncüsü ise tekrar Yermok Kuyumcu
yan ve B. Avedis Aleksanyan tarafından muh
telif şekillerde, 1931 yılından itibaren bazı 
fasılalarla 1945 yı,lının ilk aylarına kadar n,eş
redilmiştir. 

Kevork M. Pa.mu.kciyan 

BADİK AHMED - Ömer Seyfeddin'in 
«Düşünme Zamanı» adındaki hikayesinde tas
v-i.r ettiği İstanbullu bir külhani tipidir; mu
harrir kahramanını şöyle takdim ediıyor : 

«Da,ha onaıtı yaşında tüysüz ,bir çocukken 
Aksarayın palabıyık omkilerine karşı koymuş .. 
Kıvırcrk Emin'i Samatyada sekiz yeriinden 
vurmuş, üç sene Mehter-hanede yatmış, Meş
rutiyet gürültüsü çıkmasayd1 şöhreti daha bü
yüyec9eık, ıihtıimal bir gün İstahbulıun en azılı 
külhan beylerine baş olacaktı. On Temmuzdan 
sonra . semai kahveleri yavas yavaş tenhalaş-

. - ' 
mış, yeni yetişenlerin çoğu askere alının~; 

eskiler, hürriyet jandarmalarının, amansız ta
kipleri altında darına dağın olmuştu. Kolayı
m bulup serseridir diye taşraya sürülmekten 
kurtulanların kimi kahve, kimi kuşçu dükkanı 
açmış, kimi kolcu yazılmış, kimi uşak, kimi 
gazete müvezzii olmuştu. Ama Badık Ahmed, 
yaşamak için yine bir ıiş tutmamıştı; - Bu 
bizim şanımıza yakışmaz! demişti. • 

« ... sürüldü, affedildi, yine bir iş tutma
dı : - Bıçağım hakkı yaşarım! diye mırılda
narak öğündü. Ama söğüt yaprağını göstere
mez olmuştu. Kumarla geçiniyordu. Çok so
ğukkanlıydı; sermayesinin iki misilini alınca 
tama·a düşmez kalkardı; sermayesinin: yarısını 
verince: - Bu gece şansım yok! der yiıne 
'kalkardı.» · 

Kılık ve kıyafeti ile portresiru de şöyle 

çizer: «Kadife paçalı külhani pantalonu, tra
,blus kuşağı, siyah sıfır fes, · altından fışk:ıırari 
yağlı siyah saçlar.. Çarpık bacaklı yengeç vari 
yürü,yüş .. boyun kalın, omuzlar geniş, yanak
ları çıkık .. yardan ayrıldım çaprast yelek .. 
boynunda gümüş muska, kavuniçi fildekos 
fanile.. dar kollu siyah triko ceket.. rugan 
maskaretalı yumurta ökçeli kundura!..» (Ömer 
Seyfeddin, Gizli Mabed). 

BADVELİ - «Şayanıhürmet» 18 inci as
rrın sonlarında ve 19 uncu asrın iılk yarısında, 
İstanbul'da yaşıyan Eremeni alim, · edip ve 
müverrihlerine ekseriya Patrikhane meclisi 
tarafından verilen bir ünvandır. Bu . ünvanı 

• 1 

haiz olan.far arasında en meşhurları ölüm ta-
rfüleri sırası ile şunlardır: Kevork Badveli 
Der Ohannesyan (1737 - 1812). Kirkor Badveli 
Peştimalcıyan (1773-1837), Fizika Boğos Bad
veli (1788-1858). Hovsep Badevli. Malezyan 
(1801 - 1881), Deroyentz, Çamurcuyan Ohan
nes Badveli (1801 - 1888). 

Bugün ise bu Unvan Ermeni protestan 
vaizlerine verılmektedir. 

Kevork M. Pamukciyan 

BADVELİ (Tatiyos) - Ahmed Midhat 
merhumun «Avrupada Bir Cevelan» adındaki 
eserinden öğrendiğimiz bir İstanbullu Erme
nidir ki, Hacei Evvelin aşağıdald satırları bu 
şehir kütüğüne alınmağa değer : 

«İstanbul'da Tati:yos Bavdeli adında hiç 
dünya 1,şığı görmemiş bir zavallı Ermeni ta
nınmıştır ki kendi dilinin alim ve edibi oldu
ğu gibi Osmanlı ve Farisi lisanlarında da beh
rei- vefiresi bulunup fransızca, italyanca da 
söyler. Lakin öyle ağızdan bellenmiş gibl de
ğil, ·hem okumuş, hem yazmış; Osmanlı ve 
Farisi lisanlarında «Ha», «Hı» ve «He» harf
leriyle «Ze», «Zel» ve «Zı» harflerinin fark
ları gibi şeyleri 'bilir. Parmağiyle en güç im
laları işaret eder. Fransızca kelimelerde it- . 
m@mı imla için yazıldığı halde talaffuzunda 
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okunmayan harfleri tayin eder. Elhasıl bildiği 
lisanları okur, yazar addolunacak surette tah
sil etırriştir. Osmanlıca oldukça şiir dahi söy
ler; fazla olarak keman dahi çalar. Şu sakat
lıktan ımaada fakru zaruret dahi bu zavallı 

adamcağızın kemaltatı ilmiye ve edebiye tah
silini men edememiş olmasına pek çok şaşmış, 
birkaç defa hanemde içtima · ve mülakatla 
sohbeti kamilesinden de mahzuz ve müstefid 
olmuştum.» 

Sermet Muhtar Alus 

BADYA SOKAĞI - Fatih ilçesinin Fe
ner n,ahiyesinde Tevkücaf er ve Hızırçavuş 

mahalleleri sokaklarındadır. Vodina Cadde
siyle Tevkilcafermektebi Sokağı arasında uza
nır. İki araba geçebilecek genişlilcle, yarısı 
paket taşı yansı kaba taş döşeli oldukça işlek 
bir sokak olup kayda değer bir hususiyeti yok: 
tur (1951). •', 

Hakkı Göktürk 

BAFRA CİGARA KA.ĞIDI - İkinci Ab
dülhamid devrinde istanbulu:n en meşhur cı
gara kağıdı. Öteki · cıgara kağıtları beş veya 
on paraya satıldığı halde Bafra CJıgara kağıdı 
yirmi paraya satılırdı. Beyaz kağıttan, üzeri 
yaldızlı harflerle, türkçe ve ftansızca olarak 

· yazılı güzel l>ir kabı vardı, bu kab pembe 

-~~~ -· 

Bafra Sigara Kağıdı destesi 
ve alameti farikası ~ 

1788 - ·tsTANBUL 

renkli ince •bir kordonla sarılırdı. Kordon ka
pağa (Seferoğlu) mühürüyle yapıştirılmıştı. 

Kapağın arka tarafında şu satırlar yazılıydı : 

Kırk senedir ben sigara içeli 
İyiyi, kötüyü ancak seçeli. 

Her çeşit kağıdı istimal ettim. 
Bafra kağıdında ben karar verdim. 

Her türlü muzır mevaddan ari 
Pirinçten mamuldür yaprağı zan 

Ti sonuna kadar söndürmez narı 
Bir cıgara yap da görürsün biri 

Ol sebepten başka kiğıt içemem. 
Seferoğlu Bafrasından vazgeçemem. 

Yı:llarca Türkiyede en iyi cJgara kağıdı 
olarak Seferoğlu'nun çıkardığı Bafra kağıdı, 
sahibine büyük bit şöhretin yanında muazzam 
,bir de servet temin etmişti. Mahmudpaşa'da
•ki Seferoğlu Hanı ve Asmaaltındaki Seferoğ
lu dükkanları bu muazzam . servetin Seferoğlu
nun varisleri elinde 'kalan son kırıntılarıdır. 

Muzaffer Esen 

BAGANA (İsmail) - 1940 - .1945 arasında 
bir isportacının oğlu 15 - 16 yaşlarında iffet 
ve istikaamet timsali bir çocuktur; ilk ok'ulu 
:bitirdikten sonra, ba:basının dar gelirine ek
lenen zalim bir üvey ananın mani olması yü
zünden orta okula gidememiş, bir dökümcü· 
yanma çırak verilmiştir; haftalığının barınma 
ve boğaz masrafı olarak üvey anası aldığı için 
İsmail Bagana, her akşam saat beşden gece 
yarısına kadar köprüdeki vapur iskelelerinde 
gazete satarak harçlık çıkarmağa çalışmıştır. 
Bir yaz gecesj_köprüden Kadıköyüne son va
pur kalkıtıktan sonra, yalın ayak pırpırı kıya
fet Aksar aydaki evlerine dönerken köprünün 
Eminönü başında, çıplak ayağına ıbir cisim 
çarpmış, eğilip baktığında büyük ve . şişkin 
bir par.a cüzdanı olduğunu görmüştür, evvela 
heyecan ile ne yapacağını ·bilememiş, c~zdanı 
koynuna atarak eve gitmiş, ,babası, üvey ana
sı ve üvey kardeşi mutad üzere uykuda ol
dukları için, kendisine bırakılmış sahan artı
ğı yemeği yiyerek sofada serili yatağına gir
miş ve yatakta bir idare gaz lambası ışığında 
cüzdan muhteviyatı parayı sa..ymiş , 260.000 
olduğunu dehşet içinde görmüştür. Sabaha 
kadar uyuyamamış, fakat bu bulunmuş parayı 
saklamayı değil, sahiibinin kendisine vereceği 
mükafaıtı düşünmüştür, tahmininde 5000 lira'" 
ya kadar çıkabilmiş ve 'bu 5000 liranın sahibi 
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olarak ;kendisine tirrlü istikbal hayalleri kur
muştur. Elinden cüzdanı alacaklan muhak
kak olduğu için, ertesi sabah evden kimse 

. . 

uyanmadan kaçar gibi çıkmış ve işine gitme-
miştir. 

Cüzdanda ayni ismi taşıyan bir deste kart
vizitten para sahibtnin adını, adresini ve te
lefon numarasını öğrenen fakir çocuk evvela 
o erken saatlerde bir büyük tüccar olan cüz
dan sahibini telefon ile aramış. Bu adam da 
geceyi uykusuz geçirmiştir, paranın yankesici 
tarafından a~ırıldığı zehabındadıır, zabıtayı 

haberdar etmi~ ve zabıta da o gece bir sürü 
yan-kesici yakalıyarak söyletmeğe uğraşmak
tadır. Hakika'tı telefondan öğrenince cüzdanı
getirecek olan çocuğu heyecan içinde bekle
meye başlamıştır. İsmail de Beyoğlu tarafın
daki apartmana hulyalarının. neş'esi içinde 
koşa koşa gitmiştir. 

. Fakat «Beyefendi (?)>> Ç'lplak ayaklı çocu
ğu içeriye dahi almamış, cüz
danına kapu ağzında kavuşmuş, 
parasını saymış, tastamam bul
muş, parlamış gözleri ile için
den en az beş tane 1bin lirahğın 
kendisine verileceğini bekliyen 
Bagana: 

_:_ Şimdi çok heyecanlıyım, 
bana adresini ver, yarın gelir 
seni bulurum! demiştir. 

Çocuk da adresini vermiş, 

taıvsamış olmakla beraber yine 
ümid · ve hayal içinde dönmüş
tür. Tam üç gün aranmamıştır. 
Üçüncü günün akşamı evlerine 
bir polis gelerek İsmailin ertesi 
gün muhakkak Aksaray Kara
koluna gelmesini tenbih · etmiş
tir. Çocuğun karakola çağrılma
sı, o gece babasından dayak ye
mesine sebep olmuş, zeki oğlan 
bilhassa üvey anası tarafından 

suçu da•ha ağır bulunacağı için 
cüzdan vak'asını ~öyleniemiştir. 

- Bu çocuk mu? 
diye sormuş, «Evet .. » cevabını alınca İsmail 
ile şöyle konuşmuştur.: 

- Bu cüzdanı sen mi buldun? 
- Evet .. 
- Nere de, ne zaman? 
- Falan gece, köprü üstünde ... 
- Niçin karakola teslim etmedin-? 
Oğlan yutkunmuş, cevap verem~miştir. 
- Bu cüzdanın içinde altın bir dolma 

kalem varmış, onu ne yaptın? 
- Dolma kalem yokdu .. görmedim!.. Sa

dece para vardı, onu ertesi sabah bu beye 
götürdü-m, teslim ettim.. kalem görmed.i.nı ... 

Çıplak ayaklı· gazeteci bir çocuğun fazi
leti eseri ikiyüz altmış bin lirasına kavuşşan 
adam: 

- Komiser Bey .. demiş, biraz sıkıştıırır, 

iki tokat atar iseniz kalemi ne yaptığını söy
ler ... Yüz liralık altın kalem, ,birine satmıştır!.. 

Dayak lafı üzerine İsmail 
ağlamaya başlamıştır. Babacan 
Komiserde de ibir uyanma ol
muştur, çocuğa: 

·_ Cüzdanda ka,ç para var-
dı? diye sormuştur. 

- 260.000 lira ... 
- Anlamadım!? .. 
- İkiyüz altmış bin lira 

Komiser Bey ... 
Komiser, adama dönmüş: 
- Doğru mu? diye sor

muştur. 

- Evet edendim ... 
- Yani bu çıplak aya:kl,ı 

çocuk yolda bulduğu· 260.000 li
rayı getirdi, öyle mi? 

- Evet! ... 
Komiser artı){ tahammül 

edememiştir, yerin.den fırlaya

rak adamın karşısına dikilmiş: 

Karakolda babacan bir adam 
olan Komi~erin yanında cüzdan 
8ahi:bi tüccarı görmüştür, fakat 
takdir ve iltifat beklerken asık 
yüzlerle karşılaşmıştır. 

Komiser o adama :· 
İsmail Bagana 
(Resim: F. A) 

- Sen.. demiştir, hem ap
tal, hem ahlaksız bir adamsın!.. 
260.000 lirayı tastamam getiren 
bu yavrucuk senin dolma kale
mini çalar mı be sersem!.. Bir de 
utanmadan bu oğlana dayak at
mamı söylüyorsun.. dayağı hak 
etmiş biri varsa o da sensin!.. 
Şimdi git, beni de polis müdü
rüne şikayet et!.. 



BAĞ~ 

Komiser, İsmailin beş bin lira mükafatı
nı tahayyül edip de sirkat ittihamı ile ve da
yat talebi ile karşılaştığı adamın sura.tına iki 
tokat atmış ve karakoldan kovduktan sonra 
hüngür hüngür ağlayan çocuğa teselli yolun
da: «Bende bu kadar var evladım» diyerek ce
bindeki on lirasını vermiş. 

İsmail Bagana 1960 yılında küçük bir iş 
adamıdır. 

Hüsnü Kınaylı 

BAĞ, BAĞLAR, BAĞCILAR - İstanbul 
bağlarının semtlere göre bir tasnifi yapılırsa 
ilk hatırlananlar: 

1 - Çamlıca ve Yakacık ·bağları (B.: 
Çamlıca, Yakacık, Bağlarbaşı). 

2 - Topkapu Maltepesindeki bağlar. 
3 - Nümune bağları, bu arada bilhassa 

Göztepedeki Nümune ·bağı (eski adiyle Aşı 
bağı). · -.: . · ~-:• , 

' '_: 

4 - Boğaziçi köyler-indeki b~ğlardır. 
Çavuş üzümünün en nefisi Tavşa·ncılda 

yetişiyorsa da Pendik üzerindeki Dolayı ·bağ
da hatta Kurbağalıdere Demiryolu Köprüsü 
dibinde halen küçük "bir 'köşk bulun.an ibeş 
dönüm kadar <<Dere bağı» denilen- mahalde 
gayet güzel Çavuş üzümü yetiştirilir ve ora
larda herayi tef errüc gidenlere diledikleri 
vezinde satılırdı. Yukarıda yazılan -pağlar bit-
0tabi bu kadarla kalmayıp Kızıltoprak, Gözte
pe, Kozyatağı, Merdivenköy ve Erenköyünde 
dahi müteaddit ve mükemmel ,bağlar vardı. 
En büyüğü de· Valide bağı idi (B.: Valde Bağı). 
Bu bağların çoğu, bir hastalık neticesi olarak 
bozuldu ve uzun müddet harab ve muattal ·bir 
halde kaldıysa da yakın 'bir mazide gösterilen 
alaka . ve himmetle köşelerde ve ·bazı hususi 
mahallerde kuclretlice bir faaliyet başlamış
tır; daha kemalli ve daha verimli bağlar tar
hına mu,vaffakıyet elvermesi temenni olunur. 
Beylerbeyi, Çengelköyü, Rami, Tdpk~pu, 
Otakçılardalti bağları Şişİi cihetindeki tek tük 
göze çarpan küçücük ve fakat güzel köşklerin 
minicik misk kokulu bağlarını da tahsinle 
-kaydetmek lazımdır. 

Eskiden bağcıların mahdutça bir kısmı 

Rum ve Ermeni idi; bağlarda kahhar ekseri
yetle İşkodralı ve Matlı· müslim Arnavutlar 
istihdam edilirdi. Bunlardan görenek vuk.uf
ları hasebiyle azami derecede istifa-de olunur; 
cesaretlerinden de dönmez ve muti bir bekçi 
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sıfatiyle faydalanılırdı. Sırtlarında kahveren
gi gayet işlemli ca\medan, cepken ile cep ağız
ları işlenmiş potur zati milli kıyafetleri oldu
ğundan :bittabi o kisve He fahrederler ve ha
kikaten heybetli görünürlerdi. İşledikleri ka
pudan mükemmelen yerler, içerler, muayyen 
bir maaşla büyücek ·bağlarda yanlarmda bir 
de çırak olduğu halde çalışırlar, köşkün hari
ce ihtiyacını giderecek miktarda her nevi seb~ . 
zeyi de yetiştirirlerdi. 

Vasıf Hiç -

BAĞCIODALARI SOKAĞI - Üsküdar
da Nuhkuyusu semti sokaklarındandır. Pazar
başı Caddesiyle Alacaminare Sokağı arasında 
uzanır. Kaba taş döşeli, iki araba geçebilecek. 
genişlikte bir sokaktır. Çoğu bahçeli birer ve
ya ikişer katlı evlerinde ekseriyetle dar gelir
li Tiirk aileleri oturmaktadır. Kayda değer 

bir hususiyeti yoktur. (Nisan 1951). 
Hakkı Göktürk 

. ' . 

BAĞCI SOKAĞI - Boğaziçinde Kuzgun
cuk Sok.aklarındandır. 1934 Belediye· Şehir· 
Re·hberinin 27 numaralı paftasına göre İca• 
diye Caddesinin sonu ile Ayçiçeği Sokağı ara-

. sında uzanır. Cadde kavşağından girildiğine 
nazaran: Evvela dik toprak, sonra kaba taş 

döşeli ve merdivenli, son kısmı da dar ve me
yilli toprak ·bir y-oldur; 1i-ki kenarında birer 
ikişer katlı ve hemen hepsi :bahçeli kargir ve· 
ahşap evle sıralanmıştır ki, Kuzguncuğun üst 
kenarlarıdır (Şu:bat 1951). 

Hakkı Göktürk· 

BAĞÇE ÇIKMAZI - Haliç Fenerinde 
Abdisübası · Mahallesi sokaklarından, Ta:bak
yunus Sokağmdadır. Bir araba sığabilecek 

genişlikte, dik yokuş, bozuk, toprak bir çık
mazdır; sağ başında bir demirci dükkanı olup 
yanında iki katlı, sıvl!sız tuğla yapı bir ev, 
onun yanında da bağçeli yarı kagir bir ev; sol 
başında da üç katlı aıhşa1b bir ev, yanında iki
şer katlı iki ahşab ev vardır; hepsi mutevaz·ı 
gelirli aileler meskenidir (Şubat 1960). 

Hakkı Göktürk 

BAĞÇEKAPUSU - İstanbul şehri sur~ 
larınm Halice açılan kapularından- 'biri idi: 
geçen asır sonlarında şur ile beraber kaldırıl

. mıştır. Bizanslılar zamanında adı Evyeni Ka
pusu idij Celal Esad Bey «Eski İstanbul» 
adındaki eserinde: «Bu kapu, İstanbulda Ve-
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nediklilerle Bizanslıların mahallelerini ayırır
dı. Kapunun adı, orada Evyenius isminde bir 
senatörün konağı ·bulunmasından ötürü veril
miş. Bu, kapuya Güzel kapu manasına Orea 
Pili de denilirdi. Haliç kapularının, hemen en 
mühimmi olup şehre zahire ve eşya bu kapu
dan girerdi. Kapunun civarında bir kule v~r~ 
dı ki, Halici kapayan meşhur zincirin bir ucu 
bu kuleye, diğer ucu da Galatada Kurşunlu 
mahzene merbut bulunuyordu. Kapunun ye
ri, şimdi gümrüklerin bulunduğu mahalle te
sadüf eder. Bizaiıs devrinde Arapların mahal
lesi de burada idi» diyor. Elimizde bulun.an 
kıymeıtli bir vesikaya göre Bağçe Kapusunuri 
yerini pek aydın olarak tesbit etmek müm
kündür. Kapu, sayın Celal Esadın kaydettiği 
gibi •gümrüklerin. bulunduğu yerde _değil, bu
günkü Arpac1lar, eski adı ile Bağçe Kapusu 
Caddesi, üzerinde, bu satırların yazıldığı sı

rada, Eminönün:den gelindiğine göre köşede, 
kadın eşyaları ve kokular satan iki küçük dük-. 
kanın -bulunduğu yer ile karşısında, Bağçe
kapusu fırmınin az altına düşen bir nokta 
arasında idi, fırın, ıkapunun içinde kalıyordu. 
Hicri 1254 (M. 1838) de Mühendis
hane .talebeleri tara:fundan yapılan 
İstanbul haritasında, bu tariıhte 
·el'an duran sur ve Bağçe ikapusu 
tarif ettiğimiz şekil(ie gösterilmiş

tir: Surun parçası ve bu arada Bağ
çekapusu, Keçeci zade Fuad Paşa 
sadaretinde, 1865 büyük Hocapa-

. şa yangınından sonra İstanbul Cad
delerı genişlikletilirken yıktırıl
mıştır . 

<<Hicri 1038 Rebiyülahırının onikinci gü
nü (M. 1628) Üsküdara vüsul buldular. Aztm 
~.laylar tertib olunub Husrev Paşa ziyneti tam 
ve istikbali am ile Bağçekapusundan girüb 
izharı şevket ve mehabet iderek, Abaza ·Paşa 
vezirin önünce giderdi, köşk altına (Alay Köş
kü altına B. : Alay Köşkü). varıldıkta vezir üç 
kerre selamladıktan sonra at kaldırub huzu
ru hümayuna varub (padişa-hııı ayağını öpe
rek) müşerref oldu, Abazayı şefaat idüb (cü
rüm sahifelerine af kalemi çekileli). Bu hiz
meti mukabeleside cenabı padişahtden ikram 
olarak gönderilen iki topLu mücevver sorguç 
ki mücevvizesinin biri sağına birf soluna kon
muşdu, elmaslarının parıltısı güneş ışığına 

karşı gözleri kamaştırırdı. .. ». 

BAĞÇEKAPUSU ~ Sirkeci ile Eminönü 
arasında, Büyükşehrin en faal günlük hayatı
nı yaşayan semtlerinden biridir; smırını · so-

. kakaklarla kesin olarak ,tesbit etmek mümkün 
değildir, fakat Dördünrü Vakıf Han ile etra
fını çeviren bir sahadan ibarettir denilebilir: 
İş Bankası, Yencami (Turhan Sulfan) sebili, 

. Tanzimata kadar, Anadolu-dan 
herhangi bir vazife ile İstanbula 
davet edilen veya Anadoluda iken 
Mü:hrü hümayuna nail olan vezir
ler Üsküdardan miyri vezir kayık
larından birine bindirilir ve Bağ
çekapusu iskelesine getirilirdi. 
Dördüncü Murad zamanında, Ser
dar Husrev Paşanın Şark seferin-

Bağçe l{apusu ve civan; 1838 (1254) tarihinde Mühendishıine tale
beleri tarafından yapılan İstanbul haritesından: 

den dönüşünü, ki asi Abaza Meh
med Paşayı aman ile teslim. al
mış ve ibera:berinde İsta-bula ·ge
tirmiştir. Naima Efendi, meşhur 

,tarihinin _ikinci cildinde şu satır

larla nakleder : 

1- Sur; 2-- Bağçe Kapusu; 3- K5prü; 4- Yeni Cami; 5- Turhan 
Validesultan Türbesi; 6- Yeni Cami Muvakkithanesi; 7- Arpa• 
cılar Caıiıii; 8- Eminönüde İzzet l\lehmed Pa~a Camii; 9- Tophi• 
ne iskelesi; 10- Beşitkta~ İskelesi; 11- Büyük Gümrük İskelesi; 
12- Sebzehane İskelesi; 13- Üsküdar İskelesi; 14- Bağçekapusu 
İskelesi; 15- Vezir İskelesi; 16- Yıldız Hamamı; 17- Kadıasker 
Camii; 18- Birinci Abdüihamid Sebili; 19- Birinci Abdülhamid 
Türbesi. 
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Yerli Mallar Pazarı (eski Orozdibak. müesse
sesi), Yapı ve Kredi Bankası, Büyük Postaha
ne, Polis Müdüriyeti (eski Sanasaryan Hanı) 

Bağçekapusunun sınırı içinde kalır. Bağçeka
pusunun diğer başlıca hanları şunlardır: Agop
yan Hanı, Erzurum Hanı, Yeni; Valde Hanı, 
Anadolu Hanı, Arpacı Hanı, Atabek Hanı, Bi
rinci Vakıf Han, Artaryan Hanı, Ayan Hanı, 
Celalbey Hanı, Cermanyan Hanı, Fındıklıyan 
Hanı, Hacıbekir Hanı, istradyadi Hani, Kar
deşler Hanı, Kasabyan Hanı, Kınacıyan Ha
nı, Kutlu Han, Mine Hani, Nail Ham, Rıdvan 
Hanı, Sadıkiye Ham, Selamet Hanı Taş Han, 
Temelli Han, Uğurlu Han, Dördüncü Vakıf 
Han, Yıldız Hanı. 

Bu sa·hanın tarihi yapıları arasında da: 
Büyük Yenicami Sebilini, Birinci Aıbdülhamid 
.lVIedresesini (Zahire Borsası ile Dördüncü Va
kıf Han karşısındaki dükkanlar), Birinci Ab
dülhamid Türbesini, Yıldız Hamamını sayabi
liriz. İstanbulun en güzel, muazzam ve muh
teşem ·bir hamamı olup da kör kazmanın kur
·uanı . olarak yı'ktırılmış ·bulunan ve bu satır

ların yazıldığı sırada yerine büyük bir hanın 
temelleri atılmakta olan Haseki Hamamı da 
Bağçekapusu içinde idi. . 

Bağçekapusu, İstanbulun faal ticaret 
hayatının yerleştiğı yerlerden biridir. Bugün
kü büyük hanların inşasından evvel ise, çok 
daha civcivli bir günlük hayata sahip, sokak
larının sökülüp geçilmesi zor bir semtti. Sa
laş dükkanlardan mürekkep çarşıları, ham
malları, beygir sürürücüleri, ayak satıcıları, 

sahilinde bir sıra iskelelerin kayıkçıları, 
hammal, arabacı, kayıkçı kahvehaneleri ve 
bekar odalar ile ,gürültüsü ayyuka çıkan yer
lerdendi. 

Tanzimattan evvel, Büyükşehrin iç semt 
ve çarşılarında olduğu gibi Bağçekapusunda 
da '.gayri müslim ecnebiler dükkan açıp icrayi 
ticaret edemezlerdi; bütün dükkan sahipleri 
cübbeli, şalvarlı, sarıklı müslim ve gayri müs
lim yerliler idi. Ecnebiler ancak . Galatada 
dükkan tutup icrayi ticarete mezun idiler. Bü
tün yasaklar gibi, bir ara Üçüncü Selim zama
nında bu yasağa da göz yumulmuş, başta Bağ
çekapusu gelm,ek üzere ecnebiler. İstanbulun 
çarşı boylarında dükkanlar açmışlardı; Hicri 
i221 Rebiyülevvelinde (M. 1806) İstanbul 1l{a
dısma gönderilen bir fermanda bunun önüne 
geçilmesi emrolunmaktadır: 

«İstanbul şehri derununda dükkancı Frenk 
olmayüp onlara Galata tarafı mahsus iken şim
di heki,m ve ispençar (eczacı) ve tuhafçı diye
rek Bağçekapusu etrafı bütün Frenk kıyafe
•tinde dükkancı olmuş, hatta Divanyolunda 
dahi var. İktiza edenlere muhkem terrbih olu
nµb daima taharri olunsun, her kimin dük
kanında ·bulunursa dükkan kapatılıp gediği

nin devlet tarafından zabtolunacağı bildiri!-
sin ... » 

.' , 
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İstanbulun en eski ve meşhur fırınlarından 
·biridir. Sirkeciden Eminönüne doğru-, Dör
düncü Vakıf Han önünden geçerek yüründü
ğüne göre, sağ kolda, köşede·ki şekerci Mus
tafa mtiessesesini geçtikten, sonra ·gelen fırın
dır. Bu satırların yazıldığı sırada eski şöhre
tini muhafaza ettiği iddia edilemez, emsali fı
rınlar arasında, işlek yol üstünde· olduğu için 
iş yapagelir; oturup çöplen'ecek veya karın 
doyuracak müşterileri için küçücük bir yeri 
vardır. Boğaçası, böreği, lokması, pe,ksh:ne
di, tuzlu yağlı çubuğu (baton salesi) bulunur. 
Terbiyeli, eli yüzü temiz işçiler, çıraklar kul
lanır.· Gaayet terbiyeli, çok temiz türkçe ko
nuşanı Koço Kıu;zulidis isminde bir Rum tara
fından işletilmektedir (1951). 

Meşrutiyet devrinde İttihad ve Terakki 
Fırkasına karşı en şiddetli muhalefeti yapan 
muharrir Ahmed Samim Bey meslekdaşı Fa
zıl Ahmed Aykaç ile ·beraber giderken: bu fı
rının önünde bir meçhul şa·hrs tarafından 

tabanca ile vurulup öldürülmüştü (B. : Ahmed 
Samim). 

BAĞÇEKAPUSU · CADDESİ - 1934 Be
lediye Şehir Rehberinin 1 numaralı paft~ın
da ArpaC1lar Caddesi adını taşıyan ve Emi
nönü meydanından Yenicami Büyük Valde 
Sebili önündeki dörtyol ağzına kadar devam 
eden ve tramvay hattı geçen caddenin eski 

· aslıdır; 1918 de neşredilmiş olan Necib Beyin 
İstanbul Rehberininı ·birinci paftasında da bu 
caddenin adı Bağçekapusu (Evyenis kapusu, 
Orea pili) bu cadde üzerinde,· Eminönü mey
danından gelindiğine göre tahminen Bağçeka
pu. boğaçacı. fırınına yakın bir noktada- bulu-

. nuyordu; fırın sur içinde kalıyordu. 

BAĞÇEKAPUSU CİNAYETİ - 1932 se
nesi nJsamnın 28 inci perşembe günü iki kıy..: 
metli polis memurunun vazife başında şeha-
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deti ve kaatll şeririn de katli ile neti~elenin.iş 
kanlı :bir vakadır. Vakanm gazetelerden,hula
sa edilen cereyan şekli şudur: 

Balıkpazarmda · Külahcı Hanından çıkan 
35 - 40 yaşlarında pejmürde kıyafetli bir şah
sı meçhul, Yenicami kemerinin önüne gelin
ce, kendisinden şüphelenen bir polis tarafın
dan takip edildiğini görür, hemen tabancası
nı çekerek kemerin içine dalar_ ve ikaçmağa 
başlar. Sarışın ve Türk olmadığı belli bu meç
·hul adamı takip eden polis de peşini bırak
maz. Serseri, Mısırça:rşısının Sultanhamamı 

kapusu önünden şimdiki Yapı ve Kredi Ban
kası Sokağma sapar. Polis, araya kalabalık ve 
otomobiller girdiğinden adamı gözden kaybe
der. Adam banka köşesinden aşağı döner ve 
Yılchz Hamamının bulıunduğu sokağa sapar ve 
tabancasını cebine -koyar; bu sokağını dirse:
ğini dönüp tramvay caddesine çıkınca yaya 
kaldırımında yürümeğe ba~lar. Fakat Ferid 
isminde bir çocuk, polisin gözden kaybettiği 
adamı takiıbe muvaffak olmuş, Dördüncü Va
ıkıf Hanı önünde o zaman mevcut olan tram
vay durak yerinde tramvay beklemekte olan 
·bir polis memuruna: «Memur bey; bu adamı 
tut .. Polislerin elinden kaçtı!» deyince adam 
tekrar tabancasını çeker. O sıırada han önün:.. 
d~n geçmekte olan tramvayda bulunan Emi
nönü serkomiseri Sakir Bey arabadan atlayıp 

~ 

· herifin üzerine atılır ve bileklerinden yaka-
lar, fakat komiserin elinden sıyrılmağa mu
vaffak olan meçhul şahıs tabancasını Şakir 
Beyin tamgöğsüne boşaltır. Bu esnada Dör
düncü Şube Pasaport memuru . İsmail Hakkı 
Bey vaka mahalline gelir; kendini iköşeye si
per ederek şerire ateş etmeğe başlar. Bıir ta
banca duellosu olur, İsmail Hakkı Bey ser
seriyi avurdundan vurarak Valide Sebili .önıü
ne cansız: serer, fakat kendisi de kasığından 
ağır yaralanır. Her iki polis memuru aldık
ları yaralardan müteessiren ölürler. Meçhul 
ve maktül kaatilin hüviyeti üç dört gün tesbit 
edilemez. İlk muayenede sünnetsiz ve gayri 
müslim olduğu anlaşılır. Siyasi bir cinayet 
.işlemeğe gelmiş bir anarşist olduğu zannedi
lir. Nihayet kendisini tamyaıilar çıkar ve hü
viyeti tesbit edilir: Etonyalı Juliyos Lublik 
adında, vaktiyle zengin· iken sefaletin dibine 
düşmüş •bedbaht •bir serseridir. İstanbul.un. 
muhtelif gazinolarında garsonluk, bulaşıkçı

lık yapmıştır. Nihayet işi hırsızlığa dökerken 

bu vaka olmuş, iki cana kıydıktan sonra kat
ledilmiştir. 

Reşid Halid Göne 

BAĞÇEKAPUSU İSKELESİ, KAYIKHA
NELERİ VE BEKAR ODALARI - Bu satır
ların yazıldığı sıraıda (1951), Eminönünden 
nefsi Sir,keciye varınca Sirkeci rıhtımı diye 
anılan rıhtım yapılmadan öİıce, Bağçekapusu 
iskelesi, İstanbul limanının en işlek bir kayık 
ve yelkenli gemi iskelesiydi. Elimizde maale
sef bir resim vesikası bulunmaktadır; fakat, 
Büyükşehrin denizden yapılmış eski tabloları
nı ve gravürlerini görmüş olanlar, tarih kay
naklarımızı da zevkli ve alıcı gözle okumuş
lar ise, Bağçekapusu iskelesinin harikulade 
pitoresk bir manzarasını tahayyül edebilirler; 
öyleysine ki, burada, ayak takıınımn, baldırı 
çıplak ve tabanı yarık tabakasından şehri şe
hirin en üstün servetini temsil eden tüccarla
rına varınca bir hayat di·dinmesi :bütün gürül
tüsü He hakimdir. İstanbul piyasasının ııni
henk taşı olan Bağçekapusu isikelesiyle civar 
iskelelerde, asırlar· boyunca İstanbul argosu 
ıkonuşulmuştuT. Yeniçeriliğin son yıllarında, 

ki bu asker ocağı bir haşarat yatağı haline 
gelmiş, -lrayıkçı, mavnacı, hammal gibi bekar 
uşakları yeniçeri yazılıp envai habaseti irti
kab eder olmuşlardı; bu boydan insanların 

kesafet ile yaşadığı Bağçekapusu iskelesi ve 
civarı da türlü fuhuş ve rezaletin sokaklara 
taştığı ,bir semt olmuştu. İskele civarında, sur 
ile deniz arasında bir sıra kayıkhaneler, kah
vehaneler, kahvehane ve kayıkhanelerin üs
tünde de bekar odaları buılunnıakta idi. Erbabı 
namustan kadınlar şöyle dursun, dört kaşlı 

-delikanhların 1bile geçemediği, giremediği bu 
yerler sık sık tkanlı vakalara, şeni tecavüzlere 
sahne olurdu. Şehrin de · enı pis semtlerinden 
·birisi idi. Sokaklaı:- müzahrafat ile dolu, ahşab 

-barakalar, bekar odaları ise mütaaffin bir pis
lik mesheri halinde idi. Halk, Bağçekapusu
nun ba"°şlıca sokağına İstanbullu zarafetinin 
zevkiyle «Melek girmez sokağı» adını vermiş
ti. Bağçekapusunun devlet eliyle ilk temizliği 
Hicri 1227 (M. 1812) yılında yapılmıştır. Bu 
yıl içinde İstanbll!lda bir veba salgını oldu ve 
hastalık süratle yayılarak korkunç bir af et 
·halini aldı (B. : 1227 Veba Salgını). Hastalığın 
başlıca kaynağının başta Bağçekapusu iske
lesi gelmek üzere bekar uşaklarının yaşadığı 
yerler olduğu nazarı dikkate alınarak bir 
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gün ani ve kat'i bir emirle buralardaki ka
yıkhaneler ve 'bekar odaları temellerine va
rınca yıık!tırildı. Şanizade Ataullah Efend:i, 
meşhur -tarihinde şu şayanı dikkat tafsilatı 

veriyor: «Vebanın şiddetine fisku zina sebep 
olduğundan eşkıya mecmaı olan bekar odala
rının yıkılıp kaldırılmasına karar verildi; Sev
valin 18 inei cumartesi günü kaymakam paşa, 
mimar ağayı ve oca;klıdan bir inikdar zabitan 
ve nefer ve pek çok amele alarak Bağçekapu
suna geldi, bizzat nezaret ederek mimar ağa 
amelesiyle Melek girmez sokağında ve kayık
haneler üzerler1ndeki odaların cümlesini- bir
kaç saatte yıktılar. Kaptan paşa da ·aaıata ve 
Kasımpaşa tarafındaki kalyoncu ve kalafatçı 

erazili odalarını yıktı. Kargir ·hanlarda olan 
odalar boşaltılıp mühürlendi. O esnada gerek· 
İstanbul ve gerek Galatada yıkılan, boşaltılan 
odaların Mzılarında veıbaıdan henüz ölmüş 

kimseler ·bulundu, kendi komşularına sokak
larda yıkattırılıp kaldırtıldı. Odalardan, kimi 
yeni ölmüş, kimi hasta ;bir kaç da fahişe çı-

. 'karıldı». İkinci Mahmud, fuhuş ve rezalet ,yu
vası bekar odaları yıkılan Melekgirmez ·soka
ğında bir camü şerif yaptırılmasını emretti ve 
ve bu cemie pek manalı olarak «Hidayet Ca
mii» adı verildi. Şurasını da ehemmiyetle' 
kaydetmelidir ki, Ba,hçekapusunun bu çirkin· 
manzarası, yeniçeri ocağının lağvı arif elerine, 
yani Üçüncü Selim ve Dördüncü Mustafa za
manlarına İkinci Mahmudun ilk saltanat yıl
larına rastlar. Haliç s,uırları tamamen deniz 
kenıarında değildi. Sahil ile sur arasında şerit 
halinde bir arazi uzanmakta idi ki, burada is
keleler, kayıkhaneler, kahvehaneler, bazı tica
rethaneler ve depolar bulunmakta idi. Daha 
evvelki devirlerde, surun dışında İstanbulun 
•bekar uşağı hayatı hakim olmakla beraber, 
Bağçeıkapusunda sur içinde kibar ve rical ko
nakları ve ,namuslu ailelerin iskan ettiği so
kaklar görülür (B. : Hidayet Camii; ·Bağçeka
pusu Yangınları). 

BAĞÇEKAPUSU V AKASI - Alemdar 
Mustafa Paşa. sadaretinde H. 1223 (M. · 1808), 
İstıranca taraflarındaki köyler halkından zen
gin oldıuıkları rivayet edilen iki adamı 'hay
dutlar yakalar, soyquktan sonra mal taleb 
ederek birinıi işkence ile katlederler, ihtiyar 
olan diğerinin de bir ayağını keserek rehine 
gibi alıp götürürler; o civarda hayli şenaat ic
ra ederler. Ayağını kestikleri ihtiyarın kar-

deşi İstanbula gelip diktatör sadırazama şika
yette bulunur, Alemdar Paşa da Boğaz nazın 
Uzun Hacı Ali Ağaya haydutların yakalanma
sını emreder, Nazır Ağa bölükbaşılarını gön
dererek İstıranca dağını muhasara ettirir ve 
sürgün avı gibi kuş uçurmayıp üç haydut ile 
ayağı kesilen köylüyü bir vadide kıstırır. Şid
detli bir müsademe ile haydutlardan birini 
ölü ikisini diri ya·kalarlar; bir ık.elle ile iki 
haydutu sadırazamm huzunuına arzederler. 
Paşa, ihtiyar köylüye: «Ayağını kesen han
gisi?>> diye sorar, o da haydutlardan birin 
göstererek: «Bu idi!» der. Bunun üzerine pa
şa davacılara: İşte hasmınız! varın hakkından 
gelin! .. » dedikten sonra cliğerinin Balıkpaza

rında katledilmek üzere cellade verilmesini 
emreder. Fakat, cezamın davacı tarafından 
takdir ve tatbiki o zamana kadar görülmemiş 
olduğundan her iki haydut da Balıkpazarında 
idam edilmek üzere cellada verilir. Mahkfun
lar, elleri bağlı cellad ve yamakları nezare
tinde· siyaset yerine götürülürken kafilenin 
peşi-n:e takılan davacı kardeşlerden ayağı ke
silen ihtiyar Bağçekapusunda haıydutl~dan 

9yağının kaatilini arkasından yakalayıp: 
- Bre bunu nerey.e· götürüyorsu_n?! diye 

celladın satırJna sarılır. Cellad köylüyü azar
layıp satırını· vermeyince köylü cellada: 

- Bre mel'un! Sadırazam efendimiz işte 
hasmınız, varın hakkından gelin diye bunun 
karını bana sipariş etti diye bağırır ve hemen 
'bir bakkal dükkanına dalarak eline geçirdiği 
kocaman bir bıçakla ayağını kesen hayd,u~u 
orada, halkın gözü önünde parça parça edip 
·boğazlar. 'Davacı köylüler intikamlarım alır
·,ken cellatlar öbür haydudu ırgat pazarma gö-• 
türüp katlederler. 

~ibl: Cabi Said Ve~ayinarnesi. 

BAĞÇEKAPUSU YANGINLARI - Bağ
çekapusu, İstanbulu harabezara çeviren bü
yük yangınların çoğunda tamamen kill olmuş 

· semtlerdend:ir; mesern Hicri 1070 yangınında· 
baştan başa yanmıştı; kendi. içinden çıkmış 
iki yangın: görüyoruz. , 

1724 yangını (Hicri 1136 Cemaziyülihı
rının sonuncu •günü) - ;Bir per~embe günü 
idi; o zaman Bosna valisi buluna•nı Mubsinza
de Abdullah Paşa konağından çıktı ve .yal
nız bu konak yandı ki, devrinin büyük ve pek 
güzel yapılarından biri idi. 

1750 ya-nıgını (4 Rebiyülevvel 1163) -
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Ateş bir pazar gecesi alaturka ·saat 9 da Şey-. 
hülislam Mehmed Said Efendinin konağın

. dan; çıktı; ve keza yalnız devrinin en guzel 
yapılarından biri olan •bu .konak ıyandı. 

BAĞÇEKÖY - İstanbul civarı köylerin
dendir; Boğaziçinde Büyükdere'nin arkasında, 

. Topuzluıbend ile. Beylikkortı altında geniş bir 
· vadide, bu. satırların: yazıldığı sırada (Mart 
1951), 100 haneli ve takriben beş yüz nüfuslu 
bir köy idi; Büyükdere'ye 6,5, Kilyos'a . 13 
kilometredir. Eskiden bir Rum bahçıvan kô
yü iken Milli Müeadeleden sonra sekenesinin 
mübadeleye tabi tutulaması ile Yunaiıistana 

gönderilen Rumlar yerine Selanik muhadrleri 
iskan edilmiştir. Yedi sekiz odalı ve iki katlı 

. •birkaç ev ve büyük hir kilise eskiden hayli 
mamur olduğunu gösterir; ·bostanları, . bir ga-

, zino - meyh~nesi, yanındaki Topuzlubendi ve 
az ilerisindeki Kameriçe veya Kamniçe men
·ba suyu Üe bir mesire yeri imiş. 1951 de 4 
köy kahvehanesi, 3 küçük 1bakkalıı vardı, fı

rını muattal olup ekmeği Büyükdere'deİı ge
tirilmekte idi. Bu köyde kurulmuş olan orman 
mektebi son yıllarda İsta;n:bul Üniversitesine 
bağlı 'bir fakülte halinde genişletilince, 1945 
de .köylünün en verimli arazisi bu müessese 
için istimlak edilmiş, köylü:nün elinde pek az 
toprak kalmıştı, öylesine ki halkınıın çoğu 

bahçıvanlığı bırakıp yollarda, Büyükdere ci-

• 

varındaki müesseselerde ve Orman Fakültesi 
arazisinde amele ve gündelikçi oİmuşttı. · Hal~ 
buki, köylünün an'ane ve selikasiyle telif edi- · 
lebilse ve evlerde gereken temizlik ve sade bir 
konfor ,temin edilebilse, yaz ayları için pan
siyon~uluk Bağçeköylülere çok verimli :bir iş 
olur; civarının tabiat letafeti ve iyi menba 
suyu ile, Bağçeköy muhakkak ki güzel bir 
dinlenme yeri,ci;ir'. 

Köyün birilkokulu ':ardır; fakat btıı mek
tebi 'bitiren köy çocukları dçiiıde tahsile isti
datlı ve hevesli çocuklar Sarıyerde bulunar. 
ortaokula vasıtasızlık yüzünden gidememek
tedy.irler. 

Köyün ortasındaki meyda
nımsı bir yerin etr~fında kü
çük ;bir cami (B. : Bağçeköy 
Camii), köy ihtiyar meclisi 
odası, parkımsı ·bir saha, De
mokrat Parti lokali (eski ga
zino) ,bulunmaktadır;· ihtiyar 
meclisi odasının yanında da 
bir yangın tulumbası, kanca
ları ve :kortumu itina ile mu
hafaza edilmelrt.e idi. 

Bağçeköy civarı, yaban 
domuzu ve çutluk için avcı
ların uğrayageldiği yerlerden
dir. Eski kilise altında ve Kil-

er\ :--,._ yos yolu üzerinde bulunan 

• \~jj · 'f\:şmenin kötü bir talik ile 

Bağçeköy Mescidi 
(Resim: Reşad Sevinçsoy) 
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bır beyitlik manzum kitabesi şu

dur: 

Bağçeköy çe5mesi olmuştu zaman ile 
harab 

Aıneliyat taburu eyledi tamire Eitab. 
Sene 1333 

Köyün mezarlığı da köyün he
men kenarında gene ·bu yol üze
rindedir; ki Kilyos'a doğru bir te
peciğe tırmanan bu yoldan Topuz- ;.., 
lubenclin kuş :bakış'l görüşü ve kö
yün panoraması cidden latiftir. 

Bibi. : REK. ve Ekrem ~akkı Ay
verdi Gezi notu. · Bağçeköyde Ayios Yeoryios kilisesi harabeleri, 1951 

(Resim: Reşad Sevioçsoy) 

BAĞÇEKÖY - Ressam Ahmed Ziya Bey 
merhumun 1319 (M. 1903) resim sergisinde 
teşhir edilmiş yağlı boya 'bir peyzajıdır. Bu 
satırların yazıldığı sırada eserin nerede, ki
min elinde ibulunduğıw tesbit edilemedi. 

Bib!. : Malumat Gazetesi. 

BAĞÇEKÖY BENDİ - (B. : Eskd Bend, 
Topuzlu Bend). · 

· BAĞÇEKÖY MESCİDİ - Boğaziçinde 
Büyükderenin arkasında bulunan bu isLındeki 
köyün mescididir. Eskiden bir Rum köyü olup 
halkı mübadeleye tabi tutularak Yunanista
na gönderildıiğinde Selanik muhacirlerinin 
iskan edildiği Bağçeköy'de evvela Ayios Yor
gios adını taşıyan kargir kilise cami ittihaz 
edilındş- ve 1946 da, köyün ortasında meyda-· 
nımsı bir açıklıkta bir mescit inşa edilerek 
kilise ıterkedilmiştir. 

Dört duvar üzerine kiremit örtülü küçük, 
basit bir yapıdır. İç duvarları kötU nakkaş 
eltnden çıkmış gayet · zevks~ ,bukalemun na
kışlarla donatılmış ve çivi yazısını andıran 

pe-k 'bozuk ve acayip ·bir hat ile bazı ayatı ke
rime yazılmıştır. Kayda değer 'hiç'bir hususi
yeti yoktur. Köylünün teberruları ile yapılan 
ahşap minaresi ancak dört yııl sonra 1950 de 
ilave edilebilmiş olup minarenin dışı, 1951 
Martında şeref esi korkuluğuna kadar çinko 
kaplanmış bulunuyordu. 

BAĞÇEKÖY SU KEMERİ - Büyükde
re - Bağçeköy yolu üzerinde, Bağçeköyün ce
nubunda ve pek ya'kınındadır. Onsekizind asır-

da Bırinci Sultan Mahmud tarafından yapıl
mış olan bu kemer, bazan banisinin adı ile de 
anılır. Dr. Saatli Nazım Nirven «İstanbul Su
ları» adındaki eserinde Bağçeköy kemeri için 
şu satırları yazıyor: «Mimari kaliteleri dikka
te şayan olmayıp hatta ;bastt olan ôu su ke
meri İstanbul civarının en pitoreskleri ara
smda bulunup, bir yandan Büyükdere vadisi
,nin diğer taraftan Belgrad ormanının arzetti
ği muhtelif manzaralar arasında kendine· mah
sus değişik şekillerde devam eder. Hakikaten 
de, gerek meşhur çınar ağaç.lariyle süslü o 
güzel ova ve ağaçlı kaba taş ramaçları tema
şa edilsin, gerekse Belgrad 'Ormanı yeşillik
lerine atfı nazar olunsun, her .tarafta · !Bağçe
köy su kemeri, züm~üt tepelere asılmış gü
müş bir şerit halinde görülür». 

Kraliçe Viktorya devrinin namlı İngiliz 
edibesi Miss Pardoe da «İstanbul» adındaki 
eserinde, · 'bu kemeri şöylece tasvir ediyor ki 
aşağıdaki satırlar, İstanbul AnsiklopediSıiınin 
aziz ve kıymetli dostlarından, 'bir ara Haydar
paşa Lisesi . Tabiiye Muallimi ve. Eczacılığın- · 
da bulu~uş geçirdiği ağır ibir hastalıktan 

sonra İznıit'de ikaamet ederken 1959 yılıı son
larında vefat etmiş Nureddin Bey tarafından 
tercüme edilmiştir: 

«1Büyükdere Çayırında kurulmuş. yüksek, · 
zarif ve kadim bir !kemerdir. Buradan etrafa 
çevrilen nazarlar e~siz ve vasi 'bir güzellik 
karşısında kalır. Dağ ve ova, kara ve deniz 
orman ·ve ,beyaban her yanda· asilane bir im
tizaç ile imtidad eder, mevkiiınin derin sükutu 
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manzaraya hissedilmemesi imkansız bir ru
haniyet bahşeder. 

«Sonbaharda Türklerce patlıcan meltemi 
denilen bir mevsimde değ~meksizin şimali 
şarkiden esen rüzgar Karadenizin korkunç dal
galarım garb -kıyılarına çarparken burada can 
çekişen bir insanın. mütema'di ağır, derin inil
tilerine benziyen sesler çıkarır. Bağçeköy su 
kemerinden meydana _gelen ·bu mahuf diyapa
zunun tesiri tüyler ürperticidir. 

«Bağçeköy su· kemerini yukarıda tarif 
ettiğimiz ,gibi bir fırtınalı günde gezmekten 
ise münasip bir mevsimde ziıyaret etmek da~ 
ha çok şayanı tavsiyedir. İnsan kuvvetimn, 
insan zekasının 'bir zafori olan Bağçeköy ke
meri de yıpratıcı asırlar boyınıca hala yerin
de durmaktadır. Fakat her beşer işi gibi o da 
tam değil, h_arabiyete namzettir. Muazzam taş 
inşaat zamanın dişleriyle, havanın it:ikfil:at~le 
aşınmış ve gevşemiştir. Yarıklara dikenler; 
sarmaşıklar kök salmıştır. Bir tarafta koca 
çınar her bahar yeni bir tazelik gösterirken 
diğer tarafta beşeri abide yıldan yıla zayıf
lamakta, çökmekte, muazzam kemerlerine !ha
rabiyetin izleri hakkedilıneıktedir.» 

Arkadaşımız mimar ve ressam Reşad 

Sevinçsoy'un refakatinden mahrum kalmıştık; 
bu tarihi eser hakkında aşağıdaki satırları yi
ne ansiklopedimizin aziz dostu kıymetli bilıgin 
Dr. Saadi Nazım Nirvenin «İstanbui Suları» 
adındaki güzel eserinden alıyoruz: -

«Topuzlu Bend, Valide 1Bendi ve Bendi 
Cedid'in (Bu isimlere ·bala.mi) suyunun şehre 
akışları esnasında bir tabın katmalar da katı
lır; Birinci Sultan Mahmudun Bağçeköy Ke
meri yolu ile Acıelma mevkiine gelir. 

«Bağçeköy su kemeri Büyükdereden Bağ
çeköye giden şose üzerinde ve bu köyün ,ce
nubundadır. Kemerin 20 sivri kavsi (gözü) 
vardır; daha geniş eb'adda, açıklığı 7 -metre 

80, 1Qir ıtek ,kavis (göz)-· <la}J.a 'bulUnur, bu su
retle yalnız bil noırtacla kemer iki katlı olmuş 
demektir (Şose kemeri 'bu noktada kateder ve 
bu gen~ ,gözün içinden geçer). Diğer kavisler 
(gözler) 6 metre 14 santim - 7 metre 27 san
tim açı1dığındadır. Kemerin boyuı 420 metre 
45 santimdir; yüksekliği 19 metre 57 santim
dir. Kaidesi ikinci gözden aşağı . 2 metre 77 
sanıtimdir; toprak üstü 3 metre 23 santim, su 
galerisinin geçtiği yer 2 metre 43 sanıtimclir» 
(Eserin Taksim Sulaı;ı bahsi). 

Miss Pardoe'nun «İstanbul» unda ingiliz 
ressamıı W. H. Bartlett'in yaptığı iki Bağçeköy 
Kemeri gravürü vardır; biri kemerin uza~n, 
umumi manzarası, biri de altından yol ge~ 
çen gözün resmidir; umumi manzara ya'lllış, 
bu kemere aid değildir, Uzun Kemer'in resmi 
olup altına sehven Bağçeköy yazılmıştır. 

BAĞÇELİ - İstanbulun eski gedikli mey
hanelerinden biri olup Çaylak Tevfik merhum 
«Meyhane yahut İstanbuıl Akşamcıları» adın
daki meşhur risalesinde ibu meyhanelerin bir 
listesini verirken «Bağçeli> yi .evveli Balat 
meyhaneleri arasında gösteı:iyor, fakat aıynı 
eserde birkaç sahife sonra, akşamc1S1ı çok olan 
meyhaneleri sayarken Samatyayı da kaydedi
yor. Her tki semt pek aykırı, Tevfik Bey de 
dikkat ve hafızas1:na güve~ muharrir oldu
ğuna göre bu kayıtların birinde bir tertip 
'hatası olôuğu muhakkaktır. Bağçeli'nin Sa
matyada da Balatta da yeri ,tesbit edilemedi. 

BAĞÇELERÖNÜ SOKAĞI - Büyükada
nın iskele semti sokaklarmdandır. 1934 Be'
lediye· Şehir Rehberinin 32 numarası harita
sında Kaptannuri Sokağı He Albayrak Sokağı 
arasında gösterilen bu yol, yerinde Mehmet"' 
dk. Sokağı Albayrak Sokağı arasında uzanır. 

(Mehmetcik Sokağı adı geçen rehber ha
ritasında; iskeleden gelindiğine göre sol ta-

Bağçeköy Su kemeri 
(Resim: Dr. S. N. Nirven) 
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rafta gösterilmiş olup sokak levhaları asılır
ken her halde hoş olmayan hatalara düşül
müştür). Mehmetcik Sokağı kavuşağından yü
ründüğüne göre bir araba rahat geçebilecek 
genişlikte olup sola doğru hafif 'bir kavis çi
zer. Asfalt dökülmüş olan sokağın iki ltena
rında kısmen kaba taş dö·şeli, kısmen asfalt 
dar yaya kaldırımı vardır. 

Sokağın sağ ·başında -bağçe duvarı par
maklıkl!1:, panjurları beyaz ·boyalı iki katlı ah
şap bir köşk, yanında yine· =bağçe içinde iki 
katlı ahşab bir köşk, onun yanında dört katlı 
Anadolu Klubü; sol tarafında klübün yüksek 
tel kafesli tenis ko:rıtu vardır. 

Sokağın sol başında beyaz boyalı. Giriş 
kapusu merclivenli, lbir yan ·cephesi kagir ta
raçalı üç katlı ah§ab •bir köşk vardır. Daha 
ileride duvarları demir par,maklıkb, bahçeli, 
iki-şer katlı mamur ahşab köşkler sıralanır, 

Yolun iki kenarı ağaçlarla tezyin edil
miştir. A1bayrak Sokağı kaV'uşağı sağlı soUu 
bağçelerdir; Peşkeş Sokağı bir döryolağzı ya
parak kesişir. Bu. sokağın levhası, görülemedi_ 
(Şubat 1960). Hakkı Göktürk . 

BAĞÇELİ HAMAM - ~Beyoğlunda, İs
tiklal Caddesinde, kendi adına nisbetle jsim
lendkilmiş sokak için.dedir ki, külhan !kapusu 
cadde üzerinde olup . ekseriya kepengi inik 

__ olarak durur. Belediye Kütüphanesinde Mıual
Hm M. -Cevdet merhumun vakıf kitapları ara
sında bulunan ve Birinci Mahmud devrinde 
tanzim edilmiş olan İstanbul hamamları üze
rine bir defterde bu Bağçeli Hamam da bu
lunduğuna göre, yapı tarihi olarak Onyedinci 
asır sonları ile 0nsekizinci Asır başları gös
terilebilir. Karşısında, cadde _üzerinde bulu
nan Hüseyin_ağa camii vakfiyesini tetkik im
kan elde edilemedi, hamamın inşası camiin 
yapısına bağlanırsa Onaltınc1: Asır sonlarına 

kadar gidilebilir.. Hamamın yapısı müteaddit 
tamirlerle hayli değişmiş olaca~tır, zira ya
pısından da inşa tarihi tahmin· o1uınamadL 

Yukaıııda zikredilen defterde iki nefer müs
tahdemi olduğu kaydedilen bu tek. hamam, 
Beyoğlu semtinin imarı bir asrı bile doldur
mamış olduğuna göre, etrafı ,ka:birli.k bahçe
lik, müşterisi az :bir hamam ,~di. Bu satırların 
yazıldığı sırada ise (1951), Bağçeli Hamam ci-

Bağçeköy Su kemeri 
(W. H. Bartlett'den O.Z. Çakaloz eli ile) 
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varı nüfus kesafetinin. fazla ve ibekk takımı
nın da.çok bulunduğu bir sem~ haline 'gelmiş
ti; içinde, natır ve dellak, yazın 8, k1Şın 10-
12 kişi çalışmakta idi; canı sıkmıyacak kadar 
iş yapıyor demektir. Hamamı, İstanbul An
siklopedisi .adına· gören Üsküdarlı .. Vasıf Hoca 
aşağıdaki notları tevdi etmiştir: «1 kapu nu
marasını taşıyan Bağçeli Hamam, Vahan is
minde bir Ermeninin tahtı isticarındadır. İkin
ci .Abdülhamid devrinde Ragıp Paşa Rumeli 
Hanını yaptırırken hamamı da mülk edin
miştir, halen veresesinden Cemal Bey ismin
de bir zata ait imiş, Camekan kısmında sağlı 
sollu soyunma sofaları, üst katta da soyunma 
odalan . vardır: Müşterilere, diğer hamamları
mızda olduğu gibi çamaşır koymak için boh
ça verilmeyip duvarlara muntazam askılar ya
pılmıştır. Soğukluğunun sağında· iki temizlik: 
hücresi, solunda da iki göz ayakyolu vardır. 
Asıl ·hamam kısmında is·e, sağda ild halvet 
vardır, karşı duvar ve sol du.var •boyunca da 
9 :kıuırn.ası bulunmaktadır, ortada mustatil şek
linde küçük bir göbek taşı varcbı'». 

Bağçeli Hamamın ,İstanbul , tarihçesinde 
şirin bir ihatırası vardır: Rumi 1306 İkindka
nununda (Miladi 1890) Türkiyeye ilk defa ola
rak gelen Japon 'bahriyelilerine bu hamam 
tahsis edilmiş, Japon gemicileri, -burada, ,izaz 
ve ikram görerek meccanen yıkanmışlardı. 

Bu hamamın dış resmi, civarındaki bina
lar yüzünden yapılamadı; içerisinin resmini . 
yapmak ve planını çizmek için gönderilen bir 
ressam -- mimar arkadaşım'IZa da hamam sa
hibi müsaadede bulunmadı. .Bir şehir kütü
ğünü tesbit ederken asil ve necip feragatimi
zin karşılaştığı bu manasız hoyratlığı bu kü
tüğe esefle kaydetmekten kendimizi alamadık. 

BAĞÇELİHAMAM SOKAĞI - Beyoğ
lunda Katipmustafaçelebi mahallesinde, İs
ıtiklal Caddesiyle Ahududu -sokağı arasında 
uzanan .bir dirsekli küçük bir ara sok~ır. 
Adını, üzerinde' buluınan 1 · kapu numaralı 
Bağçeli Hamamdan' almış olup kayda değer 
bir hususiyeti yoktur. 

BAĞÇELİ HAN - Fatihte 'bir bekar ha
mydı; Onaltıncı Asır yapısı olduğu söylenir
di; 1310 daki • büyük zelzelede kısmen yıkıldı; 
geri kalan kısmı da bilahara yılm;ırıldı. Yeri 
tesbit edilemedi. 

Saim Turgud Aktansel 

BAĞÇELİ KAHVE SOKAĞI - Kumka
puda· Çadırcıahmetçelebi Mahallesi. sokakla
rındandu·. Gedikpaşa caddesi ile Balipaşa yo
kuşu arasında, iki ara1banın geçebileceği ge
nişlikte, kaıbataş dö§eli, ortası kanbur, yaya 
kaldırımları çimentodan 'bir araiık · sokaktır. 
Balipaşa yakuşu kavuşağı köşesinde dörder 
katlı iki kargir ev ile iki kenarında araların
da bir arsa bulunan üçer katlı kagir evler de 
umumiyetle gayri müslim aileler oturmakta
dır. Dükkan olarak bir kunduracı vardır (Su-
bat 1960). ~ 

Hakkı Göktürk 

BAĞÇE SOKAĞI - Kuzguncuk sokak
larındandır; icadiye Caddesinin !bitiminde sol 
koldadır. 1934 Belediye Şehir Rehberinin 27 
numaralı haritasında Ayçiçeği Sokağından 

başlıyan :8ahçe Sokağı, yerinde, Ayçiçeği So
kağı, Simitçitahir Sokağı ve Bozdağı Sokağı 
ile yaptığı dört yol ağzı ile isimsiz bir pa~a 
arasında uzanır. ·Bağçe Sokağı ile bir dörıtyol
ağzı yaparak kesişir. İki ara,ba geçecek ge
nişlikte, sağa sola kavisli, yarısı ka:bataş dö
şeli ve yarısı toprak 'bir yoldur. İkişer üçer 
katlı ahşab ve k'gir evleri Türk ve gayrimüs
lim aileler meskenleridir. Sağ kolda çukurda 
kalmış iki gagir evin ikinci hatlarına sokak
tan birer beton köprücükle girilir. (Şubat 
1960). 

Hakkı Göktürk 

BAĞÇIVANLAR - İstanbul Bağçıvan
larını, Müslim ve Gayrimüslim, vüzera ve 
kübera saray ve konaklarının bağçelerinde ça
lışanlarla şehir içinde ve sur haricinde ve şe
hir etrafındaki bostanlard,a işleyenler olmak 
üzere iki sınıfa ayırmak mümkündür. 

Konak ve saray bağçelerinde çalışan bağ
çıvanlar, umumiyetle 1bekar uşağı olup efen
dilerinin kefaleti altında bulunurlardı ve is
tisnasız, o kapunun ·arabacısı, seyisi, ayvazı 
gibi sair müstahdemleri ile beraber kendi
lerine tahsis edilen bir yanaşma odasında ya
tıp kalkarlardı; kapularından çıktıkları veya 
ç1karıldıkları takdirde de yeni bir kapu !bu
luncaya !kadar bir bekar hanında kalırlardı. 

Bostan ve bağçe işleyenlere gelince, Bü
yükşehrin sair esnafı gibi gedik usulüne ta:bi 
idiler. Gedik sahibi ibağçıvahlar, ibostan ve 
bağçelerinde çalışan 'bekar uşaklarına kefil 
olduktan maada, yanlarında çalışan yanaşma 
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ve ırgatların sayısı da bağçe ve bostanlarının 
büyüklüğüne göre tesbit ve !tahdit edilmişti. 
Gedikli Bağçıvanlarda, İstanbulda, pirleıi ve 
yiğitbaşıları ile bir esnaf loncası ıh.alinde top
lanmıştı ve bir de, hük11met tarafından tayin 
edilen «bağçıvanlar kethüdası bulunmakta idi. 
Devlete verdikleri vergi de Tersanei amireye 
tahsis edilmişti. Gedikli ·bağçıvanların vergisi 
Tersaneye senevi beş yüz nefer im.dadiye ola
rak tesbtt edilmişti; yani Tersanede daimi 
olarak çalışan beş yüz ırgadın temini ibağçı
vanlara tahmil edilmişti. Bu ırgatlar1ı kaptan 
paşalık tutar, onar para üzerinden yevmiye-· 
lerini de bağçıvanlar kethüdası toplayıp •me
muru mahsusu marifetiyle ırgatlara dağıtırdı; 
beş yüz nefer ırgadın senelik yevmiyesi 88,500 
kuruş tutardı. Fakat 'bağçıvanlardan Tersane 
iradiyesinin tahsili daima sızı:nbJ.ara yol açar 
idi. Zaman zaman bağçıvanlar «Tersanemiz 
vardır! .. » diyerek İstanbul Kadılığı tarafından 
konulan nar-ha riaye.t etmezler, meyva ve seb
zelerini narhtan üstün fiyatla satarlardı. iBağ
çıvanlar kethüdası tarafından tersane imdadi
yesinin tahsili de hayli güç bir iş olduğundan 
gedikli ·bağçıvanlardan bazılarına da hakika
ten gadredildiği muhakkak idi. Hicri 1242 
(M. 1826) yılında, bugünkü manada belediye
ye doğru ciddi bir adım atılarak bir ihtisab 
Ağalığı kurulur iken ve bir nizamnamesi tan
zim edilirken bağçıvanların Tersane imdadi
yesi de esaslı 'bir şekilde tesbit edileli. istan
bulun d~rt kadılığında (İstanbul, Galata, Ey
yub ve Usküdar kadılıklarında) kayıtlı ıne ka
dar gedikli bağçıvan esnafı varsa, bağçıvan
lar kethüdasiyle beraber Hıtisab ağalığına 

· çağrıldı. Tersane _imdadiyeleri olan 88,500 
kuruş ·bağçe ve -bostanlarının püyüklüğüne ve 
dolayısiyle gediikli bağçıvanların servet ve 
kudretl~rine göre aralarında bir sureti adi.la
netle taksim edildi; ve senede dört taksit ile 
bu parayı kethüdalarına· teslim etmeleri teb
liğ edildi; bundan gayri kendilerinden her ne 
isim altında olursa olsun gerek para gerek 
sebze veya meyva taleb edilirse verme
meleri · ve taleb karşısmq.a kalırlarsa hü
kumete şikayette bulunmaları bildirildL Bağ
çıvanlar kethüdası, her taksiti toplayınca ih
tis~b ağalığına yatıracak, ihtisab ağalığı (be
lediye) de bu parayı tersaneye (kaptan paşalı
ğa) verecekti. Buna karşılık, gedikli bahçıvan
lar da, mevsimi.ne, gününe göre, ihtisab ağa--

lığı tarafından tesbit edilen narhtan fazlası
na sebze ve meyva satamıyacaklardı. 

Bu usul, devlet vergi sisteminin ve Ter
sane teşkilatının esaslı islahına kadar devam 
etti. 

İstanbul Ansiklopedisinin aziz ve muh~ 
terem dostu Vasıf Hoca merhum «Bağçeler ve 
Bağçıvanlar» hakkında 1946 yılında şu :notları 
tevdi etmiş idi: 

«Fakir ve orta halli kimseler •bağçeleri
nin vüs'atına göre en leziz olan sailerinin se
meresini ik,Utaf etmek ve ektiiklerini biçip ye
mek üzere biraz nane, tere, dereotu, mayda
noz, salata, turp eker; hele akşam yemekle
rinde bir ağacın altına çoluk çocuk toplanıp 
neşvünema bulanlardan toplayıp miskler gibi 
koka koka taze taze yerler. Yerleri daha bü
yük olup zahmete katlanırlarsa domates pat
hcan, ka:bak, biber, salatalık ve emsali seb'Le
lerden de müstefid olurlar. Konak bağçeleri 
sahiplerinin istitaatı maliyeleri de müsait ola
. cağından bir bağçıvan tutarlar, evvel emirde 
·bağ·çenin tarh ve tanzimi şart olduğundan ha
vuzlar ve kuyular kazdirılır, fiskiye ve sakız 
dolapları kurulur; çiçekler sulanır, mevsimi
ne göre aşılar yapılır, güzel ve nadide meyva 
ağaçları dikilip meyvalar yetiştirilir; müna
sip bir mahalle kam~ye yapılır, _ortaya bir 
lamba asılıp geceleri oturulur. Bağçe de bü
yükse her nevi sebze yetiştirilir, sepet -kol
tukta sebzeci dükkama gi-dip gelmek külfeti . 
ortadan kalkar ve çiçeği burnunda sebzeler 
yerler. Bir de hususi çiçek ibağçeleri vardır ki 
en.vaı çiçekler yetiştirilip çarşıda, pazarda v~ 
bağçede satılır, sahibi bilgisi nisbetinde isti
fade eder. 

Bağç:ivanlar Türk, Ermeni; Rum, iBulgar 
olup ekseriyet bağcılarda olduğu gi'bi Arna

. vutlardadır. Çiçek bağçelerinin . kısmı azamı 
Rumlar elinde gibi bir şeydir». 

Rind ve külhani şairlerimizin kalemlerin
den çıkmış ve esnaf güzelJerinin şanında ya
zılmış <<şehrengi» namı ile maruf manzum ri
salelerde ve yine esnaf güzelleri üzerine ya
zılmış destanlarda ;bağçıvan güzellerine rast
lana~~':1; :_akat he~l ve mizah yollu •birkaç 
şey gorüldu. Mesela Süruri, · meşhur hezeliya
tında: 

Bağçıvanın oğlu kim bir genç irisi tazedir 
Gösterüb do!ma kabağın sakı bi mil koymııs ad 
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diyor. Abdülaziz veya İkinci Abdülhannd dev
rinde kaleme alınmış olduğu tahmin edilen 
«Reşid Efendi Hezeliyatımn Şerhi» ismindeki 
el yazması risalede de şöyle ·bir fıkra vardır: 

«Petro derlerdi. Yedikule dışında bağçı
vanın oğlu gayetle dilber urum oğlanı idi. Be
destani Mehmed Beyefendi ki Tavukçu deyu 
ımülakkabdır, ağnıyadan Aşir Efendiye.bir na
dide sünıbül soğanı ile ibir ·gül fidanı gönderir, 
·bu Petro civan eliyle, Reşid Efendi merhum 
o gün konakta imiş, şu beyti söylemiştir: 

Görüb Tawkçu Mehmedin · yeni açmış sünbülünü 
O bağçıvan güzeli unutmu~ sandım kakülünü 

Bu beyit dahi · gül içindir : 

Süzme ayak, gümüş baldır, ayine sinei paki 
Koydum o gülün adım bendeniz «Civan Petraki». 

BAÖÇIV AN OĞLU - 1890 - 1895 arası. 
Langa'da güzelliği dillere destan olmuş bos
tan yanaşması bir Bulgar ge~cidir; · o devri 
yaşamış ve ç<:)k zengin hatıralar ıbırakmış olan 
Üsküdarlı Halk Şairi Vasıf Hoca bu gencin 
adını ivanço olarak hatırlıyor, ve «genç irisi, 
onbeş onaltı yaşlarında, soyunupda meydana 
çıksa nice ;babayiğitleri vücudunun sıhhat ve 
kuvvet taşan güzelliğine imrendirecek, desteye 
çıka.bilecek pehlivandı, bir koca prasa küfesi
ni sırtına alınca bana mı demezdi; rindi bi 
perva aşE..ldan saçının telleri kadar çokıtu; gü
zel yanaşmayı ·görmek için kibar ve rical takı
mından dahi ·bostana gidenler olurdu; bostan
da yer yer işret sofralarıı kurulur, ivanço da 
ortalıkta pervane gibi dolaşıp türlü cilvelerle 
sakilik ederdi». diyor -ve hazin akibetini ·de 
şöylece anlatıyor: «Güzelin düşmanı çoktur 
derler; bir ,gece bostanda yatarken öıteden:beri 
kendisine karşı kötü eficarı bulunan yine ayni 
,bostanda yanaşma ve yine Bulgar milletinden 
Hristo adında bir adamı kama ile cerh ve katl 
ve firar etti; kaatil oğlanı tam iki ay sonra 
İstranca dağlarında.ki ormanlarda korucular 
yakaladı; y!ranımız ile Belgradcık köyüne git
miştik, oradan geçirdiler, gördüm.· Cinayeti 
müteakip ·poturunu dahi ayağl!Iıa çekmeden 
bir iç donu ·bir gömlek, yalınayak ·başı kabak 
firar etmiş, iki ay ormanlarda ot, kök yemiş, 
üstündekiler de lime lime döküldüğünden 

adeta çırıl çıplak bir •hali vahşetde idi. Bel
gradeık köyü muhtarı Vasil Efendi çocuğa 

acıdı, çamaŞ1ır ile bir potur, bir yelek, başına 
bir fes, yarılmış, kan içinde ayaklarına da 

'bir çift kundura • verdi. Muhakemesi esnasın~ 
da bostanın müdavimleri tarafından da çok 
yardım gördü; ortada namus müdafaası oldu
ğundan maktti.1 yanaşma Hristo da muhitinde 
suiahla:k ile tanınmış bulunmakla bir veya :bir 
buçuk senelik bir mahkumiyet ile kurtuldu; 
müddeti mahkumiyetini doldurup çıktığında 

kısa bir müddet ayni bostanda çalış.fa, fakat 
mahpushanede iken esrar keyfine müptela 
olduğundan hem safiyeti ahlakını hem de ta
raveti hüsnünü kaybetti, giderek· ıhaneber
dftşaıi ,arasına karıştı; vak'adan üç beş sene 
sonra bir gece Galatada bir balozun kapusun
da dilenirken gördüm, yüzünü kara ve müh
mel biT sak.al çevirmiş, saçı sakalına karışmış, 
meşhur Bağçıvanoğlu olduğuna on bin şahit 

- isterdi, . yirmi iki yirmi üç yaşlarındaki genç 
kırkını aşkm görünüyordu; aradan yarım asır
lık 'bir zaman geçtikten sonra bize Bağçıvan
oğlunu hatırlatan ve İstanbul Ansiklopedisi 
için bu satırları yazdırtan, evrakı perişanimiz 
arasında sakladığımız cinayet mahkemesinin 
o • zamanlti gazetelerde intişar etmiş bir ilanı 
olmuştur; hatta bu gazete elime geçtikten 
sonradır ki Üsküdarlı katip aşık Razinin bende 
bulunan mecmuai ef arında bu Bağçıvanoğ
lu için yazılmış bir manzume bulunduğunu da 
tahattur ettim. Genç Bulgar yanaşmasının adı 
resmi ilanda da i van diye yazıldığı halde· Razi 
merhum bunu Yuvan diye telaffuz ediyor; 
manzume şudur : 

Ruhi revamm idi, taze civanım idi 
Çelipası sinede, Bulgar Yuvıimm idi 

Allı güllü m.intam, bağçıvamn fettanı 
Langadaki bostam kö~kün, eyvanım idi 

Potur kuşak köhiıece yaraşır mı o gence 
Çuhalar kesitrince ıibı hayranım idi 

Ayak yalın b35 kabak o güzelim el aya.le 
Balçık içinde hem bak ~ehbaz devamın idi. 

Katmer sünbül kakülü yanakda billô:r gülü 
Yüıde hicabın tülü bir erguvawm idi. 

Germabei sefade, gehi günci cefade 
Refik rahi vefade o bağçıvamm idi. 

Gönlüm muhtacı idi, derdim ilacı idi 
Başımın tacı idi genci divanım idi • . 

İlan da şudur: «Llngada Bulgar Hris• 
tonun Çıngıraklı Bostan denmekle maruf bos
tanında mukim yanaşma Bulgar milletinden 
şabı emred, genç dıisi pehlivan yaplılı, uzun 
·boyl'u, sobu çehreli, esmer, kara kaşlı ka~ 
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ra gözlü, adeta burunlu ivan veledi Toşef 
mezkftr bostanda yanaşma yine Bulgar mille
tinden 22 yaşında Hristoyu bıçak ile cerh ve 
katilden maznun olup hali firarda bulunmak
la her ne mahalde teşhisi mümkün oldukta 
derdesti ,babında ilan olunur». 

BAĞCIVANOĞLU (Kevork Efendi) - Er
meni kay~aklarında Bardizbanyan (Bahçıvan
yan) ve bilhassa Kevork Amira Papazyan na
mı ile maruf geçen asrın· meşhur sarrafların
dan ve seçkin devlet ricalinden. Annesi tara
fından sarraflar kethüdası Tarpiyan Mardiros 
Amiranın torunu ve · Kıumkapu Surp Astvad
zadzin kilisesi hayırhahlarından Papazoğlu Ce
vahirci .Haçatur Ağanın (ölümü 1848) oğludur. 
Papazy11n soyadım, kendi üadesine göre, Eğin
li keşiş Haçaur'dan: almıştır ki bu· şahsın da 
pederinin büyükbabası olması kuvvetle muh
temeldir; Zira mezkur rahibin., Keçecizade İz
zet Molla'nın (1750 - 1830) hatıratında, pederi 
Konya •mevlevilerinden Mustafa Efendi (do
ğumu 1720) He hirlikte İstanbul'a ·gelmiş ol
duğu kayıtlıdır .. 

Kevork Efendi, vasiyetnamesindeki kay
da göre 1807 yılı Haziran ayında İstanbulda 
doğmuştur .. Aynı kaynağa göre, onbir sene 
kadar mektepte ermenice ve türkçe okumuş
tur. Ot~biyografisinde ise 12 yaşında kuyum
culukla meşgul olduğu kayıtlıdır. Bundan son
ra bir müddet tü1bentçilikle· iştigal etmiştir. 
17 yaşında iken pederinin · Çuhacı hanındaki 
odasında cevahircilik yapmağa başlamış ve 
elde ettiği bir miktar sernıaye ile Hacıyan 

Parseh Ağa ile ortak olarak Edirneli sarraf
larla poliçacılık yapmıştır. Bilahare, Sebuhoğ
lu Hacıyan Mıkırdıç Ağanın (1796 - 1856) oda
sının direktörlüğ-ünü . ifa etmiştir. 1829 da 
Kumkapudaki Ermeni Mektebine nazır tayin 
olunmuştur. 1834 de Edirneli Bağçıvanoğlu 

Avedis Ağa (1804 - 1904) ile, uzun müddet 
devam eden bir şirket kurmuştur; Bağcıva
noğlu soyadı da bu şahıstan kendiısine intikal 
etmiştir. Bu şirket Hazine ·Müdürlüğü ile il
gisi olan işlerle meşgul olmuştur. Aynı yıl, 

sarraflar esnafının ikinci sınıfına yükselmiş
tir. Mezkur tarihte, Darphanei Amirede, Ni
zam Ma•hkemesine iradei Seniye ile aza tayin 
edilmiştir. Müteakiben, Şazinece taahhüdleri 
kabul olunarak sarraflar esnafınlll birinci sı
nıfına terfi etm~tir. Fakat :bir müddet sonra, 
sarraflar esnafının lağvı ile büyük zararlara 

maruz kalmıştır. 1837 de Usclik Hatun ismin
de Hasköylü bir kızla evlenmiştir. · 1839 da, 
·bütün Rumeli varidatını Hazineye teslim aden 
Rumeli Kumpanyasına direktör •tayin olmuş
tur. 1841 de, yangın müiahazasiyle ve kendi 
şahsi masrafı ile, hükumetten müsaade alarak 
Yeni Kaputla Kumsal Sokağından Bostana git
mek için kaleden yeni ·bir kapı açtırmıştır ·ki 
«İçeri Yeni Kapı» olsa gerektir. 1842 de, Yeni 
Kapu Ermeni Kilisesinin inşaat müsaadesini 
almış ve maddi cihetten yardımda bulun.muş
tur. 1843 de, Kumkapu Surp Asıtvadzadzin ki
lisesine mütevelli tayin. olmuştur. Aynı yıl, 

Y edikule Ermeni Hastahanesi.nin kapanmış 

olan mumhanesini 40.000 hlruş sermaye ko
yarak yeniden ihya etmiştir. 1851 de iradei 
aliye ile Maliye Hazinesinde· -Tahsilat M.ecli:
sine aza tayin olmuştur. 1853 de Maliye Mu
·hasebat Komisyonuna aza seçilmiştir. 1856 da · 
Sirketi Hayriyenin teşekkülüne iştirak etmiş 
;e vasiyetnamesine göre onyedi sene,· otobi
yografisine göre ise onüç sene İdare Meclisi 
azalığında bulunmuştur. 1859 da, yeni hazır
lanan Ermeni cemaatının• Nizamnamesini tet-· 
kik eden heyete dahil olmuştur. -1860 sırala
rında, Yedikule.Ermeni Hastahanesine ve fis
küdar'ın Selamsız semtinde bulunan . Patrik 
Nalyan'ın (1701-1764) su vakfına mütevelli 
seçilmiştir. 1861 de de Sarraflar Kethüdası 
olmuştur; ayni . tarihde kendisine mütemayizi 
sani rütbesi tevcih edilmiştir. 1863 de Kum
kap,udaki Surp Harutyun kilisesine 50.000 
kuruş vasiyet etmiş ve bir kısmını da öğ.emiş
tir. Mezkur kilisenin bahçesinde kabrini de 
hazırlatıpış ve kimse mani olmasın diye Sa-

ray'dan da «buyu
ruldu» temin· et
miştir. 1865 de, ih
sanı Şahane ile ula 
rütbesiyle t a 1 t i f 
edilmiştir. 1866 da, 
Maliye Hazinesin
de. Divanı Muhase
bat azası tayin 
olunmuştur. Aynı . 

" yıl, şahsi dostu 
Midhat Paşanın hi
mayesinde, Emni
yet Sandığının -ku-
ruluşunu tahakkuk Bağçıvanoğlu Kevork Bey 
e t t i r e n b a ş- (Resim: Nezih) 
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ııca şahsiyet olmuş ve . biraderleri Mıkır
diç ve Ohannes Efendi Papazyanlara. kefalet- · 
te bulunarak, birincisini müdür ve ikincisi
ni de sand1k emini tayin etmiştir. Sermaye 
koyan~ar meyanında da, Midhat Paşa. (50 altun) 
ve paşa ve Viyana Sefiri olan Sadullah Bey' 
den (20 altun, sonra on aıtunla Kevork Efen
di gelmektedir. 1867 yılı Haziran-Temmuz. ay
larında Abdülaziz'in Avrupa seyahatinde Sul
tana refakat edenler meyanında bulunmuştur. 

· Bu sıralarda, Sadırazam Fuad ve Ali Pa
şalarla diğer Devlet ricalini, Yenikapu'daki 
yalısında bir pazar akşamı .yemeğe davet et
miştir. Yerli ve Avrupalı musikişinasların iş
tirakiyle büyük res:111i kabul olmuş ve sokak
lar donatılmıştır. Bir müddet sonra da, Sadı
razam Midhat Paşa'ya ve yirmiden fazla diğer 
vüke!Aya, Üsküdarda, Topharielioğlundaki köş
künde yine ·bir Pazar· akşamı ziyafet vermiş
tir.· Yeniden büyük şenlikler olniuş ve misa
firleri gece saat. beşe kadar köşkte kalmışlar
dır. 

9 Ocak 1877 de, Midhat Paşa'nni Ermeni 
Patrikhanesini ziyaretinde, Kevork Efendi de 
davetliler ve ıiutuk irad edenler arasında bu
lunmuştur. Aynı sene, Yenikapıda, Ermeni
ler arasında tedrisatı inkişaf ettirmek gayesi 
ile kurulan 'bir heyetin ·başlıca şahsiyeti .ol
muştur. 

Midhat Pasa'nın sukutundan sonra saa
detlu ,Papazyan- Kevork Efendinin de yıldızı. 
sönmüş ve ölümüne kadar gölgede kalmıştır. 
Son yıllarda hafızasını kısmen kaybetmiştir. 

irtihal1 25 Haziran 1885 de vuku 'bulmuş ve 
Yenikapı, kale dışı Surp Arutyun Kilisesinin 
bahçesinde hazırlamış olduju kabre defnolun
muştur. 

· Otobiyografisine göre, iki defa,. Patrikiha:. 
ne idare meclisine·, iki defa da cismani • ve 
umumi meclislerine aza seçilmiştir: Fuad •Pa- -· 
şanın da teveccühünü kazanmıştır. Tarih!;i A. 
Mırmıryan'a göre Amiralartn soricusudur. 

İşbu maka.lede başlıca kaynaklarımız, Ke
vork Efendinin ermenice muhtasar. otobiyog
rafisi ve ıtürkçe vasiyetnamesi olniıuştur. Mez
·kur vesikalar, son defa, müşarünileyhin .toru
nunun oğlu müteveffa Dr. Arto Mezburyan'ın 
(1879-1957) nezdinde bulunmak.ta idi. 

· Kevork M, l'amukciya_n 

BAĞCIV ANZA.DE ALİ - Onsekuınci 
Asır 'l;ıaşl;rında, İstanbulun namli de~viş sa-

zendeleridendir; bilhassa taksimde hüner sa
hi'piydi, kendisinin de besteleri vardı; şiirle 
meşgul olmuş ve <<Şe,U,i>> mahlasını almıştır. 
Hemen bütün ömrünü Ümmi Sinanzaı;le Ha-· 
sanefendi tekkesinde geçirmiş ve zamanının 
bu meşhur şehrinden inabet almıştır. Hicri 
1110 (M. 1699) sonlarmda ölmüştür. Salim 
tezkiresinde Bağçıvanoğ1u . Derviş Ali'nin şu 
rubaisi kaydedilmiştir: 

Biz meygedei aşkda Şeha cur'a keşamz 
Biz fakrii fena içre bugün şahi cihanız 
Namiyle bize gerçi ki insan didiler 
Ma'nide Beyim bendei bi kevnü mekanız. 

BAĞDAD CADDESİ --- (B. : Bağdad Yo
lu ve Caddesi). 

BAĞDAD FETHİ DONANMASI - On
yedinci Asrr ortalarında, Dördüncü Murad'ın 
imparatorluk tahtına cülılsunun tezine. Bağ
dad İranlıların eline geçmiş ve bu şövalye hü
kümdarın· hemen ıbütün devri saUanaıtı İran 
harpleriyle dolmuş, Bağdadın geri alınması 
isteği, Anadoluda ve Rumelinde, Türk ca~ia
sının her fer dinin kalbinde bir aşk heyecanı 
ile yaşafümıştı. Bu arada)sta:nıbulluların gön
lünde de, Bağdad, hasretle anılan .bir isim ol
muştu .. 

Bağdad- üzerine gönderilen orduların ser
darlarmdan' Hafız Ahmed Paşanın genç -hü
kümdara gönder.diği manzum bir mektub ki, 
şu mısralarında· da görüldüğü gibi : 

Aldı etrafı adüv imdada asker yok mudur 
Din yolunda baş virir merdane bir er yok mudur 

Bir aceb girdabe düı::dük çaresiz kaldık meded 
Aşmalar zümresinden bir · şinaver yok mudur 

Ateşi su.zam adiye bizimle 'girm.eğe 
Dehriçinde imtihan olmuş semender yok mudur 

Dergehi ali Murada naıiıemilz isaline 
B.adı sarsar gibi capik bir kebu.ter yok. mudur 

· . Bir feryadnamedir; ve ona Dördüncü Mu
rad tarafındaiıi aynı vezin ·ve kafiye ile veril

. miş cevap: 

Hafıza Bağdada imdad itmeğe er yok mudur 
Bizdeıi istimdad idersin. sen de asker yok mudur 

Düşmeni mat itmede ferzaneyiın ben dir idin 
Has~a karşu şimdi at oynatinağa yer yok mudur 

. ........... ················································· 
ki, on bir ·beyitlik bir manzumedir; Büyükşe
hirde halk ağzına düşmüş,' sık sık göz yaşları 
ile okunürlardı. 



BAĞDAD KÖŞKÜ -.1804 - ISTANBUL 

Nihayet «Bağdadı bihişta·bad» ın fethi, 
Hicri 1048 (M. 1639) yılında bizzat Dördüncü 
Murad'a ·nasib olmuş, fetih müjdesini de is
tanbula, Ramazanın onuncu günü {1639 İkin
cikanunu) vezirierden Musa Paşanın tatarı 
getirmişti; üç gün sonra da Mirahur Halil Ağa 
gelerek Padişahın fetih donanması fermanını 
getirmişti. 1638-1639 kışı çok sert olarak 
devam ediyordu. İstanbul, bir arşın kar al
tında idi. Bununla 1beraber İstanbullular, Bay
ramın üçüncü gününe kadar «azim şiddeti şi
iada» yirmi gün ve gece devam eden bir Bağ
dad fethi donanması yaptı. 

Bibi. : Naima Tarihi, III; Mehmed Halüe, Tarihi 
Gilmani. 

BAĞDAD .İSKEtJESİ, BAĞDADİSKELE
Sİ HAMMALLARI- Eski Üsküdarlılar, Bağ
dad Yolunun başlangıcı olduğundan dolayı 

Üsküdarın büyük iskelesine Bağdad İskelesi 
derdi. 

Kısmeti ezeliye boyun eğerek tullldan 
guruba barı mihnetlerine inzimam eden ecsa
mı sakileyi sırtlayarak mevdu mahallerine 
nakleden ve bu hizmetlerinden dolayı sahip
lerinden alabildikleri mangırlarla kefafı nefs 
eden. Üsküdar semer hammalları Bağdad _.İs
keles{ Hammalları unvanı ile müsecceller
dir lci, bu da Bağdad yolunun Üsküdar iske
lesi sahilinden. başladığına tam bir. delili kat'i
dir. 

Vasıf Hiç 

BAĞDAD KÖŞKÜ - Onyedinci Asrın ilk 
yarısının plan, terkib ve tezyin cihetlerinden 

nev'i şahsına münhasır baş eseridir; Topkapu 
Sarayının dördüncü avlusunda Şimşirlik ve 
İncirlik ·bağçelerinin birleştiği noktada, bir 
sed üstüne tac gibi kondurulmuştur. 

Daha evvelki devirlerin İncili Köşk ve 
Sultan Bayazıd Köşkü gibi yapıları zamanımı
za kadar intikal edememiş; daha . sonrakiler~ 
den pek çoğu da Sarayburnundan geçen de
miryolunun, ·bir kısmı da ateşle zamanın kur
banı olmuş, Toukapu Sarayının otuz köşkün
den devrimize beş tanesi kalabilmiştir. Bu 
bakımdan da ·büyük bir ehemmiyet kazanan 
bu köşk, isminden anlaşılacağı üzere, Bağda
dın ikinci fethi hMırası olarak Dördüncü Şul
tan Murad tarafından yaptırılmıştır, Sultan 
Murad, daha evvel yaptırd1ğı Revan, Emir
gan ve Kandilli köşkleri ile, kısa·ve dağdağalı 
sa1tanatında, münferid kasır mimarisinin baş
lıc~ kahramanlarından biri olmuştur. Bağpad 
kasrını yaptırırken de çok özenmiş, emsalsiz 
·bir terkib ve plan eseri ve çok müzeyyen hir 
dekor istemiş, zamanın ince san'at zevki de 
padişahın arzusuna bu harika yapı ile muka
·bele etmiştir. . 

Bu kadar arzu ve emele rağ~en Dördün
cü Sultan Murada Bağdad Köşkünde dileği 

-gibi zevkü safa sürememiştir. VaJc'anüvis Nai
ma anlatır: Sultan Murad :bazı kitabelere al-

tın yazı ile ayatı kur'a
niyye yazılmasını emret
miş.. devrin tanınmış 

hattatlarından Tophane
li Mahmud Çelebi « .. ez 
yerfim ibrahimül ''kıwa
id .. » ayetini yazmış .. fa-

Bağdad Köşkü, havuzlu taşlıkdan görünüşü 
· (Resim: Re!:ad Sevinçsoy) 
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.ıcat medlO.lüden teşe'üm edilmiş .. ve filhaki
lca az sonra da Sultan Muradm vefatı vuku 
Dulmuş. . . · 

Bu altın yaldızlı yazılar bugün köşkde 

görülmediğine göre banisi olan padişahın 

ölümü ile geri kalmış olacaktır. Vak'anüvisin 
naklettiği fıkra köşkün tamamlanma. tarihini 
vermesi ,bakımından mülıımdir ki Hkri 1049 
ve Miladi 1639 yıılına rastlar. 

Lale Bağçesipin garbındaki sofanın mün
tehasında yerden 7 metre yükseklikte yapıl
mış kalın kemerler üstünde ve 22 mermer sü
tunun teşkil ettiği ,geniş saçaklı bir revak or
tasında yükselen :bu dilrü1ba köşkün planı, 

dört tarafında çıkıntılar olan bir sekiz köşe
dir. Sekiz köşenin üstünü zarif bk fenerle 
süslü kubbe, yanları ve revakları da geniş bir 
çatı örtmektedir. Sekiz köşe plan.'l.n cenubi 
şarkt köşesinde, esas salonla ;doğrU muvasa
lası olmayan, dışdan kapulu 
ufak' bir oda ve bir · ayakyolu 
ilave olunmuştur. Bu ilave da
hilden hiç fark edilmediği gi
gi revak da o cihette !kesilmiş
tir. Sekiz köşe planın içte. ka
lan dılılarının üçüne konmuş, 

dördüncüsünü haricen ilave edilen · oda, da
hilen de muhteşem bir pirinç ocak işgal et
miştir. Çıkma kısımların-da altlı üstlü 32 pen
cere varsa da bunlardan dördü ilave oda ve 
ayakyolu ile körletilnıiştir. Kahve oca~ ola
rak kullanılan bu odada da altlı üstlü 6 pen
cere vardır. 

Revakın 22 mermer sütunu, kaidesiz ola
rak birer pirinç çenberie taban taşına oturur. 
Başlıkları baklavalı, kemerler mütenaviben 
·beyaz mermer ve kırmızı Hereke müselles
leri gömme kurslarla süslenmiştir. Sütun ara
larında oyma mermer şebekeler ve şimal cep
hesinde de konsollar üstünde i'ki geniş balkon 
vardır. Saçak tavanı dört köşe, revak tavanı 
sekizli yıldız ve altı köşe teşkil eden çıtalarla 
teşkil edilmiştir. Odanın cepheleri zeminden 
kapu iırtifaına kadar muhtelif renklerde taş
larla, tenazur ve intizama ehemmiyet verme-

den kaplanmıştır. Cenub ta
rafında da-ha ziyade _ geniş 
mermer çerçeveler ortasına 

muhtelif kırmızı taş levhalar 
konduğu halde şimal cephesi 
dar beyaz şeridler ortasında 
yeşil levhalarla kaplanmış ve 
bu mühmel imiş gibi görü-

Bağdat Köekü, aşağı bağçeden görüşünü 
(Resim: Reı:ad Sevinçsoy) 
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Bağdad Köşkünde ocak 
(Resim: Sabi'ha Bozcalı) 

nen ahenk cazib ':e sıcak bir tesir yaratmış
tır. 

Kapu söve ve kemerlerin dört tanesi sil
meli beyaz mermerden, · esas kapu söv~. ve ke
meri kenedli yeşil ve beyaz taşlarla yapıl
mıştı. Pencere söveleri de m~rmerdendir. Ka
pı seviyesinden itibaren üst kısım, nar çiçeği 
ve enginar yapraklı çiçekleri ile Onyedinci 

1806 - tst.ANntJL. 

Asrın en iyi nüniuneleri olan beyaz zemin 
üzerine firuze ve lacivert çinilerle kaplanmış
tır. Bu çinilerin şimal cephesindekiler ıhava 
·tesiriyle epey hasar görmüş ve karışık bir şe
J.{ilde tamir edilmiştir. Çııkıntılar~n köşelerine 
balık pulu şeklinde tezyinatlı ince kum saati 
konmuştur. 

Üst pencereler devrinin şekillerini mu
hafaza eden elvan alçı pencerelerdir; renkler 
az ve ölgün ve şekiller geniş tutulmuştur. Alt 
pencere parmaklıkları . sekiz köşe yıldız ve 
müseddes şeklinde ve pirinçtendiır; ki bu re
sim kösede pek çok tekrarlanmıştır. Revak 
döşeme;i esmer kayağan taşından ihinalkara-
ne yapılmıştır. . . ~ 

Epey karışık ve müşkül bir plani'böyle
ce hal edip son -derece uygun nisebet}er 1bu
lunmuş ve ya~mdan da uzaktan da 'takılsa 
bütün ·benliği sarsan tesir yaratılmış . olan bu 
köşkün haricini ve etrifını gezip kapusuiıdan 
içeriye ayak atan insan ne tarafa bakacağını . . . 

tayinde şaşırır, sıcak bir ihtişam içinde mest 
olur. . ·· f1 

Kubbeye, nar çdçeıği renkli! 
zemin üstüne, beyaz nar çiçekleri . U[ 
ve nerkisler, kabartma -
malkari usulü ile, kesif 
ve sıvama resmolunmuş, 
yer yer yaldiılı nar çi
çekle fi serpiş-

Bağdad Köşkü 
(Kesit resim: Mimar Vedat Bey) 
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tirilmiştir .. Gö-bek zemini mavi, , 
etraf suyu yeşil çiçeklerle; etek 
i?e enginar çiçeği bir sıra yeşil 
yaprakla süslenm~tir. Yan ta
vanlar, -kutrani taksimat birisi 
sırf yaldız, birisi. yaldızlı mavi 
olmak üz-ere serapa 
müzehheptir. 

Kubbe kasnağın
dan aşağısı ise kemer-
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ve duvarlar, serapa, .cebhedekiler cinsinden çi
nilerle süslüdür ve mermer pencere söveleri 
üstünde besmele ve <<Ayetülkürsi» den sonra 
« .. la ikra:he fiddin .. » ayeti celilesi ve diğer 

ayatı kur'aniye, yine çini ile, beyaz olarak ya
zılmıştır. Çıkıntıları yanlarında ikişerden 8 
höcre ve kapuların yanında ikişerden 6 dolab 
vardır. Höcrelerin içi Onbeşinci Asr.ın sarı, 

mavi ve yeşilli nefis çinileri ile kaplanmıştır. 
Bu çinilerin renkleri duvarları kaplayan_ ma
vi beyaz çinilerle, tam zıddiyet halinde, fev
kalade cazib düşmi4:tür. Bütün ahşab aksam, 
pencere, kapu ve dolah kanatları ve höcrele
rin Bursa kemeri raf yüzleri sedef ve altın 

yaldız zemin üstüne bağa kaplıdır. Kapuların 
dış yüzlerindekiler, bir danesi .müstesna, epey 
bozulmuştur. 

~öşkün şimali garbi duvarında muhte
şem bir pirinç ocak vardır. Ta kubbe eteğine 
varan pirinç ayna üstüne pirinç çıtalarla kita
be ve silmeler tertiıb edilmiş, külahi kitabe
lerden -aşağı doğru süzülerek .inmiştir. Yaş~ 
mağın tacı oyma pirinç kaf esidir ve alt kıs
mı da pirinç hatai bir geçme ile süslenmiş-tir. 
O.cağın kurşun kaplı ve gayet sivri külahlı taş
dan bir bacası vardır. 

Kubbeden aşağı altın yaldızlı kafes ile 
süslü 'kırmızı zemini 'bir top sal
lanır. 

Pencere içleri renkli mermer 
mozayik şeklinde işlenmiş; kapu 
tabanları ise· mermer levha oyula
ı:ak içine gömülen müseddes ve 
yıldızlarla tezyin edilmiştir. Kapu 
tavanları mozayik, yanları ise çini 
le kaplıdır. Çıkınbların şekilli 
döşemelerinde oldukça güzel işle

meli minderler ve pencerelerde 
işlemeli perdeler ıbulunmaktadır. 

Salonun ortasındaki gümüş 
mangalın Fransa kıralı Ondördün
cü Louis'nin ·hediyesi olduğu ri
vayet edilir. 

Küçük kahve ocağının. duvar
ları da serapa çini ile 'kaplıdır. 

Cebhe tarafındakiler büyük salon
dakinin aynı olduğu halde üç du-
val'ln alt kısımlarındaıkilerde so
luk kırmızı renk de görülmekte
dir; bu, Onyedinci Asırda artık son 
kırmızı tecrübesidir denılebilir. 
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Sayvanın şark. tarafında bir mermer ayak
yolu, ve önünde kakma yaprakları havi mü
zeyyen ayna taşı ve müzeyyen dört köşe tek
nesi ile çift bir musluk vardır. 

Binada tarih yoktur, esas kapu ve küçük 
kapusunun kemer üstlerinde mermer üzerine 
yaldızla şu beyit yazılrdır: 

Küşade had be devlet hemi4:e in dergah 
Bihakki eşhedü enli ilahe illall~h 

Bu mualla köşkün Boğaza ve limana olan 
manzarası doyulmıyacak kadar. güzel oldu
ğunda 'hiç tereddüd edilem.ez ise de çinileri 
muhafaza için epey l!aman evvel konmak mec
.buriyetinde kalınan taksimatlı ve altı saç ta1b
lalı demir camekanlar içeriden bu dilküşa 
manzaranın görülmesine engel olmaktadır. 

dışarıdan da •binanın zarafetini bozmaktadır. 
Camekanlar revak kemerlerinin ortasına ve 
hemen mermer şebeklere ıbitişik konmuştur. 

Bursa, İkinci Sultan Hamidin şar'\{ ceb
hesine yaptırdığı ve Ramazanlarda gelip. isti
rahat ettiği ahşah camekanların kötü man
zarasını ilave etmek lAl!mıdır; ki ilk fırsatta 
kaldırılması gerektir. 

Ekrem Hakkı Ayverdi 

Kalemi sağlam ihtisasa dayanan kıymetli 
dost ve alicenab kalem arkadaşı Ekrem. Hak
ki Ay,verdinin yukarıdaki makalesine İstan
•bul Ansiklopedisi şu küçük notları ilave eder; 
Ahmed Refik Bey merhum, bir makalesin
de vesika göstermeden «Bağdad Köşkünü in
şa eden o devrin mimarbaşısı Hasan Ağa'dır» 
diyor. 

Bağdad Köşkünün tarihinde en mü
him vak'a Lale Devrini kapayan kanlı 

ihtilalin hamam dellaJ.dığından gelme ser
gerdesi Patrona Halil ile ayakdaşlarının 

bu ıköşkde davet edildikleri bir toplantı
dan ya..lcalarına yapışıla,rak kaldırılması ve 
hazır 1bulunan celladlara oracıkta teslim edil
miştir. (B.: Halil Patrona). 

İstanbul Ansiklopedisi, 1950 de Bağdad 
köşkünün planını ve makta resimlerini veren 
Topkapu Sarayı MUzesinin o tarihdeki Mü.
dürü muhterem Tahsin Öze E. H. Ayverdinin 
ve R. E. Koçunun şükranlarını bilhassa kay
deder. 

BAĞDADLIYAN (Karakin) - Ermeni· 
matbaacısı. 1851 de Üsküdarda doğmuştur. 
Eski Cemeran okulunun müderrislerinden ra
hip Mesorbun oğludur. 

Önce meşhur matbaacı Canik Aramyan'm 
matbaasında çalışarak orada bu mesleği öğ
renmiştir. Bilahare mezkur matbaanın mü
dürü olmuştur ve Aramyanın ölümüne kadar 
(16 Nisan 1879) bu vazifede kalmıştır. 1880 de 
Sultanhamamında hususi hir matbaa tesis et
miştir. Avrupadan yeni makineler ve harfler 
getirtmiştir. Saatte 20 - 30 :bin nüsha 'basan 
bir de makine kad etmiştir. (? .. İst. Ans.) 
1883 sıralarında Samatyadan Ermeni Patrik
hanesi cismani meclisine aza seçilmiştir. Mat
baasında basılan 1896 yılı d'u.var takviminde 
Sultan Hamidin cülusu için «Meynin menus~ 
yerine <<meyyus» yazılmış olduğu için 53 gün 
hapse mahkum olı,nuş ve matbaası Kapatılmış
tır. Meşrutiyetten sonra tekrar matbaası açıl
mışsa da bir müddet sonra yanmıştır. Mütea
kiben Sirkecide yeni bir matbaa ku.rmutur ki, 
sonradan Salkımsöğüde nakledilmiştir. Birinci 
Cihan Harbinden sonra Romaya gitmiştir. 

İkinci Cihan Harbinin başlarına kadar orada 
yaşıyordu. 

Kevork !f, Pamukciyan 

BAĞDADLIYAN (Karabet) - Emekli bir 
başıiıuganni ve musikişinasdır. 1817 de Kµm
kapı'da doğmuş ve 3 Ekim 1903 de Balatta 
vefat etmiştir. Büyük pederi kuyumcu Mınat
zakan Bağdadlı olduğu için Bağdadlıyan so
yadmı almıştır. Pederinin adı Arakeldir. 

Önce Mıntazakan adını taşıyan Bağdad
lıyan tahsilini Bezciyan Mektebinde yapmış
tır. 1833 de Balat semtine naklolunmuşlardır; 
Orada 1840 tarihine kadar Zenne Ohannes 
Minectyan'ın talebesi olmuştur. 1845 de Sal
matomruk'daki Ermeni mektebine muallim ta
yin edilmiştir. Ertesi yıl da, BalattakiHoren
yan Mektebinde musiki hocalığı yapmağa baş-. 
lamıştır. 28 Temmuz 1856 tarihinde v'ı.ı:ku 'bu-
lan Arpacıbakkal yangınına· kadar, a,rıı za
manda Balat Ermeni Kilisesinde başmuganni 
olmuştur. Bu yangından hem kilise hem de 
mektep kurtulamamıştır. 1858 de, Eçmiad
zin'e ve Anadolu'nun diğer bazı şehirlerine 

seyahat ettikten sonra, ertesi yıl İstanıbul'a 
dönmüştür. Bu sıralarda, küçük Baba Ham
partzum Çerçiyan (1828- 1901) ve Agopik Ma
nuelyan'la (1802-1870) birlikde, dini teganni
yattan olan «şarakan» ları notaya almışlardır. 
1860 da Kudüs'e geçerek, üçbuçuk, sene Er
meni Patrikhanesinde hocalık yapmıştır. 1864 
de İstanbula avdet edip, 1867 tarihine kadar 
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Balat kilisesine başmuganni olmuştur. Mez
kur tarihte, Dördüncü Kevork Katoğikos'uri 
(1813 - 1882) daveti üzerine yeniden Eçmiad
zin'e gitmiş ve 1872 yılına kadar orada !kal
mıştır. E·çmiadzin'de, 1bu defa da Nik.oğos Taş
cıyan'la (1836; 1885) bera·ber «şarakan» ları 

tekrar notaya almışlardır. 1872 de İstanbula 
dönmüştür. 1875 de yine Eçmiadzin'e giderek 
1882 tarihine kadar orada baş muganni ol
muştur. 1882 de nihai olarak İstanbul'a av
det edip Balat Kilisesinde mugannilerin reisi 
(Tıbrabed) seçilmiş ve vefatına kadar· ibu va
zifede kalmıştır. Büyük hizmetlerinden dola
yı, muasırları tarafından «varbed» (üstad) tes
miye olunmuştur. 

Kevork M. Pa.mukciyan 

BAĞDAD VAPURU - Devlet Deizyol
larının, ekseriya Köprü- Haydarpaşa - Kadı
köy ve Köprü - Pendik •hatlariyle Köprü.-.Ada
lar hattında kullandığı yolcu vapurlarından 
biri olup bu satırların yazıldığı S'lrada (1950), 
araba vapuru şekline tahvil edilmiş 1bulunu
yordu. 

Bağdad vapuru, «Basra, Haleb ve Malte
pe» ismindeki diğer üç eşi ile ·beraber Ana
dolu - Bağdad Demiryolu Şirketi · tarafından 
Almanyada yaptırılıp bir müddet Köprü -
Haydarpaşa hattında işletilmiş, sonra bu va
purlar ve ,bu hat vapur işletmesi Seyri Sefain 
İdaresine devredilmişti.. 

Bağdad vapurunun ara'ba vapuru şekline 
tahvili münasebetiyle Akşam gazetesinde 
«E.T.» imzası· ile ,bir hatıra yazısı çıkmıştır; 
yakın geçmişe dair çok kıymetli ve fevkalade 
şirin hatıralar neşretmiş olan Akşam gazetesi · 
yazı · işleri müdürü Enis Tahsin Til'in olduğu
nu tahmin ettiğimiz bu güzel makaleyi bura
ya alıyoruz : 

«Bu haberi okuduğuıırzaman, şimdi ar
tık ihtiyarlamış, yorgun hale gelmiş olan 'Bağ-

dad'ın eski tazelik devrini hatırladım. Terte
miz, bembeyaz boyası, geniş ve• rahat salon
ları, süratiyle bu vapur, o zamana göre, fev
kaUde bir gemi idi. Eşi Basra ve · Haleb ile 
birlikte deniz aşırı oturan bütün yolcuları kıs
kandmırdı. Kadıköyünde oturduğumuz halde 
sırf bu güzel vapurlara bimek için Haydarpa
şaya kadar gittiğimizi pek iyi hatırlarım. Bi
zim gibi çocuklardan ·başka yaşlı, kerli ferli 
ıbirçok kimseler Haydarpaşa vapurunu tercih 
ederler, kuruşu gözden çıkararak, Kadıköyden 
sandalla Haydarpaşaya geçerlerdi! ... 

«Bu vapurlara, doğrusu, gençlerden zi
yade yaşılılar yakışırlardı. Çünkü her tarafta 
·bir ağır ;başWık göze çarıpardı. Hat boyunda 
oturan zamanın ricali 1hep ·bu vapurlarla gidip 
gelirler, yolda Babıali ağzı ile konuşurlardı. 
Hele yan kamarası adeta «Meclisi Vükela» 
nın bir şubesi gibiydi. •Burada muhakkak bir
kaç Nazır, birkaç müsteşar bulunurdu. Bun
lar, suya sabuna dokunmamak için hep hava
dan sudan bahsederlerdi. «Bağdad, Basra, 
Haleb bir . bakıma aristokratların vapurları 
idi. Çünıkü vapurun dörtte üçü ·birinci, · ancak 
dörtte ·biri ikinci mevki idi. Baş ve kıç salon
lar, yan kamaraları, üst güverte kamilen bi
rinci mevki idi. İkinci mevki yolcuları, yazın 
·baş taraftaki salonun dışında, kışın baş taraf
taki alt salonda seyahat ederlerdi. 

~Bağdad, Basra, Haleb'i sevenler arasın
da Qir de şehzade vardı: Seyfeddin Efendi .. . 
Seyfeddin Efendi diplomasız kaptandı. Çam
lıcadaki köşkünün geniş bahçesinde büyük 
bir havuz yaptırmıştı. Havuzda küçük istim
:botlar kullanırdı. Abdülhamid, politika ile 
uğraşmadığı için :bu şehzadeyi çok sever, ken-

disine yardım ederdi. 
«Seyfeddin Efendi bu .te-

1eccühten cesaret alarak Hay
darpaşa vapurlarında · kaptan 
verine çıkmağa, vapuru idare 
etmeğe başladı. • Bir gün bu işle 

' . 
Bağdad Vapunınun «Araba Vapuru» hll.i 

· (Resim: R. S.) 
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meşgul olurken başka bir vapurla çarpışma
nın güı: önü alındı ve o tarihten sonra Sey
feddin Efendinin artık kaptanlık etmemesi 
için irade çıktı. 

«Hatırımda kaldığına göre, aslen bahri
yeli olan karikatürist Ratip Tahir de bir 
müddetler muavin kaptan olarak bu vapur
lardan birini idare etmiştir. 

«Bu üç vapur 1904 senesinde Almanya
nın Kiel şehrindeki tersanede yapılmıştı. Ha
cimleri 434 ton, süratleri azami 9, vasati 7 
mildir. Üç vapurun içinde (Bağdad) birçok 
maceralar geçirmiş, bir defa batmış, sonra 
yüzdürülmüştür. İlk arıza 1334 (1918) dedir. 
Vapur sisli bir :havada Köprüden Adalara gi
derken, Kadıköy iskelesinden hareket ettik
ten. sonra, sis yüzünden Mühürdar kıyıların
daki kayalara bindirmiş ve ·büyük bir yara al
mıştır. Sahilde bulunan vapuru göremedikleri 
halde, yolcuların feryadlarını işitince sandal
larla yardıma koşmuşlar, .yolcuları karaya çı
karmışlardır. Vapur, yetişen römorkörler ta
rafından kayalardan kurtarılarak mendire
ğin içine çekildiği sırada batmağa başlamış 
ve güçlükle mendireğin için1de alınabilmiştir. 
Bağdad burada rıhtımın önünde batmış; yal
nız bacası ve direği meydanda kalmıştır. Va
pur, altı ay ·bu vaziyette kaldıktan sonra bir 
.tahlisiye şirketi yarasını kapatmış, suyunu 
boşaltmış, vapuru yüzdürmüştür. Bağdad 
bundan sonra Halice girerek esaslı ibir tamire 
tabi tutulmuştur. 

«Bağdad tekrar sefere başladıktan bir 
müddet sonra Adadan gelirken Ada ile Üs
küdar iskelesi arasındaki kapağa bindirmiş, 
kapağın üzerindeki, birkaç kişi denize düş

müştür. 

<<Üçüncü kaza, vapurun Kadıköy- Hay
darpaşa iskelesine bindirmesidir. Bu yüzden 
Köprünün ,bu iskelesi kısmen harah olmuş, 
vapurun burun tarafı parçalanmıştır. 

«Bağdadın eşi olan vapurlardan biri ev
velce araba vapuru haline konmuş, fa-kat son
ra :bundanı vazgeçilerek bu vapur tekrar yolcu 
gemisi olmuştur. (Akşam). 

Bağdad vapuru adı mizah edebiyatımıza 
geçmiş bahtlı ıteknelerdendir; aşağıda;ki · fık
ralar, Refik Halid Karay'ın Mütareke yılla

rında çıkardığı «Ay Dede» gazetesinden alın
mıştır: 

«Eevvelki günkü lodosta Bağdad vapuru-

nun halini telefonla İdareden bir soralım de
dik. Ne deseler •beğenirsiniz? 

- Sormağa ne hacet! Rüzgarsız havada 
ikide 'bir arızalara uğrayan vapur bu fırtına
da Jtimbilir ne olmuştur? Fakat henüz rapor 
gelmedi. Siz kendinizden ufak. bir şey yazınız! 

- Ne gibi? 
- Dümenine sakatlık arız olmuş, yahut 

çarkinın iki tahtası k!lrılmış, yahut bacası jki
ye ayrılmış ise de yine yoluna devam etmiş
tir .. falan gibi...» (Ay Dede, 1922). 

«Geçen sene Haydarpaşa önünde batan 
Bağdad vapuruna iki -defadır deniz ortasında 
sakatlık arız oluyor .. Yani Bağdad vapuru: li
sanı hal ile : 

-'- Yine batacağım ha!.. Haberiniz olsun!.. 
diyor; ama derdini kimseye anlatamıyor. Ge
çen günkü lodosta Bağdada ibinip de Köprüye 
müteveccihen Marmaraya doğru açılan: bir 
yolcu hepimizi teskin için şu fıkrayı anlattı: 
<<Bir :furtına esnasında yolcunun 'biri, geminin 
ardında dalgalara gömülerek vazifesiyle meti
nane uğraşan dümenciye sormuş: 

- Sizin peder nerede vefat etti? 
- Şap denizinde, ateşçi im~, şapa otur-

muşlar, batmışlar! 

- Ya büyük peder? 
__:_ O Karadenizd~ fırtınada boğulmuş .. 
- Dedeniz? 
- Siste yolunu kaybetmiş, çarpışmışlar, 

Akdenizde kalmış.. . 
- Bunları bildiğin halde hila denizde 

işin ne? Ben senin yerinde olsam ayağımı ge
miye atmazdım!.. 

«Bu defa dümenci suale başlamış: 
- Sizin peder nerede_öldü? 
- :rtahatçacık döşeğinde .. 
- Büyük peder? 
- Keza döşeğinde .. 
- Onun pederi? 
- O da öyle, döşeğinde ... 
- Peki bunları bildiğin halde hala kara-

da işin ne? Ben senin yerinde o\sam ayağımı 
yaıtağa atmazdıını!.. 

«Bu hikaye gibi . Seyri . Sefain de bize: 

- Nerede olsa ölüm var! Ecele karşı gelin
mez!Boş laf etmeyiniz, kadere rıza gösteriniz, 
sanki sokaklar daha az mı tehlikeli?! Allahın 
istediği olur!... diyor, vaaz ediyor!> 
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BAĞDASAR (Deli)- Tarihçi Avedis Ber
beryan'a göre, Kaptan-ı Deryanın fili.kasın
da bir hamlacıdır. 1820 de, -Ermeni Gregor
yen ve Katolik cemaatları arasındaki mezhep 
ihtilafları esnasında, Ermeni Patriğinin Ka
tolik dinini ka,bul ettiğine dair bazı müfrit 
Katoliklerin çıkardıği· bir iftira üzerine, Sa
maıtyadaki Ermeni ayak takımını P"atrikhane
ye hücuma teşvik eden başlıca şahsiyet olmuş
tur. Bu hareketinden dolayı tevkif edilmiş ve 
aynı yıl eylulünün onikinci günü Samatyada
ki sahibi bulunduğu kahvehanesinin önünde 
idam edilmiştir. 

1952 de, Balıklı Ermeni Mezarlığında, 
Deli Bağdasar'ın mezar taşına tesadüf ettik. 
Taşın baştan hüyücek bit parçası noksandı. 
Keza alt sol cena_hdan da . bir kısmı kırıkdı. 
Şöyle ki, sonlarına doğru, kitabenin bazı ke
limelerini tamarn.iyle okumak ka-bil olmadı. 
Noksan harfler tarafımızdan kerre içinde ila
ve edilmiştir. Kitabe manzumdur, Ermem 
harfleriyle türkçedir ve iki ;\{ısım-dan mürek
keptir. İki kısmın ortasında ·büyük bir lmlıç 
resmi görülmektedir. Deli Bağdasar'ın mezar
taşı 1956 yazında yerinde 'bulunmamakta idi. 
Tarafımızdan okunan metni şudur: 

Zulmi bed çarhııı çıkdı arşi rahmane 
Garezin senin beni ademe· insane 
Bir bakmayıp hep kırıp dökdün meyda~ 
Derdi ~u cinden girer kafes zindane 
Belası şanı §Öhret, geldik dile desdane 
Olunduk din ae-.kına kurban, gitdik sibhane 
Nam -liacı Bağdasardır, deli şanım nişane 
(Çil) nki bildin her halimi, zira budur mekane 
{E) hlillah _a§kı içlin rahmet oku şu _cane 
( ) ret nüriıa, eyle beni hiç güvenme zemane· 
( ) ifisen çek hırkayı gey tacı devrişane 

Sene 1820 Eylfil 18 

Deme eylik idüb, say etdiğim eyandır 
Şunu ecelinden kurtardığım beyandır 
Çün kalır uşakların eyliği bu temamdır 
Bilen dostlarımdan nişan taşım koyandır 

Kevork M. Paınukciyan 

BAĞDAD YOLU; BAĞDAD CADDESİ -
Asırlar boyunca, Üsküdardan Bağdada kadar 
uzanan :bir ticaret ve sefer yolu olmuştur. Üs
küdar. 'iskelesinden ·başlıyan yol Ayrılık Çeş
mesi, Söğütlüçeşme, Kurbağalı, Selamiçeş
mesi, Bostan01, Maltepe, Kartal, Pendik, Geb
ze· ve Diliskelesi üzerinden körfezin karşı sa
hilinde Herseğe geçerdi. Yol boyunca köprü
ler, çeşmeler ve konak yerlerinde hanlar sı-

ralanınıştı. Bağdad kervanlarının yolu boyun
ca bazı çeşmeleri, Üsküdarlı Vasıf Hoca şöy
lece tespit etmiştir: «Medinei Üsküdarın is
kelesi sahilinden başlayarak çarşı lıoyunu ta..: 
kiben iskele meydanındaki Sultan Ahmed-i 
Salis Çeşmesi, Horhor Çeşmesi, Yenicaınii şe
rif önünde Gülnuş Sultan -Çeşme ve Sebili, 
Karadavudpaşa Caıniişerifi kurbunda Meh
medağa Çeşmesi; Yeniçeşme önünd~ yol iki-_ 
ye ayrılarak biri sağdan Ahmetliye Camiişe
rifi Kabristanı önündeki çeşme, kütüphane ve 
İmaret Kapusu önündeki çeşme ve sebil,_ İs
kenderbaıba Dergahı dfüindeki çeşme, Menzil
hane Yokuşundaki Tavaşi Hasanağa · Çeşmesi; 
bir yol dahi solu takiben Tabutçulariçi K!ızlar
ağası Çeşmesi, Dutluıkahve önündeki çeşme; 
bu yol Katırcılar sokağından çıkılarak: İnadi
yede diğeriyle birleşir; -iki kabristani arasın
dan Karacaahmedsultan Türbesi ittisalindeki 
çeşme_ ve sebil, camiişerif karşısındaki çeşme, 
Miskinler Çeşmesi, karşısındaki sebil, hayrat 
kuyu, Saraçlar Çeşmesi, İbrahimağa çeşmesi, 
ilanı Meşrutiyete değin civarında; iki kahve-
hane ,bir bakkal dükkanı ve ibinek.arabaları 
bulunup şimdi ka!h akar kah kuru, vatanından 
mehcur ·bir -garip gi1bi 1boynu bükük metruk 
bir vaziyette bulunan meşhur Ayrıl~k Çeşmesi, 
Söğütlü Çeşme, namazgahında Hürriyetin ila
nına kadar bir kahveciyi barındıran Ömere
fendi Çeşmesi, İhlamurluda Zühtüpaşa Çeş
mesi, Selami Çeşmesi gibi. .. ». 

Anadolu Demiryollarının döşenmesi eski 
Bağdad yolunu tarihe mal etmiştir~ şurası da 
unutulmamalıdır ki, Andoluya 'deniiryolu dö
şeyen şirketin adı da «Anadolu - Bağdad De
miryolu Şirketi» idi. Irak'ın elimizden çıkma
sı ise Bağdad yolunu hatıra ve hafızalardan 
tamamen silmiş, yalnız, 1934 Belediye Şehir 
Rehberinde, Büyükşehrin en uzun yollarından 
-biri Bağdad Caddesi adını almıştır. Kısmen 
eski yolun _ güzergahını takib eden Bağdad 
Caddesi, Kadıköyünden Bostancıya kadar de
vam eder. Büyükşehrin en işlek damarların
dan biridir. Kadıköy - İç Erıen!köy, Kadıköy -
Bostancı, Kadıköy - Yakacık, Kadıköy - Malte
pe ve Pendik otobüsleri ve Kadıköy - Bostan
çı tramvayı ,bu caddeden geçerler. 

Adı geçen rehbere göre Bağdad Caddesi 
(29 numaralı paftaJ, Söğütlü Çeşme civarında 
Kurbağalıdere beton köprüsü ile Kayış Dağı 
yolunun ·kavşağından bir üç yol ağzı yaparak 
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,başlar. Zühtüpaşa Camii önünde Tahtaköprü 
Caddesi ile ·bir çatal kavşak yapar ki, eskiden 
·bu. çatal üzeıinde Kızıltopra!k polis karakolu 
vardı. Kadıköyünden gelen tramvay yolu, bu 
noktada Tahta-köprü Caddesinden Bağdad 

Caddesine geçer ve Bostancıya kadar Bağdad 
Caddesi üzerinde devam eder. (30 numaralı 
pafta). Bağdad Caddesinin geçtiği meşhur 
semtler şunlardır: Kızıltoprak, Kalamış, Çif
tehavuzlar, Göztepe, Caddebostanı (30 numa
ralı -pafta), Erenköy, Suadiye, Bostancı (31 
numaralı pafta). Caddenin, Göztepede Musta
famazhar Sokağı kavşağından Bostancıya ka
dar olan büyük kısmı asfalttır. İki yam, .bil
hassa son 15 - 20 yıl içinde fevkalMe imar 
edilmiş ve edilmekte olup içlerinde 'hakikaten 
güzel, sanat eseri diyebileceğimiz yeni köşk
ler, ikişer üçer katlı apartmanımsı binalarla 
bezenmiştir. Cadde güzergahı, :bu şehir kütü
ğünde yukarıda adı geçen semtler kayd ve 
tespit edilirken ayrıca tarif ve tasvir oluna
caktır (1951). 

İstanbul Ansiklopedisinin k1ıymetli dostu 
ve İstanbulun Kadıköy tarafı Kadastrosu üze
rinde salahiyetli kaleme sahib Hasan Koca
man Bağdad Caddesinin son durumu üzerine 
1 Şubat 1960 tarihinde bize şu güzel yazıyı 
vermiştir: 

«Kadııköy semtinin en uzun yollarından 
biri olan Bağdad Caddesi 1934 yılında yapı
lan isimlendirmeye göre Kurbağalıdere üze
rindeki beton köprüden ibaşlıyara-k Kadıköy -
Kartal· arasında hudut teşkil eden Bostancı 

ÇamaŞ'ırcı · Deresinin denize döküldüğü yere 
yakın kısmındaki taşköprüde nihayet bulur. 
Bu iki köprü arasında kalan Bağdad Caddesi
nin uzunluğu (6+610) kilometredir. 

Bağdad Caddesi Kurbağalıdere köprüsün
den itibaren sağda Fener-ba·hçe Stadını ve 
solda da Pa·pas Bathçesini• bırakarak biraz ile
ride nefsi Kadıköyü Bağdad Caddesine ,bağ
layan Tahtaköprü Caddesi ile birleşir. Burada 
Bağdad Caddesi, bu cadde güzergfilıının en 
meskftn. bölgesini teşkil eden Kızıltoprak çar
şısından geçer ve Fenerbahçeye giden tram
vay yolunun ayrıldığı Fener - Kalamış Cad
desini sağda bırakarak hafif ıbir kıvrıntı ile 
Bostancı istikametinde devam eder; Fener
yolu istasyonundan Fener Ba:hçeye giden de
miryolu (1+780) kilometrede Bağdad Cadde
sini keser. Deniz tarafından Hacımehmed
efendi Sokağı ve kara tarafından da Mustafa-

mazharbey Sokaklarının Bağdad Caddesine 
kavuştukları noktaya kadar cadde paket taşı 
döşeli olup tramvay hatları da yolun ortasın
dadır. 

Bu sokakları geçtikten sonra asfalt kı
sım başlar ve ana yol ortada kalır ve tram
vay caddenin her iki tarafından gider. Tram
vay · yolunun ıbu şekilde devamı Bostancıda 
Çatalçeşme durağına kadar sürer. 

1934 yılı basılmış olan Şehir Rehberin
de Bağdad Caddesinin geçtiği bölge Kızıl.top
rak olarak gösterilmiş ise de gerek nüfus ve 
gerekse tapu kuyudatına göre Bağdad Cadde
sinin deniz tarafını Zühtüpaşa ve kara tara
fam da Tuğlacıbaşı mahalleleri teşkil eder. Bu 
suretle Bağdad Caddesi başlangıçtan itibaren 
(2+500) kilometrede bulun.an kara tarafından 
Tepegöz Sokağı ile deniz tarafından gelen Ha
zırcevap Sokaklarının Cadde ile birleştikleri 

noktaya kadar adı geçen iki mahalle arasın
da hudut olur. 

Bağdad Caddesinin, Kurbağalıdereden iti
baren Zü:htüpasa Mahalle.sinden gelen Kör
dere, Tahtaköprü Caddesi, Rüşdiye Soka
ğı, Itridede Sokağı Fener ~ Kalamış Cad
desi, Tevfikpaşa Sokağı, Feneryolu İstas
yon Çıkmazı, Feneryolu Hatboyu, Hac-ı

mehmedef endi ve Hazırcevap Sokağı: ve Tuğ
lacrbaşı Mahallesinden ,gelen Kayışdağı Cad
desi (Ziverbey Yokuşu), Papas çıkmazı, Ömer
ef endi Sokağı, Zü'htüpaşaçeşmesi Sokağı, 

. Hasanamir Sokağı, Gazimuhtarpaşa Sokağı, 

Mustafamaıharbey Sokağı, Güzel Sokak ve 
ve nihayet Tuğlacıfbaşı ve Göztepe Mahalle
lerini, ayıran Tepegöz Sokağı ile kavuşaklan 
vardır. Bağdad Caddesi (2+500) kilometrede 
Göztepe Mahallesi hudutları içine girer, bu
rada caddenin her iki tarafı da Göztepe Ma
hallesidir. 

Deniz tarafından Caddebostanı plaj yolu ve 
kara taTafından Ömerpaşa Sokağı (ha1'],c arasın
da Santral Sokağı) Göztepe; Eren'köy Mahalle 
!erini birbirinden ayırır. Bağdad Caddesinin 
ibu sokaklara kadar uzunluğu (3+510) kilo
metredir. Göztepe mahallesi hudutları içinde 
Tütüncümehinetefendi Sokağı (Halk arasında 
Göztepe İstasyon Caddesi) her iki taraftan ve 
ayrıca deniz tarafından gelen Sanyoa., kara 
tarafından gelen Tanzimat Sokağının da Bağ
dat Caddesi ile kavşakları vardır. 

Caddebostanı Plaj Yoiu ve Ömerpaşa 
Sokaklarını geçtikten sonra Erenköy Mahalle-
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siııe giren Bağdad Caddesi Köseleci Sokağı ve 
kara tarafından· da Noter Sokağı ile kesiştiği 
noktaya kadar •bu ma'hall~yi ikiye böler. 

Bostancıya doğru ,gidildiğine göre deniz 
tarafından Caddebostanı İskele Sokağı ve 
Erenköy tren istasyonundan denize ka:dar 
uzanan Ethemefendi Sokağı' ile• kara tarafın
dan yalnız Şeraf ettin ve Kantarcı Sokakları 

Erenköyün iç kısmını Bağdad Caddesine 'bağ
lar. 

(4+490) kilometrede Suadiye Mahallesi
ne giren· Bağdad Caddesi (5+295) kilometre
ye kadar bu mahallenin içinden geçer. Bura
da deniz tarafından Tan ve kara tarafından 
Bostan-cıdere Sokaklarını geçtikten sonra, Ka
dıköyün Kartal hududunda son mahallesi olan 
Bostancı hudutarı içine girer. Suadiye hudut
ları içinde Bağdad Caddesi deniz tarafından 
Köseleci, Noter Suadiye Karakol, Küçük:a.ğa 
Mücahid, Gülşen, Sua:diye vapur iskelesi, Su
adiye plaj yolu, Koruparkı ve Tan Sokakları, 
kara tarafından da, Noter, Suadiye Karakol, 
Mücahid ve Küçük.ağa sokaklarından başka 
Akın ve Ayşe Çavuş ve Bostancı Suadiye ara
sında •hudut teşkil eden · Bostancıdere Sokak
ları ile kavşakları vardır. 

Çaıtalçeşmeden Bostancı Çamaşırderesi 

köprüsüne kadar olan kısmı Bağdad Caddesi
nin en dar yeridir. Caddesinin Bostancı Ma
hallesi içindeki . kısmında denizden bu cadde
ye ulaşan Turap, Taşlıçeşme, Tüccar, Kasa
dar ve Sucukçumusa ve Köy Yolu ile son 
tramvay durak mahallini ve Bağdad Caddesi
ni İskeleye ,bağlıyan Bostancı İskele Sokağı 
•bulunur. Bağdad Caddesi Bostancıya yaklaştı
ğı yerde cadde_ tren hattı ile birleşmiş bir du
rumda olup kara tarafından Bostancııdere So
kağı ile Taşlıçeşme Sokağından ibaşıka sokak
lar yoktur. Bağdad Caddesi, ortasında Bostan
cı Polis karakolunun bulunduğu daire şeklin
deki son tramvay dönüm noktası ve duraktan 
20 metre kadar ileride bulunan Bostancı Ça
maşırcıderesinde nihayet bulur. Bu noktada 
Bağda:d Caddesinin uzunluğu ( 6+610) kilo
metredir. 

Kurbağlıdereden Bostancıya kadar Bağ
dad Caddesi üzerindeki kapı numaraları sağ
da 550 ve solda 423 e çıkar. 

Birinci Cihan harbinden sonraki seneler
de Bağdat Caddesi güzergahınıı:tı en meskftn 
kısımları Kur.bağalrdere ile Feneryolu arasın-

da kalan Kızıltoprakta ·bulunuyordu. Bugün 
caddenin her i•ki tarafında göze .dokunur boş 
arsa kalmamış giıbidir. Yalnız Cifte Havuzlar 
Tramvay durağı ile Göztepe t;amvay durağı 
arasında deniz tarafında (136.5) ve kara ta
ra:fiında da (20) dönümlük iki parça boş arazi 
geçen asırda Kurıbağalıdere Sultan Murad 
Çiftiği adı ile anılan büyük çiftliğin Göztepe
den Çüte Havuzlara doğru uz.anan kısımların
dan olup sonraları muhtelü kanunlar gere
ğince Maliye Hazinesine intikal etmiş ve bun
dan bir müddet önce de ibir kanunu mahsusla 
Belediyeye devredilmiş yerlerdir. Belediye bu 

· yerlerde ne şekilde bir tasarrufta bulunaca
ğ1:111 henüz tespit etmemiş olduğundan yolun 
iki ıtarafındaki arazi olduğu gibi durmakta
dır. 

Bu satırların yazıldığı tarihte Bağdad 

Caddesinde geniş bir imar faaliyeti vardı. Sela
mi Çeşmeden Suadiyeye kadar kısmında Cad
de Trafiğe kapanmış ve tramvay hattı sölrul
müş bulunuyordu. 1958 yılında başlayan 
imar işi Göztepe ve Şaşkınbakkaldaki yüksek 
kısımların indiriamesi ve yolun bir seviyeye 
getirilmesi işi 1960 yılında da devam ediyor
du. İmar faaliyeti son ,bulduktan sonra imar 
bahsinde, Bağdad Caddesinin aldığı son şe

kil de yazılacaktır (Hasan Kocaman)>. · 
Eski Bağdad Yolu Pend:ikden sonra ta-

. mamen yokolmağa mahkftm metrilktür. Pen
dik Deresinin üzerinden, son dercede ıharap, 
yarısı taş yarısı tahta köpaüden geçerek İs
tanbul Vilayeti hududundan çıkar. 

BAĞDAD YOLU ÜZERİNDEKİ MİMA
Rİ ESERLER - Aşağıdaki satırlar bu ansik
lopedinin pek seçkin yazı· arkadaşı ve İstan
ibul Üniversitesinin yüz akı genç ilim adamı 
Dr. Semavi Eyice'nin Edebiyat Fakültesi Ta
rih Dergisinde neşrettiği «İstanbul - Şam -
Bağdad Yolu üzerindeki mimari eserler:. adın
daki makaleden alınmıştır: 

«Osmanlı İmparatorluğunun en mühiiın 
ana yollarından biri olan İstanbul - Şam - Bağ
dat yolu .güzergahı irili ufaklı bir çok mimari 
eser ile işaretlenmiş bulunmaktadır. Kuyu, 
çeşme, nama2ga•h, köprü, cami, kervansaray, 
misafirhane gibi :birbirinden farklı mMı:iyette 
ve değişik ehemıniyetteki bu eserlerin bazı
l~ı hala mamur olmakla beraber, ,bir çoğu 
harap veya tamamen ortadan kalkmıştır. Os
manlı - Türk medeniyetinin en dikkat çekici 
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eserlerinden biri olan •bu anayoltin başlı.ca 

alametlerini tanıtmanın; lbu yol hakkında ile
ride yapılacak büıyük araştırmaya faydalı ola
cağı muhakkaktır. Ancak İstanbul - Şam - Bağ
dad yolu hakkındaki bu tetkikimizde muay
yen bir sıra takip etıneği şimdilik lüzumsuz 
görmekteyiz. Bu yolun üzerinde sıralanan çe
şitli mimari eserler muhtelif makaleler halin
de tanıtıldıktan sonra umumi ibir sentez ya
·pılmak suretiyle, Osmanlı İmparatorluğunun 
Anadolu askeri ve kervan yolunun bütün hu
susiyetleri ortaya çıı:k.ınış olacaktır. .Bu ana 
yolun İstanbul önünde son merhalesi olan 
Üsküdar üzerinde durmağı da başka bir tet
kikimize bıralqnayı doğru ibulduk. E·hemmi
yetli bir geçit iskel~ine sahip olan bu yerin, 
gümrük, çeşme, misafirhane, aşhane ve ker
vansarayı ile kasabaya karışmış olması böyle 
bir ayırmayı zaruri kılmıştır. Bu ilk makale
mizde, yolu takibe Üsküdar kasabasının dışın
dan !başlamakta ve Bağdad Caddesini Bostan
cı:başı derbendi yani bugünkü adı ile Bostancı 
istikam.etinde takip etmekteyiz. Yalnız bura
da üzerine dikkati çeirnıemiz gereken bir llıu
sus vardır ki, o 1na yakın zamana . gelinceye 
kadar boş arazi veya tarla ve bostanlar ara-. 
sından geçen bu yolun şimdi iki yanında ol
dukça sık ,bir iskana rastlanmasıdır. Bu vazi
yet tetkik etmekte . olduğumuz yol üzerinde 
bir ta!kım mimari eserlerin yapılmasll!3 se

.. bep olmuştur ki, mesela Kızıltoprak'taki Züh
tü Paşa Camii ,bu hususta bir misal teşkil 
eder, doğrudan bu yol ile alakalı •bir menzil
gaıh olmayan bu gibi eserler tahiatiıyle lbu tet
kiltimiziri çerçevesi dışında 'bu·akılmıştır. An
cak Marmara sahilindeki muhtelif iskeleleri 
Bağdd Caddesine veya eski adı ile Uluyol'a 
bağlıyan tali yollardan da, bunlar bir kasaıba 
içinde bulunmadıkça, bu makalemizde bahse
dilmiştir. Menzil manzumeleri (Gebze, Kara
pınar gibi) ile kalabalık eser toplulukları (Ka
racaahmed Sultan Türıbesi ve etrafı gibi)· ve 
güzergahtaki kasa'balar, ayrı müstakil monoğ
rafaylar halinde tetkilç edilecektir. Tanıttığı
mız mimari eserlerin imkan nisebetinde fo~ 
toğraf ve krokilerini de vermeğe çalıştık. 
Bunların tam rölövelerinin çıkarıimasıru ise 
mütehassıslarına bırakmayı uygun :bulduk». 

Dr. Semavi Eyice bu makaalesinde şu mi
mari eserleri tesbit ve mütalaa etmiştir: 

1- Tunusbağı Çe~esi (Üs:lrudar); 2-
Nevnihal Hatun menzili (Selimiye); 3- Ab-

dülmecid Çeşmesi (Haydarpaşa); 4- Haydar
paşa· Deresi köprüsü; 5- Ladikli Ahmed Ağa 
menzili (Kadıköy); 6- Miskinler Tekkesi Çeş
mesi (Karacaahmed); 7- Saraçlar Çeşmesi 
menzili (Karacaahmed); 8- İbrahim Ağa 
Çeşmesi (İ'brahimağa); 9- Ayrılık Çeşmesi 
menzili (Haydarpaşa); 10- Söğütlü Çeşme 

( G a z h a n; e ) ; 11- Taşköprü; 12-
Ömer Efendi menzili (Kızıltoprak); 13- Ihla
mur menzili (Kızıltoprak); 14- Selami Çeş
me menzili (Feneryolu); 15- Çukur Çeşme 
menzili (Caddebostan); 16- Çınarfübi men
zili (Suadiye); 17- Çatalçeşme menzili (Bos
ta)lcı); 18- Bostancıbaşı der-bendi menzili 
(Bostancı); 19- Bostancıbaşı Köprüsü (Bos
tancı) (Bütün ibu isimlere bakınız). 

Dr. Semavi Eyicenin makalesinde müta
laa ettiği yukarıda adı geçen eserlerin kita
belerini 'M. Kemal Özergin okumuştur. Üni
versite camiasına mensub bu gencin kita·be 
okuma ·gibi, bazı ahvalde çok çetin olan bir 
işi üzerine alması ve başarması, hakikaten 
tebrike değer, zira mensub olduğu nesil, ki
tabe okumak şöyle dursun, zengin dilimizi 
küçücük cep lllgatı ile konuma~tadır. 

BAĞDASAR (Başrahib) - Balat Ermeni 
Kilisesine mensup değerli bir din adamıdır. 
Aynı kilisenin başra:hlblerinden Der Melkon, 
un (1748-1848) oğludur. 7 Mayıs 1829 da tak
dis edilen Karagümrükdeki Surp Ohan Osk.e
peran (Saint Jean Charysostome) Kilisesinin, 
Darphanede vazifeli Kevork Amira (1756 -
1836) ve Avedis Şamdancıyan'la (1807 ._ 1888) 
birlikde başka müessisi olmuştur. Melkoiı 

Asadur'a göre Balat Ermeni Kilisesi Tarihi, 
İsıt. 1931). 1837 de Narlıkapudak.i Ermeni 
Hastahanesine nazır tayin edilmiştir. Keza 
Balatlı Karabet Başpiskopos (1823 -1831) de 
ve Serovpyan Agop Başpiskopos (1830-40 ve 
1848-58) Patriklerin zamanlarına ait muhtı

ralaT yazmış ise de bunların kay~lduğu zan
nedilmektedir. Doğduğu ve öidüğü tarihler 
bilinmemektedir. 

Kevork M. Pamukciyan 

BAĞDASAR (Ektnekçi) - Asrımızın baş
larında ·.yaşamış bir ermeni musikişinastır; 

«Vasfın senin gelmez dile.» mısraı ile başla
yan •bir . arazbar şarkısı malfundur. Hayatı 

hakkında başka bilgi edinilemedi. 
T. Yılmaz öztuna 
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. BAĞDASAR · TIBİR ~ Onsekizinci asır
asırda istarrbul'da yaşamış meşhur bir Erme
ıµ şair, edip, müverrilı, gramerci filosof, mü
derris, musikişinas ve naşirdir. Son zamanlar- · 
da meydana çıkarılan manzum mezartaşı ki
ıta·besinin elyazma suretine göre 1683 de doğ
muş ve 30 Ocak 1768 de 85 yaşında İstanıbul
da vefat etmiştir. Balıklı Ermeni Mezarlığın
da medfundur. Pederi, Kirkor adlı Kayserili 
bir duvarcıdır. Bundan dolayı Kirkoryan so
yadııiı da taşımıştır. Annesinin adı Turfanda
dır. imzasının yanında kah Kayserili kah da 
İstanbullu kelimeleri ·bulunduğu için bu iki 
şehirden hangisinde doğmuş olduğu kat'i ola-· 
rak ·bilinmemektedir; talebelerinden Arutyun 
Erzurumlu tarafından hakkında kaleme alı

nan elyazma bir methiyeye göre kendisi de 
Kayserilidir. · 

Tarihçi Karekin Levonyan'a göre, Bağda
sar Tııbir• küçüklüğünde kunduracı çıraklığı 

yapmışnr. 1706 yılına kadar hayatı hakkında 
•bir bilgi mevcut değildir. Mezkur tarihde, 
Culfalı Astvadzadur Vartabed'in, Eçmiadzin 
•katoğikosunun temsilcisi· olarak İstanbul'a 
gelmesinden sonra, açtığı mektebe Bağda
sar Tıbir de devam etmiştir. Senelr son
ra bu rahibi dalına ıı:nethü sena minnettar
lıkla anmıştır. 1712 yılında kendini matbaa 
işlerine vakfetmiş ve ölümüne kadar istan-
1bulun birkaç Ermeni matbaasının neşriyatını 
tedvir etmiştir. Nezareti altında neşredilen 

eserlerden bazıları şunlardır: Zenok Kılak'ın 
«Daron'un · tarihi» (1719), Kirkor Narekatzi' 
nin (Dua) kitabı (1726), Simeon Culfalı'nın 
«Mantık» kitabı (1728), Kirkor Datevatzi'nin 
«Sorular» kitabı (1729), Filosof David'in «Sı
nırlar» kitabı (1731). Bunlar meyanında en 
mühimmi .Ermeni Kilisesinin ayinlerini· gös
teren «Maşdotz» udur (1726). 

. ·Bağdasar Tıııbir ta-kriben 60 yl kadar mü
derrislik yapmıştır. 1741 de, Patrik Nalyan 
Agop Başipiskopos (1701-1764) tarafından 

Kumkapı'da tesis edilen, zamanının en mümm 
Ermeni mektebinin müdürü ve başlıca hocası 
olmuştur. Ayıiı zamanda mezk.Or Patriğin ka
tipliğini de· ifa etmiştir. Sözü geçen mektep
te, ruhani ve cismani 'birçok kıymetli talebe
ler yetiştirmiştir. Bunlar arasında, Ka:toğikos 
Simeon Erivanlı, şair Bedros Varta:bed Ka
panh ve müderris Takvor Aslanyan en: başta 
gelmektedirler. 

Bağdasar Tıbir'in · eserlerine gelince, 
·bunların büyük 1bir kısmıı sağlığında ve kendi 
nezaretinde, ·birkaçı da ölümünden sonra neş
redilmiştir. Mevzuları muhteliftir. Matbu eser
leri intisar sırası ile sunlardır: · ~.- ~ . . 

«Şahaved» (Karlı demektir); bu eser. İs
tanbulda iki defa ta:bedilmiştir; ,birindisi tak
riben 1718·de, ikincisi ise 1750 dedir. Münde
ricatı Hıristiyan dininin aki_d.elerini ihtiva et
mektedir. <<Dağaran». (Şifr kitabı demektir); 
1bu eser 1723, 1734 ve 1768 yıllarında İsıtan
:bul'da üç defa neşredilmiştk «Ermeni' dili 
Grameri, iki cildden mürekkep olan·. bu: eser 
1736 ve- 1771 yıllarında İstanibul'da ve· 1791' 
de ise · Hindistan'ın Madras şehrinde ta:be'dil
miştir. «Hııristiyan Terbiyesi»; ermenice haı:f~ 
lerle türkçe olan hu eserin ilk tabı 1742 de-· 
dir. İkinci taıbının tarihi malum değildir. 
Üçünıcüsü ise 1816 dadır. Muhtemelen her 
jiçü de İstanbul'da intişar etmiştir .. Muhtevi
yatı Hıristiyan -dinine ait toplu. bilgHerdir. 
«Parevakirk» (Selam kitabı demektir), bu· eser 
1752, 1788 ve 1807 de olmak üzere üç defa 
tabedilmiştir .. l\'[uhteviyaıtının büyük kısmı 

mektup nümunelerine hasredilmiştir. Bir. kıs
mı da ermeniceden türkçeye manzum 10.gattır. 
«Tzangkirk» (Fiıhrist kitabı demektir), 1753 de 
İstanbul'da tabedilen :bu eserin mevzuu, Mu
kaddes Kitabın muhteviyatının tasnifidir. 
«Gramer kitabı», 1760 .da İstanbulda. basılan 
ermenice; bu eser avam için hazırl~mıştır. 
«Aşk ve hasret •şiirleri»,. ermenice olup 1768 
de İstanbuİda neşredilmiştir. Bu eserin az 
farklı üç tabı daha mevcuttur. Bunlrdiın bi
rincisi aynı yıldadır. Diğerlerinin tarihi tes
bit edilememiştir: «Mantığın muhtas.ar şerhi», 
ermenice olan ·bu eser, müteveffa rahi·b Mı
kırdiç Boduryan'a göre, 1822 de Kalküta'da 
intişar etmiştir. «Vekaayiname», alfabe sıra
sı ile tasnif edilen erinenice bu_ eser, 1762 yı
lına kadar ibazı mühim olayları ihtiva etmek
tedir. Ancak yarısı elinrize yetişen bu vekaa
. yiname, diğer. bazı kronolojilerle birlikte 1951 
de neşredilmiştir. «Ermenilerin Hıristiya.nılı-
ğı kabul etmelerinin tarilıi», ·Ermeni harfleri 
ile türkçe olan bu eser altı defa tabedilıniş
se de tarihleri bilinmemektedir. 

Bağdasar Tıbirin ikisi kayıp ve biri gayrı 
matbu olmak üzere üç eseri daha vardır ki 
şunlardır; «Ermeni tadhi», bu ~serin zama
nında mevcudiyeti, Ermenilerin Hıristiyan 
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olma tarihinin muhtıra kısmından anlaşılmak
tadır. Kayıp ikinci eseri, şehid Malgaralı Ast
vadzadur Vartaıbed hakkında da 1710 tarihin
de kaleme aldığı manzum bir methiyedir. 
Gayrı matbu yegane eseri ise, -beşinci asrın 

en meşhur Ermeni tarihçisi Horenli Movses' 
in Ermenistan tarihinin özüdür ki bugün Ku
düs Ermeni Patrikhanesinin kütüphanesinde 
bulunmaktad1r. Bir rivayete ·göre, · mıhitarist 
rahiplerinden tarihçi Mikayel Çamiçyan'ın 

(1738-1823) üç cildlik mufassal «Ermenistan 
Tarihi» yukarıda sözü geçen onun kaybolmuş 
eserinden istinsah edilmiştir; Filhakika, Ça
m-içyan 1823 yılına kadar yaşamış 9lmasma 
rağmen, eseri takriben Bağdasar Tııbirin ve
fatı tarihinde nihayet bulmaktadır. Keyfiyet, 
kanaatımızca bu hususta bir delil telakki olu
nabilir. 

Bağdasar Tıbir'in, Patrik Nalyan'ın isti
fası ve halefi Kirl{or Basmaciyan'ın intiha'bı 
ve cülfu; merasimi hakkında 17 Haziran 1761 
de Erivanlı Simeon katoğikos'a hitaben yaz
mış olduğu imzasız kıymetli bir mektubunun 
sureti ~956 da, mütevaffa Toros Azadyan'ın 
evrakı arasında tarafıımzdan meydana çıka

rılmış ve 1956 yı.ılında New-York'da münteşir 
«H. Çoçnak» adlı: haftalık mecmuada neşre
dilmiştir. 

Bağdasar Tıbir'in evladlarından iki oğlu 
ve ıbir de torunu bilinmektedir. Bunlardan 
rahip Andon 1720 de doğmuş ve 1785 de ,ıe
fat etmiştir. Diğer oğlu Arsen Tıbir ise 1715 
de doğmuş ve 1771 de ıvefat etmiştir. Bunun 
da oğlu Mesrop Tııbir 1750 sıralarında doğ
muş ve geçen asrın başlarında vefat etmiştir. 
Mezartaşına 1952 de, Balıklı Ermeni Mezarlı
ğında tarafımızdan rastgelinıniştir. 1956 da 
ise yerinde yeller esmekte idi. Bağdasar Tı
bir'in mezarlaşı ise ;bütün araştırmalarımıza 

rağmen bulunamamıştır. Arsen Tı:bir'in ve 
·oğen Mesrop Tılbir'in de, a-nsekizinci asır İs
tanbul Ermenilerinin kültür hayatında değer
li hizmetleri sebketmiştir. 

Bağdasar Tıbirin hayatı ve eserleri hak
kında araştırmalar yapan başlıca müdekkik
ler şu şahıslardar. 

Arşak Çobanyan (1872'-1954), rahip Mı

kırdiç Boduryan (1881-1959), Kare}dnı Levon
yan (1872-1947), Leo (Arakel Papahanyan, 

1860 - 1932), Bimen Zartaryan (1879 - 1956), 
Asadur -Mınatzakanyan ve Şuşanik Nazaryan. 

Kevork M. Pamukciyan 

BAĞIFERAH - Boğaziçinde Çengelkö
yünde Lale devri İstanbul'unun mamurelerin
den olup kuvvetle tahmin olunabilir ki arka
sında muazzam ibir korusu ve etrafında çiçek, 
bilhassa lale bahçeleri ,bulunan bir sahilsa
raydır. Sahibi, Sadırazam Nevşehirli İıbrahim 
Paşanın damadı Kapudanı Derya Mustafa .Pa
şa idi. 

Bağıferah hakkında Nedim'in 32 1beyi-tlik 
ıbir kasidei tarihiyesinden şu malftmat topla
nabiliyor; Bağıferahın tanzimi ve sahilsarayın 
yapısı hicri 1140 (M. 1727) dir: 

Bu ınısra'la Nedim'a söyledi itmamına tarih 
«Bu nev sahilsarayı kıldı ihya Mustafa Pqa» 

1140 

«Bağıf erah» adını koyan Sadırazam İb
rahim Paşadır: 

Bu va.la mevzii ni'melbedel idince istj.shab 
Saadetle şerefbah5 oldu bir gün sadri • mülk iri 

Gelüb tab'ı ferah peynıasına abü havası hoş 
Pesendi ittikde tarzü resmine o! asafı yekti 

Buyurdu namına Bağı Ferah dinmek münasiptir ... 

Sahilden ,gerideki sırtlara uzanan bir or
man vardır: 

Hiyabanzinna doğru nigah iden kıyas eyler 
Şebi kadler kabayi sebz ile saf bağlaml§ gliyi 

Gören bu sıfatının . imtidaılın iki canibde 
San ur kim perü halin eylemiş küsterd.e bir. aııkaa ... 

Lebideryadaki Kasrın arkasında 'büyük 
·bir havuz vardır; 

Temaşa· kıl ı5u havzun viis'atin bak kim bu kasrl nev 
Muhat olmuştur iki chıibinden bahrile gliyi 

Ve muhakkak ki devrinin nefis bir sanat 
eseri olan bir selsebili vardır: 

Şu dilcti selsebili gör kim ande semti eşvake 
İder her bir 5i.ken bir ktişei ebrti ile fmA · 

Beyanı inbisatü ~vk ~çiin her Wızede anın 
Lehi fevvaresi- 5ad m'anii barit ider peydi 

Lale devri ricalinin felaketine varan hic
ri 1143 (M. 1730) ihtilali çıktığında, Kaıpuda
nıderya Mustafa •paşa 1bu Bağıferaıh'ta bulu
nuyordu. Çengelköy kaşanesinin, bahçeleriy-
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le beraber, ihtilalciler tarafından taıhrip edi
·1en mamurelerden biri olduğu kuvvetle tah
min olunabilir. (B. : Lale Devri; İ:brahiin Pa
şa, Nevşehirli; Mustafa Paşa: 1730 ihtilali). 

Bibi.: Nedim, Divan; Sami-Şakir, Tarih. 

BAĞIRSAK - Salahaddin Enis'in «Ba
taklık. Çiçeği» adındaki eserinde bir :hikayesi
dir. En acı çıplaklığı ile İstanbul umumhane
lerinin sefaleti nakledilmiştir: 

«Bu sokakların en mühim, en sihirli mm
takası köşeleridir, oraya geldiğiniz zaman si
zi kavi iki kolun tuttuğunu hissedersiniz, Ia
·bis olduğunuz içtimai kisvelerden sizi tama
men1 tecrid ederler, maneviyatınız uryan ve 
çıplak kalana kadar soyarlar, çayııra bırakılan 
başı boş aç bir hergele gibi · ileriye iterler 
«Haydi artık yürü!» derler. Burası bir alem
dir ki •hicap, ihtiraz, ar ve ihaya hiç bir şey 
yoktur.». Bu sokak, betaetle akan koyu bir 
çirka·b ve gılzet ırmağı, ıbu, sağlı sollu birçok 
gerizlerin insibap ettiği ibüyük bir analağam
dır. -Beyoğlu İstanbulun bozuk midesi ise, bu 
sokaklar, onun ağır taarffüniyle burnunuzu 
sız,latan hasta ve cılk bağırsaklarıdır.» (B. = 

Bataklık Çiçeği). 

BAĞLAN (Ahmed) - Matbaa makine us
talaııı.dandır. 1909 da Gemlikte doğduğu; ilk 
tahsilinden sonra iş :bayatınaatılarak Matbaai 
Aınrlre'ye (Milli Eğitim Basımevi) çırak olarak 
girdi; çalışkanlığı ve kabiliyeti He nazarıdik
kati cebetti, az zamanda ustalığa çıkarıldı. Ye
tiştiği mfüıssesede sebat ederek müdürlerinin 
sevgi ve itimadını· kazandı; atkadaşla:rı ara
sında dürüst, temiz ve işinde çok titiz bir sa
natkar olarak :tanındı. Bilhassa· müteaddit 
renkli resim baskı
sında, Avrupadan 
gelen mütehassıs

lar ayarında bir 
hüner gösterdi ve 
Milli kütüphanemi
ze pek çok eser ka
zandırdı; bastığı iş

ler arasında <<Piri 
Reis Haritası» ile 
«La Turquie Ke, 
malist» ve ~Güzel 
sanatlar» mecmua
larının, ve «Sanat 
Takvimi» nin renk-

Ahmed Bağlan 
(Resim: Nezih) 

li resimleri .bilhassa kaydedilmiye değer. Bu 
satırların yazıldığı sırada Milli Eğitim Bası
mevinde atölye şefi idi (1950). 

Hakkı Göktürk 

- BAĞLARALTI DALYANI - Balıkhane
nin eski merkez müdürü Karakin Efendi De
veciyan'ın «Balık ve Balıkçılık» adındaki öl
mez eserindeki kayda göre Boğaz ağzında Ru
meli feneri ile Karibce köyü arasında 1bir dal
yandır (1915 == 1331): hududu Fener önün
deki dikili taştan Kariıbce burnuna kadardır; 
yaz ve kış dalyanı kurulabilmekte ise de 1300 
(1884) denberi martın on ~şinden · Haziran 
sonuna kadar yalnız yaz dalyanı !kurulmuştur. 
Çiroz, palamut, toriık:, lüfer, kefal ve sair ba
hklar tutulur. Kilyos dalyam gibi 6 bu dal

yanın da bir· «al beraber kayığı» .olup dal
yana girmeyen balıklar . bununla avlanır. 

Bu satırların yazıldıığı sırada, 1950, Bağlaral-
. tı dalyanının durumunu tetkik imkanı bulu
namadı. 

.BAĞLARBAŞI - Şehri şehiri İstanbulun 
· misilsiz :bir sayfiyesi itlakına bihakkin. sem 
olan cazip köşelerinden biri de Bağlarbaşı'dır. 
Beş yolun kavşağındaki bu feraıhfeza yer, 
şark, şimal, cenubişarki ve cenubi garbi rüz

garlarına hakim olarak çullanan ve Çamlıca
dan yol alan şimalişarki rüzgarının tesiriyle 
bazı anlarda öyle bir hal alır ki adamı uçura-
cak tabirine ilaveten yükü ile beraber deve
yi de alıp götürecek bir sertlikle eser. Fakat 
öyle latif estiği demler de olur ki tatlı tatlı 
yüzünü yala'dıkça güya bir bardak su; Küçük
çamlıca, Ömerefendi korusu, Şeker kaya, 
Müftükuyusu, Harumnine, Kısıklı, Feryal:ba
nım, Sarayınsuyu, Tomruocağa, Mehmetağa, 

Kirazlı, Tantavi Çiftliği, Dudulluda Adile 
Su1tan Suyu, Taşdelen, Elmalı, Defneli, Göz
.tepe, Karakulak, Sırmakeş, Kılınçlı, Soğanlık, 
Yakacık, Ayazma, Kayışdağı sularından içi
liyormuş gibi vücudununı :bütün damarlarına 
iliklerine yayıldığı.riıı! ltissettirere,k adeta insa
nı ga:şyeder. Meşrutiyetin ilanına kadar Çift
lik gazinosu namı ile marut gazinoya oldukça 
değerli kimseler ge;lir, bilardo ve tavla oyun~ 

· ları ve tatlı sohbetleri ile hoş vakitler geçirir
_ !erdi. Gazino ittisalindeki Besim Ömer Paşa
nın köşkü yanındaki Artaki'nin gazinosu da 
hemen ·he~en onunla •hemayarca idi. Şimdi 
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Artaki'nin gazinosu yok olmuş, çiftlik gazino
su da önünde hayvan _pazarı kurulması iti:ba
riyle köylerden inen odun ve kömür ara'ba
ları ile dolarak ·bu bakımdan kesbi şöhret et
miştir ki- şimdiki şekli, · hava bulunur ama 
odun, kömür ıher zaman.· her yerde _,bulunmaz 
darbı meselince evvelki şekline geçim cihe
tinden ihtiyaç nisbetinde teveffuk · etmiştir 
Bağlarbaşı hakikaten Bağlarbaşı idi. O devrin 
maruf bağları o noktadan başlar, Altuni zade
nin, Sultan Kethüdası Behiç Beyin:, Esvaıbi 

Saffet· Beyin, Seniye Sultanın, şimdi Ver.em 
Paviyonları ile sıralanan Valdebağının,. Tan
tavi zade Halid· Beyin, Yusuf Paşanın, Deli 
Fuat Paşanın, ,A.saf Paşanın, Ekmekçibaşının, 
Saatçibaşınıri; · Memduh Paşanın, Tunuslula
rm, Nafiz Paşanın, :Şeyhülislamın, _Kurd İs
mail PaşGanın, Rauf Paşanın, Şevik.et Paşanın, 
son Halife · Ab;dülmecit, Yusuf izzeddin · ve 
Şevket Efendilerin, Ahmet Ratip Paşanın, 

Kirlşçi İbrah~'in, Bağcılar Kahyası Ömer 
Pehlivanın, Hünkar İmamının, Suphi · Paşa
nın, Ethem Pehlivanın, İsmail Pehlivanın, Se
rasker Rıza ·Paşan:iiı; · Bodritmi' Şeyhülislamın, 
Serhafiye Ahmed Paşanın- ve daha hatu- ve · 
hayale · gelmiyen, bilinmiyen zevatın bağları 
ve Ömer Efendi Korusu karşısında Beylikba
ğı vardı ki her ·birinde çavuş, nurgar, keçi 
memesi, müşküle·,' bal,bal, erenköy siyahı, ço
bançavuşu, parmak üzümü, altıntaş üzümü en 
iyisi Rumelinde yetişir yapıncak üzümleri bu
lunurdu. 

Bağlarbaşının üstüne şöyle •böyle şiirler 

ve maniler de söylenımiştit. Çocukluğumda 

işitip •haıfızamda· kalan semaiyi aynen yazı

yorum: 

Yıkılsın ol sitenık.arım varup ağyara yar olsun 
Am terkeyledim gayri diler kanı zarar . olsun 
Kf 'tab'ı tab'ıma: uygwı. bıçkın bir gül'izar olsun 
Cefakar olmasın lakin (? ... ) 

Bu yaz Bağlarbaşı zevketmeğe hergün karar olsun 
A zalim semtine. varmam isterse nevbahar olsun 

Selamsızdan alaJll İ!!ret idem ol yar ile ülfet 
Nesiıni sili istihza ne lazm bir takun hey'et .. 
Bu yaz ben eyledim niyyet sözümden dönmezim elbet 
Türabı Asitaneye kadem basmam. sana nisbet 
Bu yaz Bağlarba!!i zevketineğe hergün karar olsun 
A zalim semtine varmam isterse nevbahar olsu.İı · 

Bulunur kendime ma§Uk bulunmaz sana biç aşık 
Bulunursun beyim amma bulunmaz ben gibI ~aİlık 
Konuşduğun bütün dostlar balı hüsnüne sidık . 
Mübarek .eylesin Mevla kabul etmem seni artık 

Bu yaz bağlarba!!ı zevketmeğe hergün karar olsun
A- zalim semtine varmam isterse nevbahar olsun. 

Bağlarbaşı için bir de mani işidirdim ki 
el'an orada burada söyliyenler vardır: 

Adam aman bağlar başı ... 

Ayna mıdır cemalin her gören bağlar başİ 
Sana gelir güzeller, sende ne var Bağlarbaşı .. 

Ben de derim ki: 

Adam aman Bağlar başı .. , 
Güzellerin mecmaı sefadar Bağlarbaıı 
Bu mecma'da a~ıkan güzele bağlar baııı 

Eş'arında «Berki>> mahlasını• kullanan 
Doğancılarlı Gözlüklü Nureddin Beyin de Bağ
larbaşı üzerine bir semaisi vardır : 

Geçen Bağlarba!!ı semtinde ben bir hftbteıi gördüm 
Gezüb naz ü eda eyler o çeşmi ·anberi gördüm 
Kuzum palıızeve~ titrer kararmı!! başleri gördüm 
Kızarmış nıhleri gülve§ açılmı§ peykleri gördüm 
Bulunmaz hüsnüne akran ömrümde bir peri gördüm 
Cihanı pür ziya eyler_ cemali enveri gördüm · 

Kusurum vat disem caiz cemalin -hüsnün övmekte 
Okumuş cilve naz dersin o daim beni üzmekte 
Nice bin zahmetim vardır am bir lihza görmekte 
Acınır hale duş oldum o ştihu ben ki sevmekte 
Bulunmaz hüsnüne akran ömrümde bir peri gördüm 
Cihanı pür ziya eyler cemali enveri gördüm , . . . 
Beni berki hazan asa sararttı ol saçı leyla 
Görünce· ayda bir kerre nola ol didesi şehla 
Gice gündüz figan itmekteyim gün görmedim asla 
Amnçün çekdiği alamı Berki eyledi imla 
Bulunmaz hüsnüne akran ömrümde bir peri. gördµın 
Ciham pür ziya eyler cemali enveıi gördüm. 

Bağlarbaşı, mahallelerden ayrılıp sayfi
yelere gid~n yol olduğundan .Bağlar başı· na-
mını almıştır. Şimdiki Suadiyeler ibilniem 
hangi plajlar olmadığmdan Kadıköyünün Pa-
pasın Bağı, Kurbağalıdere, Fikirtepesi, Fener.: 

· bahç~, · Çiftehavuzlat, Cadde-bostanı hatta ve 
hatta ·Papasınbağının ilerisindeki Ömerefeıidi 
Çeşmesi bile iıamazgahındaki sedde leziz kah
ve pişirilen bir aramgah idiyse de Bağlarbaşın
dan ilerliyen tepelerin alb-ı havası çar··aktarı 
cihanda maruf olduğu musaddak ve müsel
lemdir, Aşık 'bir · semai nakaratında:· · · · 

Fener bağı, Kayı~ dağı, Caddebostap gel gör 
Niçin inkar .edersi.n a~ılun in'amını ,nankör 

demişse de biz «Ne -bülbül var ne gül açtı, vi-' 
randır Üsküdar şimdi» diyebiliriz. Bir divan~ 
da da: · 
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Aşıkın gülzarı vechi sevgili dildan yar 
Meskenim şimdi civamm Üsküdar ettin beni 

dediği gibi Bağlarbaşı hakkındaki malitmatım 
bundan ibarettir. O zamanlar Üsküdar İstan
bulun sayfiyesi idi, şimdi bilemem ve göre
mem nereleridir. 

Vasıf Hiç 

Bağlarbaşmın en· revnaklı devri, Ondo
kuzuncu Asırdır; bu asrın rind ve külhani 
meşreb şairi Beşiktaşlı Gedai, iki nefis semai
sinde Bağlarbaşı alemlerini tasvir etmiştir: 

Semai 

Mecled ah itmenin ey bülbüli !;leyda var vakti 
Açar gül goncesin elbet gelince nevbahar vakti 
Olur rahi çemende ayşü m'.işuıi iştihar .vakti 
Düşer ol semti ya.re gün olur· bir rehgözar vakti 
Ne cünbüşler olur Bağlarbaı1ında gülizar vakti 
Hele evvel bahar olsuıı da gelsün Üsküdar vakti. 

Bezimde mey sunar ol sakii nevreste hôb güirô 
Sürahiler olur safi . ııetabı bezmile memlu . 
Çeker ınestaneler sermest olub bir nfilei yahu 
Çıkar bir bir temaı:aya çeker üftadeler arzu 
Ne cünbüşler olur Bağlarbaşında gülizar vakti 
Hele evvel bahar olsun da gelsün Üsküdar vakti 

Tutaydım bir kayık ben de Yemiııten yare ahdolsun 
Görenler seyrine koşsun bütün derya ~ dolsun 
Yeter zenciri mihnetten dili divane kurtulsun 
İrişsin Üsküdann mevsimi ahdim yerin bulsun 
Ne cünbüşler olur Bağlarbaşında gülizar v;ıkti 
Hele evvel bahar olsun da gelsün Üsküdar vakti 

Semai 

Açıl ey goncafem ruhsa.ri filin lalezar olsun 
Dağılsın sünbüli keyst'.iların faslı bahar olsun· 
Viıralin bülbüli şt'.irideye darü diyar olsun 
Görüp gül!!ende güller verdi hüsnün ııermsar olsun 
Sana Bağfarbaııı mesken bana hicrin medar olsun 
Bu yaz ey servi kaamet öz makamın Üsküdar· olsun 

• 
Bulunmaz !:iveka.run sen gjbi alemde bir dilber 
Hicab eyler cemalin görmeğe gül5ende gülterler 
Bütün şt'.iridediller babı hüsnünün seyrini ister 

· Salın Bağlarbaııında servi kaddin kametin göster 
Sana Bağlarbaıııı mesken bana hicrin medar olsun 
Bu yaz ey serri k~meı· öz maka_mın Üsküdar ·olsun 

Sana .ihsam Hakdır bu güzellik çok küçük yaşta 
Aman bil kadrini ger mürgi devlet var iken başta 
Gedai aşıkın gönlü gö:ı:ü hep sen kalem kaşta 
Heman leylü nehar kan ağlasun varsın Beşiıktaşta 
Sana Bağlarba51 mesken bana hicrin medar olsun 
Bu yaz ey servi kaamet öz makamın Üsküdar olsun 

BAĞLARBAŞI CADDESİ - Üsküdarda 
Toptaşı semti yollarındandır. Çavuşdere Cad
desiyle Nuhkuyusu Caddesi arasında uzanan 
sağa ve· sdla,.kavisll, dirsekli, ·dik ve yokuş bir 
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caddedir. Her iki tarafında kavşağı olan ve
ya kesiştiği yollar şunlardır: Abacıdede Soka
ğı, Helvacıali Sokağı, Balcılar Yokuşu, Vali
de.kahyası Sokağı, Valideimareti Sokağı, Çini
licami Sokağı, Osmanpaşa Sokağı, Çiniliha
mam Sokağı, Kasımağa Sokağı, Pazarbaşı So
kağı, Turşucukemal Sokağı, Tahtıreva}leı So
kağı, Alacaminare Sokağı, · Boybeyi Sokağı, 

Miroğlu Sokağı, Yamacı Sokağı. 

Çavuşdere Caddesinden gelindiğine gö
re kaba taş döşeli, iki araba geçecek genişlik
tedir. Helvacıali Sokağı kavşağından sonra 
sola bir kavis· çizerek dik bir yokuş olur. Bal
cılar Yokuşu kavşağına kadar olan caddenin 
bu :birinci kısmında ikişer katlı ahşaıb evler, 
arsalar ve. bağıçeler vardır. Sol kolda iköşede 
klasik üslubda, kesme taştan tekne~i çukur
da Kalyoncular ka.tihi Dereli Mustafaefendi 
Çeşmesi bulunmaktadır. Yol 1burada tekrar 
sola kıtvrılır, sağ taraıfta Toptaşı Cezaevinin 
yan cephesi, sol tarafta meydanımsı.bir açık
lık ve Validekahyası. Sokağı kavşağı vardır. 

Bu noktadan itibaren yol üç araba rahat ra
hat geçebilecek kadar genişler,· sağda (Valide 
İmareti) Toptaşı Cezaevi, sol tarafta Atikva
lide Camii ve Medresesi bulunmaktadır. Va
lide imareti ve Çinilicami sokakları ile teşkil 
ettiği dörtyol ağzından itibaren Bağlarbaşı 

Caddesinin üçüncü kısmı başlar diyebiliriz, 
yol yine iki araba geçebilecek kadar daralır, 
tekrar dikleşir, ve Nuhkuyusu Caddesine·bağ
lamr. Bu kısmın iki kenarında ikişer üçer 
katlı pek azı kargir, çoğu ahşab evler, bağ
çeler, arsalar sıralanır; iki bakkal, bir berıber 
dükkanı, Kasımağa Sokağı kavşağı köşesinde 
1bir mahalle kahvesi, Çinilibamam sokağı kav
şağında ·bir çeşme bulunmaktadır. Boy;beyi ve 
· Miroğlu sokaklariyle olan kavşakları arasın
da 7-8 yıl önce yıktınlmış iki ahşab meşru-
tası ve haziresi kalmış Pazarbaşı Nakşibendi 
dergahı :bulunmakta idi. Caddenin n.i:hayetin
de bir Kaadiri dergMıı olan Salı Tekkesi bu
lunmaktadır. (Nisan 1951). 

Hakkı Göktürk 

BAĞLARBAŞI ERMENİ MEZARLİĞI -
İstanbulun en eski Ermeni mezarlıklarından 
biridir. Bağlar-başının tam göbeğinde ve Ka
dıköy ve Kısaklı . tramvay hattının kavşağın
da hulumİıaktadır. Mesaha.&ı 14000 m2 kadar
dır.Cenup ve şimal olarak iki kısma ayrılmış
tır. Ortada kalan ufak 1bir kısım ise Rumlara 
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aittir. Yeni Mahalledeki Surp Karabet Kili
sesine ait olan cenub kısmı daha eskidir. Şi

mal kısmı ise Selamsızdaki Surp Haç Kilise
sine ait olup nisbeten daha yeni ve daha bü
yüktür. 

Mezarhğın tesis tarihi cenuptaki kapının 
üzerinde bulunan mermer taştaki kayda gö~e 
1555 dir Fakat bu kayıt zamanından olmadığı 
için tarihi ibir kıymet ifade etmez. Maaınafih 
·bu tarih aşağı yukarı doğrudur. Zira Ermeni
lerin Üsküdara yerleşmeleri de bu sıralara 
tesadüf eder. 

Mezarlığın toprağını Ermeni cemaatına 
vakfeden Atam isminde Diyarbakırlı bir Er
meni katır tüccru:u:dır. 1718 tarihinde vefat 
eden bu şahsın, bugüne kadar mevcut olan 
mezar taşındaki kitabeye göre, bütün varı yo
ğu satılarak mezarlığın toprağı satın alın

mıştır. 
1885 tarihinde mezarlığın etrafı duvarla 

çevrilmiştir. Bu iş ibilhassa o zaman Surp Ka
r.a:bet Kilisesinin vaizi olan Başpiskopos (son
radan Katoğikos) . Matteos İzmirliyan'ın ve 
Surp Haç Kilisesi vaizi olan Piskopos :Kirko
ris Aleatcıyan'ın gayretleriyle başarılmıştır. 
· Eskiden Ermenilerin yüksek zümresi ve 

bilhassa · Amira ünvanını taşıyanların ekseri
yeti Üsküdar ve civarında oturdukları ve bu
rasının İstanbul E;rmenilerinin ilk mühim ir
fan kaynaklarından biri olduğu için, Bağlar
başı Ermeni Mezarlığında gömülü birçok meş
hur simalar vardır. Bunlan ilci kısma ayıra
biliriz. Birinci kusma mezar taşları ibugüne 
kadar mevcut olanları, ikinci kısma ise mezar 
taşı ol:mıyanları yahut kaybolmuş olanları da
hil edebiliriz. Birinci gurupta ibulunan kayda 
değer şahıslar sınıflarına göre şunlardır: 

Din adamları : 

Bunlar arasında beş patrik iNc. başta ge
lir. Vefatları sırası ile, isimlerini veriyoruz : 

Zaka.rya Vartabet Vanlı (vefatı: 1640), 
Piskopos Ohannes Çamaşırcıyan (1757 - 1817), 
Piskopos Astvadzadur (1768 - 1'846), Piskopos 
Karabet Balatlı (1783 - 1850). Pişkopos Sarkis 
Kuyumcuyan (1804 - 1865). 

Diğer .din adamlarının ·başlıcaları şun

lardır: 

Tokatlı Boğos Vartabet (vefatı 1675), 
Retos Varıtaibet Edirneli (vefatı: 17 46) Kudüs 
Patrikh:aesi murahhaslarından Simoen Pisko
po's (vefatı: 1767), Kayseri Surp Karabet Ma-

nastırından Bedros Piskopos (vefatı: 1778). 
Ankara Ermenilerinin ruhani reislerinden 
Başpiskopos _ Antreas (1758 - 1807) Kudüs 
Ermeni Patrikhanesi Vekili Tekirdağl1: Agop 
Piskopos (1756 - 1809), yine Kudüs Ermeni 

· Patrikhanesinden İstanbullu Bağdasar Pisko
pos (vefatı: 1809), Kilikya Ermeni Katoğikos
luğu mensuplarından İçevanlı Boğos Başpis
kopos (vefatı: 1810), Kudüs Ermeni Patrikha
nesi azalarından Tokatlı Markos Başpiskopos 
(vefatı: 1826). 

Mütefekkir ve sanatkarlar : 

Meşhur mimar Serkis Kalfayan oğlu, yaz
manın mucidi Kevork (ölümü: 1751), Kayse
rili Merametçi · Kalust Kalfa . (ölümü: 1779). 

. Aşkhar ovalı Gireğ Kalfa (doğrusu Güreğ ola-
cak) (ölümü: 1806), Müderris ve Kopsit Mardi
ros Sargayat (1741-1813), Sarayı Hümayftn de
mircibaşısı Manuk (1788-1838), Sarraf Serkis 
Koranyan (ölümü: 1855) meşhur tüccar Mar
diros Markaryan (1801 - 1867). Meşhur şair 

Bedros Turyan (1851 - 1872). Saray baş tabiıb
lerinden Ohannes Bey Şimşiryan (1830-1895), 
Saray hamamcıbaşısı Serkis Marzmanyan 
(1807-1897), Saray Mimar.ba~anndan Serkis 
Bey Balyan (ölümü: 1899), Muharrir Mıgırdıç 
Şalın.azar (1866-1900), Saray sertabibi Vahan 
Paşa Manulyan (1840-1902), Saray ikinci ter~ 
cümanı ve yabancı Basın Müdürü, Bala rüt
'heli Nişan Seferyan (1848 - 1906), Berberyan 
Mektebi müessis ve müdürü edip Reteos Ber
beryan (1848-1907), Dr. Diran Paşa Papazyan 
(1866-1928) v.s. 

Amiralar: 

Azatyan Bedros Amira (ölümü: 1762), 
Azatyan Mardiros Amira (1745-1775), Kadı
köylü Sarraf Artin Amira. (ölümü; 1776), 
E·ginli Sarraf Pişmişzade Karabet Amira 
(1750-1802), Eginli Aznavoryan Kaspar Aınira 
(ölümü: 1806), Akulisli Meyrem Kulyan Torna 
Amira (1738 - 1818). Saray Mimar.başısı Bal
yan Kirkor Amira (1764 - 1831), Aznaıvoryan 

Aznavor Aınira (ölümü 1832), Eginli Sarraf 
Markar Amira Deryantz (1776 - 1841), Nizam 
ustası N oradunkyan Artin Amira (1770 -
1834), Pişmi~yan Mikael Amira (1785 - 1849) 
vesaire .. 

Mezar taşları bulunmıyanlar arasında da 
ezcümle ~unlar vardır: 

Meşhur mimar Serkis Kalfa (ölümü 1740 a 
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doğru). Saray ressamı Ohannes Behzat (1809-
1874), meşhur ressam,· Apra:ham Sakayan 
(1821 - 1876) 19 uncu asır İstanbul Enneni-

· lerinin en mümtaz mütefekkiri Ohannes Bad
veli Deroyentz (1801 - 1888), Şair ve edip Ha
çadur Misakyan (1815 - 1891), Tarihçi. ve edip 
Harutyun Mınmryan Misakyan (1815 - 1891) 
Tarihçi ve edip Harutyun Mınnıryan (1860 -
1926), Müderris ve edip Ohannes Hintliyan 
(1866- 1950) v.s. 

Bağlarbaşı Ermeni Mezarlığındaki mezar 
taşlarının şekil ve sanat cephesine gelince . 
şunları söyliyebiliriz: 17 nci asra ait olan en 
eskiler alçak ve :bir tabut şeklindedirler. 18 
inci asra ve 19 uncu asrın ortalarına ait olan
lar ekseriyetle müstatil şeklindedirler ve yük
seklikleri de vasati olarak yarım metre ka
dardır. 19 uncu asrım ortasından ,bugüne ka
dar olanlar da muhtelif şekiller arzederler. 

San'at cephesine gelince, eskilerden fev
kalAde güzel oymalar ve kabartmalarla süs
lenmiş taşlar vardır. Mesela Patrik Zakarya 
Vanlı'mn ve Azatyan Amiralardan birkaçının 
taşları bunlara birer örnek teşkil ederler. 19 
Ull'CU asrın ortalarına kadar olan mezar taş
lanmn ·bir hususiyeti de kitaıbelerin altında 
merhumun sanatına ait bir aletin ıhakkolun
muş bulunmasıdır. Mesela bir terzinin taşın
da bir pergel görürüz: Mezarlıktaki en büyfuk 
taş, Kirkor Amira Balyan'a, en ufağı ise Ser
kis Kalfanın torunu Katarineye aittir. 

Mezarlıktaki .tarihi ve edebi kıymeti haiz 
kitabeler· bu satırların muharriri tarafından 
1942, 1943 ve 1945 yıllannda asıllarından 

büyük bir itina ve eme,kle toplanılmıştır. Bun
ların sayısı 500 ü bulmaktadır. Maalesef bu 
kitabeler gayri matbudur. 

Kitabelerin harflerinin hususiyeti hak
kında umumi olarak şunu söyliyebiliriz. On
dok1JZUncu asrın başlarına kadar olanlar bü
yük harflerle, ondan sonrakiler ise küçük 
harflerle yazılmıştır. Edeıbibakımdan ise men
sur ve manzum olmak üzere ikiye ayırabiliriz. · 
Manzum olanlar arasında fevkalade güzel şiir
ler vardır 

En eski kitabe Koca Bedros'un zevcesi 
Şamam'a aittir ve 1637 tarihini havidir. 

Mezarlıkta ermenice harflerle türkçe ola
rak yedi adet kita:be mevcuttur. Bunların 

mümkün olduğu kadar asıllanm muhafaza 

ederek ve tarihleri sırası ile buraya koyuyo
ruz: 

1 

Engürülü rahip Boğos'un oğlu muganni Boğos 
Ölümü 1756 Temmuz 30 

(Bu iki satır ermeniced:ir) 

Ne için ben dünyaya geldim gel de (-) 
Al da kendimi fidai aldım inanman yalandır 
Dünyaya gelen neçin gelir, e·ğer. (gedaeb?) 
Eğer baki olur, fikr eden selwıet bulur 
İnanman aldatır dünya Husgudardır mekanım 
23 de teslim edip canım 
Kim sebeptir helal kanım 
İnansan fend boıı dünya 

Dua ediniz. 

(Bu kitabe çok müşkülatla okunabilmiştir.) 

2 

Bahkcı ~osik 

Kimse demesin ki beı\im 
Ben söyledim ki benim 
Her kim ki derse benim 
Olur nice ki, benim. 

5 Eyl(U 1840 

Yukarıdaki kitabenin. sahibi Balıkcı Mo
sik gayet gü:çlü ve kuvvetli ve aynı zamanda 
kabadayı bir kimse imiş. Lakin. bir gün kavga 
esnasında kendisini kamalıyarak öldüıımüşler. 
Bundan dolayı bu :10.t'ayı gelecek nesillere de 
'bir ders olmak maksadı ile mezar taşma yaz-
mışlar. : 

3 

Hayya Serasker Hisrefi (Hüsrev) Pa
ııa Hazretlerin ser ka. 
vazbaşısı akrebahsı 

Ağanın sad ince Serkisindir 
1262 (1845) 

4 

1847 teşrinievvel 3 cuma 
Gina oldu Kayseri· kayserisi 
Talaslı Üsküdar Atpazarı 
Sulu Han odabaşı Karabet dayı. 

5 

Kimse demesin. ki benim 
Ben söyledim ki benim 
Her kim ki derse benim 
Olur nice ki benim. 

·Milos oğlu Talaslı 

Bedrosun oğlu Karabet. 
Sene 1856 da Tammuz 6 · 
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6 

Bini Esayi Ohannes Kahyayan 
Bura düştüm amma Kayseri vatan 
Sin onsekiz iken henüz nevcivan 
Takdir kıldı kabri ebedi mekAn 
Yol oğramaz artık ah peder mader 
Muhtacım kıl dua, ey ibıü beşer 
Ki sana da rahmet diler müminler 

26 Haziran 1867 

7 

Bulmadım zahmi ecele dostlar bir çare Hayf 
Genç yaşım.da girdim encam gördüğün mezare Hayf 
Hüsnüne ya maline bel bağlama sen ey gafil 
Malın halka yem olur cismin de muru mh'e Hayf 
Kani Iskender-u Dara, kandedir ,Isfendiyar 
Kılmadı zerre (vekaç?) (bir iki kelime noksan) Hayf 

(Tarihi yazılmamıştir) 

Mezarlıkta kitabesi Arap •harfleriyle bir 
tek mezar taşı vardır ki o da ,Balyan Kirkor 
Amiranın taşıdır. 

Kevork M. Pamukciyan 

BAĞLIBAĞÇE SOUĞI ~ Üsküdar~a 
Bülbülderisi semtindedir; Tophan~lioğlu So
kağı Tekkeiçi Sokağı arasında uzanır; Top
hanelioğlu Sokağı kavşağından gelindiğine 
göre, . üç aiaba ,geçebilecek genişlikte, kaba 
t~ döşelidir; sağa bir ikavis çizerek dik bir 
yokuş halini alır ve Tekkeiıçi Sokağına dokuz 
·basamak merdivenle kavuşur. Bu .. sokağın, 
ortalarında, ağ711! taş bilezikli . v~ demir ka
paklı bir. kuyu vardır. Birer ikişer katlı ahşab 
ve tuğla yapı evlerinde mütevazı gelirli Türk 
aileleri oturmaktadır. Kayda de_ğer başka bir 
hususiyeti yoktur. 

' Hakkı Göktürk 

BAĞODALARI J\'.(ESCİDİ - (B. : Fatma 
Hatun Mescidi). ' 

BAĞRIY ANIK SOKAĞI - Üsküdarın 
Selamsız semti sokaklanndandır (1934 Bele
diye Şehir · Rehberinin 27 numaralı paftası); 
Bülbülderesi - Bağlarbaşı yolu ile - Karaibağ 

Sokağı arasında uzamr; ibir araba geçebilecek 
kadar geniş bir toprak sokaktır; bir tarafı kır, 
·bir tarafı bağçeli olup ortalarına, doğru kar 
şılıklı ancak iki kargir ev vardır (Nisan 1951). 

BAHA, BAHA.LILIK - Baha, beha, Hü• 
seyin Kazını Beyin Büyük Türk Lugatı'na gö
re dilimize f~rscadan alınmış isim, «bir şeyin 
alını:b satılan kıymeti, değer». 

Kadimden · beri halk ağzında «B» yeri-
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ne «P» ile telaffuz edilir, «paha, pa1halılık,· 

pahacı» denilir, fakat eski-den .. münevverler 
daima «B» ile y;ızarlar idi. Eskiden avam ara
sında basit •bir ibtidai tahsili görmüş olub da . 
akran ve emsali tarafından «Mektebli» deni~ 
lenler de bu kelin1eyi «B» ile yazdıkları halde 
!atin asıllı Türk :harflerinin kabulünden son
ra yazı dilimizde -bir imli · nizamı kurulama
dığı için inkilab neslinin münevver ta:baka
sının tümü, dilimizde binlerce benzeri gibi 
ciddi. 1bir tenkide lüzum görmeden «Baha» 
yı <<·Pahb olarak yazmaJ{tadırlar, tek . istis
nası has isim olarak kullanıldığı . zamandır, 
hamdederiz ki bir <<Bay Baha», <<Bay Pa•ha» 
olrnamışdır. 

Hüseyin Kazım Bey meşhut eserinde di
limizde kullanıiışına misal olarak Nedim .ile 
Şeyh GaaUbden . şu, !beyitleri almı:ştir: · · 

Nazirin yok cihanda hüsnile mihri müneyversiııı 
Baha olmaz &ailJ cana aceb pakize gevhersin 

Nedim . 

Zamanımız Karikatürleri : 

Ticaret Vekaletine göre· İstanbul ucuzluk diyarı imiş ; 
· · · · (Gazeteier) 

«Şebi yeldayı muvakkitle müne~cim ne biİir 
Onu memurlara sor kim geceler kaç saat!> .. 

(Nehar Tüblek; Akbaba Mecmuasl) 
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Hüsnünün olsun bahayi. rayeganı can il baı 
Talibim vasi olan bi derdler kılsın telaş 

. Şeyh Gaalib 

Eskiler gerek eşya gerek insan hakkında 
kıymeti takdir edilemeyecek · kadar yüksek 
olanlar içi «bi Baha» derdi; artık kullanm~yo
ruz, ya zamanının taze dilli şairi N e_dim gibi 
«baha elmaz», ya'hud «baha bulunmaz, baha 
·biçilmez» diyoruz. 

Hakiki değeri çok yüksek gaayet kı:ymet
li eşya hakkında giran baha» denilir, zamanı
mızda bu terkib de yaşı ellisini aşmış· ·kalem 
erbabı arasında pek ender kullanılmaktadır; 
fakat esefle kaydederiz. ki devrimizin konuş
ma ve yazı dillerinde bu terkrbin karşılığı ko~ 
nulmuş değildir; «girim baha» hakiki ~eğeri 
çok yüksek olarak tes:bit edilebilen şeydir, 
« baıha . bulunmaz, baha biçilmez» sözleri . ile 
ifade edilemez, «bahalı ve çok bah~lı» da de
ğildir, zira •bunlar değerinden Üstün . fiatla 
satılan şeyler hakkında k.uUanılır. 

İstanbul ağzında bfr de «ateş 1bahasına .. ~ 

tabiri vardır, Büyükşehrin tarihinde birer 
afet olmuş korkunç büyük yangınları hatır
latarak, bir şeyin hakiki değerinin ·kat kat 
üstünde satılması, tedariki zarureti ile keseyi 
tam takır bırakması, adeta yakub kül etmesi 
yerinde kullanılır, misal: 

-' Müjde, uskumru çıkmış .. 
- Çıkdı ama ateş bahasına .. 
Mecazen, vuslatı aşıkı kül eden maşuk, 

maşuka, canan, sevgili için söylenir : · 

Kalayı vuslatı o ı,:fihun ate!'! bahasina .. 

Bir şeyin hakiki değerinden çok aşağıya, 
çok ucuza tedarikine de «yok bahasına .. » 
deriz, misal: 

On dönüm bağı :bağçesi ile beraber koca 
köşkü yok bahasına kapattılar ... 

Yavruydu çırpamadı kanadını 
Baldırı çıplaklar tattı tadım 

Pazarda vuslatı yok bahasına 
Bakır yapdı o şfih altın adım 

Galatalı Hüseyin 

------------- -· . ------------- ·--~ 

İSTA.NBUL CANAVARI 
----~-----------~="---...,..... .... · ... ~·--~--

ı,- ., .,._. Zamanımız Karikatürleri : 
Durmadan artan kundra fiatları üzerine (Akbaba Mecmuası) 



BAHA, BAHALILIK - 1824 - İSTANBUL 

«Bahada ağır yükde -hafif .. » deyiminde 
umumiyetle mücevherat kasd olunur; İstanbul 
ihtilallerinde iktidar mevkiinden devrilen 
devletliler· kellelerini kurtarmak için kaçıb 
gizlenmeğe mecbur kaldıklarında mükellef sa
raylarını giranbaha eşyası ile ihtilalcilerin 
yağmasına terk ederek yanlarında «yükde ha
fif bahada ağır» şeylerini götürürlerdi. 

İstanbul ağzında aşk ve alaka yolunda 
mecazen de kullanılmıştır: 

Senden kabulüdür benden bir teklif 
Gel olalım dedim lam ile elif 
Oğruladun o güzeller şahım 
Ağırdır bahada hem yük.de hafif 

Galatalı Hüseyin 

Tarihçesi boyunca Büyü.kşehir İstanbul, 
harb yıllarında erzaJ{ getirilmemesi ve anbar
larmın boşalması yüzünden; şehrin büyük: lbir 
-Imsmını kül eden· dehşet verici yangınlardan 
sonra; uzun ve şiddetli kışlarda kara ve de
niz yollarının kapanması ile; hemen hepsi 
kanlı ihtilallerle devrilmiş beceriksiz ve ya
hud emsalsiz suiistimaller ile kirlenmiş elle
rin idaresinde kaldığı zamanlar; ve nihayet 
bütün bu fırsatlardan istifade etmesini bilen 
muhtekir esnaf ve tüccarın melaneti · eseri 
olarak halkının ıstırab ile -kıvrandığı baha
ltlık devirleri yaşamıştır; öylesine ki şikayet 
sesleri, feryad ü figan hatıralar, vak'anüvis 
notları, şiirler ve ·halk· ağzı detanlarla İstan
bulun tar~ne mal edilmiştir. 

. Onsekizinci asrın seçkin şairlerinden Os
manzade Taib· 1718 de Pasarofça Muaıhedesi 
ile sona eren Rus ve Venedik. harblerinin 
muhtekirlere :fürsat vermesi ile İstanbulda se
·bep olduğu ·bahalılik ve geçim sıkıntısı üzeri
ne manzum bir feryadname ya2llllış ve sulh 
muahedesinin akdinden az evvel sadaret mev
kiine gelmiş olan 
Damad Nevşehirli 

İbrahim P a ş a y a 
takdim etmiş idi : 

Hayri makdem aceb 
ma,Jıallinde 

Geldin ey asafı bü. 
lend ara 

Berekatı Halil İbra
him 

Olmadan m.a.kdeminle 
cilvenümii 

Serbest satL, 

Gelmeseydin eğer bu günlerde 
Şebr olurdu harab ser ta be pi 

Etme ahvali halkı istifsir 
Nakledersem keder verir zira. 

Çıkılı ates bahisına hiyzüm (odun) 
Satılır dirhem ile ô.d asi 

Ya kömür şöyle kim gubin dahi 
Tôtiya (sürme) oldu dideye bili. 

Arpayı hod tefahhus eyleme kim 
Arpalık hasılı yetismez ana 

Arpa torbası sanur am gören 
Olsa . bir gözde arpacık peyd'a 

Revganı dil (gönül yağı) erimede ııebü zılz 
Şem'veş mum deyu yanub fukara 

Revgam sade İ!!tirisı muhal 
Ki bahasına itmez akçe vefa 

Şimdi bir yağlı kapu da yok kim 
Edelim anda derdi cflİı. deva 

Kahveyi mezhebine uydurdu 
Nohudu kavurub içer zürefa 

Seri· dervişde küleh görse 
Bal kabağı sanub kapar gureba 

Sabun anılsa ağzımız köpürür 
Üştüri kefzeban (gevi!!! getiren deve) gibi mesell 

· Vesah iilflde kaldı cümle siyah 
Şimdi ayniyle kirli dense sezi 

Koltuğunda somun sanub sevinir 
Bir fakir olsa mübteliyi veba 

Bu galaya sebeb nedir bilemem 
Yine herşeyde var bakılsa reha 

,·, 
· Her taraf dan zahire gelmekde 
Pür seffiln ile lehi derya 

Yok mahiiziııde yer ayak basacak 
Öyle memlfl zehür ü eşyi 

Yolun öğrendi satmamn tüccar 
_Sorar izler kimsene yok ziri 

· Zamanımız Karikatürleri : 

Narh ve ötesi 
(Akbaba Mecmuası) 



ANSİKLOPEDİSİ 

Tamahı hAmı ile bükktrnın 
Muhtekirler belisıdır bu belA 

İhtimam eyle narha sultinım 
Def ola ehli beldeden bu gali 

Ahzedüb kande muhtekir var ise 
Eyle resmi veziretl icra 

Ki safiyi derin ile alem 
Eylesiinler dua sabah ü mesi 

..;__ 1825 - BAIIA,BAHALILIK 

Zamanımız Karikatürleri : 

«Büdce Komisyonu> (AJ.Qbaba Mecmuası) 

Fakatı ne kadar yazıkdır ·ki adının ebe
diyen hayr ile anılması için ilk ~k Matbaa
sJ.Dı açdırtmaS'l kafi ,bir hizmet olan büyük ve
zir Dam.ad Nevşehirli İ•brahim Paşanın 1718 -
1730 arasındaki sadareti, Lale Devri de İstan
·bulun günlük hayatında bir •bahalılı:k, gayri 
meşrtl kazaı;ıçlar peşinde ihtikar, mal ve er
zak gizleme devri Olıı\uşdU:; Üstelik bir lüks 
düşkünlüğü ve sefahat :bütün . yüksek tabakayı 
sarmış; yukarıyı taklide kalkan orta tabaka uyandırdığı zaman İstanbullular ;bu süfli 
içtimM huzurunu :kaybetmiş, fuhuş ve ,türlü adamların peşine takılıvermişdi. (B. : 1730 
rezalet artmış, mahkemelere varınca rüşvet ihtilali; Halil, Dellak Patrona; Gümüşendaze,; 
girmiş, ayak· takımı azmış; 1,brahim Paşanın Lale Devri). 
şahsi düşmanları ,bir fitne tabı-iki için .müsaid Dördüncü Sultan Mehmed devrinde ve 
zemin bulmuş, 1730 da Batazıd Hamaminda Köprülü Mehmed Paşanın sadırazamlı.ğı za-
yalın ayaklı bir dellak, arnavud Patrona Halil manında hicri 1070 = miladı 1660 yangını 
•bir sabah bir kaç ayakdaşı ile ihtilal ateşini lstanbulun dörtde üçünü yakub yok iden :bir 
_____ P._:A}-l_A_L_l~L-;~-T.-:A--o~Ğ~~-..,,.-~--...... --i~-:.!!"';•;;-c.~•f~s~'i-'/~İ z_.., __ G:_,.,.,.A.._Z.,.li-:;;aLER - 1 ateş 11.feti olınuşdu (n. : 

1253 

1 -.. Ayazmakapusu Yangın-
ı! • . lan). Yangından sO!D.ra 

ı , Büyükşehirde korkunç 
/ bir kıtlık; onun yanı sı

ra müdhiş bir bahalılık 
oldu, kısa süren ,bu buh-

r 

ranı o günlerde · tstan
bulda yaşamış Ende
runlu Mehmed Halife 
«Tarihi Gilmanb adm
d·aki eserinde şöylece 

anlatıyor: 

« ... . oğul babaya ve · 
ana baba oğluna, ve ka
rmdaşa bakmayu.lb ateş 
teskin oluncaya kadar 
hayran ve sergerdan 
kaldılar. Badehft akılları 

-U'=-TA, t:>Ü~VA 12E~Or2UNU KtRMA&A <;AL.1~1YQ~ !--

başma geldikde, üç gün
denbert aç ve . susuz he
lak mer,tebesine varmış
lar, ne su . ve ne ekmek 
var, zid ateş su yolları
nı ve değirmeneri bozdu 

7.arnanırnız Karikatürleri : 

Bakkaliye fiatlan üzerine (Akbaba Mecmuası) 



BAHA AKSARAYLI - 1826 - İSTANBUL 

ve unu ve buğdayı ve ekmekci dükkanlarını 
bil.külliye yakub harab etti. Bu gez halk va
lih ü hayran kaldılar. 

Şöyle ki ·bir ekmek bulunsa bin ak
çeye alurlardu. Bu minval ·üzre dört beş gün 
mikdarı aç ve susuz ve evsiz herkes _ne yerde 
ateşden necat ·bulduysa geçindi, sonra tedricen 
Üsküdar ve Sultan Eyyubdan ve Tophaneden 
nice yüzbin derdü ,bela ile def'i ramak mik
darı ekmek ve yemiş getirüb ehlü iyali ile 
ifakat buldu, ve aldıkları ekmek toprağa ben
zer, on dirhem mikdarı ·bir akçe, o dahi• hu
lunmaz». 

Bu 1660 yangını afetini gözleri ile gören 
şahidlerden ermeni halk ş~i Aznavuroğlu 

türkçe yazdığı yangın destanında : 

İstanbulda yangın otluğu sene 
Fınnlardan ekmek alınmaz oldu 
•••••••••••••••••••••••••• ~ ••• • ••••••••••••••••••••••••••••• 

Yangın oldu bu kıtlığın sebebi 
Hep külli cümle !iey bulunmaz oldu . 

diyor (B. : Aznavuroğlu). 
İstanbulda aşağı ve orta taıbaka halk, 

bilhassa mahdut gelirli memurlar Birinci Ci
han Harbi ve onu takiıb eden 1918 yılı müta
rekesi ile acı işgal yıllarında da çok ağır mah
rumiyet çekdiler. O devrin ciddi ve mizahi 
gazetelerinde •bu ·bahahlığın ve darlığın akis
lerine geniş ölçüde rastlanır. Aydede mizah 

c:ı,ı.ı;e G,Eı.:ııaı.:iı.e.ı:-= İ<;:iN ı..ıc.ı.ız AYAK~BI YAP.11.Ac:AI<: 
- ~ZETeı..E:ı:z. 

"YA.'ZISt2 

Zamanımız Karikatürleri : 
Kundura fiatları üzerine (Akbaba Mecmuası) 

gazetesinde Abdülbaki Fevzi-, Kalemine tah
sis edilmiş olan «Be tarzı kudema» başlıklı 
sütunda bir kasidede : 

Bakın ol rütbe süfli pe"er olm11$ kim cihan şimdi 
«Fasulya» ·dır veUünninıeti bi imtinan şimdi 

Bunaldım kaldım Allahını ne halt itsem aceb 
bilmem 

Temelden oynamı!:!dır hane; çökinüşdür tavan şimdi 

Börek, et, baklava bilmem ne beklerken. sabah akşam 
Gelir han üzre birkar baı:ı sarmısak, soğan şimdi 

Canım btr «türlü» ister hayli müddettir benim amma 
Nasıl yirsin nasıl onb~ kuruş bir,-patlıcan !:!imdi 

Maaş · erbabının yok.dur bugün bir farkı sailden .. 
Yaş~r bir ehli irfandan mükemmel bir çoban şimdi 

BAHA (Aksaraylı) 
1

- İkinci Abdülhamid_ 
devrinin sonlarında, İstanbulun Onikiler diye 
anılan fiyakacı külıhanbeylerinin en · namlıla
rından bİricİir. Onikilerin 1başı olan Arap Ab
duiıahın müsahi'b ve :hifil!letkarı gibi idi. Ha
yatı hakkında başka bilgi edinilemedi. (B. : 
011ikiler; Abdullah, Arab). 

Bibi. : Ahmed Rasim, Muharrir bu ya, 

BAHA BEY - Ressam ve karikatürist;· 
hayatı hakkında hiç-bir bilgi edinilemedi; -İs
tanbul ve dolayısiyle Türkiye matbuatında 
ilk karikatür nesreden sanatkardır. Eski Ka~. 
ragöz mizah ga:z~tesinde kuruluşu tarihinden 
çalışmağa ·başlamıştır. «Yeni Kitab» da Baha 
Bey hakkında çıkan dört sahifelik bir yazı
da da hal tercemesine dair maalesef tek satır 
yoktur. Buraya bu yazıdan ;bir parça ·aııyoru.~: 
«Maziı;l~ki hayatımızı ressam Baha Beyden da
da güzel tasvir edecek bir ressamımız yoktur. 
Mesela görücülerin karşısına. çıkan bir genç 
kızı göz önüne getirelim .. Baha Beyin kalemi 
ile bu sahne o kadar canlanır ki genç . kızın 
mahcubiyetinden süzülen gözleri, ürkek hare
ketleri, görücülerin ufak bir tenkid noktası 
'Qulmak için !kızcağizın üzerine yiyecek gibi 
saplanan gözleri, zamanın haleti ruhiyesini 

. mükemmelen. -canlandıırır. · Eski , tandırıbaşı 
alemleri, boza meclisleri, aile sohbetleri, ma
·halle kavgaları, vaaz dinleyen· kadınlar, orta 
oyunları, sünnet cemiyetleri ... Velhasıl mazi-

,, deki bütün hayatımız, Baha Beyin kaleminde 
fırçasında aynı kudretle _canlaır. Bu kudreti 
onun yaşadığı ·temiz aile muhitinde· aramalı
dır. Sanatkar temiz ·ve samimi bir Türk muhi
tinde yetişmiştir». 



ANSİKLOPEDİSİ ,_ 1827 - BAHAEDDİN ·(Mahzun) 

_ Bu yazı, saatkarın kanotiye şapka ile bir 
portresi, ~tır'a.n okuyan hoca efendi, ney ça
lan mevlevi ve dilenci isimlerinde üç deseni 
ve hokkabaz Çiçekçi oğlu, görücülere çıkmış 
genç kız, bir mahalle kavgası isminde üç kom-:
pozişyeınu ile tezyin ·edilmiştir .. Bunlar, Baha 
Beyin kuvvetli bir desinatör olduğunu .hakkı 
ile .göstermektedir. Şurasını d~ ehemmiyetle 
tespit etmek isteriz ki, Baha Beyin yaptrğı işi· 
bugün devam ettirmek isteyen bir acemi zat 
görülmektedir; fakat bu soğuk şeyler ne de
sen bakımındaµ ve ne de ruh ,bakımından bu 
sanatkarların eserleriyle ölçülemez; bu soğuk 
ve çirkin şeyler maziyi tehzi_le kaçan ve bir . 
türlü (jalaletten kurtulamayan biı;- kalemin 
mahsulüdür ve öyle zannederiz ki, zevki se
limden mahrum ve saınat kültürü .olmııyan 
ayak takımını güldürmektedir. Baha Beyin 
hüneri, eserlerini güldürmek için yapmayı

şında idi. 

BAHA BEY YALISI ___; Sütlücede idi; 
sahibi Baha Beyin kiıiı olduğu 'tespit edileme
di. İstanbul Ansiklopedisine· bu madde 1306 
senesinde Sabah .gazetesinde çıkmış b~ şatış 
ilanından, eski bir · Haliç yahsı h·akkında. fikir 
edinilmek için alınmıştır. Bugün, Haliçte tek 
yafı kalmamıştır diyebiliriz, Bu satış ilanının 
verdiği tafsilat şayanı dikkattir: 

«10 oda, 4 sofa, 1 hamam .. ayrıca 10 o~a 
selamlık dairesi, bekar uşak odaları, limonluk 
ve meyva ağa-çlar.ı .. » Yarını asır içinde. Hali
cin inanılmıyacak derecede sima değiştirişine 
Baha Bey Yalısı pek canlı -bir misaldir. 

BAHADIR SOKA<iI --- Beyoğlu İlçesi
nin, Şişli Bucağının, Paşa Mahaiıesi sokak
larındandır. Ferahi Sokağ•ı iie Darülaceze. yo
lu arasınd;ı iki araba genişliğinde· bir toprak 
sokaktır. Bu sokağın sekenesini te~kil eden 
fakir Türk aileleri birer katlı ahşab ve ka:giı' 
kulübemsi tipik evceğizlerde barınırlar. (Ocak 
1951). 

Hakkı Göktürk 

İstanbul Ansiklopedisinin yarım kalmış ilk bas• 
kısı bu madde ile sona' erer. Bu yeni baskı geniş 
ölçüde ilavelerle yapılır iken buraya şu satırlar bir 
h:ltıra olarak kaydedildi. 

BAHAEDDİN (Mahzun) - Hicri yahud 
rumi olduğunu tesbit edemediğimiz 1301 tari
hinde şeni ıbir cinayetin kurbanı olmuş gene 

bir kahveci - berberidir. Devrin gazetelerinde 
bu cinayetin kaydine rastlanamadı; vak'aya 
·bir paşanın adı karışdığı için sansür tarafıµ
dan neşrinin yasak edildiği tahmin olunaıbilir. 
Vak'a Tophane ketebesinden ·Üsküdarlı, Aşık 
Razi tarafından o devrin adetince B~haeddi
nin ağzından 50 kıt'alık uzun bir destan .ile 
tesbit edilmiştir; bu destanın Üsküdarh_ halk 
şairi Vasıf Hoca (Vasıf Hiç) merhumu~ dela
leti ile ellinize geçen nüshası sar.ı san;ıan ka
ğıdından bir defterde kurşun kalemi ile ya
zılmıştır; uzun zaman rütubetli yerde ·kaldığı 
anlaşılan defterin son yaprakları tamamen 
çürümüş, yazılar okunmaz hale gelmiş.tir; Va
sıf Hocanın · nıotlarındaıi ve kısmen de Aşık 
Razinin destanından öğrenilen şudur: ~nasını 
babasını _.pek küçük yaşda kaybeden Bahaed
din, Gedikpaşada, · Gedikpaşa Hamamı yanında 
kahveci Numan Ağa adında ibiri tarafından 
evlad gibi :büyütülmüştür; gayet dindar, er
babı iffet ve namusdan olan bu adamın elin
de ciddi ve afif bir gene olarak yetitmiştir; 
ustası-babalığı ile berAber kahvehanede ya
tup kalkar, hem kahvecilik hem berberlk. ider
ler. Gaayet güzel bir ·gene olan Bahaeddin 
zamanının bütün ayak takımı geneler! gibi tu
lumbacılığa heves eder ve babalığının izni ile 
Gediıkpaşa Sandığına uşak yazılır, tulumibacı

lıkda da koşarlı ayakları ile bir yıldız olar-ak 
parlar ve sandık arkadaşları tarafından ken
disine «Mahzun» lakabı verilir. Bir gün 'bir 
yangına giderlerken bir paşa kızı konakları
nın cum'basından henüz on sekiz yaşındaki 

güzel tulumrbacıyı görür ve oğlana derhal gö
nül verir, adını öğrenir, fakat aralarında de;. 
rin bir ictimai seviye uçurumu olduğundan 

maşukuna kavuşma ümidi yoktur, aşk hastası 
olup yatağa ~üşer ve ağzından tulumbacı 
Mahzun Ba!haeddini sevdiğini kaçırır. Kızın 

hastalığı ·ve bu .itirafı bu paşa ailesinin mu
·hitinde pek çapuk yayılır ve aileyi lekeleye
cek mahiyette dedikodu mevzuu olur; kızları.:. 
nın bu yüzden evde kalacağından korkan· bir 
teyze hanım hadiseye başka · bir _şekil verir, 
güya bir tulumbacı kızlarına mu~llat olmuş
tur, her sokağa çıkışlarında p~lerinıe takıl
maktadır, kız bu yüzden hastalanmıştır, ıha~ 

dise paşaya da hu §ekilde aksettirilir. Gazaba 
gelen paşa üç kürd hammaı buldurur, üçü de. 
her . •türlü ha;baseti irtikap edecek tıynetd~, 
eşkiya kılıklı ve dev yapılı şerirdir, kendileri
ne mühim~e ,bir para vaad edilerek Bahaed-



BAHAEDDİN (Mahzun) 

dini ölüm tehdi
di ile İstanıbul
dan 'kaçırmaya 

memur edilirler. 
Şerirler oğlanı 

takip ederler ve 
fırsat kollarlar. 
Masum ve maz
but gencin hiç . 
ibirşeyden habe
ri yoktur. Bir 
akşam Hançerli 
Bostanda 1b i r 
sünnet düğünü
ne dAvet edilir
ler. O gün Ba
haeddinde garip 
bir sıkıntı var- · 
dır, düğüne git
m ez, kahvede 
yalnız Jtalır, ak
şam ezanında 

kahveyi kapar, 
bir don gömlek
ce soyunur, ya
tar. Gencin kah
vede yalnız ol
duğunu ,b i 1 e n 
k.ürdler, Gedik
paşa Hamamına 

girerler, yıkan

ma bahanesi ile 
g e c e yarısına 

Mahzun BahAeddin 
(Resim: Sabiha Bozcalı) 

ı 

kadar oyalanırlar, sonra kahveye gidip kapu
yu vururlar: «Baha kalk .. ,baban öldü!..» der
ler; delikanlı yatağından deli gibi fırlar ve 
kapuyu açar, içeri atılan kürdler genci ağzını 
hemen bir mendil He •tıkayıp kapuyu kapar
lar; bir paşa kızının peşine düşmenin cezası
nı çekeceğini söylerler ve 1bicareyd bütün ha
baset ve mel'anetleri ile hırpalayarak onpeş 
yerinden bıçaklarlar ve öldü zannı ile kaçar
lar. Nwnan ertesi sa!'bah seher vakti döndü
ğünde faciayı dehşetle görür, bütün Gedikpa
şa ayaklanır. Bahaeddin ölmek üzeredir. ca
nilerin eşkalini. tarif eder, maswn olduğunu 
anlatır vıe o akşam ölür; cenaze üçyüz kadar 
tuıumbacının ve lbir o kadar kahvecinin, ber
berin ve :büyük bir •halk kitlesiaj.n iştiraki ile 
kaldırılır, nümayş kasdi ile mahud paşa kona
ğının önünden geçirilir ve konağm bütün 
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camları taşlanarak indirilir. Kızı evden ka~n 
paşa o semti terk eder; kız bir kaç ay sonra 
sığındığı evde veremden ölür ve vasiyeU mu• 
cibince Yedilrule dışında Tulumb~cı Mahzun 
Bahaeddinin kabri yanına defnedilir. 

Cinayetden birkaç gün sonra kaatil k.ürd
ler paşadan vaad edilen parayı almağa geldik
lerinde Gedikpaşalılar tarafından teşhis edi
lirler, linç edilmek üzere iken zabıta t~afın
dan güçlükle kurtarılır, üçü de idama mah· 
kum olur. Ölüm cezaları Sinop Zındanında 
yirmi ıbeşer yıl pranga ibendliğe tahvil edilir. 
Bu büyük faciamn İstanbul basınına aksetme
mesi imkansızdır; yukarıda da kaydettiğimiz 
gibi sansür neşrini yasak etmiş olacaktır. 

TULUMBACI BAIIAEDDİNİN DESTANI 

1 

Adım Bahaeddin ya~ım onseldz 
Gedikpaşalıyım sorar iseniz 
Hüsnü · a.rum şöyle tarif ideyim 
Doğmuşum. Hazreti Yusufla ikiz 

2 

Anadan. öksüzüm babadan yetim 
Boynu bükük geçdl hep sabavetim 
Küçücüktüm çırak oldum kahveye 
Ustama pervane gibi hizmetim 

3 

Onbir yıl yanında çalı!!dım tamam. 
Gaayet nim.uslu müslüman adam 
Öz evladı gibi severdi beni 
Bakmazdı bu kadar sağ olsa bal,am 

4 

Sanatında usta ahlakda rehber 
Ondört yaşmdaydım olmuşdum berber 
Dükkanda işleriz yatar kalkarız 
Gece gündüz yaz kı~ daim beraber 

5 

Hüsnü ahlak ile temayüz ettim 
İğriye sapmadım dosdoğru gittim 
Abdestsiz basmadım ayağı yere 
Sözünde merdane taze yiğittim. 

6 

Fethettim böylece cümle kulflbu 
Semtim.iz halkımn oldum mahbubu 
Akrana muhabbet büyüğe hürmet 
Budur dinimizin bizden matUib11 

7 

Şeri.ben tahıira içdlğim. sudur 
Bilmedim sn ıarab rakı da budur 
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Olmadım haşan bıçkınca re,fik 
Bir kere çözmedim harama· uçkur 

'/ 

8 

Lakin ben de gencim kaynay~r kamın 
Sandık.da mukayyed · cümle akramm 
Tulumbacılığa h~ves iderek . ·, 
Baba dedim iznin derde dernıamm 

9 

· Ustamın izniyle sandığa girdim 
Gedikpaşa sandığına şan verdim 
Yalın ayak ateşi nemril.d içinde 
Pervasız dolaşır semender idim 

10 

Ayaklar ko!!arlı boy ince 1IZIID 

Tenasübü endam gaayetle mevzun 
Adet olmuş takılacak bir likab 
Bana da münasib görüldü «Mahzun» 

11 

Hüzn idi ruhumun esas meali 
Aııasız . babasız büyüme hfili 
Herkes kahkahalar atarlarken -bende
Tebessüm süsleri o gül cemali 

12 

Kasem Hudiya ki yoktur haberim 
Düklı:inda işiyle meşgul berberim 
Her ne zaman çıkmış olsam sokağa 
Daima önüme bakar giderim 

13 

Dizlik keçe külah gaayet civelek 
Sandıkdı koşarken ben misli inelek 
Bir paşanın kızı görmüş cumbadan 
Benim ne günahım takdiri felek 

14 

Gönül bu dinlemez emrile ferman 
Bu Mahzuna iııık olmuş kız heman 
Dememi& bir tulumbacı parçası 
Yalın ayaklı bir hırpani oğlan 

15 

Leyli ile Mecnun Ferhad.la Şirin 
Tablbde ilicı yoktur bu derdin 
Misum ·ıdi ama Yıısuft Mısri 
Çile doldurduğu kuyu pek derin 

16 

Paşa kızı önce saranp solar 
Söyletmey; derdini hicah ile ar 
Serilince bir gün hastaya döıek 
Konağa akraba ahbablar dolar 

• 
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17 

Ağzından sımnı öğrenir biri 
Paşa kızı sevmi., güzel berberi 
Elif çekilirse nokta koyan çok 
Telleyüb pullamak kolay hebrl 

18 

Biri bir laf atar ortaya bühtan 
Oğlan bulmuş bir mekkare çöp çatan 
Masum kzımızın aklını. çelen 
Tulumbacı kopuk külhani fettan 

19 

Berber damad olur mu hiç paııaya 
Kılıç denilir mi deınir niaşaya 
Reva değil elin kolun sallayup 
Oğlan ortalıkda gezüp yaşaya 

20 

Tedarik edilmiş üç nefer künjler 
Beşer şeklü suretinde üç ejder 
Bu işlerden haberim yok gaafilim 
Meğer kaatillerse fırsatı gözler 

21 

Felaket insana malum olurmuş 
, Gördüm ben de bir gece evvel birduş 

Melek Kerbeli ııerbeti sundu 
Heman alup ellerinden ittim nılı 

22 

O akpm ittiler düğüne davet 
Hançerli Bostanda ali ziyafet 
Baba dedim saz söz istemez canım 
Sardı yüreğimi bugün bir kasvet 

23 

İkindiydi gitti düğüne ustam 
Çıkan son müııteri Balıkcı Hüsam 
Kahvehine kepenklerini kaparken 
Akşam ·ezanları okunurdu tam 

24 

Abdest alup önce kıldım namazı 
Hakka ittim istiğrafla niyazı 
Bilir miyim yazılmıştır anlıma 
Şakiler eliyle kanlı bir yazı 

25 

Soyundum üstümde bir don bir gömlek 
Serdim iki peykeye iki döşek 
İdare kandili yanar köşede 
Cuma gecesiydi ııebi mübarek 

26 

Aradan kim bilir kaç saat geç~ 
Fırsatı kollayan zamam seçmiş 
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Kapuyu vurdular çabuk aç çabuk 
Babam getirdik dünyadan göçmii§ 

27 

))'ırladım döısekden divane gibi 
Kapuyu açınca sardılar beni 
Birisi ağzımı tıkadı heman 
Atarak boynuma kol kemendini 

28 

Cehennem kütüğü ehremen cellad 
Şeytanı racime olmuslar üstad 
Yüzleri kap kara gözleri kanlı 
Ne mümkün pençei kahrinde feryad 

29 

. Bilemem ne kadar sürdü iskence 
Kıydılar ben gibi bir güzel . gence 
Periısan bulmuııtur al kan içinde 
Babalığım seher vakti gelince 

30 
Uryan yatar idi ciğerparesi 
Vücudumda onbeıı bıcak yaresj 
Hayat ramak halinde cilveli Hudi 
Henüz verınemiısdim · ben son nefesi 

31 

Eıskalini tarif ettim kürdlerin 
Jlem naklettim bana söylediklerin 
Didim kurbamyım bir iftiranın 
İntikamı alınsın bu kederin 

32 

Ustam Numan Ağa döğünsün dursun 
O gece ruh teslim etti bu Mahzun 
Cümle Gedikpa§a halkı ayak!la 
Maceramız göz ya§!Yle okunsun 

33 

Başımda toplaiımış arkadaş akran 
Hepsinin dilinde bir ahı hicran 
Hafız efendiler dahi gelmişler 
Savti ala ile okunur Kur'an 

34 
. İmam didi dinleyin ey ceıniet 
Bu civan şehiddir gasle ne hacet 
Huni şehadetle tekfin idelim 
(silik, okunamadı) 

35 
(silik, okunamadı) 
(silik, okunamadı) 
Oçyüz nefer iidi tulumbacılar ,. 
Bir o kadar kahveciler berberan 

36 
Yollarda tabutun gören ağlardı 
Canilere kin ve lanet ~ağlardı 

1830 -

Masum ııehid oğlum gider diyerek 
Babalığun yüreğini dağlardı 

37-50 

İSTANBUL 

Bu on dört kıta tamamen yok olmuştur, güç
lükle ve karine ile okunabilıniş baz~ mısralar : 
İndirildi konağın hep camlan 

Sinop Zmdamnda vuruldu zincir 

Paşa kızı dahi öldü veremden 

Selviler altında kabir komsusu 

Bibi: Vasıf Hiç, Not; Aşık Razinin defteri . 

BAHAEDDİN BEY (Müezzinbaşı, Mira
lay) - Sesinin harikulade güzelliği ile tanın
ın~ bestekar; doğum tarihi ve kimin evladı 
olduğu bilinmiyor; çocukluk çağında girdiği 

Muzikai Hüm'ayundan -yetişmiş, miralaylığa 
kadar yükselmiş, İkinci Aibdiilhamide Müez
zinbaşı olmuş ve 1899 da vef3:t ederek Beşik.
taşta Yahya.efendi Dergahı, haziresine defne-
dilmiştir. . 

T. Yılmaz öztuna «Musiki Mecmuası» nda 
tefrika edilen <<Türk Musiıkisi · Lügati» nde: 
«İki uşşak, 1bit ta·hirbuselik. ilah.isi ve segah, 
fera,hnak, nihavend, rast ve uşşak makamla
rında altı şarkısı .vardır. Uşşak curcina «Gül 
hazin, ,bülbül perişan, bağzarın şevki yok» şar
kısı Rahmi Beyiri meşhur beyati şarkısının 

yanında iştihar edememiştir» diy9r. 
Mahmud Kemal İnal de: «Bir kadir ge

cesi Yıldızda Hamidiye Camiinde Padişahın 
bendeganından bir zatın delaleti ile hünkar 
mahfilinin arka tarafında yatsı ve teravih na-• mazı kılmıştım. Bahaeddin Beyi refakatinde 
muzikai Hümayunlu arkada§ları ile· müezzin
lik ederken, rek'atlar arasında dilrüıba sad•l 
ve eda ile ilahiler okurken görüp dinlemiş, 
safayab olmuş idim. Hatırımda kaldığına gö
re dolgunca vücudlu, kırca sakallı, boyu kısa-
ya mail idi» diyor. . · 

Bibi. : Mahmud Kemal İnal, Ho{f Sada. 

BAHAEDDİN BEY (Yazıcızade Mehıned) 
Geçen asır sonlarının kalem ve irfan sa

hibi memurlarından; aşağıdaki hal tercüme
sini M. K. İnal'ın «·Soıi Asır Türk Şfilrleriın
den» alıyoruz : 

Hicri 1261 (Miladi 1845) c;Je ·İstanbulda 
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poğdu; mabeylıı başkatipliğinde bulunmuş 

• ayandan Tevfik Beyin oğludur. Bayazıd Rüş
diyesinde okudu, Bayazıd Camünde de araıb
·ca ve farsca öğrendi. 1858 de on Qç yaşında 
iken Meclisi Vala mazbata kalemine girdi, 
böylece çocukluk yaşında :başlıyan memuriyet 
1909 yılına. kadar kırk seıie sürdü. , mühim 
olarak Adalar Emlak Komisyonu azalığında, 
Sehiremaneti Emlak Dairesi Müdürlüğünde, 
Ticaret Müdürlüğünde, Nafia Nezareti ista
tistik Dairesi Müdürlüğünde, Cinayet Mahke
mesi Baş Mümeyyizliğinde, Aydın ve Hüda~ 
vendigar vilayetleri istinaf mahkemesi ceza 
d~esi reisliğinde, İstanbul İstinat Mahkemesi 
azfilığında bulundu, 1896 da Temyiz Mahke
mesi azası oldu, 1899 da Temyiz Ceza Dairesi 
Reisliğine tayin edildi. Meşrutiyetım ilanın
da tekaüd ediidi, 1917 yılı Mayısında yetmiş 
ild yaşında vefat etti, Beşiktaşta Yahya Efen
di Derga.hı haziresine · defnedildi. Kendisini 
yakından tanıyanlardan Üsküdarlı Şair Tal'at 
Bey Mahmud Kemal İnal'e gönderdiği bir 
mektuptıı. bu zat için: «Nüktedan, zarif, lati
feyi sev.er, resmi ve hususi kitabeti veciz idi, 
münekkah §lir söyler, tannan kasideler ya
zardı» diyor. Şiirlerinden bir kısmını 36 sahi
felik. küçük ibir risale halinde ve « Ufak Mec
muai Eş'ar» adı ile 1911 de neşretmiştir. 

GAZEL 

Nimerde ihtiyacım ahMba külfetim yok 
Hamd sad hlmd kim bu yüzden ukdem, kasvetim yok 

Bir afete kapıldım. çıkdı o da vefasız ' 
Varsa budur günahım baaka kabahatim yok 

Binlerce bildiğim var suretde ·rindi üllet 
Hayfa ki me5rebimce hemrazı sohbetim yok 

Çok arzulanmdan encamı fariğ oldum 
Lakin gamiİe dehrin meyden feragatfm yok 

Nabzın tntu!,l Bahanın derdi', derdi dilin sorarsan 
M et beni · tabibim tesrihe kudretim yok, 

GAZEL 

Demi heremde de sevdayi Yal'. mümkündür 
Sever isem seni bi · ihtiyar mümkündür 

Bn piri badeyi la'linle tazeden taze 
Eder isen nekadar · nes'edir mümkündür 
O mertebe sıki tu~ ki dameni vaslın 
Kolayca sanma eliııı.den firar mümkündür 

. Küçüksuya buradan . azıriknb:de usret var 
Fener sefAsına versek' fuar mümkündür 

Balıayi dün gece gainz eylemi!? sana hüssad 
O zilmreden gün olur ahzi sar mümkündür 

Bibl. : Mahmud Kemal İnal, Son asır Türk 
şairleri. 

BAHAEDDİN Bey (Yusuf) - Geçen asİr 
sonları ile asrımız başlarının kalem sahibi 
kişizadelerinden, iktidarı, doğruluğu, namusu,· 
iffeti ile tanınmış memurlarından; hicri 1267 
(Miladi 1851) de istanbulda doğdu, b,abası ilim 
ve irfan sahihi ricalden· Ziver Paşa, anası Ne
fise Hanım adında bir çerkesdir; Cağaloğlu 

sibyan mektebinde ve Darülmearif de okudu, 
Şeyhülharem tayin edilen babası ile beraber 
Hicaza gitti, paşanın 3:Z sonra orada vefatı ile 
on yaşında iken' yetim kaldı; «gerek maişetim 
ve gerek tahsil ve terbiyem yolooda pek çok 
inayetini ·gördüm, hana hem aUcenab ve mer
hametli bir ıkardeş hem de şefkatli ,bir :baba 
oldu» diyerek daima rahm~tle ;mdığı büyük 
üvey kardeşi Mehmed Salahaddin Bey tara
fından himaye edildi; fransızca öğrendi, Sa
lahaddin Beyin delaletiyle 1281 (Miladi 1864) 
de henüz on üç yaşında iken · Babıalide Divanı 
Hümayun kalemine mülazim olarak devama 
başladı ve bıi . tarihten · sonra, fazilet ve ilim 
saıhibi amirlerinden nakiş alıp otodidakt ola
rak yetişti; Mühimme; Hariciye muhasebe, 
Tahriratı ecnebiye, Şurayı Devlet mazbata, Ad
liye -Muhakemat Dairesi kalemlerinde çalışa
rak yolu ile terakki etti, 1290 (1873) de has
talığı yüzünden istifa etti, kışı geçirmek üze
re Mısır'a gitti. 1293 (1876) de kısa bir müd
det Edime'de tahkikata memur edilen Raif 
Paşanın katipliğinde bulundu, oradan . dönü
şünde Suriye Valisi tayin olunan Ziya Paşa
nın Mühürdarlığı ile 
Şama gitti. Fakat dört ,,,=:'/42: 
;ıy sonra Paşanı:n ~ ..,,,., · 
Konya Valiliğine ta- 1 

yini üzerine, Şama l 
kalabalıkca olarak ai- ~. -<-; 

lesi efradını da gö- . ._ ~,. 
türdüğü için yeni bir · 
yol masrafı yüzünden 
Şamda ik:aldı, aşar mü-

fettişi oldu ve ancak 'ııl/ı.. 
altı ay süren bu me- ı /41/~J 
muriyeti . hakkiyle ifa j//f 
ederek tamamen· açık- Z 
ta kaldı; Şamda bir 1,1 · 

memuriyet almak için Yusuf Bahaeddin Bey 
tek başma İstanbulda (Resim: Nezih) 
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geldi ve 1295 (1878) de Şam Vilayeti mektup
culuğuna tayin edildi, 1302 (1884) yılına ka
dar altı sene 1bu vazifede kaldı ve sırası ile 
Suriye Valisi olan Cevdet, Midhat ve Hamdi 
Paşalarla beraber çalıştı. 1884 de Aydın Vi
layeti mektupcusu oldu, sonra Serez, Dede
ağac ve Yozgad mutasarrıflı:klarında bulun
du. Yozgad mutasarrı:fı iken Ankara Valisi 
Memduh Paşanın «idaresiz» liğinden şikayeti 
üzerine azledildi, fakat iki ay sonra «iktidar» 
ından dolayı Hüdavendigar Vilayeti vali mu
avini oldu ve dört ay sonra da yine Vali mu
avinliği ile Ankaraya gönderildi. 1319 (1901) 
da Defterlhakanı nazırlığı muavinliği ile İstan
·bula geldi, Meclisi Maliye azası oldu, Meşru
tiyetin ilanında bu Meclisin kaldırılmasi üze- . 
rine 1909 da açıkta kaldı, sonra tekaüd edildi. 
Bütün ifıfet ve namus sahibi emekli memur
lar gibi geçim sıkıntısı çekti, fakat sıkıntısını 
kibarlığı altında gizledi; Hicri 12 Şevval 1334 
(Miladi Ağustos 1916) de altmış beş yaşında 
vefat etti, Yenikapu Mevlevihanesi kabrista
nına defnedildi. 

Yukarıdaki maltlmatı «Son Asır Türk 
Şairleri» adındaki eserinden aldığımız M. K. 
İnal ,«kumral sakallı, orta boylu, vücud yapı
sı zaif, babası Ziver Paşa -gibi sağırdı. Şiirle
rini Mecmuai Eş'arım adı altlnda toplamış, 
kendi _el yazısı ile yeyane nüsha olarak oğlu 
Ziver Beyde idi» diyor. 

TÜRKÜ 

Heves etti gönül aşkü sevdaya 
Düşmek istedi püsküllü belaya 
Dayanırım sanüp cevrıii ceflya 
Bir kumral saçlımn esiri oldu 

Hicran gördü sitem gördü canandan 
Çekmediği mihnet kalmadı andan 
Yazık şimdi geçüp candan cihandan 
Kopmuş çiçek gibi sarardı soldu 

Gönül kendini urm.a taııdan taşa 
Gözüm sen de bulanma kanlı yaşa 
Çire ne gençllkde tilihslz ba5a 
Bu da kader imi!! yerini buldu 

Saki durma getir meyi gülfaıııı 
Kederim kalınasm Alemde namı 
Zira bu meelisde mulıahbet camı 
Şarab yerine zehirlerle doldu 

BAHAEDDİN EFENDİ (Ahmed) - Son 
divan şairlerinden; aşağıdaki hal tercümesini 
M.K. İnal'ın «Son Asır Türk Sairleri» adın-
daki eserinden alıyoruz : ~ ·: 

«1289 (Miladi 1872) da İstanbulda doğdu; 
·babası Kürkcüahmedşemseddin Mahallesi ima~ 
mı ve Şehremininde Pazar Tekkesi Şeyhi Ah
med Zarifi Efendinin Halifesi Nureddin Efen
didir. Rüşdiye Mektebini bitirerek Maliye Ne
zareti kalemlerinden birine intisap etti, yıl

larca hizmetten sonra Muhassesati Zatiye dai
resinden tekaüde sevıkedildi». 

Müellif bu kısa hal tercümesine-Hüseyin 
Vessaf Bey merhumdan aldığını söylediği bir 
mektuptan şu satırları ilave ediyor ki şairin 
simasını azıcık aydınlatmaktadır: 

«Hoş sohbet bir meclisı adamıydı, kırk 

yaşından sonra işrete atılması kendisini türlü 
darbelere uğrattı. Kızını Şehremininde Om
niisinan Derga·hı Şeyhi İbrahim Şükrü Efen
dinin oğlu Mustafa Enver Efendi ile ~vlendir
mişti, son zamanlarını onlara sığınarak ge
çirdi. Gece ve gündüz içtiğinden: taş ve _ top
rak üstünde yatardı, alkolden zehirlendi, ha
sıl olan yara üzerinden kangren olan kolunu 
kestiler, zehirlenmemenin önü alınamadı, 

Hicri 1342 rebiülahirinde vefat etti (MiJ:adi 
aralık 1923, elli bir yaşında ölmüş oluyor ki 
aşırı işret iptilası ancak on'bir sene sürmüştür). 
Vasiyeti mucibince Yenikapu ile Silivrikapu
su arasında Üçkozlar namındaki yere gömül
dü. Orta boylu, şişman, kumral sakallı, mela
het sahibi ·bir zat idi. Davudi bir sesi vardı, 
ilahiler ·besteler, okurdu. Şiirlerini görmek 
üzere damadına müracaat ettim: 

- Tekkenin kütüphanesindeki kitaplar 
arasında askerin işgalinde kısmen zayi oldu, 
elde kalanları görün.. diyerek bir to:r:ba evrak 
getirdi, içinde :bir iki defter .gözüme ilişti, bir 
kaç gazel yazdım, evrakı perişanı tetkik ile 
şiirleri toplansa büyük bir divan: olur». 

Hüseyin Vassaf Bey merhumun bu mek
tubu, zamanımızın cemiyet tarihini yazacak 
mütefekkirleri elinde çok acı bir vesikadır. 

' Ahmed Bahaeddin ·Efendi şiirlerinde 
«Bahab mahlasını kullanmıştır. 

GAZEL 

Perçemi jfilidei yiriıı. Diee meftilnu var 
.A.§ılu ııiiridesi, aııüftesi, meendnu var. 

Bir nigahi naz ile teshir ider mülki dili 
Çeşmi sehhann ne keskin nazrei efsunu var. 

Vuslatı dildare mağrur olına, firkatden sakın 
Çerhi geç reftarın ey dil meşrebi vartinu var. 
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.. Dil harabı çeı:mi mest oldukca her subhu mesa 
. şihidi zibayi aşkın hiisnü ruz efzti.nu var. 

Bir demi subhin seması rengine benzer yüzü 
zöHünün nıhzarımn elvim giinagtinu var 

Öyle bir dildare meftun oldu kim avare dil 
Hiibrliyan içre mafevki yok madunu yok 

Dürretüttac etse layıktır Behai . nazmım 
01 ~hi huban ki böyle lü'lüi meknunu var. 

Bibi. : Mahmud Kemal İnal, Son asr Türk 

şairleri. 

BAHAEDDİN PAŞA - Asker muharrir 
muallimlerden; Çanakkale redif kumandan
lığından emekli olarak Hicri 27 Muharrem 
1320 ve Miladi 17 Ocak 1912 de vefat ederek 
Ok Meydanında Sinanpaşa Mezarlığına defne
dildi. 

Doğum tarihi 1bilinmiyor, Umum Demir
yolları Müdürlüğünde bulunmuş Hayri Be
yin oğldudur, Harbiyeden 1332 (1854 - 1885) 
de Erkanıharp Yüzbaşı olarak mezun olmuş, 
•bir müddet mühenclishftınei ıhümayun son sı

nıfındaki askeri dersler ve hendesehanede 
adi yollar ve Demiryolları muallimliği yap
mıştır; «Kagir köprüler», «Takeometri», «De
miryolu = Şömendöfer işletilmesi», «Demir-,; 
yolları ve Turuki adiye için güzergah tayini». 
<<Ameliyatı türabiye» ve Turuki Askeriye = 
Askeri yollar» adlarında meslek kitapları yaz
mıştır. 

Bibi.: Nevsali Osmani. 

BAHAi EFENDİ (Ahmed) - Haytı iş
lenmemiş bir roman müsveddesi tomarı halin
de; dünya rızık ve nimetlerinden naısibini İs
tanbulda aramış ve 1bu büyük şehirde kalmış 
bir garib, Bayazıd Kütübhanesi Müdürü İs
mail Saib E,fendi merhumun tarifi ile şair, 

hattat, musikişinas ve ·bağçıvan; Azarbeycan
lıdır, Hicri 1290 etrafında (Miladi 1872 - 1874 
arasında) Tebrizde doğmuştur; babası o şehrin 
Ehrab Mahallesi halkından Mehmed Bakır
dır. Geçim sıkıntısı çeken bir ailenin evladı 
olduğu halde iyi muallim elinde sağlam bir 
tahsil gördü, 1henüz çocukluk çağında iken 
kendisine hattatlık yolunu açaca:k düzgün ıbir 
yazıya sa:hip oldu; 1310 da (1893) onyedi on 
dokuz yaşları arasında· İstanbula geldi, İranlı 
tüccarlardan Aka A:hmed Şirazinin yanına 
katip olarak girdi, efendisLnin aşırı sevgi ve 
itimadını kazandı; İstanbuldaki büyük zelze
leden sonra, çok korkmuş olan Aıka Ahmed 

Ticaret bahanesiyle İstanbuldan ayrılırken 
katibini de yanına aldı, İskenderiyeye gittiler; 
Aka Ahmed Hindistan yolu ile Sirz'a döner
ken Tebrizli Ahmed Bahai Mısırda tutulduğu 
sıtmanın yolda artmasından endişe ederek 
efendisinin izni ile İskenderiyede kaldı; İs
tikbali için ümidini İstanbula !bağlamıştı, Bü
yükşehre dönerıken bir müddet Girid'de kal
dı, yazıyı ilerletmek için hattat «Müşlcin ka· 
lem» in Uşaktan talebesi oldu, icazetname, 
ve ıbu adada·ki hattatların ananesine uyarak 
«Mübarek kalem» unvanını aldı. 

İstanbula döndüğünde Yunan harbi ba~
lamış bulunuyordu; Halk muzafferiyet haber
leri ile dolu gazeteleri adeta kapışarak alıyor
du; genç Tebrizli bu fırsatı kaçırmadı, gazete 
idarehanelerinden müvezziliği toptan üzerine 
aldı, .gazeteleri, kendisine küçük bir !kar his
sesi ayırarak seyyar müvezzilere dağıttı, za
manımızın ta!biri ile serbayi oldu; ve kısa sü
ren bu harbin sonuna kadar kendisine mühim 
sayılabilecek ·bir sermaye temin etti; barb so
nunda gazete satışı tavsayınca, çok zahmetli 
olan ser-bayiliği ·bırakıp köprünün Üsküdar is
kelesinde gazete, kitap ve 1bardak, tabak, :ka
se gibi zücaciye üzerine küçük bir dük:kfü1 
açtı. Fakat veresiye verdiği bazı eşyanın be
delini istediği için kendisine kızmış olan bir 
Şirketihayriye kapudanı, bir -gün vapurunu 
iskeledeki bu küçük dükkan üzerine binclire
rek bütün sermayesinin mahvına sebep oldu. 
Bir sene kadar ağır sıkıntı içinde yaşadı. Mı
sırda görüşüp tanıştığı Ferecullahı Kürdi 
adındaki bir tabie rastlaması Ahmed Bahaiye 
sermayesiz bir iş sahası açtı; İstanbul umumi 
kütüphanelerinde bulunan el yazması nadir 
eserleri •güzel yazısiyle kopye edecek ve mı
sıra ·basılmak üzere !bu zate • gönderecekti. 
Sabahleyin kapuları halka açılırken girdiği 
kütüphaneden, kapular kapanırken çıktı; ve 
bu çalışması ömrünün son günlerine kadar 
devam etti; çok dikkatli, bilhassa nesih yazısı 
çok güzel, istimsah ettiği ınüs•hanın doğrulu
ğuna güvenilir bir ikopist şöhteti kazandı, üs
telik son derece de kanaatkar idi, Ferecullahi 
Kürdi ve diğer ta,biler hesabına üçyüzden faz- · 
la eser yazdı. 

Farsca yazı dili de gayet düzgündü, ls
tanbuldaki: İraniler arasında da en mükem
mel arzuhalci olarak tanındı; iş sahipleri için 
bedaıva denilecek bir ücretle yazdığı .istidalar
da:ki ifade ve yazı güzelliği lstan:bulda!lti İran 
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Sefarethanesinin de nazarı dikkatini çekerek 
Ahmed Bahfil'yi katip olarak Sefarethaneye 
almak istediler, serbest hayatı, kütüphanele, 
lerin havasını tercih ederek memuriyeti red
detti; ve bilakis ayda yirmi •beş lira gibi cüz'i 
bir ücretle Bayazıd Kütüphanesinde hademe 
oldu; bu kütüphanenin alim ve fazıl Müdjirü 
İsmail Saib Efendi merhuma da sonsuz bir 
sadakatle -bağlandı. Bu hizmetinde iken Hicri 
14 Zilkaade 1344 de sirozdan öldü; yatakta 
birbuçuk ay kadar zor ile yatmıştı, ~erkeze
fendi kabristanına gömüldü. 

Yukarıdaki malumatı «Son Asır Türk 
Şairleri» adındaki eserinden aldığımız !kıymet
li biyograf Mahmud Kemal İnal bu ik.ü:tüpha
ne hademesi münevver sanatkarı «orta boylu, 
karabıyıklı, esmer, sessizdi» "diye tarif edi
yor; ve satırlar. arasmda yer yer «biçare 
adam», <<Tebrizli bir fakir acem», «zavallı hiz
metçi» gi:bi taibirler 'kullanıyor ve: 

<<İsmail Saib Efendi bu adamın hal ve 
kaaline dair bir şey. söylemediği gibi iben de 
konuşamadım, liyakatini öğrenemedim. Beni 
gördükçe nazarı niyaz i~e ibakar: - Ah.. ne 
olur, ·benim tercümei halimi ve ~arımı da ki
fa.bma yazsa! .. · dermiş» diyor. Biz buna inan
mıyoruz. Son dem •hayatına kadar burci nah~ 
vetde yaşamış biçare üstadın felekzede kıy
metleri görüşü hep bu zaviyeden olmuştur. 

Şu satırlarda ağırdır, fakat okuyan daha zi
yade muharririne acıyor: «Kemali memnuni
yetle Saib Efendinin hüdamtı şahsiyesini ifa 
ve bu suretle n:a.kden ve taamen intifi eder
di». Sık sık gördüğü bir adamın yemeklerini 
nereden yediğine dikkat ettiği halde değeri~ 
ni idrak edememesi ve bir başkası.nın ikazı
na muhtaç olduğunu . itiTaf etmesi de ibir bi
yograf i'çin pek hazindir. 

Saib Efendi merhum Tebrizli Ahriıed Ba
hai hakı.lcmda İnala verdiği varakada şunları 
yazıyor: 

«Pederi ana cihetinden Sadatı: Hüseyiye
dendir. İraniler. Seyyidin kitabetinde manevi 
bir eseri yümnü bereket bulunduğuna mute
k.iddirler. Ahmed Bahainin yazısiyle bir kit'a, 
beyit, ibir satır dua edinmeği yümün addeder
lerdi. Bir de bağlılara yumurta ~rine vefk 
yazardı, tesiri görülürdü. Yinni beş seneden
l;>eri kendini · bilirim, hilafı edeb ve namus 
hiç bir kelam ve hareketi vaki olmadı. 

<<Musavver Terakki ve haftalık Malumat 

gazeteleriyle ·bazı asan şer'iyesi neşredilmiş
tir. Türk musikisine merakı olduğundan bir 
neşidenin hangi makamdan okunduğunu der
hal söylerdi. Geçirdiği bir zatülcenbin neti
cesi olarak nefes darlığına uğradı, toprak ko
kusu alıp derdine devasaz olmak ümidi ile 
bağçeye ve çiçeklere merak etmiş ve kütüp
hane bağçesini gülüstan haline getirmişti. Ui
vi, nezih, latif şeylere tab'an meyyal ve aşıktı. 

Biriktirdiği bir kaç kuruşla Topkapu dı
şında bir bağçe ve kulübe almıştı. orada mün.:. 
zevi ,bir ıhalde yaşamak emelinde idi. BMı 
gayret evrak huzurunu perişan eyledi». 

Gül dikeniyle sevilir; İnal hüyük biyog
raftır; Tebrizli Ahmed Bahainin «Yadı Ca
nan» adındaki manzumesini kitabına alırken 
·bu yıazının «Terakki» de intişar etmiş oldu
ğunu zikreden gazetenin bir notunu da koy
mayı ihmal etmemişti, şairin gaz·ete bayiliği 

zamanına ait ne sirin hatıradır: · 
«Şiirini neşrettiğimiz A•hmed Ba·hai' Efen

di gayyur bir müvezzi olup hüsnühata dahi 
maliktir. İstidadı fevkaladesinden dolayı ken
dini tebrik eyleriz». 

Şairin g•enıçli:k çağında yazdığı ·bu uzunca 
şiir vatan hasretinin terennümüdür. Gün rızık 
peşinde dağdağa ile geçer, gece İstanbul ve 
bütün sakinleri karanlığa bürünüb derin uy
kuya daldığı zamandır 'ki gurbetteki Tebrizli 
vatanını ve oradaki sevgililerini düşünür : 

Suyi diyare yüz çevirüp eylerim nigah 
Yadı vatan kılup çekerim hasretiyle ah .. 

Citler misali Ciİ!!Ü hurftı:ı ile çağlarım 
Htlnin ~•ri~kimi akıtup rftye ağlarım 

Mir'atı dilde cilve ic:İer rftyi dilberim 
Yani ruhi biraderi ba can beraberim 

Ba sad sürılr seyr ederek güİ cemalini 
Keysuyt talıdarını ebrfryi hfilini 

Vehm aleminde bus kılup destü rôytni 
Kah siyah didesini kah môyini 

Aşağıdaki beyitler de bir gazelinclen se
çilmiştir: 

Neden ey afeti can pişi çeşmimden nihan oldun 
Unuttun asıkı zarı rakibe mihriban oldun 
Değil dildarden ııekve kabahat sendedir ey.· dil 
Ki piri akla sorınazdan rehi ~ka revan oldun 

Bibl. : Mahmud Kemal İnal, Son asır Türk 
şairleri. 
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BAHAİ EFENDİ (Mehmed) - Onyedinci 
asrın seçkin ulemasından, şak, Şeyhülislam
ların otuz ikincisi; Hoca Sadeddin Efendi za
de Rumeli Kadraskerliğine kadar yükselmiş 

Aziz Efendinin oğludur; Hicri 1004 (Miladi 
1595 - 1596) da İstanbulda doğdu, devrinin 
bütün kibar ulema evladı gibi hususi tahsil 
gördü, medrese -tahsilini de iltimasla bitirdi, 
kısa biT müderrislik tecrübesinde bulundu, 
fakat kadılık yolunu müderrisliğe tercih etti. 
İslami ilimlerden ziyade şiir ve edebiyata me
rakı vardı, çok güzel konuşur, vechen de gü
zel adamdı; gayet zeki, k!afasını taassup çen
·berinden kurtarmış, zevklerine, keyiflerine 
düşkün, tütün ve içki gibi mükeyyefüti insan
ların bir zaafı olarak hoş görür, mübtelaları-· 
run takibini hürriyete aykırı telakki ederdi. 
Kendisi de tütün tiryakisi idi; kapusundaki 
bendeganı ve mahremiyetine kabul ettiği ya
ranı da hava ye hevesine düşkün adamlar ol
muştu. Büyük aile servetine sahip, zengin ve 
-gözü tok, son derecede asabi, kızdığı zaman
lar aklına geleni yapmaktan, ağzına geleni 
söylemekten çekinmezdi. 

Evvela Selanik, sonra Halep Kadısı oldu 
(1633-1634?). Halep'de Vali Küçük Ahmed 
Paşa ile geçinemedi; Vali devrin Padişahı 
Dördüncü Sultan Muradın cezası idam olmak 
üzere koyduğu tütün ve içki yasağından isti
fade ederek bu gazaıbı amansız Padişaha Kadı 
Bahai Efendi hakkında «Mükeyyefat aludedir, 
elinden tütün çubuğu düşmez, icrai a'hkamı 
şer'iye itmeğe şüuru yoktur» diye ağır bir ih- 1 

barda bultmdu, Bahai Efendi azil ile Krbrısa 
sürgün. edildi, Adaya, başını . kurtardığı
na .bin hamdü şükür ederek gitti; ve men~ 
fasına yalnız mahremi olan mahbub bir uşa
ğını götürerek maiyet nümayişi ile göze bat
maktan _çekindi, adını bir müddet unutturma
ğa çalıştı. Bir sene kadar . sonra affedildi ve 
İstanbula gelip evine ik.apandı. Hicri 1048 (Mi
ladi 1638 - 1639) da Şam Kadısı, 1054 (Miladi 
, 1644) · de Edirne Kadısı, 1055 (Miladi 1645) de 
İstanbul Kadısı oldu; pek az sonra- Anadolu 
Kadıaskeri, bir ay kadar sonra Rumeli Kadı
askeri oldu (1646), yine o sene içinde azledil
dildi, mazuliyeti de uzun sürmedi, tekrar Ru
meli Kadıaskeri ve Hicri 1059 (Miladi ·1649) 
da· Abdürrahim Efen dinin yerine Şeyhülislam 
oldu (B.: Abdürre-hiın Efendi). 

Mehmed Bahai Efendinin bu ilk Şeyhü
lislamlığı, bir saltanat darbesi ile Sultan İb-

rahimi tahtından indirip yedi yaşındaki oğlu 
.Dördüncü Sultan Mehmedi tahta çıkaran Ye
niçeri Ocağı ağ3:lariy le büyük Valide kösem 
Mahpeyker Sultanın devlete hakim oldukları 
büyük anarşi devrinin başlarına rastlar (B.: 
İ'bra1him; Mehmed IV; Kösem Mahpeyker Sul
tan; Muslahaddin Ağa; Bektaş Ağa; Mustafa 
Ağa, Çelebi, Mustafa Ağa, Ka~açavuş; Abdü
laziz Efendi, Karaçelebizade). 

Şeyhülislamlığında ilk işi tütün içme
nin haram olmadığına dair fetva vermek ol
du. M~hrem hayatlarında her türlü habaseti 
ve şenaati irtikap edip halita koyu sofu görü
nen ve zincirleme haramlarla halkın dünya 
hayatın.;1. zindan kasveti içinde geçirtmek iste
yen ve · «Kadızadeliler» diye anılan riyakar
lar yeni müftünün bu fetvası üzerine aleyhin:.. 
de dedi koduya başladılar (B.: Kadızadeliler; 
Ustuvani Efendi). Bahai Efendi gayet sakin: 
«Tütünün haram olduğuna dair delil göster
sinler!..» dedi, iberiıkiler: «Haram olduğu~a 
dair delilimiz yok, ama ,helal olduğuna da fet
va veriliİıez!..» deyince: «Ben veririm, dedi, 
·haram olmadığına göre içilebilir! .. ». 

Kadızadeliler, mevlevilere düşmandı, si
ma'larını ve neylerini kastederek · «tahta te
penler, düdük çalanlar» diyorlardı; mevlevi
h1nelerin kapatılmasını istediler, gelenleri 
teredçlüt etmeden koğdu. 

Şeyhülislamlığa Kara Muradpaşanın sa
daretinde tayin edilmişti; bir müddet sonra 
bu vezir istifa ederek mührü hümayun Melek 
A'hmed Paşaya verildi; rüşvet eli uzunca bir 
devletliydi (B. : Murad Paşa, Kara; Ahmed 
Paşa, Melek). 

Akdenizde Venediklilerle yapılan Gi:rid 
har-biniıi buhranlı yıllarıydı, Fransız ve İngi
lizler Adadaki Venediklilere gizlice silah ve 
erzak satıyorlardı; kıymetli bir denizci olan 
Kapdanıderya Ali Paşa bu ticaret gemilerini 
amansız bir dikkatle takip edince İstanbulda
daki Fransız ve İnigiliz Eliçileri Sadırazam 
Melek Ahmed Paşaya hediyelerini (?!) suına

rak Osmanlı Devletinin dostu olan bayraklara 
hürmet etmesini bilmiyen bu Kapudan Paşa
nın azlini istediler; Bahai Efendi «din ve dev
let uğrunda çalışan böyle bir adamın azli din-.. '-
ve devlete ilianettir!..» deyince, Melek Ahmed 
Paşa -Ka,pudan Paşayı ezledemedi; fakat bu 
sefer müftünün azli için fırsat gözlemeğe baş
ladı; 
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Ocak Ağaları ile Sadırazaın -bütün dev
let mansıblarını rüşvet ile satıyorlarqı. Ağa
lar kirli ellerini Kadılıklara da uzatmak iste
diler, Bahai Efendiye · «falan mollaya falan 
-kadılığın verilmesi>> yollu ricacılar gönderdi
ler, hiç birisini dinlemedi, gelenleri boş dön
dürdü. Ocak Ağaları da müftünün düşmanı 
oldular. 

Nihayet ,bu namuslu, mütecellid adam 
bir davada devlet şerefini korumak isterken 
ölçüsünü biraz aşan şiddetli bir muamelesi 
yüzündenı 11 Cemaziyel(Ha 1016 (2. Tenımuz 
1651) de azledildi. 

Bir İngiliz tüccarının İzmirdeki İngiliz 
Konsolosundan iki yük akçe alacağı vardı, 
konsolostan parasını istedi, alamayınca İzmir 
Kadısı Haşimizade Efen diye giderek Türk 
mahkemesinde dava açtı. İngiİtere ile Türki
ye arasındaki kapitülasyon muahedesine göre 
iki İngiliz arasında 200 yük akçe· ve bu mik
tardan üstün alacak davaları ancak bir İngiliz 
mahkemesinde gör:ülebilirdi, Haşiınizade gaf
let edip konsolosu maıhkemeye getiritti. Kon
solos muahedenin suretini çıkararak: «Efen
dıı .. Sen bu davaya bakamazsın!» dedi ve ·bu 
sözü pek kaba bir tav1ırla söyledi. Kadı Efen
di de kızdı: «Bre mel'un! .. Şer'i şerif üzere 
niçin dinlemem!..>> diye bağırdı, Konsolos iri 
yarı bir adamdı, gitmesine mani olmak iste
yen mahkeme hademelerini silkip attı ve Kon
soloshaneye döndü. Haşimizade bu konsolosun 
Türkiyeden erzak ;ılarak devletin düşmanı 
Venediklilere gizlice satmakta olduğunu isbat 
eden vesikalar topladı ve İstanbula, Şeyhülis
lam Efendiye gönderdi; Bahai Efendi de on
ları Sadırazama yollıyarak « bu meselede is
tanbuldaıki İngiliz Elçisi de sorumludur, hem 
elçiye :iıhtarda bulunun hem İzmirdeki konso
losu azlettirin» dedi. Melek Ahmed Pasa Müf
tünün hassasiyet' · ve asabiyetini bildlğinden 
ona salahiyetinindışında bir iş yaptırmak için 
kasten ·kayıtsız kaldı: «Biz çok meşgulüz .. Bu 
meseleyi Efendi Hazretleri halletsin» cevabı 
ile İzmirden gelen dosyayı geri yolladı. Bahai 
Efendi: «Bu ne biçim laf!.. Vezirin işi bu gi
bi meselelerdir.. din ve devlet umuru ihtilale 
varmış!..» diye bağırdı. Fakat Paşanın hazır
ladığı tuzağa düşmekten de kurtulamam. Ga
lataya adam gönderip elçiyi get:iırtti. Adını tes
bit edemediğimiz bıi elçi de kaba ve mağrur 
bir adamdı. Müftü vaık'ayı süktinet ile nakle-

derek konsolosun azlini isteyince elçi adeta 
bağırarak: 

- Onu kralımız tayin etmiştir, ben az
ledemem!.. dedi. 

Bunun ~erine Bahai Efendi de sesini 
yükseltti: 

- Bre mel'un, iki devletin arsındaki mu
ahedenin tatbi·ki ·böyle ıni olur? Düşmanımız 
Venediğe kalyonlar ve erzak verm-siniz, siz ne 
biçim muahid geçinirsiniz! .. dedi. 

Elçi en küçük bir siyasi nezaket göster
meyip: 

- Bizden her kim gemi, asker ve erzak 
isterse,, kirasını, parasını alır, veririz.. Siz · de 
isterseniz verelim! .. 

Deyince Müftü kendi adamlarına döndü: 

- Götürün bu mel'unu, Paşa hapsetsün!. 
dedi. 

Elçi de: 
- Sen ·beni hapse kaadir ve memur de

ğilsin! 

Deyince Bahai Efendinin gazeb ateşi har
ladı: 

- Bre kaldırın ~u mel'unu!.. diye ba
ğırdı. 

Uşaklar elçinin yakasına yapıştılar, sille 
yumruk huzurdan çıkarıp Müftü konağının 
ahırına götürüp hapsettiler; Bahai Efendi Ve
zir Melek Ahmed Paşa da «Balyos dedikleri bu 
mel'unu elbet de kaleye (Yedikule Kalesine) 
göndersün» diye haber yolladı. Elçinin, Müftü 
konağından etrafa dağılan maiyeti de Sadı
razam ile Ocak Ağalarına koştular, vak'ayı an
latarak Sefirin kurtarılmasını rica ettiler. Ye
niçeri Kethüdası Çelebi Mustafa Ağa Ocak 
erkanının: ağzından konuşmak üzere ulema
dan Altıparmak İbrahim Çelebiyi Şeyhülis
lama gönderdi; Bahai Efendi artık teskin edi
lebilecek •halde değildi: 

- Ocak Ağaları dediğin ·bu heriflerin 
Ali Osman ıDevletine bu tasallutu ll'edir? Val
lahi bir gün senin: ağalarını . da seni de kat
lederler!.. dedi. 

Altıparmak İbrahim .çelebi• akit adamdı, 
döndü, Müftü ,Efendinin red cevabını yumu
şak bir şekilde tevil ederek getirdi. Yeniçeri 
Ağaları bu sefer maskaralıkları ile meşhur 
musahiblerinden Sarı Katibi gönderdiler., Sa
rı Katip Şeyhülislamın sıhhat ·ve saadetine 
uzun bir duadan sonra: . 
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~ Bu kadar senedir ki Venedik dedik
leri ,bir =balıkçı kafi~ ile harp ediyoruz, bun
ca mal ve can telef oldu, henüz gereği gibi 
hakkından· gelmek müyesser olmadı, İngilte
re kıralı dedikleri Frengistan mültikünün bü
yüklerindendir, mal ve asker ve donanmadan 
yana çok kuvvetlidil", onunla sulh bozulursa 
bize ·büyük zararı dokunur, Askeri -İsJimın 
başına yeni gaile çikarmak cenabmıza müna
sip midir? dedi. 

Bahai Efendi bu maskara adama evvela 
sükunetle cevap verdi: 

- Bakaa · Katip Efendi, İngilizlerin sul
ha riayeti olsa bizim harp· ettiğimiz Venedik
lilere imdad vermezdi, ağalarınıza bu ' gibi 
meselelerde bizimle istişare etmek düşerken 
•bu gibi sözler söylemek İslama düşer mi? .. 
dedi. 

Sarı Katip dalkavukluk ettiği ağalarla 

laübali konuşmağa alışmıştı, Müftünün huzu
runda da ayni tavrı takındı: 

- Hangi Şeyhülislam konağında Balyosu 
•hapsetmiştir, ağalar emrediyor. işte, şu ada
mı serbest bırakın!.. 

Derdemei Bahai Efendi parladı : 
- Bre asılacak kafir!.. Bu ağaların ola

cak herifler ne d'emek isterler!.. Bize müda-
'" hale ne hadleridir! Alemi rüşvetle harab edüb 
dururlar!.. diye bağırdı, sonra ocak ağalarımn· 
türlü yolsuz •hareketlerini madde madde _sa
yarak Sarı Katibe öyle ağır hakarette bulun
du ·ki :herifin yüzü Bahai Efendiyi dinlerken 
kah karardı, kah •bozardı. Anadolu Kadıaskeri 
Kudsizade Efendi de o meclis de bulunuyordu, 
rica yollu · müdahalede bultinacak oldu : 

- Sultanım bu adamın günahı yoktur, 
tehevvür buyurmayın!.. diyecek oldu, Şeyhü
lislam onu da: 

Efendi sen Kadıasker misin! .. Küffarı hi
maye eden bu heriflerin gününde ne mala
hat için divana varırsın!? .. Yarın evinden çık-

' ma! Divana gitme!.. 
Diye azarladı; Sarı Katibi «Çık!..» diye 

huzurundan koğdu. Sarı Katip Müftünün söz
lerini Ağalarına bin dal budak .katarak nak
letti. Bu hadise bir Cumartesi günü olmuştu, 
Pazar günü Ocak Ağaları: At Meydanında İb
rahim Paşa Sarayında toplandılar ve saraya 
haber gönderip Şeyhülislam Ba-hai Efendinin 
azlini istediler; Padişah evvela reddetti,· Ağa-

lar ısrar edince Bahai Efendi Azledilerek ye
rine yıllardanberi Şeyhülislam olmak hırsı ile 
çırpınan Kara Çelebi Zade Abdülaziz Efendi 
t,yin edildi. Bahai Efendi evvela Kanlıca· kör
fezindeki yalısına çekildi, birkaç gün sonra da 
oradan arpalığı olan Bergamaya sürüldü. Ya 
lisindan kendisini sürgüne götürecek gemiye 
binerken komşularından bir dostl:ına: 

- Sadırazam Paşa gayretsiz ahmak, biz 
ise gayyur _ Ahmak idik.. görülüyor ki insana 
zarar gayret belasından geliyor!.. dedi. 

· Gelibouda bir kaç gün ulemadan Kovacı
zade Abdükadir Efendinin evinde misafir kal-
dı, Padişahtan· izin alındı, oradan Lapsek:inin 
Bergoş (?) Nahiyesinden Çelebizade Meıimed 
Eföndinin havuzlar, .selsebiller ve_ mükellef 
kasırlarla bezenmiş çiftliğine gitti. 

Kovacızade Abdülkadir Efendi anlatıı:mış, 
bir sohbet esnasında Bahai Efendi Yeniçeri 
Ağalarının türlü •habasetlerini nakletmiş : 

- Bu vaziyeti müftü olduğum gün an
ladım, ardı kesilmeyen mekruhattan teklif
lerinin birine müsaade etmedim, bana düş
man olduklarını bildiğimden iki defa büyük 
Valide hazretlerine- iltimasname gönderüp _ is
tifa ettim, azlimi rica ettim, kabul etmediler, 
akıbet tahmin ettiğim başıma geldi.. demiş .. 

Lapsekideki çiftlikte bir sene kad·ar otur
du. Sarayda çocuk padişahın anası . Turihan 
Sultanın taraftarları eli ile Kösem Sultanın 

katli ve bütün İstanbul halkının müzahereti 
ile Ocak Ağalarının devrilmesinden sonra İs
tan·bula döndü (Hicri 1062 = _ Miladi 1652) ve 
ayni yıl içinde Şeyhülislam Ebıisaid Efendi
nin yerine ikinci defa Şeyhüislam oldu; 

-· «hunnak» denilen ve o zamanlar için ağır, 
tehlikeli ·hastalıklar arasında 'bulunan illetten 
ölünceye kadar -bu· makamda kaldı. 

Vefat tarihi hicri 13 safer 1064 ve mila
di 3 Ocak 1654 bir cuma günüdür. 

Naima tarihinde ölümü münasebetiyle şu 
hatıralar kaydedilmiştir: 

«Haysiyet · sahibi, şiir ve nesirde mahir, 
gayet zeki, tenkidleri yerinde ve kuvvetli bir 
vücud idi; fakat hiç bir fenni de derinliğine 
bilmezdi, usulü üzere -ta-hsili yoktu, yaranı sıh
hati ve mükeyyefatı ülfeti ile tahsile zaman 
bulamamıştı; vakitlerinin çoğu keyif istiğrakı 
içinde geçerdi; ;bilgi boşluğunu ateşin zeka
sı ile doldururdu ve her vadide akran ve em
salinden geri kalmazdı. 
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«Ölümüne yakın günlerde pek gariptir ki 
ahlakında ve mizacında ·büyük değişiklikler 

oldu; daima 10.tufkar, mükrim, cömerd adam 
iken kabalaştı, hasisleşti; düşkünlere garible
re, yoksullara uzanıp ·yardım eden eli kısaldı, 
kapandı. Kabiliyet istidad sahibi gençleri ko
rur, himaye ederken korumaz oldu». 

Ölümünden yirmi gün evvel İstanbulun 
bazı vak'alarını evvelden keşfetmiş olmakla 
tanınmış 'bir meczubi olan Derviş · Hüseyin 
Ebussudzade Sadık Çelebiye gelip : 

- Kalk beni Müftüye götür!.. dedi. 
Sadık Çelebi de baş üstüne deyip götür

dü; kapıdan girer girmez meczup derviş Ba-
hai Efendiye: , 

- Bakaa kaza müteveccih oldu, kurtula-
na aferin; .. dedi. 

Bahai Efendi gaflet uykusundan uyanıp: 
- Dedem buna çare nedir? 
Diye sorunca derviş Hüseyin: 
- Buna çanı yoktur, :belayı red ve ömrü 

ziyade eden umuru siz talim ederken varlık 
ve refah içinde yine gaflet ettiniz, tedarik 
vaktinde gerekti, halen fırsat fevt oldu, yol 
tedarikini gör!.. 

Dedi. Bahai Efendi dehşet içinde kalıp 
dervişe: 

- Hele oturun, def'i banide teveccühü 
derun ile lıltf edin!.. 

gitti. 

Dedi ise de derviş: 
- Haber verdiğimiz de lutuftur! .. 
Diyerek firar eder gibi meclisten çıkıp 

, <<Şeyhülislam Efendi hemen tekkelerdeki 
fukaraya ve evvelden tanıdığı saliha ·ve fuka
raya sadakalar, kurbanlar, prinç ve yağ v~
rilmek üzere defter yaptırıp kethüdasına ,Je 
müvezziine verdi: 

- Bugün bunları dağıtın!.. diye tenbih 
etti. 

«Fakat üzerindeki dehşet gi:tmedi. O ge
ce de bir rüya gördü: 

Kendisini çırıl çıplak soyup bir beyaz 
ipekliye sararlar ve evinin karşısında olan 
bağçesinde bir ağaç · altına küçük bir çadır 
kurup bunun içinde otur derler .. 

Dervişin sözlerini teyid eden bu .. rüyayı 
gördüğünün ertesi günü de frçyüz florin çıka
rıp sadaka olarak dağıtılmak üzere. müvezzij. 
ne verdi. Fakat o sefih adam bizim Efend•i 
vesveseye düşdü diyerek altınları evvelce def~ 

ter edilmiş sadaka, kurban ve erzakı müsta
hak ve· muhtaciyne dağıtmayıp havadan olan 
kuzgunlarla paylaşıp yuttu. 

«Bendeganından Burnaz Mustafa anla
tır; efendinin bir şeyi yok iken: 

- Hayırlısı ile bu cumertesi gününü at
latsak!.. demiş .. 

«Meğer rüyasında ayniyle ·böyle söyle
mişler. Safer ayının ondördüncü çarşam

ba günü azıcık ateş geldi, sonra öksürük baş
ladı, boğazı tıkandı, nefes alamaz oldu, «hun
nak» dediler, çehresi patlıcan rengini alıp 

morardı.. Tabibler kollarından kan aldılar, 
bazı ilaçlar verdier, kendisi henüz şuuruna 

sahipti: 
- Zahmet etmeyin, bunun dermanı yok

tur!.. dedi. 
«Hastaığırun üçüncü cuma günü teslimi 

ruh etti. Evinin karşısındaki bağ'Çesinde, so
kak' üzerindeki köşeye defnedildi». 

Hicri 1128 (Miladi 1716) yılında bir yan~ 
gın hakkında verilen malumat arasında Ba
hai Efendinin İstaırbuldaki konağının Fatihte 
Karam.an Çarşısı civarında olduğu anlaşılıyor, 
şöyle ki, 1128 yılı rebiülevvelinin onsek.izinci 
gecesi Karaman· Çarşısında bir yaın:gın çıkmış, 
bir çok ev ,:ve dükkan yanmış, bu arada sabık 
Şeyhülislam Mahmud Efendinin sahip ,bulun
duğu ve «Bahai merhumun evi» denmekle ma- · 
ruf eşi, •benzeri bulunmaz konağın da yandığı 
kaydedilmiştir. 

. BAHA.i EFENDİ YALISl - Onyedinci 
asır ortalarında Dördüncü Sultan Mahmed'in 
·şeyhülislamlarmdan Mehmed Bahai Efendi
nin · Kanbca Körfezinde yaptırttığı meşhur 

bir yalı olup o devrin Türk yapı san'atının en 
muhteşem ve en· ·güzel binası idi; öylesine ki 
körfezin dahi efen dinin adı ile anı1m·asına se
bep olmuştu. Bu meş.hur yalının tarüi yolun
da en küçük bir kayde rastlanamadı, ömrü 
hakkında da bilgi edinilemedi. 

On yedinci asır müverrihlerinden Silah
dar Fındıklılı Mehmed Ağanin Hicri 1078 
(Miladi 1667) . vekayii arasında küçük bir kay
dından bu yalı kadar bağçesinin ve etrafında
ki korunun da pek meşhur olduğu anlaşılıyor: 

Sadırazam Köprülüzade Fazıl Ahmed Pa
şa Avusturya seferinden 1664_ yılında Vasvar 
sulh muahedesini imzalıyarak döndükten ·son
ra Almanya İmparatoru Birinci Leopold 
İstanbula bir f evıkalade elçi göndermişti; elçi 
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padişahın izni ile İstanbtildaki Selatin Cami
lerini, bütün ziyaret yerlerini, Tersanei Ami
reyi ve Boğaziçindeki yalıları, sarayları do
laşmış, hem tabiatın hem de Türk yapı sana
tının güzelikleri karşısında hayran kalmıştı; 

Sadırazam Fazıl Ahmed Paşadan elçiye göz 
'kamaştıran zenginlik. içinde resmi ziyafeti
ni Kanlıca Körfezinde Şeyhülislam Bahai 
Efendi merhumun muhteşem yalısı ile bağ
çesinde vermişti ve elçi buraya beş çifte bir 
saııtanat kayığı ile getirilmişti. 

Bu güzel ve muhteaem 1binanm yerini 
başka bir ihtişama ve yeni bir güzelliğe bıra
karak Lale Devrinde yıktırıdığı tahmin olu
nabilir. 

BAHAi KÖRFEZİ - Boğaz içinin meh
tabiyle meşhur Kanlıca Körfezinin Onyedinci 
asır ortalarından ondokuzuncu asır sonlarına 
kadar kullanılmış eski adıdır. Körfezin: etra
.fındaki arazinin büyük bir kısmı Dördüncü 
Mehmedin Şeyhülislamlarından Mehmed Ba
hai ceddinden kalmış mü/lkü idi, Efendi de 
burada, onyedinci asır ortalarında Türk yapı 
sanatının en mükellef, muhteşem ve güzel 
bina•sı olarak ibir yalı yaptırmıştı; körfez de 
bu yalıdan ötürü Şeyhülislam Efendinin adı ile 
· anılmağa başlamıştı (B. : Bahai Efendi,·· Meh
med). 

Bahai Körfezinin etrafındaki koru da 
meşhur bir bülbül yatağı idi; ibilhassa yaz 
mehtaplarında Boğaz halkı kayıklarla Bahai 
körfezine· bülbül dinlemeğe giderd; körfezin 
bitiminde deniz-e bir deredk dökülür, bu de-. 
renin adı da Bülbül Deresidir (B.: Kanlıca 
Körfezi; BÜlbül Deresi). 

BAHAR - Yılın dört mevsiminden. biri; 
lftgat ağzı ile tarif edildiğinde, dünyamızın 

şimal yarısında güneşin Koç (Hamel) Ö!küz 
-(Sevir) ve İkizler (Cevza) burclarında bulundu
ğu zamandır ki ıiıart, nisan ve mayıs aylarına 
rastlar; İstanbul· ikliminde ba-har tadımJ_ık 
mevsimdir, başları ekseriya kışın sonuna ek
lenir, sonları yaza katılır, İstanbulda hükmü 
·bütün tatlılığı ile uzun süren mevsim son'ba
hardır (B. : Sonbahar). 

İstanbulun tadımlık ·baharını en güzel 
terennüm eden şair Tevfik Fikret o1muştur, 
yılın on i'ki ayı için yazdığı «Avengi Şuhftr, da 
lstan:bulun ekseriya kısa süren -bahar mevsi-

minin üç ayını (B. : Mart Ayı; Nisan Ayı; Ma
yıs Ayı) şöyle tasvir ediyor : 

MART 

Camid nazarları, soğuk çehresiyle kış 
Ayrılmak istiyor, fakat ayrılmıyor gibi; 
Örter, arar, bakar,· yine örter sehfilbi ... 

NİSAN 

Çiçekli bir dala konmus kanatlı bir hulya ... 
Kalem, bahan bu tasviri sade nakfıiyle 
Hulasa eylemek ister ...... 
••••••• ! ••••••••••••• ~ ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

MAYIS 

Doğub, gülçin olurken jaleler subhi bahariden 
Söner biçare, en parlak demi !!evkinde bir akşam 
Ekinler en müzehheb ra!!ei a!!kıyle titrerken. 

Divan edebiyatında bahar teren:nımüm

leri için Nedimin iki şarkısını en güzel örnek
ler olarak alıyoruz; İstanbul mesirelerinin en 
güzel zamanı bahar mevsimindedir, yeşeren, 
çiçeklerle ·bezenen çayırlara, bağlara, bağçe

lere seyrana çıkan İstanbul güzelleri de ka
tılınca Büyükşehrin her köşesi cennet misali 
olur. 

ŞARKI , 

(Baharda Şada.had) 

Gel hele bir kerrecik seyr it göze ohnaz yasağ 
Oldu Sadabad !!imdi sevdiği'm dağ üstü bağ 
Çar bağı Isfaham eylemi!!dir dağ dağ 
Oldu Sadabad şimdi sevdiğim dağ üstü bağ 

Nevbahar _iri!!di oldu ol zemin cennet misal 
Gars olundu kaametin gibi hezaran nevnihal 
Bağlarla buldu ruhsann gibi hüsnü cemal 
Oldu Sadabad şiindi sevdiğim dağ üstü bağ 

ŞARKI 

(Baharda Çırağan eğlenceleri) 

İrişdi nevbahar eyyamı açıldı gül ü gülşen 
Çırağan vakti geldi lalezarın didesi ·rfi!!en 
Çemenler döndü rCi.yi yare rengi lale vü gülden 
•çırağan vaktı geldi lalezarın didesi rli.!!en 

Açıldı dilberin ruhsan gibi laleler güller 
Yakışdı zülfi hO.ban ve!! zemine saçlı sünbüller 
Neva.saz olmada bin şevk ile aşüfte bülbüller 
Çırağan vakti geldi lalezarın didesi rCi.şen 

Bir İstanbul dilberini aguşi muhabbete çekib 
cennet misali mesirlerden birinde, deniz veya 
dere, su kenarında sazla sözle fele,kden gün 
çalmaık rind şairlere baharı daima aratmış
tır, aşağıdaki mısralar Nedimin bir gazelin
dendir: 
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Ben o!sam bir de mutrib bir de tarafi côyibar olsa 
Hoş imdi bir de faraza bir civam (?ivekar olsa 
Yeter geçdi bu gune malihuJyalarla evkaatım 
Aman bir gün mukaddem ah fasli nev bahAr olsa 

İstanbulun rind ve kalender şairleri nev
civanlarm «hat» dedikleri terleyen bıyıkları
nı ve yeni :beliren tüy sakallarını, bahar mev
siminde yeşeren çimenlere, açılan sünbülle
re, reyhanlara (fesleğenlere) benzetmişlerdir; 
aşıkaane can sohbetleri için de bir mahbubun 
bir an evvel hataver olmasını istemişlerdir 

. (B. : Hat); aşağıdaki mıs
ralar da Nedimin bir 
gazelindendir: 

Hattın ki reııki faslı baha• 
ran olub gelür f, 

Sermaye bahşi sünbüli rey- tı ·. 
han olub gelür 

1 
,.,., ( 

Yadi batınla neş'ei hayreti 1 ., , 

derunuma 
Çün seyli nevbahar buruşan ' 

olub gelür 

BAHAR (İ>avid) -
Seçkin hekimlerimizden; 
·eski avukat ve hakimler-

. den ,Bobor Salomon Ba
har'ın oğludur; 1915 de 
babasının cinayet mah
kemesi azalığı ile buluri
duğu Balıkesirde doğdu; 

ilk tahsilini orada, orta 
tahsilini İstanbulda Ka
:bataş Lisesinde yaparak 
1940 da İstanbul Hukuk 
Fakültesinen diploma al-

. dı . İç hastalıkları ihtisa
sını 1943 - 1946 arası,n

da Fakülte üçüncü dahi
liye servisinde tamamla
dı, 1946 da Eyyub Ve
rem Dispanseri · Baş-he
kimliğine tayin edildi, 
bu notların tesbit edil
diği 1952 de bu vazifede 
bulunuyordu. 

yatımızda bozukluklar» bilhassa zikre değer. 
Hakkı . Göktiirk 

BAHAR (Hamid) - Musikişinas, kema-
11i, musiki muallimi; 1908 de Kastamonu'da 

-·doğdu, neyzen Cemal .Beyin oğludur, kadın 
şairlerimizden Feride Hanımın torunudur; 
tahsilini memleketinde yaptı ve Kastamonu 
muallim mektebinden diploma aldı, 1926 da 
ilk muallimliği ile Konyaya gitti, bir müddet 
de Gazianteb'de bulundu; 1930 da İstanbula 

Fransızca, ingilizce, 
almanca bilir, neşredil
miş mesleki tecrübeleri, 
broşürleri vardır, bun.: 
!arın arasında «Hay~t 
yolu» ve «Tenasül ha-

Bir bahar gününde bir İstanbul Çocuğu 

(Hürriyet Gazetesinde çıkmış bir fotoğrafdan, 195,'7, 
Sabiha Bor.calı eli ile) 

" 
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gelerek 1944 senesine kadar on dörtrnuhtelif 
mekteplerde musiki muallimliği yaptı, 1944 
de muallimi.iden istifa ederek ser-best m.eslek 
hayatına atıldı, Necmeddin Rirat Beyden ders 
alarak bilgisini genişletti, 1947 de Samatya 
halk evinde açılan dershanede semtin genç
lerine. musiki öğretti ·ve· orada yetiştirdiği 

amatör sanat~arlarla Konak Ötelinde, Bele-
tediye Gazinosunda ve İstanbulun muhtelif 
Halk evlerinde hayır cemiyetleri menfaatleri .. 
ne konserler verdi. 

Yirmi ·beş kadar bestesi vardır; güftesi 
Necdet Afakanın gül kahkahalar fırlatarak 
neş'e çağında .. » Kürdili şarkı ile v·e güftesi 
Faruk Gürtunca'nın «Gözlerimden dökülen 
yaşları sen bileydin .. » Hicaz şarkı en beğen
diği eserlerdir. 

Kızının düğününde davetlilerden biri en 
kıymetli notalarını havi bir defteri aşınnış
tır ki -Hamid Bahara çok ağır bir darbe -ol
muştur. 

· 1949 da işlerinin çokluğundan Samatya 
Halle evindeki musiki kolu muallimliğinden 
çekilmeğe mecbur oldu; 1949 da FındıkJıda 
Tekel İstih'@c Kooperatifi mağaza şefJiğin~ 
de bulunuyordu. · 

Babasının «hiç bir zaman para karşılığı 
keman çalma!..» tenbihiıne titizlikle sadık kal
mış bir sanatkardır. 

Hakkı Göktürk 

BAHARAT, BAHARATCILAR-'- Bahar, 
dilimizde arabcadan alınmış isim; karabiber, 
karanfil, darçın ve emsali şeyler; . baharat ba
harın çoğulu, yiyeceklerin tadını, çeşnisini de-

Beşiktaş · . Cumartesipazannda seyyar -baharltcı 
(Resim :· Nafid Baylav 

ğjştiren, hazını çabuklaştıran ve mide ifraza
tını, salgılarını davet ederek temessül fiilini 
kolaylaştıran ekşi, tuzlu, şekerli ve güzel ko
kulu maddeler; Baharatcı da bu maddeleri sa-
tan esnaf, bir kısmı sabit, dükkan sahibi, bir 
kısmı da seyyar, haftanın yedi gününde İstan
bulun pazar yerlerini dolaşan, seçtiği yedi 
pazar yerinde baharat sergileri açanlardır, pa-
zarcı esnafından baharatcılardır; ikisi de İs
tanbulun günlük hayatmda kadimden beri 
yer almışlardır, fakat, son yarım asır içinde 
baharatcının hüviyet ve şahsiyeti değişmiştir; 
eski ba'haratcılar attarlar idi; mesleğinde bil
gi sahibi attarları azalması üzerine, attarlık ile 
en küçük alakası olmıyan ibir takıın insanlar 
baharat al~m satımına atıldılar ve bu madde
leri .sadece ismen ve şeklen öğrenere,k ne için 
arandıklarını, neye - yaradıklarını bilmeden · 
baharatcılık yapmıya 'başladılar, kimi bakkai
lıkda:n gelme, • kimi de, «İstanbula git, bir 
şeyler al sat, para kazan» düsturuna uyanlar;. 

' dır; içlerinde kına ile sakızdan gayrisine aklı 
ermiyeiı kadın esnaf dahi vardır. 

İstanbulun eski attar-baharatcılarının son 
nesli bir kaç dükkan halinde Mısırçarşısında 
topluca olarak bulunuyordu. Bu tarihi çarşı
nın 1941 yılındaki tamirinde dağıldılar (B.: 
Mısırçarşısı; Attar). Bunların çoğu o tarihden 
bugüne kadar . geçen on sekiz yıl içinde vefat 
etmiştir ; Mısırçarşısmda iken namlı esnaf 
idiler. Mısırçarşısının en eski ve en ihtiyarı 
Hacı Hüsnu Efendi idi, Mısırçarşısını 1941 
tamirinden evvel terkederek Tahtakalede . 
Cedide Hanının alt katına nakletti ve 1958 de 
vefat etti; dükkanı, kültürlü bir gene olan çı
rağı Can Kalfaoğlu tarafından devir alınarak 
işletilmektedir. Buna karşılık böyle mesleki 
bir maziye ve görgüye sahib olmıyarak ıbaha
ratcılığa atılmış olanlardan ibazıları da Mısır
çarşısinda dükkan açmışlardır; bunlar toptan
cılık ile bu işin sadece ticaretini yapmakta
dırlar, mesela Mı_şırçarşısının Balık.pazarı ka
pusundan girildiği zaman sağdan 4 numaralı 
dükkanın sahibi Bay İspiro gibi. Bu zat yıkı
lan Balıkpazarında tohumcu idi, ömrü tohuın
culukda geçmiştir, Balıkpazarı yıkılınca Çarşı 
içine girmiş, eski namlı attarlardan merhum 
Hacı: Muhiddin Efendinin dükkanını alınış, 
tohumculukdan baharat ticaretine başlamış-
tır. Mısırçarşısına yeni girmiş olan 6 numara-
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Iı. dükkanın sahibi Bay Mehmed Umar da es
ki bir bakkaldır. 

1959 yılı aralık ayında Mısırçarşısuiın 
baharatcı dükkanları ve baharatcıları şunlar 
idi; Balıkpazarı kapusundan girildiğine göre: 

7 numaralı dükkan - Giridli M. Cevad 
Gülcü, çarşının eski attar - baharatcl:larınöan. 

9 numaralı dükkan - Mahmud Dillioğlu
gil, çarşıya yeni .gelenlerden. 

29 numaralı dükkan __::- Sıdkı A:kan, çar
şının kırk senelik attar - baharatcısı, soyca 
attarlıkdan gelme esnafdan. 

Çarşının Hasırcılar kapusundan· girildi
ğine göre: 

42 numaralı dükkan ~ İstefo Kovacı, 
çarşıya yeni gelenlerden. 

Yeni Cami bağçesinin kapusuiıdan giril
diği-ne göre : 

51 numaralı dükkan - Mustafa Akın, 

başçavuşluktan gelme, çarşıya yeni gelenler
den. 

53 numaralı dükkan - LO.tfi Özgül - Alo 
Alyanak Özal· Komandit İdhalAt Şirketi; şlı'
ketin müessisleri yeni baharatcılardandır. 

49 numaralı dükkan - R. Veksman:, ye
ni ,b~haratcılardan. 

43 numaralı dükkan - Hacı Mehmed 
Canıtez Ma:hdumları. 

41 numaralı dükkan - Bayan Mükerrem 
Erdal, Giridli M. Cevad Gülcünün: hemşiresi, 
çarşının tek kadın baharatcısı. 

41/1 numaralı dükkan - M. Mazman, 
Mehmed Kalmaz. 

60 numaralı dükkan - Hurrem Bereket, 
eski ibaharatcılardan. 

Mısırçarşısı dışında merhum Hacı Hüsnü 
Efendinin dükkanından başka .Alacahamam 
civarında da ıbir kaç dükkan eski musevı ba
haratcı vardır. Hacı Hüsnü Efendinin eski 
kalfalarından attar Hüsnü Öz.döl de Kara
gümrükde mahalle attarlığı - baharatcılığı 
yapmaktadır, ayni zamanda Hırkaişerif Camii
nin imamıdır. 

Mısırçarşısının yeni baharatcılarııµn dük
kanlarında 'bulunan maddeler eski İstanbul 
attarları kadar çeşitli değildir. 

Dükkan sahibi olmıyan ve pazar yerle
rinde sergi açan seyyar baharatçılara gelince 
yukarıda da kaydettik, haftanın yedi günü, 
İstanbulun seçdikleri yedi pazar yerinde ge
çirirler (B. : Pazarlar, pazar yerleri). Pek ta-

bildir ki çeşidleri bir baharatcı dükk§.nı ka
dar değildir; zamanımızda bir baharatcı dillt
:ka.nında bulunan maddeler beşyüzü bulur. 

Örnek alıyoruz : 

Beşiktaşda Cumartesi Pazarında sergi ku
ran altı nefer pazarcı - baharatcı vardır; bun
lardan Bay Cevad Sivaslı'nın sergisinde tes
bit ettiğim maddelerin yekftnu yüzü bulmak
ta idi. 

Sergisindeki maddeleri tesbit ettikden 
sonra Cevad Sivaslıyla şöylece konuşduk: 

- Tezgahında aşağı yukarı yüz · kadar 
madde bulunmaktadır; bunların nerelerde 
kullanıldığını biliyor musunuz? 

- Pek azını bilirim, hepsini öğrenmek 
için kırk yıl uğraşmak lazım. 

- Bilmediklerini halka nasıl cesaret edip 
satabiliyÔrsun? · 

- Alanlar nerede kullanacaklarını bil
dikleri için mesele değil; müşterilerimin çoğu 
kadın, onların içinde de genç kızlardır; za
manla biz müşteriden, müşteri bizden bilme
diklerimizi öğreniyoruz; bu tezgah üniversite• 
dir ,beyim, hem tıp fakültesi, kiµı ibilir kimin 
ne derdi var, bu sattığım şeylerden insanlık 
faydalanıyor, derdine derman buluyor, her 
madde bir derde, deva oluyor vesselam!. .. 

Naşid Baylav 

BAHARA'.l'CI SOKAĞI - Beykozda Ya
lıköyü soıkaklarındandır, Yalıköyçayırı Sokağı 

ile Beykoztaşocağı Sokağı kavuşağı ve Taş

ocakları Yolu arasında uzanır. Beykozıbayırı; 
Fıstıklı Yolu, Yalıköyü Meydanı, Yalıköyniek~ · 
tebi sokakları ile birer dört yol ağzı yaparak 
kesişir; Husrev Sokağı ile de bir kavuşağı var-
dır (B. : Beykoz). · 

Beykozçayırı Sokağı kavşağından yürün
düğüne göre iki araba geçebilecek kadar ge
nişlikte görünür, kıs~en paket taşı kısmen de 
kaba taş döşelidir. İki kenarındaki evler, -ba
zıları bağçe içinde birer, ikişer, üçer katlı 
a.hşa-b yapılardır, sokak gitdikçe daralır, ni
hayetlerinde bir araba ancak geçebilecek hale 
gelir. Bitimine doğru sol tarafda çukurda tar
lalar görülür, sağda bir nalbur dükkanı, sol 

· köşede bir. mahalle kahvehanesi vardır, önün
de üç akasya ağacı ile bu kahvehanenin man
zarası pek şirindir, şubat ayının son haftasın
da güneşli ibir günde çiçek açmağa başlamış 
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bir erik ağacı da· manzaraya ayn bir letafet 
vermiş bulunuyordu (Şubat 1952). 

Hakkı Göktürk 

BAHA.RİSTAN SOKAĞI,_ Yeşilköy so
kaklarından: Yeşilköy Demiryolu caddesi ile 
Yeşilköy - İstanbul yolu arasındadır, 1934 Be
lediye Şehir Rehberinin 13 numaralı, harita
sına göre; Yeşilköy Demiryolu Caddesinden 
gelince, isimsiz bir sokak,. Gazievranos sokağı 
Serbesti Caddesi, Tayyarecinuri Sokağı iıle bi
rer dörtyol ağzı yapar. Sokak iki araba geçe
bilecek genişlikte olup Gazievranos Sokağıına 
kadar asfaltla tanzim edilmişse de bozulmuş
tur. İki kenarı ·boyunca ağaçlarla gölgelenmiş
tir. Buradan sokağin nihayetine kadar :iki ya
ya kaldırimla beraber yeni asfalt yapıldığı

aydın olarak görülür. Aralarında bir bostan, 
ilti arsa bulunan bahçeli birer, ikişer, üçer 
hatlı kagir, beton ve ahşap köşklerle sakin bir 

I 

sokaktır (Şubat 1960). · 
Hakkı Göktürk 

BAHARİYE - ·Divan şiirinde girizgAhı 
bahar mevsiminin güzelliklerini tasvir eden 
kasidelere «Bahariye» deniılir; İstanbul ildi
minin baharını tasvir yolunda yazılmış baha
riyeler pek çoktur, fakat büyük ekseriyeti 
mubalagalı:, cfüze almak endişesi ile zoraki 
yazılmış manzumeler olduğu için . baharın 
letafeti ile tam tezad halinde soğuk şeylerdir. 
Aşağıdaki beyitler SürUr1'nin ild bahariye
sinden alınmıştır : 

Anadolu Kadıaskeri Ahmed Efendi için 
yazılmış kasideden 

Nergis açınışdı gözün itmeğe seyranı bahar 
İtmiş arayişi gülşen anı hayranı bahar · 

İtti şernşir ü siper süseni gülden peydli 
Ceyşi · sermliyı kaçırdı yine ııüc'anı bahar 

Rehzeni berd güzergahı cihandan gitti. 
Yürüdü memleketi gülşene rekbanı bahar 

Dirilüb gelmez idi bunca berayayi nebat 
Mecm'ai emnü aman olmasa büldanı bahar 

iyd idüb hame giyindi güli haınra ·. kat kat 
Oldu hengimi tezeyyün ana emıanı bahar 

Hil'ati huni ile· oldu seraser rengin 
Tigi han ile idüb bülbülü kurbanı bahar 

Goncei jale feşan gördü güliıı bu rengin 
Bülbülün oldu bakub haline giryani bahar 

Sadaret kethüdası Atıfzade Efendi 
için yazılmış kasideden 

Ordusun kurdu çemenzarda şahi .nevruz 
İtti çlidır çiçeğin ziveri meydanı ·bahar 

Arzuhalin varaki verde yazub bul.bililer 
Verdiler olduğu hengamda divanı bahar 

Minberi gülde · Gül Camünin sahnında 
Çıkdı bülbül okudu hutbei hakaanı bahar 

Danei katrei baranı ider hake nisar 
Harmeni iyş ola hasıl deyft dehkaanı bahar 

Yemyeşil oldu çemenler sadef asa ezhar 
Ağzın açmış gözedir · katre.i nisanı bahar 

Hat averliğin ol gül ruhin ister aşık 
Bülbül elbet ki olur şevk ile cılyanı ·bahar 

Ruhi · canan ki zemistanda hat aver oldu 
ltti uşştka şita faslını yeksanı bahar 

Arızı hattına ol gonce femin nisbet ile 
Har ü hasdir güli nazikter ü reyhanı bahar 

Halk hO.banı hat aver gibi müşkini hava 
•· Her fuso.ı üzre var ol vechile rüchanı bahar 

Baği efkarda yüz beyt ile bu şüri terim 
Güli sadberke bedel oldu Iiümayanı bahar 

Arzuhalim açılursa sanasın gül açılur 
İttim in.5a aıia zira nice destanı bahar 

Ey nilhali kalemi gülbüni gülzarı kerem 
Vey güli menkibeti zibi gülistanı bahar 

Devri lıitfi şebi nevruzde olduysa eğer 
Hil'ati sebz ile pılşide nihfilanı bahar 

Hil'at olmazsa nola sayei lutfin olsun 
Üstüme düşse kulun kalmaya uryanı bahar 

Kala bi berkli neva nahli vücudum ne reva 
Meyvedar olmuş iken bunca dirahtanı bahar 

Sahni gülzare emelde güli pür jale gibi 
Bir nice akçe ile kıl beni handanı bahar 

Başlasın ııe.vk u meserretle duayi hayre 
Kıl Sürltd kulunu Ifttfiyle şadbı bahar 

Revnaki gülşeni ikbalin .ola efzunter 
Bula gittikçe terakki nitekim şanı bahar 
~ ı_ - • 

BAHARİYE ....;. Kışdan baıhara çıkılırken 
İstanbulun · eski Türk evinin ve konağının 
döşenıesinde de 1bir değişiklik olurdu, kışhk 
kalın perdeler, kapu perdeleri kalkar, yerle
rine yazlık P.erdeler takılır; sobalar kaldırılır, 
·bahar • soğuklarında mangal ile iktifa olunur, 
haWar : !kalkar, !kilimler, hasırlar, hasırların 

üstüne yer patiskaları serilir; ev ve konak hal-
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kının erkek ve kadın, kışlık esvapları temiz
lenip sandıklara kaldırılır, -yerine ;l)a!harlıklar 
giyilirdi. Bunları teferrüatı ile ve bilhassa 
baharlık esvapları isiınileriyle hiç olmazsa ya
kın geçmiş üzerine tesbit etmek için bir İstan
bul konağı hayatını çok iyi bilen Şehid Ami
ral Osman Paşa kerimesi MebrO.re Hanıme
fendiye müracaat ettik, fakat maalesef hasta
lıkları ricamızın yerine getirilmesine mani ol
du. 

Ondokuzuncu asır •başının rind şairlerin
den Enderunlu Vasıfın mahbub bir nevcivana 
hitaben yazdığı bir manzume ile iktifa edi
yoruz: 

Söyle ey taze nihali güli nazik meşreb • 
Bu sene sana bahariye ne kesdirsem aceb 
Bulamam sı1ki hayalimde kum.aşı enseb 
Bu sene sana bahariye ne kesdirsem aceb 

Gerçi ey gonce dihen camelerin katkattır 
Çeşmi bülbül de veli hüsne diğer· ziynettir 
Kurarım ben dahi endişede üç saattir 
Bu sene sana bahariye ne kesdirsem aceb 

Çemeni canfesi ey servi serafraz giydin 
Nazden nesc olan elbiseyi az giydin 
Dahi ayva gülü harayı geçen 'yaz giydin 
Bu sene sana bahariye ne kesdirsem aceb 

Sözümü dinle inad etme yaraşmaz vaz geç 
Teni nerminine nisbetle kabadır berveç 
İşte Vasıf soruyor bu sözü elbet ir gec 
~u sene sana bahariye ne kesdirsem aceb 

BAHARİYE - Vak'ai Hayriyeye kadar 
devam etmiş bir Osmanlı ananesi olarak pa
dişahların Yeniçeri Ocağı ağalarına hediye et
tikleri baharlık esvap ve kumaşlara takıhnış 
isimdir. Yeniçeri Ağası ile Sekbanbaşının ba
hariyeleri ·birer «hil'ati fahire», Ocağın diğer 
ağalarının bahariyesi de birer top kumaştı. 

Bibi. : İnönü Ansiklopedisi. 

BAHARİYE - Halicin ·bitiminde, Eyyµ;b
sultanm Bostan İskelesi ile Silahdarağa ara
sında, önü deniz ve ardı ,bayır, bir kordela 
gibi uzanan ve Bahariye adı ile anılan: semt, 
f etihden Birinci Cihan Harbi sonlarına kadar 
İstanbulun pek mamur bir kibar yatağı, bü
yük şehrin namlı bir sayıfiyesi idi. 

Kıymetli tarih muallimi, ihtisas sahasın-
da ciddi çalışmaları ile temayüz eylemiş genç:. 
lerimizden ve Eyyubsultan Kültür ve Sosyal 
yardım Derneği ikinci -başkam Ahmed Ağın 
kendisine gönderdiğimiz ·bir mektubu la- ,-· 
yık olduğu ehemmiyet ve ciddiyetle kar§ı-

I . 

lamış, ve ıbize Eyyub Bahariyesi hakkında aşa-
ğıdaki notları göndermiştir: 

«Gözü dinlendiren · ve ruha ferahlık ve
ren yeşil reıigin her çeşidi ile harelenmiş öy
le ,bir yerdir ki bu ·her dem yeşilliğinden ötü
rü Bizans devrinde de Kozmidion adını taşır
mış. 

«Bahariye ismi Fatih d.evrinde konmuş 
olacaktır. Tabiat güzelliğini pek yerinde be
lirten ve mu-hakkak ki zarafet eseri bir isim
dir. 

<<Zamanımızda küçük bir izi dahi kalma-· 
mış olan buradaki bir kasri hümayunun ne za
man yapıldığını bilmiyoruz, fakat FA;tih veya 
İkinci Sultan Bayazıd zam~nında Bahariye'de· 
Padişahlara mahsus •bir kasır inşası alda pek 
yakın görünür; Şurası aydın bir hakikattir ki. 
İkinci Bayazıdın kızı· yahud torunu Hançerli 
Sultan Bahariye'de bir yalı ve kendi adına nis
betle anılan bir dergah (Taşlı:burun Tekkesi) 
yaptırmıştır. Fatih Şultan Mehmed'in de Ba
hariyenin hemen eşiğinde •bir hamam, bir 
imaret ve bir iervansaray ile bu semtin imarı 
yolunda ilk adımı attığı malfund:ur (B. : Ba-· 
bariye Kasrı; Eyyub Ha~amı; Hançerli Sul
tan). 

«Üçüncü Ahmed zamanında ibüyUk .vezir 
ve şehid Nevşehirli Damad İ-brahim Paşanın 
himmetiyle Kağıdhane ve Alibey dereleri oo-· 
yunda Sadabad ve . .Asafabad mamureleri ku
rulur iken Bahariye'nin çoktan bir sıra miri 
Sultan yalıları ve kü·bera ve rical yalılariyle 
bezenmiş ola.cağı muhakıkaktır; zira Bahariye
yi çok seven bir Padişah olarak tanınan Bi-:. 
rinci Sultan Mahmud'un hem Bahariye Kas
rına hem de buradaki miri Sultan Ya1ıılarma. 
sık sık geldiği sır katibi Salahi Efendinin. pek 
kıymetli ·ruznamesinde yazılmıştır. . 

«Bahariye Kasri Hümayunu Üç-üncü Sul· 
tan Selim zamanında hara,biye terkedil!miş 

olmakla beraber semt mamuriyetini muhaıfa
faza etmiştir. · 

«İmci SQUan Malımud devrindedir ki 
Bahariye sayfiye hüviyetini kaybetti: Tama
men harab olmuş Bahariye Kasri ile miri Stil
tan Saraylarından Haticesultan Sahiılsarayi 
yıktırılarak yerine İplikhane ve ;bir kışla ya-
pıldı. 

«Eyyubun en yaşWarından topladığım 

hatıralara göre zamanımızdan en çok 70 - 80 
sene kadar evvelki Bahariyenin ma~arasıı şu:
dur: 
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«Bostan İsk~lesi - Karakoıl, Mihrişahsul
tan imareti ve türbesi, imaret ve türbesi müs
tahdemlerine meşruta -beş kagir ev, İplikhane, 
Kışla, Esma.sultan Yalısı, yanında bir bostan 
ve çiçek bağçesi, İkinci Sultan Mahmud Ceş
mesi, İmam.zade Mahmud Efen dinin Onyedin
ci asır yapısı tarihi evi (şimdi yeri bir briket 

imalathanesidir), Müsteşar Saadettin Bey Ya
lısı, Müsahip Said Efendi Yalısı, Şa-hsultan 

Tekkesi (Taşlıburun Tekkesi), Bican Paşanın · 
Yalısı, Sadırazaın Raufpaşa- Yalısı, Kereste 
Gümrüğü Nazırı ,Rizapaşa Yanın, Haşimpaşa 

Yalısı, ıBahariye Mevlevii:hanesi... 

«Bahariyenin bugünkü manzarası da şu
dur: 

«Bos,tan İskelesi, Bostan İskelesi Gazi
. i:ıosu, Hüsrevpaşa Kütüphanes.i, Osmanlı. İm-

. paratorluğunun son devri ricalinin yapttığı bir 
mezarlık, Mihrişah Sultan Sebili, imareti ve 
:türbesile bir hazire ve bu yapılar hademeleri
ne meşruta gayet harab ve ·bakımsız on ika.gir 
ev, Topbaşların Bahariye Mensucat !fabrikası, 

_ İngiliz Santral dikiş sanayii (maıkara) fabrikası 
(İplikhanenin yerindedir, İkincisultan Mahmu
dun turası kapı üstünde gelip geçenlere acı acı 

bakJ:yor ·gibidir), levazım ve Maliye Okulu (Es
:ki Kışla), bir briket imalathanesi, İkinci Sul
tan Mahmudun iskelet haline gelmiş çeşmesi, 
kagir iki ev, bir kontrplak fabrikası, Kosta 
Zafranos kimyevi maddeler ve ·boya fabrikası, 

Ali Kemaıl Kavrak:oğlu'nun Güneş Nebati yağ 
fabrikası, Türk Kontreplak fabrikası, Cikvaş 
Vili Mensucat fabrikası (Halk bu müesseseye 
Buhur Fabrikası adım .takmıştır), Cizlavet ka
vuçuk sanayü fabrikası, Türmesin · Türkiye 

Madeni Eşya Sanayii fabrikası, Maltaoğulları 
fabrikası, Otuyay fabrikası, Yağlimited ortak
lığı fabrikası, Trakya Sanayi ve ticaret ortak
lığı yağ fabrikası, Bahariye yağ fabrikası, 
Aseton fabrikası ile bir ,Briket imalathanesi 
(Bahariye Mevlevihanesi Arsasında) .. 

«Denilebiılir ki semt adından utanmakta
dır; Bahariye ıtrını kaybetmiş, yağlı kara için
dedir (Ahmed Ağın, 1960)». 

Üçüncü Sultan Selimin son yılları ile 
İkinci Sultan Mahinudun, Yeniçeri Ocağını kal
dırdığı zamana kadar geçen devir içinde tan
zim edilmiş üç Bostancıbaşı defterinde (B.: 
Bostancıbaşı Defterıleri) Eyyubda Bostan İs
kele ile Bahariye Kasri arasındaki sa•hada de-

niz Kenarındaki binalar şöyle tes'bit edilmiş
tir: 

Üçüncü Sultan Sellin devri sonlarına ait 
olan nüsha: Bostan İskelesi - Beyhan: Sultan 
Yalısı - Hadice Sultan Yalısı - Esma Sultan 
Yalısı _,. Yalı Hamamı @>ir deniz hamamı ol
ması muhtemel) - Hançe:rıli Yalısı (Bahariye
nin en- eski yalılarından biri) - Şahstıltan: 
Tekkesi (Taşlıburun Dergahlı, Bahh-iyenin 
en eski yapılarından biri) - İbrahim Han
zade Halil Beyin Yalısı (Sokollu Mehmed 
Paşa a'hfadından) - Üçler imamının Yalısı -
Mütevelliye Kadın Yalısı - Sabık Eyyub Mol
lası Ali Efendinin Yalısı - Matlabcı Hacı Os
man Efendinin Yalısı - Bahariye Sarayı Hü
mayünu. 

İkinei Sultan Maıhmud devrine aid · birin
ci nüs·ha: -Bostan İskelesi - yanında serapa kah
vehaneler - Hibetullah Sultan Yalısı - Hatice 
Sultan Yalısı - Çukuryalı · demekle meşhur 

yalı, içinde Hanım Sultan sakindir - Yalı Ha
mamı İskelesi - Hançerli Yalısı - Şah Sultan 
tekkesi - İbrahim Hanzade Halil Beyin Yalı
sı - Hasırcı Hacı .Mehmedin Yalısı - Hasircı 
Hacı Mustafanın Yalısı - Kağıdcıbaşı Yalısı -
Nakkaş Mehmedin Yalısı - Debbağ Bekir Ağa,. 
nın Ya!lısı - Taşçı Hüseyin Ağanın Yalısı - El
va-nsaray (Ayvansaray) hamamcısının yalısı -
Muhzirbaşı Hacı Bekir Ağa halilesinin (zev
cesinin) yalısı - Bahariye Sarayı HümAyQnu. 

İkinci Mahmud devrine aid ikinci nüs,ha: 
Bostancı İskelesi - serapa ,beş adet -kahıve 
dük:kanıları - İmareti Amire bağçesi ,;. Hibe
tullah Sultan Yalısı - Hatice Sultan Yalısı -
Hanımsu1tanzadenin sakin olduğu Çukursa-

. ray - Yalı ,hamamı iskelesi - . Mustafa Paşa
ının sakin olduğu Hançerli Yalısl! - Şahsultan 
Tekkesi - İbrahirnhanzade Halil Beyin Yalısı
sabık Kağıdcıbaşı Ahmed Ağanın Yalısı -
Nakkaş Mehmedin Yalısı - Debbağ Ebubelti
rin Yalısı - Taşel! Hüseyinin Yalısı - Ayvansa
ray Hamamcısının Yalısı - . Muhzir Hacı-. Be
kirin kerimesinin Yahsı - · Bah!riye Sarayı 

"Hümayunu. 

Bu kıymetli vesik.aılar bize aydın olarak 
gösteriyor ki ondokuzuncu asır başlarında 
Eyyubda Bostan İskelesiyle Bahariye Kasri 
Hümayfuıu arası bir yalılar boyu mamuredir; 
-bu yalılar arasında üç tanesi de muhakkak ki 
pek muhteşem miri malı Sultan Yalıhmdır; 
fakat unutmamalıdır ki iEyyub Sultan: kasalba-
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sının Haliç kıyısı Bahariyeden ibaret deği'ldir; 
· o tarihlerde Eyyub büyük iskelesi ile Bostan 
İskelesi arası ve yine Eyyub büyük iskelesi 
ile defdar iskelesi arası da Türk İstanbulu 
temsil eden pitoresk ıbir köşe idi; İkinci Sul
tan Mahmud Devrinin ilk yıllarında tanzlın 
edilmiş bir Bostancıbaşı defterinden o sahi
li de şöyle bir görelim: 

. . . Zalpaşa Ar allık iskelesi - Alibeyzade
lerin yalısı - Şehsuvarzade Bostanı - Debbag
Mne arsası - Zaim Latif Ağanın evi ve ka
yıkhanesi - Zaim Hüseyin.Ağa zevcesinin evi -
Müezzi!nzade Said Efendinin evi - Rana Ha
tunun evi - Aşcıbaşı Mehmed Ağanın evi -
Attar Saidin evi - Peştemalcı Ömerin evi -
Hacı Mehmedin · evi. - Teberdar Mustafanın 

evi - Zaim İsmail Ağanın evi - Emeksizoğlu 
ömerin kahve dükkanları - Eyyubüleınsari is
kelesi - Merhum Zaim Mehmed Ağa Mescidi -
Berber İbrahirnin Kahvehanesi - Alemdar 
Mustafa Paşa zevcesinin evi ve irad kahve
hanesi - Eminin ve Ömerin kahvehaneleri -
Kahveci Halilin evi ve dükkani - Beşiktaşlı 

l,Jafızın oğıunun evi ve dükkanı - Divan Ça
vuşu· İıbrahiınin evi - Seyid Halilin kahvesi -
Hamlacı Mustafanın kahvesi - Zaim Hacı Meh
med · Ağanın bekar odaıları ve kay~haın.esi -
Bir Hanımın hanesi ve altında kayıkhanesi, 

müsteciri Hacı Ahmed - Ce'behanei Amire Ka
tibi Mustafa Efendinin yalısı ve kayıkhanesi. -

Bekirağazadenin Yalısı - Sabık Edirne Molla
sı Mehıned Efendinin Yalısı - Merhume Va
lide Sultanın beşgöz kayıkhanesi - Bostan İs-
kelesi. · 

,Bu panoramada görüyoruz ki Eyyuib Sul
tan kas;:ııbasınm yalı boyunun hatta bütün Ha

. liç boyunun Müslüman yüksek tabaka kısmı 
Bahfuiyedir, Bostan İskelesi ile Bahariye Kas
ri Hümayunu arasıdır. 

Yukarıda kaydettiğimiz üç nüsha Bos
tancıbaşı defterindeki kayıtları, tarih kaynak
larımıza dayanarak elden geldiği kadar dil
lendirelim; ondokuruncu asrın başlarında, 

1800 ile 1825 arasında Bostan İskelesinin he
men_ yambaşında lebideryada beş kahvehhıe 
vardır; zamanımızın. Bostan İskelesi Gazinosu 
·bu kahvehanlerin yerine kurulmuş olacaktır. 
Lebideryada kahvehanelerden sonra ·binası 

arkada kaılan imaretin denize kadar inen bağ
çesi gelmektedir, ondan sonra mtri maµ dört 
Sultan Yalısı ... 

Osmanlı Hanedanının an'anelerinden, 
Haliçde Bahariyede ve Boğaz içinin en latif 
yerlerinde Devilet .hazinesinden muhteşem ya
lılar yaptırılır, döşenir, dayanır; harab olan 
yerleri daima tamir ediılir, lüzum görüldükçe 
eşyası yenilenir ihatta asrın zevldne göre es-

ı 

kisi yıkılıp temelinden yenilenir ve Padişah-
lar tarafından Valide SuJ.taıtlara, ·hemşire ha
la Sultanlara, Sultan kızları Hanım Sultanlara 

BahSriyenin · son yalılarından btii, 1946. Şahsultan Camii yanında bulunan bu yalının 1960 yılında sağ :ranaı 
· da yıkılniış bulunuyordu 

(Resim: Nezih) 
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ikametgah olarak tahsis edilir. Bir Padişah 
tahtından indirildiği veya öldürüldüğü takdir
de bu yaılılarda oturan Sultanlar Bayazıddaki 
eski saraya gönderilir, yahut şehir içinde ken
di ,paraları ile yaptırdıkları konaklara, yine 
şehir içinde mlıi malı diğer saraylara taşınır
lardı. Şehir içinde veya sahilde bu miri sultan 
saraylarında oturan bir Sultan vefat edince, 
saray; padişahın. iradesi ile Hanedanın diğer 
mümtaz bir kadınına ikametgah olurdu. 

Padişa:hlar arzu etseler de bu miri sultan 
saraylarım şahsa temlik edemezlerdi·, zira 
temlik edilse; Sultanın vefatında İstanbulun 
en güzel semtlerinde inşa edilmiş · olaın bu 
mükellef-kaşaneler miras malı olur, Sultanın 
evladları arasında paylaşılması için satılır, şu
nun bunun, bilhassa servet sahibi ekalliyet
Jerin eline geçer diye endişe edilirdi ki elhak 
güzel bir görüştür. İstanbulun içinde ve yalı 
boylarında Devleti temsil eden hanedan:q:ı en 
güzel yerlerde bütün haşmetiyle yerleşmesi 
bu miri kaşaneler sayesinde devam edegel 
miştir. İşte bu yalılardan dört tanesi de Ba-
hariyedir. . 

. Yukarıda metinlerini dercettiğimiz defter
lerden •görüyoruz ki birinci yalıda evvern Bey
han Sultan otururken sonra Hibetu.llah Sul
tan yerleşmiştir; ikinci yalıda ,ıatice Sultan, 
üçüncü yalıda da Esma Sultan oturmaktadrr
lar. Ondokuzuncu asrın ortalarında İstanbula 
gelmiş İngiliz mimar ve ressamı Thomas Al
lom Esma Sultan Yalsmın büyük !bir s_alon = 
divanhanesinin içerden bir resmini yapmış
tır ki güzelliği ve haşmeti gözlerimizi kamaş
tırmaktadtr. 

Yukarıda adı geçen Hatice Sultan Üçün
cü Sultan Selimin · en çok sevdiği hemşiresi 
Hatice Sultandır. . 

Dördüncü -Sultan Mehmedin sevgili kızı 

hir Hatice Sultan. vardır· ki Padişah babasının 
mahbub • gözdesi Silah.dar Kul~ğlu Mustafa 
Paşa ile evlendirilmişti. Subhi tarihinde bu 

. . 

Hatice Sultanın Bahariyedeki Sahilsarayında 
vefat. ettiği ·ve ın!şının haremi hümayun ka
yıklarınd·an . biri ile Bağçekapusu İskelesine 
götürülerek Yeni Cami karşısında büyük ana
sı Hatice Turhan Sultan Türbesine defnedil
diğini yazıyor. Bu meşhur Sultanın içinde ve
fat ettiği yalının BaMriyedeki Sultan yalıla
rından· hangisi olduğu belli değildir. 

Müverrih Fındıklılı Silahdar Mehmed 
Ağa Hicri 1091 Recebinin yirmi birinci cuma 

günü (Miladi 1680) Sadırazam Merzifonlu Ka
ra Mustafa Paşanın Eyyubdaki yalısında Pa
. dişah Dördüncü Sultan Mehmede bir ziyafet 
verdiğini, ve o gün vezirin yalısında, talebe
leriyle beraber gelen Anadolu ve' Rumeli· Ka
dıaskerleri Efendilerin Padişah huzurunda 
Beyzavi Tefsirinden ders müzakere eyledik
lerini yazıyor. 

Kara Mustafa Paşa Yalısının Bahariyede 
bulunduğuna şüphe edilemez; elimize hiç bir 
vesika geçmemiş olmakla beraber, bu meşhur 
Vezirin şa'hsi mülkü olduğu muhakkaık olan 
•bu yalının, Mustafa Paşanın Viyana bozgunun:. 
dan sonra Belgrad'da idam olunup bütün em
laki müsadere olunurken· Bahariyedeki yalısı
nın da miriye inıtikal ettiği, Hançerli Sultan 
Yalısı.kadimden hanedan yapısı olduğuna gö
re, diğer üç Sultan yalısından biri olduvu mu;. 
hakkaktır; fakat metnini dercettiğimiz Bcistan
cıbaşı defterlerinde zikredilen Hibetullah, Ha
tice ve Esma Sultan Yalılarından hangisidir 
kesin olarak söylenemez. Nitekim, onyediınci 
asır ortasında kırk · sene padişahlık: yapmış 

olan Dördüncü Sultan Mehmedin anası ve Os
manlı hanedanı tarihinin en parlak kadın si
malarından: biri olan Hatice Turhan· Valide 
Sultanın yalısı da Bahariyede idi. Turhan Sul
tan yalısı için de ayni hükümde bulunacağız ve 
Hançerli Yalısı hariç, diğer üç Sultan Yalı
sından biridir ama şu yalıdır diye gösterile
mez diyeceğiz. Fındıklılı Mehmed Ağa Hicri 
1093 yılı vekayii arasında (Miladi 1682), dai
mi surette Edirne Sarayında konaklamakta 
olup günlerini çılgınca av peşinde geçiren 
Dördüncü Sultan Mehmedin bu yıl da ibir ara 
İstanbula uğradığım, kendisinin Haseki Sul
tan · ve •harem halkı ile. anasının Eyyubdaki 
Sahisarayına indiğini,· ve maiyetindeki iç oğ
lanlarının da Karşıyaka da miri emlakten . Yu
suf Efendinin Bağçesi adı ile maruf miri 
yalıya yerleştirildiğini yazmaktadır. Onyedin-

. ci asrın büyük muharriri Evliya, Çelebi· de 
(Bahariyede) bir Fatımasultan Yalısından bah
sediyor. Bu Fatlİila Sultanın da Bahariyedeki 
miri sultan yalılarından hangisinde oturduğu 
tesbit olunamaz. Muharrir şu tafsilatı .verdiği 
;halde bugün bu yalıların biç birl mevcut ol- · 
madığı, ·hatırlayanlar. da kalmadığı için kesin 
konuşmak imkansızdır: «Eyyubda- Fatıma Sul
tan Yalısının yola nazır şahnişinin altında 
Üç-üncü Sultan Muradın bir · çeşmesi vardır, 
tarih kıt'ası şudur: 
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Padiı,ıaha çok dualar eyleyüb 
Nuı,ı idenler diyeler azbi Fırat 
Oldu Asari bu tarihi azim 
«Ayni fili çe§Illei Sultan Murad» 

975- (1567-1568) 

Onsekizinci asırda Bahariyedeki Sultan 
YaWarında kardeş olan Üçüncü Sultan Mus
tafa ile Birinci Sultan Abdülmecidin hemşi
releri Saliha ve Ayşe Sultanlar oturmuşardır. 
Üçüncü Sultan Mustafa hemşiresi Saliha Sul~ 
tanı Sadırazam Koca Rag:ı:b Mehmed Paşa ile 
evılendirmişti, düğün ve zifaf Bahariyedeki 
Sultan Yalısında olmuştu. Müverri!h Vasıf 
Efendi bu düğünü şöylece anlatıyor : 

Hicri 1171 senesi Recebinin: yirmi birin
ci perşembe günü (Miladi 31 Mart 1758) Şey
hülislam Efendi Baltacılar Kahyası ile Sultan 
Hazretlerinin Eyytibdaki yalısına davet olun
du; Kızlar Ağası da Sultan tarafından nikih 
vekili tayin edildi. Ağırlık namına hazırla-nan 
mücevherat ve sair eşya sandıklar içinde ve 
iki k1:t'a Koçuya (Birçeşit araba) konularak 
Sa.dırazam Ragıb Mehmed Paşa tarafından 

hazine !katibi He o gün .erkenden Sahilsaraya 
gönderildi; nikahı kıyan Şeyhülislam Efendi 
ile nikah vekili Kızlar Ağasına· samur kürkler 
giydirilerek birer boğça kıymetli hediyeler 
verildi, ayrıca ziyafetle de ikram. olundular. 
O gece yalıda zifaf oldu. Ertesi gün: Sadırazam 
Sultanının hatırını sormak !için bir gümüş sini 
içinde on gümüş sahanı, bir gümüş tas gön
derdi; bu kabların hepsi türlü şekerlerle dol
durulmuştu, ayrıca otuz tabla çiçek ve çeşidli 
meyveler· gönderdi. 

Saliha Sultan: diğer kerdeşi Birinci . Ab
dülmecid'in Padişahlığı devrinde 1192 Rama
zanınıri 19 uncu Pazar gecesi (Miladi 3 Ağus
tos 1°778) istiskaa denilen hastalrktan. (karın
da veya vücudun herhangi bir uzwnda su bi
rikmesi hastalığı - left -) ayni yalıda ö'ldü. Mü
verrih Cevdet Paşa şöylece yazıyor> .~<Ahir ne
feslerinde Eyyubdalciı Sahilsaray'ilarına nakil 
ile tebdili hava etmek istedi; fakat vücudu 

. arabaya dayanamıyacağından tahtırevan ile 
nakledildi. ve Sahilsa:raya nakledildiği gece 
darı ahirete intikal etti». 

Ayşe Sultanın Bahariyede oturduğunu da 
ölümü dolayısiyle biliyoruz; Cevdet Paşa Hic
ri 1189 (Miladi 1775) vak'aları arasında şöy
lece kaydetmiştir: 

1849 - BAHARİYE 

«Abdülhamid ıHan Hazretlerinin hemşi

rei muhteremeleri Ayşe Sultan hastalanıp 

tebdili hava için Zeyrek'deki sarayından Ba
hariye Sahilsarayına nakil buyurmuştu. Has
talıkları günden güne artarak çok geçmeden 
·vefat etti». 

Metnini dercettiğimiz Bostancıbaşi def
terlerinde Esma Sultan Yalısının yanında ev
vela bir hamamdan -bahsediliyor; Bu hama
mın bir deniz hamam1:. olduğu bellidir, zira 
diğer iki nüshada bu <<hamam» bir «hamam 
iskelesi»· olmuştur: Yani deniz üzerinde etra
fı tahta perde ile örtülü deniz hamamı kaldı
rılmış, hamama giden ve denize çakılı kazık
larla yapılmış geçid - köprü bir kayık iskelesi 
olarak kullanılmağa başlanmıştır. 

Hançerli Sultan yahut sadece Hançerli 
Y allSI: ve Şah Sultan Tekkesine gelince: 

Hançeli' Sultanın adı zikredilmeden ikin
ci Sultan Bayazıdın kızlığı olduğu ·söylenir. 
Hatta en az ·beş·kuşak Eyyublu baş imam Sa
kıb Efendi merıhum, 1944-1945 yxlan ara
sında, •henüz neşreıiilmesille başlanmamış İs
tanbul Ansiklopedisi adına yaptığımız bir 
mülakatta «biz hep böyle biliriz» demişdi. 
Hadikatül Cevami Müellifi. Ayvansaraylı Hü
seyin Efendi, ki yarı Eyyublu sayılır Şah.Sul
tan Tekkesi Camiinden bahsederken: «Bu Sah . ~- . 

Sultan Birinci Sµltan Selimin kerimesidir; 
tekkenin yanında Hançerli Sultan Sarayı den
mekle meşhur Sahilsarayın ilk sahibinin, bu 
Sultan olduğu söylenir «diyor; hata ibüyük de
ğildir, Hançerli Sultan, Şah Sultan, İkinci 
Bayazıdın, kızı da, torunu oluyor demektir. 

Eyyub Başimamı Sakıb Efendi ile görü
şiildüğü gün Eyyu'bu iyi tanıyanlar arasında 
bulunduğu söylenilen Bürhan adında bir zat 
da meclisde hazır bulunmuş tel - çivi fabri
kasını.n Hançerli Şah Sultan Yalısının yerine 
yapıldığını söylemişti. 

Enderun tarihi müellifi Tayyarzade Ata 
Bey, Türk Müzelerinin babası Fethi Ahmed 
Paşa için «Eyyubda Abdu'llah Paşa Sarayı de
nilen Sahilhane doğmuştur» diyor. Fethi Ah
med Paşa Hafız Ahmed Ağa adında bir zatın 
oğlu olup babasını pek küçük yaşda iken kay
betmiş, Enderuna alınarak saraydan yetişmiş
tir. 

Bahariyeye aid metnini dercettiğimiz Bos
tancıbaşı defterlerinden birinde (İkinci Mah
mud devrine aid ikinci· nüsha) Bahariyede 
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«Kiğıdcıbaşı Ahmedağa Yalısı» görülüyor. 
Ahmed Paşanın babasının bu zat olduğu mu
hakkaktır, doğduğu yalı da bu yalıdır; Kağıd
cıbaşı saraya mensup olduğuna göre, bende
ginını himaye etmesini pek iyi bilen İkinci 
Sultan Mahmud, öksüz Fethiyi derhal . Ende
runa aldırmış olacaktır. Yalı satılmış ve bir 
<<Abdullah Paşa Yalısı> olmuştur. · 

Tarih muallimi Ahmed Ağı'nın notların
da İplikhane ve kışla diye iıki ayrı bina 
kaydolunmuştur. Bu ansiklopedide <<İplikha- · 
ne> maddesinde ayrıca anlatılacaktır; burada 
şu. kadarcık kaydedelim ki İplikhane ve kışla 
iki ayrı bina, müesse değildir; kışla da, adı 

kışladır, Belediye nizamlarına aykırı hareket 
eden hilekar esnaf ile :hırsız, yankasici, uy
gµnsuz güruhunun kapatıldıkları bir mahpus
hanedir. Mahkumiyetleri az veya çok, :burada 
sopa altında, Tersanei Amire ve Donanmayı 
Hüıiıayun için urgan ve halat bükerlerdi; o 
devrin iptidai aletleriyle gaayet ağır, hidema
tı şakkiden sarılır işeli. Kışla - mahbushane-

. nirt içinde halat bükme ·yeri, geniş t<\şlıklar 

yapılmıştı. Başimam Sakıb Efendi merhum 
«İplikhane denilen kışla, sizin evvela Beyhan 
ve sonra Hibetullah Sultanların oturduklarını 
söylediğiniz, Bostan İskelesine nazaran ilk 
Sultan Yalısının yerine. yapılmıştır, İkinci 

Sultan Mahmuda İlhamı veren de Bostan İs
kelesindeki Çulhalardır; Bostan İskelesi yolu 
çulha dükkanlarıydı, dedem de çulıhalar kah
yasıydı ((B.·: Çul; Çulha; Bostan İskelesi); İp,. 
lilclıaııeye düşmek bir felaketti (B. : İplikha
ne)» demişti. 

Bibl. : Bostancıbaşı Defterleri; İhtisab Ağalığı 
Nizamnamesi; Evliya Çelebi, I; Silahdar Tarihi, I; 
Vasıf Tarihi, I; Tayyarzade Ata, Enderun Tarihi,. il; 
Hadikatül Cevami, I; Cevdet Tarihi, I; Ahmed Ağın, 
Not; Başimam Sakıb Efe~di, Not; Burhan Bey, Not; 
REK, Gezi notu. 

BAHARİYE ADALARI - Halici!), bitı
minde, Eyyubun Bahariye adı ile meşhur yalı 
semtinin karşısındadır. Dümdüz ve eskiden 
üzerleri yemyeşil çimen, Hind masallarında
ki uçan sihirli haWarı andırır sihir yüzer sec
cadelere benzerdi; ıBahariyeni:nı Sultan ve ki
bar yaWarı, bir ·edebiyat ve musiki tnahfili 
olan mevlevihanesi yerlerini Kontreplak, çivi 
ve tel, yağ beriket, lastik fabrika ve imalat
·haııelerine terle edince, semtin kararan siması 
ile bu adalar kapkara birer toprak oldu; üzer-

lerinde oyulmuş kanallarda· kontreplak fab
rikalarının işlenecek tomrukları yığılıdır. 

Yakın geçmişe kadar Bahariye Adaları 
İstanbulun namlı bir mesiresi, Eyyub, bilhas
sa Bahariye halkının bir ·balık yatağı idi, gaa
yet iri kaya balıkları ile teıkir balıkları, ve 
gaayet iri karides tutulurdu. Onyedinci asrın 
büyük muharriri bu adaların kaya balığını 
medheder; ayni büyük muharrir Bahariye 
Adalarına «Deniz Hamamı Mesiresi adını ve
rerek şu şirin satırları yazmaktadır: 

«Ehibba her cuma günü kayıklarla Eyyiıb 
Sultan önündeki cezirefore gidüb nll:gtln fu
talarla (peştamallarla) şinaverlik ederler ~
zerler), sonra cezirenin çemenzar~da oturup 
iyşü ntiş ile gami dünyayı feramtiş iderler». 

Hakikatte de dünya gamının unutulacağı 
yer idi. 1960 da altmış yaşını aşmış ve uçarı 
gençliği ·Bahariyede geçmiş ıbir İstanbullu ikül
hani, Bahariye Mevlevihanesi hakkında hatı
ralarıı istenildiği zaman şunu anlatmıştır : 

<<Muhibler arasında dergaha on yıldan 
fazla devam ettim, hele yazın geceleri de kah
ve ocağında' yatardım. Buğün hafızamda sa
dece bir güzel yüzdür. Şimdi· anlıyorum ki 
sadece onun için derg~ha gidermişim; gece 
yüzerek adalara giderdik, o zamanlar sesim 
çok parlakqı, çemenlere uzanır, gazeller, ila
hiler okurdum. Sesimin gerideki vadiye doğ
ru dalga dalga yayıldığını söylerlerdi; adı

mı da «Adalı Derviş Aşık». koymuşlar<4. Ha.ni 
sorsalar, dergahda gazlambası mı yakılırdı, 
yahud, mum ve kan.dil mi? Cevap veremem, 
ama yüzerek adaya ,geçerken, görmediğim el
· lerin, ayakların deni~deki yakamozılan hala 
gözümün önündedir». 

Bu Ansiklopedinin yari gaarı Ahmed Bü
lend yaşı altmışını aşmış olan bu külhani İs
tanbullu için «Bahariye Adaları» adı ile_ ·şu 
şiiri yazmıştır: 

Bu yaz gecesinde deniz, esrarengiz 
• Bulunmazken bin kulaçda dibi 

Üstünde yürünürmüş gibi. 
Görünmez o güzel baş, yüz 
Eller, ayaklar, 
Boyun, omuzlar 
Bu yaz gecesinde denizde · 
Onu takib eden yakamozlar 

BAHARİYE, BAHA.RİYE CADDESİ -
Kadı-köyünün mutena bir semti ve en işlek 
caddelerinden biri olup semt ve cadde güzer-
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glhı olarak -üç ma:haUeyi ihtiva etmektedir. 
1) · Pekınezoğlu - Altıyoldaki Ağa

;bey Hamamından .·başlıyarak Nailbey So
kağı ile yine Altıyoldan Kuşd:ııli Caddesiyle 
Hasırcıbaşı Sokağı ve Kalfaoğlu Sokağı ile 
çevrilen) . saha olup çok eskiden Pekmezoğlu 

isiminde .bir Ermeninin bağı ve bağçesini ih
tiva ettiği ve bu arazinin ·bit kısmını Süavi So
kağındaki. Ermeni Kilisesini yapmak üzere ki
liseye vakfettiği ve parsellenerek satıldığı ve 
bu para ile kilisenin inşa olunduğu tesbit edil
miştir .. 

2) Cevizlik - Bu semtin Sokollu Soka
ğından, Hasırcıbaşı Sokağından ve Şair Latifi 
Sokağından itibaren çevrelenmiş olup Bakla 
Tarlası sahasına kadar imtidad eder. 

3) Sakızağaıcı - Bu semt, Yoğurtçu Par-. 
kı yokuşu caddesiyle Küçükmoda ve· Badem
altı Sokaklarının çevresidir .. 

Eskiden bu semtte fazlasiyle Sakız' ağaç
ları dikilmiş olduğundan bu namı almıştır. 
Halen Küçükmoda ve Modaburnurida bu ci-ns 
Sakız ağaçlarına rast gelinmektedir. Bu ağaç
ların kökleri yayvan olduğundan toprağın 

kaymasına mani olınaktadır. 
Bahariye Caddesindeki apartmanların 

:bir çoklarında dok-tor ve dişçi· muayen,ehane
leri mevcuttur. 

Bu cadde üzerinde eski yapı evler bu
lunduğu gibi ·bir çok apartmanlar da yapılmış 
ve yapılmakta bulunmaıktadır. Bilhassa Beş Er 
ve And Apartmanları zikre şayandır. Fakat 
semte hususiyet veren eski evlerdir. 

Bu caddenin yüksekliği itibariyle havası 
güzel olup Bahariye isminin !konmasına se,bep 
ise rivayete dayanmaktadır. 

Bu semt eskiden bağlık ve bağçelik, ko
nakların bağçeleri çiçeklerle süslenmiş· ol
duğundan güzel havalarda halk mesire olarak 
buralara gelip eğlenirlermiş. Bu sebeple Ba
hariye ismi konmuş imiş. 

. Ba'hariye Caddesi Altıyoldan başlıyarak 
Küçükmodada ve Yoğurtçu Parkı yokuşun
da hlıtam bulur. 

Bu caddedeki ·binaların numaraları Altı
. yoldan başlar. Caddeyi kateden sokaklar hep 
amuddurlar. 

Altzyolağzından itibaren· ve sağı: takip 
ederek Bahariye Caddesine girelim. 

İstanbul ·Elektrik ve Tramvay İdaresine 
aid tramvay kuvvet merkezi mevcut olup bağ-
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çesinde bir k~çtane çam ve akasya ağaçları 

var ise de bağçesi harab ve bakımsızdır. 

Birinci sokak Kırtasiyeci Sokağı,: Bu so
kağın başında Sebat Yorgan Evi mevcut olup, 
sahibi_ sanatkarane motiflerle süslü yorgan
lar dikmektedir. Bundan sonra sed üzerinde 
dört katlı ahşab evler var ise de bunlar eski 
yapılar olup cepheleri dardır. Sefertası gibi 
kat kattır. Bazılarının bodrumları dükkana 
çevrilmiştir. Bundan sonra yedi katlı ve dar 
cepheli Marya Apartmanı göze çarpar. Bu-ev
lerin bodrum katianndaki dükkanlarda, elek
trik, radyo tamircileri, kadın· berberleri ku
yumcu gibi sanatkarlar vardır. 

İkinci Sokak Serasker Sokağı: Bu soka
ğln başında ahşab bir evin alıtında bakka
liyemsi bir dükkan mevcut olup caddenin iş
lek yeri, müşterisi ıboldut. İşleten 'bir Er
menidir. Diğer başında mühendis Zeki Beye 
aid apartman · ve altında kadını berber dük
kanı, elektrik malzemesi dükkanı ve eczahane 
vardır. 

Buradan itibaren Nailbey Sokağına ka
dar hep Apartman ve altlarında bakkaliye, 
kunduracı, kadın berberi, saatçı tuhafiyeci 
dükkanları vardır. 

Üçüncü Sokak N ailbey Sokağının başın
da büyük bir apartman dişçi Rahmi Be
ye aittir. Bundan sonra zarif evler gelir ve 
a1t · katlan dükkana çevrilmiştir. Kuru yemiş
ci, mahallebki, sandövicci gibi esnaf işlet

mektedir. Altı •katlı Aiıd ve· yine aıltı katlı Beş 
Er Apartmanları vardır ki çok güzeldir. Beş 
Er Apartmanının aU katı Bahariye Pasajı 

namını alır ve bu Pasajda, kuyumcu, kundu
racı, mobilyeci, kadın Berberi, tuhafiyeci, 
terlikci ve sandövicci gibi esnaf vardır. 

Dördüncü sokak : Saksıg.filü sokağı, bu 
sokakta Hale Sineması vardır. Evvelce Tiyat
ro olarak yapılmış ve Si.nema revaç !bulduk
tan sonra tadil edilerek sinema~a çevrilmiştir. 
Bu binaya Evkaf İdaresi ile Kadıköy çarşısı 
içinde bulunan Rum Kilisesii hak iddia etmek
tedirler. Ve halen dava devam etmeld:edir. 

Daha ileri gidildikte eski yapı evler 
vardır. Bir ufak marangoz dükkanı ve bir 
Kitabevi mevcut olup her türlü eser bulun
makta ve satılmaktadır. Adliye binasının kar
şısında bulunduklarından, kahveci, sandövicci. 
u:fak dükkanlar da vardır. 
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Bundan sonra kilise -gelir. Bu kilisenin 
caddeye bakan duvarı eskiden çok yüksekti. 
Bilahare yıkıtırılarak alçaltılmıştır. 

Beşinci Sokak: Nisbiye Sokağı. Bu soka
ğın: bir ,başında mezkOr kilise ve diğer başın
da ,bağçe içerisinde •güzel bir. ev vardır. Bu 
evde de eski Erkanı Harbiyei Umumiye Reisi 
Orgeneral Asım Gündüz oturmakta idi. Bun
dan sonra Şfilr Latifi Sokağına kadar olan bi
nalar kısmen ahşab kargir olup eski yapıdır
lar. 

Altıncı Sokak Şfilr Latifi Sokağının bir 
kısmı: Burada üçgen şeklindeki arazide ahşap 
ve karg,ir bir kaç tane 1bina vardır. Bu sokak 
asfalttır. 

. Yedinci Sokak: Yoğurtçu Parkı yokuşu 
sokağı Şair Latifi Sokağını kateder. Ve Baha
riye Caddesi burada sağdan tamam olur. 

· Şimdi Altıyolağzından Bahariye Cadde
sine soldan -girelim: Kuşdili Caddesi ile Baha
riye Caddesinin başlangıcında bir yeşil saha 
vardır iki çok evvel burada bir bina mevcut 
olup Belediye tarafından İstimlak edilerek 
bina ve müştemilatının yeri yeşil sahaya çev
rilmiş ve güzel çamlar yetiştirilmiştir. 

Yeşil sahaya ·blitişiik birinci dükkan An
kara Pasta Salonu ve bağçesi vardır. Bu sa
lonun sahibi Feridun Gez'dir. 1943 yılında 
yaptırmışıtır. Feridun Gez Bey çok çalışkan, 

işinde füiz namuslu ve dürüst bir zat 
olup müşterilerini haddinden fazla memnun 
etmektedir. Bu sebeple bilhassa yazın dolup 
taşar, Ayrıca düğün ve nişan gfüi c~miyetlerin 
sofra işlerini deruhte eder. 

Birinci Sokak Ali Suavi Sokağı: iBu so
kağın bir başında 1958 de yapılan bir apart
manın altında 'bir kunduracı ·ile kuyumcu 
dükk!nı vardır. Diğer başında ahşa·b evin 
altında yine kuyumcu dükk!nı vardır. Müste
cirleri ermeniclir. İleııi gidildikte, eski. evler 
mevcut olup alt katları dukkana çevrilmiştir. 
pilakcı, terlikci, manifaturacı, kadın berberi 
dükk!nları vardır. 

İkinc!i Sokak Süleymanpaşa Sokağı bu so
kağın başındaki ahşab ev yıkılınış ve halen 
arsadır. Diğer •başında küçük bir •bina ve al
tında sandövicci ile tütüncü dükkanları var. 

Bundan sonra apartmanlar gelir ve :bun
ların altında da dükkinlar vardır. Bundan 
sonra Kadıköyünün meşhur Opera Sineması 
gelir ki 1938 senesi başında faaliyete geçmiş-

tir. Sahibi Kadri Cemali Sümer olup vefatın.,. 
dan sonra ailesi Ayşe Sumer'e kalmıştır. Ha
len bu hanımın tasarrufundadır. 32 locası; 
950 koltuk mevcut olup istiab haddi 1078 dir. 

Sinemada·İlı sonra eski yapı ve · çok 
şirin binalar vardır. Bunlardan bir tanesi 
Mühendis Zeki Bey tarafından yıkılarak mu
azzam ve pasajlı bir apartman yapılmağa baş
lanmıştır. 

Üçüncü Sokak. Kalfaoğlu Sokağı: iBu so
kağın bir başında bağçe içinde kargir güzel bir 
'bina vardır. Diğ•er başında Süreyya sineması 
vardır. Bu Sinemayı 'büyük zenginlerden ve 
iş adamlarından ıve muazzam ·bağışları ile ta
nınmış emekli General Süreyya İlmen yaptır
mıştır (B. : İlmen, General Süreyya). Dahili 
tezyina,tı güzeldir. ,Fakat koltukları· çok eski
dir. Paradi de dahil olmak üzere 866 koltuk 
41 loca ki cem'an 1030 kişi istiab eder. 

Ailesi Sürayya Adalet .tımen Hanım ta
rafından 1950 yılında Darüşşefakaya bağış-' 
lanmıştır. Lale Filimcilik Şirketi tarafından 
i,şletilmekte olup ü&t kısmı .evvelce düğün ve 
nişan törenlerine ayrılmış idi. 1959 :vııı Ara
lık ayından itibaren · Şehir Tiyatrosu buraya 
bir şube a~m~ ve faaliyete geçmiştir. 185 kişi 
istia:b etmektedir. 

Bağçesi mevcut olup yazın müsait h.a.va-' 
larda bağçede sinema oynatılmaktadır. 

İleri doğru devam olundukta eski binalar 
ve bağçeler vardır. · 

Dördüncü. Sokak: N evzemiti Sokağı ge
lir ki bir başında güzel bir bina vardır. Diğer 
başında Kadıköyünün en eski hamamlarından 
temizliği ile meşhur Köçeoğlu Hamamı var
dır. Pazar günleri hariç her sabah öğieye ka
dar kadınlaradır. Sahibi Agop Ayvaryan'dır. 

Daha ileri gidilince bağçe içerisinde eski 
yapı kagir bir :bina vardır. Ondan sonra da 
Kadıköy Adliyesi gelir. 

Bu bina evvelce Halkevi .olarak yapılinış
tır. İçinde bir Sinema salonu ve Kütüphanesi 
vardır. Bina Maliyeye devrolununca Üsküdar 
Adliyesi ile İcra Dairesi bu binaya taşınmış
lardır. · Salonu .ise Yurt Sineması namı ile bir 

. sinema salonu haline getirilmiştir. İstiab ih~d
di 580 kişidir. • 

Beşinci Sokak Kuzukestanesi Sokağı : Bu 
sokağın her iki başında eski kona..ldar vardır. 
Daha ileri gidildikte Altıncı Sokak, Sokollu 



ANSIKLOPEDISI - 1853 - BAHARİYE -KASRI 

Sokağı: Bunun bir 'başında eski bir bina ve 
diğer 'başında da güzel bir apartman vardır. 
Burası_ geçildil_cten sonra yedinci sokak İleri 
Sokağı gelir ki hu sokağın içinde Kadıköy ta
pu sicil dairesi vardır. Daha ileri giderken 
büyük apartmanlara rastlanır. Şair Latifi So
kağına kadar bir sıra apartmandır. 

Sekizinci Sokak Şair Latifi Sokağı: Devam 
olundukta eski sistem evlere raslanır. Ve Yo
ğurtçu, Parkı yokuşu caddesine dayanır. Ba~ 
hariye · Caddesindeki binaların hemen % 60 
nın Türk ve % 40 nın da Rum, Ermeni ve 
l\f usevilere aid olduğu ve _ sekeiıesinin de % 
70 nin Türk ve % 30 nıin gayri müslim bu
lunduğu doğrura ya!kın :tahmin edilmiştir. 

Ermeniler, Rum ve Musevilere nazaran 
ekseriyeti teşkil etmektedirler (Aralık 1959). 

Tunççapa 

BAHARİYE ÇAYIRI VAK'ASI - Vak'a
nüvis Cevdet . Paşa hicri 1189 (miladi 1775) 
yılı vekaayii arasında naklediyor: Asrın: Şey
hillislamlarından Damadzade Feyzullah Efen
dinin oğlu müderrislerden Mehmed Tfilıir 
Efendi Halicin bitiminde Südlücede oturmak
tadır; Feyzullah Efendi Ölmüştür, Mehmed 
Tahir Efendi rahmetli ·babasının sayesinde 
müderris• olmuş şımarık, «gene bir mahdOmi 
bi karar» dır. Bu yıl rebiülevvelinin altıncı 
günü şöyle bir gezinmek üzere kayıkla karşı 
yakadaki Bahariye semtine geçer, yanına ar
kadaş diye üç nefer «vacibül izale» baldırı
çıplak almıştır. Bahariyede Esma Sultanın 
çayırına girerler. Sultanın _ seyislerinden biri 
çayır koruyuculuğuna tayin edilmiş, bunları 

görünce: 
- Çayırı ne çiğnersiniz!.. diye üzerleri

ne varır. 
Genç molla gazaba gelir, yanındaki ko

puklara «Urun şunu!..» diye eımr verir, on
lar da hemen seyisin üstüne çullanıp mij.kem
mel bir dayak atarlar ve yaralarlar. 

O sırada sMıilsarayda bulunan Sultanın 
'başağasının yedekcisi Bostancı Hasan ismin·
de bir adam ·seyisin feryadını, işidir, vak'a 
yerine koşarak : · - · 

- Bu :biçare seyisi niçin bu hale koydu
nuz? .. diyecek olur. 

Bu ikinei müdahaleden büsbütün -gazab
lanan · molla yanındaki haytaları ·bu sefer de 
Bos~ancı Hasarım üstüne saldırtır, bostancı da 
·beş on yerinden yaralanır. Bir rivayete göre 

şımarık delikanlı belindeki şiş ile bostancıyı 
kendisi de döğer ve yaralar. 

Vak'a devrin padişahı Birinci Sultan Ab
dülhamide akseder, hükümdar fevkalade mü
teessir olur, « Ulemadan dken böyle sefihler 
ve evbaş ile arkadaş olub vak'a çıkardığı için 
mutlaka ted.ib olunması muradı hümayunum
dur» diye şeyhülislama bir ha-ttı hümayun 
gönderir_. Tahkikat neticesinde J.V!:eh:med Tahir 
Efendinin suçlu olduğu anlaşılır ve Gelibolu
ya sürülür. Fakat iki ay kadar sonra validesi
nin ve Rumelikadıaskeri olan büyük !kardeşi 

Mehmed Murad Efendinin niyaz ve şefaatleri 
ve yaralı seyis ile bostancının iyileşmeleri 

-üzerine cezası affedilerek İstanbula döner. 
Bibi. : Cevdet Tarihi, il. 

BAHARİYEDE TAŞLIBURUN TEK
KESİ - Eyyubda, zamanımızdaki adı ile Si
lah.darağa Caddesinde idi; bir Sadiye Dergahı 
idi; ahşab selamlık dairesi ile ahşab sema' -
hane Birinci Cihan Harbi devamınca asker 
işgalinde ikalmış, harab olmuş, mütareke yıl
larında temellerinden yıktırılarak kaldırıl

mıştır; Dergahdan iki katlı ve sekiz odalı ha
rem dairesi kalmıştır. 

Haziresi cadde üzerindedir; ayin günleri 
perşembe idi; banisi İstanıbula Belh şehrin
den hicret etmiş La geri Mehmed Efendidir; 
•bu dergahda banisinden sonra postnişin olan 
zevat Lageri Fahri, Kılıcı M-ehmed, Şeıyh Hü
seyin (78 sene şeyhlik etti), Şeyh Süleyman, 
Şehy Ahmed Salim, Şeyh Ahmed Hulusi, Şeyh 
Süleyman Sıdkı ve Şeyh Mahmed Saadeddin-
Efendi, Türkiyede tarikaUerin lağvı ve tek
kelerin seddine kadar dergahın son şeyhidir. 
Yukarıda adı geçen meşayihin hepsi dergahın 
haziresinde medfundurlar. 

Hakkı Göktürk 

BAH.ARİYE KASRI - Padişahlara mah
sus olan ıbu kasrın ne zaman yapıldığı tesbit 
edilemedi; onsekizinci asır ortalarında mev
cud olub· bilhassa Birinci Sultan Mahmudun 
sevdiği yerlerden idi; Halicin bitiminde Ey
yub ile_ Silahdarağa. arasında lebideryada kü
çük bir bina olub padişahlar yalnız gündüzleri 
uğramışlar, üç beş saat oturmuşlardır; Ca:bi 
Said Efendi vekaayinamesinde şöyle bir fık

ra vardır: 
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Üçüncü Sultan Selim bir ,Halle tenezzü
hünde BaMrfye Kasrına uğrar, istirahat eder
ken dayandığı yastığın altından bir yılan çı

ıkar, maiyetinde bulunanlar: «;Bre! Bre! .. » di
ye bağıraşarak öldürmek istediklerinde mer
hameti dillere destan olmuş bulunan hüküm
dar yılanı dahi öldürtmez, attırmakla iktifa 
eder. O gün Kağıdhanedeki voynuklar kasrın 
avlusunda huzuru hümayuna çıkarak gayda 
çalarlar ve hora teperler, kendilerine ihsanı 
şahane çıkar, fa:kat Sultan Selim o . gün bu 
Bahariye tenezzühünden son derecede tees
sür le döner. Bu tenezzüh Sultan Selimin son 
•biniş seyrangahı olur, bir kaç •gün sonra Ru
meli Kavağı Kalesi laz yamaklarının !isyanı 

üzerine padişahlıkdan çekilir. 
Bostancıbaşı Def-terlerinde Bahariye Kas

rı Hümayunu İsta:nbulun Halle sahilinde son 
menzil olarak gösterilmiştir (B. : Bahariye; 
Bostancıbaşı Defterleri). ' 

Bu kasrı hümayunun yukarıda nakledi
len yılan vakası ve Sultan Selimin hazin ve 
feci akibeti üzerine İkinci Sultan Mahmud 
devrinde metruk kalarak harah olduğu ve 
karşı sahildeki Karaağaç Kasrının sori enka
zının kaldırıldığı sırada yıktırıldığı tahmin 
olunabilir (B. : Karaağaç Kasrı). 

BAHARİYE MEVLEVİHA.NESİ - · Ey
yubun Bahariye semtinde, Halicin bitimine 
yakın deniz kenarında büyük lbir avlu içinde 
bir harem, bir selamlık, bir türbe, bir büyük 
sema'hane ve bir hazireden mürekkeb olan 
bu mevlevihaneden 1952 de, içinde son şeyhi 
merhum Bahaeddin Dede Efendinin refikası
mn ikaamet ettiği harab selamlık dairesi kal
mış ·bulunuyordu. 

Mazisi ~ok eski olmamakla beraber ge
çen asır ·sonları ile asrımız başında İstanbu
lun edebiyat ve musiki mahfillerinden biri 
olan hi.ı meşhur . dergahın, .tekkelerin kapatıl 
ması üzerine evvela sür'atle harabiye yüz ,tutan 
sema'hanesi 1935 de yıkdırılmış, 1938 - 1939 
arasında da harem dairesi içinden kaza eseri 
çıkan yangınla yok olmuştur. 

İçinde Şeyh Büyük Nazif Efendi, oğlu Şeyh 
Hüseyin Fahreddin Efendi, onun oğlu Şeyh 
Küçük Nazif Efendi ve bu ailenin damadı son
büyük divan şairi Yenişehirli Avni Beylerin 
medfun bulundukları türbe çökmüş, 1952 de 
kabirler de, Üzerleri büyük taşlar ile kapatıl
mış, p~rişan bir halde idi. 

Mescidin minare yıkılmış, dergahın avlu
sunda bir tuğla imalathanesi yerleşmiş, mes
cid ·bu- imalathaneye depo ittihaz edilmiş 'bu
lunuyordu. 

Ahşab kanadları kopmuş ve kaybolmuş taş
dan ·büyük avlu kapusunun üstünde şu man
zum kitabe Bahariye Mevlevihanesinden kal
mış son hatıra olarak duruyordu: 

Hazreti Sultan Muhammed Ham H~sdir bugün 
Devri MeşrO.tiyetiın şanü şerefle husrevi 

Sayei hürriyet efzası kulubi kıldı şad 
Bir uhuvvet tekkesi -0Idu bakın dünya evi 

Başladı gamdan harab olmuş gönül tamirine 
Kim odur elbette ey can hanekaahi manevi 

Mahbiti feyzi Hüdi Allahü a'lem birreşad 
Hirzi candır zatiııe zira kit.ahı Mesnevi 

Sineçak olmuı: idi dergahm deri divan hep 
Alı iderdi merhametle seyr iden merdi kavi 

Raki'ü sicid tahiyyate oturmuş höcreler 
Herbiri sükkam dervişanııı olmuş rehrevi 

Desti iı1adı şehiınşah ile idüb ahir kıyim 
Kaibfahında simai şevke oldu münzevi 

Baş keser dervişler tatjhine Remzi heJl13Jl 
«Oldu ihya müjde gel cayi Nizifii Mevlevi» 

(1328) 

Bahariye Mevlevihanesi Beşitktaşda Çı

rağan Sarayının yerinde :bulunan Beşiktaş 

Mevlevilıanesinin Beşiktaşdan Maçkaya, Maç
kadan da buraya nakli ile ikurulmuştur. 

Onyedinci asır iba·şlarında kurulmuş olan 
Beşiktaş Mevlevihanesinin onaltıncı şeyhi olan 
Hasan Nazif Dede Efendi 1860 da vefat etti 
(B. : Beşiktaş Mevlevihanesi; Nazif Dede Efen
di, Seyh Hasan); yerine 'henüz sekiz yaşında 
bul;nan oğlu Hüseyin Fahreddin Efendi şeyh 
oldu (B.: Fahreddin Efendi, Şeyh Hüseyin). 
1868. de. Abdülaziz Maçkada yeni hir mevle
vihane yaptırarak Beşikfaşda deniz kenarın.;. 

da pek mutena ıbir yerde bulunan derga~ı 
oraya naklettirdi. G'enç şeyh. ailesi ve derviş
leri ile beraber !babasının kemiklerini de 
Maçkaya götürdü. 

Fakat beş sene sonra Maçkaya bir kışla in
şasına karar verilince mevlevilere ikinci bir 
göç göründu, Maçka derg~1ı 1873 de Hallede· 
Bahariye sahilinde hatabemini Mustafa ve 
Hüseyin Efendilerin yalılarına nakledildi. 
Hüseyin Fahreddin Efendi pek sevdiği baba
sının· kemiklerini hu sefer de Maçkadan Ba
hariyeye kaldırttı ve o sene Bahariyedeki bu 
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yalıların bahçesine büyük bir sema'hane in
şasına başlandı, yapı 1876 da, İkinci Sultan 
Abdülhamidin ilk saltanat yılında tamamlan
di ve Bahariye Mevlevihanesi hicri 18 rebiül
evvel 1294 tarihinde bir .çarşamba günü ınev
lud oikunara:k ve mevlevi ayini yapılarak a~ıl
dıı: İkinci Abdülhamid ·bilahare mevlevihaııe
ye yirmi sekiz odalı ·bir • harem dairesi yap-
tırdı. , 

İkinci Abdülhamidin uzun saltanatında, 
ahşab binalardan mürekkeb olub ayrıca de
niz kenarında bulunduğundan rutubetin te
siri ile Bahariye Mevlevihanesi, şeyhinin kud
reti maliyesi ile asla tamir edilemiyecek şe
kilde harabiye yüz tuttu. Mevlevi tarikatine 
mensup bir derviş olan Beşinci · Sultan Meh
med Reşadın osmanlı tahtına oturması der
gaha bir lutfi mahsus oldu, Sultan Mehmed 
Reşad Bahariye Mevlevihanesini kendi: kese
sinden tamir ettirdi; yukarıda kaydettiğimiz 

avlu ikapusu üstündeki kitabe de bu vesile ile · 
kondu. O sırada ıbu padişahın başmabeyincisi 
olan Lfttfi Simavi Bey hatıralarında bu tamir 
işini şöyle anlatıyor: 

«3 teşrinisani 1329 Zati-şahane mevlevi 
tarikine mensub idi. Tecdiden: inşa kılınan 
Bahariye Mevlevi Derga·hının resmi küşadı 
münasebeti ile oraya teşriıfi iıümayuri vukııu
·•buldu. Şevketmeab araba ile Kağıdhanede 
Emira·hur Köşküne muvasalat ve 9radan da 
beş çifte sandal · ile dergaha azimet buyurdu
lar». 

Bu dergahda uzun yıllar yaşamış olan 
muhterem Mid·hat Baharı Beytur İstanbul 
Ansiklopedisine tevdi ettiği gaayetle muhta
sar notunda: «Şeyh Hüseyin Fahreddin Dede 
Efendi Bahariye Mevlevi:hanesi meşihatinde 
1329 ramazanında (miladi 1911) vefat etti, o 
tarihe ·kadar bu dergahda bir hayli urefa ye
tişdirdi, Mehmed Veled Çelebi ,Efendi ve Ga
lata Mevlevihanesi şeyhi Ahmed Celaleddin 
Dede Efendi grbi mevlevi fucielasıı bunlar me
yanındadır (B.; İzbudak, Mehmed Veled; Ce
laleddin Dede Efendi, Şeyh Ahmed) ;Bahariye 
Mevlevihanesiiıden Zekaizade Ahmed Efendi 
ile Nureddin, Raşid, Doktor Subhi. ve Arif 
Beyler gibi ınusi:ki üstadları yetişmiştir» di~ 
yor. 

Rauf Yekta merhu~ da «Esatizi Elhan» 
ının Zekai Dedeye tahsis ettiği cüzünde · Ba
hariye Mevlevihanesi için musiki tarihimize 
geçecek şu güzel Mtırayı naklediyor : · 

«Zekai Efendi bir gün Mustafa Fazıl 
Paşanın huzurunda ınüşarünileyhin p~k ziya
de telezzüz ettiği Şevkitarab ayini şerifini 
okumuşdu, paşa merhum üstadı sureti mah
susada takdir ve taltif buyurdukdan sonra 
demiş ki: 

- Zekai!.. Suzidil ma,;kaaınını ne kadar 
sevdiğimi bilirsin. Geçen gün esnayi musaha
·betde ,bir zat: «Suzidil makaamınin seyrü 
reftarı ayin bestelemeğe pek de müsaid de
ğildir» dedi, sebebini sordum, müddeasını is
bat edecek mukni bir delil bulamadı, yalnız 
olamaz demekle iktifa etti. Suzidilden bir 
ayini şerif besteleyecek olsan· ne kadar mak
bule g~erdi.. Zaten o makamdan başka ayini 
şerif de yok .. 

«Paşanın bu teşviıkaat ve teinenniyatı Ze
kai Efendi de tesiri matlubu hasıl etmişdi. 
Koca üstad -üç dört gü.n içinde Suzidilden mü
kemmel bir ayini şerif' besteleyüb Mustafa 
Paşaya okudu. Kadirşinaslıkla iştihar eden 
paşa ayini şerifi kemali hürmetle dinledikden 
sonra fevkalade takdir etmiş ve üstadı mahi
re bir çok in'am ve ihsanda bulunmuşdu. İşte 
Zekai Efendinin ibtida bestelediği ayini şerif 
budur ki tanzimi 1287 miladi (1870 - 1871) ta
rihlerine tesadüf ettiği halde her nedense, o 
esnada derga·hı şeriflerin birinde kEraati mü
yesser olamayub 1309 senesinde (miladi 1891-
1892) ilk defa Bahariye Mevlevihanesinde 
okuna bilmiştir». 

Bahariye Mevlevihanesinin ilk şeyhi olan 
Hüseyin Fahreddin Dede Efendinin vefatın
dan sonra Ahmed Çelebi Dede, ondan sonra 
da Fahreddin Dede Efendinin akrabalarından 
Bilecik Mevlevihane-si şeyhi Bahaeddin Dede 
Bahariye Mevlevrhanesine şeyh oldular. Ba
·haeddin Dede Efendi tarikatı erin lagvedildiği 
ve tekkelerin kapatıldığı tarihe· kadar meşi
hatde kaldı. 

Muhterem Selman Tüzün çok iyi bildiği 
Bahariye Mevlevilıanesini İstanbul Ansiıklo
pedisine ,bu eserin kıymetli dostlarından R. 
Cevad Ulu-nay eli ile gönderdiği kısa fakat 
şirin notunda şöyle tasvir ediyor: 

«Hüseyin Fahreddin Dede Efendinin 
bilhassa rind meşreb oluşu mezkur· dergahın 
iç alemini ve ·havasını diğer Mevlevihaneler
den daha başka •bir hale koymuştur. Tabiatın 
güzelliği de inzimam edince fark ,bir kat cınha 
göze çarpar. 
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«O zamanki Bahariye, dergahdan Eyyub 
istikametine doğru sahile sıralanmış zarif ya
lılar ve bunların kfüar, zevk ehli sakinleri 
Mevlevihane ile hema,henk olmuştu. Akşam 
üstleri, Bahariyenin bilhassa çok meşhur olan 
mehtaplarında yalılardan ayrılan zarü san
dallarda renk renk maşlahlara bürünmüş ha
nımlar Dergahın önünden ge·çerken derinden 
derinden yükselen beste ve ney nağmelerine 
iştira:kten kendilerini alamazlardı. Tatil gün
lerinde, Hıdırellezde Kağıdh~ne alemlerine 
iştirak eden ve geç vakit dönen, birbirine 
rampa etmiş sandallarda.ki keyif ehli, Meıvle
vihane önüne geldikleri zaman saz ve şarkı
lar durur, Derga:hdan yayılan musiki mevce
leri mutlaka dinlenirdi. 

Yine bahar ve yaz akşamları tekkenin ar
ka cephesindeki kırlarda, katırtırnakları ara
sında grubu veya mehtabın doğuşunu seyir 
eden erkekli kadınlı · kafilelere rastlanırdı. 
Tabiatın bu semte ihsan ettiği •bedii nimetler
den fazlasiyle· istifade edilirdi. 

«Bahariye MevleviMnesinin hususiyet
lerinden biri de semtin sahil olması hasa:p.ile 
ıbalık tutmak, kışın da ördek avı idi. Bahari
yenin kalabalığı meşhurdur, akşamları pare
kete atmak suretiyle tutulması• ayrı •bir wVik, 
eğlence mevzuu idi. Gerek yalı ikenarlarında 
gerekse sandallarla bu saatlerde Bahfu-iyeli
lerin çoğu balığa çıkardı. Dergahda da kırdan 
kesilen Qalılar üç iskeleden denize atılır ve 
bir kaç ~aat sonra çekilerek çalılarda topla
nan teke-karides oltalara yem olarak· hazırla
nırdı. 

«Kışın da karşıti •küçük adalarda teşek
kül eden gölcüklerde ve kenarlarında küme
lenmiş ördekler avlanırdı. 

<<Dergahın yanında Şeyh ailesine aid bir 
inek ahırı vardı. Beş altı cins inek karşıki a~a
nın bol otundan istifade için· denizi yüzerek 
geçerler, akşam üstü de yüzerek ahırlarına 

dönerlerdi. Bunların sabah akşam denizden 
geçişlerini seyretmek hele yabancılar için, 
hakikaten görülmeğe değerdi. Haftada bir iki 
defa da bunların sütünden Dedelere muhalle
bi ve sütlaç yapılırdı. 

«Dergahın ayin, mukabele günü çarşam
·ba idi. Faaliyet sa:bahın ilk saatlerinden baş
lar, ayin bitinceye kadar devam ederdi. Der
gaha mensup muhibler, muhibbeler, diğer 
Mevlevihaneierden dedegan ve sair misafir 
öğleye doğru gelmeğe ·başlarlar, öğle yemeği-

ne, DergMı ıstılahınca somata kalırlar, öğle 
namazından sonra, da ayin başlardı. 

«Ayin günleri tekkeye gelen satıcılar da 
o zamanlar biz çocuklar için mühimdi. Saba'h
dan gelmeğe başlıyan ka.ğıd ve koz helvacılar, 

· dondurmacı, mahallebieiler kadınlanın ayini 
seyrettikleri kafes önünde sıralanırlar, müş:.. 
terilerini memnun etmeğe çalışırlardı. · 

«Ayinden sonra erkek misafirler selfiln
lı:kta Şeyh Efendi ile, kadınlar da haremde 
Şeyh ailesiyle oturur, sohbetler edilir, mev
simine göre izaz edilirlerdi. Aileleri ile bera
ber gelen misafirler selamlıkdan haber gön
derilerek beraberce kalkılır, veda edilir, bir 
kısmı araba ahir kısmı da Dergahın rıhtımına 
sıralanmış, üstleri ,beyaz tenteli sandallarla dö
nerlerdi. Mevlevihaneye gelen bu misafirler 
arasında zamanııi paşaları, yüksek mevki · sa
·hlbi zatlar, veya bunların hanımları ya birer 
kurban getirirler,. yahud dedelere ve çocuk
lara dağıtılmak üzere «niyaz» denilen bir pa
ra bıralkırlardı: · 

«O canlı, renkli ve sıca!k Derga:hın yerin
de bugün çökmüş, kasvetli ve soğuk bir hara-
be var ... ». · · 

Bibi. : Rauf. Yekta, Esatizi elhan; Lütfi Shna
vi, Sultan Mehmed Resad ile halefinin sarayında 
gördüklerim; Midhat Bahari Beytur, Not; Selmaiı 
Tilzün, Not; Hakkı Göktürk, Not. 

BAHARİYE SİLEBİ - Sfilr Bursalı Va
kubun İstanbul Llmanına kayıdlı, yaş hadle
rini doldurmus olduğu halde hala sefere çı
kan, ve heme~ her yıl bir tanesi Karadenizin 
müdhiş Karayel ve Yıldız fırtınalarından bi
rinde parçalanıp batan eski tekneler için yaz
dığı bir şiirdir. «Bahariye Şilebi». muhayyel 
•bir gemidir. Tahsilini lisenn dolruzqncu sını
fından terk ederek . İstanbulun haneberduş
ları arasına karışan şairin (B. : Yaıkub, Bur
salı) ·bu şürde kendi hayatından da ,bahset
mek fırsatını bulduğunu görüyoruz : 

«Bahariye:ıı gemimizin adı 
İstanbul Limanında kaydı 
Boyası her zaman dökük 
Kırçıl kara, 
Alacalı. 
PervAnesi tek, 
'1zun -bacalı. 
Ya§ım sorarsan, unutmu§, 
Kafa kağdını kaybetmiş, deniz yutmuş. 
Bilinen §eY pek az, 
Üç yaşında gelmiş İstanbula 
İlk tayfalanndan bir Yunus varmı§ 
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Tığ gibi bir .laz 
Galatada kantocu Büyük Peruzun dostuymuş. 
«Ver elini Karadeniz!> der 
Demir alır limandan, 
Balık çıkmaz ama o çıkar Kavıaya 
Tam on saatde, 
Koca pervane gümbür gümbür 
Köpük saçar · 
Köpük saçar, saçar 
Ama yerinde sayar 
Gibi yürür. 

•• 
Kaşı gözü yerinde 
Buğday üstüne koyu kumral; 
Ayağı eli 
Düzgün, biçimli 
Ve sağ yanağı benli 
Uskumru gibi oğlandım. 
Kimi «Yakub» der 
Kimi «Bursalı> 

Kimi «Fiyakalı»; 
Gülmeyin · 
Ciddiye alıp dinleyin 
Ayaklan çıplak, sırtında çul çaput 
Oğlanların da olur fiyakası, cakası. 
Genelik demişler buna 
Mavi gök yüzünde uçan 
Beyaz bir bulut ... 
Benim de nüfusda kaycimı yok o zaman 
Sormayın yaşımı 

Bildiğim, _tüysüzdü yüzüm;. 
Ama cıgara, bulursam ı,arab esrar · 
Olursa param kumar 
Hepsi· tamam. 
Gecelediğim yerler 
Köprü altı, viraneler, rast gele 
Bazan sabahcı kahvesi 
Tophanede hamam. 

* 
İhşarda kar, tipi 
Kim bilir kaç cana kıyacak benim ıibi .. 
Yalın ayağım!la pabuç var ama · 
Delinmiş dibi 
Hani fırlatıp atsam 
Kar onun kadar ii§ütm.ez, dondurmaz. 
Sırtımda iki tiril çaput · 
Adı f'anila, ceket. 
Yine gemici" bir laz 
Adı Yunus değil de, İbrahiıiı 
Koydu kaputunu omuzlarıma 
O gece karla beraber savrula savrula 
Düşe kalka, bata çıka dii§dü.k yola; 
Yağkapanından atıp geminin sandalına 
Tipide güç bulduk Hallede Bahiriyeyi. 
:Midyalar telm.e:ıiin dışında 
Ben içine yapl§dım -kaldım. 
Öylesine ki yıllaYCa ayak basmadım, 
Gemiden seyrettim karayı,. 
Karnım tok, sırtım pek 
Aramadım parayı, gündeliği, bafta1$; 
Ve Bahariye de vurdum 
Yüzüme ilk usturayı. 

1857 - BAHAR SOKAĞI 

Sevdim ben bu köhne tekneyi sevdim 
Büyüle-nıniş bir civanın 
Bir acflzeyi · sevdiği gibi. 
Vardiyada gönüllü. 

'Pervane olmuş koşarım her işine. 
Bir de onun pervanesi vardı 
Aksine 
Ağır ağır döner, uzakdan gören 
Yunus balıklarına benzetebilirdi. .. 
Sevdim o kalender derviş pervaneyi. 
Sevdim· uzun bacasını 
Kolan kolan duman saçan 
Palavracıyı-.. 
Sevdim dağ dağ kabarmış 
Kamçı kamçı köpürmüş vahşi Karadenize 
Göğüs germesini · 
Bilen tecrübeli teknesini. 
Kömür, krom,· dem:ir 
Sığır 

Ve garib yolcular taşıdık yıllarca. 

* 
· Bahariyeden 
Girdiğim gibi ayrıldım. 
Kar, tipi 
Fırtına zehil'. 
Kim bilir kaç cana kıyacak bizim gibi. 
Köhne gemi 
N erde bulsun sırtına · kaput atacak 
Laz Jbrahimi. 
Önce direkler kırıldı yarı bellerinden 
Uzun bacası uçdu denize 
Ne dümen kaldı, ne pervane 
Kefken kayalarında 
İkiye ayrıldı Bahariye, _ 
O batttı, ben boğuldum. 
Boğuldun da ne işin var karşımı~da diye 
Sormayın .. 
Baba, Sürmeneli Ali Kaptan 
İkinci süvari Mehmed Kaptan 
Katib Az~, lostromo Hasan 
Kamarot, beiı boyda, ben -yaııda 
Filiz Yusuf 
Ateşci Hasan, atesci Ahmed, tayfa Ali 
Tayfa Murad, diğer tayfa Murad, tayfa Mehmed 
Ve beni Tophaı.ıeden kaçıran 
Laz İbrahün denilen korsan · 
Tam on iki can 
Hepsi gitti, Yaııama:k mı ·bu? 

BAHA.BİYE VAPURU (17 numaralı) 
Şirketi Hayriyenin ilk vapurlarından, 18 nu
maralı Asayiş Vapurunun eşi, Boğaziçinde 

s~yrü sefere 1864 de başland1ı, 1901 de kad
ra dışı edilerek Halice çekildi, bır · sene son
ra da· hurda ıhaline getirildi (B.; Asayiş Va
pura). 

BAHAR SOKAĞI - Fatih İlçesinin Sa
matya bucağının Keçiha-tun mahallesi sokak
larındandır. Hafızgaalib Sokağı ile Küçük Mü-
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hendis Sokağı arasında uzanır; İki araba ge
çebilecek genişlikte, kaba taş döşeli, iki ke
narı yaya kaldırımlı bir aralık sokaktır; üze
rinde ikişer katlı iki ahşap ile yine alışab bir 
konak yavrusu vardİr (Mart 1951). 

Hakkı Göktürk 

BAHAR VE ÇİÇEK BAYRAMİ, BU 
BAYRAMLARDA GÜLHA.NE PARKI - İs
tanbul halkının, İstanbul halkı arasında da 
·bilhassa orta ve dar gelirlilerin çocukları ile 
1bera,ber eğlenmeleri için İstanbul Vfilisi ve 
Belediye Reisi Ord. Prof. Fahreddin Kerim 
Gökay'ın eseri olarak ilk defa 1950 yılında 
tertib ve tesid edilmiş ve bu · seçkin devlet 
adamının İstanbul valiliği ve belediye reisli
ğinden ayrıldığı 1957 yılına kadar sekiz sene 
tekrar edilmiş, 1958 yazından itibaren de t~
sidi terk edilmişd1r. · 

1950 ve 1951 yıllarında üçer gün süren 
Bahar ve Ciçek Bayramı 1952 den itibaren 
Gülhane Pa;kında bir ay süren bir serıgi - pa
nayıra inkilab etmiş, 1956 ve 1957 yılların

da da bütün yaz byounca uzatılmıştı. 
1951 deki Bahar ve Çiçek Bayraıpını 

Haklkı Göktürk İstanbul Ansiklopedisi için 
şöylece tesbit etmiştir: 

«Mayısın yirmi altıncı cumartesi günü 
bayrama katılacak resmi ve gayri resmi mües
seseler öğleden sonra 3,30 da çiçeklerle süs
lenmiş araıbalar ve otomobillerle Bayazıd 
Meydanında toplanmışlardır, saat 4 de önde 
şehir bandosu ile tramvay yolunu tak:iıb ede
rek Gülhane Parkına gidilmiş, Vali ve Beledi
ye Reisi Prof. Fa·hreddill: Kerim Gökay park-

SİGARA Sİ , 

Bahar vıı Çiçek Bayramının «Sergi Sigarası• paketi 
(Reshıı: Behçet) 

da İstanbul halkına ira.d etdiği bir nutuk ile 
bayramı açmışdır. 

«Bayramın ikinci pazar günü Gü1Mne 
parkında görülmemiş bir kalabalık toplanmış, 
binbir ayak bir ayak üstünde, Büyü:kşehrin 

en uzak köşelerinden onbinlerce İstanbullu 
• parkda eğlenmeğe koşmuştur. Büyük dönme 
dolablar, ·büyük fll'ıldaklar, bilhassa çocuklar 
için dolambaçlı tiren, salıncakla.T, açık hava 
tiyatroları, Sulukule çengileri ve parkın bü
yük yolunun iki' kenarında kurulmuş yiyecek 
içecek satan barakalarla kahvehaneler fevka
lade ıbir al.Aka çekmiş, rağbet görmüştür. Hal
kın bu coskun alakasıdır ki Gökaya Bahar ve 
Çiçek -Bayramlarını evveli bir ay, sonra da 
bütün yaz mevsimince devam eden bir sergi -
panayıra !kalbi fikrini ilham etmiştir». 

Bahar ve Çiçek Bayramlarının amblemi 
olarak üslftplaştırılmış bir Iale resmi ka:btıl 
edilmişti. Gülhane Parkının saray kale duva
rında açılmış kanadsız ikapulannın sokak ceb
hesi -de boydan :boya. kontrplakla kaplanmış, 
üzerine laleler ve karanfiller resmedilmişti. 

Bu bayramlar münasebeti ile park gece
leri saat 24 e kadar açık kalmış, Kadıköyü
ne de gece gündüz dolmuş motörleri ile mu
vasale temlıı edilmişti. 

22 mayısdan 31 Temmuza kadar devam 
etmiş olan 1954 Bahar ve Çiçek 'Bayramı için 
neşredilmiş bir rehber - 'broşürde bayram 
programı şöylece tesbit edilmişti : 

«Bayram 22 mayısta başlayıp 31 temmuz 
akşamına kadar devam eder. Gülhane Parkın
da yer kiralamak isteyenlerin İstan!bul Bele
yediyesinde Bahar ve Çiçek Bayramı · Komite 
Başkanlığına ıbir dilekçe ile müracaat etmesi 
lazımdır. . 

«Danışma Servisi - Bayramın açılış gü
nünden itibaren Gülhane Parkında istanbula 
gelecek yabancılara her türlü bilgi verebile
cek bir servis ibulunaca}ttır. 

«ıMükafatıı Ciçek' Alayı - Mayısda ya
·pılacak bu defileye her arzu eden çiçekle 
süslenmiş ara:balan ile iştirak edebilir. Süs
lenmiş arabaları ile alaya iştirak edecek olan
lar nihayet 15 mayıs akşamına ikadar Güllıa.
ha.ne Parıkında İstanbul Belediyesi Bağçeler 
Müdürlüğüne yazı ile veya şif~hen müracaat
la kayıtlarını yaptırmaları lazımdır. 

«Çiçek arabalari 22 mayıs Cumartesi• gü
nü saat 14,30 da Taksimde Mete Caddesinde 
toplanacaklardır. Jüri heyeti bu arabaların 
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arasında birinci, ikinci ve üçüncüyü seçecek, 
nakdi ikramiyeler ödenecektir. Arabalar ara
sında diğer derece alanlara madalyaılar dağı
tılacaktır. 

«Önde şehir •bandosu olmak üzere çiçek 
arbalarmdan müteşekkil alay, Mete Cadde
sinden hareket edecek, Taksim Cumhuriyet 
.Abidesi önünde bir müddet tevakkuf edip 
A:bideye çelenk konulduktan sonra_ yoluna de
vamla Beyoğlu, Atatürk Köprüsü (Gazi Köp
rüsü), ,Bayazıd •yolu ile Gülhane Parkına ge
lerek tahsis olunan mevkii alır, halle çiçek 
ara-balarını ziyaret eder, bu sırada arabalarda 
bulunanlar ile halık arasında çiçek muhare
besi yapılır. 

«Gülhane Parkında eğlenceler : 
1 - Meydan sahnesinde her gün a!kşam 

üzeri başlıyarak saat 24 e kadar Türk musi
kisi konserleri, tamnmış ses sa-natkarlanmızın 
konserleri, milli oyunlar, varyete numaraları, 
ho'kkabazlar, akrabot ve ca-n'baz gösterileri. 

.. 2 - Kukla mahallinde akşam üzeri !kü
çükler için ku;kla,, geceleri karagöz gösteri
leri. 

3 - Sinema mahallinde geceleri sine
ma gösterilir. 

4 - Akşam üzerinden gece saat 24 e ka
dar 2 numaralı sa!hnede Sulukule ekipleri de
vamlı bir surette gösteriler verecektir. 

(Yukarıda gösterilen ;bu eğlenceler pa
rasızdır). 

5 - Lunapark: Bağçenin muhtelif yer
lerine üç büyük LftnapM'!k turula_caktır. Şim
diye kadar memleketimizde görülmemiş yep
yeni atraksiyonların -da dalıil ,bulunduğu bu 
Lô.naparkların: seyri de bedavadır. 

6 ·- .Akvaryum : Yüzen, sürünen ve 
uçan hayvanlardan mürekkep zengin bir meş
;her görmek isteyenlerin emrine amitle bu
lunacaktır. · 

7 - Panayır yeri : Her -t~lü sinema, 
canbaz ve saire gösterileri. 

8 - Sirk : Zengin yırtıcı hayvan. çeşit-. 
leri bulunan Avrupanm meşhur «Üniversal> 
sirki her gün matine, suvare temsilleri vere
ceği gibi sabahtan itibaren vahşi hayvanlar 
teşhir edilecektir. 

9 - Parkın muhtelif kısımlarında !kah
veler ve temiz bir lokanta bütün 'bayram müd"" 
detince serviste ibulunacaktır. 

10 - Şe'hir Bandosu : Her gün akşam 
üzerleri konserler verecektir. 

. 11 - Ateş oyunları : Her akşam Parkın 
deniz tarafında ateş oyunları yapılacaktır. 

12 - Parkta açılacak sergiler: 
a) 30 'Devlet Kızılay ve Kızılhaçlarının 

iştiraki ile Kızılay • Cemiyeti Eminönü Şubesi 
-tarafından tertip edilen Milli kostümlü enter
nasyonal bebek sergisi. 

1b) Müsabakalı çiçek ve süs fidanlJ.arı 

sergisi (Bu sergiye arzu eden iştirak edebilir). 
c) Müsabaıkalı ,kümes hayvanları sergisi 

Bu sergiye de arzu eden iştirak edehilir)». 
Bu broşür - rehberde büyük noksan 1954 

yılında Gülhane Parkındaki eşya teşhir ve sa
tış pavyonlarını ve kurulan çarşıları tesbit et
memiş olmasıdır. 

·Bu •broşürde yazılan şeylerin hepsi' ta-
. ,hakkuk ettirilmiş olmakla beraber, aşağıda da 
söyliyeceğimiz gibi Bahar ve Çiçek Bayram
larının Gülhane Parkı Sergi - Panayırında bu 
canım park tahribe uğramış, avamı 'bir çapul
culuk da daima göze batmıştır . 

Mesela türlü türlü eşek arabaları ve de
veler halkdan ve çoluk çocuikdan arzu eden
leri · ·bir ücret karşılığı parkda büyük yolda 
taşımış, dolaştırmıştır; devecilerin ve araıba
cıl~rın sözde milli kıy af etleri bir sefalet 'ör-

. neği olmuştur. 
Lokantalarda ve kahvehanelerde garson

lar hemen •bila istisna bıçkın güruhundan ol
muştur; ·hatta bazı içkili lokantalar, kendi
lerini fa:liiş fiat taleplerine soydurmak isteme
yen müşterileri pataklamak için «fedailer! .. » 
beslemişlerdir. _ 

Parkın 'bazı köşeleri köftecilerle Tahta
kalenin, T,Jzunçar-şıbaşının ara sokaklarına 

dönmüştür. 

Yemek sepetleri ve çıkınları ile gelen bir 
kısım hal:lt, çemenlere serilmişler, Gülhane 
Parkını Hıdırellez gününde Kağııthane ve 
Bayrampaşa Çayırlarına çevirmişlerdir. 

1955 yııi Bahar ve Çiçek :aayramında ibir 
yenilik olarak _ Tekel İdaresinin çıkardığı ve 
yalnız Gülhane Parkındaki Tekel paviyonu ile 
tütüncü ·barakalarında sattırdığı sergi sigara
sını kaydetmek lazımdır. 20 aded kalın ve 
yassı sigarayı ihtiva. eden bu mukavva paıket
ier 50 kuruşa satılmıştır; paketin üstüne Ba
har ve Çiçek Bayranumn amblemi olan bir 
kırmızı lale resmi ile, lalenin kıvrılmış yap
rağı içine Ahırkapu fenerinden Sarayburnu
na kadar bir İstanbul silueti konmuştur. 
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1950 ve 1951 yılları istisna edilirse, Gül
hane Parkında 1952 den 1957 yılma kadar her 
sene en az 'bir ay devam etmek üzere kuru
lan altı sergi-panayır, eğlence sahalar1ı ile sa
tış ve teşhir barakalarının yapılması için bir. 
kısım ağaçların kesilmesine, 1bir :kısım . ağaç
ların da bayramın devamı müddetince türlü 
vesilelerle gerilen teller ·ve çakılan çivilerle 
tehlikeli şekilde zedelenmesi dolayısiyle eski 
ve terihi bir sarayın has bağçesi olan bu gü
zel parkın göz ile takib edilebilecek şekilde 
hara1bisine sebep olmuşdu. 

Gülhane Parkı işden bunalmış dar gelir
li İstanbulluların yaz aylarında huzur ve sü
kun arayarak dolaşdığı, oturub dinilendiği tek 
yer idi. Bahar ve Çiçek Bayramı sergi-pana,yı
rının devamınca parka girmek için 25 !kuruş 
dühuliye kondu, pek garib olan 1bu duhiliye de 
şöyle dursun, kurulan sergi-panayır ile par
kın nezih sütunu ve huzuru da kalmam; kah
vehanelerde, iç~ili gazinolarda ve satış bara
kalarında son haddine kadar açılmış radyolar 
ve pikaplarla bir gulgule ve velvele girdabı 
haline geldi, böyle hayü huy alemleı:inden 
hoşlanan eclaf ve erazil günlhunun akını ile 
ayrıca bir Darülnedvei Haşarat" oldu. 

Bahar ve Çiçek Bayramı sergi-panayır~ 
ları için İstanbulun böyle ma~ur bir huzur 
ve sükiin köşesi yerine mesela yine den,z 
kenarında, Gülhane Parkının az ilerisindeki 
harabezar alan seçilmiş olsaydı bilakis oranın 
imarına yol açılmı:ş olurdu. 

İstrurbul Ansiklopedisi Bahar ve Çiçek 
Bayramları sergi-panayırlarının Gülhane Par
kından kaldırılmasını pek isabetli bir karar 
olarak kaydeder: 1buna karşılık, F.K. Gökayın 
tesis etdiği Bahar ve Çiçek Bayramları eğ
lencelerinin, sergi- panayırlarının büsbütün 
kaldırılmasını da teessürle yazar; hulasa bu 
tesis İstanbul şehri şehlri için · elhak lazım 
idi, ama yeri Gülhane Parkı değildi. 

Fahreddin Kerim Gökay, 'büyük a'damlara 
has bir kadirşinaslıkla Gülhane Parkına 1956 
yılı Bakar ve Çiçek ·Bayramında parkın mü
essisi şehremini Cemil Paşamiı (B. :· Topuzlu, 
General Cemil) bir büstünü.rekzettirmiş,· 1957 
Bahar ve Çiçek Bayramında da bu büstün ya
nına, yine İstanbul şehrine büyük hizmetleri 
dokunmuş şehiremini ve •belediye reislerin
den Operatör Emin Erkul, Haydar,- Muhiddin 
Üstündağ ve Lütfi Kırdarm büstlerini ikoy
durmuşdu. Tuncdan dökülınü~ bu •beş büst 

Bahar ve Çiçek ·Bayramlarının İstanbul şeh
rine en güzel yadigarlarıdır. Ayni kadirşinas
lık yolundan gidilerek Gökayın büstünü . de 
o açık hava galerisine koymak muhterem ha
leflerinden beklenir. 

BAHAR VE CİCEK.BAYRAMI HATIRA 
SERİSİ POSTA 'PULLARI - 1950 yılında 
İstanbulda Gülhane Parkında İstanbul Valisi 
ve Beiediye Reisi Ord. Prof. F.K. Gökay tara-
fından •tesis edileıt Bahar ve ıÇiçek Bayramı 
için Türkiye P;T,T. İdaresi dört parça puldan 
mürekkep ibir hat1l'a serisini. 19 Mayıs 1955 
senesinde tedavüle çıkarmıştır. Pullar Anka

rada Yeni Desen Matbaasında basılmış olup 
danteller hariç resim, yazı ve rakamları ihti
va eden çerçevenin eb'a:dı 21 X 33,5_ lI!,İlimet
redir; pulların fiat, resim, renkleri ve baskı 
sayısı şöyledir: 

10 kuruş Karanfil kırmızı 900.00 aded 
15 » Lfile sarı 2.500.000 · » 
20 » Gül kmnızı 1.500.000 » 
50 » Zambak koyu sarı 100.000 » 

Bu tarif den de . anlaşılacağı gibi bir «çi
çekli posta pulu serisi» olan bu pullar gerek 
resim, gerek baskı bakımından son derecede 
iptidaidir; mesela Belçika kongosu, Soinalia, 
Çekoslovakya, Fransız Batı Afrikası, Yunanis
tan, İndenosya, Yugoslavya, Macaristan, Avus
turya, San Marino Hollanda Antilleri, Çin ve 
İslanda'mn çiçek resimli posta pulları karşı
sında bizim bu dört pulumuz ancak yüzümü
zü kızartmaktadır. 

Bahar ve çiçek bayramı hatıra serisi pul-. 
ları ellişerlik tabakalar 
halinde ;basılmıştır. 1955 · 
de ibayramın devamı 

müddetince (20 Mayıs -
20 Ağustos) Gülhane 
parkında bir P.T.T. şu:.. 

besi açılmış ve bu şube~ 
de hususi bir damga 
kullanılmıştır., Bu pul
ların tedavülden kaldı
rılma tarihi. · 31 · Aralık 
1960 olarak tesbit edil
miştir. Fakat pullar P.T. 
T. şubeleri gişelerinde Bahar ve Çiçek B~
bu tarihten evvel tüken- ramı hatıra serisi pos. 

mış olacak!tır ki, pulcu
lar tarafından kolleksi-

ta pullanndan biri 

(Resim: Behçet) 
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yoncular üzerletindeki fiyattan bir ··miktar · 
yukarıya satılmakta· idi, 1958 Pulhan Kata
loğunda 1958 fiatlar şudur: 

damgasız 

10 kuruşluık 20 kr. 
. 15 » 30 kr. 
20 » 40 kr. 
50 » 125 kr. 

damgalı 

20 kr. 
10 kr. 

:.,-,20 kr. 
. 75 kr. 

Bibl.: 1958 Pulhan Kataloğu; Amerikan Lüe Mec
muasının milletler arası baskısının 29 şubat 1960 ta
rihli nüshası. 

BAHA TEVFİK_;_ Muharrir, gazeteci, 
fikir adamı; 1881 de İzmirde doğdu, orada 
olçudu, idadiyi hiıtirdi. İstanbula gelip Mülki
ye Mektebine girdi, bir yandan da yazı ve 'ba
sın hayatına atıldı. 1908 meşrutiyetinde he
nüz 18-19 yaşlarında olmasına rağmen şöhret 
başamaklarını kolaylıkla çıkdı, ateşin ze'kası 

ve geceleri gündüze katan okuma aşıkı ile Bü
yükşehrin aydınları arasında mümtaz •bir mev
ki sahibi oldu. 

1911 de «Felsefe Mecmuası», 1912 de 
cZekb adı ile ilmi ve edebi mecmualar __çı
kardı, payidar olamadılar; makaalelerinin bir 
kısmını da devrinin diğer mecmualarında neş
retti. Meşrutiyetde ciddi ve mizahi mecmua 
ve gazetelerin mantar tarlasını andırdığı sı
ralar Baha Tevfik de «·Eşek» adı ile 'bir mizah 
gazetesi çııkarmışdı, kapadılar, adını «Elma
lfun» yapdı, onu da kapadılar,· <<Yine o .. » is
miyle çıkardı (Bu isimlere bakınız). 

Telif ve tercemlerinde aslı Arnavud olub 
sonraları Arnavudluğa gitmiş olan Ahmed 
Nebil adında bir · arkadaş1ı ile müşterek çalış
mışdı, İbrahim Alaeddin Gövsa bu · Ahmed 
Nebil için: «Tahsili 
hayli zayıf oldu 
ğundan müşterek 

eserlerinde kıymet 
payı tabiatiyle. Ba:-
ha Tevfik' e aittir» · 
diyor, pek indi bil 
hüküm olsa gerek
dir. Baha Tevfik de 
Ahmed Nebil de 
müsbet ilim ve ma
teryalizmin tesiri 
altında !kalmışlar
dı; Alfred_ Fouillee' 
den (1838 - · 1912) 

Baha. Tevfik Bey 
(Resim: Nezih) 

•bir « Felsefe tarihi», Elie Rabier'den 
(1846-1932) ıbir «Mantık» terceme ettiler, her 
iki eser ıbüyük ilgi uyandırdı; sonra Ahmed 
Nebil ile· beraber daha ağır mevzulara girme 
cesaretini gösterdiler, materyalist alınan fi
losofu Ludwig Buchenr'den (1824 - 1899) 
«Madde ve Kuvvet» i, Alman filosof ..,biyolojis
ti Ernest Haeckel'den (1834-1919) «Vahdeti 
Vücud» u terceme ettiler, ibu iki eser islam 
akaaidine bağlı Türk aydınları üzerinde mü
tercimlere karŞJ; çok şiddetli menfi bir tepki 
uyandırdı. Çok ağır tenkid edildiler. 

Baha Tevfik «Rehberi İttihadı Osmanb 
mektebinde felsefe muallimliği . yapıyordu, 
oradaki ders notl;ırını da 1912 de «Felsefe» 
adı ile nesretti. 

Aşağıdaki s;ıtırlar çok değerli bir. fikir 
adamımızın İstanbul Ansiklopedisine veril
miş notudur: 

«1909/ ile 1916 arasında neşriyat hayatı 
pek kısa·. sürdü. Materyalist olaraık taassub
dan çok akide ve itrkad ile mücadeleye çalış
dı. Felsef ei Ferd isimli e.serinde · açıkdan. açı
ğa entellektüel anarşizmi temsil ve müdafaa 
etti. Gazetecilik ve muharrirlik h~yatında ise 
prensipleri üstünde durmayarak osmanlı ce
miyetinin esas ameli meselelerini zaınanıının 
ihtiyacına göre zeka ve cesaretle tenkid ve 
tahlil etmesini bildirdi. Namık Kemalden Ri
za Tevfik ve Ahmed Haşime kadar' hücum
larını hiç bir kıymetden esirgemedi. Maale
sef bu arada şiire ve şaire karşı gösterdiği 

aşırı düşmanlığı her hangi •bir doktrine bağ
lamak sureti ile izah etmek mümkün değil
dir». 

1916 da henüz otuzbeş yaşında iken te
davisi ihmal edilmiş ibir apandisit iltihabın
dan öldü, Karacaahmed Mezarlığına defnedil
di. Baha Tevfik, bir hakikattir ki, müfrid ma
yalismin tesirinden kurtularak Türk irıfanına 
daha faydalı olmağa başladığı olgunluk çağı
n1J1 eşiğinde üf(H etmiş bir k1ymettir. 

BAHÇE· - (B. : Bağçe). 

BAHÇE TİPİ VAPURLAR - (B:: Dol
mabahçe Vapuru; Fenerbahçe Vapuru; Paşa-
bahçe Vapuru). \ 

' 

BAHİR EFENDİ (Esseyid Mehmed) - On-
dokuzuncu asrın birinci yarısında yaşmmş -ıe 

pek çok talebe yetiştirmiş değerli bir talik 
hattatı. 1790 da d~ğdu, 1865 de hattalarm en 
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Mehmed Bahir Efendinin bir yazısı 

yaşlısı, o devrtn pek güzel tabiri ile Şeyhül
hattatin olarak öldü, kabri Eyyubda Kaşgari 
Dergfrhı önündedir. 

. Mevlevi tarikati-ne intisab etmiş, ömrü bo
yunca devrişane yaşamış, rızkını yazı hocalığı 
ile.temin etmişti. Enderunu µümayun ağaları
na· talik• muallimi tayin edihniş, haftada bir, 
salı günleri saraya giderek bu vazifesine yıllar
ca devam etmişti. Halkdan istekli olanlara da 
perşembe günleri Halıcılar Köşkü civarında
ki evinde· yazı öğretirdi;. talebeleri hiç · bir za
man iki.yüzden aşağı düşmemişti. Evindeki 
ders günlerinde meşkini alaın talebelerinden 
iki gencin eline 1birer mürekkeb şişesi veıir, 
çalkatır, onlar yorulunca şişeleri diğer iki 
gene alır, bu suretle mürekkeb terbiye etti
rirdi. Kağıd hususunda da son dereced.e titiz
di, meşklerini daima en ala ikağıdlara yazdır
tırdı.; 

Bibl.: M. K. ·inal, Son hattatlar. 

BAHNAMELER - Mevzuu nigare ve ci
van olnıak. üzere . cinsi ·münasebetlerden ıpek 
açık saçk, müstehcen bir lisan ile bahseden: 
eserlere verilmiş isimdu-, çoğu asırlar boyun
ca İstanbulun külhani meşreb münşlleri ve 
n:azı:rnları elinden çıkmış · ve ·bütün bahnfune 
yazarları. isimlerini gizlemişlerdiri Kübera 
ve ricaJ için nefis ,hatlar ile yazılmış ve birer 
sa:nat eseri minyatürlerle tezyin edilmiş bah
nameler vardır: Eskiden elden ele gizli dolaş
tırırlar, ve herkes istinsaha ve evine sokmaya 
cesaret edemezdi. Pek nldir olarak · Bayazıd 
sah:haflarına düşen 11>:iı- bahiıame zamanınıız
da da ıher-kese gösterilmeyib gizli ve oldukça 
yüksek fiatlarla satılır. İsıtanbulda adı gizlen
miş bir matllaaya İkinci Abdüllıamid devrin
de :bastarılnıış . taş hasması ve içinde gaayet 
ibtidai müstehcen resimler bulunan · 'bir . bah
name yayınlanmış olu;b bunun da mahdud 
niıshaJ.arına pek nadir olı\rak rastlanır. Bah-

namelerin en nefisi ve minyatürlü bir ' ıriils~ 
hasının Topkapu Sarayı Müzesi KUtübhane
sinde herkese gösterilmeyen .memnu kita'plar 
arasında bulunduğu. işidilmiş, fakat eser gö
rülmemişdir. Yine , rivayet edfür ki içinde 
Abdullah Buharinin .on kada,r. minyaıtürü bu
lunan gaayet gü,zel bir ,bahname de Arma~'.k 
Bey Sakızyan'danc satıı;t alınmış Q\uh. H. E .. 
Ardanın zengin kütübhanes\nde bulunmakta
dır. 

BAHRİ - İkinci Abdülhamid devrinde 
İstan:buiun «Koltuk>> denilen gizli 

I 
uriıÜıııhane 

- randevu evierinin en. '.tııeşhurlarındaın. biri~ 
ni işleten bir kadmdır; kendi adına nisbetıe 
amlaıı ·evi A'ksaray'm az· ötesinde' Çapaçeşme: 
sinde idi. · 

Bibl. : Ahmed Rasim, Fuh§i atik. 

BAHRİ BEY (Cüce) - Tôpka,pu Sarayın
daki Akağalar taifesinden · son senelere eriş-
miş bir zat idi; boyu 1,30 kadardı ve peJf şiş;. 
mandı, adeta yuvarlanarak· bir kaplumbağa 
sürati ile, elinde !baston, yürür ve incecik sesi 
ile saray avlularını çın . çın öttüdürdii. Hafı
zasında 'bulanık şekilde sakladığı hatıraları 
insicamsız bir velftdiyetle durmadan anlatırdı:; 
her-kes kendisine takılır, muziblik eder, o· da 
sureta şikayetçi göriinür, fakat kendisi ile uğ
raşılmazsa Meta kız~rdı 1945 senesinde 65 
yaşını· 'doldurmuşdu, tekaaüde sevk edildi~ 
şarki Anadolu taraflarında olan memleketi
ne gitti, az sonra da hemşehrileri ağzından 
orada öldüğü öğrenildi. 

Bibi. : E. H. Ayverdi, not. -

BAHRİ BEY (Oduncu) - Geçen: asrın 
ikinci yarısında Üsküdarın okumuş yazmış kl-'· 
şizade kabad~yılarından .. Üsküdarlı halk .şairi 
Vasıf Hoca merhum İstanbul ~nsiklopedisine 
verdiği notlarda: «Doğancılar ahalisindendir; 
hiç bir ferde ziyanı dokunmamış, ibilaikis her 
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kese elinden, gelen muaveneti esirgememişdir. 
Bir gün kendisini çekemeyenlerden bir gu
rup Doğancılar Camiinin . arka-sındaki çarşıda 
eczahanenin yanındaki kahvehaneye gelirler, 
bir yol Bahri Beyin önündeki kaıhve fincanını 
kasden düşürüb kırarlar, üstelik de· fincanı 
ned·en buraya koydun diye çıkışırlar; Kopan 
Salih adındaki şerir beşli tabancayı: çeker, 
dört el atar, tutturamaz, beşincide Bahri Bey 
Salihin bileğinden yapışır, bişinci kurşun da 
havaya gider, Bahri -Bey: 

- İşte ·ben adama •böyle kıyarım!.. diye
rek Sa.1,ihden aldığı tabancayı sahi-bine iade 
edet. 

Bir gün de yazıhanesihde veresiye def-te
rini gözden geçirirken bir misafirti. gelir. Bir 
ara misafirin o . deftere yan gözle baktğını 
farkeder, defteri derhal kapar: . 

...,;.;.. Beyim.. şu defterin içindeki alacağımı 
bir kalemde ödemek istesen dahi bana kim
lerin: iborcu olduğunu söyleyemem, onu bir 
'Allah bir de ben bilitj.m, bir 'daha buraya gel
me, kahvehanede görüşürüz!.. der. 

«Uzun boylu, sarışın, heyb~tli bir zat idi. 
Daima rahmetle anarım»· q.iyor. 

Hayatı: hakkında başka bilgi edinilemedi. 

BAHRİ KUŞLARI - Uçan, yüzen ve de
nize dalan kuşlardan; Böğaziçinin tabiat süs
lerindendıir, muhacir kuşdur, her zaman gel
mez; Boğaziçinde İstanbulda katı kış olduğu 
yıllar görünür. 

A. Ciibir Vada 

BAHRİ REİS - İkinci Abdülhamid dev
rinin namlı tulumbacılarından; Voyvoda San
dığı reisi idi, hayatı hakkında 'bilgi edinileme-
di. . 

BAHRİYE - (B. : Bahriyeli; Deniz). 

BAHRİYE (Tulumbacı) - İ']ttnci Abdül
hamid devrınin ilk yıllarında yaşa~ış Langalı 
bir mahalle karısıdır. ·Babası Ayyaş bir· mes
lek$iz adamdı, zaman zamaın. yük .arabası sü
rer, bağçe beller, ,badanacılık yapar, mevsi
minde 'bir mangal tedarik edip kebap kesta
ne satar, ·hiç ·bir iş bulamasa çarşı boylarında 
dolaşır, hammallı!k ederdi; kendd rakı parası 
ile evinin ekmek para'Sını muıha:ıtkak çıkarır
d1ı. Analaı-ı veremden ölmüş bir kız, bahriye, 
biri de oğlan, Ba•hri iki çocuğu ev - kulübe-

!erinden ziyade sokakta büyümüşlerdi. Kaşı 
gözü yerinde güzel çocukHırdı, Bahri on iki 
on üç yaşlarında iıt ve haytalar elinde kötü 
yollara saptı, akibet hırsız oldu. Bahriye ise 
küçük yaşıll,da iken, kızlardan ziyade erkek 
çocuklarla oynardı, sırtında palaspare ibir en
tari, yalın ayak, saçlar cadı saçı gibi, mahalle 
tulumbası ile yangınlara koşar, köş:klünün se
sini :işidinee tulumba uşaklarmdan evvel ko
ğuş önünde isbatı vücud ederdi. ~Tulumbacı» 
lakabını bu nisbetle almıştır. Konu komşu 
tarafından örtü altına konulduktan sonra 
dahi uzunca ·bir .zaman, on yedi on sekiz yaş
larına kadar yangınlara koşmuştur .. kavgacı, 
küfürbaz, eli sopalı bir kızı, fakat en zıpır 
delikanlılarla düşüp kalktığı, pervasizca ko
nuştuğu halde namusuna leke. sürdürmemiş-
di. . 

Bir seferinde, mısır vermek · behan~i1le 
kendisini bosta'll'a sokarak ıtec_avüze. yeltenen 
bir Arnavud bağçıvanı hastahaneijk . edince
ye kadar döğdüğü meşhurdur: Büyüyüp ser
pildikçe güzelleştiği halde bir türlü koca ibu
lamamış, bu eli sırıklı .. kızı en bıçkın: delikan
lılar almağa cesaret ~emem.işlerdi.· Nihayet 
Anadoludan yem gelmiş ve sakalık yapmağa 
başlamış toy bir delikanlı ile evlendi, evlenir 
evlenmez de edebi ile evjne· 'kapandı, kadın 
kadıncık oldu. Mahallenin kadınlarına . akıl 
hocalığı yapmağa .başlşdı; kocası ile geçinemi
yen kadınlar tulumbacı Bapriyeye. baş vurur
lar, onun nasihatlerini tutanlar da eriyle gül 
gibi geçinmeğe :başlardı. ıBir oğlu ·oldu, dişin
den tırnağından arttırarak. oğlam okuttu. İs
mail adındaki bu sevgili evladı Balkan har
'binde asker oldu. Edimenin sukutunda sa
ray içinde Bulgarlar tarafından vahşiyane öl-. 
dürülen askerler arasında şehid oldu. clsmailin 
acısına dayanamıyan tulumbacı• Bahriye de 
bir gece !kendisini bağçelerindeki eııik ağacı
na asarak intihar etti. Söylendiğine. göre şuu
runu kaybeden 'bahtsız kadın ibir 'binlik rakı 
alınış, ağzıına katresini koymamış iken hepsi
ni içmiş ve sonra da canına kıymış .. 

Üsküdarlı halk şairi aşık Razi bu tulum
bacı Bahriye için hezl yollu bir destan yazmış
,tı; şair, Bahriyeden evvel öldü, eğer tulum
hacı Bahriyenin feci Mnbe1ıini görmüş olsaydı 
aşağıda-ki satırları yazdığına nadim olurdu: 

Ne kartal . ne ebabil 
Oğlan değil kız değil 

--· 
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Dünya güzeli olsa 
İdemem asla meyil 

İki kol örgü saçı 
Sanki çifte kırbacı 

Bahri reis sandıkda 
Kızoğlan tulumbacı 

Sırtında yeldirmesi 
Olmuş arslan yelesi 
Nara atar Bahriyem 
Eflaki tutar sesii 

Kö!iklüyü görür görmez 
Destur izin dinlemez 
Düşer sandık peşine 

Kış yalama buz demez 

Saymaz sarhoş babayı 
yoktur enişte dayı . 
Yıldırır gelmiş olsa 
Dağdaki tüylü ayı 

Bir oğln kardeşi var 
Bilmez n&mus ile ar 
Kız Bahri derler onİL 
Hamamda yatıp kalkar 

Gelmiş gelliıli.k çağı 

Uzım bir ayak bağı 
Lakin hani alacak 
Bir İstanbul uşağı 

Yerinde kaşı gözü 
Tatlı sohbeti sözü 
Ona koca olacak 
Allahın bir öküzü 

Sanma çöıiik sakızdır 
Demir leblebi kızdır 
Irz ehlidir pespaye 
Yerde kar gibi kızdır 

Adı çıkmış deliye 
Vız geliyor zabtiye 

. Karakolda müseccel 
Tulwnbacı Bahriye 

Kayıkcı Ahmed, Ali 
Hammal Hüseyin, Veli 
Arabacı, askerler 
. Hepsiyle senli benli 

Vay ona yan bak.anın 
El şakası yapanın 
Pestilini çıkarmış 

Sırnaşan ba.ğçıvamn 

Çeşmebaşı curcuna 
Girer Akreh Burcuna 
El atıp.asın Bahriye . 
Takunya, pabucuna 

VAsıf Hiç 

BAHRİYE ARALIĞI - Heybeliada So
kaklarından; 1934 l}elediye Şehir Rehberinin 

1864 - lS'l'ANBUt. 

33 numaralı paftasında Heybeli mezarlık so
kağı ile Burakreis Sokağı arasında uzanır ve 
Bahriyebayırı Sokağı ile bir dörtyol ağzı ya-· 
parak kesişir gösterilmiş ise de bu notları tes
bit için dolaşmağa gidildiğinde Bahriye ara
lığının Burakreis Sokağı ile Turgudreis Soka
ğı arasında uzanan bir sokak olduğu görül
müştür, Heybeliada sotkağı da mezkur rehber
de Heybeliada Vapur iskelesi civarında gös
terilmiştir; hatanın o tarihte sokak levhaları
nı asanların dikkatsizlik eseri olduğu bellidir; 
bir garabet de rehber haritasında Turgut adı~ 
riın Torgut yazılmış olmasıdır. Rehberin Tor
gut reis sokağında da Denizyolu Sokağı» lev
hası asılıdır, btı isim ise rehberde mevcud de-
ğildir. . 

Heybeliadada Bahriye aralığı Sokağı Kav
şağından girildiğine göre, tepede bulunan 
Burakre.:s sokağına doğru bir yokuştur; ek
serisi bağçe içinde birer ikişer katlı ahşaıb 

evleri orta halli aile meskenleridir (Nisan· 
1952). . . 

Hakkı Göktürk 

BAHRİY~ BAYIRI - Heybeli ada sokak
larından; Hüseyinrahmibey Sokağı ile Şadiye 
Aralığı araısında uzanır; Şadiye aralığından 

girildiğine göre yokuş •bir toprak yoldur; ek
serisi bağçeler içinde ahşap evleri orta halli 
aile meskenleridir; kayde değer bir hı.ısusiye-
ti yoktur (Nisan 1952). · 

Hakkı. Göktürk 

BAHRİYE CADDESİ - Kasımpaşamn 
·belkemiği yerinde en büyük· caddesidir; Haliç 
sahilinde vapur iskelesinden kasa!>anın gerisin 
de,!ö kırlığa doğru, -bu nahiyenin Bedreddin, 
Çatriıamescid, Yahyakahya, Hacıhüs.am Ma
hallelerini sağında, Camükebir ve Küçükpi~ 

. yale Mahallelerini de solunda •bırak.arak uza
nır, bitiminde Kurtuluşderesi Sokağı, İplikci 
ve Arabzadedergahı Sokağı ile bir dörtyolağzı 
yapar (1934 Belediye Şehir Rehberi). 

Orta'Sında kadimden beri, ana ayağı Kur
tuluşderesi olup bütün civar tepelerin suları-

. m toplayıp Halice dökülen Kasımpaşa deresi 
akagelmekte idi;· asırlardan,beri temizlenme
yip civarının lağım sızıntılarını alan, yaz ve 
kış müteaffin olub bütün kasabanın havasını 
ifsad He halkının sıhhati için tehlikeli olan bu 
derenin üstü 1929 - 1930 ·arasında beton jle 
kapatılmıştır. (B.: Kasımpaşa Deresi). 
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. Vapur işkelesinden yüründüğüne göre, 
sağda Havuzkapusu Caddesi, Tali Sokağı, Ba
bahindi Sokağı, .Çivici Sokağı, Neva Sokağı, 
Kasım.paşa Yağhane Sokağı, Yakubağa Soka
ğı, Kasım.paşa Bostan Sokağı, · Tahtakafurun 

. Sokağı, Kadıçeşmesi Çıkmazı,. Kasım.paşa 

Mevlevihane sokağı, Uşak Köpru Sokağı ve 
solda Türabibaba Sokağı, 1934 rehberinde 
isimsiz iki sokak, ;P~aderesi Sokağı, Güll~
hane · Sokağı, Sıraberberler Sokağı, Kasımpa..: 
şa Camii Sokağı, Potinctler Sokağı, Kasımpa
şaKüllian Sokağı,. Kasabzekeriya Sokağı, Tur
şucubayram Sokağı, Ziyafet Sokağı, Hakim 
Sokağı, Tahtkadısı Sokağı ve Kasımpaşa • 
akarcası Sokağı ile kavuşakları vardır. 

Dereyi kapatmış olan ·beton 'kısım, asıl 

Caddeden yüksekce, üzerine asfalt dökülmüş, 
geniş bir yaya yolu olmuş, asıl cadde bunu · 
iki tarafında, paket taşı döşeli iki yol halinde 
uzanır; kenar veya kaldırım.lan ise yer yer 
kaba taş döşeli yahut asfalttır. Orta yaya yo
lunun üzerinde de, nakil vasıtalarının bir ke
nardan öbür tarafa geçmesi için geçidler ya
pılmıştır. 

Bu büyük cadde üzerindeki mühim bina
lar şunlardır: 

Marmara ve· Boğazları Koruma Kuman
danlığı (Eski Divanhane, Bahriye Nezareti), 
Bahriye Kışlası, Deniz subay ve astsubay ga
zinosu, Kasım.paşa Camii Kebiri ve Sebili, (Se
bjlde Eski .Abideleri Koruma Derneği buhın
maktadır), Güzelcekasımpaşa İlk Okulu, Fırat 
Gençlik Kulübü, Surftri Özen Gençlik Kulü
bü; İstanbul Teknik Su Sanayii İşçileri Sen
dikası, Kasımpaşa Hususi· Muhasebe_ Gelir İş
leri, Demokrat Parti Süruri Semt Ocağı, Cum
huriyet Halk Partisi kasım.paşa İlçe Merkeri,. 
C.H.P. Bedreddin Ocağı, C.H.P. Hüseyin Ca
hid Süruri Ocağı, CH.P. Camiikebir Semsed
din. Sirer Ocağı ve Gençlik Kulübü, C~mhuri
yetei Köylü Millet Partisi Çatmalımescid ve 
Bedreddin Ocağı, Emniyet Sandığı Şubesi, 
Türk Ticaret Bankası Şftbesi, Türkiye İş Ban
kası Şu.hesi, Yapı ve Kredi Bankası Şft:besi. 

Tahtakadısı Sokağı ile olan kavşağında 
Üçüncü Sultan Selimin validesi Mihrişah Sul
tanın hazinedar kalfasının hicri 1222 tarihli 
bir çeşmesi vardır. 

Türabibaba Sokağı kavşağı köşesinde İs
tanbul. Fetih Derneği tarafından konmuş üs
tüvani uzun bir anıd taşı vardır ki kitabesi 

şudur: «Fatihin karadan geçirdiği gemiler 11 -
12 reıbiülevvel 857 ve miladi 21 - 22 nisan 
1453 pazar gecesi •bu civardan denize indiril.; 
miştir. 1953 İstanbul Fetih Derneği». · 

Cadde üzerindeki dükkanlar: 16 berber, 
· 15 aşcı, 14 bağçeli bağçesiz kahvehane, 13 tü
tüncü, 12 bakkal, 10 terzi, 8 tuhafiyeci. 9 
kunduracı, 6 manav, 6 elektrikci, 5 demirci, 
3 kasab, 3 tatlıcı, 3 eınlakci, 2 şekerci, 2 leb
lebici, 2 ciğerci, 2 lekeci, 2 inşaat malzeme
cisi, 2 nalbur, 3 eczahane, 2 doktor muayene
hanesi, 2 diş hekimi muayenehanesi, 2 saz 
yapıcı, 2 plise ve piko beyaz işler atölyesi, 3 
hurdacı, 3 otomobil . tamirci, 1 kalorifer ta
mircisi, 2 kundra boyacısı (lustracı), 1 kolacı, 
1 koryola tamircisi, 1 kundura · tamircisi, 
1 saatcı, 1 börekci, 1 kuruyemişci, 1 işkem
beci, 1 · helvacı, 1 kalaycı, 1 kömürcü, 1 elbi
seci, 1 oto elektrikcisi, 1 marangoz, 1 keres
teci, 1 benzinci, 1 kaynakcı, 1 ıbisiklet tamir
ci-si, 1 dikiş makineleri mağazası, ·. 1 matbaa, 
1 otel, 1 tuhafiye zücaciye ve mefruşat mağa
zası, 1 Sümer Bank satış mağazası, 3 ekmekci 
fırını, 2 simitci- fırmL. 

Ba'hriye Caddesii yukaı:ıdaki satırlarda 
görüldüğü gibi 5 fırını, bir oteli, . bir matbaası 
ve 181 dükkan, mağaza, atölye, yazıhane, mu
ayenehane ile zengin bir çarşı boyudur. Çoğu 
ahvalde Kasımpaşa halkını Beyoğluna, Gala
taya, İstanbula muhtac kılmaz. Günün her 
saatinde saysız ve çeşitli nakil vasıtalarının 
geçdiği, daima kalabalık, renkli, hareketli, 
sesli bir caddedir (mart 1960); 

Hakkı Göktürk 

Muhterem H. Çöktürk'ün bu ansiklopedi 
için teferrüatı ile tesbit ettiği •bu ç-arşı boyu 
büyük caddede gariptir ki Kasımpaşa halkı
nın ,büyük ekseriyeti deniz adamı, bahriyeli, 
gemici ve kayıkcı olduğu halde tek ibalıkcı 
dükkanı görülmüyor; ballkcılarm bu çarşıda 
seyyar esnaf olarak yer · aldığı söylenebilir; 
ve yine gariptir ki tek sinema yoktur, fotoğ
rafcı yoktur, kitapçı yoktur, kırtasiyeci yok
tur, şapkacı yoktur. 

BAHRİYE ÇİFTETELLİSİ - İstanbulda 
mesire hayatını Hıdırellez günü açar; Bahriye 
Çiftetellisi, hıdırellez gününde -bilhassa Ka
ğıthanede başlayan mesire eğlencelerinde, ba
har ve yaz boyunca İstanbulluları çftş ve hu
ruşa getirmi~ bir 1bestedir. ~ğıthane deresi 
ile Göksu ve , Küçük boyları, Büyükdere, 
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Beykoz: ve Sultniye çayırları, Yuşa ve Çam
lıca tepeleri, Kuşdili, Fenerbağçe ve herbiri
nin kendine mahsus türlü güzelliği olan Bü
yükşe·hrin Yüzden fazla mesire .yeri ·zurna ve 
Çiftenağralarla inlerken, Bahriye Çiftetellisi-
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Bahriye Çiftetellisi 

nin: nağmelerine uyan ·her •boydan ve her yaş
dan kıranta, delikanlı ve çocuk; ele avuca 
sığmaz ruhlar, zevk, neş'e ve şetaret içinde 
göbek atmış ve oynamıştır; bu arada bilhassa, 
hovardalıkları ve ·bıçkınlıklai'ı ile 1stanıbulda 
yaman tipler olarak tanınmış Bahriyeliler, bu. 
Çiftetelliyi kendilerinin ·bir gülbangi . haline 
getirmişlerdi. Bahriye Çiftetelli$ıin ne za .. 
man bestelendiği, kimin eli ile son şeklini al
dığı maalesef tesbit edilememiştir; fakat kuv
vetle tahmin olunur ki Abdülaziz devrinden. 
geriye gidemez. 

. BAHRİYE HAMAMI SOKAĞI - Heybeli
ada sokaklarından; Mehpare Sokağı ile. Saksı 
Sokağı arasında uzanır; Hüseyinra'hmibey So
kağı, Set Yolu, Nevicat Sokağı ve Müstecib
onbaşı Sokağı ile birer dörtyol ağzı yapaxak 
kesişir; iki araba geçebilecek genişlikte, yer 
yer bozulmuş asfalt döşelidir; . ikişer · üçer 
alışalı ve kagir evleri hali vakti yerinde Türk 
ve Rum aileleri riıeskenleridir; bunların ara
sında yedi tane kadar da 'büyük lk:öşk vardır, 
köşklerden biri,nin ;bağçesiiıde i'ki selvi ağacı 
sokağa pitoresk bir güzellik vermiştir; bu ·so
kak-ta 'bir de telefon santralı bulunmaktadır. 
Sokağa adım veren Bahriye Hamamı bugün 
mevcut değildir; yaşı altmışinı aşmış Heybeli
adalılardan öğrendiğimize göre hamam, tele
fon santralımn .·bulunduğu yerin .tam 'karşı
sında imiş, «biz yetişmiştik ama babalarımız
dan işitmiştik» demişlerdir (Nisan 1952). 

. Hakkı Göktürk 

BAHRİYE HASTAHANESİ - (B.: De~ 
niz Hastahanesi), 

BAHRİYE HASTAHANESİ ARKA S0-
KAliI - Kasnnpaşanm •Kadımeiınıedefendi 
Mahallıesi sokaklarından; Kasımpaşa - Hasköy 

• yolu ile Kadımehmed Sokağı arasında yokuş -
düz ve iki dirsekli bir sokaktır. Kasım.paşa· -
Hasköy yolundan yüründüğfuıe göre; sol kol~ 
da Araplık Sokağı, sağ kolda Babadağı Yo
kuşu ile birer kavşağı olup evvela ,bir araba 
sığacak genişlikte, ·kabataş döşeli, yokuş . ola
rak başlar, sağ kolda ,hastahane ve altında 12 
aralık 1951 tarihli beton küçük bir çeşme olup 
sol kolda birer, ikişer ve bir tane •beş katlı 
evler ve teneke 1havaleli ve kaba taş duvarlı 
gece kondular vardır. Sokak, · hastahanenin 
bitiminde sola bir dirsek yaparak iki araba 
geçecek kadar g·enişler, Babadağı yokuşu 
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•kavşağı köşesinde Kadunehmedefendi Camii, 
daha ileride Kadimehmed ilk okulu yan cep
hesi bulunmamaktadır. Sol kolda ikişer katlı 
ahşap evlerle tahta, çinko havaleli bahçeli ge
ce kondular sıralanır. Sokak sağa kısa birdir
sek yaparak, Kadımehmed Sokağına kavuşur. 
Sağ köşede kapısı adı geçen sokakta olan lbeş . 
katlı beton yapı güzel bir bina .vardır. (Şubat 

' ' ' 

1960). 
Hakkı Göktürk 

BAHRİYELİ, BAHRİYELİLER - Gün
Hık sohbet ve yazı dilimizde . «·Bahr == Bahir» 
kelimesi artık heman hiç kullanılmıyor, ye
rini kesin olarak «Deniz» e bırakmıştır; bah
riyemiz «Tüı-kiye Deniz Kuvvetleri» v.e Bah
riye Mektebleri; Bahriye Hastahanesi, Bah
riye Müzesi de «Deniz Okulları», «Deniz Has
tahanesi>>, «Deniz. Müzesi» olınuşdur; fak~t 
yine o· ,günlük sohbet. ve yazı diliinizde za:bıt, 
nefer ve deniz mektebleri talebeleri «Bahri-
yeli» adı altında toplanır; mesern bir geçid 
resminde: «l3ahriyecrp.er geçiyor» deriz; ve 
faraza ahbab, konu, komşu. ar~sında da: «Fa
lanın kızını bir bahriyeli istemiş», «Bizim oğ
lap, ,bııhriyeU oldu» .deııilir; bilhassa neferlerle· 
üniformaları nefer üniforması kesiminin ayni 
olan deniz g~dikli mektebi talebeleri 'halle ağ
zında daima «Ba,hriyeli» kalmışlardır, has 
isimlerini bilmeyenler tarafından «Bahriye
li! .. » hitabı ile çağrılırlar. Neferlerinpek ço
ğu terhislerinden sonra, üniformalarını çıkar
mış oldukları :halde_. dahi muhitlerinde, arka
daş ve ayakdaşları:arasında «Bahriyeli» laka
bı ile anılırlar. Tereddüdsüz kaubul edelim ki 
«Bahriyeli», aıp,iralden nefere ·. kadar deniz 
kuvvetlerimizin hütün mensublarını toplayan 
kuvvetli,. ahenkli, güzel ve edebiyatı olan bir 
kelimedir. Deniz kökünden karşılığını bulu b 
koymak imkanı yoktur; «Denizli» denilmez; 
«Denizci» ise .. inanası. Bahriyeliden çok da-ha 
geniş, dona:nmanın · dışında hayatını dell.iz, üs
tünde geçiren bütün insanlan toplayan bil'. 
isimdir. · 

Bıthriye neferi ve Bahriye Gedikli Okül 
talebesi kıy af eti, ask eti ünif ormaları:n · içinde 
en güzelidir; ava.mi ıteşbih ile tığ gibi ıbir er~ 
kak çocuk ve · dlikanlı vücuduna yaıkişan ·· ve 
ona bir kat daha civeleklik, çala.ki veren es- . 
Va!b kesimidir; bilhassa omuzlardan sırta dö
külen kenarİarı beyaz çubuklu mavi yaka, pa-

let, köpüklü denizin son _derece güzel, deh! 
eseri ·ooıunmuş remzidir. 

Pilet, evvela İngiliz donanmas·ında kul
lanılmıştır;· denizi temsil eden mavi zemin 
üstündeki köpükleri temsil· eden beyaz· çizgi
lerin 3 tane oluşu Amiral Nelson'un üç bü
yük· za:f erine (Sen Vensan, Abukir, Trafalg~r) 
işaretdir; 'palet altındaki siyah kıravat da Nel
sonun ebedi ·matemidir. Bu büyük- İngiliz 
amiralinin ,hatırası düşünülm~den bu bahri.
yeli kıyafeti, ufak farklarla beynelmilel_ ol
muş-tur. Türk ·bahriyelisi için alındığında,. pa
letde:ki beyaz çubuk yerine iki kırmızı çubuk 
kabul edilmiş, meşrutiyete kadar böyle devam 
etmiş, meşrutiyetde çubufklar hem · üçe çık-
miş, hem de beyaza çevrilmiştir. , 

Bahriye efradı pantalonlarırun gep.iş pa
çalı m,ışu da güverte yıkarlar iken paçalai-i-
nın kolay sıvanmaları içindir. ' · 

Harp gemileri güvertelerinin; -kamara, 
salon veı ranza zeminlerinin Birinci Cihan 
Harbi sonuna 'kadar ta'hta kaplı olduğu devir
de bahriye e.fddı gemi içinde daima yalın 
ayaik· d~aşmış, top talimleri de da·hil,' gemi 
içindeki· her talimi yalın ayak · yapmıştır; o 
devre· aid gemiJçinde çekibniş ıbütün,. fotoğ~ 
raflarda efrad hep yalın ayaktır. 

Kıyafetin insan ruhu üstündeki tesiri in
kftr edilınez; bir hakilkatdir ki en sünepe· 1bir 
genç askerliğinde · ;bahriyeye ayrılsa, .. ünifor~ 
masını giy
dikten az son-
ııa yine ava.mi 
ta,biri ile «ça-
kı gibi» olur. 

.Aşağıdaki 

satırlar ~- E. 
Koçunun 
1957 yılında 

Her Gün Ga
zetesinde in
tişar etmiş 
ıbir . fı:lcrasın
~- alınmış

tll': 
«Bahriye

liler.için uça
n, ele avuca 
sığmaz, bıç
kın olur der
ler. Bahriye 

., 

Afili 'bahriyeli tipi 
(Resim: F.otoğrafdan s. : B. · eli ile) 
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~eferlerinin kışın siyah 
şayaktan, yazın kaba ·be
yaz ketenden üniforma
sı, beyaz çubuklu geniş 
mavi yakaları ile pek fi: .. 
yakalıdır; askerlik çağı
·Ila: girmiş şelıbaz ve şeh
levend delikanlı vücudu
na ve orta okul çağında 
gedikli okulu talebeleri
ne hakikaten yaraşır. 

«·Eski devirde, donan
mamızın kürekli gemi
ler, çekdirilir devrinde 
bahriyelilere Tersaneli, 
yahud Az e b Askeri; 
Azebler ' . denilirdi (B. : 
Azeb). Azeb, •beMr uşağı 
demektir; tersanelilerin 
evlenmesi şidtletle ya
sak idi. Yine o. devirde 
donanıiıamızdaki yel
kenli gemilerin, kalyon
ların efradı azeblerin 
arasında Kalyoncu adile 
ayrı bir sınıf teşkil eder
di. Onyediı:ıci asır son
larında çekdiriler kalkıb 
donanmamız tamamen 
yelkenli gemilerden vü
cud ıbulunca deniz · aske-

rimiz de azeb ad~ ta
rihe intikal ile sadece 
Kalyoncu diye anıldı. 

. «Azebler de kalyon
cular da asırlar ·boyun
ca istanbulda uçarı, ele 
avuca sığmaz .. bıçkın ola
rak tanınmışlardı (B.: 

Kalyoncu) Kalyoncula
rın da kılık kıyMeti ava
mi telakki ile fiyakalı 

idi. 

· «Başlarına · üç dört 
arşın boyunda şal sarar
lar ve bir ucunu sağ 
omuz -başlarına düşürür
lerdi. Sırtlarında beyaz 
dinliden kar gibi göm-

1868 -

Bahriye. sibyan mızıkasından 
trampetcl, İkinci Abdülhamit devri 

(Resim: Hüsnü) 

!ekler, üstünde al çuhadan sırma işle

meli, önü asla iliklenmez, kolsuz. ve kı
sa, koltuk altlarının ancak dört parmak 
altına kadar inen yelek - salta, gömle
ğin de önü açık, sine uryan, belde kır-
mızı yün kuşak, bazan da en ağır cin
sinden şal kuşak; altında kısa diz çağ
şırı, ·bu çağşır - don da kışın al çuhadan 
ve yazın beyaz dimiden kesilirdi; kışın 

bu giyime uzun kollu ve kukuletalı bir 
burnus ilave edilirdi. Baldırlar çıplak, 

ayaklar yalın, yalın ayaklarında Galata 
Yemenisi, bu yemeninin üstü gaayet 
dardır, ayak parmaklarının enleri .görü
nür, arkası da gaayet kısadır, . topuğu 

bitiminden şöyle bir tutar; ellerde, kol
larda, bazularda, baldırlarda dövme ni~ 
şanlar: ayyıldız, çapa, balık, üzerinde 
aşk oku saplanmış yürek, deniz kızı, 

kalyon ... 

«Namlı kaptanpaşalardan Küçük 
Hüseyin Paşa kalyonculardan bir kısmı
nı ayırmış, kendi adına nisbetle Hüse
yin Paşa Çıplağı denilen bir müfreze 
teşkil etmişti: Başlarına mavi püsküllü 
al fes koydu, sırtlarından gömlekleri 

Gemide top · taliminde bahriyeliler, İkinci Abdülhamid devri 
(Resim: S. Bozcalı) . 
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attırıp al çuhadan işlemeli kısa ve kolsuz 
saltayı çıplak gövde üstüne giydirtti (B. : Hü-
seyinpaşa Çıplağı). _ 

«Kalyancuların içinde şehir eşkiyası tip
ler •göğüs kıllarını tıraş eder, iki meme 'başı 
ortasında bir tutam kıl bırakırlar, bu kıllara 
birer küçücük inci ile bir mavi boncuk geçi
rir~er, adına da sine perçemi derlerdi. 

«Yelkenli harb gemileri kalkıb buharlı 

harb gemileri devri 'başlayınca kalyoncular da 
pitoresk külhani kıyafetleri ile tarihe intikal 
etti, . İikinci Sultan Mahıitud devrinin sonu, 
Abdülmecid devri başlarındadır ki tersaneliy~ 
«Bahriyeli» adı verildi. Gömlek, çağşır, salta 
kısa bir müddet devam . etti. İkinci Mahmud 
devrinde Kapdanıderya Husrev l'tfehmed Paşa 
Bahriyelilere serpuş olarak fes giydirdi ki 

Osmanlı as
kerinde i 1 k 
defa fes gi

yeıi Bahriye
liler oldu. Fe
si de, İngiliz 
do nan m a-

sının efradına benzetilerek Bahriyeli ünifor
ması ta'k:ib etti. Bu kıyafette Türk Bahriyeli
sinin hususiyeti olarak başdaki fes ile bele 
sarılan kırmızı yün kuşak oldu. 

«Bahriyelilere miriden verilen eşya ara
sında kırmızı yün kuşak 1908 meşrutiyetinde· 
kalkdı. Birinci Cihan Harbinde de fes kaldı
rılarak bahriyelilere 'hususi' bir. serpuş ka,bul 
edildi ki çocuklara sünnette giydirilen takke
lere benzerdi diye tfuif edebiliriz. Cumhuri
yet devrinde şapkanın ka·bulü üzerine bahri
yeliler ·· de alman bahriyelisi kepinin 'benzeri 
bir kep giydi ki zamanımızda başlarında taşı
dıkları kepdir. 

«Bahriyeli üniformasında kış için siyah 
şayak, yaz için de beyaz iketen kabul edHdi, 
yaz için siyah şayaktan yapılan keplerin üst 
,tabla kısmına .beyaz ketenden bir ' kılıf geçi-

Söğüdlü yatında güverte yıkayan bahriyeliler 
(Resim: S. Bozcalı) 
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Bahriyelilerin beyazlar giymesi yazın 
müjdecisi, siyahlar giymesi de kışın habercisi 
·bilinir; ba-hriyeliler 1 mayısda şapka beyazını 
takarlar, 15 mayısda beyaz ketenler giyilir. 
1 kasımda da şapka beyazı çıkar. R. E. Koçu 
1957 de «Her Gün» gazetesindeki yazısını bu 
münasebetle şöyle bitirmektedir: 

<<Bahriyeliler şapka beyazını 1 mayısda 
takarlar, beyaz formalarını da mayısın onbe
şinde giyerler. Aman çocuklar beyazları giyin 
artık, havalar ısınmasa da sizi papatyalar gibi 
gör.tir, bahar geldi diye hiç olmazsa avunur, 
aldanırıl.. Bu yıl kış yakamızı Mla bırakm1;
yor, gider gibi görünüb geri dönüyor .. >>. 

Nüveydi Fütuh talim genüsinde bahriyeliler 
İkinci Abdülhamid devri 

(Resim: S. Bozcalı) 

İkinci Abdülhamid devrinde,· basın ağzı iie• 
«Donanmayı Heybet makrun» denilen Osmanlı 
Donanması Haliçde lenger üstünde yatmış, 
«lenger endazı mehabet» olarak dipleri mid
ya ,bağlayıp adeta çürümeğe terk edilmiştir, 
çürümüşlerq..ir. Talim, yerin.den. kıpırdama
yan gemilerde icabında -bir gösteriş mahiye
tinde kalmış, o devrin, mesela «Resimli Ma
lumat» gibi mecmuaları için, «efradı bahriye
nin talimleri resimleri» çekilmiştir. Ba-hriye~ 
liler de şehirde gezip to"zma ve bıçkınlık Yo
lunda •bol bol zaman bulmuşlardır. «Nüveydi 
Füttih» adındaki yelkenli talim gemisi yılda 
·bir sefer Marmaradan dı§arı çıkmamıştır. 

Ahmed Rasim İkinci Ab
dülhamid devrinde. Galata Ti
yatrolarının namlı kantocu oyun~ 
cu kızlarından bahsederken 
Bahriyelileri İstanbul halkından 
şöyle , bir_ kalabalığın: arasına 

katıyor: 

«Tutkun mu aradınız? Alın 
size bir güruh ,daha.! .. Mşktepli 
Efendilerden, Tophane lüleci
lerinden, gözü açılmamış miras
yedilerden, HaddeMne Beyle
rinden, nişanları kollarında bi
rinci, ikinci sınıf tulumbacı re
islerinden, Karagümrük, • Edir-

. nekapu, Balat, Sulumanastır, Sa
matya kopuklarından, Boğaziçi 
. Dalyancılarından, Bahriye ne
. ratmdan, Nizamiye· çavuşların-
dan, askeri kanunlardan, Kara
deniz uşaklarından, mavnacı, kü
rekci esnafından murekkep ' bir 
güruhi enbuh ... » 

Galatanın bu batakhane ti
yatrolarından Amerikan Tiyat
rosunda Küçük Amalyanın bir 
«Tayfa Kantosu» da bilhassa 
bahriyeliler tarafindan · coşkun 
takdirler, tekdir yerinde y-ere 
ayak vurmalar ve ıslıklarla kar
şılanırdı. Ahmed . Rasim : 

«Amalya, gemici tubası gi
yerek kasketasıiun kordelasını 
uçura uçura sım. sıkı pantalon 
ile çıkarak : 

Kalkın tayfalar 
Gemi yalpaiaı
İçelim şarab 
Olalım harab 
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Kantosunu okudu mu kalkan kalkana!..» 
diyor (B.: Amerikan Tiyatrosu; · Aınalya, •Kü
. çük). Üstadın tarifinde de aşikardır, Küçük 
Amelyanın bu kantoyu söylemek için sahne._ 
ye çıkarken Fr:enk bahriyelileri üniforması 

giymesi hükumetin Türk baıhriyelisi üniforma
sının şerefini koruma yolunda koyduğu ya-
saktandır . · 

İkinci Abdülhamid devrinde .. Tophane ke
tebelerinden halk {?airi Üsküdarlı Razinin 
yazdığı 1bir «Bahriyeli Destanı» da geçen asır 
sonlarının ·bahriyelilerinin bıçkınlığı ·yolunda 
bir vesikadır : 

Bu Rizii derbeder 
Düşdü uıninaııı aşka 
Dinleyin bu destiııı 
Tarzı edası baska 

Sefinei · aşkımda 
Faryab idüb külhanı 
Bahriye ocağından 
Sevdim bir . nevciviııı . 

Nevcivamm dilberiııı 

Şehrimizin uşağı 

Ucu yerde sürünür 
Belinde al kuşağı 

. Ak uruba pek açmış 
Gonce ·. güller misUi 
Güzellikde bulllllDlaz 
Akran ile emsali 

·çakır gözler mestine 
Fesi yıkmıf! kaşına 
Mızıkalı sibyaıi.dır 

Girmiş onbe!! yaısına 

Kolda gezer şüıindir 
.Afeti devran . bıçkın 
Sıdku vefa babım 
Yırtmış kitabı aıskın 

- Meyhaneler · hamamlar 
Kahvehane, bağ, çayır 

O !!uh içün tutuimuı 
Yamyor cayır · cayır 

Bir çapayla bir rübab 
Olmuş o şuha nişan 
Kasımpaşa Kııslası 

Mihriyle pertev efısan 
l 

Semti . Horhor Çeşmesi 
İsmi şerifi Ahmed 
Sibyail m)zıkasıiı.da 
Çaldığı saz trampet 

Bi'r davudi sesi ·var 
Hakkın lôtfu ihsanı 
Bülbül olur okurken 
Hele sabah ezam 

Tarihini tesbit edemediğimiz 
bahriyeli kıyafeti 

.. (Resim: S. Bor.calı) 

K;tlkub abdest alırız 

Cümle~. seher vakti 
Görenler melek sanur 
Camide o afeti 

Saf saf durııı:, selama 
Çavuş onbaşı nefer 
Der sabah mızıkayla 
Kıısla sancağı çeker . 
CümJemiz bahtiyarız . 
Sayei şihAnede 
Kasdımız dua idi 
Bu tarzı şuhinede 

·Sıra · sıra zırhlılar 

Birinci Cihan Harbi 
-soıi.131'.ında bahriyeli 

(Resim: Hüsnü) 

Lenger atmış pür heybet 
Donanmiyi hümayun 
TimsUi şam fieVket 

G.emilerde kııslada 
Çiçek gibidir efrad 

· Temizlik tendürüstlük 
Olm,uş bedenler ptili.d 

Kat kat esvah çamaşır 
Yaz ayn kqm ayn 
Ana baba yapamaz 
Evladına bu hayrı 
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Pilb zerde kavurma 
Hem baklava hem bör~k 
Her sofradan kalkışda 
El açıb dua gerek 

Bahriyeli şanlıyız 
Bıçkın delikanlıyız 

Sultan Hamid çok yaşa 
Kahraman Osmanlıyız 

Birinci Cihan Harbi sonlarında Receb 
adında -bir bahriyeli için çıkmış ve evvela bü
tün İstanbulu, 19i8 bozgun yılında da bütün 
yurda yayılmış bir bahriyeli tür-küsü vardır, 
ilk kıt'ası şudur: 

Gemilerde talim var 
Bahriyeli . yarim var 
O da gitti sefere 
. Ne tüihsiz başım var 
Hani benim Recebim.. Recebim 
San lira vereceğim · 
Gelmezsen, anafora vereceğim 

R E. Koçu kah
ramanı f'\hmed adın
da bir gene balıkçı 

Zamanımızın bahriyelileri, Er ve Gedikli Erbaş 
Okulu talebesi 

(Resim: S. Bozcalı) 
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olan «Aile Gazinosu» adındaki uzun hikaye~ 
sinde ·bu türkünün İstanbullular ağzında ci'o
laşışını pek canlı tesbit etmişti (B.: Ahmed, 
Balık:cı güzeli; Receb, Bahriyeli). 

Bah:riyeli nefer üniforması, bilhassa ke
narı beyaz geniş mavi yakası ile siyah, siyaha 
yakın koyu laciverd şayakdan ve yaz için ,be
yaz ketenden caket - ;bluzları o kadar güzel
dir ki on dokuzuncu asırda .Avrupada, Avru
padan gelerek de bizde, bilhassa İstanbulda . ' 
Istanbulun yüksek kibar muhitinde_ erkek ço.: 
cukların tuvaletinde ·moda olmuştu. Geçen as
rın. ikinci yarısı ile asrımız başlarında Avru
pa hükümdar hanedanlramda (başta. İngiltere
de Hanover = Vindsor, Almanyada Hohen
zollern, Rusyada Romanof hanedanları) 14-16 
yaş arasında prenslere, pantalonu eteklikle 
değiş-tirerek küçük prenslere, bizde de ayni 
yaşlarda·ki paşazadelere, beyzadelere · bahriyeli 
nefer esvabı giydirilmiştir. Osmanlı hanedanı 
bu modada Avrupa ·hanedanlarından her ne
dense . ayrılarak ibu yaşlardaki şehzadelere 

bahriyeli esvabı . giydirirken civelek nefer 
kıyafetine ağır ~iral üniformasını tercih 

Bahriyeli esvabı ile bir beyzade 
(Resim: S. Bozcalı) 
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etmiştir; Sultan Azizin en güzel oğlu Mahmud 
Celaleddin Efendinin onbeş yaşında iken fo
toğrafla çekilmiş Amiral üniforması ile şirin 
bir bahriyeli resmi vardır. · 

1942 de Seksen altı yaşında ölmüş sa
raylı Bezmisafa Hanım güzel prensin . bu res
mi için: «Çocuğun: sebebi ,mevti oldu, • nazar 
değdi, .hastalandı, melekler misali uçtu gitti> 
demiştir. 

Birinci ve İkinci Cihan harblerinden son
ra -bütün dünya ile beraber bizde de . zevkler 
değişti. 

Evvela Birinci Cihan Harbinin felakeW 
yılları, İstanbulda harbi takip eden işgal zul~ 
meti, sonra milli mücadelenin heyecanı ço
cuk giyim kuşamını düşündürecek vakıt bı

rakmadı. Cumhuriyet ile sulh ve huzur devri 
-başlaymca c),a İstanbulun, yine moda tabiri ile 
«yüksek sosyetesi>> 7 - 11 yaşındaki erkek ço
cuklarına bahriye esvabı yerine Tirol. dağlı
larının şapka ve esvaplarını giydirirler; İkin
ci Cihan Harbi ile de havacı esvapları ve kep
leri ve bilhassa kovboy esvapları ve şapkaları 
moda oldu, hatta bazı aileler çocukların elle
rine oyuncak tabancaları vermekde de tered
düd göstermediler. 

Zamanımızd.a erkek çocuk tuV'aletine o 
güzel ve temiz bahriyeli kıyafeti unutulmuş 
gi,bidir. 

BAHRİYELİ (Hafız Hacı_ Rill) -- Zama
nımızın seçkin hafız ve mevlidhanlarından; 
1923 de Erzincanda doğdu, ibabası oranın eş
rafından Alibabazade Osman Riza Efendidir, 
validesi de Erzincanlı olup adı Edibe Hanım
dır. İlk tahsilini Erzincanda Palandöken mek
tebinde yaptı; bu mektepte ulemadan Sakıb 
ve Hüseyin Efendi hocaların rahlei tedrisin
de okudu ve henüz 11 yaşında Kur'anı kerim 
hıfzını tamamladı; oğlunun bu yoldaki şeviki
ni gören babası tahsilini ikmal için onu 1934 
de o küçük yaşında İstanbula gönderdi; Bü, 
yükşehirde Hafız Hacı Hasaıi Akkuş'dan tec
vid ve maharici hurtif tahsil ·etti; Yeraltı Ca
mii hatibi Ali Efendi ile Fatih Camii şeyhül
kurraı Hacı ,İsmail Efendiden «Kıraati .Aşire~ 
yi ikmal etti. Sarf ve nahivi de Sultanselim 
Camii imamı· merhu:ı:r;ı. Hafız Bekir Efendiden 
tahsil etti, 193!? da on üç yaşında iken Fatih '' 
Camünde, 1!)38 - 1941 arasında Su1tanselim, 
1945 - 1950 arasında da Kasımpaşa Camiike
birinde müezzinlik yaptı; bir müddet sonra 

bu ,sonuncu camie 
imam. tayin edildi, 
1950, de Kapalıçar
şı · Cam.linin imamı 
ve hat.ibi oldu; 
1952 de Hacca git
ti. 1960 da Kapalı
çarşı Camıindeki 

vazifesinde bulu
nuyordu. 

Hac yolunda do
laşdığı Cidde, Mek
ke, Medine, Beyrut 
Şam ve Halep şe

hirlerinin selMin 
camilerinde okudu-
ğu Kur'an, huşu ile Hafız Hacı Raif Bahriyeli 
dinleyenleri kendi- (Resim: Behcet) 
sine hayran bırak-
tı, bu vesile ile Türk hafızlarının kıymetini 
vaktiyle -bizim idaremizde olan Arab alemin.e 
yeniden tanıttı. 

Küçücek yaşından beri ceıhdü gayretinin 
eseri Kur'an ilminde sağlam bilgisine_ Alla
hın ltltfu olan billur gibi bir s~s refakat ettiği 
için· şöhreti pek çabuk ışıyıp yayıldı. Halen 
Hafız Raif Bahriyeli kısa dalga Ankara Rad
yosunda haftada iki gün ve uzun dalga An
kara Radyosunda ·da cuma· saıbahları Kur'an 
okur; İstanbul ve İzmir radyolar~da okunan 
mevltidlere iştirak eder. 

Mahfuzu olan Kur'anın ali şanına layık 
ahlakı ·hamide sahibidir. Arabca bilir, çok 
okur, ,bilhassa dini ve tarihi eserlere düşkün
dür; şahsına aid en büyük masraf kapusu, ki
taplata verdiği paradır; evli ve üç çocuk sa
hibidir. 

Hakkı ~iiktürk 

BAHRİYELİŞÜKRÜBEY SOKAĞI 
Heybeliada sokaklarınqan; Gemicikonağı Soka
ğı ile M~hpare Sokağı arasında uzanır, iki ara
'ba geçebilecek genişlikte, kaba taş döşelidir; 
Mehpare Sokağından yüründüğüne göre ev
vela sola, sonra sağa kıvrılır; kayde değer bir 
hususiyeti yoktur (Nisan 1952). 

BAHRİYE MEKTEBLERİ --- B.: Deniz Ge
diJtlı Erbaş Okulu; Deniz Harb- Okulu; Deniz 
Lisesi; Deniz Ticaret Lisesi). 

· BAHRİYE MÜZESİ - (B. : Deniz Müze
si). 
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BAHRİYE NEZARETİ Onaltıncı ve 
onyedinci asırlarda Akdeniz ve . Karadenizde 
mutlak bir hakimiyet kurmuş olan Osmanlı 
İmparatorluğunun ,bütün deniz kuvvetleri. On
dokuzuncu asır ortasına kadar Kaptanpaşalık 
yahud Kaptanıderyalık makaamına bağlı kal
ml§tı, Kaptanpaşa = Kaptanıderyalar bu mu
azzam teşkilatın hem en büyük idare amiri, 
hem de Donanmanın en büyük kumandanı, 
Osmanlı Büyük Amirali idi; tarihimizde istis
nai hallerdendir, . bazan sefere çıkan donan
maya, Kaptanpaşanın da üstünde salahiyet
lerle bir serdar tayin edilmişdir (B .. Kaptan
paşa). 

Kaptanpaşaların arasında is-imleri .ci
han tarihine mal olniuş Barıbaros Hayreddin 
Paşa, Kılınc Ali Paşa, Piyale Paşa, Cezayirli 
Hasan Paşa, Çengeloğlu Ta,hir Paşa, Ateş 

Mehmed Paşa gibi büyük Türk denizci- . 
leri vardır ·(Bütün bu isimlere ,l;ıakınız). Fakat 
Osmanlı Devletince bu- yüksek makam;' deniz
ciklikde ihtisasa dayanan bir kumandanlık

dan ziyade Donanma ve Tersane işlerini çe
virecek idari makam olarak görülmüş, bu ma. 
kama tayin edilenler arasında denizcilik vasfı 
aranmaml§dı; mesela Barbaros Hayreddin 
Paşa gibi cihan tarihinin en büyük bir, amira
linin ölümünden sonra, saray hizmetinden 
devlet hizmetine yeni- alınan ve ·ömründe bir 
kerrecik bir harıb gemisine binmemiş olan 
Sokollu Mehmed Paşa Kaptanpaşa olmuştu. 

Çok geç olarak ancak ondokıınıncu asrın 
oııtasındadır ki Donanma. ve Tersanenin. idari 
işleri ile Donanma Kumandanlığı, Büyük Ami
ralUk yekdiğerinden ayrılmış, İdari işler için 
bir Bahriye Nezareti = Nazır4ğı !kurulmuş

.tur. Evvel§. üçüncü Sultan Selim zamanında 
ihdas edilen 'bu, hazırlığa ilk tayin olunan zat 
Moralı Esseyid Ali Efendidir. Bahriye nazır
lığının ,bu · ilk irticaı ihtilaline kadar devam 
etmiştir (1808) ve bu tarihde yeniden Kaptan
paşalık ihdas · edilmiştir. 

ıBahriye Nazırlığı ikinci defıı olarak 1867 
de kuruldu ve Türkıiyede Cumhuriyetin ila
nına kadar devam etti. 

Bir ara, 1876 da Kayserili Ahmed Paşa
nın ikinci defa bahriye n:azırlığll).da bu yük
sek devlet ma'kamı yine «Kaptanpaşalıb adı
nı aldı ise de ayni yıl içinde tekrar ne,z.aret 
oldu. 

Cumhuriyetin ilanında diğer nazırlıklar 
gibi Bahriye Nezareti de «Bahriye Bakanlığı» 

adını. aldı. Fakat bu bakanlık bütün milleti 
üzen ve tarihimize «Yavuz-Havuz Davası» adı 
ile geçen 'bir suiistimal skandali üzerine kal
dırıldı, donanma kumandanlığı Genel Kurmay 
Başkanlığına, . Donanma ve Tersanenin idari 
işleri de ayrı bir daire halinde Milli Sawnma 
Bakanlığına -bağlandı. 

Kaptan paşalık ile :b~raber Bahriye Ne
zaretinin, istanbulun pek canlı, hareketli, 
renkli bir semti olan Kasllİlpaşada asla unu~ 
tulmaz ha.bralar bırakmıştır (B. : Kasırtıpaşa). 

Türkiyede Bahriye Nazırlığında 40 ve 
Bahriye Bakanlığında· da 1 kişi bulunmuş olup 
isimleri ile vazifeye !başladıkları tarihleri gös
teren aşağıdaki cedvel İnönü Ansiklopedisin
den .alınmiştır : 

1 - Moralı , Ali Efendi . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . 1804.- 1808 
2 ...- Hakkı İsmail Pasa . . . . . . . . . . . . 19 mart 1867 
3.-:- Mahmud Nedim Pasa ...... 8 mart 186.8 
4 - Ferid Abdülhamid Paşa . . . 11 eyhU 1871 

5 - Fosfor Mustafa Pasa . . . . . . 7 aralık 1871 
6 ~ Salih Pasa . . . . . . .. . . .. . . . .. . . . . 29 ocak 1872 
"İ - Moralı İbrahim Pa§a : . . . . . . 3 mart 1872 

8 - Ahmed Esad Pasa . . . . . . . . . . . . 1 ağustos 1872 
- Fosfor -Mustafa Pa§a 2. defa 12 ekim 1872 

9 - Namık Pa§a .................. 6 kasım 1872 
10 - Hüseyin Avni Pa§a . . .. . .. . . 3 ocak 1873 
11 - Hasan Riza Paşa ....... ,....... 16 şubat 1873 

12 Kayserili Ahmed Paşa . . . . . . 15 haziran 1873 
- Ahmed Esad Pasa 2. defa 28 ocak 1875 

13 - Rauf Pa§a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 mayıs 1875. 
- Hasan Riza Pasa· 2. defa . . . 20 eylı1l 1875 
- Namık Pasa 2. defa . ... . ... . . .. 3 ekim 1875 
- Hasan Riza Paşa 3. defa . . .. 22 eylı1l 1875 

14 -' Lofçalı .Derviş Paşa ......... 13 ocak 1876 
15 - Abdillkerim Nadir Pasa ... 20 nisan 1876 

:_ Kayserili Ahmed Pa§a 2. tlefa 6 mayıs : 1875 
- Rauf Paşa 2. defa . . . . . . . . . . . . 1 ocak 1877 

16 - Said Paşa .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 26 aralık · i877 
- Moralı İbrahim Paşa 2. defa 5 mart 1877 

17 - Hacı Ahmed Vesim Pa§a . . . ı temmuz 1878 
18 - Rasim P3!a . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 1 şubat 1879 

19 - Bor.caadalı Hasan Paşa . . . . . . 12 ocak 1881 
20 - Ahmed Ratib Pasa . .. . . . . . . .. . 1 aralık 1882 
. :_ Bozcaadalı Hasan Paşa 2. defa 3 aralık 1882 

21 - Celal Jley ......... :. . .. . . . .. .. ... 27 temmuz 1903 
22 - Hasan Rami Pasa . . . . . . . . . . . . 26 aralık 1906 
23 - Amiral Arif Hikmet Pasa . . . 15 ağustos 1908 

24 -'- Amiral Hüseyiı;ı Hüsnü Paşa 27 ocak 1909 
25 - Ali Riza Pa§a .................. 14 Şubat . 1909 

· 26 - .Amiral Emin Pa§a vekil . . . 31 mart 1909. 

~ 27 -'-- Emin Paşa piyade .. . .. . . . . . . . 22 nisan 1909 
__. Arif Hikmet Paşa 2. defa . . . 5 mayıs • 1909, 

28 - Amiral ·Halil P~a ..... :...... 12 ocak 1910 
29 - Hakk Pasa sadırazahı, vekil 2 nisan 1910 
30 - Mahmud Muhtar Pasa . .. . . . 26 kasım 1910 ' 
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31 - Salih Pa§a ........................ 13 haziran 1911 
- Mahmud Muhtar Pap 2. defa 22 temmuz 1912 

32 - Hurşid Pa§a ......... >......... 14 ekim 1912 
33 -. Çürüksulu Mahmud Paşa .. . 14 temmuz 1913 
34 - Cemal Paşa .................... , 6 mart 1914 
35 - Rauf Bey Orbay .. ... .. .. .. .. .. 14 ekim 1918 

- Ali Riza Paşa 2. defa .. .. .. .. . 23 kasım 1918 
36 - Şakir Paşa .............. , .. .. .. 23 kasım : 1919 
37 - Avni Paıia .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 12 nisan 1919 

- Salih Paşa 2. defa . :... .. .. .. . . 21 temmuz 1919 
38 :_ Esad Paşa Billkat ... ...... ... 14 mart 1920 
39 - Kara Said Pasa .. .. .. .. .. .. .. .. .. 5 nisan 1920 
40 - Hamdi Paı::;a ....................... 5 ağustos 1920 

- Salih Paıia 3. defa • .. .. .. .. .. . 22 ekim 1920 
41 - Ziya Pafja vekil .. . .. .. .. .. .. .. 23 nisan 1921 

· - Salih Pafia 4. defa . .. . .. .. .. .. 13 haziran 19,21 
(İstanbulda Osmanlı Hüku-
metinin sonu) .. .. .. ... .... .. .. .. 4 kasım , 1922 

BAHRİYE VEKİLİ 
İhsan Bey .................. ; .. .... 31 aralık 1924 

(Bahriye Vekaletinin kaldınlması). 2 kasım 1927 

BAHRİYE, YENİBAHRİYE LOKANTA -
MEYHANESİ -:- Galatada. Rıhtım Caddesi 
üzerindeki Ziraat Bankası binasının arlrasııida 
Kemankeş Sokağında idi. 1938 de iba-hriyeden 
mütekaid Hamdi Bey adında 'biri tarafından 
işletilirdi, 1958 yılına ikadar da ayni adamın: 
uhdesinde idi. Son imar faaliyetinde Karaköy 
Meydanı· açılırken Kemankeş Sokağında da 
Karaköy Caddesi kavşağından bu meyhane -
loka~taya kadar olan dü'kk§.nlar yı:kıiınış, et
rafının günlük hayatiyeti kalma'dığı için Bah
riye de kapanmıştır. 

Hamdi Bey rind görünür, müşterilerine 
«mürüvvetkarım, inayetkarım» gibi !kaclim ıs
tılahlar la ıhitap ederek. eski · bir İstanbul çele
bisi favrı takınır, ramazanlarda dükkanında 
içki satıldığı ve eski tabiri ile kerahet vaktinde 
akşamcı meclisleri kurulduğu halde kendisi 
oruç tutar, namaz kılar; meygedesin akşamları· 
sık sık kurulan yaran sofralarında şarkılar, ga
zelleri okunurken de hem sofraya hem de bu 
alemlere iştirak eder, musikide bilgi sahibi .,, 
görünürdü; gedikli müşterileri ve kendi müs
tahdemleri tarafından ve muhitinde «Hamdi 
;baba» diye anılırdı. Zannederiz ki . Bostancı 
taraflarında otururdu; yıllarca köprüden Hay
dar Paşaya giden son vapurun yolcularından 
biri olmuştur. 

İki .bölüm bir meyhane · idi, süslüce ceb
hesi ve kapusu kemankeş sokağında idi, bir 
kademe gerideki Halil Paşa Sokağında açılan 
yerde arka kapusu vardı. Hemen her akşam 
tıklım tıklım dolardı; gedikli müş,terileri iki 

kısımdı, biri okuduğunun sathında kalmış 

yarı· münevverler; bir kısmı da bahriyeyi bir 
«Mektebi Edeb» bilip birincilerle ülfet ve 
muha-bbet ederek irfan yolunda nakş almağa 
çalışan esnafın okur yazarı idi; çorabcı tasav
vufdan, t·erzi Ömer Hayyamdan rahatça bah-
sedebilirdi. «Dün akşam Hamdi babada idik 
- yahut ~ Bahriyede idik» diye öğünenler 

çok görül_müştür. 
Bahriye Lokantasını mutbağı kendi sınıf 

ve ayarındaki yerlerin muhakkak ki en temizi, 
iyisi idi. Bu bakımdan gördüğü rağbete layık 
idi.·· 

BAHŞAYİŞ ÇELEBİ (Kuyumcu) - Hadika
tül Cevamiin kaydine göre Laleli Camü civa
rında Kuyumcu . Mescidinin ba-nisi bir hayır 

sahibi; hayatı 'hakkında ibaşka bir kayde rast
lanamadı (B. : Kuyunicu Mescidi). . 

Bibl. : Hadikatül Cevami, I. ·, 

BAHŞİ (Süheyla Muhterem) - Kadın mu
harrir ve şairlerimizden; 1905 de İsıtanbulda 
Boğaziçinde Göksuda doğdu; pederi, İstanbul 
Yatı süvarisi ,merhum 'Albay Geli'bolulu -Mus
tafa Said kaptandır. Kendisi Lise mezunu olup 
bir müddet öğretmenlik de yapmıştır. Şiirleri 
mütareke yıllarında çok 'küçülmen «Yarın» 

mecmuasında intişara ıbaşlamış, . «Mus» mec
muasına yıllarca şiir vermiş; 1938, de «Çocuk 
Duygusu» Dergisinde şiirleri, hikayeleri, «Ay-

. . ' 

demir» ve <~Or:ta Asyada yenilmeyen kahra..: 
m;m» adlı çocuk romanları; 19Ş9 da Eminönü 
Halkevinin yayınladığı «Yeni Türk» mecmua
sında :bir çok şiirleri ·çıkmıştır. 1944 senesin
de «Bilmece» dergisinde bir çok terbiyevi 
yazıları, şiirleri çıkmıştır. 

Süheyla Muhterem Bahşi Çocuk Edebi
yatındaki ,boşluğu görüp uzun yıllar Çocuk . 
Edebiyatı ile de meşgul olmuş ve bu yolda da 
çok eser vermiştir. · 

On kadar şiiri de ıbestelenıtıiştir. 1945 
senesinden beri «•ev - kadın», «her hafta» mec
mualarında bir çok şiirleri ve 1948 denberi de 
«Her Gün» gazetesinde kır~tan fazla hikaye
si ve telif olarak: «Zehirli Hakikatler», «Kaa-

, til», «Üç perde içinde Bir Ömür», «Melekler 
ve Şeytanlar» . isimli romanları çkmıştır. 

·orta •boylu, zayıf, kara kaşlı, kara gözlü, 
zaman zaman biraz asabi olan Süheyla muh
terem şiirlerini pek !kolaylıkla yazmaktadır. 
Hece ve aruz karışık olarak, şimdiye !kadar, 
·beşbine yakın mıra' yazmıştır. 
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Hikayelerini dalına sürprizlerle bitirmeğe 
meraklı olup okuyucuları .-hiç ümid etmedik
leri ,bir netice ile karşılaştırmak en :büyijk 
zevkidir. 

Romanlarını da kolay yazar; - Eğer bir 
meziyet sayılırsa - ·silintiye az raslanır .. 

Romanları için daima sonu facia ile bi
ten mevzular intihap etmesine rağmen 'ken
disinin acıklı vak'alan dinlemeğe hiç taham
mülü olmadığını söylemesi, muhakkak ki 
garip -bir ruh tezadıdır. Sinemayı, tiyatroyu, 
kalabalık yerleri kat'iyyen sevmez. En büs,ük 
zevki kızı ile beraber baş başa geçirdiği saat
Jerdir. Ömrü münzeviyane geçmektedir, he
men kimse ile görüşmez, ve görüşmeğe mec
·bur oldukları ile de kat'iyen samimiyet tees
süs etmez, laübali olmaz. 

Çay içmez. Fazla yorgun olduğu zaman
lar kahve ve yazarken üst üste sigara içer. 

Sevdikleri, çiçeklerden gül, yasemin ve 
kasımpatı ve. renklerden mavi ile vişne çürü
ğü; sporlardan kürek çekmektir. 

Bu değerli kadın yazarın 1950 yılından 
sonraki hayatı tesbit edilemedi. 

BAHŞİŞ - Dilimize farscadan alınmış 
-bir kelimedir; kökü - bağışlamak karşılığı 

<< bahş, !bahiş» dir; ,bahşiş, belli bir ücret kar
şılığı görülen bir işden hoşnud kalınarak o işi 
görene pazarlık, tarife veya narh icabı öden
mesi gereken ücretten fazla gönülden gelen 
arzu ile verilen para demekdir. 

Zamanımızda : 
Aşcı dükkanında, lokantada, gazinoda, 

barda, liman . vapurları büfelerinde hizmet 
eden çıraklara, garsonlara, varsa vestiyere; 

Berberlerde belli tıraş ücretinden başka 
tıraş eden kalfaya, dükkanın çırağına; 

Ayak ücreti başkası tarafından ödenmiş 
olarak bize, bir mektup, paket, herhangi ibir 
şey getirmiş olan . el ulağına; 

Terziden tamamlanmış esvabımızı alırken 
terzinin kalfasına, çıraklatına, yahud esva:bı
mız · yerimize kadar gönderilmiş ise getiren 
çırağa kalfa kalfa da unutulmayarak;. 

Hamamda muayyen ıhamam ücretinden 
gayri camekanda hizmet eden · natıra, içerde 
yıkayan dellak'a, hamamdan çıkarken pabuc.:. 
cuya; 

Taksimetrelerin kayd etdiği araba ücre
tinden gayri olarak mesleki edeb ve ,ter.biye 
sahibi taksi şoförüne; 

Bilmediğimiz bir semtde ,bir yer arar 
delalet eden ve kılığından, kıyafetinden eli 
darda olduğunu ,gördüğümüz kimseye; 

Bir otelde bir gece veya bir müddet kal
dıktan sonra ayrlır iken vazifesini hüsni ifa 
eden, aynca misafirin otelde kaldğı müddet
ce sipariş eylediği işleri ikoşa koşa ·gören otel 
hademesine, uşağına, katibine; 

İkaametgah ve iş yerimiz olmayan bü
yük ,binalarda asansörcüye; 

Daimi iş yerlerimizde hevesle hizmet eden 
kahveci çırağına, odaciya; 

Beklediğimiz hayırlı ·haberi getiren pos~ 
. ta müvezziine; 

Gündeliği pazarlıkla tesbit edilmiş olup 
işimizi canla başla, iyi niyetle gören ve mat
lubumuzun üstünde başaran ameleye, ırgatla; 

Bir. yerden kalkıp giderken unutduğu

muz her hangi bir şeyi arkanızdan koşub ge
tiren ve kıyafetinden eli darda oldu~ görü
len kimseye; 

Kaybettiğimiz çok kıymetli lbil' şeyi veya 
mühim -bir parayı bulup muhtac olduğu halde 

. iç etmeye tenezzül etmeyen, onu polise teslim 
eden veya yerimizi öğrenip ibizzat getiren 
kimseye, kavuşduğumuz kıymetli şeyimizin 

veya yüklü paramızın değeri denginde; 
Karda, buzda, çamurda yollarda ibunalıp 

kaldığımız zaman elimizden tutarak bize yar
dım eden ve bizden bir bahşiş de uman kim
seye; alelusul bahşiş verilir .. 

B.ir de kadimden . beri devam eden, gö- . 
nülden bağış olmadan çıkarak anane haline 
gelmiş olan bayram bahşişleri vardır (B. : Bay
ram). Bayram bahşişlerinde bahşişi a~ağa 

gelenler aranmadan uğrarlar: Sucu, çöpçü, 
bekci, postacı, bakkalın, kasabın, ekmekcinin 
çırakları, bağçıvan, yanaşma, uşak ve mahal- · 
lenin katar katar olub dolaşan hiç tanımadı
ğımız çocuklan gibi. 

l • Düğünforde,. sünnet düğünlerinde, cena-
zelerde ücret ·diye ,bir şey konuşulmadan has
bi hizmet eden gurebaya, defin esnasında ç_a
ğırılnradığı halde . vazifeli hafızlara ikatılıp 
Kur'an okuyanlara, cenazede çelenk taşıyan.., 

lara .bahşiş kabilinden bir para verilir. . ' · 
Bir de bahşiş adı altında rüşvet vardır. 

Mühim bir iş üzerinde çabucak, hatta makul 
zaman içinde tekemmül ettirilip elinize alaca
ğınız evrakı «Bugün git, yarın gelen» nekara.., 
tı ile· takibden usanmamak için mesela filftn • 
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hademeye «Bir kahve içersiniz» diyerek ver
diğiniz, işinizin Jµynıetine denk 20 lira, 30 
lira, 100 lira, 500 lira gibi bir bahşiş ki üç ay-
da takib ile alamıyacağınız evrakı yarım saat 
içinde elinize getirir. 

Bahşişin· kıymeti, manası gönülden bağış 
olduğu halde lokantalarda, gazinolarda ve'em
sali müesseselerde masraf pusulasının yüzde 
onu n:ilsbetinde bir mecburiyet haline kon
muştur, yani 1bağış olmakdan çılrnıış, munzam 
garson resmi olmuştur. Bu yüzde ondan gar
son vergisi ödendikten sonra aynca bahşış 
,bırakmayan fazla hesabi kimseler garsonlarca 
asla hoş karşılanmaz, ikinci gelişlerinde hiz
metlerinde ,bir dstihsal sezilir, lüks yerlerde 
dahi kaba muamelede bulunulur, en hafifin
den yemek siparişlerini .gaayet geç, ik.erhen 
getirirler. İstanbulda yüzde on garson resmi 
ödendikten başka garsona bahşiş bİrakmak 
adet hükmüne gınniştir. Hele içkili bir yer 
ise, ,garson da azıcık dilbaz, kaşı gözü de ye
rinde genç ise bahşişini ardında • bir kasdı 

mahsus şüphesini uyandıracak kadar- yüksek 
alır. 

. Bazan da servetleri ile, bilhassa kolay 
kazaınlmış servetleri ile öylesine şımarmış, 

şımarıklığı azgınlık halini almış kimseler gö
rülmüştür ki, mesela 1942 yılında 'birinci 
sınıf bir içkili ,lokantada üç arakadaşı ile 
işret eden ıböyle ·bir türedi yüzde onu He 
beraber 150 lira- tutan sofra masrafım öde
dikten sonra garsona 500 lira, vechen pek 
güzel bir çocuk olan ve .masasının yanında 
hususi uşağı gibi emirlerine amade beklettiği 
garson yamağına 1.000 lira bahşiş vermiş, ve 
vestiyer kıza da 100 lira bıra~tır. 

Bahşiş yolunda hakları olduğu halde dai
ma mağdur ık.alan .taksi şoförleridir. Her ne
dense İstanbul halkının büyük ekseriyeti şo
före bahşiş vermek şöyle dursun, taksimet
renin kaydettiği yol ücretini kuruşu kuruşu
na ödemeye kalkarlar. 25 kuruş için münazaa 
çıkaran zemane beyefendileri görülmüştür. 

Bir içkili lokantada, bir barda sarhoş kafaya 
göstereceği için hesab pusulasını tarife dışın-

Geçen aınr sonlannda İstaninıltın yalı boylarında çalgılı bahşişciler 

(Anonim bir gravürden O. Z. Çakaloz eli ile) 
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da fahiş rakamlarla vexa sofraya getirmediği 
şeyleri de yazarak gaddara.ne dolduran ve 
yüzde onunu da bu· tutardan ilave eden kül
hani garsona ayrıca bahşi kalenderi ile bah
şiş veren bir adam,· fırıl fırıl dönen kafası ile 
bindiği· araba kendisini selametle evinin ka
pısına kadar götürdüğü halde, arabanın taksi
metresine mikroskop . üstünde uğraşan bakte
riyoloğ dikkatiyle bakar, ve 25 kuruşunu arar 
(B.: Şoför; Taksi: Trafik). 

Unutmamalıdır ki bahşiş, cömertlik de
nilen asalet ve necabet cevherine sahih olan
lardan alındığı zaman manalıdır, kıymetlidir. 
Bahşiş üzerine şirin fıkradır : . 

İstanbul Darülfünunu lağvedilip yerine 
İstanbul Üniversitesi kurulduğu zamanlar İs
viçreli Prof, Malche mutehassıs teşkilatçı ola
rak çağırılmış, mihmandarlığına da 1960 yılı 
başlarında vefat eden ve İstanbul Ansiklope
disinin sevimli muhibleri arasında bulunan 
muharrıir Nahid Sırrı Örik tayın edilmişdi. 
Rahmetli cimrice, lüzumundan fazla hesabi 
idi. İsviçreli profesör ilk geldiği günler o za
manın şöhretlerinden ve Darülfünuna da· çok 
yakın olan Bayazıddaki Eminefendi Lokan'-. 
tasına gider, yernekden sonra da daima 2,5 
lira . bahşiş bırakır, o tarihlerde büyük bah
şişdir, lokantaya her gelişinde garsonlar tara
fından bir prens gibi karşılanır. Bir gıün ye
meğe mihmandarım da götürür, hesab görüp 
bahşişinıi bırakınca Nahid Sırrı fransızca ola-
rak: «Bu çok paradır,. onda biri, 25 kuruş ka
fidir» der. Profesör de mihmandarının sözü
nü tutar. Garsonlar fraıisızca, sözleri anlamaz
lar ama Nahid Sırrının sillesine uğradıklarını 
anlarlar. Prof. Malche yalruz geldiği günler
de de ·arıtık hep 25 kuruş bırakmıya başlar. 
Lokanta garsonları suçsuz bildikleri bu ya
yabancıyı yine eskisi gibi karşılarlar, fakat 
Nahid Sırrı: merıhumdan müthiş bir· intikam 
alırlar ki, bir hizmet boykotu yaparlar, Emi
nefendi lokantasında yemek yiyemez olur, 
geldiğinde yüzüne .·bakan olmaz, önüne çatal,_ 
kaşik, bıçak koymak vibi ilk hizmet dahi ya
pılmaz, bağırır, çağırır kulak verilmez, araya. 
lokantanın sahibi~Mahir .Efendi merhum gi
rer, patronun tevbi:hleri de boykotu kaldıra
maz. 

İstanbulda şu garib hadiselere de rast
lanmıştır: 

Köprüden Haydarpaşaya giden vapurda 

unuttuğu para çantasında 100.000 lira bulu.:. 
nan bir taşralı manifaturacı, çantayı bulub sa
hibine teslim eden bir nefere 50 kuruş bahşiş 
vermeğe kalkmışdır. 

Bir gece evine dönerken çıplak ayağına 
çarpan bir büyük para cüzdanı içinde hepsi 
biner liralık olmak üzere 260.000 lira bulan: 
ve sa,hibine götüren fakir çocuk İsmail Baga
na, bahşiş şöyle dursun üstelik oozdana geçi
rilmiş altın bir dolma ık.alemi çalmakla ittiham 
edilir (B. : Bagana, İsmail). · · 

Eski esnaf nizam.namelerinde bir gönül 
•bağışı olan bahşiş üzerinde ehemmiyetle du
rulmuştur. Mesela Sultan İ:brahirnin ilk sal
tanat yıllarında yapılmış bir esnaf nizamna-) 
mesi ve narh defterinde hamam bahşişi .:üze
rine şı.i maddeler yazılıdrr: 

Müşteri mürüvveten (bahşiş olarak) del
lak ve natıra akçe verdikde. hamamcı ücreti 
mutadelerini yine vere. 

Müşteri, hususeıi fukara ve misafirin (ya
bancı) mürüvveten akçe vermedikce (bahşiş 
vermezlerse) d~lla·k ve natır akçe (bahşiş) ta
leh etmiyeler. 

Ayni defterde berberler haıclcında . da 
şunlar yazılıdır : 

Berberler adam başından bir akçe ala
lar, mürüvveten bir akçeden ziyade verende 
(müşteri ba,hşiş verır ise) gül suyu döküb ria- · 
yet ideler. 

Yeniçeri ocağının lağvına kadar Osmanlı 
Hanedanının · bir ananesi olarak,. aher yeni 
padişah ,tahta çı:kdığında askere cülfts bahşişi 
verilirdi. Hazine darlığı yfu;ünden ibu bahşiş 
verilemediği zamanlar büyük gulguleler ko
pardı (B. : Cülus Bahşişi). 

Eski mahalle tulumbacıları bayram bah
şişlerini kendilerine mahsus 1bir gösteri ile 
toplarlardı. Üsküdarlı-halk şairi Vasıf Hoca 
İstanbul Ansiklopedisin~ verdiği pek kıymetli 
notla~da bu sahneyi şöyle tasvir· ediyor: 

«Adamlık esvaplarını ·giyerek çifte nek
kare, klarinet · ve darbuka gi'bi bir çalgı ile 
mahallelerinin ·kapularını dolaşıp bayram bah
şişi toplarlardı. Bahşiş de ya· fenerin yahut 
,borunun içine toplanırdı (B.:. Tulumba, Tu
lumbacılık). Boruya toplanacak ise su fışkır
tan ucu tıkanır, para, borunun Jıorti.ıma · ge
çen ağzından atılırdL Toplanan para da ko-
ğuşda paylaşılırdı. · 
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Türk dostu Fransız Edibi Pierre Loti Is-· 
tanbula geldiğinde bazan Fethiye Camii civa~ 
rında Birinci Daire tulumbasının reisi olan 
zatın evinde misafir olurmuş .. Bir misafire-ti 
bayrama rastlamış, Fethiyeliler de sabahleyin 
-bahşişe gelmişler. Lotinin misafir olduğunu 

bilen polisler tulumbacıları, · edibi rahatsız . et
memeleri için. önle.mek istemişler .. Bunu pen
cereden gören Pierre Loti mütevazı ·bir Türk 
efendisinin ev kıy af eti He başında takkesi, 
sırtında patiska entari, ve çiplak ayaklarında 
şıpıtık mercan terliklerle. kapuya koşmuş, eli 
ile işaret ederek polislerden tulumbacılarııı 

serbest 'bırakılınasını istemiş, ve uzatılan bo
runun _d.çirie de -bir Napolyon (bk Fransız al
tunu) atmış.. Fethiyeliler de bu altunu _hatıra 
olarak tulumba sandıklarına mıhlamışlar ... 

On •beş on altı yaşlarında bir çocuktum, 
her ·bayram namazını vatanım olan Üsküdarın 
bir camii-şerifinde kılayım diye ahdettim. Ce
nabı Hakka hamd ederim, Üsküdaı-ın büyük
lü küçüklü bütün camilerinde Bayram namazı 
kılacak ·bir ömrü ·bu aciz kuluna nasip etti. 
Bir Kurban bayramı sabahı namazdan sonra 
Bahriye Nazırı Koca Hacı Vesim Paşanın ko
nağı önünden geçiyordum. . Bahşişe gelmiş 

,tulu_mbacıları gördüm. Pa.şa merhum saraya 
gitmek Üze~e büyük üniformasın1: giymiş ka~ 
puda duruyordu. Borunun iç:iD;e bir altun bı
raktığını ve ka·hyasına: · 

- Koçlardan biııini bu çocuklara veri~!.. 

Dediğini gözümle gördüm, kulağımla :işit
dim .. » (Vasıf Hiç, 1951). 

Eskiden İstanbulda ramazan gecesi.sahur 
vakti ,bekciler tarafından, hemşehrilerinden 

peyledikleri ,bir davulcu ile beraber mahalle
nin sokaklarında davul çala çala dolaşarak 
'bildirirdi; bekçiler yılın iki bayramında da 
bayram bahşiş ve ,hediyelerini, yine davulcu
su ile· beraber kapu kapu dolaşarak ve her 
kapuda 1bir münasip mani okuyarak toplarlar-
dı (B. : Bekci). . 

Bekçi mani ve destanları, eski Cemiyet 
,hayatı bakımından halk edebiyatında kendi 
haşına zengin bir kaynakdır. Burada, muhtar 
Yahya Dağlı tarafından derlenmiş ve 1948 de 
C.H.P. Eminönü Halkevi kütüphane ve Ya
yın kolu tarafından neşredilmiş «İstanbul ma
·halle bekçilerinin destanı ve mani katarları» 
adlı eserden «Bahşiş Destanı» nı nakledelim: 

NMesin gör canü tenin 
Bir bülbülti"'yüm gülşenin 
Ben ne gedayım. sultanım 

Söyleten lutfundur senin 

Medheylerim herdem seni · 
Kıldım feda canü teni 
Budur niyazım sultanım 
Bahşişle mesrfir et beni 

Olalım bu söze kaail 
Lfttfi Hüdaya yok hail 
Bekci kulun -bekler beyi 
Olmağa ihsana nail 

Bekci su gibi akıyor 
Fenere. mumlar yakıyor 
Bahşiı,ıi gelir daim 
Bekci yollara bakıyor 

Bekçinin ağırdır başı 
Ayağı görmüyor ta§ı 
Bahşiş diye baka baka 
Bekçiniz de oldu şaşı 

Gülşeni dehrin gülüdür 
Bağı cihan sümbülüdilr 
Lfttfunu ümid eylemiş 
Bekçiniz ihsan kuludur 

Hanei dil mamur olsun 
Daim gönül mesrur olsun 
Yarın 30 sohbet baki 

. Bu katlarca ma'zur olsun. 
-

Eski ,yaz ramazanlarında, kübera ve rical 
yalılarında ,bulunduğu için, Boğaziçi köylerini 
ayak takımı delikanlıları, çocukları ittardaın 

sonra yaya ya-hud kayıklarla yalıların önün
den geçerler, ud, keman, kemençe, darbuka, 

· def ile bir saz takımı düzü-b. içlerinden güzel 
seslileri şarkılar, gazeller, maniler,• semfiller 
okurlar, yalı sahibi ile iftara gelmiş· misafir
lerinden ıbahşiş toplarlardı; içlerinde ayni ta
bakadan gayri müslimler dahi bulunurdu. Mu
şamba fenerlerinin ışığında adeta ibir serenad
cılar kafilesine benzeyen 'bu kayıkların geç
mesi Boğaziçinin yaz ramazanlarına mahsus 
müstesna bir güzelliği olurdu. Ondolruzuncu 
asırda İstanrbula gelmiş Fransız ressamı M. 
Dulong'un bu sa,hneyi tesbit etmiş güzel bir • 
tablosu vardır. 

Üsküdarlı Aşık Razinin Samatyada Büyük 
Kuleli adındaki meşhur meyhanede hem pat
ronun: oğlu hem de miçoluk eden «Serkeş Va
sil» adlı bir oğlan için yazılmış bir manzume
si ,bu «Bahşiş» maddesinde yakışık alır: 

Bu meygede nicedir? 
Gaayet dilnisin dedi. ; 
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Ya sen kimin oğlusun? 
Koca keşişin dedi. 
Koca keşiş kim ola? 
Şu tezgah llİ§in dedi. 
Yüzündeki nur kimden? 
Aksi güneşin dedi. 
Yaı;;ın han·gi sularda? 
On dört on beşin dedi. 
İsmi şerifin sordum 
Vasi! serkeşin dedi; 
Sen ileti devransın! 
Hak söz derviııin dedi. 
Bir bade ver elinle! 
Kime içişin dedi. 

Senin aşkına dedim! 
Yaman gidişin dedi. 

Dedim ne körpe yanak! 
Kamaşmış dişin dedi. 
Bir öpücük, istedim 
Bahşişi peşin dedi. 
Ayıptır bu laf dedim. 
Yüzümüz meşin _dedi. 

Ölürüm vermem dedim 
Sürürüm leşin dedi. 

Kapunda kulun olam! 
Yok mudur işin dedi. 

Lütfet ayağın öpem! 
Bulnmaz eşin dedi. 
Öpdüm güzel ayağın 
Hani bahşişin dedi. 
Bir çeyrek altın verdim 
Eksik verişin dedi. 

Vuslatın niyaz ettim 
Çöplükde eşin dedi. 
Saysain şimdi bin altınY 
Kır git kirişin dedi. 
Çatarak kaşlarını 

Gaayetle haşin dedi. 

Yer yüzünde eşin yok 
Şu sen gebesin dedi. 
Olsun artık ey sersem 
Bu son geliı:ıin dedi. 

BAHTİYARLIK - Ahmed Midhat Efen
dinin «Letaifi Rivayat» külliyatının onbiıinci 
kitabı olan bu uzun hikayenin adıdır. 1302 
(Miladi 1884 - 1885) de Kırkanbar Matbaasın
da basılml§tır. Mevzuu çocukça 1basit, o devir
ler için güya didaktikdir. Galatasarayı Sulta
nisinden mezun iki arkadaşdan Şinasi, hayatı
nı bir köye çekilerek münevver çiftçi olarak 
kazanmak ister, satın aldığı küçücük bir tar
la ile hem muvaffak olur, hem de muhiti için 
·faydalı adam olur; senai Avrupaya ve Frenk 

hayatına medubdUİ', babasının köylerde geniş 
arazisi olduğu halde onları parça parça tasfi
ye eder ·ve Ömrü husran ile çırpınarak geçer, 
bedbaht olur. . 

Bu uzun hikayede, ondokuzuncu asır son• 
ları İstanbulunun tasviri ibakımından hemen 
hiç bir şey yok gibidir; ancak bir kaç mübhem. 
satır nakledebiliriz. 

Galatasaray Sultanisi - «Ba:hsedeceğimiz 

mektep kadim Galatasarayının tahvili Ue hu
sule gelen Mektebi Sultanidir. Mekteplerin ço-
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ğalması, mekteplilik filemi ne demek olduğu
nu, yani geceli gündüzlü mektepte bulunan ço
cukların yatakhane, yemekhane, dershane, te
neffüshAne gibi yerleri hep ayr.ı: idiğini ve her 
hanede oraya mahsus. dşler görülüp aksi görü
lemiyeceğini tafsil etmiyeceğiz. Şu kadarcık 

bir şey arzedelim ki yatakhaneler şakirdanın 
yalnız uyku mahalleri demek olup oralarda 
uzun uzadıya sohbet edilemez cise de ıbirisin

den ·· diğerine kol yetişemiyecek kadar uzak 
olan karyolalarda şakirdler yattıkları · vakit 
uykuya dalıncaya kadar yatak komşuları ile 
biraz konuşabilir. Vakıa bu dahi memnu oldu
.ğundan geceleri sabaha kadar yatakhaneyi ıbir 
ucundan öteki ucuna doğru mesaha edercesi
ne aba terlikleri ile gezen mubassırlar karyo
lalar arasındaki her türlü ıiıusahabeyi men'e 
memur iseler de uykuya v.µıncaya ka9ar ba
zı ahba'b · çocukların teati edecekleri hükematı 
işitmemezlikt~n geliırl~rJ; ». . 

«Mektebi Sultani o zamanlar yeni tesis 
ve küşad buyurulmuş ve medih ve senası ge
rek payitahtta ve gerek vilayatta cümle müş
takin maarifi kulaklarım doldurmakta bulun
muş idi... Badema bu mektepten çıkanlardan 
maada kimsenin büyük adam olamıyacağı ve 
hele politika memurlarının bile ibu mektep
ten neş'et edeceklerini işitince ... ». 

Beyoğlunda Flam kahvehanesi - «Aca
ba karilerimiz unuttular mı? Flam «alev» mA
nasına olduğundan bir zamanlar>> centilmeni
miz FlaQı da alevi aldı!» tarzında;fd zarafetler 
pek ziyade tahsin olunurlardı. Gaıibtir ki bun
dan altı yedi sene evvel Flam'ın kendisi dahi 
alev alarak dört duvardan ibaret kaldıktan 
sonra Dairei Belediye Bey.oğlu büyük ca:ddesi
niıi tevsii maksadına mebni o muhterik duvar
ları dahi feda eylediğinden bina zemine be
raber yıkılmış ve şimdi yerine güzel bir tuhaf
cı mağazası ve üzerine üç dört katlı bir hane 
. . . bina olunmuştur ... Flam 

da bir hane idi. .. MeselA 
«MisafirMne» denilidi 
mi, Flam'ın bir ismi söy
lenmiş olur. «KahvehA
ne» denilirse . bir ismi 
daha söylenmiş olur. 
«Me1hane!», bu da bir 
isiınd·ir. «Tiyatro hAne!» 
Bu da Flaın'ın bir adı
dır. «Muzika ve hanende 
hane!..», Flam'ın iki is
mini ·birden söylemiş ol
dunuz. «Kumarhftne! .. », 
en mühim adlarından . 
birini andımı. «...... ha.
ne!..», da·ha ilerisine var
mıyalım. Elhasıl Flam 
bir ateşi suzan idi (B.: 
Flam Kahvehanesi). 

Taksim Bağçesi - «-: 
Derhal haber verelim ki 
o zamaıilar Taksim bağ
çesi yeni küşad edilmiş 

Captain B. Granville Baker'in İstanbı,ıl resimlerinden : 

olmakla bütün Beyoğlu 
halkının müracaatgabı 
umumisi olup öyle şim
dilerde olduğu gibi o gü
zelim bağçede meydan 
yalnız tavus kuşlarına 
kalmamıştı. O tavuslara Liman ve Galata 



BAHTİYAR SOKAĞI 

-bedel dilberler nazarı ruba 
olmakta idiler... Madam Ter
niye bağçeye girip de bir 
banko üzerinde oturur otur
maz gayet güzel giyinmiş 

uzun boylu gayet yakışıklı 
1bir delikanlı derhal yanına 

gelerek kemali tazim ile se
lam verdi..». 

BAHTİYAR SOKAĞI 
Şişlinin Gazihalaskar Mahal
lesi sokaklarındandır. Süley
mannazif Sqkağı ile Kuyum
cuirfan Sokağı arasında uza
nır. İki araba geçebilecek 
genişli,kde, kaba taş döşeli, 

iki kenarı yaya kaldırımlı, 

altmış adım kadar uzunlukta 
bir aralık sokaktıır. Süley
mannazif . Sokağı kavuşağın
dan girildiğine göre, sağ kö- -
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şede, cephesi ,Süleymannazif 
Sokağında, yalnız zemini ka
gir, üstü ahşap altı katlı Ay
dın apartmanı, yanında üçer 
katlı i..ki ahşab ev, sokak ka
pusu merdivenli iki katlı tuğ
la yapı 'bir ev, onun yanında 
dört katlı ahşap bir ev. onun 
yanrnda etrafı: tahta perde ile 
çevrilen, içinde gagir bir ku
lübe bulunan bir bağçe, İrfan 
Sokağı kavşağında, zemin ka
tı ,gagir, altı dükkan üstü üç 
katlı ahşap ev vardır. 

Captain B. Granville Ba.ker'İn istanbu! resimlerinden : 
'Edirnekapusundan Ayvansaraya inen yol 

. Yine Süleymannazif Sokağından başlıyan 
sol kola bakılırsa köşede beş katlı Gümüşe! 
Apartmanı, yanında iki katlı ahşab ev, üçer 
katlı iki ahşab ev, altında bir sobacı dükkanı 
ıbulunan iki katlı kagir ib.iı· ev, ve onun ya
nında da cephesi Kuyumcuirfan Sokağında 

olan iki katlı ahşa b bir ev vardır. 
Hakkı Göktürk 

BAHTİYARY AN (Hıınayak, eski ismi Ci
van) - Son yıllaarda sık sık isıµi · geçen Er
meni ruhanilerinden. 1880 sıralarında Denek 
Maden'de doğmuştur. 1897 de Bahçecikteki 
Yüksek Ermeni Mektebinden mezun olmuş
tur. Bir müddet mua.llimlikle meşgul olduk
tan sonra Bil'inci Umumi Harpten birkaç yıl 

, önce ruhani hayata girmiş ve ·bilhassa Baft<\' -
da vazifede· -bulunmuştur. Bilahare İstaJ]:bula 
gelerek önce Kartal, sonra da uzun ·müddet 
Kadıköy Ermeni Kiliselerinde vaizlik yapmış
tır. 

1949 yılı Mart ayında .Patrik kaymakamı 
müteveffa Aslanyan Başpiskoposa karşı cephe 
alan gurupun önderliğini yapmıştır ve bu se
bepten diğer ayakdaşları ile ·birlikte ruhani 
vazifelerinden muvakkaten affolunmuştur. 18 
Temmuz 1949 tarihinde partizanları arasında 
yapılan gayri meşru bir seç-ime· de riyaset et
miştir. Ermeni ruhanileri arasındaki ihtilafın 
Eşmiadzin'e aksetmesinden sonra Ki1ikya Ka
toğikosu I. Karekin tarafından Eylul ayınıµ 
sonlarında Beyruıtta yapılan mu,hakemeye di-
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ğer üç şahısla iştirak et
miştir. 195Q yılı Mayıs 

ayında Eçmiadzin Kato
ğikos VI ıncı Kevork ta
rafından verilen bir ka- · 
rarla diğer iki ruhani ile 
birlikte bütün Ermeni 
Kiliselerinden tardolun
muştur. Yeni Patrik va
zifeye başladıktan sonra 
gizlice afları için çalış

mışsa da Eçmiadzin' den 
menfi cevap gelmiştir. 

Bunun üzerine bu mese
leyi kendi aralarında 

halletmek için Patrikha
ne ruhani ve cismani he
yetleri 1951 Kasım ayın
da bir komisyon kur
muştur. Bu komisyon iki 
defa birer beyanname 
neşretmiştir 'bunlardan 
gayesinin ruhanilikten 
tardolunmuş şahısları 

temize çıkarmak olduğu 
anlaşılmıştır. Bu vaziye
ti gören Eçm.iadziiı Ka
toğikosu yeni ihtilafların 
önünü alabilmeğe mec
•bur kalmıştır (1951 Ara
lık). 

,,_ . 
..,,. 

-~ ---~ 

-,· 

Bahtiyaryan eski
denberi İstanbul Erme
ni basınında birçok m::ı
kaleler neşretmiştir ve 
az çok belagatli bir vaiz
dir. 

Captain · B. Granville Baker'in İstanbul resiın!eriııden : 
Anadolu Hisarında kale kapusu 

(Kalenin bu duvarı ile kap~ 1928 de yıktırılmıştır). 

Kevork M. Paınukciyan 

BA.HUR GÜNLERİ, EYY A.MI BA.HUR -
Senenin en sıcak yeri günü için şark takvimin
de· kullanılagelmiş bir tabirdir, Hüseyin Kazım 
Bey Büyük Türk Lugatinde Bahur kelimesi
nin arabca isim olub şiddetli hararet manası- · 
na geldiğini söyledikten sonra «Ekser lıigat 

ehli bu kelimenin arabca asıllı olmadığına sa
hibdirler, Burhanı Kaatı' bu kelimenin aslı

nı şüpheli gösteriyor» diyor; bu yedi günün de 
19 Temmuz ile 26 Temmuz arası olduğunu 

kaydederek Nef'i'nin -bir kasidesinden şu beyti 
alıyor: 

Nesimi tizeler pejmürde ol.mu!! berki ezhan 
Havayi dilke~i nevruz eyler eyyamı bahdru ... 

Cumhuriyetin ilk yıllarında İstanbulda 
Kanaat Kütüphanesi :tarafından itina ile ha
zırlanmış . ve neşredilmiş Milli Nevsalde de 
şu malumat vardır: 

«Rumi Temmuzun 19- 26 ıncı ve Miladi 
Ağustosun: 2 - 8 inci günleridir. Bahur, Siri
yus 'burcunda Kanikül adındaki yıldızın şark 

. astronomları tarafından konmuş ismidir ki 
Arablar bu yıldıza Şarayi Yemani, eski Yu
nanlılar da Sırkus derlerdi. Kadim Yunan hü
kemasından İpokrat He Romalı Pli-n: «Kani-
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kül'ın doğduğu gün deniz kaynar ve şarab 

bozulıu:r, safra artar, mahlukata bir dermansız
lık gelir» diyor. Bugünlerde hamama gitme
ğe, yıkanmaya, bedt:ıni temiz bulundurmağa 
dikkat etmelidir. Güneşin kızgın ışığı altında
da gezmemeli, mideyi doldurmamalı. Birçok 
kişiler bAhur günlerinde denize girmemeğe 

dikkat ederler, rivayet olunduğuna göre o 
günlerde denize girilecek olursa insanın ~ı, 
eli, ayağı, . yüzü gözü alaca bulaca · 1eke olur- · 
muş. Bu bahur -günleri lekeleri asla giderile
mez». 

BAKAI EFENDİ - Onaltıncı asır ule
masından bir zat olup fail veya failleri meç
hul bir cinayetin kurbanı olmuş. Vak'a İs
tanbulda büyük ·bir teessür ve heyecan uyan
dırmıştı:. 

Bir ara Galata ve Üsıküdar Karlılıklarında 
bulunmuş . olan Bakai Efendi halk ile temastan 

çekinir, ınzıvayı şöhrete ıtercih etmiş, edib, 
şair, zarif bir zat idi. Üçüncü Sultan Murada 
şehzadeliğinde -hocalık yapmış, devrin vezir
lerinden çoğunun da hocasıydı. Fakat ne Sa
rayı Hümayuna gider ve ne de eski talebe ve
zirlerinin eşiğini aşındırırdı. Hicri 1003 yılı 

rebiülahirinin sonlarında idi, (Miladt 1594 
aralık ayının sonları)· bu kendi halinde Mim 
adamın feci bir cinayete kurban olduğu ha
beri yayıldı. Kütüphanesinin yanın:daki yata
ğında saçi, sakalı ve yüzü yanıp kavrulmuş, 
ölmüştü. Şamdan önünde mütalaa ile meşgul 
iken sakalının tutuştuğu, alevin saçlarını da 
alarak Bakai Efendiyi öldürdüğü intibamı ve
riyorsa da ,bir cina,yetten şüphelenildi; İstan
bul halkı ağzında türlü dedikodu dolaştı, dev"
rin müverrihi Selanikli Mustafa Efendinin de 
· kaydettiği gibi bilhassa «avret ihanetidir> de
nildi; fakat suçluyu ortaya çıkartacak delil-
ler bulunamadı. 

Captain B. Granville Baker'in İstanbul resimlerinden : 
Marmara Surları, sur üstünde ahşab evceğizler 



ANSİKLOPEDİSİ - 1885 - . BAIU:R lGraıivilleJ 

BAK AYNALI GERİZ ETSİN 
NAYİI,,E D0ETTOSU ---:- İkinci N'8iv.J~L• ·\, 
Abdülhamid tiyatro ve balozlarının 
sahne yıldızı kantocu kızları ara
sında en · namlısı Samram'ın söyle
diği düettolardan; ~ güftesi şudur : 

J , r _r P_ 1 . tl~ r P F$ 1 f :jaj 
hk ayna .1.i. 3trıunı,n ırayı L, zrv kusafd i i:w riı 

ı► , r ı nm ~•o o o r; ı ı .. r tr O !it • a ,r er a ı 
zur ııay ıl kara b,tıerim şarkısın~ ·.söy . ıe bu3ün zıv ku Jfa 

Erkek - Bak aynalı geriz etsin N ayile 
Şamram - Zevku sefa ideriz ~urna ile 
Erkek - Kara biberim ~arkısını söyl~ 
Şamram - (Bu şarkıyı söyler) 

~\ Elli& t ··11 c::.ctr rµ mı tID f!1 rAtr rrJ Eti ı 
,sa {il et mık ' yo t. ~il lı, mal kö riik · Çek ıııek 1••3,ı şın3,ı 

Erkek. - Bugün zevku safa etmek 
Şamrarn - Yok çalışmak körük çekmek 

,~ t r u c t r1 ı r r o EG ıa o e ,.:ıı: rr u· ç ç ı 
ZiL le ri m,r f im eli- ~H lar 9L ri z~ m,z. 

Şmgıl şıngıl zillerimiz 
Şimdi başlar gerizimiz 

Nihavendden /bestelenmiş bu 
düettonun bestekarı malum değil

dir . . 

#J F t P P t I t ı C.J(Jj I tJ O t!r (1 

Bibl. : Nuhbei Elhan. 

BAKER (Captain B. Granville) - Tahmi
nen 1890 - 1900 arasında istanbula gelmiş ve 
«İstanbul surlari = The Walls of Constanti
nople» adı ile ,bir eser neşretmiş Amerikalı bir 
muharrir - ressamdır. Yaptığı resimlerden otuz 
adedini, yukarıda adı ' geçen eserinde metin 
dışı baskı ile neşretmiştir. hayalı hakkında 

bilıi edinilemedi; resimlerinden, gördükleri
ne ·sadık bir sanatkar ve çok kuvvetli bir mü-

( 
'~ll \ ~ ... 

,ı..'~~t.~ . 
... ~~~-'\ 

J; , ~·· ~ el: 
. ,,';f~ ~---•;;'·,;,~. j~_ıi 

«Bak aynalı geriz etsin Nayile» düettosu 

şahid olduğu anlaşılıyor ki bu resimler, ye:
leri geldikçe İstanbul Ansiklopedisinin sahi
felerine de geçec~ktir: 

l - Marmara· denizinden Sarayburnu ile 
Ahırkapu arası bir istanbul silueti. 

2 - Karadeniz Boğazı ağzı, Anadoluka• 
vağında ce.neviz kalesi 

3 - Anadoluhisarı 

Captain B. Granville Baker'in İstanbul resimlerinden : 
Boğaziçinde Rumeli Hisan 



BAKER (George) 

4 - Rumelihisarı 

5 - Liman ve Galata Kulesi 
6 - Kara tarafına uzanan iç kale duvar-· 

ları boyu, Ayasofya - Cankurtaran yolu. 
7 - Jjistinyen Sarayı 
8 - Sahilsurları 

9 ...... Mermer Kule 
10 - Üzerinde Basil il. ve Konstantin IX. 

-kitabeleri bulunan Kemerli ~ale kapusu 
11 - Güney batıdan Altun Kapu 
12 - Kuzey batıdan Altun Kapu 
13 - Yedikule Kapusu 
14 - Yeqikulede Türk hisarlarının bir 

kısmı 
15 - Teodos Suru, Belgrad Kapusu 
16 - Teodos Suru, sur dışından bir ha

ra'b kule 
17 - Teodos Suru, sur içinden ,bir harab 

kule 
18 - Mevlevihane Kapusu 
19 - Top Kapus? 
20 - Üçüncü Askeri Kapu 
21 - Likus = Bayrambaşa Deresi vadi

si, şimale bakış 
22- - Sulukule 
23 - Son İmparatorun düştüğü yeri gös

teren Li.kus . vadisi 
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24 - Tekfur Sarayının hendekten görQ.-
nüşü 

25 - Tekfur Sarayı, Sur içinden görünüş 
26 - Manuel Komnenos Kulesi 
27 - Aya Kapu (Ayakkapusu, Saraçhane 

Kapusu) 
28 - Paleologoslar tarafından tamir edi-

len sur · 

29 - İsak Angelos ve Anemas Kulesi 
30 - Fenerde eski bir ev. 

BAKER (George) - İkinci Abdülhamid 
devrinin fevkalade itibarlı tüccarlarından bir 
İngilizdir; kendi adına nis betle anılmış ofan 
mağazası bilhassa ıhazır esvabcılık ve maıii
f~tura - Tuhafiye üzerine zamanının en bü
yük müesseselerinden biri; m_Uşterileri de İs
tanbulun zengin ve kibar takımı idi. G. Baker 
ayrıca Türkiye soğuk hava depoları tesis im
tiyazını almışdı. 21 şubat 1905 de doksan üç 
yaşında öldü, naşı Şirketi Hayriyenin 43 nu
·~aralı vapuru ile Haydarp~aya geçirilerek 
oradaki İngiliz mezarlığına defnedildi. Cena
ze merasiminde bir kısmı devlet hizmetinde 
olan bütün İngilizler, İstanbulun büyük tüc
carları, padişah adına da bir yaver hazır bu
lundu. 

Beş oğlu, iki kızı olmuştu, oğlanlardan 

·----~~:V"-.,.,.--

·- ·~·~--- -~..'.=i:~~--=ç;-·~ ----- ·- ... · ... -
- ~-- --ç:'";· ·>' 

' -~.:,----~ -~'>,._ --~. 
--~.ııraııııı;:... -

. •=:;~:~~~~%~1;~~~,~~-
..l3J=rt~Ae!_'.;, :--- ~ ,c• :~s%t0""'~=-~-~~ ·- ~~~--=-

Captaiıi B. Granville Baker'in İstanbul resınılerinden : 
Anadolukavağı üstünde Ceneviz Kalesi 
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üçü İngiltereye dönüp yerleşmiş, ikisi İstan
bulda babalarının yanında kalmış ve müesse
sesini inkişaf etti:rmeğe çalışmıştı. G. Baker 
pek küçük bir sermaye ile işe ,başlamış ve 
muazzam bir servet sahibi olmuştu. Taksim
de yaptırtdığı ve bir saray ihtiş~nı ile döşe
diği bir kaş_anede otururdu. 

BAKICILAR - Türk Ltlg-ati « bakıcı » 
için iki mana kaydediyor: 1- Falcı, ceffar, 
remmal; 2- Hizmetçi, mürebbi, nazır; «ba
kıcılık» için de: · «Mugayyebat bilmek davası, 
kehanet, keramet füruşlub ·diyor. 

Bizim bu maddede kastettiğimiz bakıcı
lar lugatın falcı, ceffar, remmal dediğidir. 

İstanbulun günlük halk hayatında binlerce 
kişi tarafından daima aranmış olub, işleri 

. Cumhuriyet devrinin ·başlarında kanunla ya
sak edilmiş olduğu halde hala şurada bur·ada 
gizli ,gizli çalışan; aynaya, evlerindeki kuyu~ 
nun ayna gibi mücella · sathına, yaktıldarı 

tütsünün .dumanına, içirdilderi kahvenin fin
canda kalan telvesine, yaydıkları iskambil ka
ğıtlarının diziliş şekillerine, serptikleri kuru 
baklaların, çakıl taşlarının yayılışına bakarak 
istikbalden haber verenler, kaybolmuş veya 
çalınmış mücevherlerin, paraların yerini ve 
hırsızının eşkalini görüp söyliyenlerdir. Za
manımızda ceffar ve ~ --· - • -
r~mmal kal~amış gi~i- ~ffli//1,/~f!. _, 
dır (B. : · Cıfır, Ceffar; ~ ,, . 
Remil, Remmal) artık . :,~r / ~ 
bakıcı :ta'biri de kullanıl- ~ lıfi_'··.t_{ 
mıyor. Ltlgat here ne ka- .· ; /; · 

0 // dar ,bakıcıya falcı diyor- ,\il 
sa da ·bakıcı ile falcı ara
sında fark vardır, bakıcı 
aynada, kuyunun mücel
la sathında, yaktığı tüt
sünün: dumanları arasın
da görmesi· istenilen şe
yi, o şeyin · bulunduğu 
yeri, veya insam gördü
ğünü söyliyerek konu- 1 

şur; falcı ise kahve tel- ; , 
vesinin, iskambil kağıt- ; ;~~~-ııııııt:~ 

Çingeneler; Falcı çingeneler). 
İstanbul Ansiklopedisine bu maddenin 

yazılması İkinci Abdülhamid devri ile meşru
tiyet yıllarını çok iyi ·bilen ve bildiklerini 
kendine has çok şirin bir laübaliUkle _nakle
den aziz dostumuz Sermed Muhtar Alus mer
humdan rica edilmişti. Üstadın bize teydi et
tiği satırlarla iktifa ediyoruz: «Bakıcı kendine 
has uydurduğu bir tekerlemeden püfler, müf-
lerden sonra gözlerini tavana diker, kaybolan 
pırlanta yüzüğün yerini, yahut Bey~f en dinin 
elmas kol düğmelerini çalanın- eşkalini, gur
bettekinden beklenen mektubun postada ol
duğunu, Paşa efendinin pek yakında vezir 
olacağını, Hanımefendinin -bu bayram saray
daki muayedeye davet edileceğini, damad ,be
yin havailikten vazgeçip kuzu gibi olacağını, 

baş kalfanın yanı kılıçlı bir kolağasına vara
cağını, evden kaçan halayığın balık ağları ~a
sında oturduğunu, yani bir balıkçıya kaçtığı
nı, küçük ·beyin kaybolan kuzusu için yalın 
ayaklı ve kara . yüzlü adamın (yani ayvaz oğ
lanın) sıkıştmlmasını söylerdi. Bakıcıların en 
meşhuru tombalacık vücudü ile ördek gibi 
. yalpalaya yalpalaya yürüyen ve dolaştığı ko
naklarda daima hürmetle karşılanıp gece ya
tısına kalması için de yalvarılan Üsküdarda 

.. ,_ı 

' 
« 

!arının, kuru baklaların : / 
veya ç_a~~lların eşkalin- ıı _ 
. den, diziliş ve yayılışın- · ~ 
-dan manalar çıkararak 

konuşur (B, : . Falcılar; 
Sokak bakıcısı zenci bacı 

(Warwic Goble'den O.Z. Çakaloz eli ile) 
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Toygar Tepeli Arziye Hocahanım idi (B. : Ar-
ziye Hocahanım). , 

«Hatırladığım diğer bakıcılar Mahmud
paşa Mahkemesinin bitişiğinde kuzguni siyah 
Küpeli Arap, Sülüklüde Ali Hoca, Hobyarda · 
aynaya bakan rumelili kadın, Aksarayda ga
latalı Hamdi Reisin babalığı Ak Arab, Selim
paşa Yokuşundaki çöpçü ahırlarında tanzifat 
onbaşısı Habeş Ömer ... bir alay da Üsküdar
da vardı. 

«Nuruosınaniye Caıniinin gerileri üfü
rükçü Hacı babalarla dolu idi. Karacaahmed
deki Miskinler dergahındakilere· muradların 

türlüsü için esma çektirenleri de unutmaya
lım ... ». 

BAKIR, BAKIRCILAR - İstanbulun 
günlük hayatında teneke ve alumiınyom kap 
kacak taammüm etmeden ev - mutbak eşyası 
tamamen bakı:rdandı; evlerin ba-kır takımları 
aile serveti olarak mühim kıymet taşırdı. Ba
kırcılarda İstanbulun büy_ük servet sahibi es
nafı idi. Zamanınızda şehrimizin bakır esnafı
mn yüzde doksanı Karadeniz yalısı halkından
dır, fetihten beri böyle mi ola -gelmiştir bil
miyoruz, lbir kayde rastlamadık. ·· 

Geçen asrın sonlarına kadar bakırı hem 
levha haline getirirler, hem de levha bakırdan 
kestikleri parçaları boy boy kazan, tencere, 
kuşhane, sahan, tava, tas, leğen, ibrik, güğüm, 
bakraç, kova, maşraba, sini mangal, şamdan, 
buhurdan, gülabdan kalıblarında dökerek bu 
kapları imal ederlerdi. Sonraları bakır 'lev
halar Avrupadan gelmeye başladı, yine Av
rupadan muhtelif bakır eşyayı döğme yerine 
pres usulü ile yayma tamim etti; fakat döğme 
bakır kaplar preslerle yapılanlardan daha 
dayanıklı, daha geç delinir olduğundan döğ
me bakır kaplar hem daha pahalı, hem de 
halk katında daha makbuldür. 

Zamanımızda terkedilmi~ ,gibidir; eski
den bir kızla oğlan evlenerek yeni bir yuya 
kurduklarında, milli ,bir an'ane olarak yakın 
akrabalar, dostlar düğün hediyesi olarak daı
ma ha-kır takımı götürürdü; düğüınlerinde he
diye olarak gelen kazanlardan boy boN sini
lere, tencere ve sahanlara, maşrabalara, ko
v_alara varınca bu eşyayı ömürleri boyunca 
kullanırlardı. Bakır takımları bir Türk evin
de öylesine bir kıymet taşırdı ki, kazanların 
etrafına, tencere ve sahanların dışına, sinile
rin üste gelen yüzüne, kıymetli hattatların 

elinden çıkmış bereket, sıhhat, saadet yolun
da Kur'anı kerimden ttyetler yazılır, sahip
lerinin isimleri M.kkolunur, bu yazılara yine 
döğine olarak tür~ü nakışlar ilave edilir, ba
kırcıların çoğu da bu sanatkarane bakır eşya
nın bir köşesine kendi adını yazmayı ihmal 
etmezdi. İst~nbulun antikacılarından Nured
din Rüşdü Büngül Bey merhum 1939 da neş
rettiği «Eski Eserler Ansiklopedisi» adındaki 
eserinde << bakır» maddesin-de şunları yazıyor : 

«Eski devirlerdenberi kullanılan ve Ana
doluda sağlamlığından kinayeten ölmezoğlu 

denilen herkesce malum eşya yapılır. Bakır, 
halı ile beraber bir çeyiz eşyasıdır. Anadolu
da kullanılan kalaylı ,bakırlardan maada yük
lüklerde raflarda kızıl ıbakır takımlarE durur
du, bunu bir servet toplantısı addederlerdi; 
Harbı Umumide köy köy ev ev gezen topla
yıcılar .bunlara da musallat oldular; Türk ba
kırları vapur vapur Amerikaya taşındı durdu, 
öyle ucuz fiatlarla elden çıktı ki, bugün· an> 
lıyoruz, meğer o güzellin eski döğme bakırla
rımız iyi izabe edilememesinden adeta bir gü-

. müş halitası imiş. Hatta İkinci Mahmudun 
Kara beşlik dedikleri bakır parada tam_ 26 
kuruşluk gümüş bulmuş, tesbit etmiştim. İş
te bu yüzden bütün Anadolunun ,bakır serveti 
elden gitmiş ve sonradan: kalaylı kısmE da 
elden çıkarak tenekeleşmiş bir hale gelmiştir. 

«İşte bu döğme bakırdan bir tencere 2,5 
okka, bir sahan 1 okka, bir mangal 15 okka 
gelirken fabrikalar teneke gibi bir bakırdan 
100 gram bir tas, 300 gram bir sahan ve 500 
gram tencere ve 1, 5 kilodan mangal imaline 
başladılar; bu yeni ,bakır takımları hafifliği 
bakımından kullarµşlı, fiatça da ucuz olmakla 
beraber ba-kınn Türk ailesinde bir servet ol
ması meselesine artık h§:time çekmiştir. 

<<Gelelim antika kısmına (yani İstanbul 
antikacılığında bakır maddesine), Artık oğul
ları devrinde Musul ve Bağdadda yapılan bir 
kazan, hir şamdan, Gassaniler devrinde şanı
da yapılmış bir bakır şamd-an, MIBır Meml-0.k
leri devrinde yapılmış yazılı ve işlemeli bir 
bakır şamdan, Mısır Meml-0.kleri devrinde ya-

ı 

pılmış yazılı ve işlemeli bir bakır kap, Him-
yerilerin Yemende yaptıkları resimli çakmalı 
bakırlarının bir adedinin yüz İngiliz lirasına 
satıldığı vakidir. İstanbulda ajur işlemeli bu: 
-hurdanlar, kabartma üzüm motifli leğen ve 

-ibrikler ve daha başka desenlerde kalemli bir 
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tarzda yapılan ve bilahare civa yaldızı ile al
tunlanup tombak namım alan avaniden de bir 
leğen i,brik 500 liraya, bir buhurdan, gülab
dan 100, 150 veya 200 liraya satıldığı vakidir. 
Halen Amerikalılar eski kalaylı bakırlarımızı, 
silindirle kalayını . çıkararak kızıl ·bakırları 

memleketlerine götürmekte berdevamd:ı:rlar. 

Gazetelerde bu hususta makaleler yazdım, 

merhum Ahmed Rasim de bir ikaç makale 
yazmış ise de, verakı mihri vefa gi-bi okuyu,p 
dinleyen olmamıştı. 

«Tombak kısmı ise İstanbulun agniya 
konaklarında, çor.ha tasından, kuzu leğenle
rinden, leğen ibriğine kadar sofra takımları _, 
pırıl pırıl aıtun gi-bi parlarken her nasılsa 
bodrumlara atılınış, ve çarşıda o· kadar ucuz 
satılmıştır ki •bunları toplayıp izale ederek al
tunlarını almağa savaşanlar bile olmuştur. 

Sonradan meraklılar, koleksiyoncular tarafın
dan tombaklar) yeniden toplanmağa başlan

mış ise de, çoğu Amerikaya götürülmüş ol
duğundan pahalı satılmakta, arayanlar. da her 
cinsini bulamamaktadırlar. Şimdi bir tas ve 
,bir sahan yirmişer liraya, sitil 30 liraya, bir 
leğen ibrik yüzlerce liraya satılmaktadır. Hat
ta bir zarf, iyi olmak şartiyle beş lira etmek
•tedir. Be§ on sene evvel (1920- 1925 arası 

olacak) Evkaf Müdüriyetince okkası 30 kuru
şa satılan parçalardan 50 dirhemlik bir mic
mere (mecmer, buhurdan, tütsü kabı) 1 li
raya alıp 15 liraya, ve 2,5 liraya aldığım iki 
okkalık ,bir ,bakır· şamdanı 100 liraya sattığı
mı söylersem hayretler içinde kalırsınız. İşte 
·böyle baştan sonuna kadar bilgisizlikle, gaf
letle satılıp Amerikaya Avrup·aya ·gidenlerin 
hesabını ancak Allah bilir. 

« Velhasıl bakır ala tına hangi cebheden 
bakar isek bakalım memleketin büyük bir 
servetinin heba olup gittiği!ni görürüz. Buna 
bir misal: Bir gün Fatih civarında taşınmak 
üzere kapu önüne çıkarılan eşya arasında gör
düğüm bir leğen ibriği sahibesine göstererek: 
- Bunu eğer satmak isterseniz 100 liraya alı
rım!.. deyip adresimi vermiştim. Ertesi gün 
·bu leğen mağazama · kadar geldi, fakat nasıl 
bilir misiniz? Zavallı kadın leğenin böyle kir1i 
olarak çarşıya gitmesini muvafık bulmıyarak 
kum vesaire ile ova ova, sürte sürte kıpkızıl 
bakırını çıkarmış, yaldızının tabiiliğini boz
muş ve 120 liraya satacak yerde 180 kuruşa 
satarak bilgisizliğinin cezas)lnı çekmişti, çün
kü yaldızlı bakırla yaldızsız bakır arasında 

müthiş bir ,fark olduğunu bilmiyormuş. Bun
lardan pek çokları elimden gelip geçmiştir. 
Hatta bir küçük bakır şamdanı 1000 liraya, 
kalaylı bir kilise leğenini 400 liraya sattığım 
olmuştur. Şimdi ise: 

Danı akar -şakır şakır 
Tamtakır, kızıl bakır .. ». 

Nureddin Büngül Bey merhumun kay 
dettiği satış fiatları 1939 yıiı ile oındaıi evvel
ki tarihlere aiddir. 

İstanbul bakırcıları hakkında çok mühim 
bir kayde Ca'bi Said Efendi Vekayinamesinde 
rastladık; Üçüncü Sultan Selim Devrinden 
bahsederken «bakırcı esnafının ibir mühim 
vazifeleri de tersaınei amirede inş~ edilen kal
yonlara baJnr kaplamaktı» diyor. Anlaşılıyor 
ki o ahşab hab tekneleri dıştan bakır levha
larla kaplanarak bir çeşid zırhlı gemi oluyor
muş. Bakırcılar hakkında Osman Nuri Er.gin' 
in mühalled eseri «Meclei Umftri Belediye» 
de bazı kayıtlar vardır; mesela: 

Hicri 1242 (Miladi 1826 - 1827) esnaf ni .. 
zamnamesinde bakırcılara aid madde : 

<<Bakırcı esnafının ustaları cümleten ta
ahhüd etmişler, kahyaları vasıtasiyle yeni ba
kırın .beher okk.asından 8 para, köhne bakı
rın beher okkasından da 6 para ihtisab (be
lediye) harcı ödeyeceklerdir». 

Bakırcılar hakkında çok daha eski bir 
vesika da Ahmed Refik Bey merhum tarafın
dan «Onuncu hicri asırda İstanbul hayatı» 
adındaki. eserinde neşredilmiştir; İstanbul 
kadısına hitaıben yazılmış olan Hicri 26 rebiul-. 
evvel 976 = Miladi 22 Eylıll 1568 tarihli İJ{in
ci Selimi_n bir fermamnın bugünkü yazı dili
mize çevrilmiş sureti şudur: 

«İstanbul Kadısına hüküm ki: 
«Bakır ve· avadanı işleyenler Divanı Hü

mayunuma .gelip bazı tüccarların . İstanbulda 
bulunan bakırı alıp yukarı tarafa (Rıisyaya, 
İrana) iletmekle İstaınbulda bakır bulunmayub 
bakırcı esnafı sıkıntı çektiklerini bildirdiler. 
İmdi yukarı tarafa bakır verilmesine emrim 
yoktur. Buyurdum ki bu babda gereği gibi 
mukayyed olup İstanıbuldan bakır cinsinin 
gerek yenisi gerek eslcisi yukArıya giden tüc
car taifesine ve· tüccardaın gayri kimselere as
la satılmıyacaktır. Bunlara bakır aldırmayub 
def eylesin. İskele ve Gümrük Eminlerine 
ehemmiyetle ten:bi'h ve tekid edesin ki e·mri
şerifime muhalif bakır alub yukarı canibe 
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iletmek için iskeleye varub geçirmek :istedik
lerinde bakırını müsadere idüb sahiplerini 
haps idüb Divam Hümaywnuma ·bildiresin». 

Bu ferman, Nureddin Rüşdü Büngül'ün 
yana yakıla anlattığı Türkiyeden ve dolayı

siyle İstanbuldan mamul bakır kaçakçılığının 
da:ha onalbncı asırda başlamış olduğunu gös
termektedir. 

Kalaycılar eski esnafın nizamnamelerine 
göre bakırcı esnafına yamak esnaf kabul edil
mişdi. Orduyu hümayun sefere çıkarken, ya
hud Şehzadelerin sünnet düğünlerinde, şeh
zade ve Sultanların doğumları münasebetiyle 
yapılan: şenliklerde Ordu ve ordu esnafı alay
ları veya sadece esnaf alayları tertip. edildi
ğinde kalaycı esnafı yamağı oldukları bakırcı 

esnafı peşinden geçerdi. 
Onyedinci asrın ıbüyük Türk seyyahı ve 

muharriri Evliya Çelebi Dördüncü Sultan 
Muradın pek tantanalı ordu - esnaf alayını 
bütün tafsilatı ile naklederken son derecede 
garibtir ki bakırcılarla kalaycılardan bahset
ı:niyor. Bizim müracaat ettiğimiz bu mühim 
eserin: Ahmed Cevdet Bey baskısıdır; bu bas
kının yazma · nüshaların birinden: dikkatsiz 
istinsah edildiği malumdur, adı bilinmeyen 
müstensihin bakırcıları atlamış olması da 
muhtemeldir, maalesef Evliya Çelebi Seya
hatnamesinin İstanbul kütüphanelerindel::i 
yazma Jüshalarını tetkik imkanını bulamadık. 
Evliya Çelebi, eserinin yukarıda bahsettiğimiz 
baskısının 579 uncu sahifesinde Tuğ dövme
ciler esnafı He kalay dövmecileri esnafından 
ıbahsetmektedir. Bu arada ·bakırcıları, bakır 

döğmeci esnafını unutması bize pek garip 
görünür. 

Şehzadelerin sünnet düğünleri veya şeh
zade ve Sultaıilann doğum şenlikleri münase
betiyle İstanbul esnafı padişah huzurundan 
takım takını geçerlerken sünnet olan şehza
de veya şehzadelere, doğan şehzade Sultana 
aralarında para toplıyarak kıymetli hediyeler 
takdim ederlerdi. 1720 yılında Üçüncü Sul
tan Ahmed iki oğlunu onbeş gün onbeş ·gece 
sü'ren bir düğünle sünnet ettirdiğinde istan
bulda en -büyük esnaf alaylarından biri ya
pılmıştı; ·bu alay düğünün altıncı günü- baş

lamış onbirinci gününe kadar altı gün 
devam etmiş ve bütün, İstanbul Esna
fı şehzadelere hediyelerini sunmuşlardı; bu 
arada bak1:rcılar ve kalaycılar esnafı düğünün 
dokuzuncu alayını göstermiş, kazancıbaşı eli 

ile şu hediyeleri vermişti ki şehzadelere nasıl 
bir hazine toplandığı hakkında aydın bir fikir 
verebilir: 7 okka ağırlığında üç gümüş sini, 
3 gümüş maşraba, gümüş gülabdan ve gümüş 
buhurdan. · 

Zamanımızda bakırcı ·esnafı,, değişen ce
miyet hayatı ve kuvvetli rakipler karşısında 
bunalmış bir haldedir; İstanbulun günlük ha
yatında eski parlak mevkilerini tamamen ka
yıb, hatta Türk bakırcılığı son devrini yaşa
maktadır. 

• Düğünlere hediye olarak bakır eşya ye
rine Avrupa mamulatıı biblolar, vazolar götü
rülmektedir. Bir bakır sa:hancığı gaz bezi
ne sarıp götürmek ancak dar gelirlilere kal
mıştır. Evlerimizi alüminyom mutbak eşyası 
istila etmiştir. Bakır çamaşır kazanları, bakır 
aşure kazanları satılmış, bir kısım evlerde ça
maş1r kazanının yerini çamaşır makinaları, bir 
kısım evlerde de gaz tenekeleri almıştır, su
yu .. gaz tenekesinde kaynayan çamaşırlar da 
bakır çamaşır leğenleri yerine çinko leğenler
de yıkanmaktadır. 

Ağır bakır tavalar da öylesine unu
tulmuştur ıki bakırcılarda aransa dahi buluna
mıyor, sipariş üzerine yapflıyor. Düdüklü ten
cerelır ancak an'anelere sadıık ve dil ile da
mak lezzetini kaybetmemiş evlere girme
miştir; bir bakır tencerede ağır ağır pişen ye
meğin lezzetini, değil, bir ayağı sokakta _bir 
ayağı evinde İstanbul kadını yemeğin çabuk, 
ama yalapşap piştiğini bildiren düdğün keni.l.i 
evinde de ötmesini düşünmektedir. 

Tombaklar antikacı dükkanlarında ve 
snob salonlarının vitrinlerindedir; buhurdan 
ve gülabdan şöyle dursun bti,hur ile gülsuyu 
unutulmuştur. Gülsuyu zengin kaşaneler:inden 
kulübemsi evceğizlere varınca, cam şişeler 

içinde ancak cenaze levazmatı arasında gir
mektedir. Bir kısım gureba bir çeşid yemeği-_ 
ni tenceresinde pişirip kapağında yemekte, 
·bir kısım agniya ve ıkübera da hu mutbağını 
kapamış, lüks lokantaların gediJdi müşterileri 
olmuşlardır. 

İstanbul Sebillerinin hemen hepsi susuz
dur, zincirli ve parıl parı:l kalaylı taslar, an-. 
cak bilenlerin hayalindedir. Evine aldığı ter
kos suyunu ölmüşlerinin ruhunu şadetmek 

için sokak duvarının bir yanına yaptırdığı ha
yır lülesinden akıtanlar, zincirin ucuna temiz
ce bir konserve tenekesi raptetmişlerdir. 
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Evlerimizdeki bakır hamam tasları, 

saklayabilmiş · ola_nların elinde antika ya
digarlar arasındadır, ayak takımından ka-:
dınlar Çarşı Hamamına giderken , ·boğça
sına tas koymaz, hamamın tası ile yıkanır, 

orta tabaka hanımları da, artık hamam boğ
çası taşıyan halayığı olmadığı için- Vinileks' 
den çantasına ana yadigarı ağır ve ·bakır tası
na hafif bir aluminyom .tas koymağı tercih 
ediyor .. Bu hanımlardan ·bir kısmı ile hanıme
fendiler ise Çar~ı Hamamı yollarını çoktan 
unutmuşlar, evlerinde veya apartmanlarında
daki banyolarda yıkanmaktadırlar. 

Çarşı. Hamamlarının bakır taslarına ge
lince, tas nedir ki, Türk yapı sanatının yüz 
akı koca koca şaheser hamamlarımız yok ol
muştur; kimi tapusunu cebinde taşıyan gafilin 
hırsına kurban olmuş, depo haline, fabrika -
imalathane ·haline sokulmuş, kimi sinema ol
muş, soğukhava mahzeni olmuş, kimi de şeh
rin imarı yolunda yok olmuştur: Hepsi bireı: 
yapı şaheseri Saraç'hanebaşında İ·brahimpaşa 
Hamamı, Aksarayda Muradpaşa ve Tevekkül 
Hamamları, Galatada Yamalı Hamam, Fındık
lıda müfti Hamamı, Beşik.taşta Barbaros Hay~ 
reddinpaşa ·Hamamı böyle yok olmuşlardır 

(B. : Hamam). 
Bakır kuzu leğenleri, bakır kebap leğen

leri, bakır Süleymaniye mangallari, bakır 
şamdanlar, bakır güğümler, bakır siniler hep
si hepsi tarihe intikal etmişler. 

Yalnız ,bakır üstünde bu yok olan eşyayı, 
·bir cemiyetin medeni tekamül yolunda terk 
etmeğe mecbur olduğu şeyler olarak kabul 
etmeliyiz. Hiç şüphesiz ki artık bir bakır si
ninin etrafında bağdaş kurup yahut diz çöküp 
yemek yiyecek. değiliz. Fakat o bakır siniler
den en güzelinin odamızın bir duvarım tezyin 
edecek güzel bir şey olduğunu idrak etmemiz 
lazımdır. 

BAKIRCILAR CADDESİ - Bayazıd Na
hiyesinin Bayazıd Mahallesi ile Süleymaniye 
Elmaruf Mahallesi arasında sınıır teşkil eden, 
ve Bayazıd Meydanından Üniversitenin avlu 
duvarı ve bu duvarın altındaki bakırcı dük
kanları boyun,ca dümdüz uzanarak ilk köşe 
başında sona eren ve İstanbul halkının büyük 
ekseriyetinin malumu olan bir caddedir; bir 
yabancı tarafından çoltık çocuk müstesna ki
me so:rulursa yeri tarif edilir. Bayazd meyda
nından yüründüğüne göre bitiminde, Büyük 

Kapalıçarşının çadırcılar kapusundan gelen ça
dırcılar caıddesi:ve Üı;ıiversite avlusunun doğu 
duvarı boyun,ca Fuadpaşa Caddesi ile bir üç-
yol ağzı yaparak bağlanır. · 

Üç araba rahat geçebilecek genilikte ve 
paket taşı döşelidir. Sağda Sahhaflar Çarşısı 
ile Bayazıd umumi kütüphanesine giden Ba
yazıd İmareti Sokağı ile kavuşağı, ve bu ka
vuşağın köşesinde Dişçi Mektebi vardır; mek
tebin şimal yan cebhesi bu Bakırcılar Cad
desine bakar; üç katlı olan bu büyük bina cad
denin sonuna kadar devam eder; bu bakım
dan Bakırcılar Caddesi, altlarında birer sıra 
dükkanlar bulunan Üniversitenin avlu duvarı 
ile Dişçi Mektebi arasından geçer diye de ta
rif edilebilir. 

Dişçi Mektebinin altında köşebaşında, 

cebhesi imaret Sokağında harabiye terk edil
miş ondokuzuncu asır yapısı büyük bir çeşme 
vardır, susuz, lülesi kopmuş, A,yna taşı ve 
etrafı kabartmalarla müzeyyen, tamir edildiği 
takdirde bulunduğu yeri süsleyecek bir hayır. 
eseridir. Bayazıd Camii gibi büyük bir ibadet
haneye yakınlığı düşünülürse tamiri ile ih
yası büyük hayır olur. 

İstanbulun son im.ar projesinde Dişçi 
Mektebi de yıkılacak binalar arasında istim
lak edilmiş ve altındaki dükkanlar boşaltıl

mıştır. Demir kepenklerin hepsi inik olup cad
deye hazin bir kasvet çökmüştür. 

Sol kolda, Üniversite avlu duvarının al
tındaki dükkanlara gelince, yakın istikbal
de ne olacakları bilinemez; 1960 yılı martın
da çift rakamlı kapu numarası taşıyan 18 dük
kan bulunup numaralar Çadırcılardan Baya
zıd meydanına doğru büyür; 28 :numaralı dük
kan 1benzinci, 12 numaralı dükkan sandıkcı, 2 
numaralı dükkan da kalaycı olup geri kalan 
onbeş dükkan bakırcıdır. (B. Bakırcılar; Ba
kırcılar Carştsı). 

Bu Ansiklopedinin müellifi R. E. Koçu' 
nun anlattığına göre asrımızın başlarının nam
lı mücellidlerinden Ali Riza Efendinin: dük
kanı bu Bakırcılar Caddesinde, Dişçi Mekte
binin altındaki dükkanlardan biri imiş, Koçu: 
«Riza Efendi İstanbul Darülfünununun cild 
müteahhidi gibi idi. Darülfünunda talebe ve 
asistanlık yaparken bana da yüzden fazla ki
tap cildlemiştir, çoğu her gün ellinin altın
dadır; yıpranma nedir ·bilmemişler, sade,'''gü
zel, temiz ve sapsağlam çildlerdir. Merhumun 
50 kuruş aldığı o güzelim cildler bugün 25 
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liraya yaptırılamaz zannederim 1940 etrafın
da vefat etti, ölümü ile müceUidhanesi revna
kını kaybetti» diyor. 

Bakırcılar Caddesi istanbulun en işlek 
yollarından biridir. 

Hakkı Göktürk 

BAKIRCILAR ÇARŞISI - Eski tabiri 
ile «Suki Nuhhasin» Fatih Sultan Mehmed 
devrinde simdiki verinde, yani Bayazıd da de
ğil, Uzun-çarşı altında, Ta.Makale civarında 
idi. Üçüncü Sultan Murad zamanında Türk
çeye tercüme edilerek yeniden tanzim edilen 
Fatih vakfiyesinde 45 dükkan ve 2 menzilden 
mürekkeb Bakırcılar Çarşısındaki dükkanları 
ıtarif ederken hudud olara:k Yahudi Kinisesi 
ve Muradpaşa Hanını ve Hacıtimurtaş milki
ni göstermektedir ki bu binalar Tahtakale ci
varında bulunmaktadır. Onyedinci asırda ise 
Bakırcılar Bayazıda nakletmiştir. Evliya Çe
lebi Eski Saray'ın hududunu tarif ederken 
şark köşesinin bakırcılar köşes~de_~. b~!adı
ğını söylemektedir. Çarşının geçırdıgı mutea
kip safhalar pek malumumuz olmamakla be
raber ondokuzuncu ası.r sonunda Babı Seras
keri yapıldığı zaman inşa olunan dükkanlara 
yerleştirilmişler ve artık orada kalmışlar de
· mektir. 

Babı Seraskeri (bugünkü Üniversite mer
kez binası) ve müştemilatı Fatih devrinden 
kalma Eski Saray'ın (B. : Eski Saray) yerine 
inşa edilmişti, hatta bir müddet sarayın Ba
yazıd Meydanına açılan büyük avlu kapusu 
bir müddet aynen muhafaza edilmiş, sonra 
onu:ıı yerine bugünkü kaleyi andıran kapu 
yapılmıştı. Sarayın yerine Seraskerlik Dairesi 
yapılırken geniş avluda talimhane • meydanı 
olmuştu; bu avlunun arazisi cenub ve şark ta
raflarnıda yüksek olduğu içfo tonos ör-tülü 
bir sra dükkanlar yapılmış ve avlu duvarı bu 
dükkanların' üzerinden çıkarılmıştı. Eski Be
lediye Mektubçusu muhterem bilgin · Osman 
Nuri Ergin «Mecellei Umuri Belediye» adın
daki eserinde: «Bir yardım, himaye olmak 
üzere Babl! Seraskeri altında-ki dükkanlar 
Darüşşefakaya vakfedilerek içlerine Bakırcı
lar yerle§tirildi» diyor. 

Cumhuriyeti:rı; ilanından sonradır ki Ba
kırcılar Caddesinin .karşı kenarındaki dük
kanlara yayıldılar ve hatta Büyük Çarşıya 
doğru ilerlemeğe başladılar. Bugün Mercan 

civarında dahi Avrupadan gelmiş levha -ba:
kırlarıı silindirle işleyen bir çok imalathane 
teşekkül etmiştir. Bakırcı dükkanlarının tam 
a-dedini vermek biraz müşküldür. Şark tara
fındaki bakırcı dükkanlarının karşısında d:ı., 

eskiden bakırcılara yamak esnaf sayılmıış bir 
sıra kalaycı -dükkanları açılmıştır. 

Ekrem Hakkı Ayverdi 

BAKIRKÖY - İstanbul Vilayetinin onaltı 
kazasından biri (B.: Eminönü; Fatih; Eyyub; 
Silivri· Catalca· Beyoğlu; Beşiktaş; Sarıyer; ' ~ ' 
Beykoz; Üsküdar; Kadıköy; Kartal; Adalar; 
Yalova; Şile); kaza merkezi Bakırköyü Kasa
•basıdır. İstanbul Ansiklopedisi için yazılması 
güç olan bu maddenin tahakkuku yolunda, 
kendi notlarımıza ilaveten, yazı ailemize men- . 
sub üç değerli kalem sahibinden, muallim -
General Hakkı Raif Ayyıldız, N eoklis Sarris 
ve Kevork Pamukciyandan ricada bulunduk'. 

N eoklis Sıı.rris Bakıtköyün kadim tarih
çesi üzerine şu notlıarı tevdi etmiştir : 

«Bakırköy Bizansın meşhur Septimum 
sayfiyesinin bulunduğu yerdir. Miladi 324 de 
Büyük Konstantin tarafından kurulmuş ve 
zengin saraylar, köşkler, kiliselerle donatıl

mıştı; Septimum adı verilmiş olan bu sayfiye 
imparatorların, tarihlerde pek tantanall! ola-

' rak nakledilen av alemlerine, zevkü safa eğ-
lencelerine sahne olmuştu. . 

«Septimum, batıda, İtalyadaki Roma ile 
Büyük .Konstantinin doğuda kurduğu Yeni 
Roma (İstanbul) arasındakj ana cadde üzerin
de iki; bu ana caddenin adı «Eğuatia» idi. 
Eğuatianın İstanbul ile Küçük.çekmece ara
sındaki kısmı imparator Justinianos tarafın
dan iki araba rahat geçebilecek şekilde geniş
letilmiş ve ka·ba -taş döşenmişti·. 

«Septimumdaki bir liman, Bizansın en 
mühim askeri limanlarından biri idi. Bizansı 

ziyarete gelen mühim ecn~bi şahsiyetler bu
rada karaya çıkarlardı. Meşhur Termoyanni 
Meyhanesinin !bulunduğu yer de Septimunıun 
kalesinin bulunduğu yerdir. Veliefendi Çayırı
koşu yerinde bir triumvalium var idi ki on 
imparator ve iki imparatoriçenin tac giyme 
merasimine sahne olmuş; ve pek çok meşhur
adam •burada idam edilmiş, esirler de burada -
-boğazlanmış yahut kesilmiştir. 

Bu bina, gaayet ,geniş bir saha üzerinde 
olup daire şeklinde, ayrıca yüzme havuzları 
ve hamamları ile de meşhurdu. 
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«Septimum sirası ile avarların, arabla
rın, bulgaı:Iarın akınlarına maruz kaldı; yağ
ma edildi, yakıldı. En önemli yağma ve tahri
bi de Latin istilasında Mihail Paleslogosun 
ordusundan gördü. Bu tarihden sonradır ki 
Septimum'un parlak adı s~nmeğe başladı. Bi
zansm sayfiyesi hüviyetiııi tamamen kaybet
ti, tahribden kurtulmuş köşkler harırbiye ter
kedildi, soyulmuş kiliseler ahır oldu. Bizansın 
kibar hayatı artık Büyükşehrin surları içine 
çekilmiş bulunuyordu. 

Septimumun tarihini arkeoloğ Teodoros 
Makridis Bey Osmanli · Devleti hizmetinde bu
lunduğu sıralarda 1914 de yaptığı kazılara da
yanarak kaleme almış, «Trakika» adlı meşhur 
eserinin 10 - 12 inci cildlerinde (1938 - 1939) 
neşretmiştir. 

«Bizansın son devrinde o eski ve. parlak 
askeri Septimum'un adı da Makro Hori (Uzun
kçiy) olmuş bulunuyordu; hakikatde de Mar
mara kıyısındal olan köyün uzunluğu 2 kilo
metre idi; zengin bir asılzade burada· 
satın aldığı arazide bir darülaceze 
yaptırmış, bakım ve idaresini Tekir-

/ 

nüfusu 107.142 candır. Kaza merkezi nefsi 
Bakırköy kasabasının nüfusu da yine 1955 sa
yımına göre 85.590 kişıdir. Son beş yıl içinde 
bu nüfusun çok artmış olacağı muhakkaktır.• 

«istanbulun fethi . için Fatihin: ordusu Bü
yükşehrin surları önüne. gelir iken fethedil
miştir; Bizans devrindeki adı «Makro Horb 
idi, « Uzun Köy» demektir; deniz kenarında 
uzunluğuna alabildiğine yayılmış bir bal:ıkcı -
-çiftci köyü idi, sekenesi tamamen · Rum idi. 
Türkler bu köye rumca adından bozma olarak 
«Ma.krıköy» d.ediler Bu yeni ismin ne zaman 
kullanıldığı bilinmiyor; fethi ile beraber ta..:· 
kılmış olduğu en yerinde tahmin olur. 

«Asırlar boyunca Türkler bu köy içinde 
yerleşmeğe iltifat etmediler. Ancak Onyedin
ci asır ortalarına doğrudur ki köy içinde Türk 
kalabalığı hasıl olabildi. Çar-şı içinde bir .bü
yük ahşab cami ve bir hamam yapıldı. Camün 
banisi Kocamustafapaşalı Derviş Ahmed Efen-

~ .L. 
c..:
~ 

dağında Rab adında kurulmuş Pa
niıktirmon manastırına vakfetmişti. 

/ 0 Şam!sr 

i \ 
/ b Kayabası 

«Kanaatimizce Makro Hori İs
tanbulun fethinden bir asır kadar ev
vel Osmanlıların eline geçmiştir. Kö
yün gerilerinde-ki geniş arazisi Türk
lere, Rumlara ve Ermenilere tem
lik edilmiştir. Ermenilerin Doğu 

Trakyada yerleşmeleri ise çok eski
dir, 575 ile 945 arasında kafile kafile 
vaki olmuştur. 

«Türkler Makro Hori adını pek 
az değiştirdiler, buraya Makrıiköyü 

dediler; ayni_ manadadır; müslümaıı 
; 

Türklerin Makrıköyünde kesafet ile 
yerleşmesi on yedinci asır ortalarnda 
oldu (Neoklis Sarris)». 

Kıymetli dost ve arkadaşımız Mu
~m.., ıGeneı-a\1 Ha'kkı Ratl.f Ayyı!Ldız 
da bize aşağıda:Ici notları tevdi et~i : 

«Bakırköy Kazası doğuda Zey
tinburnu, şimalde Eyyub, ·batıda Ça
talca ve Silivri, cenubda da Marmara 
ile çevrilmiştir; bu hudud içinde yüz 
ölçüsü 232 kilomeıtre karedir. Ka
zanın 1955 de yapılan sayıma göre 

,.,.,..,. Pahs mın l ekası 

- ·-KazfJ hud6du 
········ J. karakol hud. 
- Soıe ve Makadam yol 

' = As/alt yo l 
= fsk, asfalt yo I 
-Y- Tre,--ryo ' 

Mi kyası : 100 ooo 

Bakırköy Kazisı 

(Harita : B. R. Ayyıldız) 
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idir, yapı tarihi de hicri 1061 ile 1099 arasın
dadır. 1914 de Kartaltepede hıristiyan mezar
lığı civarında ikinci bir. cami yapılmış, bu ca
ıniin minaresi de Tatavlalı Taşcı Kosti Lazari 
Zafirapulos kalfa. olmuştur (1859 -1943). 

İkinci Sultan Mahmud devlet· baruthane
sinL bu köye nakil ile tevsi etmeğe katar ve
rince, 'bu mühim işi Barutclıhaşı, Ohannes Bey 
Dadyan'a havale etti; o da bartith~~ · amelesi 
olarak ırkdaşları ·Ermenileri getirerek bu köy-· 
de yerleştirdi. Ermeni amelelerle köy nüfu
sunun en az bir misli artmış ol~cağını söyli
yebiliriz (B.: Dadyan, Barutcubaşı Ohannes . 
Bey; · :Baruthane). 

·«Maknköyün, az ötesindeki .Ayastefana = 
Ayia Stefanos köyü ile beraber İstanbulun say
fiyeleri arasına. girmesi,• bilhassa ricalin ve. 
servet sahiblerinin buralarda ,güzel güzel yaz
lık köşkler yaptırması İkinci . Sultan Hamid 
devrinde başladı. Makrıköy köylükden çıkdı 
kasaba oldu. Kasa:bada kaahir nüfus üstünlü
ğü Türklere geçti. Şurasını da ehemmiyetle 
kaydetmek lizımdır ki, bugünkü hudutları 
içindeki köylerin pek çoğu. fetihden bu yana 
Türkler tarafından kurulmuştur. 

«Cumhuriyet devrinde 1925 yılında kök
leri yabancı semt ve köy isimleri değiştirilir 
iken maloiköyü «Bakırköyü», Ayastefanos da 
«Yeşilköy» oldu (B.: Yeşilköy). Büyük M,tllet 
Meclisinin 30 mayıs 1926 tarihli toplantısında 
kabul ve tasdik edilen 877 sayılı Mülki Teş
kilat 'Kanunu gereğince Bakırköyü İstanbul 
Vilayetinin bir kazası oldu. 

<~;Kaza Bak,ırköy Merkez, Mahmudbey ve 
Yeşi.Utöy adı ile 3 nahiyeye ayrılmıştır .. Her 
üç nahiye hududu - yani kaza hududu - için
deki köylerin isimleri şunlardır: 

Senlik, Küçükçekınece, Halkalı, Firuz, 
Avcıi~r, Anbarlı, Safra, Yenibosna, Kocasi..: 
nan, Güngören, Bağcılar, Esenler, Kirazlı, 

Atışa.lan, Metrisçiftliği, İkitelli, Kayabaşı, 
Saiıular. . 
.. «Bakırköy kasabası da 7 mahalleye - muh- · 
tarlığa ayrılmıştır ki şunlardır : 

Cevizlik, Zeytinlik, Sakızağacı, Kartalte
pe, Yenimahalle, Osmaniye, Bağçeli evler. 

<<Kasabanın asayişi emniyet amirliğine· 

bağlı Merkez, Kartaltepe, Yenimahalle ve Os,
maniye polis karakolları tarafından teıriin olu
nur. Kasabada ayrıca bir de askeri inzibat ka
rakolu vardır. 

«Kasaba dışı ile köylerdeki asayişi jan~ 
darına sağlar, bir bölük kumandanlığı einriri~ 
de dört jandarma karakolu vardır: l --'- Met-:
kez karakolu (Akıl Hastahanesi ile İncirli, -s~::
ğanlı, Hazinedar, Çırpıcı ve ' Veliefendi Çift
likleri bu karakola bağlıdır); 2...:- · BağçelieV'
ler karakolu; 3- Mahmudbey karakolu; ~ 
Küçükçekmece karakolu. 

«Arazi - Birinci zamanın Devon dev~de 
teşekkül eden İstanbul ve civarı. toprakl;ırının 
batı kısmı. Üçüncü zamap.da çökmüş ve, sonra 
da y .. ·ı:>1P.1;'ek_ bugün Yedikuleden itibaren ba
tıya doğru uianan dalgalı arazi meydana. gel
miştir. Yükselme hadisesi bilhassa Üçfuıcü 
zamanın sonlarına doğru yani Miyose.n. ve Pli
yosen deyirlerinde vuku ·bulmuştur. 

«İklimi - mutedil ve sağlam olan Ba
kırköy sön zamanlarda büyük ·bir rağbet· gör
me:kte nüfus ve iskan bakımından· iiıkişaf' et.: 
mektedir. 

,. .. 

«Tiren İstasyonu - Sirkeci - Edirne (A.v
rupa) demir yolu üzerinde Yenimahalle.'ile 

. Yeşilyurd istasyonları 'arasındadır; .derin btr 
yarına . üstündedir; İstasyon . Caddesi. istasyoi~ 
önünden bir köprü ile demiryolu üstünden: 
geçer; son yıllarda bu esk:i ist~syon · kapatıl
mış, yalnız perona -inen merdivenlerinden is~ 
tifade edilmektedir; Perona yeni' bir istasyon 
yapılmıştır. Bakırköyüne ilk ara treni, bir 
Fransız Sirketinin elinde 1871 yılında işleme
ye başla~nştır. Bakırköy İstasyonunun Sirke.: 
ci Garına mesafesi 12 kilometredir. 

«Eskiden Rumeli tarafı aratireninin çift 
hattı Yeşilköyde sona ererdi, son yıllarda Hal-· 
kahya kadar temdid edilmiştir. 1 Ocak 1956 
tarihindenberi de Rumeli şehir ara denıiryol:: 
larında elektrikli tirenler işletriıeğe başlan~ 

mıştır, elektrikli tirenler Sirkeci- Bakırköy 
arasını 22 dakikada almaktadır. 

«Bakırköyünün eski baruthane arazisi 
üzerinde 1960 yılında Türkiye Emlak - Kredi 
Bankası tarafından kurulmuş olan Ataköy, 
Sahil Sitesi yapılarının inşaatı devam etme!t-. 
te idi; bu yapılar, Bakırköyü ile Yeşilköy ara
sında, şimalinde Londra Asfaltı, cenubunda 
Marmara Denizi, geniş bir sahayı kaplamak
tadır; bu madern yapılardan ilk eser olarak 
büyük bir plaj 1959 yazında halka açılmış bu
lunuyordu (B. : Bakırköyü BarutMnesiiıde 

Ataköy Sahil Şehri). 
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«Nefsi Bakırköyü kasabasında 12100 ha
ne, 239 dükkan ve mağaza vardır. Bu sayı dı
şında; 7 fırın (biri francala çıkarır), 4 gazino, 
5 lokanta,_ 3 İş Hanı, 1 hamam (7 kurnahdır.) 
2 kışlık sinema (Yeni Sinema ve Bakır Sine
ması) ve 2 yazlık sinema Aynur ve Şafak Si
nemaları), 4 cami, 16 çeşitli. fabrika ve ima
lathane, 3 kilise (Katolik İtalyan, Rum, Erme
ni), 6 eczahane vardır. 

«Hastahaneleri - İşçi Sigortaları Hasta
hanesi, akıl hastahanesi (1800 yataklı), 2 hu
susi kliiıik (Rahmi Duman, Akay), Kizılay Dis~ 
panseri, Çocuk Esirgeme Kurumuna aid Do
ğum evi (10 yataklı). 

«Mektepleri - 1 lise, 2 orta okul, 7 ilk 
okul (ikisi rum, biri ermeni okulu), 1 Kız Ens
titüsü, 1 Biçki - Dikiş Yurdu. 

«Avukatları - 5 kişi. 
«Doktorlar - Hususi muayenehaneleri 

bulunan 21 doktor vardır, onu pratisyen, on
biri mutahassıs heıkim olup mutahassıslardan 
·beşi dahiliyeci, dördü çocuk doktoru, biri ka
dın hastalıkları ve ebe, ibiri de operatördür. 

«Bankalar - İş, Tür.kiye- Kredi, Yapı ve 
Kredi, İstanbul, Garanti ve . Osmanlı Banka
ları ile Emniyet Sandığ~ birer şll.besi var
dır. 

«Biri Merkezde biri Osmaniyede 2 pos
tahanesi, biri Zuhuratbabada ve biri Osmani
yede 2 müslüman mezarlğı, bir ermeni ve bir 
de rum mezarlığı vardır. Cumartesi günleri 
kaza merkezi kasabada büyük bir pazar kuru
lur. 

«Kaza itfaiye grupu 4 amir, 15 şoför, ve 
61 nefer, cem!an 80 ki§idir. 

«Veliefendi Çayırı ve civarı 1913 - 1914 
arasında istimlak edilerek at koşuları sahası 
yapılmıştır. mevsiminde Bakırköyüne bu ve
sile ile · İstanbulun her tarafından büyük bir 
kalabalrk toplanır (Hakkı Raif Ayyıldız)». 

İstanbul Ansiklopedisiniıi pek aziz dost:ı 
rahmetli Sermed Muhtar Alus bize verdiği 
notlarında İkinci Abdülhamid devri sonların
daki Bakırköyünü kendine has üslll.bu ile şöy
le tasvir ediyor : 

«Adı üstünde; asırlarca Vidos, Litros, 
Ayamama misilli, bu da Makri namı· ile bir 
Rum köyü. Şimdikinin yarısı kadarlığ;nı, Ye
nimahallesinin, io Temmuz mahallesinin, Kar
taltepenin tarlalığını, Bağlar tarafının da bağ. 
lık olduğunu ben bile bilenlerdenim. 

«Bakırköy 1900 senelerine doğru birden 
·parla~ıştı. Köşk yaptıran yaptırana, yazlık. 
giden gidene; ayağın karada olması gibi mu
hassenatı da var. 

«Ma:kri yerıne Bakır 4.enilınesi eskidir. 
Okuması yazmasl!_ kıtlar; l>ilhassa kadınİar, 
hatta oraya yerleşleşmişlerden rahmetJ.i bir 
yenganım ve ~an bu .ismi kullanırlardı Ay-
nı isabet, ederlermiş ... · · 

«Semte Kapalıçarşılı Ermenilerin rağbet
leri 1894 zelzelesinden sonra. Yerih tepreİı
mesinden dizbağları gevşemiş olanların hepsi 
mahallelerindeki omuz omuza evlerinden ka~ 
pağı oraya atmışlar, ekser · inahalleleri Kum
kapıdan; $amatyadan farksız hale getirmiş
lerdi. 

«Bakırköyünde, dediğim parlak zaman
larda hayli paşalar, beyler otururdu. En bel
libaşWardan hatırıma gelenleri sayacağım : 

«İstasyondan kara tarafı, yani Bağlar Cad
desi tutulunca, solda T0:phanei Amire harbiye 
dairesi azasından f ertlt Ali Refik Paşa (gaayet 
dilnişin, · büyük bahçeli köşkünü Göztepeye 
naklinden sonra tüccardan· Karakaşlar al.nuş
tır)... Bitişiğinde Beyoğlu mutasarrıfı Hamdi 
Bey (doktor Abdullah Cevdetin kaynatası) .. . 
Karşı sırada sadaret mektupcusu Ziya Bey .. . 
Yanında mahkemei temyiz azasından ve eh
lidillerden, Alnıyarık Reşid Bey ... Daha yu-.~ 
karıda ve tekrar solda Yenikapı mevleviha~ 
nes.i şeyhi Baki Efendinin eniştesi- Muhiddin_ 
Bey ... Mezarlığın arkasındaki çayırıµ başında 
doktor Bafralı Yanko ... Çayır. boyunda Sul
tanhanıamındaki meşhur manifaturacı Klean
ti Haçopolu'nun kırmızı tuğladan kagir ve 
kebir köşkü; tavu~ar, koyunlar, ineklerle kü
çük bir çiflik halini almış olan bahçesi. 

«Çorbacı hem milyonlar, hem de . İstan
'bulun en yakışıklı Rum gencinin babasi idi. 
Delikanlı. mağazadaki gişede .gaayet burunlu 
ve azametli bir tavırla otururdu. 

.. 
. «Kart, orta yaşlı, taze bir alay k~dın: 

- Şekerim!.. İki ,gözüm ... Aslanım!.. cİiye yı
lışıp durur. O, gftya hiç alclırışlı d~ğil. Uzun 
kirpikli, gövela .gc:Szlerini; atfet~eğe dahi te- . 
nezzül etmez, daha da kurum kurum kurulur
du... Senelerden soiırır $Qlt:$ta tesadüf ettim. 
Kımançolaşmş, enikonu·· ç~lqnüş .. '. Bu felek 
Yusuflara kaldı mı?. · 

«Köyün eski yerlilerini sayn:ıağa devam 
edelim: 
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«Çarşıbaşında maliye muhasebecisi Ta
.tar Abdürrahman Efendi... Kartaltepede mir
liva Gerdankıran Galib Paşa... Hat boyunda 
Şehremaneti meclis reisi Halil Bey (mimar 
Kemaleddinin kaympederi). 

«Mezarlığın solundan, şimdiki Emrazı ak
liye ye asabiye hastanesinin kestirme yoluna 
sapınca, köşede babamın büyük dayısı piyade 
livası Faik Paşanmın -konakvart hanesi... İle
risinde gene babamın ,küçük dayısı, Harbiye 
Mektebinin en eski· Fenni Esliha muallimle
rinden, emekli albay Tahsin Beyiiı evi... Zu
huratba·ba Türbesinin karşısında topçu feriği 
Boşnak İbrahim Paşanın köşkü. 

«Zuhılratbaba, himmeti hazır . olsun, ve-. 
lilerden. Türbesi ziyaretgah idi. Merkadinin 
keşfedilişi de E·ba Eyyüp gibi rüya ile Bir 
zatı şerif rnenam aleminde orayıı ve medfun 
olan Bahayı görmüş. Toprağı kazmışlar, dev
letli kefeni ve kalıbıyla olduğu gibi yatıyor. 
Bunun üzerine kabri yaptırılmış. Yanındaki 

karakolun neferleri kandilierine mumlarına 
bakarlar, akşamları yak-arlardı. 

. «Akıl hastahanesinin tarafları arzullahu 
.vasiaydı. Binaları kışla olarak yaptıran galiba 
'Enver Paşadır. 

«Sazını, cazını bilmem, fakat sin.eması bu
lunduğu bazan kulağıma çalınıyor. Bakırkö

yünün asıl şenlikllği vaktiyleydi. Şimendifer 
hattı o zamanlar yarma arasında, çukurda de
ğil istasyon Mkeza ... 

«Gericeğezinde açık filizi boyalı, arnuvo'ya 
çalar, bahçeli 'bir gazinosu vardı. Cuma ve 
pazarlar ikindiden gece yarısına kadar ince
saz; hinendeler arasında fevkalhad gür ve 
güzel sesli bir kokona ortalığı çınlatır durur
du.' 

«F·akat şunu da söyllyeyim. Orası, pek 
aya.Jcaltı olduğundan mı, kaç göç tarafının 

noksanlığından mı, hanımlara memnu. Maa
mafih onlara da yer vardı: Millet ,bahçesi... 

«Bir incesaz da burada. Bahçe, ortasında 
bir yolla ikiye 'bölük; bir tarafı kadınların, bir 
tarafı erkeklerin. Aradaki yolda geç vakitlere 
kadar gelsin piyasa ... 

«Üçüncü saz ta'kımı da deniz kenarında, 
Sakızağacında. Zannuna kalırsa şimdiki Mil~ 
tiyadi o · günlerden kalmadır ve aşağı yukarı 
40 yıllıktır. O gazino geceleri, bilhassa meh
tablarda deniz keyfi çıkaranlarla dolardı. 

«Bakırköyüne hafta arası K. Hasanın, 
Şevkinin, Manakyanın kumpanyaları da gelir, 

ekseriya Millet bahçesinin yakınındaki salaş 
tiyatroda, bazan da Sakızağacındakinde oynar
lardı. 

«Kuşdili hesabı. Yani yukarı kat kafesli 
ve hanımların, aşağısı beylerin. BermO.tad lo
calardan localara yelpaze ve baston oynatış
lar; çiçekler, ipekli mendiller koklayışlar; per
deye sırt çevirip işaretler, işmarlar ... 

«Bir aralık haremle selamlığın böyle bir 
arada bulunuşu yasak edilerek ayrı günler 
tahsis edilmiş, kimsecikler tiyatrolara ayak at
maz olunca kumpanyacılar züğürtlükten ip
ipullah hale gelmiş, nihayet yalvara yakara 
gene eski şekline izin alabilmişlerdi. 

«İstasyon istikmetinin tam nihayeti Zey
tinlik. Çifte deniz hamamı iki, üç yfuı adım 
ara ile oraya yapılırdı. 

«Bakırköy bağlarının çavuş üzümlerine 
uyar mı vardı acaba? Emsali ender. Ben bu 
üzümlerin benzerine yalnız bir mahalde tesa
düf ettim: Çiftehavuzlarda operatör Cemil 
Paşanın sabık ve Şekerci Bay Hayrinin Iahik 
köşkünün yerindeki eski bağda .. ~ 

«Yaradana kurban olayım her bir tanesi 
hemen hemen ceviz kadar. İncecik kabuk, mis 
gibi koku, bal gibi tad. Maamafih Erenköyü
nün, Kozyatağının, Yakacığınkiler de enfes 
şeylerdi ya ... 

«O güzelim bağların hepsini filoksera ye
di, kemirdi,. mahvetti. 

«Bakirköylüler içinde arabası olanlar ken
di faytonları ile, arabasızlar da kiralarla İn

. cirli'ye giderlerdi. 
«Harab, viran, sekiz on pedavra tahta"." 

sından çatılma kahveli ·bir yer. Gelgelelim geç
mişi mevcud. İncirli çiftliği bir zamanlar ma
murmuş. Padişahlar taşınıp dururlarmış. İkin
ci Mahmud, Ruslarla açılan 1244 - 45 seferin
de orduyu uğurladığı sıralar burada bir kaç 
gece bile. geçirmiş. 

«Bakırköy tenezzühçüleri bu harab, türab 
çiftlikten ileri, mesela Yeşilköye, ıiıeşilköye 

kadar açılmazlar .mıydı dersiniz, mümkün mü 
var? Yol, yok denecek kadar bozuk. 

«1877 deki Rusya muharebesinde Mos
koflunun Edirneye yürüdüğü sıralar Çatalca 
hattında day,anılmasına Yıldızca karar verili,;. 
yor; Anadolu ordusundan çağırılmış olan Gazi 
Ahmed Muhtar Paşa da kumandan tayin edi".' 
liyor. 

«Paşa Hadımköyünden tabur, top, cep
hane yetiştirin diye f eryad edip dururken 
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düşman ileri karakolları görünmüş.. Yalnız, 
askeri geri çektirmiş ve Ruslar Ayastefanosa 
vasıl olmuşlar ... Bakırköy sırtlarından Kara
denize kadar bir müdafaa cephesi tutacağız. 
Paşanın yolsuzluktan akla karayı seçtiğini 
kendi yazılarında okudum. 

<<Bakırköy de, Adalar gibi ezelden ·susuz 
ve yangındır. Vakia her evinin kuyusu, emme 
basma tulumbas~ yok değil. (Yukarıda; ismi 
geçen Ali Refik Paşanın kuyusu tam tamamı
na 28 kulaçmış). Gelgelelim rumi haziranın 16 
sında Yaprak aşısı nihayetlenip Kızılerik fır
tınası geçer geçmez, yani yaz kuruluğu baş
lar başlamaz kuyulardaki o kireçli suyun dam
lasını hul; ortalık Kerbela. 

Eski mutasarrıflardan ve ahbablardan,' 
mirmiran payeli bir Tevfik Paşa vardı. Gaayet 
sofulardandı. Bir sene Bakırköyüne· yazlığa 
gitmiş, dad bir, feryad iki ağustos başında 

kaçmış. Yaka silkerdi : - Kuyular kurudu. 
İyi sucu ortalığa yetişmiyor. Abdest almak için 
boyuna eczahaneye dayanmağa, şişe şişe Çitli 
maden suyu sarf etmeğe mecbur kaldım! der
di. 

«Baikırköyünün nazarlıklarından biri de 
şimendiferleri ve kondüktörleriydi.· O ne kü
çücük küçücük, ötüşleri bile çocuk düdükle
ri andıran lokomotiflerdi. O ne daracık dara
cık, ·boyaları dökülmüş, mundarı çıkmış va
gonlardı. 

«Ya kondüktörleri, o palikaryaların surat
sızlığı, aksiliği. Başlarında yağlı şapka; sırt
larında harçlı, mavi renkli, lekeler içinde ce
ket. Kampana vurup tren kalkacağı esnada: 
- Fertik! .. diye bağırırlardı ki fertiği kırmak 
tabiri buradan kalmadır. 

«Su da bahsin sonu olsun: Küçükçekme
ceden ~Hibaren Veliefendi Çayırına kadar bü
tün dağlar, taşlar, o uçsuz bucaksız ara.zi Ba
rutçubaşı Ohannes Efendinin merMarı. Bir 
kısmını ikinci Mahmud, kaç misli fazlasını da 
oğlu Abdülmecid bol keseden ihsan ediver
mişler! ... » 

Aşağıdaki satırlar Serveti Fünuıi sahibi 
merhum Ahmed İhsan Tokgözün mecmuasına 
yazdığı haftalık sohbetlerinden alınmıştır, yi
ne aynı devrin Bakırköyü hakkındadır : 

«Payi cevelanı bir cuma ,günü Makrikö
Yline sevk eyledik. Makriköyünün mevkifdeki 
(istasyondaki) gazinosunda nağmesaz olan Sa
ra Çalgısı, deniz kenarının gazinosundaki çal-

gısı ve Alman Kızları Tiyatrosu, Hakkı Efen
di idaresindeki oyunu, alelhusus deniz hama
mı sefası, çimeıızarane eğlencesi de yazın bir 
kaç defa ehli zevki oralara celbe şayeste idi. 
Hatta insan demiryol mevkilerinde bilet alır
ken memurların mütehakkimane bir tavırla: 
- Bozuk para olacaik!.. yolundaki emirlerinin 
tesirini de unutuyor». 

1945-1960 arasında Bakırköy, Trakyadan ve 
Anadoludan gelen kesif bir amele akınına uğ,, 
ramıştır ve köyün .boş arazisi üzerinde gece
kondular kurulmuttur; Anadoludan gelip Ba
kırköyünde yerleşen amelenin ekseriyetini de 
Taşköprülüler teşkil etmektedir. İçlerinde be
kar uşağı da çok oluğundan, bu amele akının
dan sonradır ki Ba,kırköy Kazası hududu için
de zab1ta vak'aları ve bu· arada cinayetler 
dikkati çekecek kadar çoğalmı~ır. Bu cina
yetlerin bir kısmı, bu ansiklopediye günlük 
gazetelerin vak'anııi mahiyetine göre kullan
dıkları isimlerle alınmıştır; ki daima gazeteci 
kafası zabıta vak'alarını isimlendirirken en 
uygun ismi, hemen tam ittifak ile bulur .. 

. ' 

BAKIRKÖY AKIL HASTAHANESİ - ·· 
(B. : Bimarhane, Timarıhane). 

BAKIRKÖY BALIKCI KAHVEHANESİ 
- Yeni adı ile «Yalı Çayhanesi»; aşağıdaki 
satırlar 1937 - 1940 yılları arasında tesbit edil
miş notlardır: «Köyün tek •balıkçı kahvehane
sidir sahilin birden teskil eden bir tepeciği ' .. ""' . 

üzerine kurulmuştur; dört duvar üzerine ki-
remit örtülü çatıdan ibaret bir yapıdır. önün
de denize çakılmış kazıklar üzerinde bir sa
laşı vardır; omın da üstü kiremitli çatı ile ör
tülmüş, ve yalnız doğu ve güney tarafları bi
rer · carnegan ile çevrilmiş olup batı: tarafı 
açıktır. Kahvenin batı yanında balıkçı kayık
larının çektikleri kızaklar görünür, bunlar da 
bekar uşağı balıkçı odalarıdır. Bu barakaların 
önünde de tulumbalı bir kuyu vardır. Kahve
hanenin gedikli mjişterileri odalarda oturan 
balıkçılarla köyün amatör balıkçılandır. Ba
zan da Bezazyan Mektebinin ders kaçkını ta
lebeleri gelirler; kahvehanenin sahibi kısa 
boylu, şişman bir Ermenidir; anlattığına göre 
1918 mütarekesinden sonraki işgal nllarında, 
Bakırköy Fransız askerleri tarafından 'tu~uı .. 
muş, balıkçaların hayatı ile çok alakadar olan 
Fransızlar hemen bütün günlerini bu kab,vede 
geçirirlermiş, çoğu da işret ettiği için kahve-
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hane adeti ,bir meyhaneye inkı)ap etmiş» Per
tevniyal Lisesi talebelerinden 688 · Orhan); 

, 1960 yılı mart ayında bu kahvehane zi
yaret edildiğinde yirıni yıl kadar · evvel, Bakır
köyünde oturan Orhan adındaki mekteplinin 
anlattıklarından· hayli farklı~ . bulunmuştur. 

Evvela sahibi ve adı değişmiştır} yeni sahibi 
Bay Sacid Akyürek örnekleri gittikçe azalan 
bu güzelini balıkcı kahvesine « Yalı Çayhanesi:> 
yibi harcıalem bir ad koymuştur. 

1951 · senesi yazındaki bir ziyaretimizde 
kurutulmak üzere asılmış rlbalık ağlarını da 
göremedik; .halbukiBakırköyüne . sahil yolu ile 
,giderken Kumkapuda • bir balıkçı semtinin 
•muhteşem alameti f~ikası · olan ağlar, ağ ta
~ir . ~dell:. balıkçılar görmüştük. · 

. . · Kahvehanenin saJaş kısmı · batı . tarafına 

doğru · biraz · genişlemiş~ kahve ocağı ·da • içer
den or.ıya alınmış bulunuyordu; doğu tarafı
n:ada kayıklar için yeni kızaklar konmuş .. Bu
na mukabil gerideki balıkçı • odaları kalkmış .. • 
Sezdiğimiz Ba:kırköyde balıkçılığ~ :sönmekte, 
hatta sönmüş olmasıdır. Unutmamalıdır ki 

. .. . • .· . . . . 1. , . 

kastettiğimiz amatör balıkçılık· değildir. 

BAKIRKÖY BARUTHANESİ ATAKÖY 
sAHtL ŞEHRi' - tsfanbulun· son· itnar •(aali
yeti içinde en ,·büyük işlerden biti olup kuru
cusu Türkiye Emlak - Kredi Bankasıdu-; · ve 
aydın ·bir, haki:İcattır ki bu ·büyük. Bankanın 

. adıiır İstanbul · şehri . ş·e•hii'inin · tarihine geçire-
cektir; Devrinde vazifesini · görmüş; yikılmağa 
mahkflm, ·kitlbelerinden · başka Türk yapı sa-. . . 

natında herhangi bir kıymet ifade etıiıiyen 

eski Baruthane binaları ile etrafındaki hali 
arazinin seçilmesi de, şehir imarını idrak ba
kımından banka adına ayrıca iyi bir nottur. 
Aşağıdaki malitmatı bankanın neşrettiği pros
pektüslerden alıyoruz. Bu büyük imar işi şu 
ön söz ile takdim edilmiştir : 

«fstanbulda eski Baruthane arazisi · üze
rinde Türkiye Emlak Kredi Bankası tarafın
dan inşasına geçilen Ataköy kuzeyde Londra 
asfaltı, güneyde Marmara denizi, doğuda Ba~ 
kırköy ve ,batıda Yeşilköy ile hudutlandırıl

mış olup 4 milyon m2 lik bir sahayı kaplamak
tadır. 

«Türkiye •Emlak Kredi Bankası, bu güzel 
ve şirin arazi parçasının modern şehircilik· 

esas ve prensiplerine uygun imar ve ihyasını . 
ön . planda müta.IAa etmiş, bu maksatla bir şe
hircilik müsa:bakası açmış, milletler arası şöh
reti haiz bir italyan şehircilik profesörünün 
(Milletlerarası · ·bir otoritenin burada isminin 
zikredilmemesi ve kurulan mimari -büro azi
larının meçhul bırakılınas1 gayet garibtir) ne
zaretinde Türk mimar ve mühendislerinden 
mürekkep . bir mimari büro kurmuş ve bu bü
ro şehircilik müsabakasının müsbet ve iyi fi
kirlerinden de istifade suretiyle etüt ve pro
jelerini ikmal etmiş bulunmaktadır. 

«Türkiye Emlak Kredi Bankası · modern 
ve sıhhi mesken ve inşa sahasındaki terakki
leri gözönünde tutarak hazırladığı ve bu bro
şürde takdim ettiği Ataköy Sitesi . planlarında . 
•görüleceği vJ;hne bilhassa kart ve daire mül
kiyetinin verdiği imkanlardan faydalanarak 

Bakırköyde Balıkcı Kahvesi, 1951 
(Resim : Re&ad Sevinçsoy) 
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konforu· _haiz ve .en: ileri ·şehircilik tekniğini 
cem etmiş 60.000 ~üfuslu yeıü ve şirin bır 
sahil ·şehrinin kurulmasını temin edecektir. 

. . . «Çiddi ve emin ellerde yapılmakta olan 
~it_g~~l ve sağlam inşaat, planları huzuru
ııuza takdim edilmeden, değerli alakayı top
lamış ve binlerce vatandaş hesap açtırmak 

içiı;ı. bankamız ;s~islerine müracaat etmiş 
m,ılunmaktadır. · 

«Yurdumuzun sıhhi ve modern mesken 
ihtiyacını bundan evvel Koşuyolu, Levend ve 
muhtelif şehirlerimizde kurduğu ·mahalleler
le:teınin etmiş bulunan bankamız, Ataköy Si
tesinin inşaatı .sayesinde günden 
güne gelişen. İstanbula sosyal ve 
kültürel biluımum tesisleri de 
ihtivi eclecek Y:epyeni bir s·ahil 
ş~hriıµ kazandırmış olacaktır. 

. • «Ataköy sahil şehrinde ken
d~e ,gôre . bir daire ala:bilmek . 
veyahutta bu site hesapiarı için . 
birine salıip . olabilriıek üzere 
tertiplenen · hususi keşidelerdeki · 
40d~ireden birine sahiP ola:bH
ınek üzere Türkiye Emlak Kredi 
Bankasının herhangi . bir Şube
sinde bir hesap açmanızı tavsiye 
ederiz.» · 

Ayni prospektüsden (Ataköy Sitesi planı:
na umumi bir bakış» serlevhalı yazıyı da ay-. 
nen alıyoruz : 

«23 sene evvel asrımızın en meşhur mi
marları toplanarak gü.ı}:ün,:;şeraitine. uyan şe
hir kurma. prensiplerini, tespit etmişlerdi. 

<<0, ·günden beri Avrupa ve Amerika'da 
bu prensipler dairesinde yeni şehirler. kurul
du ve neticede o şehirlerde oturan insanların 
ömürleri esnasında rahat bir hayat sürebil
dikleri, okuma, dinlenme, alışveriş etm~ ve 
gidip gelme ihtiyaçlarını en kolay bir şekilde. 
temin ederek o~urdukları şehri kendi evleri 
gibi sevdikleri müşahede edildi. İşte banka

mızın tahakkuk ettireceği 60.000 
nüfuslu Ataköy Şehri bu düşün
celere hizmet etmek gaayesi ile 
ele alınmış ve plfuılandırıln:iıştır . 

«60.000 nüfusu ile müstak
bel Ataköy •Sitesi, Yedikuleden 
Fiorya'ya doğru uzanan ufak sa-., 

hil şehircilik
lerinin en bü
yüğü · olacak
tır. 

Münakale 
bakımı:n

dan . şimalde 
Devlet Yolu 
ile İstanbula 

10 kilometre
dir. 1958 ya
ıı.ııda işletme-

Ataköyde A tipi apartmanlar 
(Resim : Banka prospektüsünden) 
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ye açllacak olan sahil turistik yolu ile İstan
bulun ticaret merkezine bağlanacak•tır. Site
un ticaret merkezine 1bağlanacaktır. Site
nin ayrıca elektrikli tren, otobüs ve hatU 
şehir hattı vapurlariyle İstanbulun her nok
tasına irtibatı bulunacaktır. Tayyare meydanı
nın yakınlığı ve sahilde 50 hektarlık bir tu
ristik bölgeyi haiz olması siteye fevkalade bir 
değer katacaktır. 

«Sahilden itibaren şimal hududuna doğ
ru 20 metreyi bulan seviye farkları ve arazi
nin yer, yer tatlı sırtlardan teşekkül etmesi, 
her noktadan deniz manzarasından ve hava
sından faydalanmak imk~ını sağlamıstır. Bu
rada zamanımızın şehircilik . anlayışına en uy
•gun şekilde bir planı meydana getirmiştir. 

Yukarıda bahsi geçen prensipler dairesinde 
şehir 9 :mahalleye ayrılmıştır. 4000 ila 7000 
kişilik mahalleler topoğrafik iklim güneş ve 
rüzgar özelliklerine göre yerleştirilmiş olup 
bir çarşı ve ilk mektep etrafında tertiplen
miştir. 

«İstasyon binasının iki- tarafında sitenin 
ticari, İdari, sosyal ve eğlence merkezi düşü-
nülmüştür. .·. 

«Şimalde devlet yoluna ya
kın 15.000 kişilik ibir satodyom 
ve lüzumlu spor tesisleri, bu
nun cenubunda parklar içinde 

oturtulmuş 1 lise, 2 orta okul, 1 san'at oku
unu havi bir kültür merkezi, Ayamama Dere
si kenarında ve iç liman vaziyetinde sitenin 
kanalizasyon merkezi, kömür depoları, hal ve 
umumi garaj gibi tesisler yerleştirilmiştir. 

«Sahilde 50 hektarlık turistik · bölge mes
kun sahadan Sirkeci - Florya yolu ile ayrılmış 
ve hududlandırılmıştır. · 19 Temmuz 1957 de 
açılan plaj tesislerinin gördüğü rağbete ba
kılırsa ilerde bu turistik bölgede yapılacak 
büyük oteller, kır kahveleri, kulüp, rn.na park, 
bahçeler . ve rıhtım piyasa meydanı ile sitenin 
kazanacağı değer, gözler önüne serilebilir. 
Kurulmakta olan sitenin başlıca hususiyet
lerinden: •biri de; yaya ve otomobil yollarının 
·birbirinden tamamen ayrılmış olması, trafik 
yollarının meskun , mahalleleri katetmemeleri 
ve bu sayede mahallelerin teneffüs cihazı va-

. zif esi görecek olan sırf yayalara mahsus yol 
ve bahçelerin mahallelerin ortasında . yerleş
leşmiş olmasıdır». 

Yine ayni prospektüsde «Ataköy 1 inci 
kısım hakkında izahat» -başlığı altında şu ma
lumat verilmektedir : 

Ataköyde C tipi apartmanlar 
(Resim : Banka prospektüsünden) 
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«18 hektar sahayı kaplayan Ataköy Site
sinin birinci kısım insaatının hududları: şi-

- . -
malde demir yolu hattı, doğuda Bakınköyün 
Fişenkhane Caddesi ve Mer'a Sokağı, cenub
da Sirkeci-Florya Sahil Yolu ve Ataköy Tu
ristik Bölge, batıda . .' sitenin 2 inci numaralı 

\',f 

ana arteridir. · 
«15 eylul 1957 de merasimle temeli .atı

lan 1 inci kısım iiışaatı 3, 4, 8 ve 13 katlı 50 
bolk apartmandan ibaret 553 lojman ihtiva et
mektedir. Bu apartmanların inşaat metre ka
re saha yekunu 143, 592 m2 dir. 18 hektarın 
4,5 hektarı yol ve yeşil sahalara ayrılmıştır. 
Metre kare sahasına isabet eden inşaat nis
beti % 70 dir. Mer'a Sokağınm kenarında 
mevcud spor sahası yeni mahalleyi eski Bakır
köy evlerinden münasib şekilde tecrid etmek
tedir. Bu sahanın yam başında mahallenin ilk 
okulu inşa edilecektir. Çarşı tam merkezi bir 
mevkide 20 dükkan, 1 gazino, 1 sinema, dü
ğün evi konferans salonu ile mahallenin ih-ti
yacını karşılayacaktır. 

«11 dükkanda_ yardımcı çarşı vaziyetin
de-dir. Her apartıman antresine otomobillerle 
ulaşmak imkanı olduğu gibi otoparklar da dü
şünülmüştür. 

«13 ve 8 katlı yüksek binalar şimalde, 

diğerleri cenubda yerleştirilmiş olmakla, am
fiteatr şeklinde teşekkül etmiş arazinin her 
noktasından deniz manzarasını temin eder şe
kilde çok ferah bir kompozisiyon elde edil
miştir». 

•-:,:ı 

Ataköy Sahil Şehrinin birinci kısım yapı-
larına tahsis edilmiş bulunan bu risalede ya
pılmakta olan apartman tipleri alfabe sırası 

harflerle isimlendirilmiş ve risaleye tafsilatlı 

planları ve artistik çizgilerle resimleri kon
muştur. Risalenin sonuna da «satış şartları» 

başlığı altında, talip olanlara kat mülkiyetinin 
hangi şartlarla · devredileceğini bildiren bır 
yazı konmuştur. İstikbal için bir tarih vesika
si kıymeti taşıyan o satırları da alıyoruz: 

Ataköy'de in~a edilmekte olan apartman daire
lerinin inşaatı müteakip satış ve tevzileri aşağıdaki 
esas ve şartlar dairesinde yapılacaktır : 

1 - Ataköyde intıa edilmekte olan apartman 
dairelerinin satış ve· tevziinde Bankamız şubelerinde 
bir küçük cari ev hesabı açtırmış bulunan müşteri
lerimize tercih hakkı tanınacaktır. 

2 - Tercihe hak kazanabilmek üzere müracaat 
sahipleri, işbu broşürde görüp beğendikle·ri daire 
tipine talip olduklarına dair usulü gereğince bir ta-

Ataköyde E -tipi apartmanlar 
(Resim : Banka prospektüsünden) 
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lep mektubunu şubelerimize tevdi edecekle:r ve bun
ların satış bedeli karşılığı olmak üzere, asgari 

A Tipi için 45.000,-
B 1 » » ' 80.000,-
B 2 » » 85.000,-
C 1 ve 2 » » 30.000,-
C 3 » » -27:000,....c. 
D 1 » » 85.000,-
D 2 » » 77.000,-
E 1 ve 2 » » 80.000,- (4 kat) 

E 3 » » 75.000,- ( » » ) 
E 1, 2 ve 3 » » 70.000,- (5 kat) 
F 1 » » 70.000,-
F 2 » » 65.000,-
F 3 » » 70.000,-
G 1 » » 30.000,-
G 2 » » 25.000,-
H "'- » 18.000,-» 

Türk lirasını açtıracaklan küçük cari ev hesabına 

yatıracaklardır. 

3 - Küçük cari ev hesaplarına senevi % 2,5 
nisbetinde faiz tahakkuk ettirileceği gibi bu hesap
lar umumi ikramiye planımızdan ve Ataköy ev he
sapları için tertip .edilen satış bedeli kadar kredi!i 
apartman dairesi hususi ikramiye keşidesinden de 
faydalanacaklardır. 

4 - Tevdiatın miktarı ve bankada fazla bekle
miş olması daha az nisbette yapılmıs ve da,lıa az 
beklemiş tevdiata nazaran sıra bakımından tercih 
hakla. sağlayacaktır. 

5 - Bu esaslar nazarı itibare elınarılk ilk ta~ _ 
nif Mart 1958 sonunda olmak üzere üç ayda bir ya
pılacak tasnülerle taliplerin sıravaziyeti tesbit edi
lecektir. Ancak, müteakip üç aylık devrlerde yapı
lan fazla tevdiat bir evvelki devrede iktisap edilen 
sıra vaziyetine herhangi ·bir tesir icra etmiyecektir 
ve her devre sonunda yapılan tahsisler -mudiin ar
zusu olmadan hiç bir şekilde değişitirilmeyecektir. 

6 - Devre sonlarında yapılan tasnülerde para
nın miktarına ve bankada · kalış müddetine göre he- _ 
sap .olunacak' değerlendirme emsali esas .alınac.akfir: 

7 - İşbu broşürümüzün neşrinden -evvel Ban
kamızda birer ev hesabı açtırmış ve beğendikleri tip
leri Bankamıza bildirmemiş olan talipler sırasiyle · 
tercih edecekleriı üç tipi Mart 19?8 sonuna · kadar 
Bankamıza verecekleri talepnanie~r üzerine kaydet
mek suretiyle ikinci madde ahk&nunı yerine getire
ceklerdir. 

Bu suretle Mart 1958 sonunda hesap bakiyeleri 
talep olunan asgari bakiyenin üzerinde bulunmak 
kaydi ile, taliplerin değerlendirme emsallerinin faz
lalığı daima nazarı itibare alınmak .suretiyle bir 
ayarlama yapılacak ve talepl~rde beyan edilen tip
lerin tevzi.inde daha yüksek değerlendirme emsalini . 
elde etmiş bulunan müşterilerimizin, -daha az emsa- -
le sahip olanlara tercih edilmek suretiyl~ Sli'a vazi- ·
yetleri tesbit olunacaktır. 

8 - Tasniflerde sıraya girme ve bir daire• edin
me hakkını kazanmış bulunan hesap sahiplerinden 
apartman -dairelerinin ik:ınaline kadat : 

A Tipi için her ay 450,-
B 1. » » » » soo,:..._ 
B 2 » » » » 850,-
C 1 ve 2 » » » » 300,-
C 3 » » » » 270,-

-D 1 » » .» » 850,_:_ 
D 2 » » » ı, » 770,-
E 1 ve 2 » » » » 800.- ( 4 kat ) 
E 3 

,, 
» » » » 750,- ( » » ) 

E 1, 2 ve 3 » » » » 700,....,. ( 5 kat) 
F 1 » » » » 700,-
F 2 » » » » 650,.::.... 
F 3 » » » » 700,--
G 1 » » » » 300,C'""". 
G 2 » » » » 250,-
H » » ». > 180,-
lira ayrıca tahsil olunacaktır. 

9 - Her tipin talipleri daire adedinden fazla 
olduğu takdirde tercih sırasına nazaran muayyen 
adedin üstündeki talipler yedek muamelesine tabi 
tutulacaklardır. Yani ·bunlar kur'a namzetleri: sıra
sına ithal ve kendilerine daire tahsis edilmiş olan
lar arasından feragat edenler bulunduğu ·takdirde 
yine sıra esasına göre bunların yerine · girebilecek
lerdir. 

10 - Bu suretle de daire alamıyan yedek talip
ler Ataköy inşaatının devamı olarak yapılacak .-.2 in
ci kısım apartman dairelerinin satışında tercihan 
sıraya girebileceklerdir. -

11 - Apartman dairelerinin satışa hazır bir va
zi.yete gelmesi ve kat'i bedellerin taayyün etmesi 
üzerine her tipte mevcut daire adedini -geçmemek 
üzere 7 inci · maddeye göre tasnife uğrayan. namzet
ler arasında kur'a çekilerek kendilerine tahsis edi
lecek daireler tayin ve tesbit olunacaktır. · 

12 - Asgari hesap bakiyesinin dünunda tevdi
atta bulunan talipler ancak tevdlarını asgeıi hesap 
bakiyesine iblağ· ettikieri 3 aylık devreden itibaren 
ta~ıiife ve sıraya girerler. · 

_ 13 - Tasnif. devreleri sonunda sll'aya girip de 
bilahare parası:iıi kısmen veya tamamen Bankadan 
geri alan ve sıraya girip . de 8 inci maddedeki. aylık 
tevdiat taahütlerini yerine- getirmiyen hesap. sahip
leri haklarını kaybed~rler-. · Hesaplannda bakiye 
mevcut olanlar haklarını kaybettikleri tarihte yeni 
hesap, açtırmış adcl-olunarak bu talimat esasları da-
hilinde muameie görürler. · · · 

· 14 - Hesap sahiplerinin hesaplarını {liğer ta
liplere devretmeleri kabul· olunmayacaktı-r. Bir sah
sın- muhtelif Şubelerde ev hesabı açması halı~e 
pu;vaıi durumu en müsait olanı ile tasnife dahil edi
lir. 

· 15 - İnşaatın ikmalinde . tesbit edilen satış be
dellerinin- fazla olmasından veya in§aatın- geç sona 
ermesinden dolayı bankaya hiç bir mes'uliyet' tevec
cüh etmiyeceği · gibi dairelerin herhangi bir se'beple 
teslim edilmemesinden dolayı -da talep sahiplerinin 
bankadan bir istekte bulunmaya haklan yoktur. 

16 - Broşürde yer alan plan ve perspektiflerin, 
müşterilerimize Ataköy Blok Apartmanları inşaatı 
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hakkında sırf bir bilgi vermek üzere tertip edilmiş 
olduğuna ehemmiyetle işaret ederiz. 

17 - Taliplerin, küçük cari ev hesabına yatır
dıklan paralar faizi ile birlikte satış ve ferağ sıra
sında peşin bedel olarak .kabul ve mahsup edilirler. 

18 ~ .· Ataköyde inŞa ettirilmekte olan apart 
man daireleri %7 faiz ve 12 yılda üçer aylık taksit
lerle ödenmek üzere satılacaktır. Faiz üzerinden ta
hakkuk ettirilecek muamele ·vergisi müşteriye ait 
olacaktır. 

19 ~ Apartman .dairelerine talip olacak müş
terilerin ferağ sırasında Bankamızca hazırlanacak ve 
irtifak hakkına esas olacak, _ taahhütnameyi kabul 
etmeleri zaruridir. 

Bir neşir tarihi taşıriuyan bu propektüs
den bir müddet sonra 2 numaralı ·bir prospek
tüs çıkarılmış, onun ön sözünde de Atak:öy 
Sahil Şehrinin ikinci kısmı yapıları tarif edil
miştir; bir . gün bu risalelerin -hepsi ortalıktan 
kaybolup · gideceği ·için bu kütükte o satır
ların tesbitini de İstanbul şehri tarihine hiz
met- bildik :. 

· ~Bankamız tarafından İstanbulda eski 
Baruthane .semtinde tesisine girişilmiş bulu~ 
nan -60 bin nüfuslu Ataköy Sahil Şehrinin in
şaatı sür'atle ilerlemektedir. 

«9 mahalleye ayrılmış bulunan sitenin. 
'birinci kısım . inşaatını teşkil eden muh
telif tipte 55 blok apartmanm· pifu:iları, evvel
-ki borşürümüzde sayın halkımıza takdim ·edil
miş olup, l;)unlar umumi :bir r~ğbet ile karşı
lanmış . ve satış şartları gereğince yapılan tas
nifler sonunda apartmanlardaki dairelerin 
taliplerine tahsisi yapılmıştır. 

«Ataköy, birinci kısım inşaatında birer. 
daire almak üzere Bankamızda ev hesabı aç
tırdığı · halde sıraya girememiş bulunan tali;p

Ulerin devamlı müracaatları na
zarı · itibare alınarak İstanbulun 

. mesken . ihtiyacım . büyük ölçüde 
karşılıyacak olan sahil şehrinin 
bir an evvel tahakkukunu temin 
gayesiyle Bankamciea .2 inci kı-

. . . <BAKIRKÖY·: B . .ATAKÖY 

sım irisaatına da en kİsa bir zamanda başlan
ması ~ıııri görülmüş ve bu b:roşürümüzle 
takdim olunan planlar - hazırlanmıştır. 

«Birinci kısım inşaatla birlikte yürütül
mesi mukarrer bulunan Ataköy 2 inci kısım 
plan ve . projelerinin ihzarında halkımıza en 
fazla rağbet gören ve müsait iştirak imkan
larını 'haiz bulunan 3 - 4 odalı yeni tiplerin 
tertibi terriin olunmuştur. . 

«702 daireyi ihtiva edecek olan 2 inci kı
sım; 1 inci kısmın hemen yanında inşa edile
cektir. Bu arada 1 inci kısımda evvelce 11 
adet olarak inşası mutasavver E tipi blok ade
di, 2 ye indirildiğinden . yeni • tiplerden bazıları 
bunların .. yerine yapılacaktır. 

«Ataköy 1 i~ci kısım apartman daireleri 
için hesap açtırıp da kendilerine tah.sts yapı
lamamış olan tevdiat sahiplerinin haklarının 
ziy~,a uğramar_riası işbu b!oşürümüzün 7 inci 
maddesi ile temin edilmiş bulunmaktadır. 

«Ataköy sahil şehrinde kendinize .. göre 
bir 'daire . alabilıriek veyahut açılacak Ataköy 
ev hesapları için tertip~enen. ıiüsusi keşi~ede
ki 40 daireden ıbirihe 'sahip· ofabilm~k üzere 
Türkiye Emlak kredi Bankasin~ri her hangi 
bir şubesinde acele hesap açtırınız. 
· Bu ikinci risalenin ıonµna da satış şart

larını bildiren bir. yazı . konmuştur. Birinci ri
saledeki s·artnamenin ·aynidir, · yalnız yeni tip 
bhıalaı-ın - fiyatlarm4a değişiklik vardır; •· bu
raya o~ları bildiren, 2 . inci ve 8 in.ci madde
leri almakla iktifa ediyoruz : · · 

2 - Tercihe hak . kazanabilmek üzere mUracaat 
sahipleri, işbu broşürde görüp beğendikleri daire 
tipine talip olduklarına dair usulü gereğince bir ta
lep mektubunu şubelerimize tevdi ed,ecekler ve buns 
ların satış bedeli karı.;ılığı olmak üzere, asgari, 

i . tipi için 28.500 
İB . » » 27.500 
J » · » 36:ooo 
K » » 26,80(1 
L » » . 3.0.000 
M » » 18.000 

Ataköy yapılarından Otel , Ga,zino ve etrafı .. 
(Resim: Banka prospektüsünden) 
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Türk lirasını açhracakları küçük cari ev hesa
bına yatıracaklardır. 

8 - Tasniflerde asil olarak sıraya girme ve 
bir daire edinme hakkını kazanmış bulunan hesap 
sahiplerine şubelerimizce tahsisi bildiren taahhütlü 
mektuplarla yapılan tebliğatı takib eden ayın başın
dan itibaren apartman dairelerinin ikmaline kadar, 

i tipi için her ay 285.-
İB » » » » 275.-
J » » » » 360.-
K » » » » 260.-
L » » » » 300.-
M » » » » 180.-

lira ayrıca tahsil olunacaktır. 

Bibl. : Emlak Kredi Bankasını İstanbulda tem
sil edenler, İstanbul Ansiklopedisinin tertemiz aka
demik şahsiyetini yakinen bildikleri halde, bu mad
denin yazılmasİ için vaki şifahi müracaatımızda ta
lep ettiğimiz resim ve notları göndermemiş, kayıd

sız kalmıştır. Büyük imar işi ancak iki küçük pros
pektüsden te-sbit edilebilmiştir. 

BAKIRKAÖY BEZ FABRİKASI - İs
tanbulun en eski müesseselerinden birisidir, 
halen tescil edilmiş adı «Sümerban-k Bakırköy 
Pamuklu Sanayii Müessesesi» olmakla bera
ber halk ağzında «Bakırköy Bez Fabrikası» 
<liye meşhurdur. 

1850 de hususi ·bir teşebbüsle kurulmuş 
ve iş mevzuu el dokumacılığı: ile el basmacı
lığı olmuştur, o zamanlar da halk tarafından
sa.dece «Basmahane» adı ile anılmıştır. 

1860 senesine kadar adını tesbit edeme
diği.miz sahibi tarafından çalıştırılmaya gay
ret edilen müessese bu tarihden sonra Hazi
nei Hassaya devredilmiş-tir. 

1860 - 1867 yılları arasında Hazinei Has
S;:\ emrinde açılan Basmahane 1867 de Harbi
ye Nezareti Levazımatı Askeriye Dairesine 
devredilmiş ve 1921 senesine kadar 51 yıl 

ordu ihtiyacları için çalışmıştır. 
1921 de Harbiye Nezareti Askeri Fabri

kalar Umum MÜ:tlürlüğü emrine geçmiş 1925 
yılına kadar da bu umum müdürlüğe bağlı 

kalmıştır; 1924 de kabul edilen üç senelik bir 
ıslah programı gereğince makinelerin düzen
lenmesine başlanmış ve bir kısım yeni maki
neler temin olunmuş, bu işler arasında faali
yetini tatil ·eden fabrika 15 eylO.l 1924 de kıs
men yenilenmiş olarak işletmeye açılmıştır. 

1924 yılına kadar günlük 10 saat çalışma 
ile 203 kilopamuk ipliği ve 1015 metre bez 
imalatı yaparken, yani senede 370.000 metre 
bez dokunur iken yenilenmeden sonra senelik 
bez imalah 600.000 metreye çıkmıştır. 

Fabrika 1925 de Sanayi ve Maadin Ban
kasına, 1932 de Sanayi Ofisine ve 11 temmuz 
1933 tarihinde de Sümer Banka devrolun
muştur. 

Sümer Bank işe yeni bir ıslah programı· 
ile başlamıştır; evvela eski binayı terk ede
rek modern tekniğin icablarına uyarak teme
linden yeni bir fabrika binası inşa ettirmiş ve 
müesseseyi son sistem makinelerle techiz ede
rek 13 ağustos 1934 tarihinde işletmeye aç-
miştır. _ 

Açılma töreni başvekil İsmet İnönünün bir 
konuşması ile yapılmış, İnönü bu konuşmasın~ 
da şu izahatı vermiştir: 

«Bana verilen malumata göre Cumhuri
fet bu fabrikayı takriben 1600 iğ ile işlerken 
tesellüm etti. İ1k hamlede bu miktar 3600 iğe 
çıkarılmış ve yeni dairelerle fabrika· takriben 
9000 iğlik bir müessese olmuştur. 

«Sümerbank'ın tesis etmekte olduğu bü
yük fabrikalar önümüzdeki ilkbaharda 30.000 
iğle işlemeye başlıyacak memleketin en bü
yük dokuma müesseseleri olacaktır. Onlara 
bakılırsa, Bakırköy fabrikası daha küçük bir 
müessese sayılabilir. Bununla beraberber, 
Bakırköy fabrikasının hususiyetlerini ve hu
susi kıymetlerini nazarı dikkate vazetmek be
nim için hakiki bir zevktir. Hususi ve resmi 
bugün mevcut olan müesseselerin en yeni 
makinelere malik olanı hemen burasıdır. 

«Fakat bugün için, hepsinden daha kıy
metli olan görüş şudur: Bu fabrika, küçük ve 

· iptidai ·bir halderi mütemadiyen ilerliyerek v~ 
genişliıyerek kendii. kendine büyük . bir mü
essese olmuştur. Fabrikaların tasavvuru hat
ta kurulması yaşayabilir bir halde işletilmesi
ne nisbetle kolay sayılır. Asıl zor iş, kurulmuş 
bir fabrikayı (işletebilmek kaabiliyeti ve di
rayetidir. 

«Ba·kırköy fabr~kası geçen on sene· zar
fında bu imtihanı vermiş ve kıymetli müdürü 
reyine güvenilir ve eline miilletin sermayesi 
emanet olunur bir dirayet göstermiştir. Yeni 
kurulacak lfüyük müesseselerimizin işletme 
zamanlarında bu imtihan devrini hep beraber 
dikkat ve merakla takip edeceğiz. Bay Fazlı, 
fabrikanın muhtelif parçalarını bana · anlatır
ken işçilerin yetiştirilmesinden, makineler 
bakımından dıikka-timiı celbeden noktaları 

saklamadım. İşçilerin yetiştirilmesi yeni sınai 
haya:tmızda büyük bir vazifedir. Her _işçi kul
landığı makineden azami istifade kabiliyetim 
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yalnız bilgisi ile değil, bir nevi ateşli hırs ha
line ,gelen arzusu ile temin etmeği düşünme
lidir. milletin yeni iktisadi hayatını istikamet
lendirmek için ehemmiyet verdiği bu fabrka
lar ancak 'bilenlerin, çalışanların ve öğretmek 
isteyelerin ve öğrenmek kabiliyetinde olan~ 
ların bulunduğu yerler olacaktır. ·· 

<<Bilgisi, çalışması, hevesi az olanların 

sığınmaları için millet fabrika yapmıyor ve 
yapmıyacaktır. Fabrikaların kapısından ilk 
günü giren memur veya işçi herkesin bu .esası 
evvela yüreğıinin içine yerleştirmesi lazımdır. 
Onun için yeni büyük fabrikalar ilk kurulduk
ları andan itibaren sanatında ve masrafında 
dikkatten yüreği titreyen sanatkarların yetiş
mesi için gayret sarfetmelidir. 

«Burada gördüğüm iyi şeylerden biri fab
rıikada bayanların geniş bir çalışma zemini 
bulmasıdır. Ötedenberi kanaatim odur ki, ba
yanlarımız dokuma işlerinde ince zevkleri ve 
el maharetleriyle bizim dokumalarımıza dün
yada hususi bir kıymet temin edeceklerdir. 
Bazı ta·bi,i mahsullerimizin kendine mahsus 
bir nefaseti olması giıbi, eski el işlerimizin 
mazide tanmmş hususi çeşitleri gibi yeni do
kuma fabrikalarımızın da her tarafta sevile
cek ve aranılacak incelikleri olmalıdır. 

Bakİrköy fabri:~ası Cumhuriyette 1600 
iğden 9000 i geçen iğe vardı. Bu terakki nis
,bet sanat hayatımıza örnekler olursa, Türkiye 
az zamanda sanayi sahasında yüksek neticeler 
alacak demektir. Bu tafsilatı: sizlere ve efkarı 
umumiyeye zevkle veriyorum». 

İnönünün yakandaki sözlerini fabrika ta
rafından 1943 senesinde neşredilmiş broşür
den aldık; ayni eserde, 'başvakilin :nutkundan 
sonra şu malumat verilmiştir: 

«Bakırköy fabrikası, (il. 7. 1933) tarihin
de, Sümerbank'a 320.000 küsur lira kıymetiy
le devredilmiştir. Halen (11 Temmuz 1943) 
9838 iğ ve 320 dokuma tez,gahı ,bulunan f~bri
ka 1.507.000 liraya mal olmuştur. Fabrika se
nede 8 milyon metre bez dokuma kaabiliyeti
ne maliktir. 

«Bakırköy fabrikasında 700 kadın ve 800 
erkek işci çalışmaktadır. Şimdiki imalat prog
ramı ile senede 80.000 liralık boya kullan
maktadır. Muharrik kuvvetini şehir cereya
mndan aldığı için kömür sarfiyatı senede 2000 
tondur. 

«Fa·brikanın 11 temmuz 1933 den 1942 

senesine kadar pamuk sarfiyatı ile imalatı şu 
vaziyettedir: 

Sene Pamuk ton 
Dokuıunuş bez 

(metro) 

1933 300 1.160.000 
1934 700 2.560.000 
1935 1100· 4.715.000 
1936 1200 5.836.000 
1937 1400 · 6.317.000 
1938 1400 6.444.000 
1939 1800 8.134.000 
1940 2000 7.213.000 
1941 1500 6.765.000 
1942 1700 6.87LOOO 
Günden güne artan yurd ihtiyaçlarını 

karşılamak maksadı ile fabrika 1949 yılında 
yeniden genişletilmiş ve 1950 yılında 29904 
iğ ve 455 dokuma tezgahı ıile girmiştir. 

1960 yılındaki dururriu ile senede 4.400 
ton pamuk sarfederek 650 ton çeşidli cins ip
liği piyasaya arzetmek üzere 3600 ton iplik 
ve 15 milyon metre ham bez dokumakta ve 
•bu çeşidli tiplerdeki bezler ,ı terbiye edilerek 
piyasaya arzetmektedir: -

Fabrikanın bağlı olduğu umum müdür
. lük Ankarada, müessese müdürlüğü Bakırikö

yünde fabrik!adadır. Müdürün biri idari biri de 
teknik olmak üzere iki muavini vardır. 

İdari müdür muavinliğine bağlı altı mü
,dürlük vardır: muhasebe, ticaret, personel,, 
•gıda dağıtım, iç hizmetler, hastahane ve kreş. 

Teknik müdür muavine bağlanmış teşki
lat da şudur: 

1 - Esas İşletme Şefliği : 
a) İplik şO.besi 
b) -Dokuma şubesi 
c) Terbiye şO.besi 

2 - Yardımcı İşletmeler Şefliği: 
a) Mekanik atölye 
b) Makine bakım 
c) Elektrik bakım 
d) Teknolojik buhar santralı 

3 - Plan Bürosu: 
a) Etüd ve kontrol şefliği 
b) Planlama 
c) Eğitim işleri 
d) Telmik muamelatı, mu-ha.berat 
e) Hes,ab !işleri 

4 - İnşaat Bakım Şefliği. 
5 - Laboratuvarlar Sefliği. 

Fabrikayı 1960 yılın~ nisan ayında İs
tanbul Ansiklopedisi adına ziyaretimizde tes
hit ettiğimiz notlar şunlardır : 
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Pamuk : Senelik · ihtiyac 4400 ton olup 
Ege, Antalya ve Seyhan bölgelerinden sağla
nır. 

Kömür: Senelik 8000 ton, kömür tevzi 
müessesinden alınır.. . _ 

Enerji : 9.500.ÖOO kw. kuvvet ye 600.000 
kw. ışık için, cem'an_ 10.000.000 ~w. Şeh.ir 

santralından ve diğer hidrö elekttik santral-
lerden temin edilmektedir. · 

Kadro: 2.400 işçi ve 174 memur ve tek
nik eleman, cem'an 2574 kişidir. -İşçilere 
yılda ortalama 7 .000.000 Türk lirası iş karşılı
ğı ve 5.800.000 Türk lirası da: munzam ücret 
olmak üzere cem'an-· 12.800.00Ö Türk lirası 
ödenmektedir. 

Çalışma rejimi: Esas ve yardımcı işletme 
şubelerinde umumi· olarak 7,5 saatlik ve 3 
ekiple günde 22,5 saat çalışmaktadır. 

Sosyal işler : İşe gelen her işçiye günde 
2.000 kalorilik çeşidlı bir öğün .yemek verilir. 

· Her işçiye senede 2 kat bedelsiz iş elbi-
sesi verilir. \ 

Kıdemli işçiİere, kıdemine göre ikramiye 
verilir. 

İşiıide yeni bir buluş. yapan, liyakat gös
teren işçilere ikramiye verilir. 

İşçilere evlenme ve doğum yardİnı ya
pılır. 

İşçilerin: küçük çocuklarına, iş saatlerin
de kreşde 'bakı:lır. 

Spor -hareketleri : «Sumer Spor Gençlik 
kulübü» adı altında futbol, deniz, boks ve gü
reş kollarını ihtiva eden •bir kulüp mevcud 
olup her kolda bölge çapında muvaffakiyetler 
kazanmaktadır. 

HastaMne: Hariciye, dahiliye, röntgen, 
diş, nisaiye ve eczahane ;bölümlerini ihtiva 
eden 25 yataklı bir hastahane vardır; İşci Si
gortaları teşkilatı adına işcilerinin ve memur
larının muayene ve tedavisi işlerini yapmak- ~ 

tadır. 
~narı·_~ Raif Ayyıldız 

BAKIKÔY CİNAYETİ -- 1949 Nisa
nı başında işlenmiş -bir cinayettir. Aslen Di,
y-arbakır h olup dört çocuğu ile Bakırköyünde 
Asmalısalkım Sokağın-da bir evin bodrum k.a~ _ 
tında oturan ve Bakırköy Hamamında çalışan: 
30 yaşlarında kamil, isminde bir kadın, ·bu 
evin •ayni katında oturan Salih Yavuz adında
ki kiracıyı, sabahın alaca karanlığında ayak".' 
yoluna giderken arkasından bıçakla vurarak 

öldürmüş,· fakat katli üzerine alan Kamilenin 
onbir yaşındaki oğlu Cemal çocuk, cinayetin. 
ilk tahkikatını yaşından, başınd'an umulmıya
cak şekilde karıştırmıştır: Bu ilk okul tale
besi bıçak atma talimiyle oynar, bundan vaz
geçmesini söyliyenlere de : «Büyüyünce bı

çakçı olacağım!» der imiş. Fakat ayni mahal
de oturan mahmud isminde bir çocuk şahid, 
-kaatil olarak Kamileyi itham etmiş, bir ikaç 
gün sonra tahkikat tamik_ edilince ve Cemal de 
ilk <tahrifatından dönünce kaatÜin Kamile ol
quğu anlaşıİmış ve kadın mahk.ftm olmuştur. 
Cinayetin sebebi, kocasını memleketinde bı

rakarak çocukları ile beraber İstanbula ka,. 
çan Kamilenin evde bazı uygunsuz hareket
lerimin görülmesi ve_ Salih Yavuz tarafından 
bu hususta zabıtaya şikayet edilmesi _ yüzün., 
den beslenen müthiş bir kindir. 

Bibi. : Günün gazeteleri 

BAKIRKÖY. ÇARŞI. CAMİİ - Bakırkö
yünün iki camiinden biri · ve bu köyde yapıl.; 
mış ilk camidir; 1010 senesinde (Miladi 1601 -
1602) Şaban Ağa adında -bir hayır sahibinin 
eserıidir. Zaman ile harab olmuş, bugünkii 
kargir cami bu· eski mabedin -yerine Hicri 1292 
(Miladi 1875) de Sultan Abdülaziz tarafından 
inşa ettirilmiştir. Fevkani olan cam.ün altında 
ve Hüsreviye Sokağı üzerinde bulunan bir çeş
menin üstünde talik hat ile beş beyitlik _kita
be vardır; ki aslında bu kitabe hem camfü1 
hem çeşmenindir: 

Bin on salinde eyleyüb himmet Şaban Ağa merhum 
Bu mevkide bina itmişdi ala dmi ü çeşme 

Mürô.ri _dehr ile çıkmıııdı tarzı dilnişininden 
Karini inhidam olmuştu rana canii ü çeşme 

Bihamdillah kılındı sayei !::;alta.nede tecdid 
Bu ııev tarihi bihiİı üzere bu bala d.mi ü çeııme 

Binayi devleti ı::alıi zamanın payidar olsun 
Olundukc_a cihanda böyle ihya cami ü çeşme 

Baba tarihi tan:ıınla ibadullaba kıl tebıdr 
Yapıldı def'ai siniyede va.la cami ü çeşme 

sene 1292. 

Camiin müstakil kitabesi yoktur. 
Cami-in -avlusunda, mabedin -kapusu kar

şısında, üç musluklu yekpare bir taş tekne ve 
her musluğun üstünde de birer kitabe vardır; -
metinleri şudur : 

Sağdaki musluğun üstünde: «Sahibülhay
rat -Mehmed ağa ve Mustafa Ağa biraderan fi 
Ramazan sene 1099 (Miladi 1683). 
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Ortadaki musluğun üstünde : <<Yaptıkim 

bu musluğu Şaban Ağa ideler kim rahmet ide 
Hak ona fi gurrei ramazan 1099 (Miladi 1683). 

Soldaki musluğun üstünde: «Ceddim Şa
ban Ağanın camüşerife verdiği suyun vakf 
akçesidir, ihraç idüb cümle kariyelinin neza
reti ile ·bu musluğu tecdid idüb vakfetmişiz
dir, ahardan kimse m~ni olmıya». 

-Musluk kitabeleri aydın olarak gösteri
yor ki camiin Şaban Ağa vıakfı olan suyu ça
lınmış, Şaban Ağanın oğulları veya torunları 
olan ıMahmed ağa ile Mustafa Ağa cedlerinin 
çalınmış su vıakfını bütün Bakırköy Müslü
manlarının şehadeti ile meydana çıkarmışlar, 
harab olan musluğu da üç musluk -olarak ye
nilemişler; üçüncü kitabeye de bu suya artık 
kims~nin el atınamasınt kaydettirmişlerdir. 

Üç ·Jtitabeye deı kaydedilmiş olan: 1099 
yılının, hayır sahibi Şaban Ağanın ve
fat tarihi olmayıp evladından Mahıned ve 
Mustafa .Ağalar :taraf~ndan çalınmış vakıf su
yun camidşerüe iadesi tarihi olduğu daha yar 
kın görünür. 

Bu Ansiklopedinin yazı: ailesinden N~ok
Iis Sa:rris'in rum kaynaklarına dayaparak ver-

, 1 diği malfunata gö-
t re, Bakırköy Çarşı 
Q Cam.il Hicri 1061 -

1065 arasında (Mi
ladi 1650 - 1655) 
inşa edilmiştir, ba
nisi de Kocamus
tafapaşa'lı Derviş 

Ahmed Efendidir. 
Evvela ahşa-b . bir 
mabeddir, 1878 de 
yanmış ve 1880 de 
kasaba Şaban Ağa 

tarafından gargir olarak füya · edilriıiş ve hay
ra Bakırköy zenginlernden Yango Malinopu
los Çorbacı da 200 altun yardJmda •bulunmuş
tur. 

Sokak üzerindeki çeşmenin: ve cami av
lusundaki muslukların üzerindeki kita:beler 
karşısında rum kaynaklarının çok hatalı ol
duğu meydandad1T. • 

Eğer Kocamustafapaşalı · bir Derviş Ah
med Efendinin bu cami ile ·bir alakası varsa, 
.banisi olmayıp camiişerife minber koyduğu
nu söyliyebiliriz. 

Hicri 1099 (Miladi 1683) den evvel ölmüş 
Şaban Ağanın 1880 de camiikebir olarak ih
ya etmesi ise her halde garib, fahiş hatadır. 

Camüşerif, 1934 Belediye Şehir Rehbe
rine göre Hüsreviye Sokağı üzerindedir, so
kaktan evvela taş döşeli -bir avluya girilir. Av
lunun ortasında bir şadırvan ve yanında bir 
kuyu vardır; sokaktan girildiğine göre cami 
sağda, yukarıda bahsettiğimiz musluklar da 
solda kalır, tam karşıda dıa bir kahvehane ile 
üstünde vakıf odaları vardır. Kahvehanenin 
kapusu üzerinde de «İstanbul mahalle bekçi
leri yardımlaşma cemiyeti» diye bir levha 
asılmıştır .. 

Kahvehane bekçiler yardımlaşma cemi
yeti tarafından da işletilmiş olsa, adı üstün
de, sohbet, laklaka ve belki de oyun yeridir. 
kahvehane ve emsali müesseseler, her ne su
retle olursa olsun bir mabedin -harimine so
kulamaz. Nitekim 1960 yılı martının otuzun
cu günü İstanbul Ansiklopedisi adına bu ca
mii ziyaretimizde cami. avlusundaki kahveha
neye dolmuş bir kalabalık İstanbul Radyosu
nun yayınladığı bir fudbol maçını dinliyordu; 
camiişerif den ayrılırken de ,ayni Radyo, aşk 

Bakırköy Çal'§I Camü 

(Resim : Behcet) 
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ve alaka üzerine şarkı söylüyordu. Dünyanın 
hiç bir yerinde bir mabed avlusundan çengü 
çegane, «pas, şut ve gol». avazeleri yükselme
miştir. Kahvehanenin üzerindeki vakıf oda
larda da son zamanlara kadar bekar uşakları 
otururmuş, hayli uğraşılarak tahliye ettiril
miş. İstanbul mahalle bekçileri diyar garibi 
vatandaşlarımızın da mabede hürmeten ken
dilerine başka -bir yer aramaları gerekir. Ca
mi avlusuna yaraşan kahvehane değil, bir 
dershane, bir kütüphane olsa gerektir. 

Camiin . pabucluğunun sağında müezzin 
efendilerin istirahat ettikleri bir oda vardır .. 
Minare kapusu müezzin odasının hemen ya
nındadır. 

Pabuçluk avlu - taşlıktan camli bir böl
me ile ayrılmıştır. Pabuçluıktan fevkani olan 
camie geniş bir taş merdivenle çıkılır, mer
divenin üst sahanlığının sağında ve solunda 
üçer basamaklı taş merdivenler vardır ki sağ
daki merdivenden müftülük odasına girilir; 
müftü odası, zemin katındaki müezzin odası
nın üstüne rastlamaktadır. Soldaki merdiven
den küçük hir sofaya, oradan da yukarıda adı 
geçen bekar odalarına doğru uzanan bir kori
dora geçilir. 

Sahanlıktan bir ·kapıya son cemaat yeri
ne, oradan da camie girilir. Cami müstatil 
planlı, düz tavanlıdır. Duvarları levhalarla 
tezyin edilmiş olup mihrab duvarında sol kö
şede Yesarizadenin 1250 tarihli «Hüvesse
miül - alim» levhası Ayasofyadaki muazzam 
yazının bir -minyatürü olup fevkalada latif
tir. Sol duvarda Hattat Sami Efendinin de yi
ne talik hat ile •. 1312 tarihli «Dahilek ya Re
sulullah» levhası, sağ duvarda ayni hattatın 
tek hat ile diğer bir ıevhası, bir çerçeve için
de toplanmış müzehheb mirkaat ve bir hılye , 
levhası dikkatle muhafaza edilmesi gereken 
san'at eserleridir. 

Son cemaat mahallinin sol tarafında bir 
ahşab merdivenle yukarıdaki asma ma.hfele 
çıkılır. bu ahşap merdivenden alt kısımların
da bir kapu ile dar ve uzun bir odacık = mah
fele bağlan~r, ·bu odacık merdivenli bir kapu 
ile de bekar odalarına giden koridora mer
buttur. 

Camiişerif, yirmibeş senelik müezzini 
Mustafa Efen dinin himmeti eseri gaayet te
miz bulunuyordu. Evkafı mütevellisinin ihma
li yüzünden vaki şikayetler üzerine Vakıflar 

Umum Müdürlüğünce Evkafı mazbutaya alın
mış ve elhak yerinde bir iş yapılmıştır. 

Fevkani olan Bakırköy Çarşı Camiinin 
altında, büyük bir sarnıç vardır; Hüsreviye 
Sokağı üzerinde de ikisi çeşmenin sağında, 

ikisi solunda dört dükkanı bulunup dükkan
lardan ikisi nalbur, biri oduncu - kömürcü bi
ri de bir mobilyacı: tarafından işgal edilmiş 

bulunuyordu. 
Bibi. : REK ve Mehmed Koçu, Gezi notu. 

BAKIRKÖYDE ERMENİLER. - Bakır
köydeki Ermenilerin tarihi İstanbulun diğer 
semtlerine nisbeten yenidir. Ermenilerin bu
raya yerleşmeleri, o civarda bulunan Azatlı 
köyünde, tarihçi Avedis .Berberyan'a göre 
1793 yılında, Baruthanenin tesisiyle başlan

ması çok muhtemeldir. 

Filhakika Ermenilerin burada azami bir
buçuk asırlık bir mazisi olduğu bazı es-ki men
baılardan anlaşlıyor. Mesela · meşhur tarihçi 
ve edip Eremya Çelebi Kömürcüyan, 17 incı 
asrın ikinci yarısında, Ermeni dilinde ve man
zum olarak kaleme aldığı çok kıymetli «İs
tanbul tarihi» adlı eserinde. Bakırköyden 

bahsederken, zamanında Ermenilerle meskun 
olan semtleri zikrettiği halde, orada Ermeni
lerin yaşadığı hakkında :hiç bir şey söylemi
yor. Keza 18 inci asrın sonlarında İstanbul 
hakkında kıymetli tarihi malumat veren Mıhi
tarist rahiplerinden meşhur tarihçi Lu,kas İn
ciciyan, Bakırköyün lafını bile etmiyor. M;u
maileyhin Venedikte neşrettiği «Yeğnak PÜ
zantyan» isimli derginin 1818 yılına ait bir 
sayisında, İstanbulun semtlerinde yaşayan Er
menilerüi miktarını hane hesabı ile verdiği 
halde, Bakırköy Ermeni nüfusunu zikretmeğe 
lüzum görmüyor. Bundan anlaşılıyor ki, mez
kur tarihte oradaki Ermenilerin sayısı pek 
-cüz'i bir miktarda imiş. 

Ermenilerin Bakırköye asıl yerleşmeleri 

1835 sıralarında oradaki Baruthanenin tesi..: 
siyle ba..~lar. Şimendifer hattının inşasından 

sonra, diğer - unsurlar gibi, Ermenilerin de 
sayısı artmağa başlaı;p.ıştır. Ezcümle 1880 ta
rihlerinde Ermenilerin mevcudu ta:hminen 
100 hane kadar.dı. Bu artış 1920 . sıralarına 
kadar devam etmiştir. Bundan sonra Erm·eni
lerin harice hicretiyle ve bilhassa son zaman
larda umumiyetle zengin ailelerin Beyoğlu 
taraflarına göçmeleriyle Bakırköy Ermeni 
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nüfusu bir hayli azalmıştır. En soiı kayı,tlara 
göre bu miktar 400 aileye yakındır. 

Kiliseler - Bakırköyde Ermeniler. ilk , 
defa 1831 tarihinde bir kiliseye sahip olmuş
lardır. O zaman anlaşıldığına: göı-e Bakırköy
de ikam.et etmekte olan ~tlı'claki Barutha
nenin Ermeni işçileri Barıitcubaşi':öhannes 
Bey Dadyan'a (1798 -1869). müracaat ederek, 
kendileri için bir ibadethane temin etmesini 
rica etmişlerdir. O da Sultan Mahmuddan bu 
hususta müsaade almıştıt. İşte mezk:Qr tarih
te, Rumlar ahşap bir manastırlarını Ermeni
lere hediye etmişlerdir. Onlar da bu Kiliseyi 
Surp Sarkis tesmiye etmişlerdir. -

Bundan birkaç yıl sonra, görünüyor Jd 
bir kısım Ermeni amele aileleri muhtemelen 
kolaylık" olsun diye Azatlı Köyüne naklolun
muşlardır ki 1835 de Ohannes Bey Dadyan 
orada Surp Astvadzadsin namıyla müteveffa 
pederi Arakel Aınira Dadyan'm(l 753 - 1812) 
hatırası için yeni bir kilise inşa ettirmiştir. 

Mezktir kilise 1837 Nisan 25 de takdis olun
muştur~ 

Bakırköydeki asıl· Surp Astvadıadzin Ki
lisesinin (Bu maddeye -bak). İnşası ise malftm 
olduğu. üzre, 1844 yılının Nisan ayında ta
mamlanmıştır.· Yeni bir Kilisenin ihtiyacı şu 
suretle izah edilebilir. 1835 srralarmda Bakır
köyde yeni bir barutMne inşa olunmuştu. 

Surp Serkis Kilisesinin binası ahşap ve muh
temelen ufak ve köhne idi. Bunlardan başka 
Zeytin Bur.nunda bu sıralarda 1bir demir fab
rikası tesis· olunmuştu; (A. Berberyan'a göre 
25 Ekim 1845 de inşası tamamlanmıştır). 

Ohannesi Bey Dadyandan maada kilise 
avlusunda gömülü diğer kayda değer simalar 
şunlardır: 

Oğulları, Barutcubaşı Arakel - Sisak Bey 
Dadyan (1820-1886); Nerses-Hosrov Bey Dad
yan (1825-1872); Kirkor - Mihran Bey Dadyan 
(1832 - 1882); Nerses- Hosrov Beyin oğlu, Ar
şak- Nerses Bey Dadyan (ölümü 1894); Elyas 
(Eğyazar) Çayyan (1840- 1902); Onnik Bey 
Babayan, v.s. 

Mektepler - 1. Ardzrunyan - Dadyan ilk 
okulu Hayırhah olduğu kadar aynı zamanda 
münevver bir kim~e olan Ohannes Bey Dad-:
yan, kiliseyi yaptırırken · yanına bir de mek
tep inşa ettirmeği unutmamıştır ve atalarının 
,hatırasına izafeten ona «Ardzrunyan» isptjni 

vermiştir. 1892 de ahşap olan eskisinin yeri
ne 'bugünkü kagir bina yükseltilmiştir ve o ta
rihten itibaren Dadyanların sülalesine hür
meten, okul «Dadyan» tesmiye olunmuştur. 
_ 2. Nerşabuhyan ilk okulu. - Bu mek
tep Kapriel N erşebuhyan. tarafndan açılmış
tır ve 1886 - 1890 sıralarında faaliyette bulun
muştur. 

3. Nikoğosyan İlkokulu. - Aram Niko
ğosyan taraf1Iidan açılan bu mektep 1907-1909 
sıralarinda kısa bir müddet tedrisatta bulun
muştur. 

4. Bezezyan Lisesi. .. - Önce ilk tedrisat
ta bulunan bu mektep Boğos Bezazyan tara
fından 1908 de· tesis olunmuştur. Tedricen 
ilerliyerek Liseye kadar yükselmiştir. İkinci 
Cihan Haribinin ba§larına kadar lise olarak 
faaliyette bulunduktan sonra tekrar ilk tedri
sat derecesine inerek Beyoğluna ~ınmıştır. 

\ 

5. İsviçre - Ermeni ilkokulu, - Mütareke 
yılaarında ·bir kaç sene çalışmış olan pu mek
tep Garo Kevorkyan: yahut K~vork Garoyan 
isminde bir zat tarafından açılmıştır. 
. Bugün Bakırköyde yalnız Dadyan İlkoku-
lu faaliyettedir. 

Muhtelü eemiyet faaliyetleri - Eski ve 
yeni Bakırköy Ermeni cemaatı faaliyetlerin
den bazıları: Şunlardır: 11 inci Meşrutiyetten 
sonra Taşnak, Hınçak ve sair komiteler Ba
kırköyde de kulüpler açmışlardır. Mütareke 
yıllar.İıda ise Kızılhaç teşkilatı da mevcut ol
muştur. Son zamanlarda Yedikule Ermeni 
Hastahanesine yardım kolu da teşekkül etmiş
tir. Tahminen 1925 yılından ·beri fakirlere 
yardllİl kolu da faaliyettedir. 

Bakırköyde doğmuş yahut yaşamış bazı 
Er~enller - Ermeni Kilisesi;nin avlusunda 
medfun Dadyan efradından, Mezarlıkta gö
inülü olanların hemen. hemen ·hepsinden ve 
inektep açmış olanlardan maada kaydadeğer 
şahıslardan tesbit edebildiklerimiz şunlardır: 

İstanbul patriği Başpislcopos Horen Aşık
yan (1842-1899); Osmanlı· ))evleti yüksek 
memurlarından -Mıhrtat BeyBabayan; Osman
lı Mebusan Meclisi azalarından · Sıvas mebusu 
Dıkran Barşamyan; Matbaacı ve takvim naşiri 
Kevork. Zartaryan (ölümlü: 1888) .ve evlaıtları 
tarihçi Vahan Zartaryan (1871-1946) ve Bi
men Zartaryan (doğuşu 1880); Şair Yetvart 
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Kolanciyan (doğumu: 1880); Doktorlar: Sarkis 
Nahabetyan, Cilyan, Ohannes Aşıkyan, Peşti-. -
malciyan, v.s.; Genç yaşta ölen meşhur mu-
ganni Mike Keresteciyan, hayır ve cemaat !iş
leriyle tanınmış Apraham Apelyan, dans ho
cası Prof. Nişanyan, v.s. 

Mezarlık - Bakırköy Ermeni Mezarlığı 
İstasyonun arka tarafında ve Rum Kabrista
nının yanındadır. İstanbulun en yeni, en ufak 
ve aynı zamanda en bakımlı ve en mamur 
Ermeni mezarlıklarından biridir. Mesahası 
tahminen 2.000 m2 kadardır. Hangi tarihten 
itibaren kullanıldğı kat'i olarak belli değildir. 
Maamafih bir asra yaıkın- mazisi olması muh
temeldir. Mezarlığın toprağını Kilisenin pa
pazlarından Der Bedros, 1868 den sonra elde 
etmiştir. Kirkor Mısıryan adında bir hayır
hah tüccarın vasiyetiyle 1899 yılında mezarlı
ğın etrafı duvarla çevrilıniştir. Bir iki ytl ön
ce kabristana su getirtilerek ve yeni yollar 
yapılarak da-ha cazip bir hale sokulmuştur. 

Rastladığımız en eski mezartaşı kitabesi 
1879 tarihini taşıyor ve Bitlisli Markos Agop
yan isminde bir şahsa aittir. En güzel erme
ni-ce şiir 1885 de genç yaşta ölen Ver;Jtine Boh
çeliyan namında bir kızın mezar ıtaşındadır. 
Ermenice harflerle türkçe hiçbir kitabe mev
cut değildir. 

· Sa:n'at bakımından en zarif mezar ab!idesi 
Malha;gyan ailesine aittir. Keza Berberyan, 
Kavukyan ve Kuyumcuyan aileletine ait olan
lar da mezarlığın nazarı' dikkati çekecek abi
deleri arasındadırlar. 

Mezarlıkta gömülü kayda değer simalar 
ölümleri sırası ile şunlardır: Rahip Der Bed
ros Bedrosyan (1831 - 1893); Kirkor Mısıryan 
(1850- 1898); Dr. Karabet Nazaretyan (1856 -
1921); Dadyan okulu müdürü Zareh Mağak
yari (1873 - 1924); Rahip Der Bedros Bedros 
yan (1867 - 1929); Kilisenin sayılı hayırhah

Iarından Kayserili _Karabet Ohanyan · (1840 -
1931), ki bu satırları yazanın annesi tarafın
dan :büyük annesinin dayısıdır; edebiyatçı ve 
filolog Nişan Civanyan (1851 - 1933); Türkiye 
Hükfuneti konsoloslarından Serkis Balyan 
(1862 - 1936); lılgat naşiri Zakar Papazyan 
(1866 - 1942); Bezazyan Lisesi müessis ve mü
dürü Boğos Bezazyan (1878 - 1951). 

Kevork M. Pamukciyan 

BAKIRKÖYDE RUMLAR - Bakırköyü
nün Bizans devrinden, bu ansiklopedinin bu 

köyden bahseden maddesi içinde kalemimize 
emanet edilen yerde bahsetmiştik. Bakırk:ö

yünde rumların yeniden iskanı 1780 den son
ra başladı:. Yanyada Tepedelenli Ali Paşa dev
rinde Karbenişten ve Agrabadan eşkiya zıil
münden kaçan 10 - 12 rum ailesi, devlete is;_ 
yan etmiş olan Ali Paşanın tedibi ile meşgul 
olan padişaha sığındılar; İstanbula getirilerek 
Baku-köyündeki Ayios Pandeleiımon Bizans 
manastırının harabesi etrafındaıki verimli top
raklarda yerleşdiler; hükumet.den bu araziyi 
alarak ziraatle meşgul oldular. Bu muhacir
lerin öğrenebildiğimiz isimleri şunlardır: 
Epirden Sarandi Yiancoğlu ile: amcazadeleri 
Kosti, Zaharia ve Petro; Topal Ilias yahud 
Vasolaridis; Çukurbostanın ilk sahibleri Ata
nasios ve Kostantin Çukarlu; Andon, Dimitri 
ve Atina .Zaha:riadis; Karbenizten Agrefli Spi
rosoğlu Kostandi Malliupulos ile 14 çocuk sa
hibi bulunan büyük oğlu Yango Çorbacı; bun
ların hepsi bağcı - bağçıvandır. - Hatta 1800 
den evvel Bakırköyünde bir bağcı - bağç:iıvan 
loncası kurmuşlardı ki loncanın amblemi bir 
çapa ile •bir destere idi. Bu lonca 1812 de Sa
randı Yiancoğlunun ;bağışladığı arsa üzerine 
Ayios Yeorgios rum ortodoks kilisesini inşa 
ettirmişti. 

Kilisenin yanında Sarandinin, daima si
yah potur ile kalpak giyen oğlu Petro Yian
coğlu ile zevcesi Eleninin oturduğu harikula
de güzel bir bağçe içindeki iki katlı evleri bu
lunmaktaydı; ona yakın çıkmaz soka'k:da nam
lı rum kadın ressam Tahfa Floranın doğduğu 
ahşab ev hala durmaktadıı: (1960). 

Bakırköyünde yerleşen bu ilk çiftci mu
hacırlar mahallelerini ayırmak için yollarına 
çeşitli ağaçlar diktiler; Zeytinlik, Sakız ağacı 
ve Cevizlik gibi semt isimleri bu münasebetle 
takılmıştır. 

Bu muhacir aHelerden önce Bakırköyün
de yerleşmiş rumlardan en eski: isim olarak 
Yani Paskaloğlu'nu tesbit ettik; baba 1777 de 
ölmüş,. kendisi Osmanlı ordusunda binba~ı 

· rütbesi ile Sarayın ve Ordunun, Kasa:bbaşllı
ğını yapmıştır. 

1840 da oğlu Yeorgios Sakızağacı Mahal
lesinde Kamandarof'un evinin yanında beş 

ev inşa ederek Bakmköyde yerleşdi; bu evle
re de eniştesi Kasabbaşı Atanas Kostantinidis 
ile İngiliz konsolosu, -İtalyan Polmieri otur
muşlardır. 
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Köyün iki · fırınının sahibi Makedonyalı 
Torna Bulgarididir .. Çorlulu, koyun sürüleri. 
ile meşhur Pandeli Celeboğlu da ilk kasabı · 
olmuştur; Celeboğlu . İstanbuılda yerleşin.ce 
kıyafetini değiştirmemiş, «Şalvarlı Kasab» di
ye meşhur olmuştur. İlk yerleşenler arasın
da zengin bir çiftçi ailesi, Hacıteodoriler var
dır. 

1821 den sonra İıtaki adasından gemici·· 
Spiro genrisinin bir kayaya oturup parçalan
masından sonra kalabalık ailesi efradı ile Ba
kır.köyüne hicret etmiş, yerleşmiştir. Aynı sı
ralarda Kefalonyalı gemici Yorgi Kambiçis de 
Bakırköyüne gelmiştir. Bu iki aile Sakızağaci
nın ilk meyhanesi olan «Babi» de tertip ettik
leri eğlenceleri ile meşhurdur. 

Sonra sonra zengin tüccarlar gelmeğe 
·başladı, İoannis Voltu (1829-1917), Sakızlı 
İoan:nis Ciras (1828 -1907), Aleksandros Sar
ris gibi. 

Çiftçileri, gemicileri, tüccarları fikir adam
ları, kültürlü burjuvalar taltibetti, başta As
kepidisler. 

1868 - 1870 arasında da Anadoludan çık
mış, İstanbulda. zengin olmuş ru.mlar gelmi
ye başladılar; bunların evlMları arasınd·ari er
kek ve kadın pek çok kültür sahibi simalar 
yetişmiştir, bu arada ilk hatırlanan isimler
den biri arkeoloğ, tarih ve meskukat filimi 
Kostandi Makridis· Beydir; bu ailelerin ekseri
si, Bakırköyüne İstanbul. içinden kalkıp gel
miştir, mesela 1893 de Kumkapudan gelen 
«Ağa» lakabl ile anılan Fer.tekli Anastasios 
Aranapulos gibi. 

1857 de Fenerde çıkan büyük bir yan
gından sonra fenerli rumlardan ibir kısmı da 
Bakırköyüne hicret ettiler. 

Bakır köyünün Sirkeciye demiryolu ile 
bağlanması, Ayestefanos muahedesinin ;imza
sı Bakırköyüne İstanbulda yerleşmiş ecnebi
leri celb etti. Yine Ayastefanos Muahedesin
den sonradır ki Türk zenginleri, bu arada ta
nınmış Türk münevverleri Ba:kırköyüne rağ,. 
1bet etmeğe ba§ladılar. 

1922 den sonra İsta:nbuldaki rumların 
beşte dördünün Türkiyeyi terketmesi üzerine 
Bakırköyünün rum ekseriyeti de kalmadı:. Fa
kat hicret etmeye.nler, içtimaı ve fikri mües-· 
seselerini yaşatmaya muvaffak oldular. 

Kültür Derneği - 1947 de Bakırköyde 
rum gencleıinin gayreti. ile kurulmuş bir 

dernektir; önceleri İstanbul Caddesinde ufa
cık •bir odada bulunan merkezi kısa bir zaman
da Asmalı Sakız Sokağında gaayet geniş bir 
binaya taşınmıştır; bu bina, kilisenin arka
sında metruk bir aşhane idi, 1955 de kilise
den almaya muvaffak ola:n gençler tamir ve 
restore ettiler. Dernek muhtelif kollar üze
rinde çalışmaktadr: Tiyaıtro kolu, Müzik.kolu, 
Spor kolu, Kültür kolu, Gezi kolu, Kütiibha
ne kolu. ·Faaliyet programları dikkatle tatbik 
olunur. Aza sayısı oldukça yüksek olup ekse
riyetini de münevverler teşkil eder. Derneğin 
kurucular1ı Haralambos Cingiroğlu, Niko Ni
kola:idis, Yorgo Sianisoğl;., Staınat Macaridis 
ve Niko Klios'tur. Bu satırların yazıldığı ta
rihte reis avukat Yannaki Emirzes idi (1960). 

Fukaraperve.r Kadınlar Cemiyeti - Ev-
. la husust bir topluluk iken 1956 da resmen 

tescil ettirildi. Kurucuları Anastasia Gumbris, 
Sofia Petropuliadis ve Eleni Bunaropulos'tür. 
Önce bir aşocağı açmışlardı; gariblere, düş
künlere, medar olduğu görülünce azası fazla
laştı. Gelirini aile toplantıları teberrQlan ve 
tiyatro temsilleri ile temin eder. 

Mektebler - ·Bakırköyünde ilk rum mek
tebi geçen asrın başlarında Ayios Yeryios Ki
lisesinin narteksinde bir kilise mektebi . ola
rak açılmıştır. 1840 - 1841 yıllarında Patrik 
IV. Antimos ·bütün, kilise mekteplerini ~apat
tı; yerine laik mektepler tesis edildi, Bakır
köyünde ayni kilisenin avlusundaki bir koğuş
da müsbet bilgiler de veren yeni bir dershane 
açıldı; 1865 yılma kadar bu dershanenin mu
a~limi Zaharia Zahariadis idi. Bu dershane de 
1865 veba salgınında kapatıldı. 1868 - 1870 
atasında aynı koğuşda bir erkek çocuklar 
me~tebi açıldı, kızlar için de «Binbaşının Evi» 
diye maruf ·binada ayrı bir mektep kuruldu. 
Erkek mektebini 187 5 yılına kadar Y. Psihalis 
idare etmiştir. Kilisedeki koğuş küçük. ve gay
ri sıhhl olduğundan 1871 de muhtar Nikolos 
Askepidis ile Hacı. Todorinin gayretleri ile 
köyün rum zenginlerinden büyük bir iane 
toplandı; klisenin karşısında eski rum mezar
lığı arasına iki' katlı k:agir bir erkek mektebi 
inşa edileli. Neoklis Saı'ris 

, BAKIRKÖY FIRIN SOKAĞI - Balın· 
köyde Yenimahalle sokaklarından, Öcalan So
kağı ile gerideki bosta.nlar arasında uzanan bir 
yoldur. Tayyarecifethi ve Tayyarecisadık So
kakları ile birer dörtyolağzı yaparak kesişir; 
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asfalt döşenmiş; yaya kaldırımları kaba taş

tan, iki araba geçebilecek genişliktedir. İki 

kenarındaki evlerin ekserisi ahşab, çoğu bağ
çelidir; bitimine ya-kın tek katlı fakat çok şi
rin -bir beton villa ile iki katlı güzel bir ahşa:b 
köşk vardır. Adını, Öcalan Sokağı ile olan 
kavşağının sol köşesinde bulu.nan bir ekmek
ci fırınından almıştıx (Nisan 1952). 

Hakkı Göktürk 

BAKIRKÖY FRANSIZ KIZ MEKTEBİ -
1816 da Fransada Bordeau Şehrinde kurul
muş Mariste tarikaıti rahibeleri tarafından ka
pitülasyon muahedelerine dayanılarak İstan-
bulda açılmış mekteplerden ·biridir;_ Ne za
man açıldığı -bilinmiyor; fakat 1839 tarihli bir 

vesikada İstanbulun muhtelif semtlerinde -im
rulmuş 40 Fransız Latin Hıristiyan Me~ebi-
nin arasında adı: geçmelmedir. 1912 - 1913 
Türk - Fransız anlaşmasında adı geçen mek-
tepler tarasında da mevcutıtur. Bu kayıtlardan 
anlaşılıyor ki 74 sene yaşam.~tır. Harbi Umu
mide kapandığı muhakk~tır. Mütareke· yılla
rında yeniden açılıp açılmadığı öğrenilemedi. 
talebelerinin Osmanlı tebeası Rum ve Ermeni 
kızları olduğu da pek aydındır. 

Bibl.: O.N. Ergin, Türkiye Maarif Tarihi, il. 

BAKIRKÖY HAMAMI - Bakrrk,öyünde, 
İstanbul Yolu ile 'Bakırköyhamam Sokağının 
kavuşağı köşesindedir; Bakırköy Çarşı Camii
nin tam önüne düşer; Onyedin.ci. asır sonla
rında· cami ile beraber yapılmıştır. Bir «tek 

hamam» dır. 

Pek çok tadil görmüş, on yedinci• asır Türk 
yapı sanatında küçük tek hamam planı bozul
muş, hamamlarımızın dışardan bakıldığında 

en _pitoresk yeri olan camekan kısmı tama
men kaybolmuş,tur; şöyle ki, kaldırılan came.,. 
kanın yerme ğaayet çirkin iki katlı bir gargir 
bina eklenmiştir, bu -binanın zemin katında, 
İstanbul Yolu üzerinde dört göz irft:d •.dükkanı 
yapılmış; hamamın eski cam~runın giriş 

kapusu muhakkak ki İstanbul Yolu üzerinde 
iken bu muhdes 1:tagir 'binada giriş kapusu 
Hamam Sokağında açılmıştır; ve o çirkin ya
pı da zemin katında hamama ancak dar bir 

koridor bırakılmıştır; bu koridorun nihaye
tinde sağ tarafta bir merdivenle ikinci kata, 
yani zemindeki koridor ile dükkanların üstü
ne çıkılır; hamamın soyunma peyke ve oda
cıkları buradadır. 

Hamamın yeni kapusiından girilince he- . 
men sağda bir odacık vardır; bir terziye kira--. 
ya verilmiş, içine hamam kapusundan girilir 
bir atölye olmuştur. Kaldırılmış olan eski bu::. 
yük camekanın kapusu cadde üzerinde bulun~ 
duğu için, hamamın kadınlara tahsis edildiği 
günlerde ve saatlerde çarşı boyu cadde üstün-· 
deki kapudan bir kadının hamama girmesi, 
hamamdan çıkması eski edeb ve terbiye an'a
nelerimize uymadığı için, zannediyoruz ki bu 
terzi dükkanının yerinde eskiden . kadınlara 
mahsus bir kapu ·bulunmuş olacaktır. 

Asıl hamama, muhdes bin-anm zemin ka.,. 
tındaki mermer döşeli. koridorun sağındaki 

-bir kapudan girilir; bu kapu da dahil, hama-
mlli hiç •bir yerinde tahta kapu kanadı yok-
tur, halvetler, mahrem temizlik yeri ve ayak 
yolu medhalin tki üst kenarına asılı sallandı-. 
rılniış peştemaldan perdelerle kapanmıştır. 

Hamam iki kısma bölünmüştür; evvela 
dış koridora amud ikinci bir koridora giriliı:, 

bunun sağında tek kurnalı bir m·ahrem te
mizlik hücresi ile ikişer kurnalı iki halvet var
dır; sol :taraf.ta temizlenme hücresi karşısında 
te-k kurnalı bir soğuk halvet, onun: yanında 
dar bir ayakyolu, ayak yolunun yanında da üç 
kurnalı ve diğerlerine nisbetle büyükce bir 

· sıcak halvet vardır; bu sıcak halvetin kapusu 
hamamın ikinci kısmı:nda, kubbe altındaki gö
bek taşlı sahındadır. 

. Hamamın asıl harare, sahın kısmı tek 
. kubbe ile örtülmüş tam bir murabbadır; orta
sında ~ört köşeli bir göbek taşı, etrafı fU' do
layı mermer sofadır ve on üç kurnadır; ka
na.dsız, peştemal perdeli kapusundan girildiği
ne göre sol köşede ,bir kapudan yukarda bah
settiğim.iz üç kurnalı sıcak halvete geçilir. 

Bakırköy Hamam1nı ziyaret ettiğimiz 1960 
yılı nisan ayında hamam Bay Osman Cacekli 
ve oğlu Hakkı Cacekli tarafından işletmekte 
idi. Osman Cacekli ayni zamanda hamamın sa• 
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bibi idi; hamamı 1948-
1949 yılları arasında sa-
tın almış, .kendisi ile gö
rüşmek imkanı buluna- . 
matlığı için eski mülk sa
hibinin adi tesbit edile
medi. Bay Osman ve oğ
lu hamamcılığın yanında 
emlak.ciUk ile de meş
gul idiler; hamamın fev
kani soyunma yerinin al-
-- ·. .· . . 

tında dört göz irad dük-
kanlanµ(lall biri . «Uğur 
Emlak»_ adı ile bu işle

rinde yazıhane olarak kullanılmak
ta idi. Diğer dükkanlardan biri tü
tüncü, · biri kundura boya salonu, 
biri de kundura Umircisi, eskici 
idi. ·,. 

,, 

Bay Osman C_ acekli'nin irfan ¾ 
j 

sahibi zat ölduğu hamamının İstan-

Balı ırköy Hamamı 

(Resim : Behçet) 
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bul Ansiklopedisinde • tesbiti için 
göst.erdiği kôlaylıkfa ·bellidir; hiç 
şüphesiz ki patronun aldığı direk
tifHe ,Receb Odyanmaz adında ~ 
yaşli. bir dellak da; bir İstanbul 
hamamında çalışan adamın sahfü ' 
olması: gereken nezaketle rehbei•: ' , " 
Iik etmiştir, o garib, tatanda~ıh adı- , 
nı da bu, saill'larla bµ : bÜxqk .. kij ... <:ıı::ıa, =zıı,Jımı &.JJJ,~~ 

ıtüğe k!lydetmiş,.,' Oluy:orazl' ;,. ·· ·" ;> 
• • • "'.l \ - . -" • . ~ . • ,- .~: it.,· 

·(gso - ~!ı(ajsaii~a~';: !i~iiiipy.•· . : , 
Hamamında ·nafu, tiiellak·}Külhan- .. · . ·., .. .. ,,. _;;,·;-- •... . . ';. • J.: . ,S, r'•i ,·• . . . 
cı, ve : yanaşm?,::;ac~r;.:ş~kird' olarak 5 kişi ça-
lışmakta i~i; ·, ~pu~tt t ij~Undeki levhada da 
«Bakır~öy Şifa Hama'.mri:•iyazılı idi; . isim son 
zamanlarda, ~ıftir;., . '° ., 

Bibl.: RElt ~~- N;_ Baylav, · Gezi notu. 

BAKIRKÖY HAMAM SOKAĞI - Ba
kırköyde Baıkırköy - İstanbul yolu ile Hatbo
yu Caddesi arasında uzanır; . İstanbul Yolu 
kavşağından yüründpğüne göre sağ köşede 

bir tatlıcı dükkanı, sol köşede de sokağa adı
nı veren ve bir 0.nyedinc1 asır yapısı oian 
Bakırköy Şifa Hamamı vardır; iki araba ra'-
hat geçecek genişlikte ve paket taşı döşeli 
olup evvela sağa kıvrılır, sonra tekrar sola 
dönerek hat boyuna kadar dümdüz devam 
eder. Sağda İzzetmolla Sokağı, Reyhan So-

~~MrH~ını 
(Tıtslakc 'liJ~J! :ıtı.E.K.) 

kağı, Aınedci Sqİtiı.ğt-, $~1da da Danteleci So
kağı, ve Hallac· :m).şeyil'i Sokağı ile kavşakları 
vardır, sol kolda . l{~llac . Hüseyin ' Sokağı ile 
olan ·-kavşağı köşesinde Bakl'.lköy Karma Or
faokulu bulunmaktadır, bina geçen asır yapı
larından olub içinde bu köyün ilk büyük 
mekteplerinden ·biri olan Bakırköy Kız Rüş· 
diyesi tesis edilımişti. Sokağın kayde değer 
başka 'hususiyeti yoktur. 

BAKIRKÖY İSKELE CADDESİ - Ba
kırköyde sahil ile Bakırköy - İstanbul Yolu 
arasında dümdüz uzanan •bir caddedir; üç ara
ba geçecek genişlikte ve asfalt döşeli bir yol
dur; iki kenarında yeni beton villalar, apart
manlar, eski yapı kargir ve ahşap evler sıra
la-nmışt11"; hali vakti yerinde ve hatta zengince 
denilebilecek aile meskenleridir. 



BAKIRKÖY İSKELE ÇIKMAZI - 1914 - tSTANBUL 

Denize arka verilirse sağda isimsiz bir 
aralık sokak, Sakız Sokağı, Küçüıkyalı Soka
ğı, Kapamacıekrem Sokağı, Korsan Sokağı, 

solda da _ Sakızhyalı Sokağı, Asmalı Sokak, 
Kartopu Sokağı ve Bakırköy İskelesi çıkmazı 
ile birer kavşağı vardır. 

Köşkler arasında bir kaç boş arsa, bu ar
salardan 'birinde de bir odun deposu bulun
maktadır. Bu sokağın en güzel binası, ibelki 
Bakırköyünün ve hatta bütün binalaruı en ti
pik yapılarından biri, deniz tarafından yürün
düğüne göre, sol tarafta köşede 30 kapu nu
maralıı ·büyük bir ahşap köşktür. Zamanımızda 
Bay Hüseyin adında ;bir zatın milki olan bu 
bina, tahminimize göre bir asra yaklaşan bir 
ömre sahiptir; maalesef haı:.abcadır; bir gün 
yerini modern bir beton yapıya terk ederse 
çok acınır. Bu köşkte, mes'ud bir tesadüf
tür ki, ihtiyar yapının güzelliğini bilen birisi, 
heykeltraş, ve ressam· Kemal Külmaıt 1kiracı 

olarak oturmakta :idi (B.: Külmat, Kemal). 
köşkün bağçesinde, bilhassa taş üzerinde ça
lışmakla tanınıpış sanatkarın mermerden nah
tetmekde olduğu tabii cesamette bir üryan 
kadın heykeli bulunuyordu (30 Mart 1960). 

Bu satırların yazıldığ1ı sırada içinde Ba-

kırköy Adliyesi ile Maliyesinin bulunduğu es
·ki Halk Evi 'binası ile geniş avlusunun bir 
ucunda diğer bir binada «Bakırköy Gençlik 
Kulubü» de bu cadde üzerindedir. 

Caddenin ;bitiminde sol köşede de «Ba
kırköy Biçki ve Dikiş Yurdu» vardır. 

BAKIRKÖY İSKELESİ ÇIKMAZI - Ba
kırköy İskelesi Caddesi üzerindedir; · kayda 
değer hususiyeti, deniz ile ve iskele ile hiç 
alakası olmadığı halde ·bu ismi taşımakta bu
lunmasıdır (30 Mart 1960). 

Mehmed Koçu 

BAKIRKÖY - İSTANBUL NAKİL VA
SITALARI - Geçen asrın ikinci yarısına ka
dar, Bakırköyünde oturanlardan İstanbula işi 
dii§enler, yahud şehirden bu Köye gitmek is
teyenler, hali vakti yerinde kişi ise ata biner
di, kadınlar da arabaya binerlerdi; amelesi, 
rencberi, esnafı yaya gidip gelirdi. 

Sahilde bir kayık iskelesi vardı; deniz 
s:akin ise, en az iki çifte kayıklar ile de gidi
lip gelinirdi; kayıklar dolmuş da yaparlardı. 

1871 de bir Fransız Şirketi eliyle demir
yolu döşendi, İstanbul Avrupaya demiryolu 
ile bağlanır iken bu tarihden itibaren de Ba-

İskele Caddesinde Bakırköyün en güzel eski köıtkleruıden biri 
(Resim: Kemal Külmat) 



ANSİKLOPEDİSİ -1915 - BAKIRKÖY KÖPRÜ'SÜ 

kırköy ile Sirkeci ~rasmda ara tirenl.eri işle
tilmeğe başlandı .. 

1877 - 1878 arasında bir vapur iskelesi 
yapılarak İdarei Mahsusa Bakırköyü ile Ye
şil:köyüne bir vapur tren ile rekaabet edeme
di. Avrupa ,demiryolu Cumhuriyet devrinde 
Fransız Şirketinden Devletece. satın alındı; 

devlet demir yolları 1956 yılından itibaren 
bu hat üzerindeki kömürlü lokomotiflerle 
eski vagonları kaldırarak elektrikli tren işlet
meğe başladı. 

Bt.kırköy halen, trenden başka İstanbula 
,belediye ve halk otobüsleri ile de bağlıdır; 

otobüslerin İstanbuldan hareket yerleri Sir
kecidir. Yine durakları Sirkecide_ dolmuş ya-

• pan otomobiller vardır; adam başına iki lira 
ücretle. beş yolcu alırlar .. 

Bibl. : N. Sarris, Not; M. Koçu, Not. 

BAKIRKÖY KARAKOL SOKAĞI - Bakır
köyde Yenimahalle sokaklarındandır. Öcalan 
Sokağı ile gerideki Bostanlar arasında uzanır; 
iki araba geçebilecek genişlikte kaba taş dö
şeli bir yoldur. Tayyarecifethi ve Tayyareci
sadık Sokakları ile dörtyolağzı yaparak kesi
şir. Tayyarecif ethi Sokağı ile olan kavşağında 
bir kasab, bir manav ve bir 1bakkal vardır; Ye
nimahalle muhtarlığı da bu sokağin bitimine 
yakın bir yerdedir (Nisan 1952). 

Hakkı Göktürk 

BAKIRKÖY KIZ RÖŞDİYESİ - Eski 
Belediye Mektupçusu, Maarif adamı ve de
ğerli tarih bilgini Osman Nuri Erginin büyük 
Maarif tarihinde Kız Rüşdiyelerinden bahse• 
dilirken 1319 (Miladi) 1903) senesinde İstan
•bulda evvela 11 Kız Rüşdiyesi açıldığı (Emir
gan, Beşiktaş, KendUli, Üsküdar, Suıt~ .. 
med, Eyyub, Mollagürani, Kadıköy, Fatih, 
Küçükmustafapaşa ve Kocamustafapaşada) ve 
ibir müddet sonra bir ~ Rüşdiyesi de !Ba
kır-köyünde açılarak bu mekteplerin on ikiye 
çıkarıldığı yazılıdır. Me'haz . olarak devrin 
salnameleri gösterilmiş · ve maalesef Bakırköy 
Mektebi hakkında yeri, hiç olmazsa kurulu
şunda :talebe ·ve muallim mevcudu hakkında 
malumat verilriı.emiş,tir. Mesela şayanı dik
kattir · ki -yukarıda zikredilen me~teplerden 
Emirgan Kız Rüşdiyesinde 88 talebe 7 mual
lim, Sultan Ahmed Rüşdiyesiride 310 talebe, 
8 muallim, ·Kocamustafapaşa Rüşdiyesinde de 
115 talebe 4 muallim vardır; program ve sı-

nıf adedi ne olursa olsun talebe mevcudu ile 
muallim kadrosunun gösterdiği tezadın her 
hangi bir mantık yolu ile izahı zordur. Bakır
köy Rü~diyesinin ne zamana kadar· devam et
•tiği de :tesbit edilemedi. Bu mektebin, halen 
Bakırköyünde karma orta okulun 'bulunduğu 
binada açılmış olacağını tahmin ediyoruz (B.: 
Rüşdiye Mektepleri). 

Bibl.: O.N. Ergin, Türkiye Maarif Tarihi, ili. 

BAKIRKÖY KİREMİTLERİ - Zamanı
mızda İstanbul piyasasında bu köye nisbetle 
anılan kiremit yoktur; öyle tahmin ederiz ki 
Bakırköyünde, belki asırlardanberi k:iremit
çiliık terkedilmiş olacaktır. Halbuki 0naltıncı 
Asırda İstanbul Kadısına hitaben yazılmış bir 
-hattı hümayundan Bakırk.öyünde kiremit kül
liyetli miktarda sevkedildiği, evsafının adiliği 
yüzünden de hükO.metçe ciddi tedbirler alındı
ğını görüyoruz; bu hattı hümayunun bugünkü 
dilimize çevrilmiş sureti şudur : 

«İstanbul Kadısına hüküm ki; 

«Miınarbaşıınız olan Davud (B.: Davud 
Ağa, Mimarbaşı; Mimarbaşı). Divanı hüma
yuna mektub gönderüb Ba'kırköyünde kesilen 
kiremidlerden şikayet etmişdir; bu kiremit-

' lerin eni ve· boyu tayin ve ıtesbiıt e.dilmiş ölçü
den noksan imiş, gemilere yüklenüh İstanbu
la geldiğinde, gemiler· keresteci dükkanları 

önüne yanaşır ve· kiremitler keresteci esnafına 
gayet ucuza satılırmış, yoklarım.az, teftiş edil
me2lllliş. Bu. kiremitlerin evsafı çürükmüş, _az 
zaman içinde kırılır, dökülür, kullanıldıkları 
vakıf binalar da, miri ve halk yapılarında Ev
kafa, .Devlet, halka zarar ve gadir olurmuş. 
Buyurdum iki bundan 1böyle İstanbulun bütün 
iskelelerine Bak:ırköyünden gemilerle kiremit 
geldiğinde, keresteciler kahyası hazır bulu
nup bu kiremitleri muayene etmedikçe keres
teci esnafına asla satılmıyacaktır, satış. kahya
nın huzurunda, eni boyu ve sağlamlığı niza
ma. uygun görüldükten sonra yapılabilecektir. 
Gizli satıp alanları is.imleriyle divanı hüma
yunuma: yazub arz eylesin ki haklarıından ge- . 
line. fi 2 zilkaade 1004 (Miladi 1596)». 

BAKIRKÖY KÖPRÖSÜ --- Bakırköy - İs
tanbul Sahil Yolu üzerinde ve bez fabrikası
nın hemen yanı başında bir beton köprüdür, 
Çırpıcı Deresi ile Hazinedar Deresinin birle
şerek, denize döküldükleri yerdedir; her iki 
başında to.prak üstündeki_ kısımları He bera-



BAKIRKÖY KÖRFEZİ --- 1916 ..;._ İSTANBUL 

ber uzunluğu 100, altında su bulunan kısmın 
uzunluğu 20 ve genişliği 7 metredir; resmini 
çizen ve yapan Belediye mühendislerin.den: 
Arif Hikmet Bey olub resmiküşadı 26 eylfil 
1927 ·bir Pazartesi günü Sehir Emini' Muhid
din Bey tarafından (merh~m Muhiddin Üstün
dağ) yapılmıştır. O zamanlar Karaköy Köprü
sünden bir kuruş mururiye resmi verilip ge
çilmekte idi ve Belediye Meclisinde bu köprü 
parasının kaldırılması için çalışanların başın
da da avukat Sadeddin Ferid Bey bulunmak
ta idi Bakırköy Köprüsünün resmi küşadına 
çağnlanlar pasta ve çay ikramı ile ağırlanır
ken Sadeddin Ferid Bey Şehir Emini Muhid
din Beye latife yollu : 

- Bu köprü için de mururiye var mıdır? 
Diye sormuş, Muhiddin Bey de : 
- Yok maalesef! .. cevabını vermişti. 
Bibi. : Günün gazeteleri 

BAKIRKÖY KÖRFEZİ - İstanbul Tica
reti Bahriye Müdürlüğü tarafından 1928 de 
neşredilen İstanbul Limanı» adındaki reh
·berde Bakırköy hakkında şu satırlar yazılıdır: 

«Bakırköy sahili, Yeşilköy 'burnunun şar
kında bir körfezcik teskil eder. körfeze var
mazdan ev-&el güzel ve· şirin binaları muhtevi 
bir kasaba göze çarpar. Bakırköy körfezinde
ki kışladan yarım mil açıkta •bir vapur enkazı 
vardır. Bakırköyünün garbında Zeytinburnu 
fabrikaları vardır. ve· bunun yarım mil şar

kında yüksek bacalı İmalatı Harbiye Fabrika
ları vardır«. 

Mehmed Enisi beyin 1311 de (Miladi 1893-
1894) basılmış «Çanakkale ve Bahrisiyah Bo
ğazlariyle Marmara •Denizi Rehberi» adındaki 
eserinde, (müellif o taphte Bahriye Nezareti 
yaverlerinden ve mülbimievvel rütbesinde
dir). Bakırköy Körf ezl hakkında şu malumat 
verilmektedir: 

«Makriköy sahili Ayastefanos burnunun 
gün doğusuna doğru bir liman teşkil ederd.i ki 
Ayastefanos Deniz Fenerine nazaran (B.: Ye
şilköy Deniz Feneri) gündoğuşu poyraz cihetin
de 2 mil mesafede Makrıköyü görülür; nefsi 
İstanbul dışında ınamuriyet ve tevessO.» cihe
tinden anbean müterakki· bir kariyedir. Ayas
tefanos burnundan Sarayburnuna kadar sahil 
7 - 13 kolaç derinliğinde güzel demir mahal
lidir. Maknköyü açığı ile bu limanın garb kıs
mı daha derin olub deniz dibi daha iyi demir 
tutar. Yelkenli gemiler Karadenize çı~mak 

için müsaid rüzgar beklemek üzere •bu sahil 
boyunca demirlerler. Bu demir yeri bütün 
cenub ve batı rüzgarlarına açık ise de bunlar 
esmeğe başlayınca, Karadenize çıkacak yel
kenli gemiler de zaten demir almış bulunur
lar». , 

BAKIR PARA - Osmanlı Devletinin ma
li buhranlar karşısında madeni kıymetinin 
üstünde kıymet taşıyan Bakır para bastırma
sını mütalaa ·bu ansiklopedinin mevzu dışın

dadır; ·bir bakır paranın İstanbul tarihindeki 
bir hatırasını tesbit ile iktifa edeceğiz ~bdül
mecid zamanındaki mali buhranda. İstanbulda 
halk elinde ve kesesinde dolaşan gümüş ufak
lıklar tamamen ortadan kalkmış,· yerini, me
telik ve mangır, ·bakır paralar almıştı (B.:' 
Mangır; . -Metelik); kimi:n hükmünden çıktığı 

·bilinmeyen şu kıt'a da halk ağzına düşmüş, 
dolaşmıştı : 

E§ki hinnandır akaan herkesin 
~Uyf kim oldu hazine tamtakır 

Geçmede zer yerine ııimdi nuhas 
Devletin altın iıi oldu bakır ... 

İstanbul halkı bakır parayı da.ima hoşnut
suzlukla karşılamıştır; bunun en kesin vesi
kalı hicri 1100 (MilMi 1689) ıtari·hli üç fer
mandır; İstanbul Kaymakamına hitaben birin
cisinde, mangır kesilmek üzere darbhaneye 
saraydaki bakır mahzeninden: 1000 kantar ba
kır yollandığı yazılıdır. İkincisinde ,halkın. ye
ni mangırları almamazlık etmeleri şiddetle 

tenıbih 'edilmektedir. Üçüncü fermanda da İs.: 
tanbul zahire tüccarlarının, gümüş ve altın 
para ödeyerek getirtecekleri zahireyi istan
bulda bakırpara karşılığı satacakları için zl
hire getirtmedikleri, Büyü~ehrin bu ·yüzdett 
fevkalade sıkıntıya düştüğü, bunun derhal 
önüne geçilmesi ele alınmaktadır. 

Bibi. : Abdürrahman Şeref, Tarih müsahabe
leri; Ahmed Refik, Onildnci hicri asırda İstanbul 
hayatı. 

BAKIR YAPMAK (Altın adı) - Ayarı 
tam altıtı parayı halitasmda tesbit edilmiş 
miktardan fazla ,bakır katarak bozma,. kıyme
tinden ve itibardan düşürmeye benzetilerek, 
İstanıbul ağzında, temiz bir aile evladının kö
tü arkadaşlara kapılarak uygunsuzlar yoluna 
sapması, ayyaşlık, hırsızlık serserilikle leke-· 
lenmesi, ve emsali olmayan kötü kişiler elinde 
iffet ve namusunun payimal olması. 



ANSİKLOPEDİSİ - 1917 - .BAKİ 

Bilhassa saptıkları kötü yolların kurbanı 
olmuş n.evcivanlar şanında yazılmış destanlar
da bu söze pek sık rastlanır; kötülüğe teşvik 
edilen genç: <<Ben altın adımı baJnr yap
mam!..» diye ayak direr; cebir karşısında da: 
<<Altın adımı bakır yapmayın!..» diye yalvarır. 

Bu pek güzel, manalı söz zamanı.ınizda, 
her hald~ altın paranın tedavülden kalkması 
sebebiyle olacak, unutulmuş gbidir. 

BAKİ - Mahmud Abdülbaki Efendi, 
Türk ·Divan Edebiyatının yaşadığı asrı temsil 
eden en büyük simalarından biri, hicri 933 ve 
Miladi 1526 da İstanbulun Fatih semtindeki 
mahallelerinden. birinde doğdu; babası Fatih 
Camii müezzinlerindendi, bu adı unutulmuş 
müezzinin 1565 yılında Hicaza gittiği ve ora
da vefat ettiği «Şekaaik Zeyli» nde yazılıdır. 
Baki •babası öldüğü sırada kırk yaşlarında ve 
İstan•bulda Muradpaşa Medresesi müderrisi 
bulunuyordu. 

Müezzin Efendi fakirce bir adam olduğu 
için oğlunu bir saraç yanına çıraklığa ver
mişti. Saraçlar Çarşısı: ve İstanbulun tarih 
kütüklerinde ehemmiyetle bahsedilen meş

hur Saraçhanesi, zamanımızda dahi «Saraçha- . 
nebaşı» diye anılan yerde, bugün Acmcaza
de Hüseyin Paşa Külliyesinin önünden geçen 
sokak üstünde ve bu külliyenin karşısına 
rastlıyan sahada idi. Mahallelerine yakın ol
mak gerekir; bu dükkan - imalathanelerden 
birine ne kadar devam ettiği bilinmiyor, fa
kat saraç çıraklığında 8 - 11 yaş arasındaki 
çocukluğunun geçtiği !tahmin olunabilir. Tah
sil hayatına, çocuktaki okuma aşkını takdir 
eden ustasının izniyle Fatih Caıniinde, yalın 
ayak yarım paıbuç, cami derslerine devam ile 
başladığı da söylenebilir. 

Baki'nin hayatından bahseden eski kay
nakların hepsi, büyük şairin ulemadan Kara
manlı Mehmed Efen dinin tavsiyesi ile - ve 
belki de himayesi ile - medreseye girdiğini 
yazmak.tadır; fakat- hangi tarihte ve hangi 
medreseye girdiği de bilinmiyor. «Sahn» 
Medresesine devam ettiği sıralardadır ki şiir 

ve edebiyat ile uğraşmağa başladı, 18-20 yaş
larında Büyükşehrin edebi muhitlerinde seç
kin bir şair olarak tanındı. O devrin tanınmış 
şiir üstadı ihtiyar Zati, genç Bakiyi ilk ve çok 
takdir edenlerden biri oldu; Baki (H. 962) 1554 
de Nachcivan seferinden dönen Kanuni Sultan 
Süleymana bir kaside sunarak büyük Padişa-

hın iltifatına mahzar olduğu zaman yirmi se
kiz yaşında bulunuyordu. 

Zamanının ilim otoritelerinden biri olan 
Kadızade Efendiden ders almış, üstadının iti
mad ve· muhabbetini kazanmıştı, Kadızade (H. 
963) 1555 de Haleb kadısı olunca Bakiyi de 
götürdü, şair Haleb Mahkemesinde üstadına 
naiblik etti. 

Halebden dönüşünde Konyaya geldiği 

sırada Sam Kadısı Ebussuudzade Mehmed Ce
lebiye ;astladı, ona bir kaside sundu ve f;v
kalade takdirini celbetti. İstanbula döndükten 
sonra (Hicri 969) 1561 de Şeyhislam Ebussuuıi 
Efendinin himayesi sayesinde Müderrislik 
hayatına başladı. 

Siir ve san'attan ç.ok iyi anlıyan Kanuni 
Suıtaiı. Süleyman Baki'yi devrinin en kıymetli 
şairi .telakki ettiği için ·himayei şahanesine 
aldı ve her fırsaıtta iltifat ve ihsanlarda bu
lundu; (H. 971). 1563 de Silivride Piri Paşa 
Medresesi müderrisliğine tayin edilip ertesi 
yıl (M. 1564 = H. 972) İstanbulda Muradpaşa 
Medresesine nakledilen Baki (Hicri 973) lı$65 
de Hicazda babasını, Zigetvarda haşmetli ha
misi Sultan Suleymanı kaybetti. Otuz dokuz 
yaşında bulunan şair coşkun samimi teessürü 
içinde bu büyük hükümdar şanında yazdığı 
yedi bendlik mersiyesi ile Divan Edebiyatımı
zın abidevi eserlerinden birini meydana ge
tirmiş oldu · (B. : SüleymanII, Kam,ıni Sultan 
Süleyman); ölen efendisine karşı: derin bağl::.
lığını gösteren bu mersiye, ayni zamanda ye
ni hükümdara yaklaşmasını da kolaylaşdırdı; 
mersiyenin yedinci ve sonuncu bendi İkinci 
Sultan Selimi medih yolunda yazacağı kaside
lere bir ·başlangıç idi : 

Berbad kıldı tahtı Süleymaıu ruzigar 
Sultan Selim Hanı Skender seriri gör 

Vardı pelengi kılhi vegaa babı rahate 
Kühsarı Kibriyada duran nerre şiri gör 

Cevelana gitti ravzaya taca.si baği Kuds 
Ferri hümayi, evci saadetmesiri gör 

Ata sözünde «Kurbi sultan, ateşi sılzan» 
dır, fakat o devirler için refah yolu seriri 
saltanatın önünden geçmektedir, Baki de şair
ler kafilesinden ayrılmadı, yeni Padişaha ka
sideler s.unmağa başladı. 

(H; 977) 1569 da İstanbulda· .Mahmudpaşa 
Medresesine, (H. 979) 1571 de Eyyub Medrese
sine müderris tayin olundu; (H. 981) 1573 de 
Shan MUderrisi oldu; Üçüne~ Şµ-lt~P ,Muradın 
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cülusundan sonra da (H. 983) 1575 de Süley
ma:niye Medresesi Müderrisi oldu; artık ilmiye 
mesleğinde ara sıra hükümdarın meclislerine 
davet şerefine nail olacak mevkie yükselmiş 
oluyordu. 

Büyük şairin ikbalini çekemiyenler çok
tu; Üçüncü Sultan Muradın cülusu başlarında 
türlü tezv.irler ile Padişal;ıın gözünden düşü
rüldü, Padişah Baki'nin azil ve nefyini irade 
etti; Padişah yanında şairin Mmileri de vat'
dı, müderrislikten azledilen şairi sürgüne git
mekten güçlükle kurtardılar. 

(H. 984) 1576 da Edirnede Selimiye Mü
derrisi, ~H. 987) 1579 da -Mekke ve ertesi yıl 
Medine Kadısı tayin edildi. (H. 989) 1581 de 
azledilerek İstanbula geldi, hakkında yanıldı
ğını anlıyan Padişahın teveccühünü kazanma
ğa muvaffak oldu, ~H. 992) 1584 de İstanbul 
Kadısı, (H. 994) 1586 da Anadolu Kadıaskeri 
oldu; bir müddet açıkda kaldıktan sonra ~H. 
1000) 1592 de Rumeli Kadıaskeri tayin edildi. 
Artık ilmiye mesleğinin son basamağında idi; 
Altmış altı yaşında idi, Rumeli Kadıaskerli

ğinden sonra hakkı Şeyhülislamlık, fetva ma
kamıydı; muasırları ittifak ile şairin bu ma
kamı daima özlediğini söylerler; Rumeli Ka
dıaskerliğine çıkmış akranı arasında Şeyhü
lislamlığa elyak olduğunda da müttefiktirler; 
fakat özlediği makama · getirilmedi, tekaüd 
edildi Söhret ve servet sahibiydi, Seyhülis
lamlık ~nun için yalnız bir şeref d~vasıydı, 
tekaüdlük ağır bir darbe oldu. (H. 1C)03) 1595 
de Üçün.cü Muradın, ölümü ve Üçüncü Sultan 
Mehmedin Cülusu Saire yeni -bir ümid ışğı ol
du; Şeyhülislamlık yoluna sed çekenler de 
ölen Padişah ile 'beraber sahneden çıkmışlar
dı; yeni Padişaha kasideler yazdı, sihirkar ka
leminin sayesinde (H. 1003) 1595 de tekrar 
Rumeli Kadıaskeri oldu; ve ölünceye kadar 
beş sene bu makamda kaldı. 

Bu· yıllar içinde arkada~larından Hoca 
Saadeddin Efendi ve Sun'ullah Efendi birbiri 
peşinden Şeyhülislam oldular, fetva makamı 
iki defa boşaldığı ve kendisinin ·bilfiil Rumeli 
Kadıaskeri bulunurken iki mazul arkadaşının 
Şeyhülislam oluşu şaire o kadar ağır darbeler 
oldu ki bu kırgınlık ile hastalandi ve Hicri 23 
ramazan 1008, miladi 7 kasını 1600 bir cuma 
günü 75 yaşında öldü. 

Asrın büyük şaiirinin ölümü İstanbulda 
derin ve samimi ·bir teessür uyandırdı. ·bütün 

-büyük Devlet adamları, fikir ve san'at erbabı 
ihtiyar Kadıasker Mahmud ı\bdülbalti Efen
dinin son hizmetinde bulunmak için cenaze 
namazının kılınacağı Fatih Camiine koştular; 
Halk ise, « binbir ayak -bir ayak üstünde» top
lanmıştı. 

Namazı Şeyhülislam Sun'ullah Efendi 
kıldırdı; Musalla ıtaşının önünde, Baki'nin ta
butu önünde, ebedi uykusuna yatmış arkada
şının kırık kalble yazdığı: 

Kadrini sengi musallada bilüb ey Baki 
Durub e! bağlayalar karııına yaran saf saf ... 

beytini okumakla büyütk ·bir zar af et gösterdi. 
Tabutu, ,Ed.irnekapusu dışındaki kabrine ka
dar el üstünde ,götürüldü; Lalizade Sofası ya
nında Hamamcılar Sofasında hazırlanmış olaıi 
kabre defnedildi. 

Onyedinci Asrın büyük muharrir ve sey
yahı Evliya Çelebi Bakinin kabrini ziyarete 
gittiği zaman, mezar taşında Bağdadlı şair 

Hadinin: 

Biki Efendi gitdi ukbiye bin sekizde 

mısraı ile ,biten . bir kıt'a yazılı olduğunu 

söylüyor. Ne yazık ki bugün bu eski taş kay
bolmuştur; bugünkü basit ve çirkin kabir taşı 
ne zaman konulmuştur, tesbit edemedik, üze
rinde «ulemadan ve sultanüşşueradan · mer~ 
hum Abdülb_;ıki Efendi-hin ruhu için fatiha 
1062» diye ifadesi bozuk ve tarihi yanlış bir 
kitabe vardır. Reşad Ekrem Koçu mesmuata 
dayanarak verdiği maluma.tta: «İkinci Abdül
hamid zamanında tabibden ve ilaçdan pek 
hoşlanmayan haremağalan ar.asında !Bakinin 
kabir taşının 'bütün ıhastalıklara karşı şifakar 
olduğu yolunda bir inan yayılmış, ağalardan 
:biri hastalanınca bir araba ile adam gönderi
lir, taş yerinden sökülüp saraya getirilir, has
ta ağa da bir gece bu taşı konuna alıp yatar
mış. Bu gidip gelmeleri gören bir taş hırsızı ela 
b.ir gün saraydan geliyorum diyerek mezarlık 
·bekçilerinin gözü önünde büyük şairin taşını 
almış ve cahil bir taşçıya satmış. Fakat taş ye
rine gelmeyince mezar bekçilerinden biri sara
ya müracaat etmiş, haremağalarından taşı sor
muş, sirkat de o zaman anlaşılmış; vak'ayı 

duyduğu takdirde Sultan Hamidiri ,gazabına 

uğramakdan korkan haremağaları mezarlık 

bekçilerinin ağzını para ile kapatarak bugün 
görülen taşı alelacele bir gün içinde yaptırıp 
kabre koydurmuşlar» diyor. 
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Ta:hir Olgun merhum yaptığı inceleme
lerde Bakinin çoluk çocuğu olup olmadığına 
dair •bir kayda rastlamadığını sölütor. Profe
sör Fuad Köprülü 'büyük bir vukuf ve salahi
yetle İslam Ansiklopedisine yazdığı makale
. sinde diyor ki : 

«Baki'nin hususi hayatı, • onun ruhunu, mi
zacını ve bilhassa edebi şahsiyetini anlıyabil
memiz için daıha mühimdir; hatta meslek ha
yatındaki bir takım muvaffa:kiyet ve husran 
safahalarının sebeplerini daha yakından öğ
renmek için de buna ihtiyaç vardır. Kazanmış 
olduğu geniş şöhret dolayısiyle, gere~ muasır. 
kaynaklarda ve gerek daha sonra edebi ve 
tarihi vesikalarda ona ait bir çok malO.mata 
tesadüf edilmesi bize büyük şairin hususi ha
yatım oldukça vazih ,bir surette öğrenmek 1111;
karunı veriyor. Baki, daha gençliğindenben, 
açık ,ta:biatlı, şuh, şen ve laübali mizaclı bir 
adamdı. Düşündüğünü hemen söyler, sıxası 
gelen bir nütkteyi, her nerede olursa olsun, 
sarfetmekten kendini alamazdı. Zevk ve safa 
alemlerinde ne kadar serbest, neşeli ve atıl
gan ise, en ciddi meclislerde de ayni serbest
liği ve ayni neşeyi göstermekten çekinme~, 
tenkid ve Urizlerini esirgerne,;di. Zamanı rı
calinden •birçoklarını darıltması - mesela 
Seyhülislam Bosfanzade gibi~ mu'htelif za
~anlarda türlü türlü ağır ithamlara maruz 
kalması, hep bu nükteci, •geveze ve dedikodu
cu mizacından ileri geliyordu. Maamafih bu 
zarif ve şakacı mizacı ona bir çok da dostlar. 
ve hamiler kazandırmış, İstanbulun en yük
sek meclislerinde onun vücudunu daima arat
mıştır. Eski mecmualarda ve kitablarda onun 
bir takım latifelerine, nüktelerine tesadüf 
edildiği gibi, bunlardan bazıları ağızdan ağı
za asırlardan asırlara intikal edip durmuş-tur. 
Açık tabiatlı, ıtemiz yürekli, nazik ve kibar 
mizaclı olduğu için nükteli tariflerinde zara
fet haddini aşmaz, herkese iyi· muamele eder 
ve istemiyerek kalbini ıkırdğı kimselerin gön
lünü almağa çalışırdı». 

Bakiden önceki ve onun çağdaşı üstadlar 
hep İstanbul lehcesi dışında idiler. Şair: 

Geçemez hiiblerinden gönül İstanbulun 

mısraı ile de itiraf ettiği gibi İstanbul güzel
lerini ve onların en güzeli bulı.man' İstanbul 
dilini sevdi. Çok sevdiği ve çok güzel ikul
landığı İstanbul türkçesini şiirimize o sokdıı. 

Profesör Fuad Köprülü diyor ki : 

«Baki'ni-n ilham şekli hudud tanımıyan 
ve zaman zaman coşub taşan bir kaynaktan 
ziyade, daima ayni ahenk ile· ayni mecrada 
akıp- giden berrak bir suyu andrır ... Edebi 
sanatlara, kelime oyunlarına çok düşkün olan 
şair, eserlerini dalına büyük bir itina ile, her 
kelimeyi, her mazmunu, ,her hayali inceden in
ceye arayıp işlemek suretile vücude getirmiş, 
ilhamına hiçbir zaman serbest bir -~ecra ver
memiştir ... Onun yarattığı hayal alemi ve ya
şattığı tabiat ne Fuzull'ninki gibi sübjektif ve 
mücerred, ne de Şeyh Galibinki gibi fante
zisttir. ·Kendi muhiti ile daha çok alakalı olan 
Baki de, İstanbulun bahar, mehtab, kış man
zaralarını görmek, mısralarında Kanuni Sul
tan Süleyman ordularının zafer naralarını 

duymak kabildir. Mersiyelerinde olduğu gibi. 
medhiyelerinde ve fahriyelerinde de olduğu 
kadar, samimi ve mübalagadan uzaktır». 

·Bak:i'nin gerek kendi çağındaki şairler, 
gerekse sonra yetişenler üzerinde kuvvetle 
tesir ettiği muhakkaktır. Baki tarzında s~natlı 
şiirler yazmanın moda haline geldiğini o de
v.ix şairleri'Iıin örneklerini 'i.nceilemekle ,gör
mek mümkündür. 

Çağımızın büyük Türk şairi Yahya Ke
mal Beyatlı da BMti'nin bir gazelini taştır et
mek suretiyle bu teşirin günümüze kadar de
vam ettiğini gösterir : 

«Ferminı aşke can iledir inkiyadımız» 
Pürdür hayali yar ile her lahzei yadımız 
Mevkuufdur o mahe hulüsi fuadımız 
Ahir varırsa haddine hestü şadımız 
«Hümki kazaya zerre kadar yok inadımız» 

<<Baş eğmeziz eda.niye dünyayi dftn içün» 
İttik feda zevahiri şevki dertln içün 
Sattık metai ömrü meyi laalg(tn içün 
Növbet çalınca rihleti mülki sükiln içün 
«Allahadır tevekkülümüz itimMımız» 

<<Biz müttekayi zerkeşi cahe dayanmazız» 
. Bilini bahtı cayi mübahat sanmazız 
Perva.nevir §em'i mükafata yanmazız 
İkbal içtin mevaidi İblise kanmazız 
«Hakkın kemali lutfunadır itimadımız» 

«Zühdü salaha eylemeziz iltica hele» 
Asa.ti ittikaaye bedel cam alub ele 
Dünya.de varımız yoğumuz vermeziz yele 
Çelanekdeyiz kava.fili uşşaka me§'ale 
«Tuttu eğerçi alemi kevni fesadıllllZ» 

«Meyden safiyi batını humdur garez .hem.an» 
Değmezdi yoksa sekline peymanei mugan 
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Her cam içinde seyredilir başka bir cihan 
Şürbi müdam içün neye kıldık fedayi can 
«Erbabı zahir anlayamazlar muradımız» 

«Minnet Hudaya devleti dünya fena bulur» 
Elhak gazelde neşvei Baki bekaa bulur 
Ahlaf o nazma guş tutarken safa bulur 
Taştirimiz bu sayede az çok beha bulur 
«Baki kalır sahifei alemde adımız» 

Profesör şair N ecmeddin Halil 0nan 
«Baki Öldil>> adlı ·hece vezni ile yazdığı güzel 
manzumesi ile bizi Baki devri istanbuluna 
götürmektedir : 

O gün acı bir haber dola~dı Payitahtı; 
Kudretli Türk şiirinin karardı kutlu bahtı, 
Herkes büyük bir hüzün his etti için için. 

Birdenbire yayılan bu haber karşısında, 
Dükkanlar kapatıldı Sahhaflar Çarşısında 
Her duyan yola düşdü Fatihe gitmek için 

Sokaklardan geçereken er, kadın, yaşlı, taze, 
Bütün halkı ağlatan bu muhteşem cenaze 
Söz mülkünün sultanı Baki Efen~inindi. 

Mevkibin en başında hüseyni perdesinden 
Mersiyeler okuyan hafızların sesinden, 
Gönüllere ölümün· karanlık hüznü sindi. 

Daha sonra kim varsa, bey, ağa, yeniçeri, 
Ak sakallı vezirler, eski serhad beyleri, 
Hepsinin yeis içinde öne düşmüşdü ba§ı. 

Bu elem bağlamışdı dilini her birinin 
Alay durdu; nihayet koca Türk ııairinin 
Dünyada son durağı oldu musalla taşı 

Cemaat karşısında el bağlayıb susunca, 
Ulema zümresinden devrin en ulusunca, 
Kadri tekrar edildi kendi mısralarıyla 

Ölen o şairdi ki kalbinin ateşinden 
<<Yedi bend» i çıkarub bir faninin peı:ıinden 
Devirlerin hükmünü yendi mısralarıyla 

Baki gibi bu fani cihanda bazı bazı 
Bir fevvare halinde şiirinin ihtizazı 
Asırların üstünden aşanlar bahtiyardır. 

O deha kartalının her kanat çırpışında, 
Hız alan mısralara kainatın dışında 
Ebediyet denilen bir tek merhale vardır. 

Salim Riza 

Bakiden seçme parçalar : 

GAZEL 
Nedir bu handeler, bu işveler, bu naz ü istiğna 
Nedir bu cilveler, bu neşveler, ·bu kaameti bala 

Nedir bu arizu kadd, nedir bu çeşm ü e]?riiler 
Nedir bu hali enber bu, nedir bu habbetüssevda 

Nedir bu piç piç ü ham beham kakül 
Nedir bu turreler, bu halka halka zülfi müşk asa 
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Miyanın riştei can mı, gümüş ayine mi sinen 
Binaguşunla menguşun gül ile jfiledir guya 

Sefa ummaz, cefadan yüz çevirmez, Baki aşıkdır 
Niyaz etmek ana, cana yaraııır sana istiğna 

GAZEL 

Ahı hayatı la'Iine serçeşmei can teşnedir 
Sun cur'ai camı lebin kim abı hayvan teşnedir 

Can Ia'lin eyler arzu, yar içmek ister kaanımı 
Ya Rab ne vadidir bu kim can teşne, canan teşnedir 

Ahı zülali vaslına muhtac tenha ben değil 
Hak üzre· kalmış huşk leb, deryayı umman teşnedir 

Bezmi gaminde canü dil yandı yakıldı sakjya 
Depret elin, sun ayağı, meclisde yaran teşnedir 

Cana zülali vaslını ağyar umar uşşak umar 
Abı esbabı rahmete kafir, müselman teşnedir 

·Giryan o Leyli veıı, nola sahraya salsa beni 
Mecn!lnun abı çeşmine halkı beyaban teşnedir 

TAHMİS 
Rayeti fitne çeküp ol katli dilcu beyler 
Üştüler yanına her şilhi cefacu beyler 
Bir yere geldi nice gamzesi cadu beyler 
<<Bir alay oldu peri şivelü ahu beyler» 
«Gözü ahulerin ala.yine yahu beyler» 

KaynatUP nari gamı aşk ile hünu cigeri 
Gözlerimden akıdır kendi görünmez o. peri 
Sanmanuz nev'i beşerden ola bu şivekeri 
«Bir peri içlin akar iki gözüm çeşmeleri» 
«Sakının bilmia olun ılıdır · ol sil beyler» 

Can yedersen eğer ol husrevi şirin dehene 
Gaalib olsan rehi a{likında bugün kilhkene 
Ne kadar nakdi revanın da nisar olsa yine 
«Bivefalıklar itler yoluna canlar verene» 
«AceM böyle m-olur. dünyede hep bu beyler» 

Boynuna hile kemendin biri bağlar nagah 
Çıkarır doğru yolundan biri eyler gümrah 
Bu belaya bulamaz çare ne derviş ü ne• şah 
«Kimseye uymasın ulaşmasun Allah Allah» 
«Zülfi bi din ile ol gamesü cadu .beyler> 

Bakiya gel olalum kabei dil yoluna peyk 
Diyelim sem'a nida ·ericek ahir lebbeyk 
Girelim rahi Hüdaya deyüb essa'yü aleyk 
«Ne Necati ne güzeHer ne selamü ne aleyb 
«Fariguz eylemezüz kimseye tapu beyler» 

BEYİTLER, MISRALAR, MÜFREDLER . 

Saki elinde bülhüleyi bülbül eylesen 
İçsen : şerabı ruhlerini gül gül eylesen 

* 
Sakın sakın ki ey kaaı_ıı ya tiri ahdan 

· Ger gök demir olursa felekler deler geçtt 

* Zinhar · eline ayineyi vermen şu kafirin 
Zira görünce suretin putperest olur 

* 
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Zülfinden ayrü Baki bir hal ile yürür kim 
Zencirden botıanmış divanedür sanurlar 

* Ecel peymanesin sunmuş hayat ahına kandırmııı 

* Gül hasretinle yollara tutmutı kulaağını 

BA.Kİ (Dellakoğlu) - İkinci Sultan Ba
yazıd devrinde İstanbulun fevkalade güzelliği 
ile meşhur ve şiirle meşgul olmuş yiğiıtlerin

den, asıl adı bilinmiyor, «Baki» ·şiirdeki mah
lAsıdır, kendi adı da bu olabilir, yahud Ab
dülbakidir. «Dellakoğlu» lakabını deded:n . al
mış olacıtktır, zira adı unutulmuş olan babası
nın bu süfli hizmet ile hiç alakası olmamak 
gerekir, Fatih Camiinde ha.ti1blik etmiş, hafızı 
kur'an, sfilih, zahid bir adammış, davudi sesi 
ile kur'an okuduğunu işidenler «gaşyolub va.
lehli hayran, manendi bi can bir yerde kalub 
kendinden gider» imiş; nice defalar Sultan 
Bayazıdn meclislerine çağırılmıs, Kur'an oku
muş, Pad-işahın ihsanlarına nail olmuş. Güzel 
d'elikanlı da babasının yolundan gitmiş, hafızı 
Kelamullah olmuş, babasının davudi sesine te
varüs etmiş; şiir· ile de meşgul olduğu için 

· İstanbulun edebi mahfillerine; çağırılır imiş, 
hıfzına ve Hahi sesine melaheti vechiyesi ay
rıca revnak verir, camilerde ve meclislerde o 
geldiği zaman başka bir halet. olurmuş. Şu 
gazel matlaı şiir diline örnekdir : 1

1 

Nari hicrinle yakalıdan güzelim daği tenim 
Serbeser Qane boyandı bednim pirehenim 

Bibi. : Şehi Bey, Şuera tezkiresi. 

BAKİ (Hacı) - Birinci Ab.dülhamid ve 
Üçüncü Selim zamanlarında ÜS!k.üdarda bir 
·berberdir; o devrin tohumdan nadide lale ve 
sünbüller yetiştirmiş namlı bir çiçekçisidir; 
hayatı üzerine ,başka bir kayde rastlanamadı. 

Bibl. : Aş.ki. 

BAKİ BEY (Ahmedpaş~de)-S,~lt~~-İ,Q
rahlınin en makbul sadır~mı t~~~k9ylü Hr,~ 
zarpare Ahmed Paşanın kµçük olğuludur..,. aµ 
paş~zadenin r _9,üğünü .. SuUan . İbraWJ)l- ile .,,1Jı
me4: ~aşanın J~laketl~ri il~ .biteıı.,ye taril;ıi
~J~~ onbeş ~µ sürec~k, .ta.ıW bir.ln~rşi d~v, 
rılllp., açılmasına ~ebeP, ,o~ap.1648 ağ4-stos ih,ti.;: 
lfiliı~hı bir patlfolk ,:vermeşb,ıe se~J?)~lmuşt;u# 
(B. -=,;,s\Jımed Pa~~. Hı;µtr)?ar.e; tb:rahıJn, .Suh 
tan). · . , _ , ..• 

"! "', _ I "r ~ •, . ı · :• • , ı : ~• • t, ~ 

1921 - B.A.Kİ BEY (Ahmedpaşazade) 

dırazamı Kara Mustafa Paşanın sekiz yaşın
daki kızını aldı (B. : Mustafa Paşa, Keman
keş Kara Musatafa Paşa); damad Baki Be
yin kaç yaşında olduğunu bilmiyoruz, tahmi
nen en çok onaltı yaşında, buluğ çağına yeni 
girmiş olacaktır. Meş'um düğün hicri 16 re
ceb 1058, miladi 6 ağustos 1648 perşembe gü
Topkapusunda Kara Kethüda Bağçesinde ya
pıldı. Ahmed Paşa o zamanlar pek meşhur 
olan bu bağçeyi Yeniçeri Ocağının namlı er
kanından Kara Kethüdadan cebren ve. ikeh
ren satun almıştı. Gündüz parlak ziyafetler, 
gece de sabaha kadar iyşü işret, rakkas sey
ri, karagöz vesair türlü eğlence ile geçti. 

Yeniçeri Ocağının büyük nüfuz sahibi 
ağlarından Bektaş Ağa, Koca Muslahaddin 
Ağa, Kara Murad Ağa, Karaçavuş Mustafa\ 
Ağa ve Çelebi Kethüda- Mustafa Ağa ile sadı
razamın arası çok gergin idi. (Bütün bu isim
lere bakınız). Sultan İ-brahim.in her tarafını 
samur ile döşetip duvarlarına ve tavanına va
rınca samur kaplatmak istediği bir oda için 
sadırazamın kendilerinden samur ve para ta
lebini red iden ·bu ağalar vezirden bir fena
lık geleceğini ,tahmin etmişlerdi; endişe için
de idiler. Hakikatde de Ahmed Paşa oğlu Ba
ki Beyin düğünü behanesi ile •bu namlı ağa
ları Topkapusundaki bağçesne davet ederek 
orada sık boğaz ile idamlarını kararlaştırmış
tı. Fakat Yeniçeri Ağalarının her biri · düğün 
ziyafetine boğazları gaddddareli otuzar kırkar 
çuhadar, ve bir o kadar pür silah yeniçeri ile 
gittiler. Bir odaya alınıp çıkacak yemek sof- -
ralarını beklerler_ iken sadırazamı~ adamla
rından olup ocaklının gizli tarafd'arlığını gü
den Receb Ağa geldi: «Ne durursunuz! Dev
letlinin _size kasdi vardır, bundan sonra ev:ıe
rinizde dahi bulunmayub odalardan (Yeniçeri 
kışlasµıdan) ayrılmayın!..» deyince evvela Ka
ra Mıfra.d Ağa güğreyerek fırladi: «Ya!.. kazi
Y böY,'le mdir .. biz de kolay kolay ölmeyiz! .. -
Bizd:eri suç gitti!..» diye bağırdı. Yemek ye
meden kalkub gittiler, o geceyi bir arada ih-

. tila ~eşvereti ile geçirdiler, ertesi cuma gü
n~~~~~J~arayda Yeniodalar denilen büyük 
Y etf$f_:luşlasında, kışlanın: ortasındaki Orta 
Caritfi{4<ıPlanaraık asked ihtilalin ilk yalımı
nı parlat\ıla"r. 

. İnclr;Icöylü ya-hud Ş~lı,t'i AhmeçJ:,:P,{lşa•lcüf 
çük oğlu Baki Beye Sultan İ-brahimin ilk -sa-

, - A,ğalax,ı,p, düğün yerini terk edip ihtilal 
meşveretine •başladıklarını öğrenen sadırazam 

Ahmed Paşa, yanına heybeler dolusu altın 



B.AKİBEY SOKAĞI - 1922 - ·• İSTANBUL 

alarak iki sadık iç oğlanı ile selAıneti kaçup 
bir dost yanında gizlenmede buldu. 

Düğün yeri perişan oldu. A1hmed Paşanın 
katli ve Sultan İbrahimin tahtdan indirilmesi 
ve bilahare idamı ile sona eren: ,bu Yeniçeıi 
ihtilalinde genç Baki Beyin ne olduğu bilin
miyor; hayatı körpe ve toy gençliğine bağış-
landığı muhakkaktır. · 

Bibl.: Naima Tarihi. 

BAKİBEY SOKAĞI - 1934 Belediye 
Şehir Rehberinin 10 numaralı paftasına göre 
Sehremininde Nevbahar Mahallesi Sokakla
;mdan, Selçuksultan Sokağı ile Özbeksüley
manefendi Sokağı arasında uzanır; Halimbey, 
Samipaşa, Adak Sokakaları ile ka~şağı var
dır, Darüşşefaka Sokağı ile de d·örtyolağzı ya
parak kesişir; aşağıdaki notlar 1952 yılı mar
tında tesbit edilmiştir: 

Darüşşefaka Sokağı ile kesişdiği yerden 
Özbeksüleymanefendi Sokağı ile kavuşduğu 
yere kadar olan kısım üstünde gece kondular 
yapılmış bulunuyordu. 

Selçuksultan Sokağı kavuşağından giril
diğine· göre, iki araba geçebilecek genişlikde, 
kaba taş döşeli iken bozulmuş, toprak yol ha
liıni almış, üzerindeJd ikişer üçer katlı ahşab 
evler, bir beton yapı orta halli aile mesken
leridir. 

Hakkı Göktürk 

BA.KİÇELEBİOĞLU (Zeki Cemal) - Ga
zeteci ve muallim; 1900 de Kastomonu da doğ
du; Cemal Bey adında 'bir zabitin oğludur; 
tahsilini Yüksek Ticaret Mektebinde tamam
ladı; daha bu mektebin talebesi iken 1924 de 
Cumhuriyet Gazetesine muhabir olarak inti
sab etti, uzun yıllar 
,bu gazete ile Vakıt 
ve Son Telgraf Ga
zetelerinde çalış

dı, «B ü y ü k Ga· 
zete» adı ile bir 
magazin çık.ardı; 

sonra <<Ekonomi» 
gazetesini tesis et; 
ti; bu arada ekalli
yet mekteplerinde 
de türkçe muallim
liği yaptı. 

Son derecede Zeki Cemal Bakiçelebioğlu 
mazbut hayatı ve iş (Resim: Nezih) 

bilirliği ile sıkıntısız yaşadı, 1957 mebus se
çiminde Demokrat Parti adayı olarak memle
keti olan Kastomonu Vilayetinden mebus se
çildi; 1959 da kaılb sektesinden vefat etti. 

Kısa •boylu, cevval, muhakkak ki bece
rikli bir iş adamıydı; ter,biyesiyle ve daima 
mütebessim sempatik yüzü ile İstanbul basın 
muhitinde sevilmiş bir zat idi. 

BAKİ DEDE SOKAĞI - Halle Fenerinin 
Tevkiicaf er Mahallesi sokaldarından, Camcı

çeşmesi Yokuşu ile Sancakdar Yokuşu arasın
da uzanır; Fe.nerkireçhanesi Sokağı ve Aldın 
Sokağı ile birer dörtyolağzıı yaparak kes~ir. 
Camcıçeşmesi Yokuşundan gelindiğine göre, 
iki araba geçebilecek genişlikde, kabataş dö.:. 
şelidir. İki yanında gaayet dar yaya kaldırımı 
vardır. Akcin Sokağı !kavuşağından ötesi b<r 
zuktur.. İki kenarındaki evlerin sokak ikapu
larına, yerine göre 4-6 basamak taş merdiven
lerle çıkılır,, üçer dörder katlı evlerin hepsi 
kagir, derli topludur. Sağ kolda bir Ayia Pa
raskevi Ayazması vardrr. Se'kenesinin hemen 
hepsi rumdur (mart 1951). 

Hakkı Göktü.rk 

BAKİ EFENDİ - İkinci Abdülhamid 
devrinde Ba·bıali ricalinden bir İstanbullu ti
pi; hal tercemesi elde edilemedi; Semih Müm
taz Bey merhum, içinde Babıilide geçen yıl
larının hatıralarını naklettiği «Tirihimizde ha
yal olmuş hakikatler» adlı eserinde bu zat
den şu satırlarla bahsediyor: 

«Sadaretin evrak müdürü Baki Efendi 
Babıalinin eskilerinden ve hemen hemen: her
kesin sevgililerindendi. Senelerce ta vefatına 
kadar ·bu vazifede kaldı ve kıl kadar doğru
lulrtan ayrılmıyarak gelen geçeri sadırazam
ların ve müsteşarların emniyetini kazandı. 

Kısa boylu ,Baki Efendi uzun boylu konuşmayı 
sever, gördüklerini anlatır; tatlı tatlı menkı

beler, nakleder, hulasa kendini aratırdı. ts
tanbulda, Şehzadebaşında Kuyucu Muradpa-, 
şa Türbesinin arka cihetlerine tesadüf eden 
bahçe içindeki ta-hini boyalı konağını hatır

larım. Babam hazan heni buraya götürürdü. 
Ve 'hunu da hatırlarım: Her çarşamba gecesi 
aziz ve samimi ahbaplar Baki Efendide topla
nırlar, yemek yerler, sohbet ederler, eğle!ll,ir
lerdi. Beylikçi Nasır Bey, teşrifatçı Hatabizi
delerden Behcet Bey ve biraderi Bekir . Bey, 
Esat Molla Bey, babam Reşit Münitaz Bey 
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{paşa), İstanl;>Ulda bulundukça Babanzade 
Mustafa ZJhni Paşa, Reşid Akif Bey (paşa), 

müsteşar Bülbill Tevfik Bey (paşa), şair Celal 
Paşa emsali zevat gibi. 

«Baki Efendinin oğlu Müfit Bey de (ame
di hülefasından) arkadaşlarını ayrıca davet ve 
ikram edenlerdendi. Bu zat s,onraları müsteşar 
Tevfik Paşaya damat oldu ve ,birkaç sene ev
vel vefat etti. Babıalide amedi odasında be
raberdik. Baki Efendide de iyi yemekler ye
mek ve yedirmek merakı: olduğundan ,harem
deki eski ka.Jfaların yeşil· emir dolmaları meş
hurdu. 

«Baki Efendi Babıali evrakı işini hayli 
tanzim etmekle de şöhret bulan dürüst me
murlardan biri idi ve vefatında bütün Babıali 
erkanına ve efradına acılar bıraktı. Onu hep- ' 
si hürmetle ve samimiyetle severlerdi. 

Bibl. : Semih Mümtaz, Tarihimizde _Hayal ol
muş hakikatler. 

BA.KİEFENDİ CAMİİ - (B. : Abdülbaki 
Mescidi. Üsküdarda Sultan Tepesinde). , 

BAKKAL - İstanbulda ve bütün Tür
kiyede bakkallık, bakkaliye ticareti diğer bü
tün esnafta ve ticari sahada olduğu gibi Tan
zimat devrine kadar «Gedik» denilen tahdi
de tabiydi (B. : Gedik); yani bir adam, serma
yesi ne olursa olsun istediği zaman istediği 
yerde bir dükkan bulub bakkallık yapamazdı; 
İstanbulda gerek çarşılarda gerek mahalle iç
lerinde ,bakkal dükkB.!nlan yerleri· ile tes
bit edilmişti; devlet semtin i'htiyacım takdir 
ve esnaf ile ehalinin müracaatını kabul ede
rek yeni bir 'bakkal dük.kanı gediği ihdas et
medikçe mevcud bakkal esnafına bir yenisi 
katılamazdı. Yine bütün esnaf gibi bakkallar 
da pirleri, yiğit başıları ve devletçe tayin edi
len Kethüdaları ile bakkallar loncasında sağ
lam kefalet altında idiler; devletçe konulan 
narhlara ve esnaf nizamnamelerine riayet, ve 
bilhassa hileli terazi ve dirhem kullanmaktan 
mutlaka ictiınaba bu kefalet ile de ayrıca mec
bur idiler. 

Gümrük nizamınca her bakkalın yanında 
kaç çırak bulundurabileceği de tayin edilmiş
ti; çıraklar da kefalet altında ahnırdı (B. : Be
kar Uş~ları). 

İst~nbulda bakkallık, tanzimat devrinde 
gediklerin lağvı tarihi olan hicri 1278 (1861) 
tarihine kadar yalnız müslümanların elinde 
idi. Bu tarihten sonradır ki, evvela kendi ev-

!erinde dahi türkçe konuşan Karamanlı orto
doks Türkler (B. : Karamaınlılar) ,bakkal oldu
lar. 

İstan1bul Kadısına gönderilmiş Hicri 1221 
Miladi 1806 tarihli bir fermandan gedik ni
zamına ve kefalete rağmen bazı uygunsuz 
kimselerin İstanbulda ,bakkallık yolu ile bü
yük ölçüde dolandırıcılığa teşebbüs ettikleri
ni, gedik nizamına ve kefalet işlerine bakan-

, ların vazifelerinde dikkatli davraınmadıkları
nı öğreniyoruz; fermanın bu maddeye taal]J,l'.ik 
eden kısmının bugünkü yazı dilimize çevril
miş sureti şudur: 

«... İstanbulda Balkapanı ve Galatada 
Yağkapanı tüccarları, zeyıtinyağı ve sabun 
tüccarları, Odunkapusu tüccarları, . kuru ye
miş ve pekmez ve pirinç tüccarları ve mumcu 
esnafı ile bakkal esnafının ellerine verilen 
farmanda tafsil ile beyan edilip açıklandığı 

üzere ·bakkallar sattı:klan malları alıp yuka
rıda zUcredilen tüccarlar tarafından sair bel
delerden İstanbula getirdikleri türlü zahireyi 
Pazarbaşı ve Bölükbaşı ve Ustabaşıları dela
letiyle alacaklardır (B. : Kapanlar; Balkapanı; 
Yağkapanı) ve ıbunlar ·bu malları kefilleri 
alınmış, rabıta altındaki :bakkal esnafına da
ğıtacaklard11 ve malın tevziinde sekizde · bir 
bedelini esnaftan: ~olaylıkla tahsil edip tüc
cara vereceklerdir. Kefile· rabtolunmayanlar 
bakkallık yapamaz. Ahvali me·çhul bazı: kim
seler İstanbulda, Galatada. Eyytrbda, Üskü
darda bakkal gediği tedarik ederek ve bu ge
diği aldıkl~rı yerden (mesela İstanbuldan Üs
küdara, Üsküdardan Eyyuba) diledikleri yere 
nakil için Galata, Eyyub ve Üsküdar hakim
lerinden ve sair mahkemelerden: ilam ve hüc
cet alarak nizam şartlarına ay.kırı olan yeni
den bakkal dükkanları açtıkları, Tüccardan 
malı aldıktan sonra kaçıp kayboldukları, tüc

. car malının · bu suretle zayi olduğu öğrenil-
miştir. Bundan böy,le Asitanei Aliyemde (İs
tanbulda) ve Galata, Eyyub ve Üsküdarda ve 
·buralara bağlı yerlerde gedik nakletmek, ye
niden gedik açmak, esnaf tarafından birbir
lerine gedik satıp almak, borca karşı gedik 
terhin etmek gibi hallerde ancak İstan1bul 
Kadıları huzurlarında alınan: hüccet ve ilam
lar muteberdir.· Bakkal taifesinden biri tüc
cardan satın aldığı zahirelerin akçesini ver
mekte cevir ve eza ederse (borcunu ödemede 
alacaklısı tüccarı üzerse) veya borcunu öde
meden ölürse, yahut iflasını ilan ederse elin-
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de mevcut olan malı ve veresiyeden alaca,klari 
Pazarbaşı ve saireleri tarafından ve mahke~ 
mece yazılarak satılacak, borçlarını ödeıneğe 
yetmezse sahibi bulunduğu bakkal gediği İs
tanbul Kadısı huzurunda satılacak, onun be~ 
deli yetmezse mütebaki borcu kefillerinden 
tahsil olunarak alacaklısı Tüccara verilecek
tir. 

. ' 

«Bundan- böyle ·bu haller yine tek~ı:ür 

ederse, 'bakkal yolsuzluğu yüzünden tüccarın 
u~ayacağı zararı vazifelerini ihmal eden Pa
zarbaşı, Bölükbaşı ve Ustabaşılar ödeyecekler
dir. 

Realist romancı Salahaddin Enis (B. : Ata
bekoğlu, Selahaddin Enis) «Bataklık Çiçeği» 
adındaki eserinin «Lambo Usta» ·başlıklı hi
kayesinde istanbulun bir Karamanlı bakkal 
tipini çizmeğe çalışmıştır; aşağıdaki satırları 

o hikayed~n ·alıyoruz: 

- « ... Bütün hemşehrileri memleketlerinde 
evini; öküzünü- satıp paralarını kemerlerine 
doldurduktan sonra günün birinde köyün şeh
re giden yollarında bir gölge halinde silinip 
kayboluyorlardı Bu yol, onları İstanbula, pa
ranın bol olduğu İstanbula götürüyordu. 

<<Şimdilik karısını da yanına almağa lü
zum görmemişti.. 

Her gün bir parça 
daha fazla ekmek 
yiyen, ;buna rağ

men akşama kadar 
evin köşesinde pi
nekleyip ağzında 

sakızı geviş getiren 
bir mahlukdan baş
ka bir şey miydi? 
Hususiyle İstanbul, . 
yalnız :paranı~ de
ğil, karın·ın da ·,bol 
olduğu bir memle
ketti.. 

«Lambo Usta 
tam dört senedir 
İstanbulun -- içerilek 
m a h a 11 e 1 e rin
den birinde icra
yı ticaret ediyordu. 
Mahallenin yegane 
•bakkalıydı. i ç e r i 
giren her müşteri, 

Karamanlı Bakkal tipi 
(Karikatür: Ahmed Münif; 

Akbaba, 192l) 

tezgahı başında 

kirli yapraklı vere
siye defterinin bu
ruşuk sahifeleri 
karşısında iri şiş

kin karnı, iki geniş 
kıvrım teşkil eden 
yuvarlak ensesı, 

pos bıyıklarla mes
tur yağız esmer 
çehresiyle Lambo 
Ustayı her zaman 
meşgul bulurlardı. 

Böyle bitmez tü
kenmez neler yazı
yordu? Bunu hiç 
k im s e bilmezdi. 
Mahelleli içinde en 
cimrisi olan mü
meyyiz mütekaidi 
Hacı İbrahim ·E-f en 

Karamaıılı Bakkal tipi 
(Karikatür: _ Ahmed Münif; 

Akba8a, 1923) 

diden tutunuz da kahveci İsmaile kadar her
kes ona ·borçlu idi. 

«Kısa bir zaman içinde mahall,elinin taşı
dığı zihniyeti pek kolaylıkla öğrenip anlamış
tı: İstanbullular, malın iyiliğinden ucuzluğuna 
bakıyorlardı; müşterilerini gübre ile tayyiş 

eden ördeklere ·benzetiyordu. 

«... Esrarı ticaretine kimse akıl erdireme
mişti. İki sokak aşırı ·bakkal Mihal'ın onikiye 
sattığını o mutlaka onbire veriyor ve müşte
rilerine hiç bir şey kazanmadığını, ancak ser
mayesine verdiğini söylüyordu. Onun hu ucuz
culuktaki maksadı öteki mahallenin müşteri
lerini kendine celbedip -bakkal Mihali iflas et
tirmek. ve ondan sonra istediği gibi mahalle
liyi haraca kesmekti. 

Bu pek kolay iş değildi; bakkal Mih.ıl 

gibi senelerdenberi küflenmiş, ev bark sahibi 
olmuş -küplü bir 1bakkalı devirmenin kolay iş 
olmadığını kendisi de biliyordu. 

-«... Lambo Usta mahalleliye güleryüzle 
nüfuz etmekte idi... Son zamanlarda, mahal
leliden bazı ileri gelenlerin muvarfakat ve yar
dınu ile dükkanında bir de tezga·h açmışdı. 
Her ne kadar hükumetten izin almamışsa da 
gizliden gizliye bu işi görüyordu ... M~ktep ho
cası Hac1 Kerim Efendi her ne kadar mahalle 
Kahvesinde itiraz için ağzını açmışsa da Bekir 
Reis muhik ve mantıki delail ile Kerim Ho
canın fikirlerini pek güzel rı;ıd ve cerh etmiş-
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ti : Mademki mahallede akşamcılar vardı, o 
halde :bunların ötede beride meyhane meyha
ne dolaşıp gece yarılarına kadar çoluk çocuk
larını sofra başında bekletmelerinden ise bu
racıkta işlerini görmeleri her halde daha mu
vafık değil miydi? Ak sakalı ile Hacı Nuri 
Bey bile ·bu fHgin doğruluğunu tasdik etmiş
di. Esasen iş de gizli oluyordu. Lambo Usta, 
dükkanının iç tarafa kıvrılan ~ahzenini buna 
hasretmişti. Akşam o~ur olmaz Komiser -Meh
med Efendiden tuıtunuz da Hacı Nuri Beye 
kadar aksamcıfar birer ikiser iç tarafta isli 
bir lamb~ altında içtima ediyorlar ve orada, 
bir kadehle işlerini pek güzel görüyorlardı. 

«Esrarı. ticarete vakıf olan Lambo Usta, 
ayni zamanda mahallelinin haleti ruhiyesini de 
pek güzel anlamıştı. Bunun için manzarası 

yağ küpleri,· 'gaz tenekeleri, kahve çuvalları 
olan dükkaının bu gizli köşeciğini şöyle bir 
güleryüzlü; ak çehreli bir çırakla şenlendir
meği düşündü. Şüphesiz bu, müşterilerin cel
bi için pek muvafık ,bir fikirdi. 

« ... Günün birinde çapkın çelıresiyle gü
zel -bir kabak çiçeği gibi açılan ve daha geldi
ği gün mahal:lelice Kaymak Yuvan tesmiye 
edilen bu çocuk, müşteriler üzerinde hakika
ten iyi bir tesir yapmıştı... Tesiri de yalnız 
•bu mahalleye münhasır kalmamış, az zaman 
içinde öteki mahallelere kadar sirayet·etmişdı. 
Yalnız Lambo Usta ince işlerin açığa vurulma
yıp gizlice yapılmasında 1bir mahzur görmedi
ğini müşterilerine çıtlatmıştı. Lağım kokusu
nun intişar etmemesi için . küngü kırmamak 
lazımdı. 

«Yuvan'ın -yürudu mahalleli beyninde ye
ni -bir kıylü kaal açmış, kahvede beynel rüfe
kaa ince telmihlere sebep olmuştu. Lambo 
Ustaca bunların hiç ·biri haizi ehemmiyet de
ğildi. O ancak kasasına -giren paraları bilirdi. 

« ... Lambo Usta maksadına muvaffak ol-. 
muştu. Artık öteki mahalleden bir çok müş
terileri kendisine celbetmiş ve bu suretle bak
kal· Mihal'i solda sıfır :bırakmıştı. 

« ... Bu galebe ne kendisinin, ne de dük
kanının usul ve eşkali hariciyesinde görüle
·bilen bir tahavvül husule getirmedi... Pastır
ma yağı, peyiıir. suyu ile siyah ve ağır kokulu 
bir· meşin 'parçasına benzeyen göğüslijğünü, 
sµıek tersleriyle adeta kurum tutmuş came
kanlarını bile temzletmecli ... Yalnız kasa gün
ler geçtikçe bir gebe kadın karnı gibi kabarı
yordu. 

«... kazancına rağmen ortada ·bir eksik 
vardı: kadın.. iki tulum gibi sarkan meme
leriyle ineğe benzeyen karısı gençliğinin bir 
hatası olarak boynunda kalmıştı. .. Köyde bile 
evlilik içinde bekar hayatı yaşamakta idi.. bu
nunla beraber karısını getirmediğine mütees
sifdi. .. 

Kadın mahrumiyeti içinde geçen gecelerde 
bütün çirkinliği ile beraber karısını arzu edi-'
yordu. Filhakika ortada ·bütün mahallelinin 
yanıp tutuş.tuğu çırağı Yuvan · vardı, lakin 
Lambo mümkün değil ondan bir şey anlami
yordu. Halbuki Kaymak Yuvan mahallenin 
horozlarını qaşına topladığı gi'bi tavukları

nı da .birer birer çekiyordu ... Hizmetçi kız
lar iğne iplik almak ·behanesiyle Yuvan'ın pe
şine takılıp dükkana sürükleniyorlar, bimföıa 
~evakıkuflar ile dakikalarca makara, iğne seçi
yorlardı... Yuvan'a karşı ruhunda gizli bir 
hase-d ve infial duyuyordu. 

« ... Kendisinin nesi eksikti? .. Yuvan tüy
süz bir çocuk, lakin kendisi tamam kuvvetli 
bir erkekdi. Fakat ah bu İstanbul kadınları. .. 

, Sıkı bir yeld·irme altında kıçlarını bir tence~ 

Karikatürde Bakkal : 
_.. Öyle bir eser okumak istiyorum ki heyeca.ııdan çıl
dırayım!.. 

- Bakkalın hesap pusulasım oku! 
(Karikatür: Cevad Şakir; Akbaba, 1923) 
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re gibi çalkaya çalkaya yürüyen bunlar, bü
tün b~ hizmetçi kızlar, delik v.e pis bir ayak
kabı idiler. İçleri . biraz koklanılsa ... 

« ... Lambo Usta, adım atacağı yeri yok
lamadan ayağını uzatır adam değildi. Arada 
bir din farkı vardı... Dikkat etmeli idi. Kö
şedeki penbe eve taşınan hariciye kalemi ka
tipler.inden Necib Fehmi Beyin .hizmetçisi 
Anika diğerleri arasında bir iStisna te~kil edi
yordu. .. Kendisi ile onun· arasında muhabbe
te mani bir sebep yoktu ... Bu, bir açık kapu 
idi. 

«Her ne kadar Anika Lambo Ustaya yüz 
vermemekte ise de yola getirmek zor bir şey 
değildi. 

«Önceleri . ılık bir hava gibi damarlanna 
nüfuz eden bu kızın aşkı kısa zamanda bir 
ateş gibi vücudunu sardı. 

«Bu aşk sakin ve neşeli hayatında büyük 
bir değişiklik husule getirdi. Alaycı bir papa
ğan gibi şaklayan Lambo Usta ıslak ve miskin 
,bir hasta kargaya dönmüştü. · Tezgahının ba-

" şınd1c ~kşama kadar Anikasını. bekliyordu ... 
Hiçten sebeplerle onu dükkanında : işgal edi;. 
yor, kıskançlık hissi altında Yuvan'ı hiçten +

.beh~nelerle dükkandan uzaklaştıriyordu. 
«Anika Lambo Ustanın keıidisine tutkun 

olduğunu biliyordu. Onu tam burnundan ya
kalamıştı. Bililtizam eliyle veya; koiu ile ona 
temas ediyor, ·bakkalı çıldırtıyordu. Kendisi
ni dirhem dirhem satıyor, musahabeleri en 
lezzetli yerinde bırakıp eve geç kaldığını söy-
leyip dükkanı terkediyordu. · · 

Karikatürde Bakkal: 
- Bu giizel havada · niçin şemsiye açıyorsun? 
- Aman sus!.. Bakkala on lira borcum var, gör-

mesin.. · . 
(Karikatür: Muvaffak; Akbaba, ·. 1923 . 

« ... Şimdi Lambo Usta da müşteri ile be;.; 
raber kadeh toka ediyor, ıstırablarını ·ispirto~ 
ya gömmek istiyordu. Artık şen, mültefit, kur,. 
naz değildi. 

«Bahar ve yaz böyle geçti. Anika, Lambo 
Ustaya teslim olursa bir müddet sonra kani 
doymuş bu küplü bakkalın ,kendisini terk 
edeceğini fındıkçı ve orospu kadınlara has 
ameli muhakeme ile düşünüyordu. 

«Lambo bir bataklık içine düştüğüne pek 
emindi. Binaenaleyh düğüm vuran bu adamın 
-nazarında artık paranın da kıymeti kalına;. 
mıştı. · 

~ . 

«Bir sonbahar akşamı hemşehrileri Lam-
bo Ustayı Karaman yollarında, bir eşeğin Sll'
tlna vurulmuş iki heğbe ortasmda, neş'esiz .ve 
hasta, İstanbuldan köyüne dönerken · giird-µ
ler .. ». 

Salahaddin. Enıisin bu Karamanlı bakkai 
_tipi her halde çok mübalağalıdır. İstanbulun 
Müslüman mahalle bakkalları Karamanlı bak
kalların veresiyecilikte gösterdikleri S01'SUZ 

cesaret ~arşısında gerilemişler, evlerinde ko
nuştukları dil de türkçe olan . bu . Anadolu 
rumları İstanbul mahallelerinde açtıkları 
dükkanlarda . veresiyecilikle tutunmuşlar,: «ve
resiye defterleri üzerinde hiç kimsenin nele.r 
yaptığını bilmediği bitmez tükenmezbir meş
guliyet ile durmuşlar» idi; fakat hiç ,biri S~
haddin Enisin anlattığı bir Lambo Usta olma
mıştı. . 

. Karamanlı bakkalların veresiye defter-
_ lerine sattıkları şeyin hem •bedeli. hem de mik
darını ilaveli yazdıkları hakkında · yerleşmiş 

bir kanaat vardı. Bazılan da akıllarına esdik-' 
çe, müşterilerinin mutad alışverişlerine uy .. 
gun, veresiye defterine bir okka gaz, bir •okka· 
pirinç ilave ederdi. Hemen hepsinin bir müd- · 
det sonra tüyünü düzüp kalantorlaşması da bu 
veresiye defteri hırsızlıkları He - olduğu kanaa-' 
ti de umumi idi. Bir Karamanlı bakkalın Ka-' 
dıköyünde koca bir apartmanın sa-~bi olan: 
kalender meşreb ve alicenab bir paşazadeden· 
veresiye defterind~ki borcu karşılığı aldiğı 

1930 ile 1933 arasında işidilmiş vakal:ardan:
dır. Bu bakkallardan bir kısmı da eski küQe- · 
ranıiı vekilharcları He ortak olarak veresiye: 
defteri doldururdu. Evlerde, konak)arda da 
ayrıca defter tutulur, bakkal kendi defterin-: 
deki alacak fazlasını kabul ettiremeyeceğin.L 
kendisi de anlarsa suçu daima· çırağın:a 'yükX 
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Karikatürde Bakkal : 
- Terfiinizi tebrik ederim! .. 
~· Teşekkür ederim ama, bilmiş ol, maa!! eski fiat• 

dan,. yüzde yirmisi noksan! .. 
(Karikatür; Rıfkı; Aydede, 1922). 

ler: <<Çıra·k bellıim yazdığımı ·bilmemiş, bir de 
o yazmiş .. » diye özür dilerdL Terazide çlaima 
bir kaç dirhem eksik tartmak, erzakın vasa
tını, hatta adisini verip fiatını daima alasının 
narhı üzerinden yazmak, arada veresiyede 
kaptırdıkları sermayeye karşı •bir nevi meşru 
tedbir sayılmış olsa gerektir. Karamanlı bak
kal tipi .ile ,bakkala borçlu İstanbullular üze
rine mizah gazetlerinde çı~mış fıkra ve kari-
katürler pek çoktur. Bu ·yolda üsküdarlı halk 
şari Aşık Razinin de alaylı bir manzumesi var
dır: 

Karamanın koyunu 
Sonra çıkar oyunu 
Bakkal l3odos çırağa 
Aşılamış huyunu 

Uymuş usta pendine 
Bak çırağın fencline 
Vekilharcı bağlamış 

Zülfünün kemendine 

Çetelesi defteri 
Olmasa var ezberi 
Üç satarsa beı.ı yazar 

· Şeytan olmuı.ı rehberi 

Ya ter~ ya kantar 
Oğlan bir parmak atar. 

Kaşla göz arasında 
On dirhem eksik tartar 

İşitmemekçün azar 
Ednayi ala yazar 
Böyle şehbaz çırağa 
Aman değmesin nazar 

Hicri 1278.ramazının başında miladi 1861 
nisanı sonları Sehiremaneti tarafından TakvF . . . 

mi Vekaayiin 633 numaralı _nüshası ile neşir 
ve ilan edilen bir narh defterinde :bakkal es
nafı.nın satış fiatları şöyle tesbit edilmiştir: 

Ala Sibir yağı ....................... . 
» çerviş yağı ........ , .............. '. ·· 
» mahlut yağ ....................... ; 

Pazarlarda satılan mahlut yağ .. . 
Ala Reşid pirinci ... ; ................ . 
» Cenevre pirinci ................. . 
Aşağı Cenevre pirinci .............. . 
Ala Kan diye sabunu ............ ; .... . 
Hanya ve Retimo sabunu ........... . 
Midilli sabunu ......................... .. 
Ala nohud ............................. . 
Aşağı nohud .......................... . 
Kayseri pasdırması . .. ....... ; ....... . 
Pazarlarda satılan Rumeli pastır-

ması ..................................... . 
Pazarlarda satılan Rumeli sucuğu 
Samatyanın baharlı döğme sucuğu 

Samatyanın kıyma sucuğu ........ . 
Ala desti pekmezi .................... . 
Fıçı pelonezi ........................... . 
Ala zeytin yağı ....................... . 
Mu\lı.irnu tulum peyniri ........... . 
Sofya tulum peyniri .............. . 
Ala Edirne kaşar peyniri ...... ; ... , . 
Pazarlarda satılan edna kaşar .. . 
Balkan kaşkavalı .................... . 
İzmir vesair böğrülce ........... . 
Trabzon fasulyası ................... .. 
Varna ve Şumnu salamurası .... ,. 
Ala bulgur ......................... -."' ... . 
Ala zeytin. . ............................ . 
Aşağı zeytin ......................... '. .. 

· Döğülmüş aşurelik buğday ........ . 
Ali güllaç ...... , .. · .................... . 
Yerli · adi muın ...................... .. 
Yerli mermer tozu nişasta ......... . 
Yerli evsaf niı;asta ..................... . 
Edirne nişastası ...................... .. 
Hocabey, Selanik ve İstinyenin 

1 No. un ............................. ; 
İstinyenin 2. No. un 
Tekirdağın has. un .... · ............ . 
Yerli has makama ................. . 
Yerli evsat makama ................. . 
Çorbalık has .şehriye .............. . 

okkası 23 kuruş 
:ı, 16,5 > 
» 20 > 
» 18 > 
> 6 » 
> 5 » 

> 4;5 » 
.» 10 :ı, 

» 9 > 
> 8,5 » 

> 4,5 ». 
» 3,5 > 
> 15 » 
> 6 > 

> 6,5 > 
» 20 ,. 
» 10 > 

» 6 > 

> 5 > 
> 12 > 

> 11,5 > 
> 10 » 
» 15 • 
> 10 » 
> 10 » 
» ,3,5 » 
> ···2,75 > 
> iO > 

»· 3,5 > 
> 4 > 
» ~.75 > 
> .-,3 » 

. ' » 16 ~· 

» ,lG > 
·>, 7 > 
> 5,5 > 

> 6,5 » 
> '5 > 

> 4,5 > 
> 4 > 
> 6 > 
» 5 > 
» 6,5 > 
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Sandık ve sepetle Ceneve ve• Tri-
yesteden gelen makarna ve şeh-
riye ...................................... . » 10 » 

Kimyon .................................. .. » 12 » 
Dizi ve tane soğan ......... : ...... :.- > 26 para 
Mağazacı soğanı ............ -........ . » 22 » 
Kaba ve kırmızı soğan .............. . » 22 » 
Yumurta_ ................................ . adedi 14 > 

Dördüncü Sultan Mehıned zamanında Hic
rt 1091 (Miladi 1680) yılında yapılmış esnaf 
nizamnamesinde bakkallar için yazılmış satır-
lar ş.un_lardır _: . 

- <<.Müşterinin aiacağı nesneyi eksile tartıp 
veren bakkalın hakkından gelinecektir. 

tTeraziler ·boş dururken gözlerinin iki 
tarafı ·bera'ber olacaktır. __ 

«Kullandıkları k:ıyyeler de ayni olacaktır. 
«Her şeyin. iyisini ve fenasını ayırıp sa

tacakl~dır, fenayı iyiye karıştırmıyacaklar
dır». 

Garibtir ki yukarıdaki nizamnamede ve 
benzeri esnaf nizamnamelerinde, mesela ber
ber esnafının ve hamamcıların temizliği için 
türlü. ihtar~ar bulunduğu halde _ bakkalların 
teı:pizliğe riayeti için en küçük bir işaret yok
tur. Bilakis bakkalların pisliği öylesine tabii 

· görülmüştür lti, Onsekizinci asrın seçkin na-
zımlarından Nabi Efendi : 

·Çıkmaz _ol çirk ki piraheni bakkaldadır! .. 

demekte tereddüd etmemiştir. 
_. Bakkalların temizliğe riayet mecburiyeti 

Cumhuriyet devrinde konmuştur diyebiliriz; 
fakat dikkatle tatbik ve teftiş edildiği söyle
nemez. 

Dilimizde ve bilhassa İstanbul ağzında 
•ba-kkal-üzerine darbımeseller de- vardır: 

Baikkal ölünün borcunu diriye yükletir .. 
Bakkal bir müşteri için dükkan açmaz 

(B.: Şaşkınbakkal) 

:. Bakkal kasap hıu> ,bir hesap .. 
Hikmeti sorulmaz, İstanbul bakkallarının, 

bilhassa mahalle bakkallarının, -Maliyeye ka.rşı 
tutumundan mes'ul olduğu kayıtlar -hariç, 
müşterilerıle veresiye muamlele:rinin defter
leri daima karma karışıktır, pis, yağlı, kopuk, 
yırtık, para -aldıkları zaınan, yahut hesapları 
yapraktan yaprağa geçirirken, karalanmış, çi
zilmiş, -bakkalın kendisinden gayri hesaplarm 
içinden çrk!ınak şöyle dursun -yaı;ı:ları ,ve rak
kamları dahi güç okur, hele rakkamlar, kuruş 
liraya -karışır, haneler hiza takip, satırlar iğri, 

1928 - ISTANBOL 

sütunlar yamuktur. Bundan ötürüdür ki her 
hangi bir mühmel yazıya, çok karalanmış, 
çizilmiş kayıdlara, mektuplara da hazan ihtar, 
bazan tezyif yollu «bakkal defteri! .. » denilir. 

BAKKALAHMEDAĞA MESCİDİ - Ha_
dikatül Cev-amiin kaydine göre «Fatih Camii 
civarında fevkaani bir mesciddir, banisi Bak
kal Ahmedin kabri nerede olduğu malllm 
değildir, mescidin mahallesi de yoktur». 

1952 de İstanbul Ansiklopedisi adına 
arandığında Fatih civarında bu isimde bir 
mescidin izi dahi bulunamadı. Fatihte Kara
gümrükte kendi adına nisbetle bakkalzade 
Mescidi harabesine rastlandı ki hu isimde ibir 
mescidi de Hadikatül Cevami kaydetmiyor. 
Hadika'nın aldığı Bakkalahınedağa Mescidi
,nin Kara-gümrükte harabesi bulunan Bakkal
zade Mescidi olması çok muhtemeldir ~B.: _ 
Bakkalzade Mescidi; Bakkalmde). 

BAKKAL CİVANLARI - İstanbulun di
ğer bütün esnaf civanları gfüi bakkalzadeler, 
yahud bakkal tezgahdar, çırakları arasında 
emsalsiz güzellikleri ile göze çarpan geneler 
Büyükşehrin kalender, külhani meşreb. şair
leri tarafından şiirlerle medhedilınişler, İs
tanbul Şehrengizlerinde yer almışlardır. _ Aslı 
Maveraünnehirli, kendisi de orada doğmuş ve 
yetişmiş olan onbeşinci asrın büyük mate
matik bilgini Ali Kuşcu müsbet ilimlerin cid
di mesaisi arasında edebiyat ile de meşgul 
olmuş, -bir bakkal güzelinin medhl şanında 
farsca çok zarif ,bir ,beyit söylemişdir; bu bü
yük alimin: 

Bakkalın elinde terazi, ve ben onun sdretine hayran 
Gel ey müşteri gör, Kam~r Mizan Burcunda! .. 

diye tasvir ettiği gene çok muhtemeldir ki İs
tanbulun ilk müsliman bakkal çıraklarından 
biridir (B.: Ali Kuşcu). 

On altıncı Asır şairlerinden ve Yavuz 
Sultan Selimin has nedimlerınden olu'b Ga
lata Kadılığından emekliye ayrılmış şfilr Ni~ 
hali· de bir bakkal civanı için : 

Sade yağın istedim ben bir güzel Bakkaldan 
Yağ acı dediği bana tatlı geldi baldan.. 

diyor. 

Onsekizinci asrın küllıant şairlerinden 

Haşmet Efendi Üçüncü Sultan Mustafanın ki
zı Hibetullah Sultanın doğumu münasebeti 
ile yazdığı «Viladetnamei Hümayun» adın-
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daki mensur eserinde, bu doğumda yapı
lan şenlikler· arasında büyük esnaf ala
yını anlatır iken bakkalların geçişini, ·bugün
kü yazı dilimize çevrilmiş şekli ile şöylece 
tasvir ediyor: « ... ıkasabların ardından bak
kalların fıstık dudaklı ve badem gözlü tüysüz 
tdze civanlan tatlı tebessümler gülüşlerle iş
ve satarak ve ayakdaşları iie yağlı ballı soh
,bet ederek geçdiler ve narha, teraziye gelmez 
,bahşişlerini aldılar» diyor. 

. Bir başka şair de yine bir esnaf alayında 
bakkal civanlarını tasvir yolunda: 

Bal bal bal diyerek geçdi nice dil.her bakkal 
Baldır deyu gel payine düs sakına bak kal! .. 

diyor. 

Zamanımızda artık dükkanlarda görül
müyor, fakat pazar yerlerinde rastlanır, bazı 

esnaf ve bu arada pazarcı bakkallar d,irhem
•leri yetmediği i~in ağırlıkları dirhemle tes
bit edilmiş taşlan dirhem yerinde kullanırlar; 
tedzisinde böyle taş dirhemler kullanan bir 
nevcivan bakk.al için de yine adı unutulmuş 

· bir şair şu bey-ti söylemiştir: 

Gir afet bakkaalı sitem sencin elinden 
Taşlarla döğer sinesini keffei mizan 

İkinci Abdülhamid devri sonlarında ya
şamış haTu. şairi Tophane ketebesinden Üs
küdarlı Aşık Razi de Vasil adında Karamanlı 
güzel bir bakkal çırağı için hezel yollu şu 

manzumeyi yazmışdır : 

Şu dilber çırağın. Vasildir adı 
Ustası üstüne gerıni§ kanadı 
Ki§miri civandır, Karamanlıdır 

Akın adı vardır, esmerin tadı 

Gö~ mizan olmuş elleri kantar 
Metai vaslını noksana tartar 
Bugün peşin yarın viresiyedir 
Ayağı altına koyamıaz mantar 

Meseldir bal tutan yalar parmağı 
Bakkalda çırakdır yüzünün ağı 
Karaman kuzusu· oyunbaz olur 
Kenha çekmeli geçmeden çağı 

sucuk peynir pasdırması sabunu 
Bakkal civanının çokdur oyunu 
İpe un sererse §aşar kalırsın 
Budur fındıkcının kan kaanunu 

Yalın ayağına ister kundura 
Şalvar mintan layık mı yırtık dura 
Haftaya pazara büyük paskalya 
Keseyi -aç beyim dilbaz gavura 

Fese bakma kaküle bak kaküle 
Benzemez mi katmerli mor sünbüle 
Ya ne dersin dilber Vasil güldükce 
Yanakda açılan şu gonce güle 

Fes ku~k mintan da al efendim al 
. Bir daha bulunmaz böyle bir bakkal 

Bakla çuvalına sokup avucu 
Aşıkı zaıine açayım. bir fal 

Şu babı vuslattır şu cilve şu naz 
Eşikden ayağın atamaz §ehbaz · 
Sanma ki küfranı nimettir civan 
Engeldir araya giren şu papaz 

. Günahın çıkarır bir kara keşi§ 
,Halvetde olunnu§ bir acaib i§ 
Hiıistos §ah.idim yürekde hala 
Alıü nigahınla sapladığın Şİ§ 

Vasilim pek tutar aşıkın a.lu 
Sırtında gömlek mi ~dın günahı 
Dünyayı cehennem eyledin bana 
Ahretde boyladın gitti duzahı 

BAKKAL KÖYÜ - Büyük,Bakkal Köyü 
ve Küçük Bakkal Köyü. adı ile iki ·köydür, 
birincisi Yakacık ile Samandıra arasında,· -di, .. 
ğeri de içerenköyünün arkasındadır. 

Büyük Bakkal Köyü - İstanbulun Ana
dolu yakasında Kartal kazasına bağlı, Yakacık 
ile Samandıra arasında, Kayışdağının doğu 
eteği üstünde, az' meyilli bir. yamaçta, yüzü 
gün doğusuna bakar; 1922 yılına kadar bir 
Rum köyü idi. Eski halkının bağçıvan ve 
rencper olduğunu zannediyoruz, fa.kat şöh"'. 

retleri hırsızlık ve şekavette idi; }918 müta
rekesinden sonra ise azgınlıklarını çeteler çı
karıp Maltepe ve hat-ta. Bostancıya kadar. et
rafa saldıracak dereceye vardırmışlar, işgal 

· kuvvetlerinin himayeden farksiz kayıtsızlığın
dan istifade ederek sirkat, katil, kadın ve kız 
ve oğlancıkların ırzına geçme gibi türlü ci
nayet, denaet ve şenaetin faili olmuşlardı. 

1922 de köyleri toplu olarak te:rketmiş
ler ve Yunanistana kaçmışlardı. 

Rumlar zamanında kaç hAne olduğu tes
•bit edilemedi; fakat büyük bir kilise hara
besinden 150 evden a~ağı olmadığı 'tahmin 
olunabilir. Kiliseniin batı-güneyinde Rumlar 
zamanında köyün merkezi olduğu anlaşılan 
bir meydan. meydanın ortasında da en az 500-
700 yaşında ulu bir çınar vardır~ Meydanın 
manzarası, Rumlardan kalmış büyükce ve 
harab ahşab bir ev de dahil, son derecede 
pitoresktir. Büyük Bakkaı · Köyünde iskan 
edilen mübadil muhacirlerin bu ·meydanı ih-
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mal etmiş olması, hiç olmazsa 
köy kahvelerinr köy mektebini 
burada kurmaması esef edilecek 
şeydir. Yine tahmin ile kaydede
riz ki Rumlar zamanında köy 
meyhanesi de bu meydanda ku
rulmuş olacaktır. 

1960 nisanı başında köy ::..~~ 

1930 

B0STAJVC1 

muhtan bulunan rencber Fadıl ·, :~\~üyüi<yaı, 
Özgür'ün söylediğine göre 1923 ·-:::::.-::.. ı<üçüi<yaı, 
de B '"y""k B kk 1 K'" .. K 1 . ·-:·:c::~. idea/tepe U U a · a OyUne ı - / ~ -::.·_:_<'.:. ' Süreyya plajı 

kış muhacirlerinden 45 hane s-1/. ~ ·>, -:_~~.-=-.tc·o·o._·~-·~1LTEPE 
yerleştirilmiştir; fakat . bunun < ~ ·-; ._:,"' 

ISTANBfu. 

Samarıdır• 

Yakacık 

otuz hanesi, her halde Büyük- .:: :::= .L_..>. ____. ~ _ {)RAGCS · 

şehrin türlü nimetlerle ve iş sa- ~, r} -'-~-:: <"""'.,'.' ~') ~ • 

haları ile dolu cazibesine kapıl- ~ p ;:.:.~~\-~~--=~ --·- ,,,,__,_K.ARTAL 

~J t~~::~8t"!ır, ::~~r~:!~: Z'j - -~ ~-; ~~~ 
lerine dağılmıştır. K ö y hal Büyük ve Küçük Bakkalköyleri 

(Harita : Behçet) kı ı. 9 2 9 yılına 
~ a d a r 15 hane 
kalmıştır; bu ta
rihte Büyük Bak
kal Köyüne Drama 
mübadille
rinden bir ·kısmı 
yerleştirilmiştir. 

· 1960 nisanın
da Büyük Bakkal 
Köyü 65 hane idi; 
nüfus 360 kişi olup 
kôyde 334 can 
oturmakta idi, kır
ka yakın: Büyük 

Bakkal Köylü, nüfus kayıtları köyde· olduğu 
halde şehirde yerleşmiş, yaşıyordu. 

Köy halkı bağçıvan, rencber, sağmalcı ve 
sütçüdür. 

Büyük Bakkal Köyii Camii 
(Resim ve plan : Hüsnü) 

Bostanlarmda fa~ 
sulye, patlıcan, do
mates, Uhana . ve 
b i 1 h a s s a ıs:

panak yetiştirilir 

ve İstanbulun muh 
telif pazarlarına 

sevkedilir. 

Rencber ola, 
rak her aile ancak 
kendi gıdasını te-
min etmektedir. 

Köyµµ gelir kay~. 
naklarından b i r i 
sağmalcılık ve süt
çülüktür. Yukarıda. 
tesbit ettiğimiz Zi-: 

yaret tarihiınde 

s a ğ m a 1 c ı 1 a
r ı n başi.ndaJ\{es~ 

tan Yakuboğlu; 

Hüseyin GUler \ 1e 
Mustafa Karaman 
bulunuyordu. 



ANSİKLOPEDİSİ 

Büyük Bakkal Köyünde Çeşme 
(Resim : Sabi}ıa Bozcalı) 

Beş seyyar sütçü . vardı; kendi köylerin
den ve Soğanlı gibi yolları üzerindeki ciıvar 

köy ve mandralardan topladıkları sütleri ara
balarla Yakacık ve Kartaldan göztepeye ka
µar uzanan geniş bir sahaya götürüp satmak
ta idiler; isimleri Yusuf Dinç, Cemal Güzey, 
Hamid Güney, Mümin Şenal. ve Hayri Pekel 
qlan bu sütçüler için: «Her biri en az 50- 100 
I_tilo süt götürür, yalnız Yusuf Dinç ise 250 -
300 kilo süt götürür. Gidip gelme her gü.n 
20 - 30 kilometre yol alırlar, Yµsuf · Dinç ise 
günde 50 kilometre kateder. Yaz ve kış, yağış 
ve kar, tipi her gün sabahın alaca aydınlı~ 

ğinda köyden çıkarlar;· 365 günlük yılda yal.: 
nız iki bayramın ilk günleri, iki gün köyde 
kalır» demişlerdir. 

Büyük Bakkal Köyünün küçümseiımiye
cek bir · geliri de kadınlarının ve kızlarının 

kendi\ yünlerinden ip:nik bükerek ördükleri 
Drama işi gayet güzel ;beyaz yün çoraplar
dır; Bu çoraplar da toplanır, Pendik, Malte
pe, Erenköy' pazarları.na götürülür. 

Samandıraya 2,5 ve Yakacığa 8 kilomet
re mesafede bulunan Büyük Bakkal Köyü ,fs
taır}ml He münasebetini Yakacık yolu ile te
min eder. Sa.mandıra her ne· kadar yakın ist> 
de posta otobüslerinde yer bulunması meş
küktür; onun içindir ki köylü, şehre sık ve 
intizamlı nakil vasıtalariyle bağlı Yakacık 

yolunu tercih eder ve sekiz kilometre yürü
meyi .göze alır. Yakacık - Samandıra şosesi 

düzgünıcedir, fakat bu şoseden ayrılıp köye 

1931 - BAKKAL.KÖ~ 

giden yol, ki 1,5 kilometre kadardı, 1960 da 
son derece bozuktu. 

İnzibat ve asayiş -bakımından Kartal Jan
.darma Kumandanlığı bölgesi içindedir, köy"° 
de jandarma karakolu yoktur, sadece ileride
ki şosededen devriye geçer. 

Elektriği. yoktur; gece gaz lambaları ya
kılır. 

Dükkan . olarak, kahvehane ile 1 • bakkal 
vardır. Berberi yoktur, haftada ,bir gün, cu
martesi yahut pazar, Soğanlı Köyünden. sey.:. 
yar bir berber gelir. • 

Beş sınıflı İlkokulu 1960 da, köyün gü
ney kenarında ve köye giriş yolu üzerinde 
beton bina olarak yeni yapılmıştır; 'bir kat 
üzerine bir muallim odası ile büyük bir ders
haneden :ibaret olub sınıflar bu dershanede 
ço.cukların oturduğu sıralarla . ayrılmıştır; ,bir 
muallimi vardır; . ziyaretimizde · bu vazifede 
Bakkal Köyünün kendi . ,gençlerinden henüz 
askerlik çağının eşiğinde, 19 - 20 yaşlarında 

gayet zeki, son derece sevimli, terbiyeU v~ 
canlı, hareketli Salim Erdem bulunuyordu. 
İlk iskanda Rumlardan kalan kilise camie 
tahvH edilmiş, fakat, harabiye yüz tuttuğun~ 
dan tamirine yeni bir cami inşası tercih edil-. 
miş, temeli 1 ekim 1949 da atılan , Büyü'k 
Bakkal Köyünün yeni camii 1952 de iıbadete 
açılmış, müstatil şeklinde dört duvar üzer-i
•ne kiremid örtülü bir çatıdan ibaret bodurca 
minareli beton bir yapıdır. Mihraba: nisbetıe 
sol duvarında dört pencere vardır, bunlar
dan birinci ve dördüncü penc_erenin . üstüne 

. . . . . ' . 

Büyük Bakkal Köyünde teknesi haçlı çeşme 
(Resim : Hüsnü) 



BAKKAL KÖYÜ - 1932 

birer küçük üst pencere açılmıştır. Mihrabın 
iki yanında altlı üstlü dört pencere, mihra
bın üstünde de bir yuvarlak pencere bulun
maktadır. Sağ duvarın pencere vaziyeti kü
çük bir fark ile sol duvarın aynidir, şöyle ki, 
kapıdan girince ilk pencere hazfedilmiş, mi
narenin kapusu olmuştur. 1960 da alt müez
zin mahfelleri henüz tamamlanmamıştı. Sağ
dan ahşap ,bir merdivenle çıkılır ,bir üst kat 
kadınlar mahfeli vardır. Kapu cephesinde 
kapu üstüne kitabe taşı yuvası yapılmış, fa
kat kitabesi de henüz yazdırılıp yerine kon
niam~ bulunuyordu. Kayda değer hatırası 
köy halkından yapı ustaları İzzet Yalçın ve 
Bayram Çelikel taraıfından ve ameleliğini de 
köylü kendisi. yaparak inşa edilmiş olması
dır; minareyi yaşı ellisini aşmış, ayni zaman
da iyi taşcı, iyi bir doğramacı olan İzzet Yal
çın örmüştür . 

. Havası fevkalade latif olan Büyük Bak
kal Köyünün hepsi ayn ayrı kaynaklardan 
gelen içme suyu beş çeşmesi vardır, biri kö
yün medhalinde, mektep yanında, ·biri çınar
b meydan kenarında, biri kilise 1harabesi kar
şıs,ında, ikisi de köyün şimal tarafındadır. 
Kilise harabesi karşısındaki çeşmenin suyu 
müdrir, şifalı imiş; çeşmeye tekne olarak 
konulmuş taş da, üzerinde kabartma bir salip 
bulunan eski ,bir vaftiz teknesidir. 

Köy mamur değildir, evlerinin çoğu ah
şabdır, bunların büyük kısmı da tek katlı 

yer odaları halindedir, fakat son derecede 
şirindirler; denilebilir ki Büyük Bakkal Kö

-lSTANBUL 

Küçük Bakkal Köyü - İçerenköyünün 
1,5 kilometre şimalindedir; az derin bir va
dinin karşılıklı iki yamacında ve tepelerinde 
.kurulmuş _bir köydür. 1922 yılına kadar bir 
Rum köyü idi. 1918 mütarekesinde Büyük 
Bakkal Köyü şakilerine ayak uyduran Kü
çük Bakkal Köylüler de Anadoludaki Yunan 
işgal ordusu imha edilince, şeni mel'anetleri
mn hesabını vermemek için k~ylerini toplu 
olarak terketmişler ve Yunanistana kaçmış
lardı. 1923 de Küçük Bakkal Köyüne Kılk~ 
mübadili muhacirlerden 25 hane Türk yer
leştirilmiştir; 1929 da da yine mübadil mu
-hacir olara,k Doyran'lılar iskan edilmiş, 48 -
50 hanelik· bir köy olmuştur. 

Doğu - batı istikametinde tatlı meyilli bir 
vadide bulunan Küçük Bakkal Köyü bilhassa 
cenuba, İçerenköy yolu üzerinde inkişaf et
miş, yaygın bir halde büyümüştür; birer iki
şer katlı tuğla ve ,beton yapılarla Küçük Bak
kal Köyü 1960 nisanı başında 215 hane idi; 
270 yeni evin de temeli atılın~ bulunuyor
du, yani 1961 - 1962 arasında bu köy 500 
hanedir; Rumlar zamanında hemen tamamen 
vadi içinde 'bulunan eski köyden kaim~ bü
yükçe bir ahşap yapı, ~z altında kemerli ve 
birbirine ekli beş yalaklı klasik üslubda. lm
yük çeşme, o:ı;tadan akan dere, dere üstünde 
taş köprü, dere boyunun yeşilliği, yine yeşil
lik içinde karşı yamaçtaki köyün ikinci par
çası şirin bir manzaradır. Köy Heyeti İhtiya
riyesi Köyün yeni ·camiini ve mekte•bini · de
renin öte yakasında yaptırmış olmakla bü 

yünün her sokağı, her yönden 
görünüşü bir. ressam ıçın 

tablolar ibdama mevzu olabilir.· 
Bilhassa fikren yorgun olanların 

muhayyiiesindeki odacığı bula- ~~!~~i,f~~~i;~ .~· . 
bilse huzur ve sükun içinde \\ı, . . ',;: ' ~ f!Jff1, _, 
dinlenebileceği bir köydür. \\~ ~ :...:;;; · f ~ ~=~"' 

Büyük Bakkal Köyünü ziya- '( ~ -~ ~ 
retimizde pek samimi bir kabul)~ ~ ~,~~,S'~ 
~ördüğümü~ köy muhtarı Fadıl ..., --u/~ ~ · ;,~' _ . ~- • 

Ozgür'ün, izzet Yalçın ve Bay- ,~ ~ , (',r' l, ~ ...... _ -ı ~ 
ram Çelikel ustaların ve genç f 1 {~: ;:js'~\::___ 11 ı,~~~ ____,-.......-".'.::.;'-
köy muallimi Salim Erdemir'in ' 11'~-f~l-lV'ı),..!--- ~ __ , ..... ~---
ismini bu büyük şehir kütüğü- ~/'A ~~~-:?-- --·· · 
ne ayrıca kaydetmeyi bir vecibe ~ - · --.,__ .......;. 
bildik (3 nisan 1960). 

Bibl. : REK ve Mehmed Koçu, 
Gezi notu. 
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1960 nisanında köy nüfusu 
1770 kişi idi; mühim bir kısmı me
mur ve işçi olub sahipleri çok er
ken kalkıp 1,5 kilometre uzakta 
bulunan içerenköyüne yürüyerek 
giderler, oradan otobüs ve dolmuş 
taksilere binerler; akşam dönüşü 

de birbuçuk kilometrelik bir yü
rüyüşleri vardır. 

Halkının bir kısmı da Sağmal 
cılık ile geçinir ki en namlıları 

Ahmed Yazıcı, Ali Işık, Şevket 

Asu, Osman Gezici, Nuri Adıgü
~el, Abdullah Akdemiz, Süleyman 

mir, 

- -~ -.__,, _ 
__ ... -~._.,, 

...... 
-=-

- 1933 - BAKKAL KÖYÜ 

~ : -

ten, Mustafa Erdem, Nazif Kaya, Receb Gök
çül'dür. 

Küçük Bakkal Köyünde 7 kahvehane, 4 
bakkal, 2 kasab, 2 berber, 1 manav, 1 kun
duraeı, 1 terzi ve 1 fırın vardır. 

Asayiş ve emniyet bakımından polis böl
gesi içinde, İçerenköy karakoluna bağlıdır; 
bu karakoldan gönderilen bir polis neferi 

Büyük Bakkal Köyünde ulu çınar ve meydan 
(Resim : S. Bozcalı) 
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İstanbul Maarif Mü
dürlüğü kızlar ve kadın
lar için bir «Terzi Yur
du» açmıştır, maaşını 
Maariften alan bir Ba
yan öğretmeni vardır, 

Evlerin çoğunda bir 
kilim tezgahı vardır, 

köy kadınlarının ve kız
larının dokudukları ki
limler de İstanbul piya
sası-na götürülür; köyün 
küçüı:nsenmiyecek bir 
gelir kaynağıdır. 

Beş sınıflı bir İlkokulu vardır; 1959 - 19'60 
yılında okula kayıtlı 186 çocuk vardı; mektebi 
talebeyi alamıyacak kadar dar olduğu için 1959 
yazında iki katlı, köylerimizde eşine rastlanmı
yan yeni bir mektep binasına başlanmış, fakat 
ders yılına , kadar yetiştirilememiş; 1959 - 1960 
ders yılında birinci ve ikinci sınıf ço-
cukları köyde bırakılarak üçüncü, 
dördüncü ve besinci · sınıf talebeleri 
İçerenköy mekt;bine · gönderilmişti; 
o yavrucaklar da gidiş geliş her gün 
3 kilometre yol yürümü~lerdir. Yeni 
mektep için bize köy hakkında malu.-
mat verenler Köyü ziyaretimizden 
beş gün sonra, 8 nisanda açılacak de
diler. 

Köyün çocukları İlkokulu bitir
dikten sonra hayata atılmakta , usta 
yanında bjr zanaat öğrenmektedir; 

içlerinde -tahsile devamla Üniversite, 
veya bir yüksek okul diploması alan
iar da olmuştur: Doktor Vasfi Pamir 
ve veteriner Mustafa 
A k d e m i r gibi. 
A s k e r olanlar da 
görülür : S ı h h i y e · 
baş gediklisi Abi
din Pamir ve tayyare 
Başgediklisi Ali Akıı
lm da bunlardandır. 

] 

Küçük Bakkal Köyü 
(Resim : S. Bozcalı) 

te açılmıştır. Camiin planı yapı işleri:iı-. , 
-0.en çok iyi anlıyan ve • köyde Demokrat 
Parti Vatan Cephesi ocağının yanındaki 
kahvehaneyi işleten Nafi Şirin tarafından 
çizilmiş ve bina da yine. bu zatın kalbılıği 
ile köylüden S~lih · Bilir, Ali Gül ve: Ali 
Çetin taraflarından yapılmıştir; · yalnız · mi-:. · .. 

nareyi örüp çıkarmak 
için istanbuldan · _bir , 
minareci getirilmiştir,. 
1960 yılı nisanında 

Köyde yeni ve 
büyük bir cami inşası 
için bir dernek kurul
muş, köy parası ile 
1954 de temeli atılan 
küçük Bakkal Köy 
Camii 1957 de ibade-

Küçük Bakkal Köyü Camii 

(Resim ve plan : Hüsnü) 
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son cemaat yeri henüz örtülmemiş, açıkta 
bultinuy9rdu,. müstatil şeklinde dört duvar, 
üzerine kiremit örtülü basit bir yapıdır; iki 
çifü mihrap duvarında dörder çifti yan duvar
larga olmak üzere altlı üstlü yirmi pencere 
ile aydınlatılmış bol ışıklı bir binadır, · ayrıca 
iki penceresi de son cemaat yerine bakar. 

Minarenin kapusu da; sokaktan üç 'ba
samak taş merdivenle çıkılan son cemaat ye
rinin sağındadır. Binaya nisbetle uzun ve 
gayet mevzun olan minare Küçük Bakkal Kö
yünün şimalde · ikinci tepe yamacındaki par
çasına bir hakikattir ki güzellik vermiştir. 

Cami köylünün topladığı para ile yapılmış, 

İller Bankası da bir . miktar yardımda bu-
. lunmuştur. Yine köy parası ile ve ayda iki 
yüz . elli lira maaşla bir imam. tutulmuştur, . 
imam efendinin odası ile kışlık odunu köylü 
'tarafından temin edilmiştir. 

Mevkii gayet havadar olan bu köyün son 
zamanlara kadar en büyük sıkıntısı suyu idi. 
Rumlar zamanında dere boyundaki bir ayaz
manu.ı adeta .gürlercesine kaynayan tatlı su
yu içilirdi. Ayazmanın hemen yanıbaşında 

diyebileceğimiz v.e yukarıda bahsettiğimiz 
,büyük bir çeşme var ise de durmadan akan 
suyu acıdır; beş uzun yalağında kır dönüşü 

. sığır sürüleri sulanır. 
, Ayazmaya sekiz on basamak taş merdi

venle inilir; 1960 nisanında metrük idi, 
merdiven basamakları bozulmuş, .medhal kıs
mı da batak halini almıştı, fakat suyu haia 
kaynar halde idi. Ayazma tamir edilerek 
yanındaki sahaya bir kır gazinosu kurulaca
ğı söylenmiştir ki tahakkuk ederse güzel bir 
iş başarılmış olur. 
· 1955 senesinde Safiye Malatyalıoğlu 
adında hayır sahibi bir kadın Küçük Bakkal 
Köyüne Kayışdağı suyu getirtmiş ve büyuk
ce bir betqn çeşme ya.ptırtmıştır. Bu çeşme, 
köyün dere ~tesi ikinci kısmında; köprüyü 

Küçük Bakkal Köyünde beş yalaklı çeşme 
(Resim : Hüsnü) 

BAKKAL 1föYü 

Küçük Ba.kkal Köyünde rumlardan kalma 
ahşab bir ev. 

(Resim : Hüsnü) 

geçer geçmez tepe eteğindedir. Resminde de 
görüleceği veçhile hiç •bir devrin Türk çeş-

Küçük Bakkal Köyünde Safiyehımım Çeşmesi 
(Resim: Hüsnü) 

me yapısına benzememektedir. Bize kesin 
olarak söylenmemiştir ama kahveci - mimar 
Bay Nlfi Şirinin ·eseri olsa gerektir; latin 
asıllı Türk yazısı ile kitabesi şudur: 

Vefatı 

6.1.1957 

SAFİYE MALATY ALIOĞLU 

Hayratı 

1955 

Ruhuna 
el Fatiha 

Küçük Bakkal Köyü İçerenköyüne an
pak 1,5 kilometre mesafede olduğu halde he
nüz ele-ktriğe kavuşmamıştır; fakat projesi

nin hazırlanmış olduğu söylenilmiştir. 
İstanbul Ansiklopedisi, adına Küçük 

Bakkal Köyünü ziyaretimiz-de bize reh
berlik eden D.P. Ocak başkam Ah
med Şirin ile İstanbulda bir hırda 
vat tüccaranın yanında çaltışan · Lut
fi Pmarbaşının isimlerini bu şehir 

kütüğüne bir hatıra olarak kaydedi
yoruz. 
Bibi. : REK ve Mehmed Koçu, Gezi notu. 
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BAKKALZ.ADE (Tabib) - Müverrih Se
lanikli Mustafa Efendinin kaydına göre onal
tıncı asrın pek değerli 'hekimlerinden ,biri; 
Süleymaniye Tıb Medresesinde Müderris iken 
hicri 18 rerıiülevvel 1004 (Miladi 4 aralık 

1595) tarihinde vefat etti ve Medresede bo
şalan kürsüsüne İstanbulun meşhur heWm
lerinden Mevlana Şemseddin tayin edildi. 

Müverrih bu namlı hekim - müderrisin 
asıl adını vermiyor; hayatı hakkında başka 

kayda rastlamadığımız tabib Bakkalzadenin 
Fatihde _Karagümrükde Bakkalzade Mesci 
dinin banisi olması muhtemeldir; namlı 'heki
min adı eğer· Mehmed olsaydı QU hükmü ke
sin olarak verebilir idik. (B. : Bakkalzade 
Mecidi). 

BAKKALZ.ADE MESCİDİ - Fa.Uhde 
Karagümrükde kendi adına nisbetle anılan 
Bakkalzade Sokağındadır, ta~amen harab ol
muş, yok olmuş, 1952 de yalnız minare kai
desi kalmış bulunuyordu. Haziresinden ba
kiye bir yerde de iki kabirden biri için bani
si Me:ttmed Efendiye ait olduğu söyleniyor
du. Hadikatül Cevamide bu isimde bir Mes
cid mevcut değildir. Hadikade Fatih civarın
da fevkaani bir mescid olarak gösterilen ve 
banisinin medfeni için de malum değildir 

denilen Bakkalahmedağa Mescidinin bu mes- · 
cid olması da muhtemeldir; bu takdirde za
manımızda banisine aid olduğu söylenen ka
bir de mescidi tamir ile ihya eden Mehmed 
Efendi adında bir . hayır sahibinin medfun 
olduğu anlaşılır (1952). 

Hakkı Göktiirk 

BAKKALZ.ADE SOKAĞI - Karagüm
rüğün Kocadede Mahallesi sokaklarından, her 
iki ·başı Fatih Nişanca Caddesi üzerinde iki 
dirsekli, bakımsız, bozuk, toprak yoldur; dir
s~klerinde birer çıkmaz aralık vardır, sokak., 
alt bacakları Caddeye kavuşan kısımları far
zedilirse tam bir H 'harfine benzer; çoğu ah
şap ikişer katlı evleri mütevazı geli.rli aile
lerin meskenleridir. Fatih Nişanca Caddesi 
Karagümrükten nefsi Fatih istikametine doğ
ru, yüründüğüne göre bu Bakkalzade Soka
ğına ikinci kavşağından girilince sağda so
kağa adını veren Bakkalzade Mescidinin ar
sası görülür, mescidden· en küçük bir iz kal
mamıştır; yalnız kesmetaş ve ince tuğla He ya
pılmıştır; minare kaidesi durınaJ{tadır. Mesci-

din banisi Bakkalzade Mehmed Efendi . ile 
iğneci tüccarından Salih Efendinin · zevcesi 
Fatma Hanımın kabirleri de duruyordu. Ka
ba taşla örülmüş bir duvarda da içinde mum 
yakılan rı:r adak penceresi vardır. Sokağın bu 
kısmında solda, mescid arsaS1nın karşısında, 
çukurda kalmış olan teknesi toprak ile dol
muş, susuz ve lülesiz Ebezade Abdullah Efen
di Çeşmesi vardır (1_952). 

Hakkı Göktürk 

BAKLA - Meşhur, malum sebze; «Bak
layı ıslatmak» Türk dilinde mecazen «ağzını 
tutmak; pek çok şey bildiği bir takım sırlara 
vakıf olduğu halde söylememek, kettim ol
mak» manasına gelir, fakat, -baş da İstanbul, 
günlük hayatta hemen daima menfi sı:gası ile 
kullanılır, mesela ketum olan, sır saklayan 
kimseye «ağzında bakla ıslanır» denmez de, 
boşboğazlar hakkında «ağzında bakla ıslan

maz diye kullanılır. Misaller : 

Gördüğü, duyduğu boğazında 

Bakla ıslanmaz onun ağzında 
Kahve kahve dolaşıp nakletti 
Ne oldu Cendere Boğazında 

(Galatalı Hüseyin, Kalfa Destanı) 

* ' 

- Dikkatli ol, o herifin ağzında bakla 
ıslanmaz! .. 

* 

- Vallahi kimseye söylemem ... 
- Israr ·etme, yemin de etme, ben seni. 

bilirim, ağzında bakla ıslanmaz. 
Bir evin küçüklüğünü, yahud iç taksi

matının darlığını ifa yolunda· tamamen İs
tanbullu ağzında kullanılır bir de «nohud 
oda, bakla sofa» deyimi ;vardır; hem övme:, 
hem de kötüleme yolunda kullanılır; övmeye 
misal: 

- Yeni taşındığınµ ev nasıl? 

- Tam bize, nohud oda, bakla sofa ... 
. Kötülmeye misal : 
- Yeni taşındığınız ev pek güzel, güle 

güle otur .. 
- Dışından. görünüşüne bakma, içi no

hud oda, bakla sofa! 
Zincir halkalarına, bilhassa gemi zinciri 

halkalarına da .bakla denilir. Geçen asır son
larının bahriyeliler argosunda, son derece 
sevişen, sevişir görünen iki arkadaş arası:n~ 
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daki kuvvetli bağlılığı ifade etmek için, dev
rin en meşhur ve büyük harb gemilerinden 
zı.rıhlı Mahmudiye Fırkateyninin sağlam zin
cirlerine telmihen «Mahmudiye Baklası» de
nildiğine rastladık, «Kalaycı Bağçesi Cinaye
ti» davasında şahidlerden Ahmed adında 'bir 
ıbahriye neferi şöyle konuşmuştur: «.Arife 
kaç defa söyledim, güvenme o ite dedim, ben 
değil cihan toplansa ayıramazdı onları, Mah
mudiye Baklası gibi idiler» ~B.: Arif, Nefer). 

Capa vinçlerinin kullanılmadığı, gemi 
ziıici;,lerin bocurgadlara. koşulan 'bahriyeli
ler, gemiciler eliyle denizden alındığı, ve yi
ne onların eliyle denize salındığı devirlerde, 
demir baklaların akar iken çıkardığı sesin, 
bu ağır işi gören deniz adamlarının kulak
larında tatlı bir nağme tesiri bll'aktığım ve 
bu· ·işin bizim don·anmamızcia merasimle· ya
pıldığını bir gemicinin hatıralarından öğre

niyoruz; gemi Orhaniye Zırhlısıdır., bahriye 
neferleri, hepsi genç, gürbüz; çehreleri, sine
leri güneşte ve acı deniz suyunda yanmış, 
gövermiş, kollar, paçalar sıvalı, ayaklar çıp
lak, zincir başındadırlar, emir veren bir ça
vuş yahud ge:ry,c bir mülazımdır; denizci mu
harrir şöyle anlatıyor: 

«Salyafora halatını zincire takıp: 

- Alesta mı oğlum? 
- Alest;ı! 

- Hazır mı oğlum? 

- Hazır! 

- Aşk ile yürü ya ideni Allah sılasına 
kavuştursun! 

- Amin!.. 
- İsteksiz çekeni Allah Tersane köpeği 

gibi süründürsünt 
- Amin!.. 

· - Haydi .. ya ... hooop! .. Yürü .. ya ... be
raber ... 

Güverte locasından çıkan iri baklalı fir
kateyn zincirinin · akup giderken çıkardığı 
muttarid ahenk efradı şevka getirdi». (Ö. Ç; 
Deniz Mecmuası). 

İstanbulda kendi adına nisbetle anıl
mış bir mescidin banisi olan Baklılı Kema
leddinin «Baklalı» lakabi meşhur sebzeden 
ziylde zincir baklasından takılmış olsa _ge-
rektir. · 

Fatih Sultan Mehmedle beraber İstanbul 
fethinde ·bulunmuş olan KemaLeddin, Türk 
ordusunda sayısı binleri aşan dervişler ara-

sında yalın ayak, sine uryan ve boynunda 
aşk esaretine · alamet bir zincirle yarı ermiş 
birmeczub olabilir (B.: .Baklalı Kemaleddin 
Mescidi) .. 

BAKLACIOĞLU - Geçen asır sonları 
muharrirlerinden Çaylak Tefikin «Meyhane 
yahut İstanbul Akşamcıları>> adındaki risale
sindeki kayde göre İstanbulun es·ki büyük 
gedikli meyhanelerinden biri (B.: Meyhane; 
Gedik); Unkapanında imiş. Başka hiç bir 
yerde adına rastlanamadı, Unkapanında da 
namü nişanı bulunamadı. 

BAKLACIOĞLU - 1934 Belediye Şe
hir Rehberine göre Eminönünde Balıkpaza

rında Helvacıbekir · Sokağında .Matürkün 
Devrinde, Büyük Valide Hanının da bulun
duğu ada ile Yeni Camii kapayan dükkanlar 
ve mağazalar yıkıldığında Helvacıbekir So
kağı da Eminönü Meydanına katıldı ve bu su
retle meydana çıkan Baklacı:oğlu mağazası 

birdenbire parladı. Bakkaliye malının türlü 
çeşidi ve en alası bulunduğu için bilhassa ak
şamları müşteriler kapusundan girebilmek 
için sıra ·bekler oldular. 

İstanbul Ansiklopedisi . için Baklacı oğlu 
ailesi hakkında· malftmat talep ettiğimizde 

müesseseyi idare edenler cevap vermekten 
daima istinkaf etmişlerdir; namlı hir zahire -
bakkaliye mağazasının sahibleri olarak · Bü
yükşehrin kütüğünde yer almanın manevi 
kıymetini idrakte, alış veriş işlerindeki dira
setlerini göstermemişlerdir. Sahiplerinin 
menşeini, şeceresini öğrenemediğimiz bu ma
ğaza, tahmin ediyoruz ki bizim büyük kütü
ğün artık teferrüatını tesbit etmeğe başladı

ğımız 1935 -1936 yılları arasında ya kardeş
ler, yahut yeğenler elinde idi; ve dükkanda 
15 -.16 yaşlarında son derecede dilber, dai
ma güler yüzlü, işvebaz, dilbaz, son derece
de terbiyeli ve nazik Yunan Kadim edebiyatı 
ıslahınca bir nevcivan Uiyonnissos, Divan 
edebiyatında şehranıgizler dilince Bakkal gü
zeli •bir çırak çocuk vardı, adı Yani idi. Za
man ile büyüdü, askere gitti, askerlik dö
nüşünden bir müddet sonra bu ·Bay yani ,bak
lacıoğlu, Mısırçarşısı restore edilip açıldığın
'da. çarşının Eminönü Kapusundan girildiğine 
göre sol kolda « Yeni Baklacioğlu» adı altında 
yine büyük ve zengin bir bakkaliye mağazası 
açtı; Eminönündeki mağazanın müşterilerini 
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çarşı içine öylesine topladı ki Eminönündeki 
mağaza mühim bir sarsıntı geç~miştir diyebi
liriz. Aradan bir sene kadar geçmemiştir, 

1951-1952 arasında ailenin diğer kolu da Mı
sırçarşısına girerek «Büyük BakliacıoğlU>> 

mağazasını açtı, hak budur ki o dükkanda 
emniyet ve huzur içinde mal alınır bir yer 
oldu. Fakat . soğuk ve çirkin 6-7 eylı11 vak'a
sından az sonra her iki bakkaliye mağazası
nın «Yeni Baklacıoğlu» ve «Büyük Baklacıoğ
lu» diye elektrik ışıkları yazıları çarşıda 

okunmaz oldu. 

BAKLA HANI - Geçen asır sonları 

muharrirlerindep. çaylak Tevfik'in «Meyhane 
yahut İstanbul akşamcıları» adındaki risale
sinde kaydettiği eski büyük gedikli meyha
nelerden biridir. Tavukpazarında bu isimdeki 
hanın altındaki dükanlardan birinde geçen 
asrın büyük şöhretlerinden biri olmuştu. 

Müşteri arasında o devrin münevver akşam
cıları olduğu söylenir. Tilrlü vesilelerle za
manının hemen bütün gazino ve meyhane-, 
!erini -etraflıca tarif etmiş olan Ahmed Ra-
sim Bey merhum bu Bakla Hanı meygedesin
den bahsetmediğine. göre. İkinci Abdülhamid 
devrinin ilk yarısında ,kapanmış veyahut es
ki şöhretini tamamen kaybetmiş olacaktır. 

BAKLALIHAN KERVANSARAYI 
İstanbulun artık örneği ve hatta izleri dahi 
kalmamış meşhur Kervansaraylarından biri
dir. Onyedinci asrın büyük muharriri· Evliya 
Çelebi bu ismi yerini ve hanisini zikretme
den kaydediyor, o zaman, bu namlı muhar
ririi:ı tabiri ile « bir mihmaiıhanei misafirin» 
olduğu anlaşılıyor. Tavukpazarında ·bir Bak
la Haninın bulunması, biz de zaman ile· ker
vansarayın hane tebdil edildiği, «Baklalı» 

adının da halk ağzında «Bakla» diye .kısaltıl
dığı ihtimalini uyandırıyor. 

Bibl. : Evliya Çelebi, I. 

BAKLALIKEMALEDDİN MESCİDİ VE 
MAHALLESİ - Hadikatül Cevami bu mes
cidin adını «Baklalı» diye kaydederek: «Ba
nisi Baklacı Kemaleddindir ki hini fetihde 
gelenlerdendir, kabri na malumdur, mahal
lesi vardır» diyor. 

Banisinin lakabı «Baklacı» olduğu tak
dirde mescidine -· de «Baklacı Mescidi» diye 
anılacağı pek tabii görünür; mescid asırlar 

boyunca «Baklalı» adım taşıdığına- göre Ke-

ınaleddinin lakabında Radika müellifinin zü
hulde bulunduğunu zannediyoruz; aslında da 
bu mescidin banisine «Baklacı» dan ziyade 
Baklalı» lakabı yaraşmaktadır; malQ.mdur ki 
dilimizde meşhur se_bzeden zincir hallt~
sına da ba.kla denilir; biz, Baklalı Kema~ 
leddini, Fatih Sultan Mehmedin ordusunda 
sayısı binleri aşan dervişler arasında, yalın 

ayak, sine uryan ve boynunda aşk esaretinin 
alameti bir zincirle kendisini ilahi cezbeye 
kaptırmış bir meczub olarak görüyoruz. Kab
ri de malum olmadığına göre, fetihten bir 
müddet sonra yine o cezbenin şevki ile, zin
cir baklalarını ~akırdatarak İstanbuldan ay• 
rıldığı, bir meçhul yere, gittiğini tahmin edi
yoruz. 

Zamanımızda mescidden en küçük bir ~ 
kalmamıştır. 1876 da ilk mebus seçimi 'için 
tanzim edilen defterde Baklalıkemaledclin 
Mahallesi 82 hane ve «muhterik = yanmış» 
olarak ·gösterilmiştir. Mescidin de yanup yok 
olduğu anlaşılıyor. Mahalle Aksaray Çarşısj 

· ile deniz kıyısı ve Küçük Langa arasında bu-. 
Iunuyordu; şehrin son mülki taksimatında 
kaldırılmış, arazisi Çakırağa Mahallesi ile 
Kürkçübaşı Mahallesine taksim ve i'lhak 
olunmuştur. 

Bib1:. : Hadika~ül Oa,vami, I; -Ekrem Hak)q 
Ayverdi, Fatih devri sonlarında İstanbul Mahal
leleri. 

BAKLAVA - . Meşhur yufka tatlısı; biz, 
yufkanın aslı da hamur\olmakla beraber bak
lavayı, sarığı hurmayı hamur tatlılarından_ 
ayırıyor, hamur tatlılarını kadıngöbeği, dil
berdudağı ve · benzerleri olarak kabul ediyo- · 
ruz. 

Birinci Cihan Harbine kadar baklava İs~ 
tanbulda orta halli ailelerde dahi daima ev
de yapılmıştır, zamanımızdaki hazır yufka
cılar da yokdu, baklavanın, börek ve sair ha-· 
mur işleri gibi yufkası da evinkadını, yetiş& 
kin kızı tarafından açılırdı. Seyyar yahud bir 
dükkanda yerleşmiş baklavacıların yaptığı 

tatlıyı çall§dıkları fırınlarda, hamamlarda 
yahud bekar odalarında veya -bekar hanların-: 
da yatıb kalka~ bekar uşakları alır, yerdi~ 
Bir müşterileri de ayak takımı i~, nMiren
de mütevazı geçimli aileler tatlıcılardan tatlı;, 
bu arada baklava alırdı; hatta bunlar tatlıcı
dan aldıkları hazır tatlıyı bir misafir sofra•' 
sına çıkaracak olsalar ayıblanırlardı. 
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· İstanbulda namlı · baklavacıların meyda
na çıkması 19l8 · mütarekesi ile başlar. 
_ · Oridok.uzuncu - asır başının külhani şair- . 

!erinden Enderunlu Vasıfın İstanbullu bir 
mahalle kızı ağzından anasına hitaben yazıl
mış meşhur manzumesinde « baklava» ya şu 

kıtada rastlıyoruz: 

Yufka makarna açmasım açmayın bana 
Ben bilmem öyle hamur işi samsa baklava· 
Y.apub bir iki türlü yemecik kaba ım.ba 

Davet için konağa . çıkıb yarın ihtida 
Onbeş yaşında kendime bir oynaıı arayam 

Eski İstanbul konaklarında baklava ve 
·börek için ayrıca yufka açıcılar vardı; bu iş

de hüner sahibi olmak için ömürlerini har
camış insanlardı, mübalağasız, baklava tepsi
lerine gülyaprağı inceliğinde kırk yufka se
rerlerdi; baklavada en maıkbul olarak böbrek 
yağı kullanılırdı; pişirmek, şekerini, şerbe

tini haslamak ayrı ayrı ihtisas işleriydi. Öy
le konai mutfakları vardı ki Sarayi Hümayun 
-mutfağından kat kat üstün baklava hazırla

nırdı, mesela İkinci Sultan Mahmud devri 
ulemasından Dürrizad~ Efendinin Üsküdar
daki konağını bu yolda büyük şöhret almıştı. 
. Bir İstanbul konağında baklavanın iç 
harcı daima ceviz olmuştur; fıstıklı ve kay
maklı baklavalar İstanbul için son zamanların · 
bid'atidir; baklavanın üstü de böyledir, an'a
neperest İstanbuf konağında ·baklavanın üs
tü, nar gibi kızarmış sade bir yufkadır; ·üstü
ne dökülmüs fıstık ve ceviz serpmek bir par
ça kaymak koymak o sade güzelliğe muhak
kak ki ,görgüsüzlükten gelen bir tecavuzdür. 
Bakla-va, kendi lezzet saltanatına ortak ka
bul etmeyen yufka tatlılarının padişahıdır. 

İstanbul baklavasının iki şekli vardır; 
birinde yufkalar tepsiye düz olarak serpilir, 
sonra gayet keskin bir bıçakla ça•prast hatlar 
geçirilerek samsa denilen şekilde kesilir; es
ki çarşı baklavacıları da bu şekli kabul et
mişlerdi. 

İkincisi, kaç kat yufkadan olacak ise 
onun yarısı kadar yufka hazırlanırdı, mese
la yirmi ıkaf baklava için on yufka açılır, ha
mur tahtasınn üstünde, ·kenardan başlayıp 

göbeğe gitmek üzere, harç olan cevizden bir 
tutam konulur, kenar yufka cevizin üstüne 
kapak gibi kapanır, ve bıçakla etrafı kesilir, 
y~rım daire şeklinde -bir baklava parçası elde 
edilir, ve bu parçalar fırına gidecek tepsiye 
dizilirdi; buna da «gül baklava» denilirdi. 

çarşı baklavacılarının bu şekli tercih etme
yişi yufkadan yana fazla fire vermesidir. Ko
naklarda ise bu yufka firesinde aşçıbaşılar 

. horanda takımı için uydurma tatlılar yapar
dı.· 

Bir de tırtıl baklava vardır. O da gül 
baklava gibi hazırlanır, yalnız yufkası uzun 
uzun kesilir, harcı konup boru gibi sarılır., 

sonra boylamasına kırıştırılarak tepsiye sarık 
burması gibi yerleştirilir; eskiden buna bak
lava adı da verilmez, tırtıl tatlısı · denilirdi. 

Es.ki bayramlarda, en dar gelirli aile 
yuvasına varınca koca İstanbulda baklavasız 
tek sofra yoktu. Haşmetli tatlı hem 1bayramın 

hem de bereketin timsaliydi. Büyük İstanbu
lun ağız tadı Balkan Harbi faciasında kay: 
boldu. 

Ramazan geldi, ho~ geldi 
Baklava tepsisi boş geldi 

Tekerlemesi Birinci Cihan Harbi içinde 
çıktı. 

Zamanımızda ne eski konak kalmıştır, 

ne de baklavası. Lü,ks apartmanlara yerleşmiş 
olan yüksek sosyete'nin mutbağında hamur 
tahtası ile oklava yoktur; bazı hamur işlerinde 
kullanılan oklava, ğünlijk. Hürriyet ,gazatesi
nin ihtida ettirdiği Amerikalı «Gün Görmüş 
ler» in Bayaı:;ıı tontonun elinde kalmıştır, yi
ne hamdedelim bizde henüz Tonton'un yap
tığı gibi Bay Şabanların başına inmemekte
dir. 

Fırınlarda, ve bilhassa bayram arife
ıerinde orta halli ailelerinin baklava tepsi
leri. ·görülür, onlar da, ev baklavasının çarşı 
baklavasından üstünlüğü iddiası ile değil, 

çarşı baklavasına nisıbetle daha ucuza mal 
olduğundan gönderilmiş tepsilerdir. 

Eski İstanbul .kibarlığını hakkiyle tem
sil · eden ve İstanbulda ben gibi kalmış aile
ler bile yabancı misafirlerini bir Türk sofra 
sında ağırlamak isterlerken baklavalarını 

birinci sınıf lokantalardan ve pek namlı tat
lıcılardan getirtmektedirler. Zamanımızın 
baklav~aları arasında bizim tanıdığım_ız şöh

retler,· Abdullah Efendi, Konyalı, Pandeli ve 
İstanbul Lokantaları ile tatlıcı Güllüoğludur. 

BAKLAVA ALAYI - Kanuni Sultan 
Sü!eyman zamanından kalına bir adet olarak, 
ramazanların· on beşinci günü, Hırkai Saadet 
ziyafeti vesilesile, İstanbulda •bulunan yeni
çerilerle sair asker ocaklarına, on nefere bir 
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tepsi üzerinden saray baklavası ikram edilir
di. O gün, başta yeniçeri ortaları olmak üze
re asker sarayda Orta Kapudan içeri alınır
lar, futalara bağlanıp saray mutfakları önü, 
ne dizilmiş olan baklava tepsileri karşısında 
bir sıra halinde dizilirlerdi. Askeri Babüssaa
dede bekliyen Silahdar Ağa sağ koltuğunda 
Anahtar Ağası, ve sol koltuğunda Baş lala, 
önünde yedi nefer Çakırsalan ve arkasında 

· Kilarcıbaşı Baltacısı ile Silahtarağa Pfiltlde
cisi olduğu halde kapıdan çıkar, kendisini ta
kip eden bu son iki nefer müstesna, diğer 

maiyetini kapı ağzında ·bırakarak baklava tep
silerinin bulunduğu yere gelir, adı nefer ola
rak yeniçerilerin birinci orta defterinde kayıt
lı bulunan padişah için iki tepsi baklava alır
dı. Sonra, her ortadan iki ne.fer gelerek, ken
lerine ait baklava tepsilerini, futalarının dü
ğüm yerinden yeşil boyalı, sırıklara geçirirler, 
bütün asker baklavasını aldıktan sorira işa
ret edilir, Orta Kapı açıltt, yeşil sırıklara 

geçirilirmiş baklava tepsileri dışarı çıkar, 

orada her ortanın ustası, sakası, mütevellişi, 
oda,başı ve· karakollukçusu ve bayrakdarları 
baklava tepsilerinin önüne düşerek gürültü
lü ve şenlikli bir alayla kışlarına götürürler; 
tepsilerle futalar ertesi sabah saray mutfağı
na iade edilirdi. 

Bilhassa Yeniçerilerin Baklava Alayı her 
sene İstanbul halkının eğlencelerinden birini 
teşkil ederdi; tepsilerin geçeceği yollar, iki 
keçeli halk ile dolardı. Son baklava alayı, hic
ri 15 ramazan 1241 de (M'Uadi 21 nisan 1826) 
Yeniçeri Ocağının kaldırılmasından bir bu
çuk ay evvel yapılmıştı. O gün, bir ihtiyar, 
yedi sekiz yaşındaki oğlunun elinden tut
muş, saray meydanına alay seyrine gelmişti. 
Yeniçerilerden bir kaçı: «Saıvul herif, yol 
üzerinde durma!» diye yakasından çekip to
katlamışlardı. İhtiyarın fevkalMe gücüne 
gitmiş: «Şu çocuk istedi de getirdim, böyle 
mübarek günde camiyi bırakıp da Allahın 

gazabına müstahak bu makuule mekruhları 

görmeği kim isterdi, İlahi senden dilerim ki· 
bu kavmi takımiyle dünya yüzünden kaldır, 
gelecek ramazanı şerife yetiştirme!» diye 
beddua etmişti. 

BAKLAVACI GÜZELİ - İ-stanbulun ka
lender şairleri tarafından esnaf civanları ara
sında baklavacı güzelleri şanında da şiirler 

yazılmıştır. Üsküdarlı halk şairi rahmetli Va-

sıf Hoca · tarafından İstall'bul Ansiklopedisi-· 
ne ·tevdi edilıni§. baha biçilnıez notlar ve ve
sikalar arasında Hicri 1301 (Miladi 1883-1884) 
senesinde Aksaray Çarşısında başında tepsi 
ile seyyar bakla<:avılık yapan Rumeli muha
cirlerinden bir güzel genç için yazılmış bir 
manzume vardır; ne kadar yazıktır ki kılığı 
'kıyafeti tarif edildiği halde bu baklavacı gü
zelinin adı yazılmamıştır, sadece Lofçalı oı:
duğu ve babasının yaptığı baklavayı sattığı 
kaydedilmiştir: 

Baklavacıgüzeli 

Güzellerin güzeli 
Onsekiz ayar altun 
Kakülünün her teli 

Samur saçları gümrah 
O stilnde keçe külah 
Ahıiyu vah51 gibi 
Bakıyor Allah Allah 

Onbeş diyelim yaşa 
Söz yok kirpiğe kaşa 
Söz yok burnu resmeden 
Kudretullah nakkaşa 

Bakdım yürekdeµ 6zden 
Al çubuklu ak bezden 
Mintanı da pek açmış 
Hak saklasın kem gözden 

Fermenesi kuşağı 
Tuna boyu uşağı 
Aksarayın Çarşısı 

'Aşık başdan aşağı 

Potur giyer paçalı 

Bir danedir Lofçalı 
Penbe topuk gösteren 
Kundurası nalçalı · 

Peştmıalı belinde 
Gümüş mala elinde 
Baklavanın filası 
Rumeli güzelinde 

as.hasıdır ustasJ 
Gül yaprağı yufkası 
Şehri İstanbul halkı 
Baklavanın hastası 

Gün(le satar üç tepsi 
Sattıran bülbül sesi 
Alan müşterilerin 
Bekir uşağı hepsi 

Kafes ardında gözler 
Oğlanın yulun gözler 
Baklavacı civana 
Atılır türlü sözler 

Giderler oğul baba 
;EJaınama her çarşamba 
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Dellaklerin. töresi 
Güzel yıkamak caba 

Hamamın saltanatı 

Kurna başıdı,r tahtı 

Aceb onu yıkamak 
Hangi dellağın bahtı 

' 
İple çekin haftayı 
-Bekleyin çarşambayı 
Onbeşinde· bedri tam 
Hamamda görün ayı 

Sene bin üçyüz bir dir 
Ey kalem halim bildir 
Yürek temiz, mücrimler 
Gözlerimle dilimdir. 

BAKLAVA DİKİŞ - Yorgancı ve terzi 
ıslahlarındandır; .baklavanın samsa kesimi
ne benzeyen dikiş demektir. Terzi ağzında 
terkedilmiş gibidir, eskiden ,bilhassa kışlık 

pamuklu hırkalarla baklava dikişiyle yapı

lırdı. Yorgancılar hila kullanmaktadır. BU
hassa sünnet çocuklal'.ı, gelin ve lohusa . dö
şekleri için hazırlanan ipekli yorganlar bak
lava dikişi ile süslenirdi; son Cumhuriyetin ila
nından sonradır ki yorgancılar bu mürüvvet 
döşekleri yorganları resim çizgileri ;boyunca 
dikmeğe başladılar; pek mükellef yorganlar 
ya-pılır oldu. Baklava dikişli yorganlar da 
garib ye garibcelerin mürüvvetine kaldı. 

BAKTERİYOLOJİHANEİ OSMANİ 
Baıkteriyolojihanenin kuruluşu He kısa tarih
çesini şöylece toplayabiliriz: 

1893 de İstanbulda kolera vak'aları gö
rüldü, İkinci Sultan Hamid Fransanın tanın
mış doktorlarından Chantemesse'i İstanbula 
dav,et etti; hastalığın ardı alındıktan sonra 
memleketine dönen bu meşhur hekim Sul
tan Hamidden aldığı talimat üzerine· Paris'in 
değerli doktorlarından Nicole'i 1901 de İs
tanbula ,gönderdi; döktor Nicole de İstanbul
da Türkiyenin ilk bakteriyolojihanesini tesis 
ederek ,bu vesile ile yine ilk defa olarak 
Bakteriyoloji ilminin· layık olduğu ehemmi
y.etle tedrisine başlandı. 

Bu ilk Bakteriyolojihane o zamanlar De
mirkapıda •bulunan Askeri Tıbbiye Mektebi
nin önünde küçücük ,bir müessese illi, nazari 
dersler i°çin bir ders salonu ile laboratuar 
odalarından ve fenni istihzarat için lüzumlu 
kısımlardan mürekkebdi. Gerek bakteriyoloji 
fenninin okutulması ve gerekse bu sahada 
yapılacak araştırmalar için bütün malzeme, 

1941 - BAKTERİYOLOJİHANEİ OSMANİ 

çalışma masaları, camlı dolaplar, mebzul alat 
ve edevat ile kafi miktarda mikroskop idi. 

Müdürlüğüne Nicole'un tayin edildiği •bu 
müesseseye «Bakteriyolojihanei Osmani» adı 
verildi ve Umum Mekatibi Askeriye Nazırlı:. 

ğına bağlandı. 

Bakteriyolojihanedeki derslere o zaman 
Askeri Tıbbiye Mektebinden mezun olmuş ve 
aralarında şöhretli Hoca Dr. Refik Güran, 
Dr. Ziya Seyfullah, Dr. Rakım ve Dr. Süley
man Beylerin bulunduğu on yedi yüzbaşı de-
vam ediyordu. · 

Kısa 1bir müddet sonra binanın yeri be
ğenilmedi; bilhassa Kuşpalazı s~rumunun 
hazırlanması gibi büyük •bir inkişaf devrihe 
girmiş olan :Bakteriyoloji fenninin tatbik ve 
takibine binanın küçüklüğü de engel oldu
ğundan Bakteriyolojihane Demi:rıkapudan 
şehrin mO.tena bir semti olan Nişantaşma 

nakolundu; Nişantaşında miriliva Süleyman 
Paşanın konağı senevi 96 lira ile tutularak 
tamir edildi ve içinde •bir ıBakteriyoluji tesisi 
için gerekli tadiller yapıldı. 

Müessese yeni yerinde büyük bir varlık · 
gösterdi. Öldürücü, müthiş hastalrklar~ kar
şı yüksek derecede şifa ve korunma kudreti
ne haiz devilar hazırlandı; fakat az son
ra ikametgahdan bozma bu binanın da 
müesseseye kifayetsizliği anlaşıldı, ayrıca 

mahalle arasında bulunması da büyük bir 
mahzur idi; Vebai Bakası Seromu ve Cemre 
Aşısı yapılamıyordu. 

Dok!tor Nicole .şişlide o zamanlar İzzet
paşa Çiftliği · denilen şimdiki Şişli Camünin 
•bulunduğu yerde eski Süvari Karakolhanesi
nin yıktırılarak temelinden· tutulmak üzere 
bütün ihtiyaçları . ve hatta İstanbuldaki her 
türlü inkişafı kar.şılayabile'Cek bir Bakteriyo-

· lojihane ~inşasını istedi. Şahsi hırslar, çeke
memezlikJ.er ve bir takım fena düşünceler al
tında bu güzel proje reddedildi; Doktor Ni
cole de kurduğu müesseseyi terkederek Pa-
rise döndü. · 

Müessesenin başına, 1901 de müdür mu
avini olarak Pastör Enstitüsünden getirtilmiş 
olan Dr. Remlinger geçti. 

Bu arada Orman Maadin ve Ziraat Nezare
ti de Vebayı Bakari serumunun hazırlanması 
için Kabasakaldaki Mülkiye Baytar Mekte
binde «Bekteriyolojihanei Baytariye» adı ile 
bir müessese açtırdı. 
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Dr. Remlinger 1910 senesine kadar mü
essesenin başında kaldı, bu tarihte memleke
tine dönerek yine bir Fransız, asker doktor 
Slıiıond müdür tayin edildi. Bu yeni müdü
rün zamanında müessese, şimdiki adı ile 
Piyer Loti Caddesinin üzerinde adı tesbit 
edilemiyen bir yorgancıbaşıya aid ,gayet bü
yük bir konağa nakledildi. 

Dr. Simond 1914 de Birinci Cihan Harıbi 
başlayınca Fransaya döndü ve Bakte:riyolo
jihane Müdürlüğüne · ilk defa olarak bir 
Türk, Simond'un muavini Dr. Refik: Giran. 
tayin edildi; bu değ·erli Profesör. Dr. Ziya 
Seyfullah, Dr. Kemal Muhtar, Dr. İhsan Sa
mi ve Dr. Cevad gibi muavinleri ile büyük 
bir faaliyet .gösterdi ve müessese yeni bir 
inkişafa kavuştu. 

Bir müddet sonra Bakteriyolojihane • Da
ülkelb. Tedavihanesi, Telkihane, Kimya.hane 
ve Sıhhi Müze ile ·birleştirilerek «İstanbul 
Hıfzıssıhha Müessesesi» adı verildi. Uzun yıl
la_r İstanbul Tıp ,Fakültesinde de Bakteriyoloji 
Profesörlüğü yapmış olan Dr. Refik Güran 
1927 ye kadar bu müessesenin Müdürlüğünü 
yaptı çok verimli bir faaliyetle çalıştı. 1951 de 
·bu çok önemli müessese Kule dibinde bir bi-
na da bulunuyordu; müdürü çok değerli bir 
Hekim olan Dr. Nureddin Onur idi. 

Sıhhi Müze ile Kuduz Hastahanesi adını 
almış bulunan eski Daülkelb Tedavihanesi de 
ayrılmış, yine müstakil müesseseler olmuş, 

«İstanbul Hıfzıssıhha Müessesesi» Bakterio
lojihane ile Kimyahaneden mürekkep olarak 
kalmıştı; müesseseye Atatürk Bulvarı üze
rinde_ büyük ve yeni bir bina inşa edilmekte 
idi (1951}. (B.: İstanbul Hıfzıssıhha' Enstitü
sü; Kuduz Hastahanesi; Sıhhi Müze). 

Dr. Saatli Nazım Nirven 

BAL - Arıların çiçeklerden topladıkları 
maddelerle yaptıkları tatlı şey (Asel; Şehd). 

Bu· Ansiklopedinin aziz dostu ve kalem arka
daşı Naşid Baylav bize bu madde için verdiği 
notta şunları yazıyor : 

«Bala, bal demek için arıların, gömeç 
gözlerine biriktirmiş oldukları tatlı maddeyi 
mutlaka çiçek usarelerinden alıp getirmiş ol 
maları şarttır. Bütün şifai hassaları ile, lezze
ti ile ve ıtrı ile hakiki ·bal budur; çiçek bağ
çelerinden ve çiçekli kırlardan mahrum yer
lerde arıcılık yapılamaz, eğer kovan: sahipleri, 
bal arılarının kovan çevresindeki uçuş takati 

içinde böyle nefis çiçekleri havi bağçeler; kır.,. 
lar göremez ve arıları kovanların etra.fına diz-, 
dikleri tatlı şerbet, pekmez ve saire ile bes
lerler, hayvancıklar da tatlı maddeyi çiçek 
göbekleri ve usareleri yerine böyle kaı.ıı ka
cak içinden toplayıp gömeçler doldururlarsa, 
bu ballar da zayıftır, sahtedir, erbabı indinde 
katiyyen makbul değildir. 

«Balı piyasaya arzeden kesilesice (hilekar 
eller su, süt, armut usaresi ile sulandırarak, 
yahut ayva peltesi, zamgı arabi nişasta veya 
un katarak tağşiş ederler». 

Zamanımızda İstanbul piyasasında hakiki 
saf balı bulmak imkansızdır; Büyükşehrin say
fiyelerinde kovan sahibi dostlara başvurmak 
lazımdır; niesela · Anadolu Demiryolu üzerin
de Yunus Durağı gerisindeki çiftlikte Şeyhül 
muharririn Refi Cevad Ulu-nay'ın çiftliğinde 
bulunduğu gibi. 

Balın asırlar boyunca tababetteki yeri 
bu Ansiklopedinin mevzuu dışındadır. Peteği 
ile beraber veya süzülmüş ş~lde sofralara 
gelmiş, tatlı olarak, deva olarak yenilmiş, 

şerbeti içilmiş, hamur tatlılarına, helvalara, 
reçellere, macunlara katılmıştır. 

Basit bai şurubu bir kilo süzülmüş balın 
250 ,gram saf su ile sulandırılması ile yapılır; 
bir de kurutulmuş kırmızı gül, süzülmüş bal 
ve 30 derecelik alkol ile yapılan «kırmızı gül 
şurubu» vardır. 

Naşid Baylav'ın kütüphanesinde, Hicri 
101-7 (Miladi 1608 - 1609) yılında Topkapu Sa
rayındaki Helvahanede Helvacıbaşı M.ehmed 
Ağa tarafından hazırlanmış şuruplar, reçeller 
ve macunlar üzerine bir defter vardır. Bu fev
kalade kıymetli vesikada o yıl Padişahın (Bi
rinci Sultan Ahmedin) nefsi nefisleri ıçin ce
viz, kavun, kabak, patlıcan, ağaç kavunu, 
karpuz, limon, frenk limonu ve çağla badem 
reçellerinin yapıldığı görülüyor. Kabak ve 
patııçan hariç, diğerleri zamanımız reçelcili
ğinin. terkettiği şeylerdir ve ·bunların arasın
da da o tarihte, reçel denilince ilk hatıra ge
len vişne, kayısı, erik, şeftali ve çileğin zikre
dilmemesi gariptir. Helvahanede, yukarıda 

adı geçen reçeller için şeker ile beraber bal da 
kullanılmıştır; nisbeti de reçeline göre değiş~ 
miştir, mesela kabak, kavun, karpuz, limon 
reçellerinde 1 okka şekere 750 gram bal, pat
lıcan, frenk limonu ve ağaç kavunu reçelle-· 
rinde yarı yarıya, çağla badem reçelinde de 
bir okka şekere 250 gram bal katılmıştır. 
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Macunlardan Felasefe, Erbaa, Itrafili mü
bareke, Bellut, Haşhaş, kızılcık, ayva, tkarabaş 
macunları ile Gülbeşeker yalnız bal ile yapıl
mıştır. 

İstanbul tarihinde, dolayısiyle tarihimizde 
·bu nefis ve asil tatlı madde, şanına asla layık 
olmıyan tecavüze de uğramış, havaya karşı ye
gane mücerrid olarak kullanılmış, Padi§ah 
gazabına uğrayarak taşrada idam olunmuş 
vezirlerin, tenkil edilmiş namlı şakUerin ke
sik ·başları, İstanbula teşhis ve teşhir edil
mek üzere, sureti mahstisada gaayet sık do
kunmuş, dışına tek katre sızdırmayan kıldan 
mamul bal torbaları içinde"gönderilmiştir; at 
ile bir haftalık, on günlük yoldan geleri bu 
bedbaht başlar cellat eli ile baldan çıkarılıp 
yıkandıktan sonradır ki Babı Hümayun önü
ne konularak İstanbul halkına teşhir edilmiş-
tir (B. : Babıhümayun). . 

1955 senesinde folklor bilgini, edib ve şair 
Edirneli Rakım Hoca bu Ansilopedinin naçiz 
müellifine yazdığı bir mektubun içinde Ru
meli Ağzı gaayet güzel iki halk türküsü gön
dermişti. l3iri, Onyedinci asır ortalarında, 
Dördüncü Sultan · Mehmed devrinde Köprü
lüzade Fa-dıl Ahmed Paşanın · onbeş yıl sür
müş olan sadareti zamanında, Edirne ve ci
varında. büyük heyecan uyandırmış kanlı bir 
aşk macerası üzerine söylenmiştir. Üç kıt'a
dan mürekkeb olan türküden mühim bir şe
kilde şunları öğreniyoruz : 

Güzel bir delikanlı bir kız sever; ister, 
vermezler; delikanlının elinden bir kan çı
kar, ikızın babasını, yahut ağasını vurmuştur, 
kesınişdir; belki de kızı, hemen başka bir 
gence vermek isterler, aşık rakibini öldür~ 
müştür. 

Genç kaatil atlanub kaçar, kardeşlerinden, 
arkadaşlarından yardım umar, fakat korku
dan ikiınse gelmez, şiddetle takib edilir; ta
kib edenlerle vuruşur, yakalanır; sadıraza

ma ne yapalım diye sorarlar, Fadıl Ahmed 
Paşa şefaatcıları dinlemeyip idamını emre
der ve kesik kellesinin kendisine gönderil
mesini ister. Aşık gencin kesik başı bir ba1 
torbası içinde vezire yollanır. 

'Dördüncü Mehıned devamlı olarak. Edir
nede oturmuş bir padişahdır; dolayısiyle dev
let erkanı da Edirneye yerleşmiştir, İstanbul 
sadece ismen payitahtdır. Padişah ile vezir 
ve sair devletliler, yalnız, yaz ve sonbahar 

mevsimlerinde İstanbula sık sık gidib gelmek
tedirler. Bu vak'anın o mevsimlerde ve Pa
dişah. ile vezirinin İstanbulda bulundukları 
bir sırada cereyan ettiğini tahmin ediyoruz; 
zira Edirnede bulundukları sırada olsaydı 
kaatil aşıkın başı, -bal torbasına konmazdı; 
güzel ve hazin türkü şudur; maalesef beste
sinıi bilemiyoruz : 

Çifte kttburlarum ağalar ça.kdım almadı 
Ça.kdını almadı. 

Dört yamma bakdım ağalar, kimse kalmadı 
Kimse kalmadı. 

En küçük kardaşdan be ağalar imdad olmadı 
İmdad olmadı. 

Aman veziroğlu vezir yazık ~mna 
Aınan aman yazık şinına. 
Bu genelik.de nasıl kıydın tatlı canıma 
Aman aman tatlı camına. 

Felek çenberini be ağalar deldim de geçdiın 
Deldim de geçdim. 
Aşkın dolsunu be ağalar kaldırdım içdim 
Kaldırdım içdim. 
Kelleyi torbaya be ağalar koydum da geçdim 
Koydum da geçelim. 
Aman veziroğlu vezir yazık @anına 
Aman aman yazık §inına. 
Bu genclikde nasıl kıydın tatlı canıma 
Aman aman tatlı camına. 

Evimin önünde be ağalar bir binek taşı 
Bir binek taşı. 
Durmayub akıyor be ağalar gözümiill ya.,ı 
Gözümün yaşı. 
O yinn uğruna be ağalar keserini başı 
Keserim başı. 
Aman veziroğlu vezir yazık ıanına 
Aman aman yazık p..ıuna 
B'll genclikde nasıl kıydın tatlı canıma 
Aman aman tatlı camına. 

İstanbul halle ağzında, hatta münevver 
arasında gürifü.k sohbetlerde -bal üzerine dar
bımeseller ve deyimler pek çoktur; mesela, 
çıkarı fazla bir iş, yahut ·dilediği gibi murada 
ereceği bir oynaş bulana: 

- Bal alacak çiçeği buldu! .. 
deriz. Bilakis, asla murada eremiyeceği bir 
dilberin peşine düşene, yahut umduğunu as
la temin edemiyeceği bir işe atılana, sesimi
zin tonunu, ed~sm1 değiştirerek yine : 

- Bal alacak çiçeği buldu! .. 
deriz. 

Gönill işi olsun, kese kaygusu olsun, ha
yat yolu rakipsiz kalmaz: 
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- Bal olan yerde sinet de l>ulunur!.. 
Temizliğin üstün titizlikle yapılması : 
- Bal dök de yala!.. 
Menfaat yolunda fırsat kaçırmayan için: 
~ .Bal dedin mi, banar! .. 
Kıymetleri, hünerleri, marifetleri olduğu 

halde atıl kalanlar için : 
Bal yapmaz arıya benzer ... 
Aldatıcı kuru vaidler karşısında : 
- Bal demekle ağız tatlanmaz ... 
Bir işin istenildiği şekilde yürümesi, ge

lişmesi: 

- Bal ile kaymak! .. 
Ve iki dilberin arasında gayet sıkı dost-

luk yine: · 

- Bal ile kaymak.. 

Çift yaratmış CenAbı Hak 
Biri baldır biri kaymak 
Ase!lbaşı merhamet et 
Kasem günahtır aYirmak 

( Galatalı Hüseyin, Çardak Destanı) 

Ve niıhayet asırlar boyuncca devam ede~ 
gelmiş bir aforizma, hem ferd hem de cemi
yet ahlakında büyük bir nakisenin ifadesi : 

- Bal _tutan parmağını yalar .. 
Bal, İstanbulun hane·berduş kopuWarı, 

külMnlleri, yeniçeriliğin k.aldırılınasmdan 
evvel de şehir eşkiyası haline gelmiş o kaba
dayı güruh arasında, bilhassa sar-ışın civanlar 
için lakab olarak kullanılmıştır: 

Uzunçarşı boyu güzeller kim 
Mahbublarla müeyyen her dükkim 
Cümlesinden ilerüdür Bal Hasan 
Dahi bilür cümle. edeb erkim 

O güzelin perçemleri sırmadır 

(Galatalı Hüseyin, Doğramacı Destanı) 

Eski kopuk, külhani argosunda «bal», 
vuslat • meyvesi yerine de kullanılmıştır: 

· Aşikare muhabbetin pazan 
Dini kuru bilmez nAmusla an 
Üşüşürler _dilberlerin balına 
Şehir e5kiyası sanca arı 

( Galatalı Hüseyin, Çardak Destanı). 

Arıların zehirli çiçeklerden yaptığı. bala 
«deli bal» denilir; bu isim de İstanbulda ye
niçeriliğin son devrinde kolay ele geçmiyen 
pençeli ve serkeş nevcivanlara alem olarak 
kullanılmıştır : 

1944 -

Delibal adı üstünde serkeştir 
Peremeci civanı bir mehveştir 
Dal fes ile yalın ayak pırpın · 
İsi daim derya ile güleıtir 

:tsTANBUL . 

( Galatalı Hüseyin, Peremeci Destanı). 

Uysal insanlara, tatlı dillilere, medilileri 
yolunda «bal gibi adam .. » denilir. Bazan, !Hak
ka karşı inad edip bir işi elinden çıkarmıyan
lara tehdid yollu kullanılır : 

- Bu evrakı imzalamam .. 
- Bal gibi imzalayacaksın! .. 

BALABAN (Dilsiz) - Fatiıh Sultan Meh
medin nedimlerinden; Sarayı HümAyun halkı 
için tutulmuş ,bir defterde yalnız ismi kayıtlı 
olup hayatı hakkında bir şey bilinmiyor'. 

Bibi. Tarih Encümeni Mecmuası. 

BALABAN (Kavasoğlu) - Rumi 1305 ile 
1310 arasında (Miladi 1889 -1895) İstanbulda 
hüsnü ani ile büyük şöhret. sahibi olmuş Ka
ra!fağlı bir delikanlıdır; ya Avusturya - Maca
ristan veyahut İtalya Sefarethanesi kavasla
rından birinin oğlu idi; başında kalpak, sır-
tında işlemeli gömlek, cebken, belde şal !ku
şak, ayağında bol ağlı şalvar ve çizme ile do
laşır, kıyafeti de pek cazip, albenisi elhak ye
rinde, ilnce u21un, çailak, son derecedei şuh 
riıeşreb, işvebaz, dilbaz, kimseden korkusu 
olmayan, canını sıkacak bir hal olsa hemen 
elini hançerine götürüp pervasıszca atılan' bu 
güzel ·gence o devrin sayılı fırtınalarından: ve 
kabadayı :takımının mürekkep yalamışı Top
hane ketebesinden Üsküdarlı şair Aşık Razi 
tutulmuş, Balaban da bu külhaniye rabtı kalb 
eylemiş hanei pederi terk etmiş, gece ve gün-

. düz beraber, bağ, bağçe, bostan, hamam, kah
. vehane, meyhane dolaşıyorlardı. 

Bir ara Karadağlılar Katip . Raziyi vura
· cak olmuş, bir. gece de ·Kalyoncfikolluğiında 
bir meyhanede· Palikaryalar hucum etmiş, Rft
zide.ri evvel dal hançer Balaban atılmış, hep
sini çil yavrusu gibi dağıtmış. Razi kaleme 
uğramaz, eve uğramaz, öyle bir derde giriftar 
olmuş idi ki refikası bırakıp kaçmış, Aşıkı_ 
derbecİer perdei hicabı yırtıp eşe dosta avuç· 
açmıştı. Mesele Tophane müşirine aksettiril
di. O da Katip Raziyi firari olaiak Divanı Har
be verdi, bir yandan da Karadağlıların taki-: 
batı üzerine Razi Kavasoğlunu İstaıibuldan 
Üsküdara getirdi. Anası Adile Sultan bende
ganından idi, tahmin olunur, ki masrafı Sul-
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tan Hamidin ·halası olup pek mutantan, deb
debeli bir hayat süren bu sultandan temin 
edilmJş olacaktır, Katip Razi Bağlarbaşında 
mükellef bir düğünle Kavasoğlu Balabanı 
sünnet ettirdi, düğünden sonra da güzel oğ
lan .Adile Sultanın çiftliğinde korucu oldu. 
Adı korucu, kendisi ekseriya .Adile Sultan ya
lısında ·bulunur, ihtiyar sultan araba ile bir 
yere gidecek olsa, sırtında sırmalı al çuha es
vaplar, ,bacaklarında tozluk, başında fesi, çı

kıp arabacının yanında otururdu. İ!Amiyesi 
Sultanın ölümünden sonra. Kavasoğlu Bala
banın çiflikatı hümayundan birine korucu 
başılık ile gönderildiği Katip Raziden işitil
mişti. Güzel gence Balaban adını koyan da 
zannederiz ki Razidir; asıl ismi Mirto yahut 
Mito olacaktır. Oğlan ilk tanıştığı zamanlar 
tek kelime türkçe bilmez imiş, Razi latife yol
lu: 

Kuşdili konu§duk bir nice eyyaıiı 
Viremem o ya.re gönülden piyam 
Nızııam clir, hubo dir, malku, dirasti 
Fehlııltmem ne söyler tO.tii gıiyam 

Dir icli; .Aşık katiblikteki hü
nerini gösterip bu gence bir ay
da türkçe konuşturmuştur. Ka
vasoğlu Balaban şanında bir de 
destanı vardır : 

Sırmalı cebkenin altında mintaıi 
Şalvarlı çizmeli bir şuhi fettan 
Kavasoğlu Balabanım ııantıdır 
MAcertmız oldu dillere destan 

Sarnıelıda bıılu§1ll"11Z her akşam 
Meyhaneci koşar buyurun paşam 
Şarabı erguvan sıınub o ya.re 
Hali ınestisidir özge teınaııam 

K.avasoğla yanm Karadağlıdır 
Anın aşkı ile . yürek dağlıdır 
Elalem ne dlrsıe clisün • efendim 
Etrafı gören kim gözüm bağlıdır 

Kalpağından tqar ~ifte kakül 
Yanakda açılır · gamzeler gül gül 
Ar ile hicilıı satup bir pula 
Balabanım ile 11ad olur gönül 

Tığ gibi civanın boyudur selvi 
Tutuşmuş yanıyor l!;!te can evi 
Kasem Huda.ya ki yakut değildir 
Dudağına vuran için alevi 

Çörer düğmesini açar sineyi 

BALABAN (Nikoli) 

Kımnda dururken deler ciğeri 
Gümii§Üir yinmm belde hançeri 
Gazab ilud olup el atbğı dem 
Olar güzelleriiı peri peykeri 

Sunar aşıkına bir dolu bade 
O dem can bülbülü gelir feryide 
Kavasojlu Balabamn yüzünden 
Düştük efendim bu hali berbade 

Kesenin dibine ekdik danyı 
· Darıltup kaçırdık evden kanyı 
'Üşilştiirdüm hep o ~un yüzünden 
Başıma bir oğul azgın arıyı 

Peder kardetı içmek ister kanımı 
Rakibler de sarmıs dört bir yanımı 
İstanbııldan 'Üsküdara kaçırdım 
Kavaszide yarim Balabammı 

Haki Osküdara sinmiş keramet 
Dalalet ehline gelir nedamet 
Şerefi islimla müşerref oldu 
Karadağlılara kopdu kıyamet 

Sünnet düğünü yapdılı civana 
Au ziyifetıer çekdik . ihvana 
M ittiler çekilmİ§ken fakiri 
Tophanei Amriede divina 

Adile' Sultan o aliyyetüşşan 
• Ctidü atasına misil kehkeşan 

Korucu yazdırup o neveivanı 
Tiri şefkat ile k~ydu bir . nişan 

Sir.e naklettiğim muhtasar müfid 
Günahım . af itsün evlidu hafid 
Değirmende ağarmadı ey dostlar 
!şık Razideki bu rişi sefid 

Vlsıf Hiç 

BALABAN (Nlkoli) - İs
tanbulda en fila ve ekstra çay 
satan · bir rum tacirdi. Dükkanı 
Çakmakçılar Yokuşunda idi. 

. Çayları ustuvane şeklind'e, hep 
ayni boyda, şimdiki bezelye 
konservelerinden biraz uzunca 
kutularda, turuncu renkli. eti~ 
ketlerinde «Nikoli Balaban» adı, 
bir Çin kızı resmi, ·resmhı altın
da düzgün bir · nesih ile fakat 
türkçe değil, arabca: 

,. «Çayü · · alelal, mevcftdün 
min küllün cinsün erfa;mal, 
mukavvi, müferrih, muhazzim 
littaam». · 

Taltıf içlin ııOhum bu kemineyi 
GicecJir korkanın bakamam ·amma 
Göz yumup öperim o iyineyi 

Kavasoğlu Balaban 
(Resim : Sabiha Bozcalı) 

Satırları, daha altında fıran
sızca, rumca, ermenice bir .iki 
satır bulunur; en kenarda da 
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fiatı yazardı: «fi bir adet sim mecidiye», yani 
o zamana göre ateş bahasına ... ve \ek tütkçe 
cümlede bu. · · 

Bütün kibarlar, zenginler · oranın müşte
risi. Yıldızda, Teşvikiyede, Nişantaşında otu
ran vükeladan, vüzeradan zevat kahyalarını, 
ağalarını semtten ta oraya gönderip çay aldı
rırlardı. Haremleri hatunlar çayı mutad edin
memiş misafirlerine: 

- Ayol bizim çayımız turuncu yaftalısı, 
Çakmakçılar Yokuşunda Nikoli Balabanmki, 
içilmezmi hi-ç!.. derlerdi. 

Sermet Muhtar Alus 

BALABAN AĞA (Sekbanbaşı) - Hadi
katül Cevamün kaydına göre Şehzade Camii 
civarında kendi adına nisbetle anılan mesci
din bAnisi; İstanbul fethinde Sekbanbaşı ola
rak bulunmuş, · kabri malum_ değilmiş. Ha
yatı llakkında baş,ka kayde rastlanamadı. 

(B. : Ralabanağa Mescidi). 
Bibl. : Hadikatül Cevami, I. 

BALABANAĞA MESCİDİ......- Şehzadeba
şı ile LUeli arasındaki sahada bulunan eski · 
bir Bizans · yapısım:lan çevrilmiş bir mescid. · 
Fethibey ile BüyU.lcreşidpaşa Caddelerinin ara- -. 
sındaki Balabanağa Mahallesinin ortasında, 

. Belediye Rehberinde 39 rakkamının olduğu 

yerde hemen hemen 9 rakkamının isabet etti
ği noktada . bulunan (İstanbul Belediyesi İs
tanbul Rehberi, 1934, pafta 4) ·bu mescidden 
bugün en ufak bir iz dahi kalmamıştır. Hadi
kat-ül Cevami'e göre (1. 62) Balabanağa Mesd
di «kiliseden münkaliptir. Vakıfı hini_ fetihte 
Sekbanbaşı olmuştur. Merkadi naınalu.mdur. 

Vazifesi Ayasofya Caıniinden verilir. Mahal
lesi vardır». Bu binanın yıkılmadan önce çi. 
zilen plan ve kesitlerinden anlaşıldığına göre, 
burası şekli itibariyle esasında bir kilise de
ğildi. Esasında da her· halde üstü basık bir· 
kubbe ile Örtülü olan bu yuvarlak binanın çok 
eski bir devirde yapılmış olduğu anlaşılıyor
du. Bu civarda ·bulunduğu iddia edilen ve· 
kaynaklarda ·bahsi geçen Theotoıkoston Kou- • 
ratoros manastırının kalıntısi olduğuna ihti- . · 
mal verilmiştir (Dr. Mordtmann, Esquisse to- _ 
pographique, Lille 1892, 70, no. 124; M. Ziya, 
İstanbul ve Boğaziçi, İstanbul 1928, il, 45). 
Bazı Bizans kaynaklarından derlenebilen bil
gi kırıntılarına göre, Leon I (457-474) zama
nında İmperatoriçe Verina'nın isteği üzerine, 

Kudüs'deki İsanın ınerkadi kilisesinin benzeri 
olarak yapılan bu manastır ve kilise IX. _asra 
bdar mevcud idi. Yine aynı kaynaklara göre, 
bu kilisenin Tavros yani şimdiki Bayazıd mey
danı civarında olduğu da öğrenilmektedir· 
(Richter, Quellen d. byz. Kunst. Wien 1897, 
178; R. Janin, Eglises et monasteres, Paris 
1953, 200). Fakat · bu müphem kayıdlardan 
Kouratoros manastır ve kilisesinin yeri açık 
surette tayin edilemediğine göre, Balabanağa 
Mescidi olarak bilinen eski binanın da bu te
sise aidiyeti şüpheli kalmaktadır. 

Diğer tarftan burasının bir eski manastır 
kütüphanesi olduğuna dair ortaya atılan hi
potez de (A. van Millingen, Byzantine Chur
ches, London 1912, 265; E. Mamboury, Guide, 
İstanbul 1925, 245) aynı derecede mesnedsiz 
bir fikirdir. Şurası muhakkak ki, hayli eski, 
büyük bir ihtimal ile V. asra ait olan bu bina, 
esasında bir aile türbesi veya bir hıristiyan 
azizine mahsus türbe olarak yapılmış, ancak 
çok sonraları, Bizans devrinin sonlarında ufak 
bir ibadethane, bir şapel haline getirilmiştir. 
Ancak bu son devirde binanın mahzeninin yi
ne türbe haline getirilmiş olduğu tesbit olu
nabilmektedir. İstanbulun fethinden sonra bu 
ufak bina, daha başka birçok kilise ve manas
tır kalıntısı gibi, şahsiyeti kat'i olarak tesbit 
edilemiyen bir kahraman adına mescid haline 
getirilmiştir. Eski bir Türk adı olarak hayli 
yaygın olan Balaban adındaki kimsenin şah
siyeti henüz aydınlanamamıştır. Murad il dev
ri ricalinden önce Menteşe Sancak Beyi sonra
ları· da Tokat hakimi olarak h. 850 (1446) de 
vefat eden Balaban Paşa namına veya hatıra
sına bu mescidin kurulmuş olduğuna ihtimal 
vermek zordur. Birçok evkafı bilinen Balaban 
Paşa (Tayyib Gökbil,gin, Edirne ve Paşa livası, 
İstanbul 1952, 55, 223) nın, Edirne'de yiiıe 
kendi adına bir mahallede bir camii varsa da· 
Ekme,kçioğlu Ahmet Paşa Köprüsü kenarında 
olan :bu cami yıkılmış ve haziresinde bulunan, 
Balaban Paşanın İnezartaşının da yazıları ka
zınmıştır (O. Nuri Peremeci, Edirne tarihi, İs
tanbul 1939, 75, 144). XV. asırda yaşadığı bi
linen diğer bir Balaban ise, Bazılarına göre 
-hu iki Balaban Paşa tek ve aynı şahıs olup bi
rincisi için gösterilen h .. 850 ölüm ta,rihi yan
lıştır. (Z. Oral, Balaban P2.~a buyrultusu, Fa
tih ve İstanbul, sayı 7-12, 1954, 79-80). İstan
bul'un fethi sırasında değerli hizmeti görü
len ve Arnavutlukta İskender Beye karşı 1464 
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den 1467 ye kadar süren çarpışmaları idare 
ederek bunların birinde şehid düşen aslen ar
navut menşeli, Badera'lı Balaban Paşadır 

(Hammer, Histoire de l'emp. Ottoman III, 124-
127; A. Gegaj, Albanie · et l'invasion turque, 
Paris 1937, 138 ve dev., 145; İ, Iİ. Danişmend 
Osmanlı tarihi kron., I, 305). Balabanağa Mes- -
cidi, tarihe geçmemiş ·başka -bir Balaban adlı 
kimseye ait değilse, belki fetih sırasında he -
nüz sekbanbaşı olan bu Balaban Paşa
nın bir hayratı veya onun şahadetinden 
sonra hatırasını ebedileştirmek üzere 
vakfedilmiş ·bir eser olabilir. Balab_an
ağa mescidi mahallesit adina Fatih vak
feyelerinde rastlanmamasına karşılık, 

h. 888 (1483) tarihli vakfiyede bu gö
rülmektedir (E. H. Ayverdi, Fatih devri 
sonlarında İstanbul.mahalleleri, İstanbul 
1958, 14, No. 18). 23 temmuz 1911 de 
v u k u bulan büyük 
Aksaray yangınında 

(bk. Aksaray yangını, 
I, 539) harap olan Ba
la banağa M e s c i d i 
uzun zaman harap bir 
halde durduktan son
ra, 1930 da Vakıflar 
idaresi tarafından en 

• . ··., ;::,:::.> ... ·.. . , .·:·-·•>:''.Y> 

kazcılara satılmıştır. Binanın topraküstünde
ki aksamı tamamen yıkıldıktan sonra-İstanbul 
Müzeleri tarafından müdahale edilerek Ame
rikan Bizans Enstitüsünün de -maddi yardımı 
ile 8 nisandan 1 mayısa kadar sqren bir kazı 
yapılmış ve böylece hiç değilse, · tamamen 
kaybolmasından önce bu tarihi eserin etraf
lıca tetkiki mümkün olmuştur. Bu kazı neti-

~ .... _______ / 
Balabanağa Mescidi 

(Resim: Galanakis'in litografisi. Paspatis'den, 1877; plan: mevcud üç planın birleştirilmesi siireti ile. 
Semavi Eyice). 
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cesinde o sırada Müze· müdür muavini olan A. 
Müfid Mansel tarafından hazırlanan etraflı 

rapor, ingilizce ve türkçe olarak basılmıştır 

(A. Müfit, The Excavations of the Balaban 
Agha mes. The Art Bulletin, XV, 1933, 210-
229; ay. milel. Balabanağa Mescidi hafriyatı, 
Türk Tarih Arkeol. Dergisi, 111, 1936, 49-73). 
Bu kazı sonunda binanın esasında, 10 m. 60 

Balabanağa Mescidinde 1930 da altından çıkan 
mezar odasımn kesidi 

(Resim: Macid Kural'dan) 

çapında haricen yuvarlak . olarak yapıldığ-ı,. 

içinde ise altı höcre ve altı mezar, ve üst !kıs
mında altı payeye dayanan bir kubbeye havi, 
içi zengin surette renkli mermer levhalar ile 
kaplı bir türbe olduğu anlaşılmıştır. Her höc
r~nih dip duvarlarında görülen pencerelerin, 
mescidin içini aydınlatmak için. burası ·mescid 
haline getirildiği s.ırada açıldığı tahmin olu
nur. V. asra aidiyetine niuhakkak nizarı ile 
bakılan (J. E·bersolt, Eglises de Coınstanti

nople, Faris 1913, 252; A. M. Schneider, By
zanz, Berlin 1935, 54) ·bu türbe binası, XIV. 
asırda esaslı bir tadirnta uğrayarak, bu sırada 
mahzen kısmı, dik dörtgen biçiminde bi_r me
zar odası haline getirilmiş ve buraya. birçok 
ölü gömülmüştür. Kazı esnasında duvarlarda 
freskö resmi kalıntıları ve bu ölülerin kemik
leri ile bunlardan Theodoros'a aid 1341 ta
rihli mezartaşı bulunmuştur. Bu sır~da diğer 
mezarların yine V. asra ait işlenmiş mermer
ler ile kapatıldığı da müşahede olunmuştur. 
Bu Bizans binası mescid h&line getirilirken 
mahzendeki_ mezarlara ilişilmiyerek, içine bir 
mihrap, payelerden birinin üstüne tuğla bir 
minare yapılmış ·ve ·binanın dışı kavisli oldu
ğundan, yapıyı dışardan yaı:ıın ay gibi kısmen 
saran bir soncemaat yeri yapılmıştır. Bu ala
ka çekici mescidi, etrafındaki ağaçları ve me
zartaşı dolu haziresi (Mescidin mevkii ve et
rafındaki geniş hazirenin · sahası, E. H. Ay
verdi, 19 uncu asırda İstanbul haritası, İstan~ 
bul 1958, p.afta. C 4 de götjilınektedir). ile ma
mur. bir halde gösteren. taş basması bir resim 

Galanakis tarafından çizilerek, 1877 de neşre
dilmiştir (A. Paspati, Vizantine MeLete, İstan
bul 1877, 385-386). Balaban Ağa Mescidinin 
içini mamur halinde gösteren fotoğraflar 'iki 
ayrı yerde basılmıştır (A. van Millingen, By
zantine Churches, lev. 55; ve W. H. Goodyear, 
Vertical curves... Brooklyn Museum, 1, 4, 
1905) İstanbul tarihi ve sanat bakımından bü
yük bir değeri olan ·bu bina, yuvarlak biçimi 

.. ve içinde duvar kalınlıkları: içindeki nişleri 

ile aslında bir mezar bina~ı olarak (nıiş veya 
höcreler lühid yerleştirmeğe mahsusdu) yapıl
mış olduğunu açıkca göstermesine rağmen 
burasının vaftizhane olduğunun iddia edilme
si de mesnedsiz ve aldatıcı bir hipotezdir (E. 
Mamboury, Fouilles byzantines, Byzaın.tion, 

XI, 1936, 267-268). Selanik'de ewelce Horta
d camii olan İmparator Kalerius'un türbesi ile 
benzerlikler gösteren bu bina, İs-tanbulda Fa
tih Camii yerindeki Havariyun kilisesi yanın
da olan Konstantin türbesinin ufak çapta bir 
benzeri ve taklidi olduğu haklı olarak iddia 
edilmiştir. (Koethe, Das Konstantinsmauso
leum, Jahb. d. Inıst. 48, 1933, 203). Ancak te
mel ve mahzen kısmı hakkında etraflı: bir bil
gi veren 1930 da Yük. Mimar Macit Kural ta
rafından çizilen rölöveler istisna eçiilecek 
olursa Bala-banağa ,, Mescidinin · hemen :he
. men aynı yıllarda iki ayrı mimar tarafıiı
dan çizilen iki rölövesine sahip bulunuyoruz. 
Bunların bir defa karşılaştırılması, o derece 
büyük ve biribirine uymayan farklar ortaya 
koyar ki, Balabanağa Mescidi gibi ufak ve 
basit bir binada bu derece hatalar yapan bu 
şahısların daha büyük abidelerde ne gibi ha
talar yapabileceklerini hatıra getirir. Gur-· 
litt'in muazzam kitabımda H. Wilde tarafından 
çizilen rölôve (Die Baukunst Konstantinopels, 
42, res, 94) gibi, A. van Millingen'in kitabın~ 
da Traquair'in rölövesi de (Byzantine Chur
ches, 267) tatmin edici değillerdir. E, Mam
boury'nin 1916 da çizdiğini bildirdiği rölöve 
ise (Fouilles byzantines, Byzantion XI, 1936, 
267). Mamboury'nin vasiyeti gereğince bütün 
notları ile neşredilmeden. bir yabancıya hibe 
edildiğinden Amerikaya götürülmüş olmalıdır. 
Binanın mahzen kısmında bulunarak, 4191-
4193 invanter numaraları ile İstanbul Arkeo
loji müzesine nakledilen V. asra aid işlenmış, 
mermerden üç silme parçası (Bk. : A. M. Man
sel, Erwerbungsbericht· des Ant. Musums, 
Arch. Anzeig. 1931, 198; 1st. Ark. Müz., Re-
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simli rehber, İstanbul 1953, 125) ,halen müze
nin bahçesinde, idare kısmına bitişik bahçe
nin, avluya ·bakan alçak duvarı dibiınde teş
hir edilmektedir. 

Semavi Eyice 

BALABAN CADDESİ - Üsküdarda Şem
sipaşa Caddesi ile Üsküdarın belkemiği yerin
de Hakimiyeti Milliye Caddesi arasında uza
nan iki dirsekli bir cadde idi; Şemsipaşa Cad
desi kavşağından yüründüğüne göre sağ tara
füını Yeni Valide Camiinin kuzey-doğu dış 

duvarı akapamıştı. Son imar işleı:-i arasında 
kaldırılan bu caddenin yeri, Alana katıldı 
(1960). 

BALABANİ - Valavani de derlerdi, ikin
ci Abdülhamid zamanında ve meşrutiyet yıl~ 
larında, zamanımızda İstiklal Caddesi· deni
len Beyoğlu Caddesi Kebirinde, mabeyinci Ra
gıp Paşanın milki olan Anadolu Hanı altıın
daki Anadolu Birahaınesini işletirdi. Yunan 
tabiiyetinde, tıknazca, edeb ve terbiyeli, müş-' 
terilerini hoş tutan, garsonlarına da iyi mua
melede bulunan bir adamdi. 

Sermet Muhtar Alus 

BALABAN İSKELESİ, BALABAN İSKE
LESİ HANLARI, BEKAR ODALARI, KAH
VEHANELERİ, KAYIKHANELERİ - Üskü
darııi kadimden beri deniz yolu ile gel'en kö
mürünün, odununun ve çeşitli erzakının indi
rildiği iskele idi; civarı da iskelenin adı ile anı
lagelmiş olup yeri, zamanımızdaki araba vapu
ru iskelesinin bulunduğu nokta ile Şemsipaşa 
tarafına doğru uzanan sahildir. Üsküdarın son 
imar faaliyetinde tamamen kalkmış, eski Ba
laban iskelesinden en küçük bir nişan kalma
mıştır. 

Bu sahil parçası ondokuzuncu asır -ba
şında tan~_~m edilmiş bir Bostancıbaşı defte
rinde (B. : Bostancıbaşı Defteri). Üsküdarın 
büyük iskelesinden Şemsipaşaya doğru şöyle 

tesbit edilmiştir: 

Üsküdarın Büyük İskelesi - Beylik han ve 
kahveler - Debbağ Mustafa Ağanın Kayıkha
nesi - Debbağ Mahmud Ağanın kayıkhanesi
yanında serapa on göz kayıkhane - Odabaşı 

Ömerin kahvesi - Balaban İskelesi - Hacı Ha
fızın kayıkhanesi - Debbağ Ömer'in kerimesi 
hatunun yalısı - Terzibaşı vereselerinin yalısı -
yanında dokuz göz kayıkhane - Keseryelizad~ 

Numanbey Yalısı - Tersane katibi -Raşid Os
man Efendi mahdumunun yalısı ·- i>iıhanı Arif 
Ağanın yalısı - Ahmed Haseki kerimesinin ya
lısı - Şemsipaşa Camiişerifi. 

Görülüyor ki, bu sahil parçası boyu, Şem
sipaşaya yakın altı yalı müstesna, serapa ka
yıkhane ve kahvehanelerle kaplıdır. 

Yeniçeriler zamanında, Balaban iskelesi 
ve civarı, Üsküdarın bir haşarat yatağı idi. 
Se.kenesi, hammal, kayıkçı ve kalyoncu bekar
ları olup kayıkhanelerin üstündeki bekar oda
larında, civardaki bekar ha~arında ve kahve
hanelerde yatıp kalkarlar, hanlardaki ve ka
yıkhaneler üstündeki odalarına uygunsuz ta
kımından avret ve oğlan kapatırlar, hatta o 
civardan geçmek gafletini gösteren ırz ehli 
kadınlarla taze delikanhları ve çocukları ceb
ren ve kahren sürükleyip kaldırırlar, içkili ve 
silfthlı bir hay ve huy içinde yaşarlar, kan 
dökülmedik gün · olmazdı. Bu baldırı çıplak 

·güruhun hemen hepsi, Üsküdar muhafazası'
na memur Yeniçeri Ortalarından birinde ka
yıdlı olup kollarında veya baldırlarında da 
mensup oldukları Ortaınin dövme nişanını ta
şırlar, en ağır ve şeni tecavüzlerin suçluları, 

. bir müddet Balaban İskelesi batakhaıielerjnde 
gizlenir, Ocak gayreti ile saklanarak himaye 
görürdü. Gece ve· gündüz hanların ve bekar 

. odalarıının pencerlerinden serserilik ve hay
talık eğlencesi olarak havaya tüfenk ve taban
calar atılırdı: Yeniçeri kollukları çorbaçıları 
arasında erbabı namustan olup bu haşaratı 
tedib kastı ile buralara girmeğe cesaret ede
cek kimse, sağ çıkamazdı. Balaban İskelesi 
kopukları, bütüri ·Üsküdar için bir baş 'belası 

· olup sık sık küçük çeteler 'halinde Üsküdar 
civarındaki köşkleri basarlar, bağları talan 
ederler, bağlarda fahişeler ve uygunsuz deli

' kanlılarla işret edip yol keserler, hatta bazan 
beraber götürdükleri kadınları bile soyarlardı. 
Üsküdarda oturmuş olup Üçüncü Selim, Dör
düncü Mustafa ve İkinci Mahmud devirlerinin 
Üsküdarııiı el yazması muazzam Vekayiname-

. sinde yer yer pek canlı tasvir eden Cabi Said 
Efendi Balaban İskelesi haşaratından çok acı 
bir lisan ile bahseder: 

«Üsküdar Büyük İskelesi ile Baban İske
lesi yanında ;bulunan bekar odalarındaki fuhşi
yat haddi tecavüz etti, ırz ehline dahi el uzat
tılar, üzerlerine bir zabıt varsa fesat olacağı 
muhakkaktı. Deniz kenarıınd_a fahişelerin dü
şürdüğü çocukların ölüleri bulunurdu, deniz-
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den ·hazan da avret ölüsü zuhur ederdi. Bö
rekci, sahlebci, gözlemeci, tablakar bekar 
uşakları odalarında avretlerle alış veriş eder
ler, bakkal çırakları da avretlerin istedikleri
ni getirirlerdi, Balabanda, Galatadan çok ma
nalar olurdu. Hammal ve kalyoncu odaların
daki biar sürtük fahişeler geceleri sekizer 
onar sokaklarda kol gezer gibi dolaşırlardı. 

Üsküdar civarındaki köylüler bu karıları gece 
arabalara ve yük beygirlerine bindirip köyle
re, bağlara götürürlerdi, bağ köşelerinde bu 
yüzden yangınlar çıkardı, sahiplı!ri aciz kalır
dı.» 

Balaban İskelesinin ha~'mal, kayıkçı ve 

kalyoncu eşkiyası, hicri 1223 de (miladi 1808), 
Alemdar Paşanın amansız şiddeti karşısında 

bir yılgınlık göstermişlerdi ki bu da pek · a2 
sürmüştü. Bu devrede Üsküdar muhafızı oları 
Kadı Abdürrahman Paşa, Balaban İskelesi 
kahvehanelerinden birini Sekban kolluğu it
tihaz etmiş, kapusuna büyük bir fener asarak 
içine bir de yangıın tulumbast koymuştu. Ka
dı Paşanın _İstanbula kolaylıkla gidip gelme
si için, İkinci Mahmud tarafından kendisine 
yedi çifte ve dümenli bir yağlı piyade iıhsan 
oluınmuş, bu miri kayık da Balaban İskelesi 
kayıkhanelerinden birine çekilmşti. 

Alemdarın şehafüıtiriden bir müddet son-
ra, İkinci Mahmud, Yeniçerile~ 
rin en azgın serseri takımı ile 
uğraşmağa başlamıştı ki, Ocağın 
kanlı bir şehir muharebesiyle 
tamamen kaldırılmasına doğru 

atılmış ilk adımlardır. Bu mü
cadelenin en mühim vak'ası da, 
hiç beklenmedik bir zamanda 

Üsküdarda Balaban İskelesi 
(Biı· gravürden Sabiha Bozcalı eli ile 
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verilmiş bir emirle Üsküdarda· Balaban İske
lesinde, İstanbulda Bağçekapusu ile Yemiş 
arasında ve Galafada; Tophanede, Salıpaza~ 
rında bulunan kayıkhanelerin, kahvehanele~ 
rin, ve bekar odalarının yıktırılıp kaldırılma
sıdır (B.: Bu semt isimleri ile Melekgirmez 
Sokağı; Hidayet Camii; Yeniçeriler). 

Cevdet Paşa, Tarihinin IJicri 1226 (Mila
di 1811) vekayü · arasında Balaban İskelesi te
mizliğini şöyle tasvir ediyor : 

«Üsküdarda Balaban İskelesi arasında 
ve debbağhane civarını;la ve sahili deryaya 
karip diğer köşe ve kenarlarda bulunan bekar 
odaları ötedenberi Darülnedvei eşkiya ve era
ıili eşhasa me'va olup bu esnada bazı eşkiya 
bir kaç ehli ırz hatu'nları cebren mezkur oda
lara götürmek üzere yoldaın çevirece-k olduk
larında Üsküdar ehalisi tecemmü ve tahlisi 
ile keyfiyeti Babıaliye arze ve ihbar etmeleri 
üzerine bu odaların hedim ve imhası için 
ıs dar buyrulan fermanı ali mucibince hemen 
Bostancıbaşı, Sekbanbaşı ve Mimar Ağa, Mahı 
Recebin üçüncü · Çarşamba güınü Üsküdata 
geçip ikiyüz kadar bekar odalar,ını 'iıediı:n ve 
imha etmişlerdir. Gariptir ki bazılarında ço
cuklu. kahbeler için beşikler zuhur etmişti. 
Odaların bu veçhile hedminde eşkiyayı mer
kumenin ekseri firar ve fütifa etmişler ise de 

bazıları ele geçirilere-k c~zayı sezaları · icra 
kılınmıştı>>. O devri yaşamış -0lan Cabi Said 
Efendi . ise Ve.kayinan'lesin.de, bu vakadan 
bahsederken kafi amele ile bir baskın yapıl
dığını, bekar odaları yıkılırken Padişahın 

Yıldızdan dürbün ile temaşa ettiğini yazıyor. 

Dilinden ondokuzuncu asır ortalarında 

yazıldığı anlaşılan fakat nekledilen vak'a on
yedinci asır ortasında bir anarşi devri olan 
Dörduncü Sultaın Mehmedin çocukluk yılla

rında geçen << Yelkenci Yusuf hikayesi» nin 
üçüncü faslında Üsküdardaki Balaban İske
lesi tasvir edilmiştir. Manzara tamamen Cev
det Paşa ile Cabi Said Efendiniın anlattıkla:rı
na benzemektedir; şöyle ki: Galatanın hesaba 
·gelmez azametli servete sahip armatörlerin
den Trabzoni Hüsam Reisin· Hasan ve Ağa 
ile şöhret bulmuş oğlu Ali Bey uy,gunsuz ta
kımı ile düşüp kalkma hatası yüzündeıİı, ba
basının kendisini . katledeceğinden korkup 
Üsküdara kaçar ve orada. Balaban Jskelesinde 
Sultan Hanımda namlı .· şakilerden Arnavud 
Zeynelin odasına sığınır. Balaban İskelesinin 
diğer namlı bir zorbası ve elli dokuzuncu ·ye-

. ıniçeri ortasının Odabaşısı <<ZeJ;ıri ·kaatil» Kara
bekir Ağarım h~maye ettiği Hançerigüzel 
Mustafa adında bir kayıkçı şehbazı · Reiszade 
Aliyi Arnavud Zeynelin pençesinden kurtar-
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mak ister, hamisi ile beraber Sultan Hanını 
· basarlar. Balabaın İskelesindeki bir Handa 
yapılan bu kanlı döğüşiliı tasviri yanında en 
_müthiş kangster filmleri çocuk kavgası gibi 
kalır. 

İkinci Sultan Mahmudun çok şiddeltli ta
kibatından ve nihayet Yeniçeri Ocağının kal
dırılmasından bir müddet sonra Balaban İs
kelesi kahvehaneleri ile kahvehane ve Kayık
haneler üstündeki bekar odaları tekrar inşa 
edilmiş, Balaban İskelesi ve civarı yiıne ay~k 
takımının doldurduğu 'bir semt olmuştu. Üs
küdarlı 'halk sairi Vasıf Hoca merhum İkinci 
Abdülhamid devrinin Balaban İskele kahve
hanelerini İstanbul Ansiklopediiıe tevdi ettiği 
notlarda şöyle tasvir ediyor : 

«Eyyamı sebavetimizde Balabaın İskele
sinde -Iebi deryada dört büyük kahvehane 
vardı. Gaayet mükellef kahvehanelertli, müş
terisinin ekseriyeti kayıkcı, hammal, seyyar 
manav, fırın ve hamam uşakları, Tophane, 
Tersane ve nizamiye neferleri, onbaşı ve ça-

. vuşları, dairei belediye tulumbacıları olmak
la beraber kalem katibleri, kişizade beyler, 
efendiler de· g~lirlerdi. Camlı dolablar içinde 
gümüşlü billur nargileler, fağfuri fincanlar, 
kehrtiba ağızlıklı yasemin çubuklar, eski Top
hane'" isi antika lüleler, dıvarlarda donanma
yi 'hü~ayun gemileri resimleri, üç an barlı 
kalyonlar, güzel yazı levhaları ve aynalar 
vardı; biriniın, ortasında da küçük bir mer
mer h~vuz He fıskiye bulunduğundan «Ha
vuzlu Kahve» diye anılııTdı. 

. ·«İskemle yokdu, fırdolayı tahta peyke 
idi. Peykeler de üzerlerine bir döşek serilecek 
kadar genişdi. Kapunun iki yanında iki peyke 
efendi pey kesi idi, hasır döşeli,. üstüne şil

teler atılmış, herkesi oturtmazlardı. Denize 
karşı olan . cebheden girildiğine ,göre dip sol 
köşede kah~e ocağİ bulunmakta idi, pırıl pırıl 
sarı pirine !kaplı · büyük mükellef ocaklardı, 
sağ köşe de ber.ber içiı;ı: tanzim edilmişti. 

«Kahveleri'n ön · kısmı_ denize çakılmış 

kazıklar üstünde salaş taraça idi, yazın orada 
da yere serilen hasırlar üstünde oturulurdu. 

«On•beş onaltı yaşlarında idim, ·Tersane
de Haddehaneye gitdiği.m zamanlar, · Cuma 
günleri Balaban İskeleSi civarında dolaşmaşı~ 
nı pek severdim, türlü kılık kıyafetde insan
lar ile bir meşheri garaib idi. O zamanın ih
tiyarlarından Balabanın daha eski halini din
lemişimdir ki bugün kendim gqrmüş yaşa-

mış gibi anlatabilirim. Mesela Balaban Kah
velerinin Abdülmecid devrinde, Kır:ım Har
binden sonraki 'hali, manzarası şudu~: 

«Kahveci-berber ağaların hepsi sakallı, 

müeddeb, beş vakit namazında, ağabani sa
rıklı, cebkenli, şalvarlı, gümüş köstekli, göm
lekleri ve yazın pamuk ipliğinden kışın yün
den el örgüsü çora:bları bembeyaz, kar gibi 
temiz, ayak takımından müşterileri üzerinde 
nüfuz sahibi, ciddi, vakarlı adamlardı. Çirak 
oğlanlar da tüysüz veya nevhat, hepsi gaayet 
melihül vecih, kaküller, perçemler üstünde 
ters dönmüş fesliğen saksısı gibi dal fes, şal
varlı, kuşaklı, yaz ve kış kadim kahveci, ni
zamı üzere çıplak ayaklı, ayaklarında şimşir 

ağaeından takunyalarla tavus misali reftar 
ider genclerdi. Hepsi Petürkeli idi, kardeş, 
amıca, dayı, hala, teyze çocuğu yekdiğerinin 
yakın akrabası idi; -geceleri de kahvehanede, 
efendi peykesinde, müşteri şiltelerini kaldı

rıp hasır üstüne serdikleri döşeklerinde bü
yük ·bir yorganın altında ikisi üçü koyun· ko
yuna yatarlardı. Gündüzleri simidle çayla 
çöplenirler, akşamları: da dört kahvede işle

yen onbeşden fazla çırak bir tencere yemek 
pişirip o bir üvün yemeğe beraber :kaşık ça
larlardı. İçlerinden yaşça en büyğü her sene 
biriken gündelikleri toplar, köye götürürdü. 

«Yatsı ezanında kahveler kapanır, gün
düz müşterileri dağılırken gece müşterisi ge
lirdi. Onlar da köyde tarlayı, çifti, dağda sı
ğırı, davarı bırakıp İstanbula gelmiş. diyar 
garibi şehbaz yiğitler, genç irisi oğlanlardı. 

Keselerinde han parasi• olmadığından günde
cilikten kurtulup aylıklı kapu buluncaya ka
dar bu Balaban Kahvelerinde yatıp ,kalkar
la,rdı. Altlarında döşekleri yok, üstlerinde bir 
mitil yorgan, onlar da çırak oğlan gibi ikisi 
üçü bir yorgan altına girerlerdi. Kahvehane
lerden sabah ezanmda çıkıp razzakı alem 
Hudadır diye iş aramağa dağılırl~dı. 

«Bu diyar garibi yiğitlerin üstünde ufak
lık eksik olmazdı. Sehri haneberduşlarla taş
ralı bekar uşaldar~a geceleri melce' olan İs
tanbulun diğer ·bütün sabahcı kahvehaneleri 
gibi Balaban· İskelesi kahvehanelerinde de : 

- Pire itde, bit yiğitde .. 
fehvasınca ufaklık yadırganmazdı. 

«Efendi · peykelerinde kahvahane çırak

larından gayri bekar uşağı yatırılmadığı hal
de Balaban İskelesi Kahvehanelerine uğra-
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yan bey ve efendiler ayak ve el -bileklerinde, 
boyunlarında, enselerinde ·bir ton ton misa
firin geldiğini yanığından his ederlerdi, ihti
yatlı olanlar evlerine gidince: - Bugün Ba
laban İskelesine uğradım .. diyerek kapu ağ
zında soyunur, çamaşır değiştirir, evin kadını 
kızı da sırtından çıkanların paçalarını, kolla
rını, yakalarını, dikiş yiıvlerini dikkatle göz
den geçirirlerdi. MezkOr kahvelerin bu şöh
reti bizim zamanımıza kadar da geldi, evde 
ne zaman kaşınsam valide merhum: - VMıf, 

yine Balaban İske\esine gitmişsin!.. derdi. 

«Bizim gençlik zamanımıza kadar bu 
kahvehanelerin bir yatılı müşterisi de rind, 
derbeder, kalender halk şairleri idi. İçlerintle 
derya gibi irfan sahibJ eri bulunurdu. Efendi 
takımı da buralara bilhassa onlarla ülfet ve 
muhabbet için rağbet ederlerdi. Tophane _ke
tebesinden Üsküdarlı Aşık Razi merhum ilk 
şiir zevkini Balaban İskelesi Kahvehanelerin
de Tortumlu Uryani adında bir şairden aldı
ğını söylerdi. Uryani imzasız bir mektubla 
Malumat Gazetesine bir gazel göndermiş, ga
zeteye dere edilmiş meçhul şairi de sütunu 
mahsusunda bir bend ile davet edilmiş, mu
harrirlerimiz bu müsteid şairle tanışmak is
tiyor denilmiş, Uryani de manzum bir mek
tubla itizar idüb malftmatcıları Balaban· İs
kelesi kahvesine çağırmış, gazeteden Ahmed 
Rasim Beyi göndermişler, fa.kat Uryaniyi bu
lamamış, kalender şMr iki gün evvel İsken
der adındaki gene arkadaşı ile bir semti mec
hule doğru Üsküdardapc ayrıhb gitmiş. Urya
ninin Malumata gönderdiği manzum mektu
bun Aşık Raziden istinsah ettiğim sureti şu
dur: 

Tahir Beyefendimiz muhterem mtrim 
Yetmişini aıımış altlim pirim 
Davete icabet vacibdir disem 
Manidir denizi aşmağa kisem 
Bulsak dahi . kayık vapur parası 
Yüreğin denizle açık arası 
Bir gözleri ahu zülfü siyahın 
Uuğrundadır çekdiği bu gümrahın 
Koca öküz gibi yeder ha yeder 
Beni o afeti devran İskender 
Ey erbab~ kalem mürüvvetmendim 
o güzelin başı için efendim 
Bu canibi teşrif itsün muhibban 
Mekanımız İskelei Balaban 
Aşıkız uryanız mesti müdamız 
Rfıyi dilber temaşası gıdamız 
Buyurun beylerim ey fahri kiram 
Bir acı kahvemiz idelim ikram 

İdelim muhabbetle hatmi kelam 
Dideniz bıis idüb cümleye selam 
Tortwnlu Uryani Osman bin Himmet 
RO.zü şeb karıdır tahdisi nimet 

«Aşık Razi de· Balaban İskelesi Kahve
hanelerini tasvir eden bir dest;m yazmıştır ki 
hafızamızda kalan kıtalarını yazıyoruıiı. Bu 
destan bizim genelik zamanımızdan evvelki 
Balaban Kahvehanelerinin tasviridir, Razi· o 
devri yaşamış gtbi anlatmıştır: 

Üsküdarda İskelei Balaban 
Meşhuru af aktır ideyim beyan· 
Lebi derya dizilmiştir kahveler 
Cümle·si · kadimden mecmai hu.ban 

Dört mükellef kahvehane yanyana 
Dıvar fağfurt ortada ayna · 
Nargile fıncanı lüle çubuklar 
Hele hiç kusursuz uşakdan yana 

Uşakların· hepsi cennet gilmanı 
Ellerinde işve cilve fermanı 
Filiz Ali Gül Aİi Benli Ali 
Unutma Ahmedle Kız Süleymanı 

Başında dal fesin sarkmış püskülü 
Gül yanak üstünde beni fülfülü 
Balaban Kahvesi altın kafesdir 
Uşaklar kanarya saka_ bülbülü· 

Topuğundan ka.kiilünün teline 
Gümüş bileğine ince beline 
Özür kusur bulamazsın efendim 
Hele ateşcinin nazik eline 

Şalvarların ağı sallanır yerde 
Bir aşifte nazar deva bin derde 
Cümle Petürkeli bekar uşağı 
Gicede beytıitet bu kahvelerde 

Ayaktakıınıdır cümle müşteri 
Kimi is sahibi kimi serseri 
Balıkcı kayıkcı hammalla della.k 
Tophane Ter~e ça~ş neferi 

TazerO. milrahik cümlesi bıçkın 
Gavvası olmuşlar deryayı aşkın 
Gel eyle sohbetli muhabbet Razi 
Garib garib durma köşede· §8.Şkın 

Balabanda lebi derya kahveler 
Oturmuş aşıklar keyfin ta.zeler 
Göze yaı,ak yoktur bu teına§ada 
Bir yanı derya bir yanda tazeler 

Kimi tuba kimi selvi civanın 
Ateşidir herbiri bir külhanın 
Kimi dökmüş kakülünü alnına 
Kokla sünbill misal çekerse canın 

Gönül sohbet ister kahve behane 
Selam virdim tazerıi bir civane 
Buyur ağam deyüb iltifat ile 
Oturttu yanına çeküb divane 
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Paslı gözlerime vuruldu cila 
İsmi şerifini sordum · evvela 
Gulunuzun adı Mustafa dedi 
Mestane bakışh gözleri ela 

Sanatın sorarak öğrendim rencber 
Ilgaz dağlarından gelmi§ o dilber 
Ne gü~eldir şahin başında vahşet 
Gümrah saçları hiç görmemi§ berber 

Diıne yarım pabuç diıne daltaban 
Garibdir bir tatlı sözüne kurban 
Şehri İstan·bula bir aylık yoldan 
Taban debüp gelmiş şu. şahi hfıban 

Balaban kahvesi garibler kanı 
Kadimden töresi adet erkanı 
Bir kara .mangırı viren şehbfizın 

Peykeler üstünde gice mekanı 

İstanbulun altun toprağı taşı 
Heybeyi.· çuvalı doldurub taşı 
Duyanlar güder mi sığır davarı 

Yirken sabah akşam tarhana aşı 

Kahveciler ehli· namus müeddeb 
İstikaamet üzre tarikleri • hep 
Pederane ttefka-t ibzal iderler 
Garib yiğttlere rindane meşreb 

«1Bu kahvehaneler İkinci Sultan Hamidin 
son• yılları ile Me-şriıtiyetde emsali her yerde 
,görülen kayıkcı, arabacı ve tulumpacı ~ahve
leri ıhaline inkilab etti». 

Balaban İskelesini uzakdan gösteren on
sekizinci asır sonlarında yapılmış bir gra
vürde eski mükellef kahvehanelerden ıbiri 

görünmektedir, fakat bu resimden bir fikir 
edinmek mümkün değildir. 

BALABAN MAHALLESİ - 1934 Bele
diye Şehir Rehberi haritasına göre, Eminönü 
kazasının Bayazıd Nahiyesi mahalleler,inden
dir; İstanbulun eski mahallelerinden Bala
banağa Mescidi mahallesinin yerine :kaim ol
muştu ki eski mahalle adını Balabanağa Mes
cidinden almışdı. Yeni mahalle, yukarıda adı 
geçen haritaya göre Ordu Caddesi (Bayazıd -
Aksaray Tramvay Caddesi), Fethibey Cadde
si, Vidinli Tevfikpaşa Caddesi, Nadirbey So
kağı ve büyük Reşidpaşa Caddesi ile çevril
miş sekiz adadan mürekkep bir saha teşkil 

eder; yine ,bu haritaya göre iç yolları şunlar
dır: Harikzedeler Sokağı, Kurultay Sokağı, 

Ahmedşuayib Sokağı, Zeynebkamil Sokağı. .. 

10 temmuz Aksaray yangınında tamamen 
kül olmuş bir sahada kurulmuş yeni bir · ma
halledir .. Mahallenin en büyük yapıları dört 

Balaban Mahallesi 
(1934 Belediye Şehir Rehberinden) 

büyük blok halinde harikzedegan, yeni· isim
leri ile Tayyare apartmanlarıdır. 

İstanbulun son imar faaliyetinde çehresi 
çok değişmiş mahallelerdendir. 

BALA CAMİİ VE TEKKE, TÜRBE, 
SEBİL, VE ÇEŞMELERİ - Silivri Kapu
sunun yanında: Sigma Askeri Kapusuna 70 -
80 metre mesafede, T şeklinde lresiş Tekke
maslağı Sokağı ile Balatekkesi Sokağının teş
kil ettiği üçyolağzında bulunan bu yapı man
zumesi cami, tekke, türbe ve çeşmelerden 

müteşekkildir; tekkesinin son zamanlard.aki 
ehemmiyetine binaen camiden ziyade tekke
ye nisbetle anılır; zira cami ayni zamanda 
simaihane olarak kullanılırdı. 

Manzume içinde ilk inşa edilen cami
dir; banisi İstanbul fethinde topçubaşıiar 
arasında bulunmuş, sonra Bölükatı Erbeadan 
birinin ağalığını yapmış Bala Süleyman Ağa
dır (Hadikatül C.evami, 1). Bu ilk binadan 
eser kalmamıştır. 

Zamanımızdaki cami ve diğer eserler on
dokuzuncu asır ortalarında inşa edilmiş ve 
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manzume yine ilk camün banisinin adı- He 
anılmıştır. . 

Camiin avlu kapusunda Sultan Azizin 
tuğrası altındaki dokuz beyitlik talik kita
kitabede Sazgah Kalfanın Hkri 1279 (Mila
di 1862) senesinde ·bu Bala Süleyman Ağa 
Mescidini tecdid ettirdiği okunmaktadır. ya
pılan yeni manzume sokağın iki köşesinde 

tekke -.,;e türbe ve bunun bitişiğinde cami ile 
Tekkemaslağı Sokağı üzerinde· ve Balatek
si karşısında mütenazır iki sebil ile mütead
did çeşmelerden kurulmuş azı:ımetli bir grup
tan mürekkepdir, 

Cami 7 metre daireye resmedilmiş se
kiz çıkıntılı pencerenin aydınlattığı yuvarlak 
bi.T kasnakla kubbe duvarlara oturur; sekiz 
köşenin yedi dıi'mda . altlı üstlü ikişerden on 
dört, kapu dil'ında da üç pencere ki kasnak
dakilerle beraber camide 25 pencere vardır. 

·I 
1 

pencerelerin kemerli memeli at nalı arab 
tarzıdır; üsttekiler yuvarlakdır. Kapının üs~ 

· tünde bölme -bir mahfil olduğunu gösteren 
izler vardır. Duvarlar sıvalı, söveler tastan
dır. Kubbe dört köşe demirler ortasına tuğ
la dolgudur. Mihrab ve minber pek güzel ol
mamakla beraber gaayet temiz işçilikle ve 

BUa Maıızumesi 

(Resim : Sabiha Bozcalı) 
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renkli kakı taşlarla süslü olarak yapılmıştır. 
Daha ziyade onsekizinci asır'rokoko üslubu
nu andıran bu tarz ondokuzuncu asırda mü
teaddit yerlerde, mesela Hırkaişerif Camim
de kullanılmıştır; bununla beraber hatlar 
sert ve ahenk dalı~ ziyade kurudur; onseki
zinci asrın tahakkuk ettirdiği güzelliği bun
larda aramamalıdır. 

Minare basit ve taştandır. Cami 1946-
1948 arasına kadar harab idi, tamiz edilmiş
tir; yalnız medhal kısmı noksan kalmıştır. 

Kalem işleri onaıtıncı asır örneği., r.enk 
ve şekilleri düzgün çiçekli tezyinattır. 

Köşedeki türbenin kapusu ufak avlusu
na açılır, tam kemerli yeru pencere ile ay
dınlatılan basit bir binadır ve camiden son
ra inşa edilmiştir. İçinde yalniz tahtaları kal
mış altı sanduka vardır.· Bunlardan birisi 
Bala Süleyman ağaya aid ise de hangisi ol
duğunu tahkik kabil olamadı. Diğerleri tek
kenin şeyh . efendilerinin. merkadleridir. Çok . 
basit olan türbenin saçağı_ altında ve iki ceb
hesini kaplıyan mermer üzerine altun -yazı 
ile yazılmış kuşak yazısı hak edilmiştir. «Fa
ik miri telamizı Mehmed Sefik, 1312» kete
besini iaşıyan ve «AyetülkÜrsi» ile «Yekuu
lu ya leyteni» ayet kerimesini fütiva eden 
bu yazı türbe cebhesine tek başına ihtişam 
vermektedir. 

. Karşıdaki tekke, sokağının köşesinde 
könye şeklinde basit bir binadır. ·Sokak yü-

Bala Çeşmesıi 
(Resim : Anonim) 

zünde höcreler, iç dılilarda bir ahşab ruvak, 
sayvan vardır; ilk mektep olarak kullanıl

maktadır. İnşaatı cilalı basit tuğla duvardır. 
Tekkenin duvarına pek güzel bir onse

kizinci asır çeşme aynası ortasına gömme ko
nulan beyzi' kitabe ile hicri 1313 (Miladi 
1895 - 1896) tarihinde Perestu Kadınefendi 

tarafından Bali Süleyman Ağa ruhuna ithaf 
olunan ayrı ve tek bir çeşme vardır. Nitabe 
taşı onsekizinci asra ait olduğunda şüphe 
edilmeyen ayna taşına yapıştırma olarak kon-
muştur. · 

Bu kitabenin metni şudur : 
«Cennetmekan firdevs aşiyan Ebulf eth 

Sultan Mehmed Han hazretlerinin topçu ba
şısı bu hanekaahın ·banii evveli Bali Sü1ey
man Ağa hazretlerinin ruhi kudsiyeleri içtin 
Per:estu Kadın Efendinin hayratıdır. Sene 
1313 zilkaade 13» (Miladi 1896 haziran 26). 

Bala manzumesinin en güzel parçası se
bil ve çeşmeler grupudur. Arkadaki tek katlı 
bir bina saçaklarının gölgelediği bu serapa 
mermer eser küçük bir abidedir;. müstesna 
bir tecanüs ar:zetmez, fakat çok sıcak ve sa
mimidir. Su, bundan daha güzel bir şekilde 
sunulamaz. Uzaktan,· -bilhassa_ sıcak yaz -gün
lerinde, evvela göz ile ferahlık, serinlik du
yulur. Saçağa kadar mermer kaplı duvar or
tasında şemsiyeli bir tuğranın süslediği, on
sekizinci asır üslubuna kaçan renkli kakma 
taşlarla müzeyyen, ortası hafif gübe-kli, bü
yük yalaklı bir çeşme vardır. Bu büyük çeş
menin sağ ve · sol meme dl.J.;Yardan hafifce 
kabarmış basit kitabeli 6 koraçeşmesi var
dır. Bunların yalağı müşterek, zeminden aşa~ 
ğı bir oluktan ,ibarettir. Bunların da sağ ve 
solunda dorik · başlıklı sütunlara müstenid 
yarım müseddes çıkıntılı iki sebil vardır. Se
bil parmaklıkları. dökme demirden ve Sul
tan Hamid devrindeki. binalarda görülen dai
_revi göbekli çubuklardan ibarettir. Sebilin 
kenarından başlayıp diğerinin -kenarına tca• 
dar uzanan bir kuşak kitabe bütün saçak al
tını kaplar. 

Çeşmenin sağında ve solunda celisülüs 
ile yaldızlı: « Ve c.ealna min el mai külli şey'in 
hay» ve «Ve sakahüm Rabbihüm Seraben 
tahura» «Faik» imzasiy1e 1309 (1891f tarihi
ni taşımaktadır. Çeşıiıeriin üzerinde on -beyit
lik bir tarih kitabesi de çeşmenin Şeyh Meh
med Sadeddin ve Şeyh Said Ali Efendiler 
tarafından yaptırıldığını göstermektedir; ta-
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lik yazısı o devrin seçkin hattatlarından Üs
küdarlı Ali Riza tarafından 1309 (1891) ya·
zılmıştır. 

Bu tarihi kit!besinin metni şudur: 

Gel oku besmele iç çesmeden bir abi' ruh efza. 
Dahi Elhamdülillah söyle eyle sünıieti icra 

Mükemmel oluyor bamdü sed veche bas evzande 
İde Hak illeti atsa 5üa ender ıüa tti 

Çeharem kadını Abdülmecid Hanın Perest-0. nam ~ 

·Kim anı bais etti böyle hayra Hazreti Mevla 

Bu hayra maksadı feyz almadır rfthi azizinden 
Yapub bu çe§meyi ayni mürüvvet eyl~ icra· 

Sebil ile ıp.uvakkithaıw zeyn etmi~ cenaheynin 
Bu himmet eylemez mi zülcenaheyn olduğun ima 

Okunsun Fatiha rftbi mukaddeslerine pirin 
Cenabı Hacı Şeyh Ali mürşidi dil derya 

Bu hayratµı delili. Şeyh Mehmed Sa'deddin oldu 
Kim oldur post nişini de•rgebi Bfila dil.ar& 

Şehidi Keııbela a~k:ında cari selsebil Asa 
Kim içe bu dulyı eylesün Misine if&:. 

Revan şeyh merhumu idüb müstağraki rahmet 
Muammer eylesün · baislerin de ~bbi bi hemıta 

Kalender kaldırıp yed sı1yi Ha.kka yaz bu tarihi 
Su iç mai hayatın aynidir bu Çeşmei Bala 

· (Sene 1309 . (M. 1891-1892) 

Çeşmenin üstünde · bir bayraklı tepelik 
ortasında İkinci Sultan Hamidin 1309 tarihli 
~uğrası vardır. Sultan Hamid zamanında ya
pılan bu · maiızumeı;ı:in orta çeşme motifinde 
elli sene evvelki camiln üslubu~ uyulduğu 
halde yanlarınd·w sebiller . Sultan Hamid ·· 
devri esaslarını taşır. 

Çeşmelerin suyu Vidos civarında «Ta
vukçu Batağı» denilen mahalden çıkıp He
kimoğlu Ali Paşa mecrası -ne MevleviMne 
kapusundan şehre girer. 

İstanbul · böyle catib, pitoresk köşelerle 
dolu, dopdolu idi, bir şeyler ka1madi. Yan
gınların ve şehri asrileştirme -hamlesinin el 
uzatmadığı .. bu menzumeyi Allah kem nazar
lardan .korusun. Muhakkak, muhakkak mu
hafazası elzem -bir küldür (1951). 

Ekrem Hakkl Ayverıli 

Perestu (Perestev) Kadın Abdülmecid.in 
dördüncü zevc.esi, pek küçük yaşt~ anasını 
kaybetmiş· olan İkinci Sultan Hamidin de 
analığı olup Sultan Hamid tahta çıktığında 
bu . müşfik kadına Vali-de Sultanlık payesini 
vermiş idi. 

İzzet Kumbaracılar'm «İstanbul Sebil
leri» adındaki eserinde rivayetine göre Bal! 
Sebilleıi yapısı halka açıldığında üç gün üç 
gece şerbet dağıtıl.ıiı~tı. 

1951 yılında bu· abideyi ziyaretimizde 
Mermer cepheli Sebiller ve çeşmeler grupun
da, ortadaki büyük çeşmenin suyu akmıyor
du, tekkenin kenarına bir terkos musluğu 
civar halk o musluktan su alıyordu. Geniş 
saçağı son derecede harab, kaplamaları kop
muş, düşmüş, işlek kirişler sırıtıyordu. · 

Bala Tekkesi bir nakşibendi dergahlydı. 
Banisi Şumnulu Şeyh Ali Efendidir; mem
leketinden seyahat arzulayarak küçük yaşda 
çıkmış, Anado_luda, Arabistanda dolaşmış, 

1868 de İstanbula gelerek saraya intisal:> et
miş ve ora-dan, biılhassa Haremi Hümayundan 
gördüğü himaye ile bu derg!hı yaptırmıştı. 
Tekkenin ahşap olan. harem kısmı, tekkenin 
karşısında bulunan Bala C!minin yanında 
inşa edilmişti; bu. ahşap konak 1941- 194~ 
arasında yıktırıl.ıiııştır. 

Ayinler camide yapılırdı. Seyh Ali Efenı
dinin ölümünden sonra büyük~ oğlu Mehined 
Saadeddin Efendi postnişin oldu, Sadeddin 
Efendinin ölümünde oğlu Ziyaed!lin Efendi 
aklen hasta olduğundan şeyhlik kardeşi Meh
med Fahreddin Efendiye kaldı; bu zat Türki
yede tekkelerin kapatıldığı tarihe kadar şeyh
liği muhafaza etti. Bfila Tekkesi 1952 yılın
da Silivrikapu İlkoklulu idi. 

Fatihin topçubaşılarından Bala Ağanın 
Camii, aslında çok harab bir halde bu.J.unur
ken 1894 zelzelesinde yerle blr yıkılmış, bu,. 
günkü bina .Adile Sultan tarafından yaptırıl-
mıştır. ı. 

Şeyh konağı, son şeyhiı:ıin oğlu olup adı
nı öğrenemediğimiz bir adam tarafından, dev
letçe mühürlenmiş, bu hediın rahatsız ve ga
liba bir suç olduğundan son derecede sür'atle 
yapılmış, bu arada, yanındaki camün giriş ka
pusu da yıkılmış, cami Nasreddin Hocanın 
türbesine dönmüştür; -1942 - -943 yılları ara
sında demir parmaklıklı bir kapuya asılmış 
top kilidle kapamyordu; kışın bütün soğuğu, 
yağmuru, rüzg!rı camiin içinde idi; zaminın
de perişan kilimlerle hazin bir manzarası 

vardı. 

Duvar!arı tezyin eden levhalar arasında 
bilhassa son derecede şayanı dikkat idi; ge
çen asrın seçkin hattatlarından Üsküdarlı Ali 
Riza Beyin eseri olup tahminen 2,5 - 3 metre 
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boyunda bulunan bu «Hilyei Saadet» levha
sı olan . eser, hem yazı nefaseti bakımından 
bir şaheserdir, hem de· bu· büyüklükte ild:nd. 
bir Hilye levhası: buiunmadığı için kıymetine 
paha biçilmez, yeri Türk"' İsJAm eserleri Mü
zesidir. 

Yine hazin bir rivayettir ki 1942 -1943 
yılları arasında bu semte bir suyolu tayin 
ediliyor, hu adam <la civardaki Arnavud bağ
çıvanlarla uyuşarak Bala Çeşmelerinin şarıl 

şarıl, gürül gürül akan suyunu satıyor, mec
ra bostandara çevrilerek Bala · Çeşmeler gru
pu susuz kalıyor. Bu tecavüzlerin tafsilatlı 

notları yukarıda kaydettiğimiz tarihlerde 
Silivrikapu İlkokulunun Başöğretmeni olan 
Bay Kemal Anacak'da bulunuyordu. . 

:,i::':'. 

Bala Camii 1951 de basit bir tamir gö:r-. 
müştür; türbe ve çeşmeleriyle beraber ciddi 
bir restorasyona muhtaç ve laik bir binalar 
manzumesidir (1942-1943, 1952). 

Hakkı Göktürk 

BALA MEKTEBİ - lstanbulu.n eski 
mahalle mekteplerinden biridir, Silivrikapu 
civarında Tekke Sokağında, Bfilacaniiinin: az 
ilerisindedir; iki katlı kagir bir pinadır. 1952 
de «Topcubaşı İlk Okulu» adı ile yine mek
tep olarak kullanılmakta idi. Bu bina He ca
mi arasında eski bir zabtiye karakolu bu
lunmaktadır ki bir ailenin meskeni olmuş 

bulunuyordu. (Temmuz 1952). 
Hakkı Göktürk 

BALA.TEKKESİ SOKAGI - 1934 Be-, 
lediye rehberinde tesbit edilmiş idaıi taksi
mata göre Veİedikarabaş Mahallesi sokakla
rındadır. T harfi şeklinde kesiştiği Tekke 
!.\1aslağı Sokağı ile Aynalı Bakkal Sokağı ara
sında uzanır. Tekke maslağı sokağın.dan yü
ründüğüne göre sağda Karabaşçeşmesi Soka~ . 
ğı, P.eykdede Sokağı, solda da Niş~tahŞ.ne 
Sokağı ile kavşakları vardır; paket taşı doşeli 
ve iki . araba rahat geçecek genişlikte başlar, 
sonra daralır, yarı genişliğine iner. 

Btı sokak üzerinde bulunan bala manzu
mesi yapıları hariç, diğer binafar, büyüklü 
küçüklü. ahşap ve gargir mütevazı. gelirli aile 
meskenleridir. Peykdede Sokağı ile olan ka
vuşağı köşesinde Tavaklı. Mebmed Efendinin 
hayır · eseri bir çeşme vardır, · 1298 (Miladi 
1881) tarihini taşıyan bu çeşmenin suyu yok
tur. Sokağın son sol kenarında da Veledika-

rabaş Mescidinin bağçesi bulunmaktadır 
(1952). 

Hakkı Göktürk 

BALAMUDOGLU (Karabet - Garbis) 
Eski Babıali, yeni Ankara Caddesinin Kayse
rili Ermeni kitabcılarını,n en namlılarından, 
Gayret Kütüphanesi sahibi, (1296 Rumi) da 
Kayseride doğdu, Ohannes adında ti~aretıe 
meşgul bir zatın oğlu idi; tahsil hayatı, Kay
serideki Faransız Kollejine devam ettiği bir 
kaç yıldaiı . ibaret kaldı; 1895 de İstanbula 
gelerek halazadesi Kirkor Faik'in Asır Kü
tüphanesinde tezgahtar oldu; okumak . aşkı o 
kadar kuvvetli idi ki kendisini otodidakt ola
rak yetiştirmeğe. muvaffak oldu. Gar:bis Ba
lamudoğlu, İstanbul Ansiklopedisine verdiği 
notlarda şu samimi hatıraları kaydeder : · 

«Daıha memlekette iken kitap aşı!kı · bir ço
cuktum, harçlığımla kurulmuş bir küçük, kü
tüphanem var idi; on on iki yaşlarımda Fu~ 
z{Uinin gazellerini ve Telemak'dan bir çok 
yerleri ezberlemişdim; sekiz on çocuk, bağ
lara gi·derdik; bir dağ eteğinde oturur, tarla
lara güneş vurinuş, buğdaylar · renk rerik 
olmuş, rüzgar vurdukça harelenir, gözlerim 
dalar, kendimden geçerdim; bir gün şiirler 
yazabileceğimi · umardım.. Meğer duymak ka
fi değilmiş, duyguyu kalem diline vermek 
için de sihirli bir hünere sahip olmak lazım 
imiş .. Yıllarca· sonra, refikamm vefatında ağ

.laya ağlaya « Yapraklar dökülürken aşkımız» 
diye bir mersiye yazdım. 

İstanbula geldiğimde çocuktum • fa
kat fikren · uyanıktım. · Çıraklığırpın ilk ay
larına aid bir tuhaflı -
ğınıı hatırlarım: Mos
traya dizilmiş kitapla
rın üstüne, her sabah, 
kitapların cild ve ka
pak renklerine uygun 
sarı, beyaz, kırmızı, 

güller koyardım. Ha
la, kitabı, çiçek.den 

/ 

ayırd etmem, o za- · -: 
manlar, okur yazar 
hanımlar, •kitap alma
ğa araba ile gelirler
di, h e m. e n k o -
şardım. 

Öbür çırak •benden 
Garbis Balamudoğlu 

(Resim : S. B.) 
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evvel davransa da : - O çocuk gelsin! diye 
beni .isterlerdi; çü-nkü dillerinden ancak ·ben 
anlardım: - Çardaklı Bakıcı var mı? dediler 
mi, koşar «tesadüf» romanını getirirdim; -
Ata ile Şefika'yı istiyorum! denilince «Za
vallı Necdet» i sunardım; çıkan romanların 

hepsini okumuşum vesselam! Şu kadar senelik 
kitabcılık hayatımda benden «Japonca elifba» 
istey.en bir müşteriye yok dedim, «Z ile baş
layan ve K ile biten» bir kitap isteyen diğer 
bir müşterinin de hangi eseri istediğini an
layamadım. Sinnimin küçüklüğüne bakmadan 
devrin muharrirleri ile konuşmasını, bunlar
dan da bilhassa rüsumattan Besim beyle «Lti
gat Naci» yi tamamlamıya çalışan Müsteca
bizade İsmet Beyi pek severdim. Mürettipli
ğe de hevesim vardı, bu işi öğrendim, fakat 
kendim dizip ·bastırdığım yegane eser «Gayr.et 
Kütüphanesi sahibi Garbis» diye bir kart vi
zitdir, kullanacak yerim yok, verip göster
meğe utanarım, yıllarca koynumda sakladı

ğım o kart vizitciklerimin hatırası da kıymet
lidir. Musikiye de merak sarmışımdır, kanun 
çalarım, çocukluk ve gençlik devirlerimin he
men bütün şarkıları hafızamdadır. İlk dük
kanımı, çocuk denileçek bir yaşda içdım, 1897 
de Zaman Kütüphanesini satın aldım, cebim
de yüz param vardı, iki ay vade ile 30 altına 
almıştım, sahibi gidip Tefeyyüze katip oldu. 

· Sonra Zamanı ağabeyim Misak'a devrettim, 
kütübhanemin adını Gayret koy~um; hafı
zamda yıllarını tesbit edemiyeceğim, .A,gopun 
Marifet Kütüphanesini, Yorgaki'nin İstanbul 
Kütüphahesin( Arsen'in Dersaadet Kütüpha
nesini, Yani Martoğlunun Selamet Kütüpha
nesini, Aleksa'nın. Köprüdeki Bahriye Kütüb
hanesini satın alarak· hepsini Gayret•~ kattım .. 
Hürriyetin ilanında maltimatcı Baba Tabirin 
Bütüiı kitablarını satın aldım. İstanbuldan 
kaçacağı sıralarda Sabahcı Mihranın kitabla
rını aldım. Harf inkılabında İkbal; . Kanaat, 
Cihan Kütübhaneleri Arab harfleriyle basıl
mış eserlerini elden çıkanrken toptan ben 
satın aldım. Keza Hüseyin Cahid'in «Oğlu

mun Kütübhanesi» ni, Bürhan Cahid ve Kir
kor Kömürciyan eserlerfni bana . devrettiler; 
Mühendishane eski harflerle eserlerini tas
fiye ederken ben aldım; Ahmed İhsan elin
deki bütün Serveti Fünun cildlerini saitı, ben 
aldım; bu suretle elimde devir devir, koleksi
yonlar toplandı, bana maliyet fiyatlarına kü
çük meşru kazancı koyarak ve · Üzerlerindeki 

mevzu fiatları akıllara durgunluk verecek 
surette kırarak halka, fisebilillah, ·· -dağıttım; 
bir çok kimseler, bilhassa gençler bu eserleri 
ancak benim yüzümden . tedarik · edebilmiş
lerdir diyebilirim; seyyar kitabcılara, yayma
cılara da para kazandırırdım. Bir tabi olarak 
Hasan Bedreddin, Bürhan Cahid ve Ercü
mend Ekrem Beylerin eserlerini bastım; şu 
son yıllarda da Samiha Ayverdi Hanımefen
dinin tabii oldum. Mesleğim nankör çıkmadı, 
bu sıfatla beni tetviç .etti. Son basdığım mü- · 
him bir eser de doktor Bedri Ruhserman'ın 
üç cildlik «Ruh ve Kainat» dır. 

. BALAMUDOĞLU (Misak) - Ankara Cad
desinin emekdar kitabcılarından; Garbis Ba
lamudoğlunun büyük kardeşi; «Zaman» Kü
Jübhnasinin sahibi; İstanbul Ansiklopedisi için 

· hal tercümesi istendiğinde şu malOmatı ver-
mişdir: 1293 de Kayseride doğdum, Kayseri • 
Fransız Mektebinde okudum. İ'stanbula gel
diğimde yedi yıl Asır Kütübhanesinde müU
zimeten. hizmet .ettim. Kitaba ve kitabcılığa 

heves ve . arzum sayesinde kitapların . isim, 
fiat, muharrirlerini öğrendim . . Haftalık «Ha
zinei Fün.un» a abone kaydetmek üzere Ana~ 
dolu ve Süriyede bir seyahate çıkdım, dört
yüz kadar abone kaydine muvaffak oldum. 
İstanhula avdetimde Yorgakinin dükkanında 
müştereken İstanbul Kütübhanesini açtım, 
iki sene kadar beraber çalıştık, <<Zaman» 
Kütübhanesinin satılık olduğunu öğrendim, 

otuz liraya aldım, hazır param olmadığı ci
hetle içinde mevcud kitaplardan satarak al
tı ayda bedelini ödedim. 

Zaman bu suretle. benim olunca ta.., 
biliğe de başladım. Hizmetlerim arasında 

Rusyanın Orıenburg · 
Vilayetinin Orski şeh
rinde Şark Kütüpha
nesi sahibi İshaki is
minde bir tatar ile 
olan münasebetimi de 
kaydetmek isterim. 
İstanbul neşriyatını 
oraya gönderir, Rus
yada basılan , türkçe 
asarı da İstanbula ge- 1 
tirdim. Türkçülüğe 

dair kitaplar Rusyaya 
giremezdi, Odesa san
ründe Safarof namın
da birini elde etmiştik 

' Misak Balamudoğhı 
(Resim : S. B.) 
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«Zaman»'ın paketlerini· açmadan gö:ı;ülmüştür 
damgasını vururdu. Oradan gelen. kitapları da 
Türk Yurdu ve İslam .gibi mecmualarda ilan 
.edip satardım. Türk Yurdu ile. Türk Derneği 
Mecmualarının devamını desteklemek için 
maddeten fedakarlıklarım da vardır. Oğlum 

Jan Jak da kitabcıdır, muvaffak olacağını 

umuyorum». 
Bay Jan Jak Laypzigde şark eserleri üze

rinde ihtisası olan kitabcı Otto Harrassowitz' 
in yanında ve Berlin· Devlet Kütüphanesinin 
şarkiyat kısmınq,a sitaj görmüş olduğunu 

söyler; Babinger'in de şahsi dostlarındandır. 

sonra Üç.üncü Sultan Mehmedin ölümler( 
Safiye Sultan Devlet nüfuzundan tecrid edi
lerek eski saraya kapatılması büyük · camii 
pencerelerine kadar çıkmış iken yarım bı

raktırdı ve muazzam yapı böylece yarım asır
dan fazla metrük kaldı; hatta, · İstim bulun ilk 
apartımanları olup içlerinde 30 - 50 Yahudi 
ailesi oturan ve İstanbullular tarafından <<Ya
hudhane» denilen beşer, altışar katlı şeddadi 
ahşab yapıların arasında kayboldu. Mus.evi
lerin burada .bir de büyük (Havra) sinago, si
nagok'ları . vardı; ki zamanımızda, Eminönün
de Ege içkili lokantasının bulunduğu yerdir; 
bu lokantaya ilk açıldığı gün bu Ansiklopedi-

BALAT - İstanbulun, Haliç boyunda nin müellifi. tarafından <<Havra» adı takılmış, 
kalabalık, günlük hayatı canlı, hareketli, yaran arasında yayılmış, mutbağı ağız tadına 
şenlikli bir semtidir ki halkının ekseriyetini düşkün olanları tatmin eden lokantanın bir 
esnaf, amele, işçi tabakası teşkil eder, on a:dı da Havra olmuştur. Yukarıda bahsettiği-
yedinci asır ortalarından bu yana da' büyük miz 1660 yangınında Bağçekapusundaki Ya-
şehirde mu.seviler-in gaayet kesif olarak iskan hudhaneler de yandı,. yerle bir oldu, metruk 
ettikleri bir semttir; öyle ki İstanbulda Ba- , cami· meydana çıktı. Devrin Padişahı: Dör-
la.t denilince mu.sevi, mu.sevi denilince Balat düncü Sultan Mehmedin -anası ve Osmanlı 
hatıra .gelir. Asrımız başlarının büyük muhar- hanedanının faziletli bir siması olan Hadice 
riri Ahmed Rasim'in' «Muharrir bu ya .. » adın- Turhan Sultan da bir cami yaptırtmak arzu-
daki eserinde de belirttiği gibi Balat, · başda sunda idi; devlet baş mirtı~ı l\f ustafa Ağa, 
Galata gelmek üzere Karagümrük, ·Edirneka- mimar Davud Ağanın yarım kalmış şaheseri-
pu, Suhımanastır ve Samatya.. gibi kopuğu, ni tamamlamak dururken temelinden yeni bir 
külhanisi, pırpırı ve uçarısı nam salmış semt- büyük esere başlamanın doğru olamıyacağını 
lerdendir. • 1 : arzetmiş, bu teklif gaayet tutumlu olan dik-

Musevilerin Balat ile Halicin -karşı ya- tatör Sadıraiam ile gaayet dirayetli olan Va-
kasındaki Hasköyde kesif olarak . iskanı, İs- lide · Sultana da uygun gelmiş; Eminönünde-
tanbulun dörtte üçüne' yakın bir kısmını mah- ki Valide Sultan Camiinin ihyasına karar ve-
viden ve cehennemden örnek veren · Hicri rilmişdi. Yahudiler ise müthiş ateş afetinde 
1070 (Miladi 1660) Ayazmakapusu yangının- yükde •hafif pahada ağır kaçırabildikleri mal-
dan sonradır. Bu müdhiş ateş afetine ~adar ları ile Galata tarafına can atmışiardı; yan-
İstanbul mu.sevileri en az fetihdenberi Emin- gmdan sonra -eski mahallelerine dönmek is-
önü, Bağçekapusu, Tahtakale ve Yemişiske- tediler, fakat büyük bir camiinin ~trafında 
lesinde otururlardı. Üçüncü Sultan Murad'ın yanmış Yahudi mahalleleril)in ihyası uygun 
pek sevgili zevcesi ve Üçüncü Sultan. Meh- görülmedi, mu.sevilere yeni toplu iskan böl-
medin anası aslı Ven edikli Safiye· Sultan ki . gesi olarak Hasköy ile Balat gösterildi. 
İstanbul gümrükleri mültezimi mu.sevi dön- Yer yil2:ünde ilk sigorta müessesesinin de 
mesi Dona Ester Kira nain diğerle Fatma K_a- on altıncı asır sonlarında, belki de daha eski 
dınla beraber kurmuş olduğu geniş bir rüş- bir .tarihte İstanbul Yahı,ıdileri tarafından 
vet şebekesinin başı olmuştur, günahlarının kurulduğunu bu münasebetle öğreniyoruz, 

istiğfarı yolunda büyük bir cami yaptırmak şöyle ki, «kaza ve bela sandığı» adını verdik-
istediği zaman o devrin· devlet baş· mimarı ve leri bir kurumdan Köprülü Paşaya, eski yer-
Koca Mimar Sinarun en seçkin talebesi Da-. , !erinde y~rleşmek için büyük bir rüşvet tek
vud Ağa bu mabedin yerini Bağçekapusunda ; lif ettikleri halde ihtiyar diktatör tarafından 
Yahudi mahallesinde seçmişdi. Tahmin edi- ~ reddedilmişti. 
lir ki maksadı s.ehrin en canlı ticari merkezi .t,, İkinci Sultan Mahmud zamanında Yeni
olan bu semtteki Yahudi mahallesini bu ve-"~ çeri Ocağının kaldırılmasından az evvel tan
sile ile kaldırtmak idi; fakat evvela mimarın,~ zim edilmiş bir Bostancıbaşı defterinde (B.: 
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J3ostancıbaşı Defterleri) Baladın yp.lı kısmın

da şu binaları sıralanmış görüyoruz (zamanı
mızda Balat Vapur .iskelesi civarı yarım dai
re şeklinde bir yarım ada teşkil eder, cenu
·bunda bir koy vardır, nefsi Balat da bu koy
dan başlar; Bostancıbaşı defterindeki kaydi 
bu koyun başından Ayvansaray iskelesine 
kadar alıyoruz. (B. : Balat Karabaş Mahallesi): 

...... Tılri Sina Kilisesi (Fener İskelesin
den devam edegelen rum binalarıının sonun
cusu) - Kilisenin iradı üç göz ikayıkhbe -
Bedesten dellalı Emin Ağanın iradı bir bab 
yahudhane (Bu ilk apartmanlar han gibi top
lu kira getirdiği ve bir handan çok ucuza mal 
olduğu iç.in yahudi bölgelerinde yahudhane 
yaptırmağa zengin müslümanlar rağl>et eder
lerdi B.: Yahudhaneler). - Hayim yahudinin 
arsası - İsmailin kahvesi - Balat nam iskele -
Meydana nazır Hüseyinin kahvesi - Yahudi-
1'ere mahsus sığır salhanesi - serapa kereste
ciler dükkanları arsaları (burası o tarihlerde 
·bir yangın geçirmiştir. R: Balat Yangınları} -
~sına Sultanın iradı ·Han ile kayıkhane arsa
sı - Balatdan _ Hasköye işleyen kayıkların is
kelesi. - kayıkhane ve sığır salhanesi - Taşcı

lar İskelesi - Bezirgan Avram yahudinin ar
sası - Ocak bezirganı vereselerinin arsası (B.: 
Ocak Bezirganı) - Çuhacı Menteş yahudinin 
hanesi - Hayim. yahudinin arsası - Dişcioğlu 

, Nesim yahudinin hanesi - Şerbetci (Meyhane-

· .. •• -:::;. 

' ">,. 

·-... --

ci manas~na da gelir). İsak yahudinin hanesi -- . 
İbrahim Çavuşun iradı yahudhane arsası -
Şerbetci yakovaçi yahudinin hane arsası -
Deliçelebunoğlu Aslan yahudinin arsası - Keh
hal (göz hekimi) Kemal yahudiniri arsası -
Sarraf Şaınanto yahudinin hanesi - Çuhacı 
İsak yahudinin arsası - İzmirli Mosi yahudi
nin arsası - Dellal Menahem yahudinin ar
sası - Çuhacı Yuda yahu-dinin arsası - Kara
gümrüğü simsarı Yasef yahudinin arasası -
Attar A vram yahu dinin arsası - Arslanı İske
lesi - Şapcı Boha:raçi yahudinin arsası - Frenk 
dellak Yuda yahudinin arsası - Şişeci Mena
heın yahudinin hanesi ~ Attarlar dellalı Ya
sef yahudinin hanesi - Hekim Menahem ya
huclin:in hanesi - Hekim Menahem yahudi 
hanesi (yahudi iskan bölgesinin sonu, yalıboyu 
burada Ayvansaray kalafatyeri. ve İskelesine 
ulaşmıştır). - Zaimlerden İbraihiın Ağamn hl
nesi ve dükkanı - Kumbaraci Mehmedin ha
nesi. Kalafatcı Uzun Alinin hanesi- Kuruçeş

meli Hüseyinin ·hanesi ve kayıkhanesi - mer
kum Hüseyinin kalafat Meydanı ... 

Bostancıbaşı defterindeki bu kayıttan ay~ 
dın olarak görülüyor ki Bal.atın Yalıboyu ta
mamen mılseviler tarafından iskan edilmiş 
bulunmaktadır .. Zamanımızd_a bu saha fab-
rikalar ve imalathanelerle kaplıdır. • 

Zamanımızın büyük muharrirlerinden v~ 
bu Ansiklopedinin hatırasını daima taziz ede- · 

·-
Balat Vapur İskelesiı 

Resim: Turan Açıksöz) 
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ceği yakin dostu merhum Sermed Muhtar 
Alus bir yazısında Bafattan şöyle bahsediyor: 

«Geçende . bir sebep dolayısiyle Balat'a 
gitmeğe mecbur oldum. Yıllardanberi o taraf
lara yolum düşmemişti. 

- Balıkpazarmdan biraz ileriye git, oto
büs bulunur! dediler. Nesi biraz? Yürü yürü, 
bitmiyor. Ta Hal'in önüne vardım, Bekle bi
re ·bekle; Nihayet çika geldi, Köşeden, bu
caktan, gerilerden öyle bir saldırış ki kör dö
ğüşünden farksız. 

«Otobüsün halini görmeyin. Hani tram
vayla Sirkeciden Hocapaşaya doğru gidilir
ken sağda bir arsada hurda, boyalan dökük, 
.iskartaya çıkarılmış otomobil, kamyon, oto
büsler durur; tıpkı orrı.arın: eşi. 

«Uzatmıyalım, ·balı:k istiıfinin arasına, 

ayakta olarak ,,.ben de sıkıştım. Sarsıntıdan 

sen.deliye sendeliye, çangıltı çun.gultudan ser-
. 1 

semliye sersemliye yolu tuttuk. Dar; karan-
lık sokaklardan gittik gittik Kirden buzlu 
camlıya dönmüş pencerelerden içeri ışık gir
di. Biletçi (Balat!) diye bağırınca hemen aşa
ğı atladım. 

«Gepgeniş, apaydııılı'k bir cadde .sağda 

solda koca koca binalar, derli toplu dülckan
lar: Ü-stünde kampanalı telefon levhası asılı; 
camekanı gazeteler mecmualarla donatılı su
cu. Önünde kırmızı buz dolabı, sifonlu pırıl 
pırıl musluk, şişe şişe limonata, şira bulu
nan sucu. Taramadan balık yumurtasına ka
dar çeşit çeşit mezeleri, rakıları, _ şarapları, 
Qiraları camekanına _dizmiş mezeci. Son tur
fanda. kavun karpuzları~ kehribar g-ibi müş

küleleri, en ala Amasya elmaları, Enguru ar
mutlarını •raflarına yaymış manav· vesaire'. .. 

«Evleriıi önlerinde, _ kaptları.nda süslü 
püslü. kadın:Iar: kucaklarında, yanlarında ço
cuklar; melon şapkalı, .siyah setreli, altın kös
tekli sakallı sakallı adamlar. 

«Şaşkın şaşkın etrafıma bakıyorum: Bu
rası Balat ha! .. 

«Gittiğim yer iskele civarındaydı. Haliç 
burnunun dfüinde, Kayıklar, yelkeıililer, nio
törler vızır vızır işliyor .. Karşı kıyılar günlük 
güneşlik, içinde: tepeler, bayı,rlar zümrüt gibi 
yeşil. Oooh, düı~.ya varmış! 

«İki yanımızda da yürek ferahlatıcı oor 
faaliyet: Eflake ser çekmiş bir değirmen ha
rıl harıl un öğütüyor. Ötede açıkta, beride 
koskoca bir sundurmanın altında kızağa kon-

muş gemiler, mavnalar takır tukur tamir edi
liyor. 

«Pencere önüne geçmiş, cıgarayı yakmış, 
keyifli keyifli tellendirmeğe başlamıştım. Sen 
misin keyfe gelen? 

Her güzelin, hatta kadı kızının bile bir 
kusuru olur ya; buranın da sineğinden ela
man. Ben diyeyim binlerce, siz deyiniz mil
yonlarca. Kış kış demekle; mendil, bohça, 
masa örtüsü savulma:kla savulur gibi değil_ : 
haza küme küme kara bulut. 

Se·bebini sordum. Süpürüntü kayıklarını 
_ iskeleye bağlıyorlar, tepeleme doluncaya ka

dar bekletiyorlarmış. Haşaratın layuhlihun 
orada üreyor, ortalığı istila ediyorlarmış . 

«Bir saat oturduğum müddetçe bir za
manki «Masana nedir o, bir yelpaze» oyunu
nu oynıyormuş gibi mütemadiyen baş, boyun, 
el, kol, göğde oynatmakta bende ne tab kal
dı, ne tuvan. Vakıa mükemmel.İsveç cimnas
tiği ve idman yerine geçerse de eksik olsun. 
Yorlgunluktan bitik -halde kendimi dışarıya 
dar attını. 

«Otobüsün cilvesini ç.ektiğm için vapur
la, döneceğim. İskeleyi boyla:dını. Yeni boyan,
ıruş, gıcır gıcır; o kadar da kalabalık ki sor
mayın. Kadınlı erkekli he~r yaştan insan, hep
si temiz pak giyimli; mahut İspanyol ikırma
sını konuşmadalar. 

«Meğerse günlerden cumartesi olduğu 
için bu baylar ve ·bayanlar Balattaki akra
balarını yoklamağa gelmişler, Beyoğluna dö
nüyorlarmış, 

· « Bir sürü de yapayalnız, kız ve erkek 
çocuk. Merak edip sordum&i _ _ 

- Yanınızda büyüğünüz filan yok, siz 
böyle nereye gidiyorsunuz? 

- Hasköye! dediler. Balat sinemasına 

gelınişlermiş. 

«Aşkolsun, Balat'ın sineması da var ha! .. 
«Vapur yanaştı, hıncahınç dol-du, ben de 

aralarında. Haspa tertemiz, fiyakalı fiyakalı 
düdük öttürüp köpükler saça saça öyle bir 
gidişi var iti ömür. . 

_«Eski Eyüp vapurları aklıma geldi. Ney
di o zavallıların hali? Pat pat pat, durduğu 
yerde oldum olasıya içler acısı biçareler. 70 
bu kadar yıl evvelki «Çıngıraklı tatar» mizah 
gazetesinde resmi bile vardır: 

Önde bir kayık, geride o ton tondan biri. 
Lostoromo haykınr : 
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- Yoldan savul! .. 
Kayıkçı sırıtarak cevap verir: 
- Yetişebilirsen yetiş de çiğne!.. 
«Yepyeni Gazi köprüsünün· altından va-

purumuz cayır cayır geçince yine ağababa

larını hatırladım. Unkapanı köprüsüne yak
laştıkları sıra kaptancağız gırtlak paralardı: 

- Halata asıl, bacayı indir! .. 
Ardından bir sayha daha: 
- Halatı koyver, bacayı kaldır!.. 
Çünkü . bacaların. boyu uzun~ İndirilmezse 

köprünün kümbetine. değiyor. 
«Vapurda şöyle bir düşünceye, esip za

manları zihnimde yoklamağa koyuldum: Ço
cukluğumda senede bir kere olsun, kandil 
günleri, karadan arabayla, ölmüşlerimizin 

Eyüpsultandaki kabirlerini ziyarete giderdik. 
40 yıl evvelki Balat gözümün önüp.de belir
di: 

« Yol dar aş, berbaddı. Etraf daha loşla
şır, araba yalpaladıkça yalpalar, çamur der
yasını aşabilmek için arabacı beygirlere kır
bacı veriştirirken anlardık: Balata yaklaşıyo
ruz. 

«Ardından, sası sası, ekşi ekşi bir koku 
genizleri kaplar:· Balat çarşısından geçiyo-

(.,: 

ruz .. 
«Küfelerde, işportalarda, yerlerde çurük 

limonlar, portakallar, mandalinalar; cırtlak 
pırtlak karpuzlar, kavunlar; . tohuma kaçmış 
hıyarlar, mısırlar; zerzevatlar arasında tur
şuya dönmüş domates, kuruyup büzülmüş 
patlıcan, kazık kesilmiş kabaklar; kJırık kabtı
ğundan pıhtı gibi kanlar, civ civ kafaları taş
mış cılk yumur.t~ar; küflenmiş çirozlar, rin
galar; kulaklarının içi zifiri kara, derileri 
mosmor, etleri lime lime balıklar ve tavada 
kızartılanfann buram buram kokula.rı. 

« Vakıa ora halkı ekseriyetle fakir takım, 
bunları ueuz olsun diye alıyorlar amma eko
nomi güder,e'k rağbet edenleri de çok. · 

«O devirde arada bir, İstanbulda kolera 
çıkar, gazeteler yazardı: Bugün filanca, fa
lanca yerlerde şu kadar musap, şu kadar ve
fat vuku bulmuştur. 

«Salgın ya Balat'tan· patlak verir, ya da 
derhal orada soluğu alırdı. Şehremaneti la
zım gelen sıhhi tedbirleri gilya derakap itti
h_az ederdi : Bir kaç duvar dibine, arsa köşe
sine, süprüntü yığını üstüne bir iki kürek ki
reç serpivermek. 

1964 - İSTANBUL 

«Musap çıkan yeri -de sözüm ona kordon 
altına alıp amelimanda, canından· bezgin, be-' 
yaz palaskalı belediye çavuşunu önüne oturt
mak. Pinpon, nöbet değiştirinciye kadar is
kemlede horul horul uyumada. 

<<Af etin ortalığa dal'budak Salıp binler
ce kişinin canına okumaması Tanrının mu-
cizesi, Iutfu ihsaniydi. . 

Yukarıda. rahmetli . Sermed Muhtarın da 
. belirttiği gibi İkinci. Abdülhamid devrinde, 
Meşrutiyet yıllarında Balat, İstanbul un · pis
liği ile meşhur semtlerinden biriydi; mesela 
1306 rilmi (miladi 1890) yılı kasım ayında İs
tanbul gazetelerinde intişar etmiş bir yazıdan 
Balat lağımlarının toplandığı büyük mecra
nın kayık iskelesi yanında açıkta denize dö
küldüğü, pislik ve taaffünün tahammül edil
mez derecede olduğu söylenmektedir; öyle
sine ki iğrenç. pisliğin sahil dibini tamamen 
kapladığı için denizden onbeş arşın yerin ka
zıklar çakılarak doldurulacağı, bir rıhtım. inşa 
edileceği, hem mecrasının da üstü örtülerek 
doğrudan derin denize -dökülmesinin sağlam
lanması düşünül_düğü ilave edilmiştir (B. : 
Balat Sahili; Balat lağımları). · 

1949 yılında Balatta yaptığımız. pek sat
hi bir tetkikte, 1948 de Filistinde İsrael dev
letinin teşekkülü ·üzerine Balat musevilerin
den dörtte bir nispetinde bir kalabalığın ora
ya hicret ettikleri öğrenilmiştir; yine ayni 
tarihte ve pek sathi olarak Balatta 41 bak
kal, 38 kunduracı, 30 kahvehane, 21 manav, 
20 meyhane, 20 tütüncü, 20 berber, 18 ma
nifaturacı, 15 lokanta - aşcı, 14 tenekeci ·_ so
·bacı, 14 kasab, 11 kömürcü, 10 terzi, 9 ciğer-
1306 ru.mi (mildi 1890) yılı, kasım .ayında İs
ci, 9 marangoz, 8 fırın, 7 simidci fırını, 7 hel
vacı, 6 koltukçu, 6 nalbur, 5 şekerci, 5 şarabcı, 
5 radyocu, 5 balıkcı, 4 kaynakcı, 4 bisikletci, 4 
leblebici, 4 züccaciyeci, 4 baharatc:r, 4 tesvi
yeci, 3 kesekağıdcı, 3 muameleci, 3 fotoğraf
d, ;3 şapka tamircisi, 3 attar, 3 sütçü, 3 yağh . 
boya satıcısı, 3 sinema, 2 gazocağı tamircisi,. 
2 yorgancı, 2 eczahane, 2 · hamam, . 2 los:- . 
tro salonu, 2 gömlekci, 2 arpacı, 2 el
bise temizleyici, 1 kuyumcu, 1 camcı, 1 sa
raç, 1 araba tamircisi, 1 fıçıcı, 1 han tesbit 
edilmiştir ki hepsi Balat halkının ihtiyacını 

karşılıyarak icrayı san'at ve ticarette bulun
duklarına göre semtin günlü~ hayatının ne 
kadar canlı olduğunu göstermeğe kafidir. 
Balatta ayrıca, faaliyetleri bütün İstanbul ile 
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ilgili 1 plastik atölyesi, 2 çivi fabrikası, 1 un 
değirmeni, 2 çeltik fabrikası vardır; mabed 
olarak da 4 cartıi, 4 senagoğ ve 2. kilise bu
lunmaktadır. 

BALAT CİN.AYETİ - 1947 yılı mar
tı!nda Balat musevileri arasında derin tees
sür uyandırmış kanlı bir cinayettir. 

Balatta Karabaş Mahallesinin Kürkçü 
Çeşqıesi Sokağında 26 numara!~ evde oturan 
ve seyyar satıcılık ile geçinen beş çocuk ba
bası kırkbeş yaşlarında Avram Ortaz, oğlu 

İsaak'ın kayın biraderi olan David isminde 
bir genç tarafından bıçaklanarak öldürülmüş
tür. Yirmi üç yaşlarındaki İsaak, kaatilin kız 
kardeşi Rebeka He iki yıllık evlidir. 1946 y~
lı ağustosunun' bir pazar günü, İsaak :karısı- · 
nı ve kızkardeşini alarak Bomonti_ Bağçesine 
gider, _bira içerek geç vakte kadar eğlenirler.
eve döndüklerinde Rebeka çantasından bir 
·bardak' çıkarır ve gülerek: Bomonti Bağçe
sinden çaldım! der. Seyyar satıcının oğlu 

fevkalade hiddetlenerek bir . -hırsız karı ile 
yaşayamtyacağıni söyliyerek ~ebekayı ·evin-
den koğar ve bir boşanma davası açar. Kızın 
ağası David, bunun kendilerıne ağır bir ha
karet olduğunu sö:yliyerek İssak'a'' <<Onu mah
vedeceğim» diye haber gönderir. Ye sekiz ay 
kadar sonra, bir gece körkütük sarhoş olup 
eniştesinin- evine gider ve• sokakta: «Bu evde 

. erkek var ise dışarı çıksın» diye naralar atar 
ve camları taşlamağa başlar: Halbuki İsaak 
.evde yoktur, · A vram: «Kim bu edepsiz» diye 
sokağa fırlar. Fakat pencere altında pusu 
kurmuş bulunan genç David, yaşlıca . adamın 
üzerine atılarak bıçağını kalbine saplar ve 
bir darbede öldürür: «İsaak sen de· çık, seni 
de temizliyeyim» diye ·bağırırsa da maldu
lün evdeki karısı ve dört :kızının feryada baş
laması üzerine kaçar ve ertesi gün Ortaköyde 
bir evin bodrumunda yakalanır. 

Bu cinayet; sahne olan Kürçüçeşnıesi · 
Sokağı İstanbul gazetelerinde Balat Karabaş 
Mahallesinde gösterilmiş ise de 1934 Beledi
ye Şehir Rehberine göre bu mahallenin sınırı 
dış'ındadır, Kaasımgönani ve Molla Aşki Ma
hallelerini ayıran. bir sokaktır. 

Bibi. : Günün gazeteleri 

BALAT CAMİİ - Banisinin adına nis
petle «Ferruhkethüda Camii» adı ile de anı-

lır. Hadikatül Cevamide mevcud malumat şu
dur: 

«Balat Camiinin banisi Sadırazam Semiz 
Ali Paşa'mn kethüdası Ferruh Ağadır ki kür
sü 1penceresi önünde medfundur. · Merhum 
Mumaileyhin zaviyesi ve mahkemesi ve çeş

mesi vardır. Camiin itmam binası Hayrülla
tif = 970 (M. 1562) tarihinde olduğu Tak 
Dergahında vaki arabi tarihten fehmoluriur, 
Tekkesine şeyh olanlar cuma vaizi olmak 
meşruttur. İptida şeyh olan Menasik sahibi 
Şeyhülharem Sinaneddin Yusuf Efendidir». 

Balat Camii hakkında Eveliya Çelebi 
şunları yazıyor : 

«Süleyman Han devrinde F,erruh Kethü
danındır .. Mimar Sinan binasıdır. Taşra so
fasının kubbe duvarında · Kudüsden Mısıra 

ve Mısırdan Me.kke ve Medineye kad~ olan 
menzillerdeki dere, tepe, ve i:nuhatarall akebe 
menzillerin şekil ve heyetleri gaayet üstad 
bir nakkaş tarafından öyle tasvir olunmuş
tur ki Erjenk ve Mani · gelse , hatasını bula
maz». 

Mimar Sinan yapısı, klasik üsl(ibda kü
çük caıniierin en güzellerinden biri olan Ba
lat Camii, 1947 de dört duvardan ibaret kal
mış bir harabe halinde idi. Kesme taştan mi
naresinin' -de şerfesinden üstü yıkılmış bu
lunuyordu·, 

Oldukça geniş bir avlu içind·edir. Avlu 
duvarında, kiasik üslubda, susuz ve· harab üç 
dane de çeşme vardır; mabed ve avlu, Çavuş 
Hamamı Sokağı, Kahkaha Sokağı, Ferruhka:h
ya Sokağı ve Mahkemealtı Caddesiyle çevril
mişdir; Ferruh'kahya Sokağı, camiin önünde, 
büyük Balat yangınından kalma sahada bir 
meydancık halinde açılır ki, camiin. medhal 
kapusu karşısındaki avlu kapusu bu soka
ğa açılır. Avluya buradan girildiğine gö
re, solda bir mezarlık vardır. Itµrada, hacca 
gid_erken hastalanıp ölmüş Türkistanlı bir 
seyyah ·dervişin kabir taşında şu mısralar ya
zı!Fdır: 

· Düvel . hallakül · baki 

· Çakeri .Alimuhammed bendei Selman Pak 
Saliki rahi Hüda seyyahi aktari zemin 

Kaşgariden nakı.,ibendi mesleki irfan idi 
Eyledi esnayi hacde nihleti huldi berin 

Enbiyaü evliyanın hürmetiyçün eyliye 
Cennetü didar ile ikram Rabbiİlalemin 
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Böyle nutk (eyler) erenler fevtinin tarihi 
•HO. deyUb gitti bekaya hu ile Derviş Emin» 

(H. 1262) 

Caniiin nihrab duvarı önündeki ikinci 
hazirede, hadikanın kaydine göre bu duvarm 
vaiz kürsüsü kısmı önünde, iki kabir var ise 
·de, her ikisinde de·, bir kitabey,e rastlanmadı. 

Camiin ahşab son cemaat yeri, İstanbul 
Ans:Jtlopedisi adına ziyarette, çökmek üzere 
idi; bilhassa çatı kısmı, gaayet tehlikeli bulu
nuyordu; bu yüzden içeriye girip mabedin _ 
medhal kapusu üzerindeki arabca kitabesj 
tesbit edilemedi; Kargir iki yan duvara _ na
zaran aslında, son cemaat yerinin taş sütun 
ve kemerlere istinad eden küçük_ kubbeler ile 
örtülmüş olduğu tahmin edilebilir. Asıl ma
bed, ibir sıra kesme taş ve üç sıra tuğla ile 
dört köşe bir plan üzerine yapılmış olup, 
yalnl"L mihrab duvarının, mihrab yerine rast
layan ortadaki üçte biri, dışarıya müstatil bir 
çıkıntı yapmıştır. 

Bu güzel eser, muhakkak ki · büyük feda
kirlık ~. restore _ edilebilir ve _ ihya edilme
ğe de değer. Duvarlar, sağlamdır. Balat Ca
mündeiı daha: harab bir halde bulunan Yedi
kule civarındaki Mimar Sinan eseri Hacıev
haddüd-din Camiinin, Kazlıçeşmell Rahim Ağa 
adında . bir hiyır saJıibi himmetiyle İkinci 
Cihan Harbi içinde restore - edildiği -hıı.tırla
nırsa, Balat Camilni ihya edecek tcliğer -bir 
zat da, Türk san'at tarihinde daima,, ,hayır ile 
yadedileeıektir (Mart 1947). - V; 

Bu temennimiz, yukarıdaki satır -yazıl
dık.tim altı sene sonra, 1953 -de tahakkuk et
miş,- Balatta· «Ferruhkahya Onarma ve Ko

runma Cemiyeti» adı ile 
bir hayır teşekkülü vü
cud bulmuş, cemiyetin 
başını Şaban · Kesebir 
ve B a ı a t Hamamı sa
hibi T a h i r Akarı' 

Balat Camii 
fResim : Hüsnü) 

. __ ___ ___ J 

Balat Camii 
(Plan -kroki : .. Hüsnü) 

nın himm~tleriyle tarihi eserin tamirine baş
lanmış, bir ·ara mali sıkıntılar yüzünden ta
mire fasıla verilmiş, Vakıflar Umuin Müdür
lüğünün de yard~ı temin edildikten sonra 
tamir faaliyeti tekrar başlam-rştır. , 

1960 yılı mayısında bu · faaliyet devam 
etmekte idi. Camin tamirine 180.000 l,ira sar
f-edilmişti; bunun yüz bin lirasından: fazlası 
hayırsever halk kesesinden · temin edilmiştir. 

Caini _ müstatil planlıdır; mihrabı ileriye 
doğru bir çıkıntı teşkil eden bir sofa üzerin
dedir. Dördü son cemaat yerine · açılmış, üçer
den altısl! · ya,n. duvarlarda, dördü . mihrab _ du
varının iki yanında, ikisi ınihrab sofası yan 
duvarlar,ında, ikisi de mihrabın . iki yanında 
olmak üzere altlı üstlü ikişerden 36 pencere 
ile aydınlatılmıştır. Tamir-inde altun ahşab 

bir sil.tun üzerine methal duvarı boyunca ah-
şap ·bir asma mahfel yapılmıştır. · 

Eskiden mihrabının serapa" çini ile · ınü
ieyyen olduğu ·söküntü yerlerinden· -. bellidir, 
tamirde mihrabın iç 'kısmına natamam ola-- . . ' \ 

rak konmuş çinile:rin nereden almdiğı tesbit 
edilemedi. · 

_ Bibl. : -Hadikatül -Cevami, I; · Evliyi · Çele1>i, I; 
REK ve Muzaffer Esen, Gezi ~otu (1947); i REK, 
Gezi notu (1960).· 

BALATDA CALGILI Kı\,HVEHANE-. ~ . ~ 

LER - İkinci Abdülhamid devrindeki Ra
mazanların İstanbula mahsus şenliklerinden 
olan çalgılı kahveler ilti yahut ÜÇ defa Ba
latda da açılmıştı (B.: Çalgılı Kahvehaneler). 
Ayak takımının musiki ve · şnr duygularına 
sahne olan çalgılı kahvehaneyi Balatda · açma:-
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ğa teşebbüs edenler sandalcı Iazlar olmuştu; 
muvaffak olamadılar. Balatda müsevi cemaa
tından Perendeoğlu adında ibir kabadayı var
dı, bıçağı .· da yumruğu da nam almış, cemaa
tı bu herifi paraca destekledi, ortada para 
oynayınca zaıbtiye göz yumdu, Perendeoğlu da 
.peşinde, etrafında ayakdaşları açı1an çalgılı 
kahveye musallat oldu; türlü rezaletler çıka
rıp laz sandalcılarla döğüştü, her döğüşe de 
zabtiye müdahale edince suç sandalcılara 

yüklendi, açılan ve uğrunda hayli para ;har

canan çalgılı kahveMne de kapatıldı, çalgı 
kaldırılıp müteşebbisleri zarar gördüler. Pe
rendeoğlu laz sandalcılardan n.efret ederdi, 
bu nefretinin sebebi de nevcivanlık çağ·ı!nda 
başından geçmiş olan bir vak'a •. naklolunur-
du. Bir sene Balat sandalcılar kahyası iki re
fiki ile bana geldi, Balatda çalgılı kahveha
ııe açmamı istedi, bir ramazan boyunca bü
tün karını bana bıraktılar, kabvehftne kirası 
olarak metelik · istemiyeceklerini söyledjler. 
Büyük sözüme tövbe, Perendeoğluna karşım
da p.erende attırmazdım. Fakat refiki şefikim 

de idi (B .. : Mustafa, Haddehaneli . Baygın), 
Üsküdarda hazırladığım k-ahvehaİıeyi dahi 
başkasına devreylemiştim, Laz sandalcıların 
teklifini kabul etmedim. 

Visıf Biç 

BALAT ÇİNG~NELERİ - . istanbulun 
·bu şenlikli semti eskiden beri çingeneleri ile 
de meşhurdur; Ayvansarayın yakınlığı Lon
ca çingeneleri ile Balat çingenelerini ayırdet
tirmez denilirse yerinde olur (B.Ayvansaray
da Lonca). 

Evliya Çelebi onyedinci asn- ortasındaki 

oyuncu kolla.rmdan ··bah~ederken Ahmed Ko
lunun mukaşşer veledizina afi:tab misal .. kö
çekle:ııinden, Şahin Şah, Memiş · Şah, Bayram 
Şah gibi şehba.z oğlanların Balatlı oldukları
nı, Pehlivan Parpul Kolunun «ebül kelam ve 
rindi cihan» oyuncularının da Balatşah Ma
hallc~sinin çingeneleri olduklarını. yazıyor. 

BALAT HAMAMI "T • İstanbulun, büyük, 
güzel ve en eski çifte hamamlarından biri
dir; Türk hamam yapısı sanatı ,tarihinde ye
ri olan abidevi eserlerindendir; banisi ve mi
marı bilinmiyor, fakat planı aşikar oiarak gös
termektedir ki İkinci Sultan Bayazıd'm hama-

Balat Çavuı; Hamamı, harare 
(Resim : Turan Açıksöz) 
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mından evvel yapılmış, bu padişahın. ilk sal
tanat yıllarında, ·yahut Fatih Sultan Mehmed 
devrinde inşa edilmiştir. Cenabı Hak son elli 
yıl içinde herbiri•bir san'at şaheseri olan em
sali hamamlarımızın uğradığr kör kazmadan 
saklasın, 1960 yılında ac,ık, ·halk hizmetinde 
işlemekte idi. 

Eski adı «Çavuş Hamamı» dır; 1934 Be
ledıye Şehir Rehberinde de bu isim ile tes
bit edilmiştir. Bir zamanlar işleten bir ha
mamcısına nisbetle mi, yahut banisine nis
petle mi takllınış isimdir, kesin olarak söy
lenemez; ömrü boyunca bütün İstanbul ha
mamlarını dolaşmış ve hepsinde yıkanmış ve 
isimlerini birdenbire kaydetmiş 'İstanbullu 
İ. H. Tanışık da · İstanbul Ansiklopedisine 
verdiği hamamlar listesinde bu hamamı Ça
vuş adı He yazıyor. Fakat Hicri 128~ (Miladi 
1871-) tarihli hamamlar üzerine bir Belediye 
nizamnamesinde İstanbuluiı birinci: sınıf ha
mamları arasında ·lBalat» hamamı diye ya
zıll!dır; on.yedinci asır ortasında Evliya Çe
lebi de Balat Hamamı diye kaydediyor. 

1934' Belediye Şehir, Rehb~rine göre 
Balat-da Molla Aşkı mahallesi hududu içinde 
Düriye Sokağı, Kamış Sokağı ve Çavuşhama
mı Sokkğııiın teşkil ettiği bir adayı kaplar; 
Ferruh.kethüda Camiinin de :tıemen yanı ba
şındadır. Erkekler hamamının kapusu Düri-

ye . Sokağı üzerinde, hamamın cephesini ört
müş barakamsı yapıların arasındaki bir ge~ 
çid bitiminde, kadınlar hamamının kapusu da 
kendi adını taşıyan Çavuş·· Hamamı Sokağın" 
dadır. 

1960 yılı mayIBında yalnız erkekler kıs
mı görüldü, kadınlar kısmı erkekler hama
mının şeklen de büyüklükte de aynıdır. 

Mürabbaa yakın müstatil şeklinde cilan 
camekan gaayet büyük ve yine müstatil şek
linde, fırdolayı yüksek pencereli fenar tabir 
edilen büyük bir çatı çılkmtısı ile aydınlatıl
mıştır; zemini mermer döşeli ve etrafı iki 
kademeli mermer peykelidir. Sokak· kapusu, 
hamam cepheye alındığına. nazaran sağ yana 
düşer. Kapudan girilince sağ tarafta ahşap 
bölme büyük bir soyunma odası vardır, bu 
odanın önünde sağ duvar önü açık peyke 
olarak muhafaza edilmiş ve müşterilerin üze
rinde soyunmaları için kanapeler konmuştur. 
Sol tarafta yine ahşab bölme hamamcı· odası 
ile yine, büyük bir soyunma odası varqır; bu 
odanın yanından ahşab merdiv,enle ahşab 

ikinci kat soyunma yerine çıkılır; bıi kat bü
tün hamamlarda olduğu gibi, önü camekan 
taşlığına nazır parmaklıklı bir koridor - bal
kondur; bu koridor balkon fırdolayı 12 · ahşab 
sütun üzerine istinad eder, sütunlar çatıya ka
dar yükselerek büyük ahşa·b fener mustatiline 

naıat Çavuıı Hamamı, Camekan 
(Resim: Zeki Yönet) 
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de mesned vazifesini görür. Burada da ahşab 
bölme soyunma odaları ile açıkta soyunma 
kanapeleri bulunmaktadır. 

İkinci kata çıkan merdiven altı geniş 
boşluk yıkanmış peştemal ve havluların kuru
tulduğu kafes yeridir. Taşlığın tam ortasında, 
·fener altında altı köşeli ·bodur ·bir dolab buc 
lunuyordu; bu dolabın y·erinde. eskiden mer
mer bir fiskiyenin bulunmuş olacağını te
reddüt etmeden söyliyebiliriz. 

Asıl hamam kısmına giren kapunun sa
ğında kahve Qcağı, solunda da bir soğuk. çeş
mesi vardır. 

Asıl hamamın planmdaki orijinal husu
siyet, soğukluğun yıkanma yeri (harare) 
önünde bulunmayıp .tamamen sola kaymış ol
masıdır; şöyle ki : 

Camekandan içeri girilince küçucük _bir 
taşlık vardır; bıi taşlığın sağ taraftha harare, 
sol tarafına da soğukluk ile ayak yolları yer
leştirilmiştir. 

Harar,e bit büyük kubbe altında iki sofa 
ile birer küçük kubbe altında iki halvetten 
mürekkeptir; dört köşe olan göbektaşı iki so
fa arasındadır ve ortada olmayıp halvetlerin 
bulunduğu duvara yamanmıştır; halvet· kapu
ları, göbektaşı ile sofalar~n kenarı arasından 
açılmıştır. Göbektaşının karşısına gelen duvar 
kenarında bir .mermer peyke vardır; bu pey
kenin bir ucu ile sofalardan birinin kenarı 
arasından da üstü küçücük 'bir kubbe ile · ör
tülmüş temizlik höcresine girilir. Gaayet gü~ 
zel bir kemer altına alınmış olan sofalar ve 
iki halvet üçer kti.rnalıdırlar. 

Camekana açılan 
kapunun soluna dü-. 
şen soğukluk bir to
nos ile örtülmüş olup · 
sağ tarafında, yani 
harare duvar1 önünde 
uzun bir mermer pey
keyi havidir; nihaye
tinde de iki kurnalı 

ıbir serin halvet bu
lunmaktadır. 

Soğuk}.uk tonosu
nun solunda aynı boy
da ikinci -bir tonos 
b u 1 u n m a k t a-
dır; b u n u n altı-

na da dar bir koridor üzerine üç ayakyolu 
yerleştirilmiştir; bu dar koridorun bitimin
den beş basamak dar bir taş m~rdivenle bu 
hamamın hususiyetlerinden olan dört köşeli 
havuza çıkılır; üstü tonos örtülü olan havu
zun adı «Yahudi batağı>> dır; hamam müşte
rilerinden yalnız mu.seviler tarafından kulla
nılmaktadır; uzun yıHar Balat hamamında 
çalışmış bir dellak: «Ne yaparlar bilmeyiz, 
girdiklerinde gidip görmeyiz, · ne yaptıklarını 
görmek istesek de· sokmazlar» demiş, lakaydi 
ve istihfaf ile omuz silkmiştir. Bu yahudi ba
tağını bir mu.seviden sorduğumuzda o da sü
kutu tercih etmiştir. 

1960 da Balat Çavuş hamamı Bay Tahir 
Akarı mülkiyetinde bulunmakta ve kendisi 
tarafından işletilmekte idi. Son derecedEa 
temizdi; kapudan giren müşterilerin. adeta 
yüzüne gülen bir temizliği vardı. Bay Tahitin 
kendisi ağırbaşlı, ciddi, işinin •hakikaten ehli, 
aslen İstanbullu, Bakırköylü olup bu tarihi 
hamamı ziyaretimizde, -büyük. şehrin kütüğü
nü tedvin yolundaki işimizin kıymetini idrak 
etmiş, bize azami kolaylığı, efendice misafir
perverliği göstermiştir. Hamamının hemen 
yanıbaşında bulunup dört duvardan ibaret 
kalmış µıimarisinin yapısı Balat( Ferruhket
hüda) camiinin tamir ve ihyası işinde de bü
yük hizmetleri olmuştur. Balat Hamamını 
1935 de Salih Efendi adında bir zatın vere
sesinden satın almıştl!r. 

1960 mayısında bu büyük ve tarihi ha-

Balat Çavuş Hamamı 
(Plan • kroki : Hüsnü) 

• 
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mamda natur, del.lak, külhancı, yanaşma ola
rak sekiz hamam uşağı çalışmakta. idi. 

Bibl. : I. H. Tanışık, not; REK, Gezi notu. 

BALAT İSKELE CAMİİ - Hacükatül 
Ceviıııi: «Balat }S:apusu dışında fevkaani bir 
mesciddir; banisi Şeyh Yusuf Şücaeddin., An
bari' dir, merkadi maıam değil-dir» diyor. Bu 
fevkani mescidin 'ilk yapısının şekli bilinmi"" 
yor, ahşab bir mescid olduğu tahnıin edile
bilir. Rumi 17 mart 1308 (1892) de Karabaş 
Mahallesinde çıkan bir yangında harab ol
muş ve Hicri 1310 da (yine ayni 1892 yılı!n

da) bugün'kü şeklinde kagir ve yine fevkaa
ni ôlarak ihya edilmiştir. İkinci yapısında 
son derecede güzel bir sülüs hat ile kapusu 
üzerine konulmus kitabesi şudur: «Tarihi 
~tiki 1180. Yusuf Şücaeddin Anbari Camii 
şer'fi. Tarih tecdidi · 1310). 

Yeni bina Türk yapı sanıatı · bakımından 
en küçük bir kıymet taşımamaktadır, bilik.is, 
kapusunun üzerindeki nefis kitabe ile tam 
tezad halinde bir çirkinlik. nümunesidir. Mi
naresi tecdidinden az sonra Hicri 1312 (10 
temmuz 1894) zelzelesinde kaidesine kadar 
yıkılmış olup aradcl.n 76 yıl geçtiği halde ya
pılmamış, Ezaruı Muhammedi hala cam.tin bir · 
penceresinden okunmaktadır; kayidsizlikle 
ihmalin yüz kızartıcı sahnelerindendir. 

Bu camün kadro dışı edilip tamamen 
yıktırılması, kaldırılmasıı her halde düşünü
lemez, Vakıflar Umum Müdürlüğünce mina
renin sür'atle inşası gerekir, semt halkı ise 

Balat. İskele Camii 
(Resim : Hüsnü) 

Evkaftan minarenin inşasını değil, nrlnareyi 
kendi keselerinden yaptırtmak için sadece bir 
izin istedikleri halde müsbet veya menfi ce
vap bile alamamışlardır. Biz, harab, metrük 
dmilerimizi ihya yolunda ciddi bir program~ 

la çalışan Vakıflar Umum Müdürlüğünün Ba
lat İskele camii ile tez elden meşgul olmasını. 
temenni ederken, bu camiln minaresini yap
makla kalmayıp halen mevcud çirkin binanın 
temeline kadar yıktırılarak yerine, yine ilk 
banisinin adına yeni ,bir cami inşasının dü
şünülınesini dileriz. 

Bugünkü caıniin altında Evkafın iradı 

bir mağaza vardır, bir musevi vatandaşa ki
ralanmış olup bir zamanlar boş rakı ve şa
rap şişeleri deposu ittihaz edilmiş, 1960 yı

lında da, işini şişecilikten şeker bayiliğine 

tahvil etmiş buluıian ayni zat tarafından şe
ker deposu olarak kullanılmakta idi. Camü
şerifin · altında boş içki şişeleri yerine ağız 
tadı şekerin girmeğe başlamış olmasına rağ -
men az veya çok bir kira bedeli karşılığı ca
mi ile deppnun bir çatı altında birleşmesi 
her halde şirin bir manzara değildir; öylesi
ne ki 1960 yılı· mayısında bu camii şerifi zi
yaret ettiğimizde depoya şeker .,,indiren kom
yon ile hammalların gürültüsünde, cami kar
şısındaki kahvehaneden cami penceresinde 
ezan okuyan müezzin efendinin sesi işitile-
memiştir. c , 

Sokak kapusundan bir taşlığa girilir. Sol 
kolda beton bir su hazne-si ve bir demir bo
ruya dizilmiş abdest muslukları vardır; hazi.: 
nenin üstünde ahşab bir merdivenle çıkılır 
müezzin odası vardır. Gaayet loş 'olan taşlığın 
gerisinde, sola kılvrılan ayrı bir bölme ayak
yolları bulunmaktadır. 

Fevkani camie dikçe bir ahşab merdi
venle çıkılır. 

Küçük fakat cemaati kalabalık bir cami
. dit. Sokak kapusunun yanında minare kaide
sine yapıştırılmış küçük ve susuz bir çeşme 
vardır. Etrafı yapraklarla müzeyyen beyzi bir 
madalyon içindeki kitabesi şudur : 

«Halen kapuçuhadarı hazreti §ehriyhi Bekir 
Efendinin validesi Hafize Hanımın müceddeden ih
ya eyledikleri hayratlandın. 

Bu kitabe Haşim iınıasiyle Hicıi 1241 
(Miladi 1825 - 1826) tarihini taşımakfadır. 

BibL : Hadikatül Ceıvami, I; REK ve Mehmed 
Koçu: Gezi notu. · 

BALAT KAPUSU - Bizans devrinde; 
şehrin Haliç surları üzerinde en mühim ka
pulardan biri idi, «Balat Kapusu» adım fe
tihden sonra almıştır; son devir İmparator
larının ikametgahı olan Vlaherna (Blacher-
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nae) sarayına yakın bulunması, de-
rt, ı :.] 8'' J;,;.. ; ~ .. ~c . niz yolu ile saraya gelenlerin bu ~.ı ,. ,,. r Ko. ,, s," d.,. Li t::::-., LJ·, 
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kapu karşısındaki iskelede karaya = . t:rı cJ çJ t I t 8 -- iU r , , 
çıkarak sehir içine de bu kapudan · ~ 
· d'kl -: · · f t'hd Ik' d 1° ı: qe ler o --·· •~• ıııo .t ıı;, ıce " lji ' gır ı. en ıçın e ı en evve ı a ı -.l=ft . 
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uzanan sürülerden ve burclardan o_- F ,' q G1 WJ I Ll.i -.. ., ., .• 
eser kalmamıştl!r; bir salı gününe I= 
rastlıyan 10 temmuz 1894 zelzele
sinde evvela yer ile ibir çökmüş 
ve sonra enkazı· kaldırılmıştır. 
Muhtelif· eski haritalarda, bu ara Hicri 1254 
(Miladi 1838) tarihinde Mühendishane talebe
leri tarafından yapılmış ve bugün vesika kıy
meti yüksek olan İstanbul haritasında Balat 
surl~ı ile Balat Kapu"sunun yeri kesin ola
rak gösterilmiştir. 

Balat Kapusundan sahne edebiyatımızda 
kalmış bir hatıra vardır; · Karagöz'de yahut 
Orta oyununda yahudi bezirgan: tipi hayal 
perdesine yahut oyun yerine çıkarken Kara
gözde perde arkasındaki hayali sanatkar, or
ta oyununda da diğer bütün, oyuncular bir 
ağıxdan, güftesi ve bestesi bütün İstanbul 
halkı tarafından ezberlenmiş bir türküyü söy
lerlerdi; türkünün kıt'ası şudur : 

Balat Kapusundan girelim içeri 
Güzeller, ot~uş iki keçeli 

Yalvarırım, yakarırım almaz içeri 
. Andee .. andeee .. Vamoz Balata 

Bu ~ıt'anın ikinci mısral! ekseriya değiş
tirilir: «Otı.ırmuş. yahudiler iki keçeli ... » de-· 
nilirdi (B. : Balat Sahili). . 

BALAT KARABAS MAHALLESİ - -İs
tanbul VJlayetınıiln Fatih Kazasının Fener 
Nahiyesinin 17 mahallesinden biridir, Haliç 
kenarında uzanır; deniz, Fener Nahiyesinin 

Karagözde Balat Ka'.pusu terennümü 
(Nota: Muhiddin Erev) 

Tahtaminare, Hızırçavuş, Mollaaşld, Ati'kmus
tafapaşa ve Eyyub'un Abdülvedud Mahalle
leri ile çevrilmiştir. 

Sadece Balat adı ile anılan meşhur semt 
bu Balat Kara;baş Mahallesinin içindedir. 

1934 Belediye Şehir Rehberinin 8 nu
maralı paftasına göre sınırını teşkil eden so
kaklar şunlardır : 

Simitciveli Sokağı; Mürselpaşa Oa-ddesi
nin .bir kısmı, Hızırçavuş Köprü sokağı, Lap
çın Sokağı,. Mahkemealtı Caddesi, Kırkanba_ı
Sokağı, Palalı Sokağı, Mustafapaşa. Bostanı 
Sokağı, Ayvansaray Kuyu Sokağı, Ayvansaray 
Vapuriskelesi Sokağı. 

Birbirine. bağlanarak uzanan Ayvansaray 
Caddesinin bir kısmı, Demirhisar Caddesi ve 
Mürselpaşa Caddesiriin ·bir kısmı bu •mahal
lenin belkemiğini teşkil eder; Demirhisar 
Caddesi bütün boyunca _ Balat Karabaş Ma
hallesindedir. Mahallenin diğer sokakları J>u 
caddelerden denize doğru yahut şehir içi di
ğer mahallelere doğru uzanırlar; isimleri 
şunlardır: 

Balat · Kireçhanesi Sokağı, Sırıkcı Soka
ğı, Odun~ İskelesi Caddesi, Makarnacı Sokağı 
Hokkabazlar Sokağı, Balat Vapur iskelesi cad
desi, Yasakcı Sokağı, Oluklu Sokak, ~umas So
kağı, Karabaş Salhanesi Sokağı, Balat Kayıkis-

ı, 
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Balat Karabaş Malıallesi · 
· (1934 Belediye Şehir Rehberinden) 

,kelesi Sokağı, Keresteci Şakir Sokağı, Eldiven 
Sokağı, Şayak Sokağı, Karbon Sokağı, Ras
pacı Sokağı, İmalathane Sokağı, Cıva Sokağı, 
Cacık Sokağı, Arslan İskelesi Sokağı, · Korucu 
Sokağı, Kayıkhane Sokağıı, Kalafatcı Hüsnü 
Sokağı, Bakkal Bayram Sokağı; Marangoz 
Rüştü Sokağı, Çenber Sokağı, Demirci Hasan 
Sokağının bir kısmı, Çinili Çeşme Sokağının 
bir kısmı, Ferruhkahya Sokağının bir kismı, 
.Sur harabesinde Balat Kapusu. 

Halice doğru uzanan sokakların hepsi 
denize ulaşınca_ sona erer, mahallenin, hemen 
bütün Haliç boyun~a olduğu gibi, lebideryada, 
deniz kenarında uzanan· tek sokağı yoktur. 
Mahallenin Halk sahili bQydan boya fabrika · 
ve imalathanelerle kaplanmış, tıkanmıştır. 

Balat Vapur İskelesi ile civar yarım dai
re şeklinde bir yarım ada teşkil eder, cenu
bunda bir koy vardır, nefsi Balat da bu koy
dan başlar; mahallenin Ayvansaraydaki ucun
da da, Ayvansaray Kalafat yerinde bir koy, 
bir deniz dil~eğizi görülür. 

B.t\LAT KAYIK İSKELELERİ· VE SAN
DALCILAR! - · Balatta biri vapur iskelesi
nin hemen yanıbaş:ın:da ve bu iskelenin Fener 
tarafında, diğeri de vapur iskelesinden az 
ötede ve· Ayvansaray tarafında iki kayık is
kelesi var. İstanbulda ve dolayısiyle Balatta 
Büyükşehire mahsus bir tekne olan eski ka
yıklardan tek tekne dahi kalmadığı için her 
iki iskelede işleyen zamanımızın sandalları-

dır. 1960 senesinde Balatta: kayıtlı sandallar 
50 tekne idi ve bunlar iki iskeleye yarı yarı
ya taksim olunmuştu. 1960 yılı mayıs ayında 
.Ayvapsaray tarafında iskeleye bağlı· sandal
cılardan ikisi İnebolulu, geri kalanı Erzincan
lı; Fener tarafındaki iskeleye bağlı sandalcıla
rın ise yirmibeşi de Trabzonlu idi. Erzincan
lılar da aralarında bin. cemiyet kurmuşlar, 

nöbet işlerini bu kurum eli ile idare etmek
te idi. Trabzonlular ise; hemşehrilik duygu
su ile yekdiğerine çok bağlı, nöbet işini ka
dim an'anelere göre düzenlemişlerdi. 

Her iki iskeledeki sandalcılar tarife üze
rinden hem dolmuşa çalışırlar, hem yine ta
rife üzerinden hususi olarak yolcu alır, hem 
de, zuhurat kabilinden uzak yerlere pazarlık
la giderler. 

ZekAi Bakvar 

BALAT LAĞ,MLARI - ~alat, İstanbu
lun kadimdenberi en pis yerlerinden biriydi; 
bu halini İkinci. Abdülhamid devrine kadar 
muhafaza etmiştir. Semtin bütün lağııınlan 
bir büyük mecrada toplanır, bu mecrada mü
teaffin bir dere halinde Balatın ortasındaı. 

akarak denize dökülürdü; halkı pis kokuyu 
kanıksamış, artık denize döküldüğü yerde tı

kanarak etrafa taşacak hale gelince, ·bir kaç 
senede bir, Hahambaşı Divanıhümayuna bir 
takria- vererek Balat lağımlarının temizlet
tirilmesini dilerdi, bu iş için de Tersane zin
danından kafi miktarda ayak bilekleri de-
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mir bukağılı esirler gönderilirdi; hemen hep
si yarı çıplak esirler de yerine göre diz
lerine, bellerine kadar o iğrenç pisliğe gi
rip mecrayı temizlerlerdi; temizlik işi gün
lerce sürerdi. 

Kerih m·anzaranın ondokuzuncu asır son
larına kadar sürüp geldiğini sabah gazetesi
nin 1890 yılı kasım ayında çıkmış bir nüsha
sından öğreniyoruz: Denize kayık iskelesi ya
nında açıkta dökülen Balat lağımlarınm ·taaf
fünü tahammülün haddini. aşmış olduğun

dan; iğrenç pislik, (her halde şu kadar asır
lık teraküm ile ka4ydi unutulmuştur) sa;hil di
bini tamamen kapladığı için denizden onbeş 
arşın yerin kazıklar çakılarak doldurulması su
retiyle ·bir rıhtım inşa edileceği, B.alat içindeki 
lağım mecrasının da üstü· örtülerek doğru
dan derin denize dökülmesinin sağlanacağı 

haberi verilmiştir (B.: Balat; Balat Sahili Ka
nalizasyon; Lağımlar). 

BALAT MAHKEMESİNİN KAPATIL
MASI VAK' ASI - Tarihimizde Tanzimat de
len uyanık mutlakiyetden evvel, yalnız şer'iye 
mahkemelerinin bulunduğu devirde Balat 
Mahkemesi İstanbul Kadılığına bağlıydı, yani 

hakimi İstanbul Kadışı Efendi idi; Fakat İs
ta~bul Kadısı,· Büyükşehrin muhtelif semtle
rinde bulunub makamına bağlı olan diğer 
mahkemeler gibi burada da bu vazifeyi biz
zat yapmaz, «nfilb» unvanı, ile bir vekil hakim 
tayin ederdi. Hicri 1090 (Miladi 1679) yılında 
Balat mahkemesinde ·büyük bir suiistimal 
meydana çıkarıldı, şer'i şerife aykırı nikah
lar akdi için. izinnameler verilmiş, davalar
da da mahkeme zabıtları tahrif edilmişti. Bir 
fermanı hümayun ile Balat mahkemesi ka
patıldı ve bundan böyle İstanbul Kadılarının 
İstanbul mahkemelerine tayin edecekleri na
ibler üzerinde çok clikkatli davranmaları em
redildi. Balat naibi ile katibi ağır habse mah
kum oldular. 

Hakimlik ve memurluk vazifıelerini sui
istimal eden Balat naibi ile mahkeme katibi
nin tecziyesiyle iktifa edilmiyerek Balat mah
kemesinin kapatılmasına kadar gidilmesi, on
yedinci asır _sonlarında Balat ve civarı halkı
nın içtimai seviyesi ·h~kkında da ağır hü
kümler verdirtecek bir meseledir; burada bir 
,inahkem~ nabi ile katibinin asla temiz kala
mıyacağı dıemektir. 

Bibl. : Raşid Tarihi, I. 

Balat Kayık İskelesi 
(Resim : Zeki Yönet) 
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BALAT MEYHANELERİ - Balat ka
dimden beri, sekenesinin ekseriyetini esnaf 
ve ayak takımı ve bekar uşağı taifesi teşkil 
ettiğinden, avami tabir ile «içkicisi» çak bir 
semttir; . meyhaneleri de hem çok, hem de 
meşhur olagelmiştir. Geçen asır sonlarında 
yaşamış muharrirlerden: Çaylak Tevfik Bey 
«Meyhane yaihud İstanbul Akşamcıları» adın
daki risalesinde, Balatda dokuz namlı mey
hanenin adını kiydediyor; bunlar; kah yerine 
göre, hah da sahibinin ismine nisbetle anıl
mışlardır: Karanlık, Koçe Kalfa, Köroğlu, 

Bağçeli, Yarını Balat, Karanfil, Yasef, En
serci Nesim, Balta Yosef. 

o zamanlar «Selatin Meyhane:. . yahud 
«Gedikli Meyh~ne» denilen bu meygedelerin 
hiç biri zamanımıza intikal etmemiştir; beliti 
isim ve dekor değiştirmiş olabilirler, biz yer
lerini tesbit edemedik. 

1948 de Balatda 20 meyhane ve 5 şa

rabcı bulduk; mazileri kırk yılı aşan tek yer 
yoktu. · İçlerinde yalnız rum Anamya'nın iç
kili lokantası . ağız tadına düşkün olanı tat
min edebilecek mutbağa sahibdi. 

BALAT SAHİLİ "".""" Balatın zamanımız
daki deniz kıyısı, yetmiş yıl evvelki durumu
na nisbetle çok değişiktir; bunu aydın olarak 
gösterebilmek için 1838 de mühendishaiıe 
talebeleri tarafından yapılmış ıbir İstanbul 
haritası ile 1934 Belediye Şehir Rehberi ha
ritasından, yani yüzyıl kadar ara ile çizilmiş 
iki haritadan faydalanarak :kabataslak · bir 
kroki çizdik. 

1838 de Balatın önünde küçük bir yarım 
ada vardır, bu yarım adanın doğusu, içine bir 
boğazcık ile girilen küçük bir limandır, ba~ 
tısında da karaya uzanmış bir deniz dili bu-
lunmaktadır. · 

Balatın büyük iskelesi doğudaki liman 
üzerinde olup çizdiğimiz krokide 2 numara 

HALfC 

,,, 

• • • • 
Balat Sabili 

ile gösterilmiştir; Bu iskele de Halicin doğu 
kısmında bulunan bütün iskelelere ve · Kadı
köy, Üsküdar ve Boğaza dolmuş beyan ya
hut tarifesi üzerinden hususi olarak tutulan, 
tarüe dışında kalmış yerlere de pazarlık ile 
giden •bir, iki, üç ve dört çifte kayıklar bu
lunmaktadır. Dil kenarında iki kayık iskelesi 
vardır, 3 numara ile gösterilen iskelede Has
köye, 4 numara ile gösterilen is-kele de Halı
cıoğluna dolmuş yapan tek çifte kayıklar bu
lunmaktadır. 

Balatın asırlar boyunca bir facia teşkil · 

•etmiş olan açık lağımları, müstekreh bir bü
yük mecra ile 1890 yılına kadar krokide 5 
numara ile gösterilmiş limana tam büyük 
iskelenin civarında döküle gelmiştir (B.: 
Bala:t Lağımları). 1890 d.a limanın ağzını teş
kil · eden boğaz kazıklar çakılarak kapatılmış, 
dibini tamamen pislik kapamış suyu müttefik 
limancık toprakla doldurmuş, lağım mecra
sının da üstü örtülerek ileride derin suya 
verilmiştir. Dört sene SOJlra, 1894 de İstanbul 
tarihinde bir facia teşki( eden büyük zelzele 
olmuş, Balattan geçen Bizans surları ve bu 
arada Balat Kapusu yerle bir yıkılmış, sur 
molozları ve yine ayni afette Balat ve civa
rında yıkılan sair mebaninin molozları . ile 
Balat sahili b:ir miktar daha doldurulmuş, 
1934 haritasında görülen ve üzerine bir va
pur iskelesi (7 numara) ve bir de kayık iske
lesi (6 numara) inşa edilen yarım daireyi an
dırır burun teşekkül etmiştir. 

Krokide 1 numara. ile gösterilen yer mün
hedim olmuş surlardaki meşhur Balat kapu
sudur. 

BALAT SİNAGON'U VA.K'ASI -· 1918 
senesinde mütarekenin imzasından sonra Ça
nakkale Boğazının açılması ve İtilaf Devlet
leri donanmalar.mm İstanbula gelmesi . üze
rine, o zamana kadar İstanbulda yaşamış bir 
kaç ecnebi mu.sevinin siyonizm propagandası 
yapmak için teşkil ettikleri altı · .kişilik bir 
komitenin tahriki ile çıkmış çirkin bir seçim 
reddi vak'asıdır. pek namuslu liderlere sahip 
İstanbul mu.sevilerinin sağlam şuuru ile bu 
çirkin kundakçılık . akim kaldı. 

Daha mütarekenin ilk kara günlerinden 
itibaren İstanbulda münteşir mu.sevi gazete
lerinden «El Tiyempo» ve «El Telgrafo» ile 
bir mizah gazetesi olan «El Cogeton» vatan 
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vazifesi yolunda İstanbulun milliyetperver 
Türk gazeteleri yanında yer almışlardı. 

O sırada İstanbul Hahambaşısı bulunan 
Nahom Efendi ise, Türk camiasına bağlüı

ğmı, kendi cemaatinden bihsederkenı «Türk
ler Museviler» diyerek göstermiş bir zat idi. 

Mahut komite eyvela Hahamhaşıyı dü
şürmek ve hahamhaneyi ellerine · geçirmek 
için İstanbulun en fakir, en cahil, her. yön
den acınacak zavallılarmı alet olarak kullan
düar, bunları da Balatda buldular. Bir. cu
martesi günü, çoğu yalın • ayak, palaspareler 
içinde Balat gariblerinden mürekkep bir ka
labalık hahamhaneye giderek Nahom' Efendi 
aleyhinde nümayiş yaptüar. Hahamhane bu 
nümayişi bir iclaf yaygarası kabut ederek 
hatta kendilerine hitap etmeğe tenezzül et
medf. 

Son Osmanlı Mebusan meclisi için seçim 
hazıTlığı yapılırken, İstanbul ermeni ve rum
ları bu seçime iştirak etmemeğe, bu suretle 
Osmanlı tabiiyetini red nümayişine karar 
vermişlerdi. Nahom Efendinin etrafında top
lanmış mfıseviler bilakis seçime bütün·· cid
diyetleriyle girmege karar verdiler; ve İs
tanbul sinagonlarında ırkdaş ve dindaşları
na, Türklere bu. kara günlerde kardeşçe ya
kınlığın bir vatan borcu olduğunu anlattüar,. 
yukarıda adı geçen üç mu.sevi gazetesi de• 
neşriyatının mihrakını bu meselede toplam. 

Siyonist komite, sokaklardan topladığf 
yarı çıplak, sefil ve perişan: yirmi otuz çocuğa 
izci esvapları giydirerek s.eçime iştirak aley
hinde gösterilere baş vurdular; «El Tiyempo», 
«El Telgrafo» ve «El Cogeton» gazetelerinin 
sahiplerine müracaat ederek mu.sevi matbua
tının da diğer azınlıklar basını gibi Türk aley- _; 
tar lığ]! yapmasını istediler, her üç gazetenin 
sahiplerinden de red cevabı aldüar. Tek ala
ka gördükleri muhit Balatın yoksulları oldu. 

Yine bir cumartesi: günü seçim mesele
sini ~onuşmak üzere Balat Sinagonuna giden 
iki .hatib, mabedi sureti mahsusada doldur
muş bir eclaf kalabalığı tarafından «İste
meyiz!..» vaveylası ile karşüaşdı; seçim işini 
konuşamadılar, fakat yaygaracüarla konuş-
dular. · 

- Neyi istemiyorsunuz?!:. 
Diye sonclular. Ortaya istemediklerinin 

·ne olduğunu bilen tek kişi çıkamadı; nihayet 
bir kadın cesaret edip: 

- Neyi istemediğimizi •bilmiyoruz!.. Bi-

ze böyle tenbfü ettiler, bağırmaz iseniz size 
,ekmek ve çocuklarınıza elbise vermiyeceğiz. 
dediler, biz fakiriz, açız, çıplağız, bağırıyoruz 
işte!.. dedi. · · 

İstanbul mftsevileri seçime iştirak etti
ler; Balat Mabedi vak'ası siyonistlerin hezi
meti ile mevzii bir çirkin ha:dise olarak kaldı. 

Bibl.: Avram Galanti, Türkler ve yahudiler. 

BALAT YANGINLARI - Fetihden bu 
yana Balattan pek çok yangın çıkmış, semt 
yer ile bir olmuş, hatta, İstanbulun Haliç kı
sından çıkan bütün ateş afetleri gibi, poyraz 
esdiği zamanlar Balat yanıgnlarından çoğu İs
tanbulun büyük bir kl!smını mahveden fela
ket halinıi almıştır. Tarih kaynaklarımızın 
tesbit ettiği başlıca Balat yangınları şunlar
dır: 

Hicri 19 cemaziyelevvel 1049 (M. 1639) 
yangıw - Bit pazartesi gecesiydi, ateş, Ba
lat Kapusu dışındaki Mumhanelerden çıktı. 
şiddetli ,bir poyraz esiyordu. Evvela sur di
şında, sahil boyundakı binalar gitti, sonra, 
sur içinde . ulu 'bir ceviz ağacJ.? tutuşarak ateş 

içeri atladı, sabaha kadar bütün Balatı kül 
etti, sabaıha karşı Fethiye Camii ve Drağman 
Mahallesi yandı, ateş, ertesi güriü öğle vakti 
Çukurbostana dayanarak söndü. ,-Yangın saha
sının bir ikenarını Halicde Balat ve Fener 
Kapuları, dığer kenarını Sultanselim imareti 
ile Çukurbostan teşkil ediyordv. 

Bibl.: Naima Tarihi, IIL 

Hicri 26 muharrem 1104 (M. 1692) yan
gıw - Bir çarşamba gecesi alaturka saat beş
de Balat (Ferahkethüda) Camii kurbünde bir 
hallaç dükkanından: çı:ktr, bir veçhile; söndü
rülmiyerek Kesm.ekayaya kadar 1500 e yakın 
ev dükkan yandı, ııiüverrihih tabiri" ile «müs
lüman ve kef eredeiı nice iğniya ve fukara ber-

-had oldu:.. 
Bibi. : Silahtar TArilıi, II. 

Hicri 15 şevval .1133 (M. 1721). yangını -
Gece saat.birde (alaturka) Balat dahilinde.Ha~ 
cıisa. mahallesindeki büyük Sinagokun · karşı
sındaki bir yahudi terzinin dükkanından çık
tı. Dükkanlar, evler ahşab ve birbirine biti
şik olduğundan sür'atle büyüdü. Sadırazam 
Damad lbrahim Paşa, Nişancı Paşa ve Yeni
çeri ağası ile derhal yangın yerine geldi. Az 
sonra da devrin hükümdarı Üçüncü Ahmed, 
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«Kanca,baş» denilen flikai hüniayun. ile ge~ 
lerek karaya çıktı; fakat Sadırazam hemen 
bir· telhis göndererek «Yahudhanelerin bu
lunduğu sokakların çok dar ve moloz ile do
lu, ve sökülemiyecek derecede halk yığılmış 
olduğunu» arzetti ve «denizden temaşa edip 
söndürülmesi için hayır duada bulunmaları
nı» rica etti. Kendisi ise ateşin yanına kadar 
sokularak bir taraftan halıkı teskin ve tesel
liy;e, diğer taraftan:, yangını söndürmeğe ge
len Yeniçerileri gayrete sevketmek için bol 
bol ihsanlarda bulunmağa başladı. Fakat ya
hudhaneler gaayet yüksek (B.: Yahudhane) 
ve ekserisi harab, vak'anüvisin teşbihi ile bir 
yalımda parlamağa müsaid · mum fitili g}bi 
olduğundan yangın af et halini aldı ve 77 
Yahud<hane, 120 dükkan, 4 debbağhane, 6 ek
mekçi, fırını, 1 çörekçi fırını, 7 değirmen, 23 
müslüman evi, Çavuş Mescidi, medresesi ve 
mektebi yandı. Yangını su ile söndürmek 
mümkün olamayınca, ,etrafında Hacıisa Mes
cidinin bir tarafı, on bir müslümaıi evi ve ,üç 
aded sinagok ve sekiz hıristiyan evi hedme
dildi ve ateş güçlükle önlendi. 

Bibl. : Raşid Tarihi, V. 

Hicri 1 muharrem 1142 (M. 1729-1730) yan
gını - Ateş, surun Balat Kapusu dışında 
meydana nazır mescidin altındaki mahzenler
den birinden çıktı, şiddetli bir poyraz ile der
hal bir af et halini aldı ve sur içine sirayet 
ederek yirmi dört saat devam etti ve İstan
bulun sekizde birine yakın bir kısmını mah
v,etti; şöyle ki: Haliç boyunda Fener kapu
sundan Ayvansaraya kadar uzanan· bir hattan 
. geride Edirnekapu ve Zincirlikuyuya kadar 
varan bir pafta, içinde kalan büyük camilerle 
Kaariye Camii civarırı,.da mucize kabilinden 
kurtulmuş beş oiı ev müstesna, tamamen 
yandı. O zamana ait hususi bir mecmuadaki 
bir kay de göre yirmi beş cami . ve mescid ve 
on dört fırın yanan binalar arasında idi. Bil
hassa ilmiyeye mensup ricalden bazılarının 
konakları, kıymetli eşyaları ve kütüphaneleri 
ile kül oldu ki tesbit edilenler şunlardır: 
Bekçiler Camii civarında Şeyhülislamlard,an 
Abdürrahim Efeno,i konağı, Kevagibizade 
Veliyeddin Efendi konağı, İstanbul Kadılı
ğından mazCll Sun'ullah Efendi konağı, Zin
cirlikuyu civarında Anadolu Kadıaskerlerin
den sahhafzade· konağı, Karagümrükte Öküz 
Mehmed Paşa Camii kurbinde Mirzazade ko-

nağı. Yanan büyük binalardan birisi de Ba
lat büyük kilisesi idi. 

Binlerce insan kışa yakın açıkta kaldı. 

Halk nazarındaki mevkii hayli sarsılmış bu
lunan Sadırazam Damad tbrahim Paşa, · bu 
gibi afetlerden doğacak galeyana meydan 
vermemek için şiddetli ve sür'atli tedbirler 
aldı: Evvela, her büyük yangından sonra fiatı 
daima yükselen inşaat- malzemesini hemen 
tesbit ve tescil ~ttirerek « bir akçe ve ihabbe» 
fazlasına satılmamak üzerine narh koydu ve 
muhafazasına Mimarbaşı Ağayı memur etti. 
İstanbula kereste, tuğla ve kiremid gtbi in
şaat malzemesi gönderen yerlere, eldeki 
mevcudun derhal yollanması ve geceli gün
düzlü yeni imalat ile uğraşılarak mütema'Cli
yen İstanbula sevki -bildirildi·. Edirne, Geli
·bolu, Maydos ve Sakız adasına gönderilen 
fermanlarla da, oradaki dülger ve yapı kal
falarının derhal İs:tanbula sevki emredildi. 
Kereste kesenlerle nakliyatçilarmın fırsattan 
istifade ettikleri için, Geliboludan Tunaboğa
zına ve Kocaeli ve Bolu hakim ve idare aındr
lerine şiddetli fermanlar gönderildi. İstanbul• 
da, dülger, kalfa ve amele, yapı işçilerinin 

yangın yerlerinde çalışmalarını temin mak
sadı ile, şehrin diğer semtlerinde yeni yapı 
yasak edildi. Bu suretle harikzedeganın fela
keti kısmen önlemiş oldu ve yanan yerler de 
sür'atle imar olundu. 

Bibl. : Arif Beyin makalesi, Osmanlı Tarih 
Encümeni mecmuası. 

Hicri 10 şevval 1159 (M. 1746) yangını -
Gece alaturka saat altıda Balat Kapusu için
den çıkdı, gece yarısına kadar. devam etti, bir 
çok yahudMne ve dü,kkan yandı. 

Bibi. : O.N. Ergin, Mecellei Umuri Belediye. 

Hicri 13 şaban 1196 (M. 1782) yangını -
Bir çarşamba günü akşama doğru çıktı, Pa~ 
dişah Birinci Abdülmecid ve Sadırazam İz
zet Mehmed Paşa yangın yerine gidip çok 
gayret sarf edildi ise de ateş o gece ve ertesi 
günü akşamına kadar devam etti. Haliç. sa
hilinden Sultan Selim Camiişerifi ile Kara
gümrük ve Hazineişerlf aralarındaki sahayı 
yaktı. 7000 e yakın ev yandı!. 

Bibl. : Cevdet Tarihi, II. 

Hicri 21 Ramazan 1227 (M. 1812) yangını 
- Gece saat alaturka dörde yakın dörtyol ağ
zı denilen yerde yahudi evinden çıktı. Ya-
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hudilerin kamış bayramı idi, ateş sür'at.le 
. yayllarak sur · içi ve dışı bütün Balatı sardı 
ve. bütün gayretlere rağmen beş kol halinde 
yayıldı, bir kolu Eğri kapuya dayandıktan 

sonra söndü. Bir kolu Tekfürsarayma doğru 
gitti ve kale duvarında kaldı. Bir kolu Balat 
Hamamını ve sair mahalleleri yakarak Balat 
Kilisesine geldi, rahibler, Tulumbac1başı Ağa 
ile neferatına 15.000 kuruş vadederek ateşin: 
kiliseye sirayetine mani oldular. Devrin hü
kümdarı İkinci Sultan Mahmud, o akşam 'if
tarı kumbaracı kışlasında yapmıştl', ateşi ha
ber alınca derhal Aynalıkavak Sarayı. yanın
daki Tersane Eminleri Bilek Konağına gel
di, sahur yemeğini orada yiy~rek yangın y~
rinde 'bulunan Kaymakam Paşaya, Kaptan 
Paşaya, Sekbanbaşı Ağaya, Bostancıbaşı Ağa

ya ve sair zabitana hasekiler gönderdi ve 
ateşin söndürülmesi için can ve başla çalış
masını emretti. Balatm. namlı meyhanelerin
den Cuhacıoğlu meyhanesinin sahibi on ka
dar t~lumbayı içeri alarak kendi miçolarına 
ve işe yarar sair kimselere paralar dağıtarak 
ateşin bir kolunu meyhane önünde durdur
mağa muvaffak oldu. Bir kolu ertesi ·gün de 
ilerliyerek baştan başa Ayvansarayı · yaktı. 
Bir kolu Ayvansaraydan sur dışına atladı, 

şiddetle esen bir lodos rüzgarı ile önüne ge
çilmez bir halde Eyyuba doğru · ilerledi. Ha
liç dalgalıydı; yahudilerin itikadınca, kamış 

;bayramlarında sandala binmek büyük günah 
sayn)lırdl, yalımları, · lodos ile sahile doğru 
men ateşin önünden kaçmakta olan Yahudi
lerin bir kısmı kendilerini denize atmağa 

başladılar, çoğu denizde boğuldu; bir kısmı 
da ayal v~ evladlarının ellerinden . yapışıp 
karadan Eyyuba kaçtılar ve Haµci dolaşarak 
karşıda Hasköye sığındılar. ya_ğmacı maku
lesi tulumbacılar için, bu yangın, külhani ta
biri ile bir ~kızılbayram» oldu; Bostancılba
şı Ağa bunların elinden yağma ve gazbedilen 
eşyanın bir kısmını istirdada muvaffak ola
rak «Sizin imdadınız lazım değil» diye yan
gın hududunun dışına attırdı. Ateşin Eyyuba 
doğru ilerliyen kolu, Zalpaşa İskelesinde ·an
cak · önlene·bildi. Ateş on beş ·buçuk saat de
vam etti. 

Bibi: Cabi Said Vekayinamesi. 

Hicri 3 şaban 1243 (M. 1828) yangını -
Bir salı gecesi Abacıba~ı Çeşmesi civarından 
Çıktı, 6 saat sürdü, vak'anüvis Lutfi Efendinin 

lisanı ile «hıristiyan ve yahud hanelerinden 
·bir çok büyO.t · ve menaml mahvü muzmahil 
oldu>>. · · 

Hicri 14 zilkaade 1282 (M. 1866) yangını -
Ateş sur içinden çıktı, 500 kadar bina yandı. 

Bibi.: 0.N. Ergin, Mecellei Umuri Belediye. 

1284 (M. 1867 - 1868?) yangını - Ateş 

sur dışından çıkdı, 118 bina yandı. 
Bibi.: 0.N. Ergin, Mecellei Umuri Belediye. 

~R. 19 teşrinievvel 1293 (M. 1877) yan
gını - Mahkemealtı demlen yerden · çıkdı, 
121 bina yan~ı. 

Bibi. : 0.N. Ergin, Mecellei Umuri Belediye. 

R. 21 mayıs 1306 (M. 1809) yangım · -
kürkçü Çeşmesinde 25 bina yandı. 

Bibi. : O.N. Ergin, Mecellei UmQ.ri Belediye. 

R. 23 Temmuz 1306 (M. 1890) yangını -
Ateş bir Pazartesi gecesi alaturka altı! -buçuk
ta Balatta sur dışında Mehmet · Efendinin 
keresteci dükkanından ç~tı .. Clvar evler ve 
dükkanlar tamamen ahşap ve şiddetli bir 
poyraz esmekte olduğuiıdaiı hemen büyüdü. 
70 ev 35 dükkan ı cami yandı. Yangın yerine 
merkez kumandanı Arif ve Jandarma kuman
danı Cemaı Paşalarla zaptiye nazırı Nazım 
Beyin gayretleriyle şiddetli rüzgara rağmen 
ateşin daha btiyük bir af et haline girmesi ön
lendi. Yanan evlerin hemen hepsi yahudilere 
ait olup içinde ancak üç dört rum ve ermeni 
hanesi vardı. 

R. 17 mart 1308 · (M. 1892) yangını . -
Karabaş Mahallesinde 60 ev yandı. 

Bibi. : O.N. Ergin, Mecellei Umuri Belediye. 

R 29 haziran 1312 (M. 1896) yagım -
Karabaş Mahallesinde Dibek denilen yerde 45 
bina yandı. 

· Bibi.: Ö.N. Ergin, Meceller Umftri Belediye. 

R. 11 temmuz 1327 (M. 1911) yangını_-
334 ev yandı. 

Bibi.: O.N. Ergin, Mecellei Umftri Belediye. 

R. 13 aralık 1328 (M. 1912) yaQigını .....:. 
27 ey yandı. 

Bibi.: O;N. Ergin, Mecellei Umuri Belediye. 

BALAT YANGIN TULUMBASI SAN
DI(a, BALAT TULUMBACILARI, BALAT
LILAR - Eski mahalle ve semt tulumbacı
lığı aleminde Balat Sandığı ikinci sınıf ta-
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kımlardan sayılırdı (B.: Tulumbacılar); bu 
semti çok iyi tanıyanlardan merhum Osman 
Cemal Kaygılı bir makaalesinde: «Balat tu
lumbacılarının ekseriyetini yahudiler teşkil 

ederdi, tüysüzlüğünde köçeklik etmiş Fıstıkcı 
Nesim' .ile David }!eis de, Sultan Hamid dev
rinin sonlarında Balat tulumbacılarının en 
meşhurları idi» diyor. 

1946 da 88 yaşında bulunan Büyük K~
palı Çarşıı esnafından DeMgavur Anlidis hal 
tercümesi arasında onbeş yaşında bir çocuk 
iken bir Balat tulumbacısı ile aralarında ge
çen macerayı şöyle nakl~tmiştµ:: 

«Arabacı olan dayım Koço Kalfanın Ay
vansaraydaki a:tıırında yatardım; dayım Ay
vansarayın sayılı tulumbacılarındandı. Bit ge
ce Ortaköyündeki bir yangına gittik; · onbeş 
yaşında, en ateşli çağım, sandık taşımış de
ğilim ama hevesim ·var, yalın ayak, keçe kü
lah takıma katıldım; Tophaneye geldik, yan
gın bastırılmış, döndük, dönmemizle beraber, 
sonra öğrendim ki Balatltlar imiş, peşimizde
•~i sandık tarafından basıldık, sille·, yumruk, 
ustura, bıçak iki sandık efddı birbirine gi
riş ti, korkdum, yan sokaklardan ,birine dal
dım, semte doğru koşmağa başladım, Balat
da bacaklarım durdu, bir kapunun eşiğine 

oturdum. Dayandığım kapu aralandı, tatlı 

bir kadın sesi: - Çocuk .. gel.. gel! .. dedi iç~
ri girdim, bir şamdanın ışığın.da gecelik ya
tak kıyafeti ile körpe, güzel bir yahudi karısı 
gördüm.. Kadın nedir daha bilmiyorum, beni 
musluğa götürdü, efuiıi, yüzümü, ayaklarımı 
yıkadım.. kendime geldim.. kaşım, gözüm 
yerinde, elim ayağım düzgün, filiz gibi oğla
nım.. toyum, acemiyim ama, yüzüm gözüm 
açfünaya istidadım fazlaymış; bir odaya al
dı, leblebiyi leb demeden çakdnn , · nazlan
madım. Fakat .çok geçmedi, kapu vuruldu, 
aİnan kocam geldi diye beni zampara masal
larında olduğu gibi musandıranın üstüne çı
kardı ama, bizimkilerle dövüşen Balat tulum
bacılarından olan kocası, iri _yarı bir adamdı, 
kapıdan girince etrafına şöyle bir bakındı, 
beni eliyle koymuş gibi mus;ındıra üstünde 
yakaladı. Kuşağında bıçağının s~pını gö
rüyorum, kıtır kıtır ·kesecek, kurt önün.
de kuzu gibi melıll melul ibaka kaldım. .:.__ İn, 
aşağı!.. dedi. İndim, - Ne işin var burada? 
dedıi. Anlattım. Azıcık düşündü: - Şu kal
tağ? boşayacağım, sana ilişmeyeceğim, ama 

sen de namusumu kurtaracaksın, şimdi söyle 
bakayım, bağçeden incir çalmağa gel-din de
ğil mi? .. - Evet, dedim, incir, çalmağa gel
miştim .. ». 

BALCI YOKUŞU - Eyyub Sokaklarm
dandır; 1934 Belediye Şehir Rehberinde tesbit 
edilmiş idari taksimata göre Düğmeciler, İs
lambey ve Cezerikaasım Mahalleleri arasın
da bir sınır olarak uzanır; biri diğerinin · de
vamı olan Kalenderhane Caddesi ile Zalpaşa 
Caddesinin bağlandıkları nokta yukarıda Hay
darbaba Caddesinin üstündeki meydanımsı 
açıklık arasl!nda uzun bir yoldur; Kalender
hane - Zalpaşa Caddeleri ile olan kavuşağın
dan girildiğine· göre evvela batı-güney istika
metinde dümdüz gider, sonra 90 derecelik 
bir zaviye ile doğu - güneye döner, bu;, ikin~ 
ci istikametinde, bir paravana gibi, sağa, sola, 
tekrar sağa üç defa kırılır (B.: Eyyub). Sağ 
kolunda Zekaidede, Ötlek ve Haydarçeşmesi, 
sol kolunda da bitimine yakın Maslak Yoku
şu sokakları ile kavşakları vardır. 

Kabataş döşeli, iki araba rahat geçecek 
genişliktedir sonra dikleşmeye ve dirseklerini 
yapmaya başlar, son dir-sekden sonra az me-' 
yilli bir yol olarak bitim noktasına ulaşır. 

Yokuşun aıtbaşında köşede Abdünnafi 
Efendi Mescid - Zaviyesi vardır; minaresi yı

kı!imıştır; 1955 de zaviye mesken olarak kul
lanılmakta idi; Nafi Efendinin torunları otu
ruyordu. 

Çoğu ahşab, yarı kagir, tuğla ve beton 
büyüklü küçüklü evlerin hepsinde mütevazı 
gelirli aileler oturmakta idi. 

Yokuşun üst kısımlarından Eyyubun, 
peyizaj ·ressamlarının üstünde dikkatle dura
cakları pek güzel bir panoraması görülür; 
solda selviyeşili fon içinde Eyy9-b Camii, iri 
nilüfer yapraklarına benzeyen Bahariye_ Ada-' 
ları, sonra. Silahtarağa, Karaağaç, Sütlüce, 
Halicin bitim suları, gerilerde tepeler .. ve bü
tün renk ye çizgilerin üzerinde ışık oyun:. 
ları. .. 

Yokuş dikleşmeye başlayınca biraz. da-· 
ralır; iki kenarında evlerin yerini -kabataştan 
örülmüş duvarları ile bostanlar alır. 

Haydarbaba Çeşmesi Sokağı ile olan 
kavşağı köşesinde lülesiz, kitabesiz bir. kuru 
çeşme vardır; çeşme, zemin katı kagir ahşeb 
bir evin altındadır; bu bina eski bir nakşı~: 
bendi tekkesi olup şeyh Selam( dergahı adı 
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· ile anılır. Az ileride de Şeyh Beşir Efendi 
Dergahı görülür (Nisan 1952). 

Hakkı Göktürk 

BALÇIK İSKELESİ - Haliçde Defter
dar İskelesinin Eyyub tarafında hemen yanı 
başında bir küçük kayık iskelesiydi. Doğma 
büyüme Eyyublu olub 1945 -1946 arasında 

seksen yaşını aşmış bulunan Eyyub_ Camii
kebiri Başimamı Sakib Efendi merhum İs-. 
tanbul Ansiklopedisine naklettiği hatıralar 

arasında: «Bu iskele yanmd;ı bir sıra çöm
lekçiler vardı» demiati. Fakat, İkinci Sultan 
Mahmudun ilk saltanat yıllarında tanzim 
edilmiş bir Bostancıbaşı Defterinde (B. : Bos-
tancit-aşı Defteri) •bu iskelenin iki sultan sa
hilsarayı arasında olduğunu görüyoruz; Def
terdardan Eyyub İstikametine, metin şudur: 

Defterdar İskelesi - Mustafa Haseki
nin iki göz kayık!hanesi - Beyhan Sultan 
Sarayı - Balçık İskelesi - Esma Sultan 
Sarayı... l 

Bu iki Sultan Sahilsarayının y..erinde bil
.yük Feshane Fabrikası kurulmuştur; bu ara
da Balçık İskelesinin de kaldırıldığı, yahut ki 

bir müddet fabrikanın hususi kayık iskelesi 
olarak kullanıldığı söylenebilir. 

Bibi. : Bostancıbaşı Defteri; İmam Sabık Efen
di menkftlatı. 

BALÇIK TEKKESİ MESCİDİ - Haliçde 
Defterdardadır; Defterdar Caddesi ile Cezeri
kaasım Akarçeşnıesi kavuşağı köşesindedir. 
Hadikatül Cevamiin kaydine göre hicri 863 
(.Miladi 1458 -1459) da meçhul olan . banisi 
tarafından darülhadis olmak üzere yaptıru

mıştır; zaman ile harab olmuş, . Hicri 1000 
(Miladi 1591 - 1592) tarihlerinde Kanije mü
dafii meşhur Tiryaki Hasan · Paşa tarafından 
mescid olarak ihya edilmiştir; imamlığı Şeyh 
Mahmud Sünbüli'ye verilmiş, bu zat da mes
cidi bir zaviye haline sokarak halvetiye usu
lünce sabah ve akşam evradü ezkar ile meş-

. gul olmuştur; Hicri 1018 (Miladi 1609 - 1610) 
i da v'efat eden bu şeyhin yerine yine Mahmud 

i_sminde bir şeyh postnişin olmuş, o da Hicri 
1128 (M_iladi 1618 - 1619) da vefat ederek 
zaviye - mescidin mahfili altına · defnedil
miştir. Ayni yere Gazi Hasan Paşanın: akra-

. basından da bir kaç kişi gömülmüştür,· 

tkinci Şeyh · Mahmuddan sonra sırası ile 
halvetiyeID:n şemsiye kolundan oğlu Abdullah 

Balçık Tekkesi Mescidi 
(Resim : Turan Açıksöz) 
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Efendi (ölümü hicri 1155 = miladi 1742 -
1743 - ), Abdullah Efendinin oğlu Abdülgani 
Efendi (ölümü hicri 1201 = miladi 1786 .. 
1 787), Abdurrahman Efendi (ölümü hicri 
1225 = miladi 1810) Kambur Salim Efendi 
(Ölümü Hicri 1234 -:--- Miladi 1818 -1819) Şeyıh 
olmuşlardır. 

Bu dört.şeyh de vefatlarında zaviye için
deki mahfel altma gömülmüşlerdir. ,Abdül
gani Efendinin zamanında Balçık Tekkesi en 
parlak devrini yaşamış (miladi 1742 - 1787 
arası) zengin, fakir halk ile dolub boşalmış, 
revnakli cemiyetler olmuştur. Kanbur Salim · 
Efendi ise zaviyeyi zikir için yalnız salı gün
leri açmış, sair günler, 1810 dan 1819 za ka
dar Balçık Tekkesi kapalı kalmıştır. Kanbur 
Salim Efendinin ijlümünde şeyhlik münhal 
kalmış, bu vazife yine ayni yıl içinde Şeyhü
lislam Mekkizade Mustafa Asım Efendi tara
fından Debbağlar Şeyhi denmekle meşhur 
Sadık Efendiye v,erilmiştir. Bu zat hastalan
mış, tekke - mescid ile şeyhlik makamını hic
ri 1242 (miladi 1826 - 1827) de 2000 kuruşa 
Saadiye tarikatinden Şeyh Mehıned Emin 
efendiye satmıştır; ve ayni yıl içinde ölmüş- . 
tür. 

Mehmed Emin Efendi Balçık Tekkesin
de Saadiye adabına göre icap eden tadilatı 
yaptıktan sonra tekkeyi bir sene sonra aç
mıştır. İkinci Sultan Mahmud, Mehmed Emin 
Eferrdiye ayrıca Eyyub Sultan Türbedarlİğı
nı tevcih etmiş, hicri 1251 (miladi 1835) .de 
de Balçık Tekkesi ve Camiini yenileyerek . 
şeyhleri için bir de türbe inşa · ettirmiştir; 
bu türbeye de ilk olarak hicri 1257 (miladi 
1841) de vefat eden Mehmed Emin Efendi 
defnedilmiştir. 

Sultan Mahmud tamirinde kapusunun 
üzerine kôrtulan tarih kitabesi · şudur: . 

Şehinşehi derviş hu kutbi Huda Mahmud Han 
İtmekde lutfü su besıl sahlbdilanı şadüman . 
Rub'i meskuna tamam . abad idüb virdi nızam 
Adli ile hasu avam. devrinde oldu karnuran 

Daim düai ehlihal alur o zılli layezal 
Yaptırdı oldu bi misal budur Hankaahı Sadiyan 

Şeyhli müridi halk iden Rabbi Kerimi Zülmenen 
Banii hayratü basen kılsun __ o şahı her zaman 

Nazm itti Safvet Bey güzel tarihi tamın oku gel 
«Saad ile yapdı bi bedel •bu dergahı Mahmud Han> 

J} (Sene H. 1251) 

Balçık Tekkesi Mescidi ·ve tekkenin tür~ 
·besi 1960 da pek harab bir halde idi. 

H;ıUı Göktürk 

BALDIRAN SOKAĞI - 1934 •Belediye 
Şehir Rehberine göre Üsküdar Vapur İske
lesi meydanı ile Şemsipaşa Caddesinden Ba
laban İskelesine doğru ayrılan isimsiz sokak 
arasında uzanan bir sokaktır; rehberdeki isim
siz sokağı da buraya ekliyerek, Üsküdar mey
danından yüründuğüne göre sağa kıvrılıp 
Balaban İskelesine kavuşan bir sokak idi de 
diyebiliriz; 1959 imarında kaldırılıp ·güzer. 
gahı meydana 'katılınıştir. . Bu sokağın kö
şesinde bir yüzü iskele meydanına bakan 
büyükçe bir kahvehfuıe vardr, müşterileri 

arabacılar, şoför.ter, iskele kayıkçılariyle ara
ba vapuru bekliyen · bazı yolculardı. R .. E. Ko
çunun ·muhterem dostu Üsküdarlı halk şairi 
Vasıf Hoca merhumla Üsküdardaki buluşma 
yerlerinden biri de bu kahvehane idi. Rah• 
metli muzaffer · Esen de istisnasız Re§ad Ek
remin refakatinde, bir müddet oturulduktan 
sonra Ü sküdarın bir semtini dolaşmak üzere 
yola çıkılırdı. • ı; ı' ~:lf.,; ~: _ ~ . '""•·rıı:ıı:... ı 

BALDIR, BACA:ıt, AYAK MASAJI RE
SİMLERİ (Futboleulann) - .zamanımızda 
fudbol oyununa karşı gösterilen alaka, bü
yük şehir İstanbulu baştan başa sarmıştır, 

Futbolcuların baldır, bacak, ayak resinileri 
(Gazetelerde intiıar etmiıı fotoğraflardan) 
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yalın ayaklı, yarım pabuçlu _ sokak pırpırı

Iarından yüksek sosyeteye kadar kadın er
kek her yaşta lstanbullular muhakkak bir 
klubün taraftarı olmuş, v,e. kliibler arasında 
şampiyonluk yolunda yapılan müsabakaların 
münakaşasını her türlü günlük işlerine tercih 
etmiştir; uğrunda tahsil, meslek, iş, mevki 
ve hatta sıhhat ve haya:t feda edenler olmuş
tur (B. Futbol). 

Kağıd tahdidine tabi olub azami altı sa
hife olarak intişara .mecbur olan ·büyük· ve 
ciddi günlük gazeteler, halkın aşırı alakası 

karşısında beş sahifesini,. içinde vatanımız da 
dahil siyasi, , içtimai, . iktisadi, fikri, sınai, be
dii, askeri cihan haberlerine, baş makalesi~ 
ne, fıkralarına, tefrikalarına ve kendisini bes
leyen ilanlara tahsis etmiş, koca ıbir sahife
sini de '(altıncı sahife) Spor ·haberlerine _bu 
haberler arasında da bilhassa Fudbola bırak
mıştır; uzak veya yakın bir is
tikbalin ağır tenkidi önünde 
«gazete aslında beş sahifedir, 
altıncı sahife :Ql.Üstakii günlük 
Spor gazetesidir» diyebilmek 
için bu son sahifede «Milliyet 
Spor», «Vatan Spor», «Hürri
yet Spor», «Cumhuriyet Spor» 
gibi isimler kullanılmıştır. 

Koca bir milletin günlük 
hayatının her alanında hiz
metleri ve hatıraları Türkiye 
tarihine geçecek kimselerin 
ölüin haberleri tek ve nadiren 
iki sütunluk başlıklarla ve ek
seriya ölüm ilanları ile neşre
dilirken, ·biyografileri hakkın
da hiç bir şey yazılmaz iken 
spor sahifelerinde meşhur 

fudbocuların günlük ·hayatı
nın hurda teferrüatı ile işti
gal edilmiştir. 

rılmış kilot paçaları, kadar üryan hüner sa
hibi adali ve kıllı bacaklar, oğuşturan müte
hassıs elleri altında baldırlar, koca ·bir çıplak 
ayak, koca bir topuk, koca bir taban ... 

Birkaç tanesini muhtelif gazetelerder, 
kesip arşivimizde sakladığımız ve· iki dane
sinin kabataslak kroki· kopyası bu yazının ya
nında görülen ·bu resimler üç sütuiı üzerine 
(umumiyetle 11 x 14 santim eb'adında) neş

redilmiştir. 

Bir gün gelecektir ki mesela İstanbul tarihi
ne çok hizmet etmiş Efdaluddin Tekiner gibi 
bir Tü:ı;k bilgininin ölümünün İstanbul basının 
daki- yankısını arayan bir müdekkik, basit bir 
ölüm ilanından başka bir şey bulamaz iken 
«Meşin yuvarlağı» sihirkar ,bir hakimiyetle 
koşturan ve «demir gibi şiltler» çeken bu 
yalın ayaklardan, tabanlardan-, baldır ; ve 
bacaklardan bir _ çiftini görerek altında : 

« ... sol ayak baldırındaki ha
fif arızanın giderilmesine ça
lışılırken .. », «Sağ ayak bile
ğindeki arıza ihtimamla teda
vi görüyor .. », Sol iç ... sahaya 

· çıkma-dan masajını· yaptırı

. yor ... », «Klubünün mukadde
ratını tayin edecek ayakta arı
zadan eser kalmamıştır» gibi 
yazılar okuyacak, ve bir dev
rin irfan seviyesi hakkında 

çok rahat 'hüküm verecektir 
(1958). 

BALDIRIÇIPLAK, BAL
DIRIÇIPLAKLAR - Lugat 
manası eclaf ve esafil, ayak 
takımının da posası olan gü
rfthdur. Ar ve haya duygusu 
olmayan, ırz ve namus kaygu
su bulunmayan, ıher türlü fi
sik, fücur ve fuhuş ile yoğrul
muş, mütecaviz ve türlü ha
basetde alabildiğine• pervasız 
ve cür'etkar, ayni . zamanda, 

1957 - 1958 arasında İs
tanbul •pasınında fudbolcula- -
rın baldır, qacak, ayak masajı 
resimlerini yayınlama modası 
olmuştu; oyun sahalarında ka"' 
za geçiren fudbolcuların ma
sörler ile çıkıkçı: hekimlerin 
elinde nasıl tedavi gördükleri 
. hakkında resimli tafsilat ve
rilmişti: Yukarıya. doğru sıy-

Ondokuzuncu asır baldınçıplağı 
(Resim : Sabiha Bozcalı) 

asıl kuvvet karşısında korkak, 
cebin, insanlığın yüz karası 
olanlardır. Bu makuuleler kı
lık v,e kıyafet bakımından da 
hırpani, hakikaten mühmel 
serseriler olub baş açık, ibaldır 
bacak çıplak ve yalın ayak do
laşırlar. 
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. Bilhassa çıplak ayakla dolaşmağa, baldı
rı çıplak ruhunun eri mühim tezahürüdür; 
ayağına bir kap geçirmek zaruretinde kalsa 
dahi topuk nümayişinden vaz geçemez, ayak
kabının ökçesini basar, topuk gösterir. Bu
nun en canlı misali İstanbulun eski meşhur 
tulumbacıların ayaklarındaki kundura ve ye
menilerin ökçesini basıp dolaşmış olmaları
dır. Kişi oğlu, hatta kibar gençler arasında 
hünkarları pek çok olduğu halde İstanbulu 
hakkiyle temsil eden orta tabaka halk nazarın
da tulumbacılık hiçbir zaman makbul olma
mış, tulumbacıların büyük ekseriyeti, _en bü
yük şöhretlerini daima ayak takımı yetiştir

. miştir. Tulumba sandığı .· kolu altına girip 
yagına koşan tulumbacı da baldırı çıplak ti
pini en · kuvvetli çizgileriyle yaşatmıştır 
(B.: Tulumbacılar). 

İstanbulda, Yeniçeriliğin azgınlık devri 
olan Üçüncü Selim, Dördühcü Mustafa ve 
İkinci Mahmud zamanlarında. iUik ve itlikden 
kinaye baldırı çıplaklık da büyük şehir genç
leri arasında rağbet görmüş bir afet olmuştu .. 
Nice z.engin çocukları, beyzadeler kılık ve kı
yafetlerini bu hayta güruhuna benzetmişler
di ki o zamanlar İstanbul baldırı çıplakları 

«Ceza.yer. Kesimi» denilen bir kıyafetle dola
şırlardı: 

Ten üstünde ·bir gömlek, kolları koltuk 
altlarına kadar sıvanmış, düğmeler kasden 
kopuk, göğüs, bağır açık, «-Sirie per-çemi» de
nilen göğüs kılları ile meme başlan görün ur, 
hatta bazı azılı zıpırlar göğüs kıllarını ustu
ra ile alıp tam bağrında bir tutam kıl blxa
kır, bU: 1.µlların her birine hurda elvan bon
cuk, bulabilirse hurda inci, bir danesine de 
bir mavi boncuk geçirip düğümlerdi, bunun 
adına da «Sine Parçemi» derlerdi. 

Belde bir buçuk arşın şal kuşak, bir ucu 
yere sarkmış, ucu ardıg.da sünürdü . 

Paçaları diz kapaklarının bir karış üs
tünde kalan gaayet kısa «Diz cağşırı» giyer
lerdi. Botlar.r, baldırları yaz ve kış çıplak, 

ayakları da mwhakkak yalındı. Bir kısmı, 

bilhassa baldırı · çıpla'klığa özenen kişizade 

gençler yalın -ayaklarına «Galata Yemenish 
giyerlerdi. bu yemeniler kısa arkalı v~ ikısa 

yüzlü, yeni topuğun üst kısmı ile ayak parmak
larının enleri, üst kısımları görünür,· yeme
ninin yüzü sadece parmak uçları, tırnak bi~ 
timi hizasından tutardı. • 

Ocakta kayıtlı olsun olmasın hepsi yeni
çerilik davası güt-düğünden, bir ye
niçeri ortasımn = taburunun ni
şanıhı (alameıti farikasını) kolları

na dövme ile nakşettirirler idi. 
Başlarına da bir ucu omuzla

. rına sarkan bir, birbuçuk arşınlık 
bir sal sararlardı. . " 

O devirlerde bu uçarı baldırı 
çıplak kıyafetine özenen fukara 
çocukları bir Galata Yemenisi, bir 
baş v,eya bel şalı: tedarik ed-ebil
mek için her şeyi göze alırlar, hır
sızlık yaparlar, hatta iffetlerini fe~ 
da ederlerdi. 

Yeniçeriliğin -son anarşi devrinde bey - paşa oğlu baldırıçıplak 

Son Yeniçerilerden Çardak 
Kolluğu çorbacısı ve halk şairi Ga
· latalı Hüseyin Ağanın <<Şehrengiz» 
yollu kaleme aldığı Destan Mec~ 
muası baldırı çıplak hava ve heve
sine kapilnuş ve altun adını bakır 
yapmış bu uygunsuz kara bahtlı 
gençlerin· isimleri ve tasvirleri ile 
doludur. Aşağıdaki manzumeler, 
bazan yarıs~dan fazlasını son de 0 

rece açık yazılmış olan bu destan'-· (Resim : Sabiha Bozcalı) 
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ların edebli; ye:rıler:inden seç;ilıniş.tir: 

Horhorlu güzeller. şahıdır elhak 
Ceza31cr Kesimli baldın çıplak 

* Zincirkıran İskenderdir vurgunu 
Tulumbacılann o dur kuzgunu 
Dinlemez . hatır gönül hem kanunu 
Baldır çıplak, ayak çıplak şebbazdır 

* Biri Mollazade «Karakiraz» dır 
Ayağın öpmeğe bin altın azdır 
Baldırı çıplak.dır cüınle reiıki 
Başında esen bir deli poyrazdır . 

. * 
Meh cebine ipek kakülün saçmııı 
Yalın ayak gezer sinesin açmış 
Başda turfa külah belde yatağan 
O beyin banei pederden kaçmıı · 

* Kakül zülüfünü hoş kesmiş berber 
Gül gül olmuş yanağında gamzeler 
Ayak yalın _ bazusunda nişam 
Em dokuzdan o civelek nefer 

* Ne eksik yazmışım ne de ziyade 
İşte iskelede yağlı piyade 
Kayıkcı zeyninde gördüğüm şehbaz 
Ayan oğlu namı İp&kcizade • 

* Adı Elif Beydir Kölemen soyu 
Fildişi selvidir beyimin boyu 
Baldır çıplak yalın ayak bıçkuıdır 
Şehlevendim; içmiş İstanbul suyu 

* Buyur efendim ey ltlısri şehzadem 
Tozu toprağıyle öpeyim kadem 
Şu Çardak Kolluğu bir altun kafes 
Kanar.yası sen ol ey nilri didem. 

Yukarıda en doğru çizgileri ile .tarif et
tiğimiz baldırı çıplaklığın İstanbul gençfori 
arasında makbul olup bütün ahlak, namus ve 
iffet ,bağlarının koparılması, delikanlı.J,arın 

bud, baldır, bacak, ayak, . bazu, sine ve meme 
teşhiri , aydın olarak meydandadır ki korkunç 
bir ekzistaıisiyalizm ceryanıdır; öyle~ine ki 
ar.kasını bir hasar.at yatağı haline gelmiş olan ' . - . . ,,. 
Yeniçeri Ocağına dayanmış bu ceryan evvela 
Alemdar Mustafa Paşa ve sonra İ~inci Sultan 
Mahmud tarafından kanlı şiddet tedbirleri 
He önlenilmiştir; ve taşmış, köpürmüş bal
dırı çıplaklık kendi yatağma çekilmiş, her yer
de her zaman görülen, bulunan ayak takı-

. mının posası eclaf ve esafil güruhundan iba- " 
r,ettir. · · 

Ondokuzuncu asır başında İstanbul genç
lerini batağa sürükleyen serseri kılığı · altın
daki sapıklığa karşı, Alemdar Mustafa Paşa-

Zamanımızın baldınçıplak tiplerinden 
(Resim: Sabiha Bozcalı) 

nın yanında şiddet. yerine terbiye silahını 

kullanmış .bir de baba - mürebbi görürüz. 
Alemdar Paşa ile . beraber İstanbula gelen 
Rumeli ayanlarının . en namlılarından Serezli 
İsmail Beyin iki yetişkin oğlu vardı. · Bu deli
kanlılar da İstanbul gençlerinin baldın çıp
lak kıyafetlerine özenmişler, bir terziye birer 
kat Cezayer Kesimi esvap sipariş etmişlerdi. 
bunu haber. alaiı şerefli, haysiyetli ve vekarlı 
,bab~ evvela terziye haber yollıyarak oğul- -
lannın ısmarladığı esvapları söz verdiği gün
de teslim etmemesini tehdit ile tenbih etmiş, 
sonra kahyasına çarşıdan kırk ıelli takım Ce
zayer kesimi esvap aldırtıp en süfli hiz,~eil_eri 
gören , uşaklarınil, . ~amar oğlanlarına gıydırt
mişti. Onları bti kılıkta gören delikanlılar da 
kapıldıkları hevesten vaz geçmişlerdi. 

Tarih kaynaklarımızdan başka edebi me~ 
tinlerde de İstanbul baldırı çıplaklarından 
bir kaç isme rastlanmıştır. Ev~ela yukarıda 
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zikrettiğimiz mecmuasında «Dasitanı seren
cam» adındaki otuz altı kıt'alık destanda 
kendi hal terümesini yazan v,e ·başından ge
çenleri pervasızca nakleden Çardak Kolluğu 
Çorbacısı Galatalı Hüseyin Ağanın bir kah
vecinin oğlu olub onbeş yaşında iken, kendi 
tabiri ile «Hamlacı iti Kurdoğlu Cafer» adın
da, elinde tek telli sazla sokaklarda yalın ta
ban döğen bir serseriye ayak uydurduğunu, 
baidırı çıplak yolu ile Yeniçeri Ocağına gir
di~ görüyoruz. 

Onsekizinci asır muharrirlerinden Mirza
zade Mehmed Salim Efendi · kendi adı~a nis
betle anılan · şuera tezkiresinde şair Fasih 
Ahmed Dedenin. hal tercümesinde Galata 
baldın çıplaklarıjndan Pırpırı Mustafa Ve 

Bekri Hasan adında iki uygunsuz serseriden 
bahsediyor, bunlardan Be,kri Hasanın aslında 
irfan ehli zümresinden iken her nedense bal
dın çıplaklık yoluna 
düştüğünü söylüyor 
ve her ildsi için «.bal
dırı çıplak levendi şe
kaavet mfttad» işleri 

güçleri şakavet olan 
levendler diyor (B. : . 
Ahmed Dede, Fasih). 

Onyedinci asır or
talarında bir baldırı 

çıplağın Galata ile 
Boğaz içi köylerini 
dehşete verdiğini bi
liyoruz (B. : İbrahim, 
Kanlı). 

Onaltıncı asır mu
harrirlerinden Kasta
moilili Ll.tifi de bir 
!Mtırasını yine kendi 
adına nisbetle anılan' 
şuera tezkiresinde Si-. 
noplu .şükrünün hal-
tercemesi içinde bir 
vesile bulup nakledi
yor ve Onaltıncı as
rın namlı bal4Irı çıp

laklarından Tızmantı
nl adında bir serseri
den ib~ediyor; «vü
cııd yapJ:Sı He Kafda
ğıntla· kopmuş dev'e, 
kılık kıyafetçe hile-

Zamanımızın egzistansi
yalist baldın çıplak tipi 
(Resim: Sabiha Bozcalı) 

kar iblis benzerdi, çehresi iğrene, manzarası· 
kötü, cinkayası onun yanında adem idi» diyor 
ve şu beyti yazıyor. 

Yüzün gören istemez asmağa güvahı 
Unıın kazığa kimse demez neydi günahı 

«Yüzünü gören ahmak için şahide· fü- · 
zum görmez, kazığa vursan kimse günahı 

neydi diye sormaz» (B. : Latifi, Kastamonili). 

Aşağıdaki beyitin kimin olduğunu tesbit · 
edemedik: 

Servi olsa kaddi yare muadil aceb olmaz 
Kim baldınçaplaklarda haya ü edeb olmaz. 

«O yarın endamı ile boy ölçüşen servi 
ağacına şaşmayınız, baldırı çıplaklarda edeb 
ve haya yoktur». 

. Enderunlu Vasıf İstanbullu bir mahalle 
ağzından sürtük kızına yazdığı nasihatname
de: 

Babaıı vireydi seni bulaykim mevaliye 
Sayende bizde taşınırız bari yaliye 
Baldırı ı;iplak alup oturtturma biliye 
Ne pıı-pınya eyle meyil ne paşaliye 
Olma sokak süpürgesi kadın kadıncık ol! .. 

diyor. 

Müverrih ve alim Şanizade Ataullah 
Efendi ise -baldırı çıplakları İstanbulun ırz 
ehli halkının karşısında bir düşman gibi gö
yor. 

Dil bakımından ikinci Abdülhamid dev
rinde · yazılmışa benzer, fakat bir kıt'asında 
baldırı çıplakların kellesi vurulacak derece
de şiddetle takip edıildiğinden bahsettiğine 

göre İkinci Sultan Mahmud devrinde yaşa
mış gibi görünen Mukbil adında •bir şairin de 
baldırı çıplaklık yoluna sapmış Hasköylü Sor
guçcu Numan adında gtiZel bir. gence nasi'." 
hat yollu yazdığı bir manzume vardır : 

Nerden · gördüm seni aman güzelim 
Bıçkınlıkda benim yaman güzellin 
Yok mu sende hi~ din iman güzelim 
Bundan sonra halim duman güzelim 

Seni kim se baldırıçıplak yapan 
Def eyle yüz verme ey şahi lıfiban 
Gezme artık yalın ayak daltaban 
Soldurmadan kahbe zaman· güzelim 

Alnına dökersin aşifte kakül 
Sinei ııryanda iki gonce gül 
Ben kan ağlayım da sen karşımda gül 
Şalıikai zulme tırman güzelim 
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Yıl olmuş laneden sen kaçalıya 
Dinle de sözümü konına çalıya 
Uyma şalvar sallar bol paçalıya 
Yeter savurduğun harman güzellin 

Gezerek sen baldırıçıplak ile 
Takdım bela püskülün bile bile 
Uğrunda dü3iirdüm ken'dimi dile 
Gel bu yoldan ol peşiman gÜzelim 

Ne dir o turfa şal o keçe külah 
Şeytan kemendinden kiırtarsın Allah 
Kıyar şahin başa görse padişah 
Mülkü hüsn €zre Süleyman güzelim 

Yeter artık gezme rezilü bedmest 
Emsal akran arasında kalmn pest 
Tövbe idüp ha~ama git al abdest 
Hasköylü Sorguçcu Numan güzelim 

Aşıkı siidıkın kölen bu Mukbil 
Tutam elimden de olayım delil 
Sen cemal sahibi, . rabbimiz Cemil 

. Af ider kulunu Rahman güzelinı 

Bu manzumeqe Enderunlu 
Vasıfm tesiri sezilmekedir, bü
yük ayrılık Mukbil'in ciddiyeti- · 
dir. , 

Bir hakikattir ki her ,büyük 
şeliir gijbi İstan:bulun · günlük 
hayatında .baldırıçıplak güruhu 
her zaman, kendi devrinin icap
larına uymuş kılık ve kıy af etler 
içinde daima bu,lunacaktır (B. : 
Bal-dır nişanı; Pırpırı; Bıçkın; 
kopuk; Ka,badayı; Külhanbeyi) .. 

Garip garip kılık ve kıya

fetle, bazan . haneberduşlara tak
liden yalın ayak, yırtık ve pis 
mintanlar ve pek acaip· panta
lonlarla dola§an ve bu hali bir 
marifet zanneden zamanımızın 
egzistansiyalist gençleri hiç te
reddütsüz birer ·baldırı çıplak 
taslakçısıdırlar; ve yine hiç te
reddüdsüz, layık olmadıkları 
varlık içjnde şımararak gaflet 
uykusuna daimış anaların ·' ba
baların kurbanlarıdır. Meşhur 
Fransız filim artisti . ve pervasız 
soyunmada dünya rekoru kırın~ 
Brigiıt Bardot'yu taklide yelte
nen bazı kızlarımız da vücudları
nın: belden aşağı inhimalanna in
tibak etmiş paçaları dizkapak
larına daracık panfalonlarla 

1985 - · BALDIRI ÇIPLAK 

baldırı ve ayakları çıplak, çıplak ayaklann
da acaip pabuç - ,terliklerle sokaklarda do
laşmalrtatlırlar ki has damgası ile birer kız 
«baldırıçıplak» dırlar. 

Baldırıçıpla-k, argo tabiri ile, «tüyünü 
düzdüğü zaman», mesela esrar ve iheroin 
satıcılığı, karaborsacılık, kaçakçılık gibi gayri 
meşru kirli yollarla bir servete kavuştuğu za
man «Türedi» olur, kılık ve kıyafetini değiştir
diği halde ruhu baldırıçıplak kalır ıki şarkın 

,büyük mütefekkirlerinden ve Abbast halifele
rinden El Me'mun onlar için: «Cemiyette en 
tehlikeli unsurlar olurlar, servet kudretini 
cemiyet nizamının ıztırab içinde kıvranma

sında kullanırlar» diyor. 
Baldırıçıplak iffet ve namus cevherleri

ni çıplak ayağının altına aldığı, tüyünü düz
dükten sonra ayni ruh haleti ile para kıy
metini · düşürür, bini bire indirir, 'beş bin ye-

Baldır nişanlı yeniçeri taslakcısı genç kayıkcı 
(Resim : Sabiha Bozcalı) 
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rine <<beş», elli bin yerine «elli» dir; mesela 
doksan bin liraya alınmış mükellef hususi 
otomobili üzerinde konuşurken «doksana al
dım!..» 

Diyen adamın türediliğinde · şüphe et
memelidir. 

BALDIR NİSANI - Yeniçerilik zama~ 
. . . 

nındaki -baldırı çıplak güruhu bu asker oca-
ğından olmakla övünmek ve etrafını bu mü· 
nasebeUe sindirmek için baldırlarına dövme 
ile: mensup oldukları Yeniçeri Ortasının = 
taburunun «nişan» denilen alameti farikasını_ 
yaptırtırlardı. Dövme ile resmedilen bu ni
şanlar istisnasız her Yeniçeride .bulunurdu; 
fakat tavır ve hareketi, ahlakı: mazbut olan-

, . 
lar nişanları bazu, kol ve göğüsü üzerine res
mettirirler idi, baldır. nişanı yaptıranlar ise 
zıpırlıkda, serserilikde en ileri gidenlerdi. 
Haytalık, kopukluk yolunda etrafın nefretini 
uyandıracak aşırı ede·bsizlik yapanlar, hırsız
lık suçu üstünde yakalananlar, cebren ve kah
ren ırza ve namusa tecavüz edenler ve hatta 
şüpheli mekanlar basıidığında fahişe veya sa
pık oğlanlarla yakalananlar eğer baldırı nişan
lı ise ya Ağa~apusunda (B.: Ağakapusu), yahut 
Rumeli Hisarında,· Tersane Zındanında, lü
zum görülürse yakalandığı semtin Yeniçeri 
kolluğunda muhakemesiz boğularak · idam 
olunur, boynuna ve ayak bileklerine ağır taş
lar bağlanan cesedi de gece denize atılırdı. 
Buna rağmen baldırlarına nişan dövdürenler 
daima çıkardı, ve ·baldır nişanı olanlardan 
kelleyi koltuğa almı:ş hayta, şahi bilindiği için 
herkes yılar, çekinirdi. 4 

BALDIR VE BACAK EDEBİYATI VE 
NEŞRİYAT - Ruh hastaları ile yeni girdik
leri buluğ çağının buhr.anlarını geçiren genç
leri istismar için bir aşk romanı çerçevesi 
içinde cinsi münasebetleri hayasız çıplaklıkla 
nakleden ve istanbulda ·gizlice basılmış, el 
altından satılmış, ahlak zabıtası tarafından 

şiddetle taıkip edilmiş eserler vardır ki asrı
mız başında bunlardan dillere destan olan
lar «Kaymak Tabağı» ile «Zambak», romaµ
larıdır. Ender Ele geçen matbu nüshaların
dan meraklıları el yazısı ile teksir etmişler, 
böylelikle meşrutiyet devri gençliği arasında 
bu iki ;eseri okumayan kalmamıştır. Bu çe
şid eserlerden bir kısmı da ruh hastası kalem
lerden, iktibas edilmiş duygu ve arzuların 

boşaltılmasr eseri olarak çıkmıştır. Bu arada 
hakiki veya muhayyel bir takım otobiyogra
filer -de yazılmıştır ki her zaman her yerde 
olduğu gibi bizde de basılması yasak vesika
lar arasında kalacaklardır, eğer bir umumi kü
tübhaneye intikal edebilirlerse ancak ruh 
hekimlerine gösterilebileceklerdir. Bu konu
da bizde matbaanın henüz tesis edilmediği 

devirlerden itibaren yazılagelmiş <<Bahname» 
leri de, hatırlamak lazımdır (B.: Bahname). 

Bizim Ansiklopedimizin bu maddesinde 
tesbit etmek istediğimiz edebiyat ve neşriyat, 
yukarıda bahs,et-tiğimiz eserlerden daha ·ma
sum yazı ve resim yayınlarıdır. Yine ruh has
taları ile 'bl-0.ğ çağı ·,buhranındaki gençleri is
tismar için gösterilmiş çirkin basın faaliyeti
dir; ahlak zabıtas;ı. ile Müddei Umuminin ya
pacağı takibata karşı maskelenmiş bir takını 
mecmualar, kitabçıklardır. Mecmualar ara
sında «Piliç» ve <<Bıldırcın» ilk hatıxa gelen·
lerdir. 

Sadece en mahrem noktalar küçücük si
yah bir bandaj ile kapatılmış çırılçıplak ka-. 
dm resimlerinin bir mecmuaya aşırı rağbet 

sağlıyacağı düşünülerek yapıfan: ·. bu neşriyat 
karşısında Türk ahlak zabıtası kayıtsız .kalma
makla beraber cemiyetimiz an'aneleri daha 
kuvvetli baskı olmuştur. 

~u yayınları idare edenler umdukları 
rağbeti görememişlerdir. Günlük gazeteleri
mizin magazin sahifelerinde büyük kıt'ada 

verilen nim üryan, mayolu kadın artist re
simleri ve güzellik kraliçeleri resimleri de, 
öyle zannediyoruz ki bir gazetenin bin nüs-

. hası içinden ancak birinde yosmaları alaka 
ile temaşa e~en gözler bulunabilmiştir. 

Batı Avrupada ve Amerikada pek bü
yük bir rağbet sağlamış olan «Pin ~ Up» lar. 
hatta elli iki tane açık saçık güzel güzel kı
zın iskambil kağıdlarının arkalarını süsleye
rek oyuncuların elinde gül koncası destesi !ha
linde toplandığı halde bizde idhal malı olarak 
kalmışlardır. Onları: -çizecek ressamlarımız ve 
·basacak matbaalarımız vardır; fakat <<Pin -
Up» larla yatak odasının duvarlarını süsle~ 
yecek masum zevke sahib bekar delikanlı 
evinde müstakil yatak odasına sahip _ değil
dir, sa;hip olanları da odasını dilediği gibi 
süsleme istiklaline sahih değildj.r. Sair bekar 
uşaklarına gelince, onlar da duvara resim as
ma zevkinden mahrumdurlar. Çoğunun da 
cünbüşleri başka vadilerdedir. 
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BALIK. - Halkın günlük yiyeceğinde 
tuttuğu önemli yer, İstanbul sularının ~olluk, 
çeşit ve nefaset bakımından Harikulade ve
rimi, avcılarının ve esnafının hayat, kıyafet, 
ülfet ve sohbet bakımından tipik ve karakte
ristik hususiyetleri ve nihayet İstanbulun Ba
lıkhanesi ve Balıkpazarları ile balık, bu şe

hir kütüğünde vaktiyle tesbiti gereken büyük 
bir maddedir. 

Uzun zaman İstanbul Balıkhane Müdür
lüğünde bulunmuş ve Milli Kütübhanemize 
<<Balık ve Balıkçılık» adı altında ölmez bir 
ese_r bırakmış olan Karakin Bey Deveciyan 
kaydine göre İstanbul Balıkhanesine seksen 
çeşide yakın ·balık gelir. Bunların içinde mev-ı 
simine göre daima görülen~er şunlardır: 

Levrek, kefal, barbun.ya, tekir, kılıç, or
kinos, palamut, torik, gümüş, istavrid, izma
rit, uskumru, kolyos, ateş balığı (Sardalya), lü
fer, kalkan, çivisiz kalkan, pisi, dil, hamsi, 
gümüş, kırlangıç, öksüz, iskorpit, honi, kara
göz, mercan, sarıağız, ıstrongilos, mezid, mer
sin, çina, çamuka, köpek balığı (asıl köpek, 
camgöz, hırhıriyas pamuk), vatos. Tatlı su ba
lıklarından sa-zan, tatlı su kefalı, tatlu su lev-• 
reği, yılan balığı, yayın, turna. 

Ara sıra görülen balıklar şunlardIT: 
· Dülger balığı, çaça, mazak, lipsos, kokla, 

gelincik, sinarid, minakop, eşkine, zargana, 
kopes. 

Nadir görülen balıklar: 

Akbalık, "tessi, berber balığı, sarıgöz, is
pari, üzgün, mandagöz mercan, berlam, kayış, 
magri, pervane (Ay balığı). 

Pek nadir görülen ıbalı:İdar : 
Malta palamudu, iskorpit , hanisi, gün 

balığı, ördek balığı, kağıd balığı, ıskarmoz 
balığı, meianorya, · çitari, çutra, uçan balık. 

lier iltisi de rahmeti rahmana kavuşmuş
tur, Ekrem Reşad Beyle (R.E. Koçu'nun ba
-bası) Osman Ferid Sağlam'ın kalem arkadaş-
lığı · ile . neşrettikleri <<N evsali Osniani» de, 
İstanbulda yılın oniki ayında yenilecek ba
lıklar ve mukaşşerat şöyle tesbit edilmiştir: 

İkincikanun. - Barbunya ve lüfer pek 
zayıftır, tavası yapılır, fırına verilir. Bu ayda 
kırlangıç ve öksüz =balığından maadası çiroz
laşır. İstakoz, tarak ve istiridye iyidir. 

Şubat - Balıkların ekserisi yumurtal1-
. dır; yenecek halde değildir. Levrek ve kefal, 
Yumurtası olmakla beraber yağlıdır. Gelinci-

ğin ve nıazidin güzel tavası olur. İstakos yu
murtalı ve tarak pek lezzetlidir. 

Mart - Tercihan yenilecek balıklar ke
fal, levr~k, gelincik, -barbunya, tekir, kara
göz, iskorpit ve mercandır. istiridye lezzetli
dir. 

Nisan - Haşlama balıkların hepsi ala
dır. İstakoz ve Çağanozun tam yenilecek za
manı-dır. Kalkan, bilhassa karagöz kalkam 
enfestir. Boğaziçi balıkçıları, Karadenizde 
yerli kalkan avlarlar, pek lezzetlidir. İstirid
ye zayıflamağa başladığından tavsiye edilmez. 

- Mayıs kalkanın, pisinin v,e kaya ba
lıklarının en ala zamanıdır. Padorya, İstakos. 
aladır. Barbunya ve tekir •balıkları· yağsız ve 
lezzetsizdir. 

Haziran ...:... Barbunyanın ıskara mev
simidir, tekir yağlıdır, körpe Mersin balığının 
pek nefis haşlaması· olur. Kırlangıç iyidir. 
Levre.kin bilhassa kuyruk tarafının tavası pek 
lezzetli olur. İstakos ve emsali yumurtalıdır, 
salataları pek güzel olur. 

Temmuz· - Ateş balığı (Sardalya) nın 

bilhassa asma yaprağı içinde ıskara zamanı
dır. Barbunya, tekir, lüfer, ispari ıskara olur. 

Ağustos - Barbunya ile tekirin en ala 
ıskara zamanıdır. Lüfer, tufana ve haşlamalık 
balıklar bu ayda pek lezzetlidir. İstakoz, mid
ye,. çağanoz da güzeldir. 

Eylul - Barbunya, tekir, kofana lüfer, 
ispari, izmarit, kılıç, kefal bu ayda pek lezzet
lidir. Bunlardan lüferin en iyi zamanıdır, kı
lıcı da ,bilhassa defne yaprağı ile şiş yapma
lıdır. 

Teşrinievvel - Barbunya ve tekirin en 
yağlı ve lezzetli zamanıdır. Lüfer yağlı ve 
pek lezzetli. olduğundan yalnız ıskara yap:ı;na
lıdır. Kılıcın ve kefalın en olgun zamanıdır. 

Teşrinisani - Teşrinievveldeki balıklar 

devam · eder. Barbunyanın. hala ıskara zama
nıdır. İstakozlar çok dolgundur. İstiridye · ve 
midye de pek lezzetlidir. Fakat Marmara ve 
Boğaz mahsulleri olduğuna dikkat. etmelidir 
· (B. : İstiridya, midya). 

Kanunuevvel - Balıklar yağsızdır, çoğu 

yenmez. Uskumru yağlı ve lezzetlidir; fakat 
ayın sonuna doğru tavasım yapmalıdır .. İsti
ridye ve 'istakozun en ala zamanıdır (bütün bu 
balık isimlerine bakınız). 

Balık deyimlerle, teşbihlerle, darbıme
seller ile günlük sohbet dilimize, İstanbulun 
külhaniler, haneb.erdu_şlar argosuna girmiş 
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keliınelerdendir. Cemiyet hayatında her türlü 
kötülük, yolsuzluk, bozuklukta daima küçük
lerin ,büyükleri örnek aldığını, evvel& büyük
lerin doğruluk yolundan çıkıp sonra küçük-

. lerin onlara ayak uydurduğunu ifade etmek 
için: 

Balık baştan kokar ... 
Deırlljr. 
Bir işin meçhul bir istikbale kalması : 
- Aliden paranı aldın mi? 
- Balık 'kavağa çıktığında alırız ... 
Ne zaif. kuru, ne yağlı ve semiz; boyu

na, bosuna, yaşına uygun vücud besisine <<ba
lık eti» denilir, bilhassa eski İstanbul ihaya
tinda oğullarına kız aramağa çıkan görücüler 
(B. : Görü-cü) -beğendikleri kııları bu teşbih 
ile öğ,erlerdi. 

- · Dün Çiri'yi deırlzde gördüm, balık 

gibi olan ... 
- Ne yapsın garib, çöl çaput içinde, es

vap yoksulu .... 
Hiç bir zaman halledilemiyecek bir iş, 

hiç * zaman ele geçmiyecek servet için 
«denizde balık ... » denilir : · 

- Ne oldu senin Mısırdaki_ mirAs işi? 
- Denizde balık .. 
Küçük sermayenin büyük sermaye karşı-· 

sında zebunluğu, «büyük balrk küçük balığı 
yutar ... »: 

- Senin fabrika 100.000 lira ne· döne
cek iş değil, gelişmesi için en aşağı bir mil
yon koyacak ortak bulmalısın ... 

- Biliyorum. onu verecek adam da ha
zırdır, ama ben kendi yağımla kavrulacağını .. 
Büyük balık küçük ·balığı yutar dostum ... 

. Karışıklıktan istifade ederek yahut tez
vir ile menfaat, mevki sağlama «•bulanık su
da balık avlamak»: 

- Şu herif geldi, -bizim dairenin tadı 
tuzu kalmadı. .. 

- Nereye gitse öyledir kerata, bulanık 
suda balık avlar ... 

Alın teri, el emeği ve göz nuru ile ka
zanılmış, hak edilmiş bir paranın çalmması. 
gasbı, iş sahibi tarafından ahlAksız eseri öden
memesi, yahut çok noksan olarak ödenmesi 
karşısında beddüa yerinde : 

- Param balrk kılğıdır, boğazda kalır! .. 
derler. · 

B_ALIK AĞLARI - Karakin Bey Deve
ciyan ki büyük bir otoritedir, aşağıdaki satır-

ları bu muhterem müellifin «Balık ve Balık
çılık» adındaki mühalled eserinden nakledi
yoruz: 

Balık avı aletlerinin en ehemmiyetlisi 
ağlardır. Balık ağları pamuk, keten ve ipek 
ipliklerden örülür ise de keten ve ipekden 
yapılmış ağalar keyf için balıkçılık yapan 
meraklılar tarafından kullanılır. Rızık yolu, 
meslek .olarak balıkcılık. yapanlar, gerek de
nizde gerek tatlı suda - Kılıç ağı müstes
na - hep pamuk ipliğinden önilmüş ağ kul~ 
lanılır. 

Ağ yapmak için kullanılan pamuk iplik
l~rini hazırlayaca'k fabrikalarımız bulunma
masından. dolay,n ağ ipliği: kamilen yabancı 
memleketlerden getirilir. Ecnebi memleket-

. lerden hazır balık ağı da gelir ise de. maki
na ile örülmüş o balık ağlarının ·düğümleri 
kayıp gözlerinin intizamı çabuk bozulmakta
du-. Bundan dolayı balılcçılarca makbul de
ğildir. Bizim balıkcıların kullandığf bütün 
ağlar köylerde ve eJtseriya balıkçı kadınları, 
kızları tarafından örülür. 

Balık ağları gözleriırln genişliğini tAyin 
için balrkcılar arasında «parmak» ölçüsü 
ve kah milimetre kullamlmakta ise de ağ 

gözlerinin büyüklüğü hakkında bir takım ta- . 
biratı mahsusa vardır; kare şeklinde olan göz
lerin bir dı:l'ı milimetre ile gösterilerek ağ 
isimleri şunlardır : 

Bir dıl'~ 7 milimetre «Hamsi gözü», en dar gözlü ağ 
» 10 » «Kilindar gözü», «Sardalya gözü» 
» 13 » «Torba gözü> · · 
» 15 » «Vnatka>, «Mazgala» ve «İslav-

rid gözü» 
» 19 » « Uskumru gözü» 
» 25 » <<Makaslık gözü», «Kırkgöz» 
» 38 » «Palamut gözü» 
» 44 » «Kı1ıc gözü» 

Bizim balıkcılar tarafından kullanılan ağ
lar beş nevidir, her nevin de çeşidleri vardır. 

Birincisi: Voli ve Sürtme ağları: 
Bu nev'e giren ağlar evvela ığ-rrb'lardır, 

onlar da üç nevidir: 
1- Boğaz ığrı:bları; 2- Marmara ve Kı- . 

zıl Adalar ığnblan; 3- Torik v~ palamut ığ
rıbları (B.: Iğrı:b). 

Sonra manyat'lar, onlar da · birkaç nevi
dir: 1- Büyük yahud dilme manyat; 2- Te
kir manyatı 3- Küçük manyat yahud tar- . 
lakos (B. : .Manyat). 

Sonra şu ağlardır: Çamur ığrı·bı, atrina 



, .WSİK:1.0PEDlst - 1989 - BALIKCI, BALIKCILIK 

ağı, çamuka ağı, iskorçila ağı, alkarna (bütün 
bu isimlere bakınız). . 

İkincisi : Alamana· ağları. 
Asıl alamana ağı, çakar ağı, gırgır ağı 

(B. : Alamana; Çakar; Gırgır). 
Üçüncüsü Sade ağlar. 
Sardalya ağr, uskumru. ağı ve yeldirme, 

Jcolyos ağı, torik ve palamut ağı, ablatya ağı, 
istavrid ağı, istrongilos ağı, istakoz ağı, kal
kan ağı, kılıç ağı, mersin ağı (bütün bu isim
lere bakınız). 

Dördüncüsü: Difana yahud çifte fanyalı 
ağlaF, , · w 

Kefal ve Iüfer ağı, tekir ağı·, marye agı, 
torik ve palamut uzatması, pisi ağı, sübye 
ağı (bütün bu isimlere bakınız). 

BeşincisL: Sabit ağlar. 
Cökertme ağ, karne ağı, vinter, saçma 

yahud serpme, balıkcı kepçeşi (bütün bu isim
lere bakınız). (Karakin Deveciyan, Balık ve 
Balııkcılık). 

BALIK AVI (Divan Edebiyatında) - Bo
ğaziçinde ve Marmarada sandal ile balığa çık
mak nevcivanlarla ülfet ve muhabbete düş
kün uygunsuz külhanı gürQhu tarafından fır
sat bilinirdi; bilhassa lüfer avı ve ateş balığı 
avı mevsimlerinde gece balık tutmak beha
nesi ile can sohbet ve muhabbetleri divan 
edebiyatına · geçmiştir. _ 

Ondokuzuncu asır başlarının külhanı ·şair
lerinden Enderunlu Vasıf bir şarkısında Bo
ğaziçinin bu. cünbüşlü balık avlarından (saydi 
semek'lerinden) bahsetmektedir: 

Bir tıfla düsar oldu gönül semti Bebekde 
Pervaz ide~z yavrucağım diihi tünekde 
01 mahi ııikar etmek için saydi semekde 
Bir alemi mehtab, idelim bizde felekde 

Tavşan kanı mey dolduralım camı niyaza 
Yalvaralım· ol mesti meyi gamzei naza 
Mahfi kapalım yağlı piyadeyle Boğaza· 
Bir alemi mehtib idelim biz de felekde 

Yine Vasıf Ende~uninin bir şarkısıdır: 
O melıriiye bulub takribini dün yalıda çattım 
Balıkda avlayub keyfin reciiyı vaslı çatlattım 
Meseller· söyledim suyunca gittim neyse aldattım 
Sıkııdırdım sarıldım öpdüm aldım · koynuma yattım 

BALIKCI BABA - Onsekizinci asrın ilk 
yarısında yaşamış bir melami der,viştir; aslı 

Bitlisli olup adı Abdülcelildfr; tesbit edile
niiyen bir tarihde İstanbula gelmiş, Eyyubda 
Yerleşmiş; yaz ve kış sırtında aba, başında ke-

çe külah, alnına kakülleri dökülmüş, bıyık 
sakala karışmış, uzun saçları omuzda, sine ur
yan, ayak yalın, her sabah, barındığı tekkede
ki odasından çıkar, iskeleye iner, ·teveccühü 
olan gene bir balıkcının kayığına bir ve bir 
tek balık tutarmış, gene balıkçı ise babanın 
ayağı bereketi kayığını balıkla doldururmuş; 
fakat Balıkcı Babanın tutduğu kadar iri ba
lığı tutamazmış. Melami derviş o tek balığını 
ya ogün kendine rızı:k yapar, yahud Eski-Yeni 
semtinde bir :mm bakkala verip başka bir ihti
yacını temin edermiş. 

Hicri 1155 (MilMi 1742) de vefat eden Ba
lı:kcı Baba Eyyubda Gümüşsuyu Caddesinde 
HatQniye Dergahı bağçesinin üst kısmında 
medfundur. 1952 yılı nisan ayında ustuvani 
kabir taşı ~tırılmış, yerde yatıyordu. 

Hakkı Göktürk 

BALIKCIBAKKAL SOKAĞI - Eyyubun 
Gümüşsuyu mevkii sokaklarındandır. Eski
yeni Caddesi ile Bülbülyuvası - Eskiyeni So
kağı arasında-. uzanır; bu son iki sokak ile bir 
üç yol ağzı ya.parak kesişir; iki araba geçecek 
genişlikte, paket taşı döşeli bir yoldur; evleri 
ikişer katlı kagir ve ahşap yapılardır; dük
kan olarak iki bakkal, bir kunduracı, bir leb
lebici, bir kömürcü, bir de kahvehane vardır. 
Cadde kavşağından -girildiğine göre sağ kol
da Kırkmerdiven ile bir kavuşağı vardır. Bi
timine yakın · sol .kolda Eskiy~ni Mescidinin 
yan duvarı bulunmaktadır. 

Rivayete göre bu sokak adını balıkçı Ba
ba ismmdeki bir melami dervişin getirdiği ba
lıklara karşılık bu dervişe istediği şeyi veren 
bir :rum bakkalın (B.: Balıkcı Baba) lakabın
dan almıştır (Nisan 1952). 

Hakkı Göktürk 

BALIKCI, BALIKCILAR, BALIKCILIK 
Eskiden, asrımız başında Birinci Cihan 

Harbine kadar ayrılırdı; yılın dört mevsimin
de ve bilhassa kışın gece veya gündüz, deniz 
üstünde sıhhatlerini ve hatta hayatlarını is~ 
tihkar ederek, türlü meşakkate, zahmete göğüs 
gererek rızıklarını balık avında arayanlara 

· «Balıkcı»· balıkcılann tutup getirdikleri ba-
. ' 

lıkları Balıkhanede yapılan mezaddan satın 
alarak dükkanlarda yahut sokak sokak dolaşıp 
satanlara da «Tablakar» derlerdi. Zamanımız
da ikisine de balıkcı diyoruz. 

Dükkari sahibi olsun, seyyar, ayak esna-
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fından olsun,· tablakara balıkcı demek, bizce 
Büyükşehir 0İstanbulı.in hemen hepsi merd, 
fedakar, mihneti kendine zevk etmiş denizci 
evladları hakiki balıkcıların hakkına. tecavüz 
gibi geliyor. Balığı balıkhanede balı.kcıdan alıp 
bir çarşı boyunda veya sokaklarda satan tab
lakar, ne balığı v.e ne de denizi sever, günlük 
alış verişini, kazancını düşünen alelade bir 
mutavassıttır; daha karlı bir iş bulduğu anda 
tereddüt etmeden o yola sapar. 

<<Balıkcı», balıkcı doğar ve balıkcı ölür; 
içlerinde büyük teşkilat kurmağa · muvaffak 
olmuş, kırk, elli ve hatta daha fazla tayfa bes
leyen zengin reisler vardır, kılık ve kıyafet
lerini dahi değiştirmeğe tenezzül etmezler, 
yaşları ye sıhhatleri elverdikçe, denizin lfütün 
meşakkatini tayfalariyle paylaşırlar; bayalık 

göstermez. Reis ve yetişkin oğlu, biri yaşlı 
öbürü şehbaz tayfadan ayırd edilmez. 1956 se
nesinde Şilede, bu kasabanın kayalar kenarınlı 
kayıkhaneler üstüne kurulmuş en pitoresk 
yapısı olan bekar uşağı balıkçı odalarını ziya
retimi_zde namlı reislerden Mustafa İpek'i de
likanlı oğlu ile ·beraber, sırtlarında eski fakat 
temiz birer mintan ve paçaları sıvanmış par
tal pantalonlarla, yalın ayak, pırpırı, yakla
şan balık avı mevsimi 
için ağ tamir ederler-. 
ken bulduk. 

Boğazın içinin 

amatör olta balıkçılarının en c,esurlarından 
biri olan Çubuklu'lu heykeltraş Ratib .Aşir 
Acudoğu da tek satırlık hatıra bırakmadan 

ve bilhassa yalnız kendisinin bildiği en zengb 
mercan yataklarını tesbit edip İstanbul balık
cılarına hediye etmeden göçüp gitmiştir. Eski 
ve muhakkak ki değerli ·bir olta balıkçısı olup 
bulnduğu meclislerde ve İstanbul radyosunda 
bol bol konuşan Eşref Şefik Atabey bu ansik-

· lopediye kentli hal tercümesini yazmak için 
bilinmesi gereken bazı malumatı yazmamış

tır, balıkcılık üzerine notlar, hatıralar kaleme 
alacağım asla tahmin edemeyiz. Bugün İstim
bul . suları balıkçılığı hakkında bir şeyler bi
liyor isek hepsini İstanbul balıkhanesine hey
keli dikilecek koca adam Karakin Bey Deve
ciyan' a J;ınrçluyuzdur. 

Boğazın halen en usta olta balık.cısı, en 
güzel tekne ile en mükemmel av takımlarma 
sahip kıymetli diş hekimi Dr .. Siret Dosdoğru 
da böyledir, Deveciyanın muhalled eserme 
pek çok şey ilave. edebilecek olan bu za:t da 
öyle ta-limin ediyoruz ki tek satır yazacak de
ğildir. . . 

İstanbul sularının namlı balıkcılarının 
hal tercümelerine, hayatlanna aid malO.mat, 

amatör balıkçıların

dan ve Kanlıca eşra
fından merhum A. 
Cabir Vada «Boğaziçi 
Konuşuyor» adındaıki 

eserinde Boğaz balık
çılığına imkan ölçü
sünde 1bir yer vermiş
dir; •balıkçılık üzerine 
müstakil bir eser ka
leme alacak malO.ma
la sahip olduğunu 

tahmin ettiğimiz bu 
zatın •bilgisini kalem 
dilliıe vermeden ufu
lü hakikaten büyük 
kayıptır; nıaaılesef 
emsali de pek çoktur, 
bu arada •İstanbul su
larını v,e Marmarayı 
Pek iyi bilen ve 

Ağ tamir eden Yukan Boğaz balıkcısı 
(Resim : Sabiha Bozcalı) 
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hatırat, balıkcıların kılık ve kıy af etleri, ba
hkcı odaları; balıkcı sandalları, balıkcı ka
yıkları, alamana ve gırgır yapıcılar, en namlı 
ağ örücüler, ağ tamircileri, balıkcı kahveha
nelerinin hususiyeti, İstanbulun balıkcı semt
leri, mahalleleri; Boğazda, Boğaz dışında 

Karadenizde, İzmit Körfezinde, Marmarada, 
Hayırsız adaların sularında, Marmara adaları 
sularında İstanbul balıkcılarının faaliyeti za
manımıza kadar nisyan perdesi altında kal
mıştır, zamanımızdan İstikbale de pak az, der
ya:da katr.e yazılar kalacaktır ki onlardan bi
ri de İstanbul Ansiklopedisinin «Balık» kom
pozisyonlu maddeleri ile balıkcılık üzerine 
sair maddeleridir. 

A. Cabir Vada yukarıda adı geçen eserin
de şu satırlar yazmakla, balıkcı hatıralarına 

ne kadar muhtac olduğumuzu aydın olarak 
göstermektedir: 

· «Bahkcılığı kendisine maişet vasıtası edi
nen Boğaziçinin ilk balıkciları rızıklarını de
nizden temin etmeğe başlarken yeni av ma
hallerinin keşfine ve avlama usulleri ile av 
aletleri icad etmeğe de gayret sar:fetmişlerdir. 

«Altmış senedenberi. (eser 1941 de kale
me alınmıştı) ne evvelce keşfedilmiş av ma
hallerine bir yenisi zammedildi (Mesela R. A. 
Acudoğu keşfettiği. mercan yatağı kayalarını 

Ağ .tamir eden Büyükadalı bir rum babkcı 
(Resim : Kemal Zeren) 

ifşa etmeden vefat etti) ve ne de avlama usül 
ve aletleri ıslah ve tekemmül e~tirildi. Her 
ne kadar gırgır son zamanın bir buluşu ise de, 
bu da evv.elce kullanılmakta olan alamana 
ağının denize -daldırılan tarafının büzülerek 
toplanmasından başka bir şey değildir. Bu
nunla beraber alamana ağının ancak kendi 
yükseldiği kadar olan derinliklerde kullanıl
mak mecburiyetine mukabil, gırgır ağının her 
derinlikteki suya salınabilmesi de mühim bir 
terakkidir. 

Bu durgunluğun altmış senesi benim bil
diğim zamandır. Birbuçuk asır, belkide daha 
evvelden beri ayni halin -devam edegeldiği, bu 
uzun müddet zarfında hiçbir şeyin d~işme
miş olmasr ile de sablttir (müellif zannediyo
ruz ki: «Bu uzun müddet zarfında hiçbir şeyin 
değişmemiş olduğunu tahmin ediyoruz» de
mek istiyor). 

<<İnsanın deniz derinliklerine inerek ora
-da i~ görebilmesi imkanının tahayyül bile 
edilemediği bir devirde Boğaz balıkcıları ığ

rıb mahallerini ,keşfetmişler, Marmara deni
zinden Karadenize ve makO.sen göç eden ba
lıkların cinslerini tefrik, muhaceret mevsim
lerini tayin ettikleri gibi, her birerlerinin c~
sametleri nazarı dikkate alınarak bunla:rı av~ 
lamak için muhtelif şekil ve ebadda ağlar icad 
ve ağların sureti istimalleri ile su tazyikleri
ne ve atıp çekmeden tahassül edecek yıpran
ma ve örselemeye mani olacak tedbiri bu- . 
lub tatbik etmi~lerdir. Balıklardan yerli olan
ların, tabiatleri icabı, yaşa-dııkları mahallerin 
kayalık, kumsal, veya çamur mu olduğunu 

mütalea ve bunların avlanmasına mahsus pek 
muhtelif ağlar, oltalar ve bu oltalara takıla
cak envai zokalar keşif ve her balığın }ıarisi 
olduğu yem cinsini de tayin eylemişlerdir. 

«Zokaların ne ,gibi bir maddeden imal 
edilmesi muvafık ve ehven olabileceği tetkik 
edildikten sonra zokaya verilmesi düşünülen ·. 

biçimi elde etmek için hangi cismin elverişli 
olduğunu aramışlar ve bu cismi oyub zoka 
kalıbı haline getirebilmek maksadı ile sabft
rane çalışmışlard•ır. 

Her cins balığın gece veya gündüz veya
hud ·hem gece hem gündüz avlanma kabiliyet7 · 

lerini de ayırdetmek suretiyle balıkların hil-, c 
katindeki esrarı da meydana çıkarmışlardır. 

Eski balıkcıların vücud efna etmek ve maF 
sarf eylemek mukabilinde elde ettikleri keşif- i 
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ıere emeksizce tevarüs eden yeni balıkcdar, 
bunlara bir şey ilave etmek şöyle· dursun, el
lerine geçmiş olanları bile hakkiyle istimal ve 
hü_snü idare edemiyorlar» (Boğaziçi konuşu

yor, S. 131 - 133). 
A. Cabir Vada'nın bu satırları üzerinden de 
on-dokuz yıl geçmiştir. Bu ondokuz yıl İstan
bul suları balıkçılığının, hatta bütün Türkiye 
balıkçılığmın felaket devri olmuştur. Asil 
balıkçının kisv.esi altında bir türediler güruhu 
peyda olmuş, balıkçılığın tecrübeye dayanan 
hünerli bir meslek, bin türlü maşakkate gö
ğüs gerilerek, uğrunda servet ve hatta hayat 
feda edilen ve hakikaten metin ve kahraman 
ada_m isteyen bir me·slek olduğunu unutmuş
lar, denizden kolay ve çabuk para kazanma 
yolunda gözleri dönmüş, devlet yasaklarına 

rağmen ve bu yasakların takibine memur 
olanların ihmal ve teseyyübünden faydalana
rak küstah bir cür'etle bombacılığa ve zıp
kıncılığa başlamışlar, hakiki balıkcının veli
nimeti olan balıkların İstanbul şularmda hu
zurunu kaçırmış, yumurta yataklarını, inziva 
köşelerini mahvetmişler, balık nesillerini kuı'.
tararak İstanbul ve hatta bütün Türk balık
çılığına cbiyane suikasdde bulunmuşlardır 
(Zıbkıncılığın Boğaz balı-kcılarına vurduğu 

ağır darbe için bu ansiklopedide Anadoluka
vağı maddesine bakınız. Sahife 829, sütun 2). 

Memleketimizin büyük . işlerinden biri 
olan İstanbul suları balıkcılığı üzerine 20 ma
yıs 1960 cuma günü Yenimahallede bu köyün 
bilgisine güvenilir gene balıkcılarından Sa
mim Emanet ile konuşuldu; aşağıdaki notlar 
bu konuşmada tesbit edilmiştir: 

İstanbul sularında ağır, çetin, fakat zen
gin iş olarak hak:,ki balıkcılığı temsil eden 
gırgır balıkcılığıdır. Gırgırcılığın yerleşip 

. kökleşdiği bahkcı köyleri hemen tamamen Yu
karı Boğazdadır. Şehrin Marmara kıyısında, 

bu _bakımdan ~üyük balıkcı semti olarak yal
nız Kumkapu vardır, Yukarı Boğaz balıkcı-

ları iş hacmi bakımından yalnız kumkapulu
ları kendi ayarlarında tutarlar. Yukarı Boğaz
da ve Boğaz dışında Karadeniz kıyısında nam
lı balıkcı köyleri Büyükdere, ~arıyar, Yeni-

. mahalle, Rumelikavağı, Karibce, Rumelifene
ri, Rumeli Karaburunu, Kilyos, Şile, Anado
lufeneri, Poyraz ve Anadolukavağı köyleridir. 
Bunlara İğneada, Malatra ve Serves balıkcı
lıklarını da katmak lazımdır. 

İstanbul sularında İstanbul balıkcılarmdan 
gayri Anadolu yakasından İzmit Ereğlisi, Çı
narcık ve Gemlik, Rumeli yakasmdan da Se
limpaşa Köyü balıkcıları da avlanırlar; bunlar 
«Adabalıkcıları>> adı altında toplanır, onların 
tuttukları balık da İstanbul Balıkhanesine ge
lir. 

1960 yılında Yukarı Boğazda 120 çift gır
gır bulunuyordu; aileleri efradı haric, bu gır
gırlarda çalışan binnefs balıkcılar 3300 canın 
üstünde idi. 

Gırgır 4-5 oturaktır, bir küreğini bir ba
lı:kcı çe-ker. Bir kürekci sırası, ·yani her otu
rak bir manga itibar edilmiş; iki balıkcıdan 
mürekkeb mangalar kadimden, eski alamana 
kayıklar devrinden devam edegelen bir anane 
ile başdan kıça doğru «Baş Manga», «Varıl 

Mangası», «Domuz Mangası», Suguryacılar», 

<<Hamlacılar>> isimlerini taşır. Başda direk
deki çanaklıkda balığı gözleyen <<Direkci» dir. 
Ekseriya direğe reisler çıkar. Kayığın kıçın
da da dümen-palayı tutan «Palacı» bulunur, 
normal olarak üç nefer de ihtiyat alııµrsa bir 
gırgırın balıkcı kadrosu onbeş-kişidir. Gır:gır-
lar balığa daima çift kayık çıkdığına göre bir 
bahkcı reisinin en az bir çift gırgırı ve dola
yısı ile 30 nefer de tayfası bulunur. 

Günlük toplu hayatda ve balıkda küçük iş 
taksimi yapılmıştır: Baş Mangadakiler yemek 
pişirir, Varil Mangasındakiler suyu temin et
miştir, israfı önleyerek suyu onlar verir, açık
da balıkcının susuz kalması elimdir; Domuz 
Mangasındakiler yemek pişirmek için, kışın 

denizden karaya sığınmak icab ettiğinde odun, 
çalı çırpı bulup ateş yakarlar, son zamanlarda 
domuz adı şirin bulunmamış, bu mangaya 
«Boş Manga» denilmeğe başlanmıştır; sugur
yacılar denizden ağ çeker, hamlacılardan sağ 
hamlacı kurşun alır, sol hamlacı ona yardım 
eder; palacı balık çevrilirken pala-küreği bı
rakır. ağ döker, son derece-de sür'at, çalaki, 
kuvvet, dikkat isteyen en mühim işlerden bi
ridir, palacı daima usta balıkcıdır, onun için
dir Jd balıkdan diğer tayfaya nazaran iki pay 
fazla alır. Kıç kıça duran iki gırgır yekdiğe
rinden ayrılarak ve balığı çevirerek ağ dök
meğe başladıklarında (B.: Alamana) ağın kur
şunlu kenarı karar tarafına, mantarlı kena: . 
rı da açık-dan yana bırakılır. 

Gırgırlar, yukarıda da kaydettik, balığa 

çift olarak . çıkar; ağ iki kayığa yarı yarıya 

taksim edilerek kayıkların kıç tarafına konur, 
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orta parçası iki kayık arasında:. askıda kalır, 
kayıklar ·birbirine daha kısa bir iple bağlan
dığı için bu ağ parçası hiç gergi görmez, s.er
bestce, denize değmeyecek şekilde sarkar. 
Baş kayık başı istikametinde, ikinci kayık onu 
kıçın kıçın takib ederek ilerlerler. 

Yirmi yıl evveline kadar gırgırlar balığa 
kürekle açılırdı, zaman kaybını önlemek için 
kayıkları açığa motorlar çekip götürmeğe baş
ladı, fakat balık çevrilip ağ bırakılırken, ağ 
kayıklara çekilirken motorlar seyirci kalır 

olduğundan koca motor teknesinden de isti
fade düşünüldü, çift gırg,ırla balığa çıkılması 
ananesi bırakılarak bir motor, bir gırgır çifti 
yapıldı, ağın üçde ikisi motora, üçde biri de 
kayığa kondu. 

Gırgır ,balıkcıları kadimdenberi, sair iş

lerdeki gündelik, aylık yerine «Pay» usulü 
ile çalışırlar. Bu usül, bir ruh asaletini temsil 
eden balıkcının ecir olmadığını ifade ihtiya
cından doğmuştur, tayfa sermaye sahibi rei
sin uşağı değil, iş arkadaşıdır, ka
zancdan hissesini alır. 

Pay, tutulan balığın Balıkha
nede satış !tutarının balıkcılar ara
sında taksimidir. Paya reislerin 
masrafları !ile bekar uşağı balık
cıların r.eis tarafından temin edi
len :ve Mağaza denilen bekar oda
larının kollektif masrafı da dahil
dir. Türkiyede Sürmene Payı, Rize 
Payı ve Boğaz Payı denilen üç pay 
usulü vardır. Boğaz Payı İstanbul 
balıkcıları tarafından ıkabul edil
miş usuldür, satış bedeli 85 paya 
ayrılmıştır, bir çift gırgirda 15 er 
candan 30 ·balrkcı bulunduğunu ka
bul edersek Reis 3 pa:y, iki palacı 
3 er pay, sair tayfa da l pay alır-
lar, yani• reis de dahil bütün ba
lıkcıların ücret paylan 37 pay tu
tar, reisin ağ, kayık, sair balıkcı 
alatı masrafları, bunların daimi 
bakım, tamir masrafları da ücret 
tutarı kadar 37 pay itibar edilmiş, 
1 pay mağaza payı kabul edilmiştir, 
10 pay da. motor payı ayrılmıştır, 
ücret payları tutarını B ile, mo

B balıkcı payları + B reisin mal payı + 1 
mağaza payı + 10 motor payı = 85 pay. 

Boğaz Payında balık satışı tutarı 85 his
seye ayrıldığı halde Sürmene Payında 140-145 
hisseye, Rize Payında da 110 - 120 hisseye 
ayrı:lrp.ıştır. Sürmene· Payında 1½, 1% gibi 
hisseler vardır, ora balıkcılarınca hakların bu 
suretle daha iyi ödendiğine kanaat edilmiştir. 

Ağlar balıkcı köylerinde ve· semtlerinde 
kadimden beri balıkcı kadınları ve kızları ta
rafından örüle gelmiştir,. balık dönüşlerinde 
tamirleri ise balıkcılar yapar. Yeni örülmüş 
. ağlardan gırgır ağları bezir yağı ile, dalyan 
ağları da çam fıstığı kabuğu ile boyanırlar. 

Memleketimize Almanya, Portekiz, İtalya 
ve Japonyadan makina ile örülmüş ağlar da 
,gelme-kıtedir. Bu ağlar son zamanlarda gırgır
larda yerli örgü ağlara tercihan kullanılmak
tadır, örgü zamanı tasarrufu mühimdir ve 
muhakkak ki bir balık ağı fabrikası, bilhassa 
İstanbul için büyük bir ihtiyactır. Yine son 

z.amanlarda pamuk ipliği balık ağla
rının yer-ini naylon ağlar almağa baş
lamıştır. 

Zamanımızda İstanbul sularının 
en büyük balıkcı tekneleri olan gır
gırların yapıldıkları tezgahlar Poyraz 
Köyünde, Rumelikavağı Köyünd~ ve 
Halic-de Ayvansaraydadır; zamanımı

zın gırgır yapıcı ustaları da Poyrazda 
kalafat Kardeşler, Ali Riza Usta, Şev
ki Usla, Rumelikavağında Ahmed Ce
bi Usta, oğlu Mehmed Cebi Usta, 
Maksud Girid Usta, , İnce Mustafa 
Usta, Ayvansarayda da Hurrem Usta 
Kemal Usta, Muhsin Ustadır. 

Balıkcı motoru tezgahları yalnız .. 
Ayvansarayda bulunu b namlı ustaları·' 
yine Hurrem Usta ile kardeşi Meh
med Ali Usta ve Şerefeddin Ustadır. 

Son elli yıl içinde İs'tanbul sula
rının rahmeti rahmana kavuşmuş en 

namlı gırgır reisleri şu za.tıer

dir: 

Anadoluhisarh Yavaş Ha
san Reis, Anadolufenerli Arif 
Reis, Anadolufenerli Ahmed 
Reis, Karibceli Hacıyusufun Ah,. · 
med Reis, Karibceli Hacıyusu- · tor ·.payını da X ile gösterir isek 

Boğaz Payının riyazi ifadesi· şu Gırgır 
olur: 

direğinde lralık gözcüsü 
(Resim : Hüsnü) 

fun Mahmud Rei:s, Sarıyarlı So- ·. 
luk Mustafa Reis, Rumelikavak-
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Iı Delipaşa Reis, Sarıyarlı Dadaş Mahmud 
Reis, Sarıyarlı Beyazoğlu Bihzatl Reis. 

Son elli yılın namlı reislerinden olub 
halen kendisini emekliye ayırmış, elinıi balık

cılıkdan çekmiş olan zatler de şunlardır: Ye
nimahalleli F.erhad Reis, Yenimahalleli · mus
tafa Reis, Sarıyarlı Mahmud Çınar Reis, Gem
likli Ali Reis, Çınarcıklı Mehmed Ağseren 
Reis. 

Eski nesilden 1960 yılında iş başında re
islik yapmakda olclıılar: Anadoluhisarından 

Sadık Reis, Anadolukavağından Kemal Altm 
Reis, Rumelikavağından Hafız Mahmud Reis, 
Cınarcıkdan Yahya Ağseren Reis, Gemlikden 
Ali Reisin oğlu İbrahim Toplu Reis, İzmite~ 
reğlili Hayri Reis, İzmitereğlili Bekir Reis, 
Yenimahalleden Hasan Deniz Reis, Yem.ma
halleden İshak Deniz Reis, Yenimahalleden 
Kara Temel Reis, Sarıyardan Şaban Reis, Sa
rıyardan Ali Şengül Reis, Büyükdereden Meh
med Deniz Reis, Kumkapudan Fıran Reis, 
Kumkapıdan Husik Reis, Kumkapıdan .Arifin 
Mehmed Reis, Kumkapıdan Kör Hakkı Reis, 
Kumkapıdan Asım reiS-; 

Yeni nesil gene reisler de şunla·rdır: Sa
rıyarda Ömer Kıran Reis, Yenimahalle-de Hü
seyin Menekşe, İsmail Çınar, Samim Emanet, 
Hayrullah Yüzer Reisler,Rumelikavağında 
Dursun Emanet, Riza Terzi, Mustafa Karade
niz Reisler, Poyraz Köyünde Niyazi Torlak, 
İsmail Torlak, Hayri Türkmen Reisler, Ru- ' 
melifeneri Köyünde Yaşar Yalçın ve Ahmed 
Gerçek Reisler. 

Bütün ,bu isimler arasında unutulmuş 

namlı reisler olacağı da muhakkakt-ır. Bizi bu 
madde üzerinde aydınlıktan Yenimahalleli 

Samim Emanet Reisin bu vesile ile İstanbul 
Balıkcılığına kıymetli hizmetini bilhassa be,. 
lirtiriz. 

Büyük himmet sahibi Karakin Bey Deve
ci.yan 1915 senesinde neşredilmiş «Balık ve 
Balıkcılık» . adındaki ölmez eserinde İstanbul 
sularındaki dalyanlar ile voli yerlerini gerekli 
tafsHat ile tesbit etmiştir (B. : Dalyanlar, Voli 
Yerleri); İstanbul Ansiklopedisinde de tafsi
lat- «Dalyanlar» ve «Voli Yerleri» maddele
rinde verilmek üzere buraya yalnız isimleri 
ile mevkilerini alıyoruz. 

Dalyanlar 

1 - Karaburun Dalyanı, Boğaz dışında, 
Karadenizde, Rumeli cihetinde 

2 - Kilyos Dalyanı, Boğaz dışında Ka
radenizde, Rumeli cihetinde 

3 - Uzuncaburun Dalyanı, Boğaz dışın
da, Karadenizde, Rumeli cihetinde 

4 - Marmaracık Dalyanı, Boğaz dışında, 

Karaderiizde, R. Fenerine yarım saat mesafe
de, Atlama Taşı denilen yerde. 

5 - Öreke Taşı Dalyanı, Boğaz ağzında, 
Rumeli Feneri önünde 

6 - Bağlaraltı Dalyanı, Rumeli Feneri 
ile Karibce arasında 

7 - Büyükliman Dalyanı, Büyük Liman 
denilen yerde 

8 - Karataş Dalyanı, Mavromuluz deni
len yerde 

~ - Mavroınuluz Dalyanı, Karataş .Dal-
yanının az altında · 

10 - Sıra'taş Dalyanı, Rumelikavağı ile 
Mavromuluz arasında 

Yukarı Boğazda bir motor - kayık çifti balığa giderken 
(Resim : Turan Açıksöz) 
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11 - Otuzbirsuyu Dalyanı, Rumelihavağı 
önünde 

12 - Tellitabya Dalyam, Rumelikavağı

üstünde, Pazarbaşı denilen yer ile Tellitabya 
arasında 

13 - Pazarbaşı Dalyanı, Yenimahalle ile 
Pazarbaşı arasında 

14 - Mesarbtirnu . Dalyanı, Mesarburnu 
Karakolu yanında . 

i5 - Bülbülsokağı Dalyanı, Büyükdere . 
piyasası önünde 

16 - Barutcubaşı Dalyanı, bundan evvel
ki dalyanın yanında 

17 - Kirka Dalyanı, bundan evvelki dal
yanın yanında 

18 - Büyükdere Dalyanı, Büyükderede 
kalafatyeri önünde 

19 - Çayır Dalyanı, Büyükdere Çayırı 

önünde 
20 - Kefeliköyü Dalyanı, Büyükdere Ça

yırı ile Ağaçaltı mevkii arasında 
21 - Kalender Dalyanı, Tarabya ile Ye

niköy arasında 
22 - Yeniköy Dalyanı, Yeniköy ile Köy

başı arasında 
23 - İstinye · Dalyanı, · bu köyün önünde 
24 - Bebek Dalyanı, vapur iskelesinin 

altında 
25 - Küçükbebek Dalyanı, Küçükbebek~ 

de 
26 - Salıpazarı Dalyanı, Salıpazarı denız 

hamamlarının kurulduğu yerde 
27 - Ahırkapu Dalyanı, Ahırkapu önün

de. 
28 - Kumkapu - Dalyanı, Kumkapu Li

manı önünde 
29 - Yed!ikule Dalyallıl, Yedi.l{ulede ta

bakhane önünde 
30 -'- Salistre Dalyanı, Fenerbağçe Bur

nunun arka tarafında 
31 - Şabka Dalyanı, Caddebostanı yakı

nında 
32 - Kiri Dalyan, Caddebo.stanı yanınd.ı 

33 - Üskij-daı' Dalyanı, Mumhane önün
de 

34 - Soğanadası Dalyam, Irva ile Yom
burnu arasında 

35 - Çengelköy Dalyanı, kömür depoları 
önünde · 

36 - Vaniköy Dalyanı, vapur iskelesinin 
üst tarafında 

37 - Kanlıca Dalyanı, körfezde 
38 - Toptaş Dalyanı, Beykozun alt tara

fında 

39 - Karacaburun Dalyanı, Beykozun 
alt tarafında 

de 

40 - Beykoz Dalyanı, Beykoz önünüde 

41 - Kasır Dalyanı, Beykoz Kasrı önünde 
42 - Umuryeri Dalyanı, Umuryeri önün-

43 - Anadolukavağı Dalyanı, . köyün 
önünde 

44 - Filburnu Dalyanı, A. Kav4ğının 
üstünde, Keçilik ile Filburnu Kalesi arasında 

45 - Anadoluf en eri Dalyanı, köyün 
önünde 

1915 · de bu 45 dalyandan Karaburun Kil
yos, Uzuncaburun, Öreketaşı, Bağlaraltı, Bü
yükliman, Karataş, Mavromuluz, Sırataş, Otuz
birsuyu, Tellitabya, Pazarbaşı, Mesarburnu, 
Bülbülsokağı, Çayır, Kefeliköyü, İstinye, Be
bek, Küçükbebek, Kumkapu, Y edikule, Şab
ka, Kiri, Beykoz, Umuryeri, "Filburnu, Soğan
adası dalyanları, ancak 27 dalyan kurulmak
da, diğerleri muhtelif sebeplerle metrO.k bu
lunmakda idi (Bütün bu dalyan isimlerine ba
kınız). 

Voli Yerleri 

1 - Büyükliman Volisi, Karataş Dalyanı 
ile Büyüklimanları hudutları arasında 

2 - Sazlıde:re Volisi, Karataş Dalyanı ile 
Mavromulo Dalyanı arasında 

3 - Küçük Semerkaya Volisi 
4 - Büyük Semerkaya Volisi 
5 - Sarıkaya Volisi 
6 - Kumsam Volisi 
Bu dört voli yeri Mavromuloz Dalyanı 

hududu içindedir, teamüle göre voli çevrilir. 
7 - Yenimahalle Voli yeri, vapur iske

lesinin alt tarafında 
8 - Saray Volisi, Sa:rıyarın Yenimahalle 

tarafında 
9 - Çamur Volisi, Sarıyar önünde 

10 - Sığ Voli, Mesar Burnu Dalyanina 
tabi voli yeri. 

11 - Kefeliköy Volisi 
12 - Çakaldere Volisi 

Bu iki voli yeri Kefeliköy Dalyanı hudu
du dahilindedir. 

13 - Ağaçaıtı Volisi, çakalderesi ile Ki
reçburnu arasında 
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J... . , 
~!• KILYOS 

RUMELİ 
Hİ5ARI 

Yukarı Boğazda babkcı köyleri 
(Mehmed E~ref merhumun İstanbul haritasından) 

17 - İstinye Vo
lisi 

18 - Karaburun 
V o 1 is i, Karaburun . 
Dalyanı içinde 

19 - Sırataş Volı

si, Sırataş Dalyanı 

içinde 
20 - Mutbakönü Volisi, Otuzbir suyu 

Dalyanı hudud içinde, metruk 
21 - Bülbül Sokağı Volisi, Bülbülsokağı 

Dalyanı içinde 
22 - Maıtızçarşısı Volisi, Büyükdere Dal

yanı içinde, metrtik 
23 - Ermeni-kilisesi Volisi, Büyükdere 

Dalyanı içinde, met~uk 

lisi 

24 - Kalender Volisi, metruk 
25 - Anadoluhisarı Hamamiskelesi Vo-

26 - Cubuklu Volisi 
27 - fstinyede Hafızpaşayalısı Volisi 
28 - İstinyede Cainlısokak Volisi 
29 - İstiıiyede Çamuriskelesi Volisi 
30 - İstinyede Değirmensokağı Volisi 
31 - Bebek Volisi 
32 - Kuruçeşme Volisi 
33 - Ortaköy Camiarkası Volisi 
34 - Orta-köy Camiönü Volisi 
35 - Beşi,ktaşda Haraccıbaşi Volisi 
36 - Beşiktaşda Altın Volisi 
37 - Dolmabağçe Volisi, metruk 
38 - Fındıklı Camiönü Volisi 

· 39 - . Fındıklı Camiarkası Volisi 
40 - Üsküdarda Mumhane Volisi 
41 - Üsküdarda Çöplük Volisi 
42 - Üsküdarda Dereağzı Volisi 
43 - Üsküdarda Şemsipaşa Volisi 
44 - Çengelköy Vapuriskelesi önü Volisi 
45 -: Çengelköy Karakolhane Volisi 
46 - Çengelköy çöpiskelesi Volisi 
47 - Göksu Kapaklık Volisi, Göksu ile 

Kandilli · arasında 
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48 - Göksu. Volisi, kasır önünde 
49 - Kozaltı Volisi, Çubuklu koyu ile 

Burunbağçe arasında 

50 ---.Burunbağçe volisi, Kozaltı ile Pa
şabahçesi arasında · 

51 - Toptaş Volisi, Toptaş ve Karacabu-
run dalyanları arasında 

52 - İncirdibi Volisi 
53 - Baş voli 
54 - Dipocak Volisi 
55 -- Etik Volisi 
56 - Kaplumbağataşı Volisi 
57 - Sığ Voli 
58 - Serviburun Volisi 

Bu yedi voli yeri Umuryeri Dalyanı hu
dudları içindedir. 

59 - Kavak Volisi 
60 - Macar Volisi 

Bu iki voli yeri Anadolukavağı Dalyanı 
hududu içindedir. 

61 - Gökkaya Volisi 
62 - Filburnu Manyat Volisi 
Bu iki voli yeri Filbrunu 'Dalyanı hududu 

içindedir. 
63 - Poyraz Volisi, Poyrazköyü Kalesi ile 

Filburnu arasında 
64 - Soğl\.~-dası Volisi, Soğanadası Dal-· 

yanı hududu içinde 
(Bütün bu voli yerleri isimlerine bakınız). 
İstanbul Ansiklopedisine defter defter, 

tomar tomar hatıra ve notlar tevdi ederek 
rahmeti rahmana kavuşmuş olan Üsküdarlı 
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halk şairi Vacıf Hoca merhum Balıkcı. mad
desi için de şu satırları yazmıştır : 

«Olta balıkcılarını yakından tanıdım. Bi
rer sandalları, büyücek bir çekmece kadar ol
ta kutuları vardır. Bu kutu tabir edilen küçük 
sandıkların içinde sekiz kattan on altı kata 
kadar örülmüş oltalar, her oltaya mahsus iğ
neler, iğneleri parlatmak için civa şişesi, eli
nin ıslaklığını silmeğe bez, sünger, oltaların 
ucundaki misinayı silip parlatmağa ince ka
ğıd; limon kağıtları, bir desti su, sandalın su
yunu atmağa ve tutulan balığı su içiride bu
lundurmağa mahsus Çamçak tabir edilen bir• 
nevi büyük tahta maşraba, su üstü •görülüp de 
alınabilecek bir madde· için kepçe denilen ve 
yukarısı aşağısından daha genişçe örülmüş 

balık ağı mamulatından bir alet ki aşağısı 

hamsi balığı yukarısı uskumru, palamut ve 
emsali balıkları almak içindir; buna hamsi
noz derler. 

«Oltacılarda her mevsim ·balığına mah
sus aletler vardır. Kışın Çapari oltasi kullan
dıkları vakit suyun akıntıst, kuvveti ve balı
ğın dişine yani yiyişine göre onbeşten yirmi
beş, otuzıa kadar iğne donatıb oltayı salıve
rirler, gördüğümüz. veçhile kandille donatıl

mış gibi balık çıkar. Palamuta, oltanın ta
hammülü ve balığın kuvvetine göre iğne ye
rine zoka, ve zokaya ne siyah ne beyaz alac'a
lıya meyyal hindi tüyünü zokanın dış kısmını 
örtecek dercede takılıp atar çeker atar çeker 
ki, artık balığın saldırışına göre çekilir. Tüyü 
hamsi ve daha ufak balık zanniyle kaparken 

- -==---

- - - J 

Limanda sandallarda olta balıkcılan 
(Resim : M. Kayalar) 
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zokayı yutar; «zqkayı yuttu>> darbımeseli meş'" 
hurdur. Torik de böyle tutuluyor; gördüğümüz 
bir küçücük sandaldaki altmış yetmiş kiloluk 
balıkçılar, ikiyüz elİi kiloluk Orkinos balığını 
tutuyorlar. Bir torik balığının karnını yırtıp 

· sırtından ensesinin dibine yani kulaklarının 
yanından çıkarılmak üzere hususi surette yap
tırılmış büyük zokayı takarlar, yine karnını 
dikerler. Bu ava çıkaı:ıken üç arkadaş olması 
ve -hepsinin dirice olması şarttır. Orkinos yemi 
yutunca - bu avda olta yerine ip ve İngiliz 
sicimi kullanılır- yol ister, yani sandalı ala
bildiğine sürükler; mesela Üsküdar, Beşiktaş 
arasından Haydarpaşa,, Modaya kadar götür
düğü vakidir. Balıkcılar baliğa tabi olup kü
rekleri boşlar,. aksi takdirde devrilmek mu
hakkaktır. Hayvan yorulup da duıunca iki 
hatta üç zıpkın vururlar. Bu aletin uçları ete 
girince çekerken açılır ne kadar canı yanar ki 
koca hayvan takatten: düşer. Yukarıda arzet
tiğimiz hamlelerden daha kısa ve daha kuv
vetsiz bir iki hamle daha yapar, nihayet tes
lim oiur; sandalın yanına ·bağlar getirirler. 
Oltacılar, mevsimine göre Kızıl Adaların arka
larına, Yalova yakınlarına, Sedef adasına ka
dar avlanmağa giderler, geceyi Sivri adada 
geçirirler. 

dalla hasılı bir vasıta ile sandallar arasında 
dolaşıp palık iştira eder. Ya balıkhaneye veya,.. 
hut başka bir müşteriye devrederler. Sandal
cı balığı kendi vasıtası ile Balıkhaneye nak
letse -daha fazla istifade eder, lakin tutuş de
vamlı olursa bulunduğu noktayı bırakıp gi
demez, gitmese yük çoğalmıştır, mahalline 
göre tehlike de melhuzdur, gitse tutuştan 

olur. Oltacıların sepetçilik ve paraketecillkle
ri de vardır. Sepetçilik istavrid, izmarid, is
takoz, ·gelincik ·balıklarına mahsustur, sepeti 
her balıkcı yapamaz, o da ayrı bir sanattır. 

«Sepetler, üstünde tahta kapak, altı bir
buçuk karış kadar yukarıdan açık, birer met• 
re ara iıe birbirine bağlanır. 0niki sepete bir 
Tonoz derler. Livar denilen büyük bir sepet de 
tutulan balıklan içine atıp denize salıverilmek 
şartiyle muhafazaya hizmet eder. Sepetçilik de 
sandalın kıç tarafına tonozları işine göre is
tif ederler. Şubattan ağustosa kadar imtidad 
eden bu kabil işde gelincik, istakoz, çağanoz 
tutmak için sepetlerin içine ekmek ve kepek
ten yuğrulmuş top halinde hamur konulur. 
Bir kişi kürek tutar, bir kişi kıçtan sepet sa
bverir, yahut iki kişi çeker, bunlar da ayni 
oltacılar gibi para taksiminde hoş, na1hoş bir 
yol tutarlar. 

«Oltacıların hep
sinin sandalları yok
tur, hatta bazılarının 

oltası dahi yoktur, 
sandal sahibinin olta
sını kullanır, yalnız 

denize çıkıp icrayı 

san'aıt olunamıyaca

ğından sandal sahibi 
yanına bir arkadaş 
alır, biri kürek tutar 
1biri . balık ftutar. İş 
olursa üç arkadaş çı
kar, Hakkın ihsanına 
can gözünü açıp çalı
şırlar. Sondal sahibi 
insaflı bir adamsa . ar
kadaşlarından sandal 
kirası almaz, aç gözlü 

/ «Paraketeciler: yirmiden, otuzdan· yet-
i miş seksen kulaca kadar birer sere ara ile 

ise bir pay da sanda
la çıkarır. Balık faz
la çıkmağa başlayınca 
madrabazlar -da çoğa
lır; motorla, san-

' misiriayı iğnelerle donatırlar; barbunya t~t-· I mak için yem istavrit balığından takılır. iz-
, ~ \ \\. , i marid, istavrid, istakoz için batak kumluklar-

'\... '--._ dan kurt çıkarılıp takılır. mevsimi de mart ve 
~ '~ ~ nisan aylarıdır. 

~ 
~ ...., «Paraketeyi ak. şamdan oldukça 

. . ~~ lağım -~ yakın bir yere salıverip · sa-
~ /~,;.~ bahleyi~ a~~U::· Bu_ i_ş d~ y~lnız be ... ce-

rilemeyıp · ıkı uç kişıye ıhtıyaç goste-
. ' rir; zira hem kurt çıkar-

Ahırkapu sahilinde olta balıkcısı pırpın oğlan 
(Resim : F. A.) 

mak, · hem yem parçala
mak, takmak, bırakmak, 
çekmek, tutulan balıkları 

çıkarmak bi..tta bii yalnız 

olamaz. Söylenişe ,göre 
kırlangıç balığı hu çeker
miş, bir çok oltac1 ve ağ~ 

-cılar - körlükle tutulanı de-
nize' atar, 1920 - 1922 ara
sında Çengelköyun.de ölen 
Yuvan Reıs bu merlıainet
lilerden idi. 
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«Manyatcılık: Şehrimizin Anadolu ve 
Rumeli sahillerinde Evkaftan . isticar edilmiş 
yahut vaktile ba fermanı ali bir kimseye ihsan 
buyurulmuş voli mahalleri vardır ki kiracı 

ve sahipleri kendi mahallerinde icrayı san'at 
etmek hakkını haizdir; açıktan bir kayık ge-

lip de orada voli çeviremez, yani takım tak
lavat taifalariyle gelip de hiç bir reis o nok
tada ağ salıverip balık tutamaz. Devamlı de
nilecek surette kendi yerinden balık uzakla
şır da diğer bir mahalde tekasüf ederse 
kayığını alıp oraya gi:der, misafir sıfatı ile 
bir selam verir, kendinden evvel sokulmuş ka
yıklar varsa sıra ile birer voli çevirirler. O 
voli yerinin sahibi isterse misafirlerden hak 
namı ile münasip bir para alır; lakin almaz-

lar, bugün bana. ise yarın sana darbımeselince 
gün gelir herkes birbirine muhtaç olur kazi
yesini düşünerek yine buyurunuz kelimesiyle 
uğurlar, Manyat demek kendi yerinde. avla-

maktır. 6 yahut 8 taifa bir reis, bir kıç yol- · 
daşı (palacı); kıç yoldaşı dümen kullanır, ağı 
denize atmak vazifesini görür;, kayığa -biner. 
Kayık kıyıda bağlı durur, hep birden küreğe 
asılırlar. Her volinin kendine mahsus çevri
lecek bir hududu vardır; yarım daire çizerek · 
ağı döğer. Kıyıda taifa ikiye ayrilır; çekmeğe 
başlarlar. Torba görününce yavaş yavaş, bir
birlerine sokulurlar, o sayede makas denUen 

torbaya yakın kurşunu fazla yer, torbanın ağ
zını sıkıştırır, balığın ağdan çıkmasına mey
dan bırakmaz. Balıklar çavalyelere çıkarılın

ca madrabazlar müzayede ile alıp dükkana, 
mahalleciye verir. Manyate iğrib dahi derler. 
Akşam olunca para pay· edilir. Hasılatın ya
rısını ağ ve kayık sahibi reis alır, yarısını taı
faya taksim eder. Eğer reis mal sahibi de
ğilse, i,ki pay alır. 

«Alamana: kıyılarda iş yazın gelmesiyle 
azalır, hiç gibi kalır. Manyat sahibi taifa dü
zer, ağlarını tamir eder. Balıkcı ıstılahınca 

tamire meramet derler. Olduğu yerden açılır, 
Kavaklar, Kartal, Adalar, Silivri her ne ise gi
der. Lakin bu gidiş manyata benzemez, tayfa
nın koinanyası sahibine aiddir. Balık tutulur
sa için-den masrufatı alır, kader yardım etmez 
de yüzü gülmezse masarifat havaya gider; 
uşaklar da çalışır, yediği kuru fasulye ve iç
tiği çorba ile kalır. Alamana ağları, manyatda 
kullanılanların başka türlüsü, daha büyüğü
dür; çünkü açıkda çevirmek vardır. Kayığın 

baş oturağına dikilen bir direğin tepesinde 
gözcü balığı haber verir. Gece avcılığı oldu
ğundan ateş yakılır, balık sokulunca hemen 
ağ denize atılır; ağ alttan torba gibi büzülür, 
çekerler. 

«Gırgır: çifte kayık ikisi birden ağları 

salıverir,. bunların ağları daha büyüktür, da
ha derin sularda çevirir. 
Yapılış tarzı ile bir ma
kas gibi ağlar suyun 
içinde birbirine kili-tle
riir, mutlaka tutar, balı
ğa rastlayıp da kaçırma" 
sına imkan yoktur. Tay
faları daha çok, masrafı 
daha ğır ise de Hüda ih
san ederse karı da o nis
bette fazladır. 

Halicde sandallarda olta balıkcıları · 
(Othmar'ın resimlerinden) 

«Her iş mevsiminde 
geçtiği gi•bi balıkcılık da 
mevsimini gözler. Hava · 
Karadenizden esmeğe; 

·biraz kışlamağa başla

yınca manyatcılar, olta
cılar, «Gönder Allahım .. 
Ç':)luğu çocuğu ile gön
der! .. » diye dua ederler. 
Bir iki gün doyuracak 
derecede çöplenip açı-
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lırlar. Baskın bir havada maazallahüteala, 
sandal batar, kayık kapaklanır; olta kopar, 
ağ parçalanır. Hava iyice sakinleşinceye kadar 
kahve köşesinde. ispinozlaşırlar. 

«Bir de. balıkcı manisi hatırlarım: 
Adam aman ... zorba balık 
Ağ yırtar, beden koparır, tutulmaz zorba balık 
Balıkcılık sanatı doğrusu zor babalık ... 

«Bizim Üsküdarın en meşhur voli yeri 
Şemsipaşa Medresesinin önüdür. Burası bizim 
çocukluğumuzda maruf Kadayıfcı Hacı Hüs
nünün voli yeri idi. Kendisi dükkanında meş
gul bulunduğundan arada bir uğrardı; kayığı 
Agop Reis idare ederdi; burası baberatı alişan 
kala kala Hacı Hüsnüye kalmış; yabancı ka
yık faydalanamazdı. Balığın çok çı:kdığı gün~ 
lerde misafir sıfatı ile gelenler nöbetle bir 
voli çevirir, rezzakı alemin Iutfundan nimet
lenüp giderlerdi. 

«Tanıdığım namlı olta balıkcıları Arab 
Salahaddin (1950 de sağ), Verem Cemil, Mah
mud ve yeğeni İsmail, Kekeme Nuri (1950 de 
sağ), kardeşi Horoz Ali (1950 de sağ), Tatar 
Nur.ı (1950 de sağ), Saim. (1950 de sağ), Sarı 

İhsan (1950 de Sağ), Küçük Ahmed (1950 de 
sağ), Ziya Bey, Süleyman Bey, Arab Hasan, 
Yerebatanlı Küçük Ali (Doğancılar tulumba
cılarından), Paşalı Halid, Kıprışıl Mustafa, 
Todori, Çolak Osman. 

Hepsinin hızlı, acarı Kekeme Nuridir. En 
soğuk ve sert havalarda, sanki temmuz ayın
da imiş gibi ceketi, muşambayı atar, yün fa
nilayı da çıkarır, ten fanilası ile denize açılır. 
En şiddetli soğuk, en dehşetli boralarda hiç 
bir balıkçının denize. bakmak bile istemedik
leri zamanda balığı bulur, .tutar, getirir. Kar
deşi Horoz Ali, metanetle cesarette Nurinin 

1 

dengi değildir. 
·«Colak Osman da öyle bir çolak idi ki, 

sağ k~lu koltuk altına kadar yakın bükük, 
parmakları noksan ve bükük, fakat sol kolu 
sağlam, yalnız başına oltasını örer, kurd çı
karır, sandala biner, iskele açığında balığını 
tutar, ipe dizer, çarşıda dolaşıp pizzat satardı. 

«Bu satırları yazdığımız sırada eskiden 
ehil oltacılardan olub hayli kocamış, balığa .· 
çıkmaz olmus İrfan Reisi, Hımhım Osmanı ve 
Uzun Sarı Hüseyini de :hatırlamak lazımdır; 
İrfan Reis ığrıb sahibidir, Hımhım Osmanla 
Uzun Sarı Hüseyin -de İrfan Reisin ağ mera; 
rnetcisi (tamircisi) bulunmaktadır.>> (Vasıf 
Hiç, not, 1955). 

BALIKCI GÜZELi 

BALIKCI GÜZELİ - Divan ve halk ede
biyatında esnaf güzelleri şanında gazeller, 
şarkılar, semailer, destanlar yazılır ve «şeh

rengiz» adı verilen müstakil şiir mecmuaları 

tanzim edilirken İstanbulun balıkcı güzelleri 
de unutulmamıştır; nasıl unutulabilirdi ki, 
balıkcı, gece ve gündüz, yaz ve 'kış den!iz üs
tünde, hayatın en çetin mihnet ve meşakkat
lerine göğüs geren bir kahraman tipidir; bo
yu bosu ve yüz çizgileri ile erkek güzeli bir 
nevcivan balıkcı, başka geçim yollarındaki 
akran ve emsali arasında güneşin, acı deniz 
suyunun ve sert rüzgarların tavladığı, kızıl 

ba-kır derili bir şehbaz ve şehlevenddir. Bu 
yüze ve vücuda i§inin icabı ekseriya yalın 

ayak, sine uryan, hatta yarı çıpla'k uçarı bır 
kılık, kıyafet de ilave edilince, daima güzel
liği ve kuvveti ve merdliği öve gelmiş şiir 

elbet ki balıkcı güzellerine kayıtsız kalamıya 
caktır. 

Sadi Yaver Ataman 1954 yılında «Esnaf 
Türküleri» adı ile neşrettiği risaleye balıkcı 
güzeli için de bir kıt'a koymuştur: 

Balıkcı güzeli Allah emanet 
Ağlara düf:erse eğer keramet 
Balıkpazannda kopar kıyimet 

Derya seda olur çıkar semiya 

Benzerlerine bakarak 32 yahud 36 kıt'a 

olacağını tahmin ettiğimiz matbu bir «Esnaf 
Güzelleri Destanı» vardır; bu destanın.elimize 
geçen nushasmın alt kısmı maalesef yırtılmış 
ve kopub kaybolmuş, ancak ilk 19 kıt'ası kal
mıştır; çok aradığımız halde tam nushası bu
lunamadı. İlk kıt'a mukaddime mahiyetinde 
olup geri kalan kıt'alardan her biri bir esnaf 
güzeli şanındadır, on sekiz güzel sahhaf, ka
ğıdcı, bakkal, balıkcı, aşcı, fırıncı, berber, 
kahveci, mutaf, yemişci, halıcı, tulumbacı, 
hakkak, tütüncü, ma:hallebici, saatci, kasab, 
kalaycı ve dülger güzelleridir; şair son kıt' ada 
muhakkak ki kendi adını da yazmış, söylemiş 
olacaktır. Bu destanda Balıkcı Güzeli şanında
ki kıt'a şudur: 

Balıkcı güzeli salıvirir ağı 
Görenin erir yüreğinin yağı 
Yıpratır deniz pek tez geçer çağı 
Yem ider aşıkı takar oltaya .. 

Basın hatıraları zengin olan muharrir 
· Münir Süleyman Çapanoğlu bu destan hakkın
da bize verdiği kısa bir notda «Rumi 1337 (Mi
ladi 1921) de çıkmıştır, Aşık RO.zi'nin eseridir» 



BALIKCI GÜZELİ - 2002 - lSTANBUL 

diyor; biz kağıdına, baskı tekniğine ve bilhas
sa lisanına bakarak, (mesela 1921 de mutat 
ismi günl:ük dilden düşmüş bulunmaktadır), 
bu destanın İkinci Meşrıltiyetden çok evvel 
basıldığı kanaatindeyiz. 

Geçen asır sonlarında yaşamış Tophane 
katiblerinden Üsküdarlı halk şairi Aşık Razi
nin de balık.cı güzelleri için bir manzumesi 
vardır ki emsali arasında en güzel parçalar
dan biridir: 

Balıkcı güzelidir 
Civanların şehbazı 

Yalın ayak sineçak 
Derya üzere pervazı 

Reftan badi seba 
Fırtına bazı bazı 

Gökyüzünü tutmuştur 

Şöhretinin avazı 

Eline, su dökemez 
Köroğlunun Ayvazı 

Yere düşmüş gölgesi 
Şah Mahmudun Ayazı 

Kayıklarda dalyanda 
Geçer kı5 ile yazı 

Kakülünü savurur 
Karadeniz poyrazı 

· Aşıka yari sadık 
Bilmez cilveyle nazı 

Merdanelik yolunda 
Muha~betin dilbizı 

Nuri ismet olmuştur 
Alnında altun yazı 

Uymamaktır şeytana . 
Gece gündüz niyazı 

Kılar müslümanlan 
Beş vakitde namazı 

İsa kulu unutmaz 
Kilisayla papazı 

Kalbi pak olmak gerek 
Öpmeğe dilnüvazı 

* Kim ki Hakka kaaildir 
Bu civana maildir 
Dünya ahret a!iıklık 

Sevabına na.ildir 

Geçen asır sonlarında İstanbulda derbe
derane ve kalenderane bir hayat sürdüğü an
laşılan Sivaslı saz şairi Aşık İbrahim ki Üskü
darlı Vasıf Hocanın rivayetine göre bir ara 

Üsküdarlı Aşık Razi ile yakın bir arkadaşlık 
kurmuş, şehrengiz yollu manzumelerinden bi
rini bir ·balıkcı güzeline yazmıştır, biz öyle 

sanıyoruz ki bu man
zume yukarıya dere 
edilen . Razinin man
zumesine naziTedir, 
iki şairin birbirleri
nin tesiri altında kal
dıklarJ: aydın olarak 
görülüyor: 

Yukarı Boğazda bir balıkcı tipi 
(Resim : Sabiha Bozcalı) 

MevlAını unuttum, belaniı buldum 
Efendim bir vahşi yare tutuldum 

Dinleyin yaranım kıssadan hisse 
Başın derde nasıl sokar bir kimse 

Kasdiın çayır çemen seyrü temaşa 
Sanyara gittim ne geldi başa 

Dalyan karşusunda bir kahvehane 
Gönül ahbab arar kahve behane 

Bir mahbub suretli melek siretli 
Vechine münasib ayağı eli 

.Aşıkaane n~ sohbet muhabbet 
Didim bir şekerleb bulurum elbet 

Lebideryade ol kahveye girdim. 
Cümleye aşıklar selamin verdim 

Balıkcılar imi~ kahve sükkam 
Ağ meremmet ider pirii civim 

Gördüler fakirin, elinde sazı 

Bildiler Köroğlu arar Ayvazı 
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Pa bürehne sinel.eri küşade 
Hem ehhli ibadet hem ehli bade 

Pırpın civanlar cümlesil dal fes 
Birbirinden güzel cümlesine pes 

Derya arslanları çabükü çalak 
Pençesine düşen oluyor helak 

Cebini pakinde çatılmış kaşlar 

Fırtına güneşi o 8iihin başlar 

İsmi şerifüıi idemem beyan 
İçlerinde yarim oldu bir ciıvan 

Kara gül misali rôyinin rengi 
Rôyi. arz üzre bülunmaz dengi 

Reftarı üçleme dalga o ştlhum 
Ak köpükleri zenciri cüntinum 

Yarimin emriyle girdim dalyana 
Dünya biır yana o yarim bir yana 

O yazı orada yazlattı devran 
Kışı da kışladık halimiz .duman 

Bend itti kenduye beni o nev hat 
Ne sıla düşündüm ne de seyahat 

Kılardık beş vakit namazı bile 
Düşmedik bir gtina ayb ile dile 

Elinden kaçankim bade içerdim 
İçüp içüp de kendimen geçerdim 

Varsa ger bu ibrahimin günahı ,_ 
Sürerdim payine rôyi siyahı 

Üç yıl sürdü bende bu cinnet hali 
Aşıklığı pesend etti ehali 

O yarimin başı bağlandı bir gün 
Sarıyarda oldu mükellef düğün 

Şehbiizım açarken gelin duvağı 
Bu aşık topladım tası tarağı 

İhsan itsün o 8iiha Rabbi Celil 
Sihbatü selamet. hem ömrii tiivil 

Edebiyatı Cedideden bu yana muasır 

Türk edebiyatında, bu yolda terennümlere 
rastlıyamıyoruz. Tevfik Fikretin «Balıkcılar» 
adındaki iki manzumesi baiıkcıların geçim yo
lunda çektikleri acıları ve balıkcının merd 
ruhunu anlatır ~B.: Balıkcılar). · · · 

Muasır resim sanatında balıkcı tııpleri; erkek 
güzelliği timsali balıkcı: yüzleri ve vücutları 
ile ressamlarımız hayli uğraşmışlardır; bu ara.., 
da bilhassa merhum İzzet Bey hepsi ayrı gü
zellikte · yarı üryan yahud tamamen çıplak 
boy portreleri yapmıştır; bu güzel tablolar bu
gün kimlerin elinde, koleksiyonunda-dır bi
lemiyoruz, yalnız elimizde· bir kaç tanesinin 

fotoğraf kopyeleri bulunmaktadır. Pek kıy
metli sanatkar ve İstanbul Ansiklopedis:i.nin' 
baş tacı ressamı Sabiha Bozcalı Hanımefen
dinin srhirkar kalemi de balıkcılar konusun
da Ansiklopedimiz için pek güzel resimler 
çizmiştir ki İstikbal için zamanımızdan kala
cak hemen yegane hatıralar olacaktır denil
se yeridir (B.: Balıkcılar, Türk resminde). 

BALIKCI KAHVEHANELERİ - Zama
nımızda, bu satırların yazıldığı 1960 yılında 
ancak Yukarı Boğazın Anadolukavağı, Ru
melikavağı, Karibce, Poyraz, Rumelifeneri, 
Anadolufeneri gibi balıkcı köylerinde kal
mıştır; Yenimahallede dahi eski tlgik husu
siyetlerini· muhafaza etmiş bir balıkcı kahve
hanesi bulunamadı. 

Şehir içinde en güzelleri Kumkapuda idi, 
hepsi yıkıldı; Yenikapu ve Samatyadaki ba
lıkcı kahvelerinden de eser kalmadı. Büyük 
ve· fevkalade güzel bir halıkcı kahvesi de Pen
dikde, vapur iskelesinin yanında ve Kartal ta
rafında idi, 1954 - 1955 arasında içkili lokan
taya tahvil edildi. 

Balıkcı kahvehanelerinin hususiyeti hemen 
hepsinin lebideryada, denizin dudağında, hat
ta denize çakılmış kazıklar üstünde, altları 

deniz olarak kurulmuş olmaları idi. Önlerinde 
geniş salaşları bulunur, bu salaşlarda yığın 

yığın ağlar, balıkcı sepetleri, kepçeler, gırgır 
kürekleri görülürdü; bazan salaşların çatma 
direklerine kurutulmak üzere ağlar atılıp se
rilir, kahvehaneye ayrı bir şirinlik verirdi. He
le mevsim yaz ise, gedikli müşterilerinin çoğu 
yalın ayaklı, hazan yalın ayağı yemenili, is
tisnasız mühmel ve fakat temiz kılıklı, etra
fına, yaşına göre ya sevgi ya hürmet telkin 
eden kimselerdi. Bekar uşağı balıkcılardan 

bazıları, eskiden bu kahvehanelerde yatıp 

kalkarlardı. 

Mülk sahibi ekseriya b&lıkcı reislerinden 
biri olurdu, bazan kendi adamları eliyle biz
zat işletir, hazan da bir ehline kiraya verirdi. 
İskambil ikağıdı·, tavla gibi oyun vasıtaları as
la bulunmazdı, iş ve masum sohbet, temiz 
ülfetli muhabbet yerleri idiler. Kahveci iste
nildiği zaman çay veya kahve getirir, her ge
lenden muhakkak para alınması düşünülmez
tli. İç kısım · tahta, peykeli olurdu ve bir 
mikdar da iskemle bulunurdu; çoğunda masa 
yoktu; varsa; adi tahta masalardı. 
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1946 yazında Samatyada Hasan Efendinin 
balıkcı kahvehanesini ziyaretimizde, yukarı

daki satırlarla tasvir edilir bir yer olarak bul
muştuk; sakalı matruş, beyaz pos bıyıklı, göğ
sünün gür -beyaz kılları fildikos fanilasınuı 
düğmeleri çözük y~asından taşmış, başında 
beyaz bir mendil bağlı, sağ kolu ve iki elinin 
kırış kırış olmuş üstleri dövmeli,· pantalon 
paçalarını incik kemikleri üstüne kadar kıvır
mış güzel bir ihtiyar ile karşısında güzel bir 
gene, tüysüz yüzü yanık esmer, koyu kumral 
yosun yosun gümrah saçlı, gövde bele kadar 
çıplak, elleri ve çıplak ayakları on altı onyedi 
yaşının ölçüsüne nisbetle çok daha pençeli, 
iri kıyım, ihtiyar peykede, oğlan bir ,tahta is
kemlede, ağ tamir ediyorlardı. Kına renkli ağ, 
peykinin üstüne konmuş, gevrek ve akıcı bir 
übek, bir parçası, iki n;ı.erematcının ayakları, 
dizlerı ve elleri arasında gerilmiş, gözden geç
mis kısmı yerde, iskemledeki gene balıkcının 
solayağı onların arasına gömülmüş, güzel çiz
gilerle ibtizale düşmemiş renklerle temaşasına 
doyum olmayan manzara idi. Kahve ocağının 
üstünde maskot olarak el ,kadar, küçük bir ge
mi çapası asılmış, bir duvarda da camlı çerçe
ve içinde eski «Necmi Şevket» korvetinin ka
ğıd -kıtığı ve alçı ile yapılmış kabartma resmi 
vardı, Arab Selim adında bir sanatkarın eseri 
imiş, «kırk yıllık şeymiş» demişlerdi. 

Bibl.: REK ve Muzaffe·r Esen, Gezi Notu. 

BALIKCI KAYIĞI - İstanbul sularının 

Balıkcı kayığı 

(Resim : K. Deveciyandan) 

pitoresk süslerindendir; Boğaziçin
de, Adalarda, Anadolu ve Rumeli-
ni:n Marmara sahillerinde, denizde 
iken de, karaya çekilmiş iken de 
bir çok ressama model olmuştur. 
İki ucu sivri, arka -tarafı daha ge-
nişce bir kayık olup dümeni, yel
keni tentesi de vardır. İki çifteleri 
dokuz metre boyunda, tek çiftleri 

· de yedi · - dokuz metre . boyunda 

inşa edilirler. İki çifteler uzatma, barbunya ve 
batırma ağları ile balık avında, tek çifte
ler de çapari, paraketa ve olta ile balıkcılıkta 
kullanılır. 

Bibl. : K. Deveciyan, Balık ve Balıkcılık. 

BALIKCI KEPÇESİ - İstanbul ve civarı 
balıkcılarının kullandıkları ağlardan sabit ağ
lar nev'ine girer. Ağzına ekseriya demirden, 
hazan da ağaçdan yapılmış bir çenber takıl-, 
mış ve ağdan örülmüş bir torba olup çenbe
rine rabtedilmiş uzun bir sap vasıtasiyle kul
lanılır. Bazılarının çenberi müdevver, bazıla
rının da yarım daire olur. kepçeler, çenber
lerinin şe-kline, torbalarının büyüklüğü ile ağ 
gözlerine ve tutulacak şey'e göre başka başka 
isimler alır. . · 

Kepçenin çenberi 40 - 50 santimetre ça
pında ve müdevver olursa, torbası ufak fakat 
alkarna torbasının siciminden örülmüş is~ 
«midya kepçesb denilir. Bu nevi kepçenin 
cenberinin üst kenarı keskin ve alt tarafı de
likli olub, torbası çenbere bu deliklerden rab
tedilmiştir. 

Torbası ince iplikden yapılmış ve gözleri 
pek küçük olan kepçelerle karides tutulduğu 
için karides kepçesi denilir. Bunların çenbe-' 
ri de ekseriya yarım daire şeklinde olup tor
ba, çenbere bir sicimle düz ilmikle rabtohı
nur. 

Ağlardan balık çıkarmak, olta balıkcılığın
da büyükce bir balığı sandala kolay almak, ve 
sair işler için kullanılan orta kıt'ada, ağzı mii
devver hazan beyzi, torbası ince iplikten ya
pılmış ağız çe~beri ağaçtan veya demir tel
den bir kepçe vardır ki «el kepçesi» denilir•. 

Bibl. : K. Deveciyan, Balık ve Balıkcılık. -

BALIKCILAR - Tevfik Fikre'tin iki şiiri 
bu adı taşır; her ikisi de balıkçıların geçim 
yolunda çekdikleııi acıları, mihnetleri, balıkcı 
nın merd ruhu, hayatı istihkarını; vücudu ; 

Balıkcı Kepçeleri 
(ltesim : K: Deveciyandan) 
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yıpratan, insan gücünün son haddinde gayret
lerine rağm.en fakrü zururet içinde geçen ha
yatlarını terennüm eder. 

Büyük şairi baş ,eseri Rübabı Sikeste'deki 
yerlerine göre bu iki şiirden birlncisi, bize 
öyle geliyor ki, sanatkarın Servetifünunda 
intişar etmiş bazı manzumelerinde olduğu gi
bi, garb ressamlarından birinin bir tablosun
dan mülhem olarak yazılmıştır; İstanbuldan 

dışarıya hemen hiç çıkmamış, hatta ömrünün 
büyük bir kısmını evinde ve yazı masasının 

başında geçirmiş olan şairin o çetin balıkcı 

hayatını yakından tanımış olmasına imkan 
yoktur; Rumelihisarındaki Aşiyanından da 
(B.: Aşiyan) balıkcıları yutan ucu ufukda müt
hiş denizi görmek mümkün değildir. Fakat 
·biz, İstanbullu Fikretin bu şiirini okurken İs
tanbulun Karadeniz karşısında ve Kilyos ba
lıkcılarını tahayyül edebiliriz; Bir dram kar
şısındayız; ihtiyar ana hasta, ölüm döşeğinde
dir, dışarda frntına vardır, deniz kudurmuş
dur; delikanlı oğul, ,tecrübeli ihtiyar babasını 
evd~ hasta kadının yanında -bırakır ve sa-. 
bahleyin balığa tek başına çıkar, fakat geri 
dönmez. Sahilde üç gün üç gece evladını bek
liyen ihtiyar balıkcının devrilmiş, boş kayık 
karşısında duyduğu acı, cinnetdir: 

- Bugün açız yine evladlanm, diyordu peder, 
Bugün açız yine; lakin yarın, ümid ideriın 
Sular bir az daha sakinleşir.. ne çare, kader 

- Hayır, sular ne kadar coşkun olsa ben giderim, 
Diyordu oğlu, yarın sen bir az ninemle otur; 
Zavallıcık yine kaç gündür işte hasta ..... . 

- Olur; 
Bir az da sen çalış oğlum, bir az da sen cabala; 
Ninen baban, iki miskin biz artık ölmeliyiz ... 

Çocuk düşündü, şikayetli bir nazarla: - Ya biz, 
Ya ben nasıl yaşanın siz ölürseniz? .. 

Hala 
Dışarda gürleyerek güğremiş bir ordu gibi 
Döğerdi ~ili binlerce dalgalar asabi 

- Yarın sen ağları gün doğmadan hazırlarsın; 
Sakın yedek bir az ip, mantar almadan gitme ..... '. 
Açınca yelkeni, hiç bakma, oynasın varsın, 
Kayık çocuk gibidir, oynayor mu, kayd etme, 
Dokunma keyfine; yalnız tetik bulun, zira 
Deniz kadın gibidir, hiç inanmak .olmaz ha 

····································•: .................. . 
Şafak sökerken o yalnız, bir eski tekneciğin 
~Üğümlü, ekli, çürük ipleriyle uğraşarak 
Derliyordu; deniz ayni şiddetiyle şırak 
Şırak iöğüb eziyordu köhne teknenin şişkin 

Siyah kaburgasını.. Ah açlık, ah üınid! 
Kenarda bir taşın üstünde bir hayali sefid 
Eliyle engini guya işaret eyliyerek 
Diyordu: «Haydi, nasibin o dalgalarda, yürü!» 
Yürür zavallı kırık teknecik, yürür; «Yürümek, 
Nasibin i~te bu!.. Hala gözün kenar~a.. yürü!» 
Yürür fakat suların böyle kabri şiddetine 
Nasıl tahammül ider eski, hasta bir tekne? .. 

Deniz ufukda, ··kadın evde muhtazır .. ölüyor. 
Kenarda~ üç gecelik ban intizanyle, 
Bütiin felaketinin darbei hasariyİe, 
Tehi, kazazede bir tekne karşısında peder. 
Uzakda bir yeri yumrukla gösterib gülüyor. 
Yüzünde girycli, muzlim, boğuk şikayetler ... 

İkinci şiirinde Fikret bir sosyalisttir; ce
miyetin aşağı tabaka insanlarını yüzleri gül
düğü halde içleri kan ağlıyan, vazifeleri se
yircilerini güldürmek olan soytarılara benze
ıtir .. Hayatını namuskarane fakat muhabbet
le kazanan, kazandığı da bir lokma ekmek 
olan bu insanlara örnek olarak· balıkcıları 

seçmiştir; iki kıt'a olan bu şiirin 'balı:kcı ha
yatını tasvir eden birinci kıt'ası şudur: 

Aı;ık hsadümü emvaci kabre sineleri, 
B!rer. kayıkdan ibaret bütün hazineleri, 
Birer kayık ve tükenmez bir ihtiyacı ~bat; 
Şu kır bıyıklı, yamk yüzlü saiyam hayat 
- Ki titrer ağlarımn her telinde zehri memat -
Niçin, sorun, bu tekaazayı ömre katlanıyor. 
Nasıl, ne hisle şu girdabı gamda çalkalamyor? .. 

BALIKCILAR (Türk resim sanatında) -
Erkek güzelliğinin ve kuvvetinin timsali ba
lıkcı tipleri, balıkciların coşduğu zamanlar 
amansız denizle mücadeleleri, balıkcı muhit
lerinin renkli, canlı, hareketli manzaraları, ka
yıkları, ağlar, pitoresk kıyafetler, yeryüzünün 
denizle ilgili her köşesinde olduğu gibi biz
de de resim sanaıtının ve bilhassa klasik res
min çok zengin ve tükenmez bir ilham kay
nağı olmuştur; büyük ekseriyetinin yaşadığı 
belde olduğu için ressamlarımızın kalemle, 
sulu boya ile, yağlı 'boya ile yaptıkları desen 
ve tablolarda tesbit ettikleri de umumiyetle 
İstanbul ve civarı balı:kcılarıdır. İstanbul ba
lıkcılariyle yalnız Türk ressamları değil, İs
tanbula gelmiş, bir müddet İstanbulda yaşa
mış ecnebi ressamları da alakadar olmuştur. 
Ressamlarımız arasında da balıkcı tiplerinin 
adeta aşıkı _olan Ziya Beydir (B. : Ziya Bey). 

Bu sanatkarın «Balıkcı Çocuk ve «San
·dalda Balıkcı» adlarındaki iki deseni İstanbul 
Ansiklopedisi sahifelerine Sabıha Bozcalının 

kudretli kalemi ile nakledilmiştir; Ziya Be-
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yin güzel 'bir çıplak· balıkcı por
fresi de Cağaloğlunda lstanıbul 
Halkkevi riyaset odasında · bulunu
yordu, halen ne olmuştur, bilini
yoruz. 

Son Osmanlı halifesi ressam 
Abdülmecid Efendinin «Sisde Ba
lıkcılar» adında büyük ve çok gü
zel ·bir yağlı boya tablosu Rumeli
hisarında Aşiyan müzesindedir (B.: 
Aşiyan). 

Zamanımızın değerli ressam
larından Fahreddih Arkunlar'ın 
«Olta Balı:kcısı Çocuklar» adında

ki taplosu teşhir edildiği 1948 ser
gisinde satılıiıış, kimin elindedir, 
meçhulümüzdür. 

İkinci Abdülhamid devrinde . 
İstanbulun en büyük resimli mec
muası olan Maltlmat'in 2 mayıs 
1318 (15 mayıs 1902) tarihli ve 336 
numaralı nüshası Sanayü Nefise 
Mektebinde açılmış bir rum · sergi
sine tahsis etmiş (B. : Maltlmat). 

325 parça eser teşhir edilmiş 
olan bu sergide İ&tanbul Balıkcı
ları şanında 9 eser görülmeırtedir: 

P. Bello'nun «Boğaziçinde ba
lıkcıları» ı, Dömango'nun «Rumba
lıkcı kayığı» ve «Dinlenen . balık
cılar» ı; L. Valeri'nin «Ağ ören ba
lı:kcılar» ı; Fausto Zonaro'nun «Üs
küdarda balıkcılar», «Beşiktaşda 
Balıklar» ve «Güneşde-. Balıkcılar» ı; 
miralay Halil Beyin {Ressamı Halil 
Paşa) «Balıkdan sonra», «Gene Ba
lıkcılar» ı; Matmazel Lina Gaboçi
nin «Balıkcıları» ı. 

Balıkcı ve balıkcı hayatı, ba
lıkcı kayıkları, kurutulmak üzere 
ağaç askılara asılmış ağlar, ağ ta
mirleri palamut ve uskumru akın
larında Limanı ve Halici sandallar
la dolduran olta balıkcıları İstan- · 
,bulda fotoğrafcılara da zengin mev
zular olmuşfut. 

. . 
Bahkcı ve balıkcı çocuk 

(Ressam İzzet Beyin desenlerinden 
S. Boıealı eli ile) 

- 2007 -. BALIKCILAE 
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BALIKCILAR LONCASI SOKAĞI -
1957 den sonra genişl~yen ve hızlanan imarda 
tamam.en kaldırılmış olan İstanbul Balıkpaza
rının meşhur sokaklarından biriydi; Enıinönü 
Meydanı tarafından Balıkpazarı Caddesiyle 
gelindiğinde 1934 Belediye Şehir Rehberine 
göre sağ kolda dördüncü sokak, 1936 da Yeni 
Camiin önü açılarak meydana geniletildiğin
de ikinci sokak; iki dirsek yaparak Balıkpazarı 
Caddesiyle Balıkhane Sokağı arasında · uzanır
dı. 

1952 de çizi1:miş olup bu notiarın yanın
da bulunan krokiye göre sokağın .manzarası 

bu sokakta. yetmiş sene çalışmış Aşcı Baba 
İstelyo'nun rivayetine, .göre .o tarihde şöyle 
idi; ·cadde kavuşağın:dan girilince . sağ kolda: 

1 - Kapusu -Balıkpazarı Caddesinde, ka
dimdenberi Balıkpazarmm en namlı bir pas
tırmac~ı idi; son on yıl içinde eller değiştiT
di bir ara da kunduracı oldu. 2 ·ve . 3 - Yeme
nici Niko ve yemenici Lambo, belki yüz yıldan 
fazla yemenici olagelmiş iki dükkandı; gemici, 
kayıkcı, baiıkcı, çeşidli seyyar esnafla tulum
bacıları ayaklarına geçirdikleri yemenileri ter
cfüan bu iki dükkandan alırlar idi. Eski bıç-
kınların, yeniçerilerin giydikleri «Galata ye
menileri» en son bu dükkanlarda dikilmiştir. 
4- Sonadı «Tünel İçkili Lokantası», sahibi İs
piro; İspiro bu sokağa yalinayak; yarım pa'buc 
kahveci çırağı ola~ak gelmiş (15 numaralı 

nota bakınız), para sahibi olup burayı satın 
almıştı. Eskiden gaayet meşhur Miliyoti'nin 
meyhanesi idi. Aslı Ruınanyada İbrail kasa
bası rumlarmdan olup on üç yaşında Balık- . 
pazarına gelen ve fevkalMe dilber bir yüze 
sahib olduğu için «Yanmdünya» lakabı ile 
şöhret bulan, son yıllarım da, 70 - 75 yaşla
rında, yine bu sokakda Boris'in Meyhanesin-
de aşcılıkda geçir.en Barba İstelyo o şöhretli, : 
çocukluğunda Mihyotinin Meyhanesinde ateş 
oğlanlığı yapmıştı. Mihyotiden evvel de bura
sı meşhur «Hançerli Meyhanesi» imiş; Han
çerli adı da bir ateşoğlanınm · lakabından ge
lirmiş. Barba İsteiyo · Mihyotide çalışmağa 
başladığı sıralarda . bir gün üç Kefalonyalı 
gemici - korsan; meşhur kaatil, şaki Bıçakcı 
Petriyi burada basmışlar, kaçacak' en küçük 
bir delik yok iken şerir, peşine düşmüş olan 
dev gibi korsanların üçüncü de yere sererek 
kaçmağa muvaffak olmuş (B.: Petri, Bıçakcı). 
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Balıkcılar Loncası Sokağı 

5 - Tohumcu Hristo, meyhaneci bulgar 
Boris Kov9çef'in babası. Burada <iaha evvel 
Bulgar Anastasın kahvehanesi . vardı; kopuk 
yatağı idi. 6 - Bulgar Boris Kovaçef'in Mey
hanesi (B.: Borisin Meyhanesi). Yarımdünya 
Barba İstelyonun son günlerinde aşcılık yap
dığı dükkan. Meyhaneyi Borisden evvel· uzun 
bir müddet babası Hristo işletmiştir; Hristo 
burayı Yanko adında birinden devren aln'ıış
tır. Yankodan evvel de meşhur gedikli mey
hanelerden «Zmdan» burası imiş. 7 - Barba 
Leonun rakı · ve konyak imalathanesi; Barba 
İstelyo bu müess,eseni;n içkilerini piyasaya 
hangi isim altında verdiğini hatırlamıyor; 

«daha eskiden bir büyük meyhane de burada 
imiş» diyor; biz Sivaslı Aşık İbrahimin Balık
pazarı ıDestanına göre, bu büyük meyhane-
nin «Cellad Meyhanesi» olması gerekdiğini 

tahmin ediyoruz. 8 ~ Van,gelin Meyhanesi. 
9- Yemenici Haralambo; eskiden bu dük
kanda Filip adında meşhur aşçı vardı. 10-
Manav. 

Yine . Cadde kavuşağmdan girildiğinf 

göre sol kolda : 

11 - Mezeci ioço, nıinelka·dlm me~eci 
·dükkanı idı. 12- Tohumcu Vasil;. eskiden 
iranlı Ali adında birinin tütüncü · dükkanı 
idi. Barba İstelyo şöyle anlatıyor: «Benim 
çocukluğumda da · tütüncü idi; sahibi . yi
ne Acemdi, eşkiya kıliklı a~amaı; tütüncü 
adı altında esrar kaçakçılığı yapardı, adını 

·hatırlayamıyorum, güzel gençlere düşkündii; 
memleketlisi Aliyi yanına çırak aldığında Ali 
15 - 16 yaşlarında pek güzel bir çocuktu; 
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acem geceleri bir handa kalır, Aliyi dükanm 
üstündeki bekar odasında yatırırdı; bir gün 
ortada görünmedi, kayboldu. 

Çardak İskelesinde denizden cesedi
ni çıkardılar, genç bir laz kayıkcı tarafından 
öldürüldüğü· meydana çıkdı, tütüncü dükkanı 
çırağı Aliye kaldı, aradan çok yıl geçti, Ali 
evlenmedi, aynı bekar odasında yatıp kalktı; 
bir gün odasının döşeme tahtaları çöker, al
tında bir define bulur, esrarcı acemin altın

larıdır denildi, birdenbire zengin olunca dük
kanı kapadı, İrana gitti, Meşrutiyetin ilanı 
sıralarına rasıtlar». 13 - Balıkpazarının bel
ki İstanbulun en namlı fes kalıpcısı Mimiko
nun dükkanı idi. 14 - Bir aşcı dükkanı var
dı; sahibi rumdu, sonra tohumcu oldu. 1-5 -
İbrahim· Çavuşun kahve ocağı; çayı kahvesi 
çırağı ile bu sokak boyundaki dükkanlara gön
derircli. Çavuş bu dükkanı Yunaıiistana giden 
bir rumdan almıştı; meyhaneci İspiri işte bu 
rum ka'hvecinin çırağı idi. · 16 - Tohumcu 
Yorgo. 17 - Yemenici Anastas; bu da eski 
ve namlı bir yemenici dükkanı idi. Barba İs
telyo şöyle anlatıyor: «Kanlı bir dükkandır; 
Anastasın eline geçmeden bu dükkanda işler 
Vasil adında bir yemenici kalfası, pek güzel 
bir gençti, Kız Vasil derlerdi, ıkayıkcı kopuk
larından ve namlı şerirlerden Laz Dimitri kö
tülük yolunda musallat olur, gözlerimle gör
düm; kayıkcı dük-kana geldi, Vasile takıldı, 

yemenici kösele kesiyordu, elindeki bıçakla 
fırladı, fakat dükkandan çıkamadı, Laz, bıça
ğını daha evvel davranıp Vasilin tam kalbine 
indirdi, kaçtı; fakat iskeleden ika,yığına atlar
ken hemşerileri -tarafından yakalanıp zabtiye
ye teslimi edildi. Dükkanın mermer eşiğinde 
vasilin: kanının lekesi, şu kadar yıl geçti, hala 
durur». 

18 - Berber Ali Beyirt dükkanı. 19 -
Vangelin dükkanı. 20 Tohumcu Aleko. 21 -
Tütüncü. 

Bibl. : Barba İstelyo, Not. 

BALIKCI KUŞLARI - Boğaziçinin 

·balıkçıl kuşları hakkında mer~um Ca
bir Vada, «Boğazıçı konuşuyor» adında
ki eserinde şu notları kaydediyor: «Ba-
lıkçılların parmakları kürekli olmadığın
dan yalnız bacaklarını denize daldırarak 
gı-da temin ederler. Daima eşleriyle ya
şarlar. Düşmanlardan emin addettik-

leri denize yakın sarp yerlerdeki yapraklarını 
dökmiyen ulu ağaçların yüksek dallarına yu
va yaparlar. Kaplıca · mezarlığında kÔrfez ci
hetindeki büyük servilerin yüksek dallarında 
bir çok balıkçıl yuvaları görülür». 

BALIKCI SANDALI - Boğaziçinde bil
hassa kibar amatör bahkcılar 'kullanırdı za-

' manımızda hemen hiç kalmamış gibidir. Kıçı 
aynalı iki çifte bir sandal tipi olup çaparide 
ve oltacılrkta kullanılır, olta takımları san
dukçaları kıç altında hıfzedilirdi. 

BALIKCI SEPETLERİ - Türk ballkcı
ları dolayısiyle İsıtanbul sularında avlanan. ba
lıkcılar tarafından. balık ve mukşeı:at avı için 

. kullanılan sepetlerin hepsi sazdan yapılır. 
Balıkcı ~epeti imalinde kullanılacak saz

ların yağmur: görmemiş ve kum üzerinde ku
rumuş olmasına dikkat etmelidir, ~:ksi tak
dirde dayanmaz. ince ve kısa sazlara «dişi», 
kalın: ve uzun sazlar da «Erkek» denilir. Er
kek saz daha dayanıklı olduğuııdaıi balıkcı
lar sepetlerinin erkek sazdan _ yapılmış: olma
sına dik~at ederler. 

Balıkcı sepetleri -İstakoz sepeti, İzmarid 
sepeti, karides sepeti ve gelincik sepeti olmak 
üzere dört nevidir; fakalt hepsi birbirine 
benzer, yalnız büyüklüğüne ve gözlerinin: ge
nişliğine göre yukarıdaki isimleri alırlar. Ba
lıkcı sepetinin şekli ile bir sepet takımının 
teferrüatı ve bu balıkcı tabirleri, bu satırların 
yanında bulunan resimde gösterilmiştir. Bir 
bedene 10 - 20 sepet bağlanır; ve mesela bir 
istakoz taıkımi denilir. Beden için· sağlam 
hurma halatı tercih edilir . ve sepetler bedene 
üçer kulaç ara ile •bağlanır.-

İstakoz sepeti, yuvarlak ve erkek sazdan ya
pılmış uzunca bir sepettir. ·Bu sepetle istakoz 
ve böcek avlanır. Bu sebetler erkek sazdan 
yapılmaz ise, istakoz, makasları ile sepeti ke
ser ve kaçar. Gözleri 5 - 6 santimetre açıklı-

Balıkcı sandalı 

(Resim : K.. Deveciyandan) · 
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Balıkcı sepetleri 

1- Sepet, 2- Kapak, 3- Sepet ağzı ve hazııcsj, 4- Sepetlerin bağlandıjı 
kolanlar, 5- Ana bedene kolonlarla bağlı sepetleri deniz dibinde tesbit . eden ayak 
taşlan, 6- Ana beden, '7- Deniz yüzündeki bandınya bağlı ip. 

ğıi1dadır. Medhalinde 
sazdan . yapılmış huni 
şeklinde bir ağırbk var-
dır, sepete giren istakoz 
veya böcek •bil" daha dı
şarı çıkamaz. Sepetin iç 
kısniına • balıkcı • ağzında 
hazine denilir, hazine
nin dibinde tahta ·bir ka
pak vardır, sepet yukarı çekilince tutulan is
takoz veya böcek bu kapak açılarak alınır. 

Sepetlere .yem olarak izmarit, istavrit gibi 
balıklar konulur, ·yemler ağaçtan yapılmış bir 
şişe dizilerek konulur. Sepetler sabahleyin er
kenden denize, bilinen istakoz yataklarına atı
lır, yirmi dört saat sonra da yoklanarak, do
lu sepetlerden avlar toplanıp yemler tazelenir 
ve sepetler· tekrar denize bırakılır. 

İstakoz, böcek, gelincik ve . karides sepet
lere geceleri girer. 

Boğaz içinde, sepetlerin, suların ceryan 
şiddetiyle sürüklenip kaybolması için bede
nin bir ucuna, parmak kalınlığında ve elli alt
mış metre uzunluğunda bir ip bağlanır, diğer 
ucuna da büyükçe bir · manta,r veya hafif ağaç 
parçası raptedilir ki buna balıkcılar «bandra» 
derler. 

Halicde veya İstanbulun ceryansız, akın
tısız sahillerinde denize atılan sepet takımla
rının ~denine bandıra konulmaz, balıkcı, se
petleri bırakacağı yeri nirengi noktaları ile 
tesbit etmiştir, muayyen vektinde dönüp gel
diğinde, etrafında kendisine malum sabit nok
taların merkezini bulunca uzun bir ipe bağlı 
ve malya denilen dört çatallı küçük bir çapa 
ile. denizin dibini araştırır ve bir iki dakika 
içinde sepetlerini bularak çapasını bedene ta
kıp takımı yukarıya, kayığa çeker. 

6 
'5-

4 

., .... 
4 

5 

15 - 20 sepetlik bir 
takımı kullanabilmek 
için iki yahut üç · çifte 
bir kayık ile dört tayfa 
bulundurmak lazıindır: 

3 B-irinci Cihan Harbi 
arif esin-de bir is-takoz se~ 
peti 15 kuruşa yapılırdı. 
Beden halatı, kolan ip
leri ile beraber onbeş se-

petten mürekkep bir takım. da 3 - 3,5 liraya 
ancak çıkardı. (B. : İstakoz, Böcek, Gelincik, 
Karides, İzmarit). 

BALIK FIÇILARI - İstanbuldaki balık 
tuzlayıcıları, hususi isimlerle anılan istandart 
fıçılar kullanırlar. Torik, torik yarması, pala
mut, uskumru, kolyoz, sardalya ve hamsi ba
lıkları tuzlamasmda kullanılan bu fıçılar boy 
boy olup: 

Çakon fıçı 6,5 - 8 · çift torik lakerdası, ya.'.' 
hud 400 - 500 aded Uskumru, yahud 35 - 40 
kilo kolyos, sardalya veya hamsi. alır, balık 

tu?:lanıp istif edildikten sonra 35 - 42 kilo ge
lir. 

Kova ve binlik fıçı 9,5 - 11 çift torik la
kerdası, 600 - 1000 aded uskumru, 45 ~ 50 ki
lo kolyos, sardalya veya hamsi alır, balık tuz
lanıp istif edilten sonra 48 - 58 kilo gelir. 

Şamandıra 12 ~ 22 çift torik yarması, 35-
65 çift Tuzlu palamut, 70 - 80 kilo kolyos, sar
dalya veya hamsi alır, balık tuzlanıp istif 
.edildikten sonra 75 - 85 kilo gelir. 

Tuzlu balıklar yüzde 20 - 30 arasında 
fire verir. Mayıs·, eylOl ve teşrinievvelde av
lanıp tuzlanan kolyozlar az, haziran, temmuz 
ve ağustos aylarında avlanıp tuzlarraİı. kolyoz
lar çok fire verir. Yazın avlanıp tuzlanan ham
siler yüzde otuz, kışın avlanıp tuzlanan ham-



ANSİKLOPEDİSİ -:: 2011 ~ ;'BALIK EM.ANETİ 

siler ancak yüzde beş fire verir. Nisandan• 20 
temmuza kadar avlanan sardalya balıkları za
yıftır, yüzde onbeşe kadar fir.e verir, sair za
manlarda avlanan sardalyaiarın tuzlama firesi 
yüzde beşi geçmez (Bu balık isimlerine, Sar
dalya için Ateş Balığına bakınız). 

Bibl. : K. Deveciyan, Balık ve Balıkcılık. 

BALIK EMA.NETİ, BALIK EMİNİ, BA
LIKHANE, BALIKHANE NAZIRLIĞI - İs-. 
tanbul sularında tutulan, yahut başka sularda 
avlanıp İstanbul piyasasına getirilen balıkla
rın balıkcılar tarafından devlet kontrolu al
tında balık madrabazlarına ve tablakar esna
fa müzayede ile satıldığı ve satılırken: kanun 
gereğince vergisinin devletçe tahsil edildiği 

müessese; tarihi kesin olarak ·bilinmemekle 
beraber lstanbulun fethinden az sonra kurul'.. 
muş olacağını tahmin eıttiğimiz bu müessese
nin ilk adı «Balık Emaneti, Balık Eminliği» 
olmuş ve teşltil!tın başına da «Balık Emini» 
ünvaniyle Başdefterdar (Maliye B-akanlığına) 

bağlı bir müdür getirilmiştir. Tan.zimatdan 
sonra, Abdülmecid zamanında iktisadi ve sı

nai kalkınma maksadı ile Devlet yabancı malı 
kaynaklardan istikrazlar aktedip alınan mil
yonl~ca altın, ha-kiki kalkınma yerine lüks 
ve şatafata sarfedilince, borçlar ve faizleri 
ödenemiyecek bir yekuna varmış, Osmanlı 
hazinesi iflas uçurumunun önüne gelmiş ve 
yabancı alacaklıların tebaası bulundukları bü
yük Avrupa Devletlerinin baskısı' ile alacak
larını emniyet altına koymak için bir «Düyu
nu Umumiye İdare» kurulmuştu. Bu idare, ki 
tarihimizde müstakil devlet mefhumu ile ta
ban tabana zıd. acı kapkara bir hatıra bırak
mıştır, devlet hazinemizin gelirini teşkil eden 
vergilerin en sağlamlarını, kaymaklarını, or
tadan Osmanlı maliyesini çıkararak, mükel
leflerden kerldi teşkilatr ile, kendi eli ile tah
sil etmek hakkını almıştı (B.: Düyunu Umu
miye Binası; İstanbul Erkek Lisesi). BU arada 
İstanbul ve tekmil Marmara havzasında ve 
Manyas gölünde . tutulan balıklardan alınan 

vergi (balık resmi) de Düyunu Umumiye İda~ 
resine bırakılmıştı; Düyunu Umumiye de bu 
zengin işi çevirmek ve kaçak balık avcılığına 
mani olmak için bir balıkhane idaresi ·kurmuş, 
idarenin başına «Balıkhane nazırı ünvani ile 
bir müdür getirmişti. · 

1957 de İstanbulda bütün hızı ile başla
mış olan imar faaliyeti arasında yıktırılan ve 

yeri Eminönü meydanına katilan İstanbul Ba
lıkhanesi de bu Nazırlı!_{ tarafından görüldü. 

Meş'um Düyunu Umumiye İdaresi Lozan 
muahedesi ile kaldırıldığında bütün Balıkha
neler idaresi Türkiye Cumhuriyeti Maliye Ba
kanlığına bağlandı. 1950 nisanında Türk ba-

. lıkçılarını koruma yolunda balık avi resmi 
kaldırılarak balıktan sadece satış bedeli üze
rinden bir vergi alındı, bu da mahalli Beledi
yelere ıterkedildi, bu münasebetle İstanbul 
Balıkhanesi Müdürlüğü de İstanbul · Beledi
yesi reisliğine bağlandı. 

Balık Eminliği . zamanında da İstanbulda 
her gün tutulan balıkların balık madrabazla
rına ve tablakar esnafına satıldığı ve balikcı
lardan balık resminin alın:dığı bir balıkhane-. 
nin · bulunduğu m1:1hakkaktır, hatta Balık 
Eminleriyle maiyetindeki -memurların bu Ba
lıkhane içinde veya hemen civarında bulu
nan bir dairede çalışmış olacakları söylene~ 
bilir. ·Biz bu eski Balıkha.nenin yerini tesbit 
edemedik. İstanbul Balıkpazan, fetihden ev
vel Eminönündeki Büyük Gümrük ile yemiş 
iskelesi arasındaki sahada kurulmuş, Türkler 
de bu meşhur çarşı boyunu ayni yerde mu
hafaza etmiş olduğuna göre eski Balıkhane
nin ve Balık Eminliğinin de .. Bahkpazarında 
bulunduğu kanaatindeyiz; Fakat İstanbulşeh
ri sahillerindeki iskeleleri, miri mebani _ ve 
hattA eşhasa aid bütün binaları sahipleri~ 
nin ve hatta kiracılarının isimleri ile teker 
teker kaydeden Bosıtancıba.şı defterlerinde 
(B.: ·Bostancıbaşı defterleri) bu sahada bir 
Balıkhanenin mevcudiyetini belirtecek kayda 
rastııyamadık. Balıkha.nenin, Balıkcılar Lon
cası gibi Balıkpazarının iç sokaklarından bi
rinde bulunmuş olacağı muhtemeldir. Bostan
cıbaşı defterlerinde bilakis· şaşırtıcı bir ~ayde 
rastladtlt; Unkapanı · iskelesiyle Cibali iske
lesi arasında, bu iki iskelenin ortasına düşen 
bir yerde bir «Balıkhane İskelesi» kaydı bul
duk ki Balı:kpazarından hayli uzaktadır ve bu 
sahil boyunda lebideryada Musevi _ evlerinin 
arasına sıkışmıştır. Bu iskele adından Balık- · 
hanenin orada, az geride bulunduğu tahmin 
olunabilir, Doğrudan deniz kenarında bulun
mayışı Bostancıbaşı defterine kaydedilmemesi 
için kAfi bir sebeptir. 

Unkapanı ile Cibali arasinın -Bostancıba
şı defterinde tesbit edilmiş manzarası şudur 
(Defter İkinci -Mahmud devrine aittir): 
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Unkapanı naibi efendinin odası (dairesi) 
- Unkapanı İskelesi - Unkapanı Meydanın
da Subaşı Süleyman Ağa Camii - Osman Ça
vuşun kahvesi, üstü bekAr odası - Meydanda 
taşcı dükkanları, üstü bekar odaları - Y enişe
hir li Avramın evi - Eminağazadenin bekar 
odası, altı kayıkhane - 56 ıncı Yeniçeri Orta
sının iradı yahudhane, altında kayıkhane -
Çuhacı yahudinin yalısı - Miskcibaşı oğlu Ya
konun yalısı - Frenk dellalı Yakonun yalısı 

ve kayıkhanesi - Basmacılar kahyası kızının 

irad yahudhanesi ve kayıkhanesi- Balıkhane 

İskelesi - Hayim yahu-dinin evi - İsak yahud:i
nin evi - Tüfenkhane ve Tüf enkhane İskelesi -
Yeniçerilerin Tomruk meydanı ..... . 

Eğer Balıkhanede lebideryada olsaydı, 

yukarıdaki satırlarda görülen tüfen~hane gibi 
«Balıkhane ve Balıkhane İskelesi» diye kay
dedilirdi. 

Bostancıbaşı defterinde Unkapanı ile Ci
bali İskeleleri -arasında ıbir Balıkhane İskele
sinin kesin olarak kaydedilmiş olmasına rağ
men , biz Balıkhanenin Balıkpazarından bu 
kadar uzak bir yerde kurulmuş ·olacağına ih
timal veremiyoruz. Eski İs-tanbul Balıkhane
sinin yeri ancak devlet arşivindeki vesiikalaı·
la tesbit edilebilir; ·bu vesikalar_ ise henüz tas
nif ve fihristlerde neşredilmemiştir, aranılan 
•kayıi:dde divanıhümayun mühimme defterle
rinde bir tesadüf eseri rastlanacaktır; o za-

; man da eski Balıkhanenin yalnız yeri değil

dir, ·belki kadim nizamı, teşkilatı illi öğreni
lecektir. 

Düyunu Umumiye İdaresinin son balıkhane 
müdürü olup Milli Kütüphanemize «Balık ve 
Balıkcılık» adı ile muhalled bir eser bırakmış 
olan Karakin Bey Deveciyan mevkilerini, hu
dutlarını, devam müddetleri ile her mevsim 
ne zaman kurulduklarını, ne cins balık tutul
duğunu ve katlimdenberi devam edegelen 
teamüllerini yazarak İstanbul sularında_ 42 
dalyan adı veriyor, ve yalnız Boğaziçinde, es
kidenberi devam edegelen teamül ve adetle
riyle 59 voli yerinin mevkiini tesbit ediyor. 

Bu iki rakam, İstanbulun günlük hayatın
da balıkcılığın çok mühim bi.r yer aldığını 

gösterir; ve unutmamalıdır ıki -binlerce olta 
balıkcısının faaliyeti de dalyanların ve voli · 
yerlerinin dışında kalmaktadır. Asırlar bo
yunca balıkcıların başı boş -bırakılamıyacaği, 
İstanbulda toptan balık satışının bir balıkhane 
çatısı altında bir nizama bağlanmış olacağı 

aşi~ardır. 
1957 de bütün hızı ile başlayan ve adına 

'<İstanbulun imarı» denilen, aslında ise bü
yük Türk İstanbulu ziyankar diktatör Adnan 
Menderesin bir kırık oyuncağı yapan tarih ve 
sanat cehlinin duygusuz faaliyeti arasın

da .kaldırılmış olan tarihi Balıkpazarın
-daki Balıkhanenin ancak yarım asırlık bir ta
rihçesi vardı; 1902.senesinde Düyunu Umumi
ye İdaresi tarafından kurulmuştu. <<Rali Ha
nı>> adını taşıyan ve sahi-binin kim olduğunu 
öğrenemediğimiz bu bina 1901 de Balıkhane
ye çevrilmek üzere Düyunu Umumiye İdaresi 
tarafından devlet hesabına satın alınmıştı. 24 
Eylıll 1901 tarihli Tercemanı Hakikat gaze
tesinde bu yolda ilk intişar eden haber şu
dur: 

«Galata Köprüsünün Yemiş cihetindeki 
Rali Hanı Balıkhane ittihaz edileceğinde.n, 

binayı mezktlrun hazine namına Düyunu 
Umumiye İdaresince satın alınması hususuna 
iradei seniye: çıktı. Mimar Valori tarafından 
tanzim edilen plan mucibince kariben inşaata 
başlanacak, önüne mükemmel · bir rıhtım ya
pılacaktır». 

Rali Hanında Balıkhane olmak için ya
pılması zaruri tadilat bir yıl sürmüştür ve İs
tanbul Balıkhanesi olan hane, Balıkhane Na
zırlığı ile bera-ber yine Düyunu Umuıniyenin 
pençesine geçmiş bulunan servet kaynakları
mızdan Tuz İnhisarı İdaresi, Tuz N azırılığı 
da yerleştirilmiştir. Ayni gazetenin 15 kasım 
1902 tarihli nüshasında da şunlar yazılıdır: 

«Balrkhane ve Tuz Nezareti için Balık
pazarı sahilinde bir sureti metine ve zarif ede 
edilmiş olan dairenin veladeti hümayuna rast
layan günde resmi küşadı yapılacağından ge
çen gün Düyunu Umumiye 'meclisi idare reisi 
komandan Berje binaya giderek inşaatın o 
güne yeti.şmesi için icab edenlere talimat ver
miştir. «Galatada Mumhane Caddesinde bir 
handa bulunan müskirat nezareti de yeni Ba
lıkhanenin üst katına taşınmıştır. Balıkhane 
heyeti yeni binasına yarınki pazar günü nak
ledecektir». 

Tercemanı Hakikat 18 kasım 1902 tarih
li nüshasında, İkinci Sultan Abdülmecidin 
Osmanlı tahtına cülusu yıldönümüne rastlı

yan Balıkhanenin açılış töreni için de şu taf
silatı veriyor (el.ili sadeleştirdik):• 

«Küşadı elhak pek muntazam pek mü-
debdeb oldu. . . 
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«Saat altı raddelerinde düyunu umumi
ye erkanı v.e kalem rüesası peyder pey -gele
rek Balıkhane Nazın Ali Riza Bey tarafından 
istikbal edildiler. Saat yediye doğru da ku
mandan Berje gelerek davetliler alt kattaki 
geniş müzayede yerine jndiler. Burası, Boğa
ziçi ve İstanbul civarında_ avlanarak Balıkha
neye gönderilen her nevi mahsulatı bahriye
nin balıkcı esnafı arasında pazarbası tabir 
edilen münadiler marifeti ile ·bi'ın;_üzayede' 
satışına mahsus olub zemini mermer ile dö
şenmiş ortası balıkcıların müzayede esnasın
da hücumuna karşı balıkların -konulmasına 

mahsus demir parmaklıkla tahdid edilmiştiı;-. 
Zikrolunan parmaklığın etrafına davetliler 
oturmuş, bu sahanın bir tarafına da bir ma
halli mahsusa Babıali düagusu ve Sehzade 
Camii imamı evveli İbrahim Edhem,~ Efendi 
gelerek beliğ bir dua kıraat eylemiştir. Duayı 
müteakib pazarbaşı Vasilaki Efendi zikrolu-, 
nan parmaklığın dahilinde çevalyalar içinde 
bulunan 17 kilo en nefisinden barbunya, çi
nekop ve pisi balıklarını müzayedeye çıkar

mış, 150 kuruşdan başlayan müzayede, 600 
kuruşda Bahkhane Nezaretinin -üzerinde ka
larak satın alınan balıklar Padişahımız İkinci 
Sultan Abdülhamid için saraya gönderilmiş
tir. Müzayededen sonra Düyunu Umumiye 
komiseri Said Bey tarafından- bir nutuk_ irad 
edilmiştir. Sonra ikinci kattaki nezaret odası
na çıkılarak pek müzeyyen olarak •tefriş edil
miş bulunan bu odada, davetliler, şekerci Lö
bon tarafindan hazırlanan büf11de izaz edil
miştir. Komandan Berje bir nutuk irad etmiş
tir». 

Balıkpazarındaki Balıkhanenin 18 kasım 
1902 deki resmi küşa-dı çevalyalar için müza
yedeye konulan 17 · kilo en nefisinden bar
bunya ve minekop balıklarının 600 kuruşa 
balıkhane Nazırlığının üzerinde kalmasiyle 
yapılmıştı. 

1902 den zamanımıza kadar İstanbul Ba
hkhanesinde balıklar ile sair deniz mahl1ikatı 
ayrı ayrı satış şekline tabi olagelmiştir; va
tos, köpek balığı, kalkan balığı, suıbye, ista
koz, ·böcek, bines ve pavurya adetle; -pala
mut, torik ve bu cinsten ,bulunan sair 'balık
lar yine adetle faıkat çift olarak; istiridye, 
midye, taı:ak, çağanoz, karides ve emsali mu
kaşşerat tartılmadan çevalyalar içinde göz ka
rariy le, -bütün diğer balıklar da yine çeval
yalar için-de fakat tartılarak, okka, Cumhu-

riyet devrinde de kilo ağırlığı üzerinden sa
tılagelmişlerdir. 

Bir vesikaya dayanmamakla beraber bu 
teamülün Düyunu Umumiye Balıkhanesine 
eski Balık Eminliği Balı:k-hanesinden intikal 
etmiş olduğunu söyliyebiliriz. 

Elimizde İstanbul bahkcılığı üzeriQ.e 
dikkatıe okunacak bir vesika vardır; hicri 
985 (Miladi 1577) yılında divanı hümayundan 
İstanbul Kadısına gönderilen bir ferman-da 
şunlar yazılıdır (Bugünkü dilimze çevrilmiş
tir): 

«İstanbul Kadısına hüküm ki; 
«Halen Balık Emini olan İshak Divanıhü

mayunuma adam gönderüb hassayıhümayu

num (padişahın nefsi) için ··balık avlayan müs
lim .balıkcılar ıgrıb ile balık avlayagelmemiş 
iken halen ığrıb ile balık avladıklarını, ve 
bu -yüzden de balık mültezimine zarar ver
diklerini bildirmiştir. Buyurdum ki bu fer
manım geldikte meseleyi tahkik it, Balık Emi
ninin bildirdiği gibi hassayıhümayunum için 
•balık avlayan müslim balıkcıların ığrı-b ile 
balık avlama için ellerin-de izin farmanları 

yok ise onları ığrıb ile balık avlamaktan men 
it, kadimden,beri ne şekilde balık avlıyorlar 
ise yine öyle avlasınlar». 

Bu ferman, an'anelere dayanan haklar 
karşısında evvela bir adalet vesikasıdır, Son
ra öğreniyoruz ki, başta Padişah, sarayı ·hü
mayun halkı ancak müslümaıi balıkcıların 
tuttuğu balıkları yemektedirler; İstanbulun 
müslüman sekenesinin büyük bir kısmının 

da ayni taassubu gösterecekleri muhakkaktır; 
bundan da, Tanzirnatdan evvelki devirde İs
tanbul sularında müslirn ve ,gayri müslim 
balıkçıların ayrı ayrı çalıştıkları, ve tuttuk
ları balıkların da Balıkhanede hangi balık
cılar tarafından tutulmuş olduğu tasrih edi
lerek satıldığı yolunda bir hüküm çıkarıla

•bilir. 
Bu fermandaki diğer mühim noktada 

balık iltizamından bahsetmiş olmasıdır. Bu 
küçük kayıd, · devletin İstanbul sularında av
lanan balıklardan alınan vergiyi iltizam usu
lü ile erbabı servetten bir şahsa devretmiş 
olduğunu gösteriyor. Yani balık avı resmi
nin hazineihümayuna sağladığı yıllık gelirin 
- bolluk ve kıtlık nazarı, dikkate alınarak -
ortalama tutarını bir mültezim üzerine almış, 
bu parayı hazineye defaten ödemiş yahut bel
li taksitlerle ödeme.ği kabul etmiştir; ken-
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disi balık resmını balıkcıların yıl boyu.uca 
tuttuğu balıklardan tahsil edecektir; bahtı 

kadere, bolluk olursa büyük kar sağlıyacak
tır, kıtlık olursa zarar edecek, iflas edecek
tir. 

Mültezimin elinde Karadeniz, Boğaz, Mar
mara suları, faaliyet sahaları çok geniş olan. 
İstanbul balıkcılarını nezaret 'altında bulun
duracak ve kaçak balık avına ':'e satışma mani 
olacak bir deniz zabıtası teşkilatı yoktur; bu 
teştiş ve nezareti devlet yapacaktır; bu mühim 
işi de İstanbul sularının emniyetine memur 
edilmiş olan Bostancıbaşı Ağa ile B.onstancılar 
Ocağına bırakılmıştır (B.: Bostancıbaşı; Bos
tancılar). 

Dalyanlar ve voli yerleri balık avı ruh
sat fermanlariyle inzibat altındadır, faaliyet
leri İstanbul ve civarının sahillerindeki bos
tancı kollukları karakolları tarafından da 

'nezaret altında bulundurulmaktadır; tutulan 
balıklar da satış için İstanbul Balıkhanesine· 
gönderilmektedir. İstanbulda ,büyük; Balık~ 
hanenin mevcudiyeti bu bakımdan da şart
tır .. 

Sarayı hümayun için ·balık tutan balık
cıların ellerinde ruhsat farmanları bulunma. 
dığı halde ığrıb ile balık tutmalarından şi

kayet edilmesinin sebebi, bu balıkcıların 

«Saray Balıkcısı» imtiyazı altında . ığrıb ile 
ruhsatsız ve sarayın günlük balık ihtiyacını11 
kat kat üstünde balık tutmaları,. tutulan faz
la balıkları da, Balıkhanede resim ödemedik
leri için halka kaçak olarak ucuz ucuz sat
maları, Balıkhane satışında balık fiatlarının 

düşmesine sebep oldukları, bu yüzden de ba
lık mülteziminini zarara sokmuş bulunmaları
dır. 

Tanzimatdan evvelki· devirde olta balık

cılığının tamamen serbest bırakılmış olduğu 
nu zannediyoruz. 

Balık resmi Düyunu Umumiye idaresi
ne te:rkedildikten sonra, bu idare balıkhane 
kolcuları vasıtasiyle ·balık kaçakcılığı yolun
da İstanbul suları balıkcılarına göz açtırma
mıştır; bir ata sözü hükmünce «alacağına şa
hin» olmuştur. Serbest olan olta balıkcılar-ı 
da yıllık muayyen bir ücret karşılığı bir ba
lık avı ruhsat vesikası almağa mecbur tutul
muştur. 

Yıllık iltizam usulü yerine de voli yer-_ 
lerini'n üçer sene müddetle talihlerine mü-

zayede ile verilmesi usulü konmuştur. Tasvi
riefkar gazetesinin 26 teşrinievvel 1909 ta
rihli nüshasında, Düyunu Umumiye İdaresi 

·. bu yolda :bir sui istimal ile ittiham .edilmiş
tir; şöyle .ki : 

Küçükçekmece Gölünde üç sene müd
detle balık avlama hakkı müzayedede daima· 
50.000 kurusun üstünde istekli bulur iken o 

$} yıl müddeti bitmiş, olan bu av hakkı, ilansız 
yapılan bir «Kaptı kaçtı» müzayede ile 15.000 
ku·ruşa verilmiştir. 

Gazete arada hazine hesabına kaybolan 
35.000 kuruşluk, fark üzerinde imalı bir lisan 
i,le durmuştur. 

Balıkhane İdaresinin İstanbul Belediye
sine devri münasebetiyle 1 nisan 1950 cu
martesi günü balıkcılar İstanbul hemşehrisi 
sıfatiyle Balıkhanede ·bir tören yapmışlardı; . 
Aşağıdaki satırlar 2 nisan tarihli Cumhuri
yet gazetesinin şehir haberleri sütunundan 
alınmıştır: 

» Balık satışından aınmakta olan saydiye 
resminin kaldırılması ve İstanbul Balıkhane
sinin Belediyeye devri münasebetiyle dün 
sabah. 9.30 da Balıkhanede bir tören yapıl

mıştır. Vali ve Belediye Başkanı Dr. Fahr~d
din Kerim Gökay, Belediye Reis Muavini Su~ 
ad Kutat, Mezad Müdürü Necmeddin Arbatlı 
ile şehrimiz balıkcılarının hazır bulunduğu 

bu törende söz alan Balıkcılar Cemiyeti Baş
kanı Yusuf Yarar, Balıkhanenin İstanbul Be
lediyesine devri dolayısiyle ·balıkcıların bir se
vinç günü yaşadıklarını, Belediyenin burası
nı soğuk hava deposu ve asli satış yerleriyle 
her -bakımdan İstanbul Belediyesine yakışa
cak şekilde tanzim ve idare edeceğinden 

emin olduklarını belirtmiş ve Balıkhanede 

müzayetle usulünün devamını istemiştir. 
<<Müteakiben Vali ve Belediye Başkanı 

bir konuşma yapmıştı. Vali, bu konuşmasın
da Belediyenfo ·balıkcılara her türlü yardımı 
yapacağını1 fakat halka daima ucuz ve temiz 
balık vermeleri ,gerektiğini anlatmıştır'>> 

BALIKHANE KAPUSU - Balıkhane 
Kapusu, İstanbul surunun Sarayburnu ile 
Ahırkapu Feneri arasındaki üç kapusundan 
biridir; fetihten evvel Ayios Lazaros Kapusu. 
adını taşıdığı söylenir; surun, Topkapu Sara
yı arazisini çevirdiği kısımdadır; İstanbul ta~ 
rihinde acı ve kaiılı bir hatırası vardır; Pa~ 
dişah gazabına uğrayan vezirler huzurdan çı-
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karılınca buraya indirilir, kendisini takip 
eden fermana göre, ya evvelce hazırlanmış 

olup sahilde bekleyen bir gemiye bindirilip 
sürgüne gönderilir, yahut da idam _olunurdu; 
idam evvelce kararlaştırılmış ise, Bostancı

başı celladlarla daha evvel gelip paşayı ,bek
lerdi. Bu kapuya. ekseriya sadece Balıkhane 
denilirdi. Babıhümayun ve orta kapu ile· be
raber sarayın fırdolayı etrafını çevirmiş sair 
kapularını bekleyen kapucular ocağına men
sup neferlerin muhafazasında bulunan Ba
lıkhane · Kapusunda iri yarı güçlü kuvvetli üç 
-dört dane saray hammalı bulunurdu. 

Osmanlı hanedanının son vak'anüvisi 
Abdurrahman Şeref Efendi merhumun fıkra
larındandır: 

· «Alyanak Mustafa Paşadan işittiğini söy
liyerek Zühdü Beyefendi nakleder ki Sadı
razam Mehmed Emin Rauf Paşa Balıkhaneye 
indirile·c_eği gün (Hiri 1223 = · miladi 1808) 
Bostaiıcıbaşı Deli Abdullah Ağa gelip bir 
hayli beklemiş. Telaş ile Halet Efendi gelip: 
- Aman Abdullah Ağa gitme! .. Bura4u'da 
dolaş!.. Kallavi yüzünden bir türlü emrini 
alamadım, hele bakalım! .. diyerek acele sa
raya dönmüş .. Meğer Rauf Paşanın katli Sul
tan Mahmuda, arzolunup Padişah: - Onun 
başına kallavi pek yakışıyor, ,ben o güzel ıba
şa kıyamam, sürgüne gitsün! diye ısrar et
miş ve Halet Efendinin istediği olmamış. 

Vakta ki paşa sürgüne gönderilmek üzere 
Balıkhaneye indirilip tle Bostancıbaşıyı orada 
görmüş 'korkusundan idrarı tutulup bundan 
sonra zürriyeti olmamış. Rauf kırk üç . sene 
daha yaşamıştır, Alyanak Mustafa Paşa Rauf 
Paşanın damadıdır.» 

Balıkhaneye indirilen son Sadırazam Salih 
Paşadır (Hicri 1238 = Mil~di 1823); devlet 
işlerini -düzeltmek için Halet Efendinin İstan
buldan uzaklaştırılması gerektiğini · Sultan 
Mahmuda gizlice oradan tavsiye etmiştir. Ba
lıkhane kapusunun yanına, çok sonraları as
keri dikimhane· binası yapılmıştır. 

BALIKHA.NEKAUSU OCAĞI - . (B. -: 
Bostancılar Ocağı). 

BALIKHANE SOKAĞI - Eminönünde Ahi 
çelebi Mahallesi sokaklarındandı; nefsi Balık
pazarı semti içinde olup son imar faaliyetinde 
Bal*pazarı Çarşısı ve Balıkhane ile beraber 
kaldırıldı. Balıkpazarı caddesinden Deniz ke-

narına Balıkhane Kapusuna kadar uzanırdi; 
Balıkhanenin. kapalı olduğu, bir geçid hizmeti 
görmediği zamanlar için uzun bir çıkmaz so
kaktı. Cadde Kavşağından girildiğine göre 
bir araba geçebilecek genişlikte ve paket ta
şı döşeİiydi, kenarında ·beton yaya kaldİrım
ları vardı; sağ kol-da Balıkcılar Loncası So
kağı; sol kolda da Kafesli Şerbethane Sokağı 
ile birer kavşağı vardır; bu sokaklardan İkin
cisi ismini Balıkpazarının namlı gedikli mey
·hanelerinden (eski tabiriyle Şer,bethane) Ka
fesli ye nispetle almıştır. 

Balıkhane Sokağında sarraf, kese kağıd
cı. müskirat deposu, iskarmozcu, manav, ber
ber, tavukcu, kahvehane, ağ ipliği ve balık

cılık aletleri, levazımı satan yirmi iki dükkan 
vardı; Azim Anbarı, Yakobal Balıkcılık Şir
keti, Yeniümid Nakliyat Anbarı, Geyik Kon
serve ve Balıkcılik Şirketi de ·bu sokak üze
rinde idi. Sokağın -denize ulaşan bitiminde de 
dört katlı bir binada Eminönü Kaymakamlığı 
ile Eminönü Belediye Şubesi Müdürlüğü ve 
sokağa adını veren İstanbul Balıkhanesi var
dı (Şubat 1952) .. · 

Hakkı Göktürk 

BALIK KIRGINI Kışın şiddetli za-
manlarında, gün doğusu rüzgarı saniyede 
10 - 20 metre sür'atle eser ise, boğazın kanal 
ceryanı intizamını kaybeder ve kanalın ılık 

dip sularına sahillerin soğuk suları ;karışır; 

kanalın dip sularına çekilmiş olan balıklar, 

yarı balığın, hemen cansız bir halde -denizin 
sathına çıkar; boğaz balıkç.ıları buna -balık 
kırgını der. Büyük şehrin sahil halkı kayık
larla, yahut rıhtımlardan, ağ ve oltaya lüzum 
göstermeden balıkları kepçelerle, suya gaz 
tenekeleri daldırıp toplarlar. 

Bibi. : A. Cabir Vada, Boğaziçi Konuşuyor. 

BALIKLAMA - Yüzgeçler arasında 

isimlendirilmiş bir denize atlam~, dalma tar
zı: Kollar ileri uzatılır, avuçlar yekdiğerine 
yapıştırılır, baş, kolların bu suretle teşkil et
tiği mekik şeklindeki çenber içinde kalır. 

İstanbul argosunda: Bir kimsenin, ser
serilikte, kumarda, hovardalıkta, ken-disini 
f ela.kete ve sefalete sürükliyecek her hangi 
bir kötü yolda çılgınca hareketleri: 

- Delikanlı balıklama· gidiyor ... 
- Ahmed mi.. . Balıklama daldı bir 

kerre .... 
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Ticaret hayatında sonu muhakkak iflas 
olan salkım salkım gırtlağa kadar borç; ayni 
tabirler kullanılır, «Balıklama gidiyor.. Ba
lıklama daldı..» gibi. 

BALIKLI (ZOODOHOS PİYİ) AYAZMASI 
VE RUM ORTODOKS KİLİSESİ - Yediku
le dışında, Silivrikapusundan 200 metre me
safod~ bulunan bu ayazma İstanbul ayazma
larının en şöhretlisidir (B. : Ayazma; Ayia; 
Ayios). Miladın 457 yılında (belki az evvel, 
yahud az sonra) Bizans İmparatoru Birinci 
Leon o Makallis (Kaatil Leon) tarafından imar 
ve inşa edilmiştir. . 

Halk ağzında anlatılagelmiş ve bazı me
tinlere geçmiş bir hikayeciği vardır: 

Leon gençliğinde esnaf tabakasından ve 
son derece yoksuldu .. Çok sıcak bir y~z günü 
sur dışında, yalın ayak, hırpani kılıkla dola
şır iken ihtiyar bir köre rastlar, selam verir, 
kör -de: 

- Oğlum .. der, beni gölgelik bir yere 
götür, bağrım yanıyor, bana azıcık da su 
bul. .. · 

Leon ihtiyarın koltuğuna girer, fakat et
rafta ,bir gölge yer ve bir çeşme göremez. O 
zaman semadan ilahi bir ses işidir: «Sağda 
bir bataklık var, oraya götür, onun gözlerine 
o çamurdan sür, orada bir de kaynak, yüz
lerinizi yıkayın, onun gözleri görecek ve sen 
İmparator olacaksın! .. ». 

Bu sesi yalnız genç Leon işitir, hayret 
ve dehşet içinde körü o tarafa götürür, batak
lığı ve su kaynağını bulur. Orada ihtiyar kö
rün gözleri görmeğe başlayınca kendisinin -de 
bir gün imparator olacağına iman eder; işini 
·bırakıp orduya nefer yazılır, generalliğe ka
dar yükselir ve bir gün bir askeri ihtilal ken
disini imparatorluk tahtına oturtunca ö ça
murlu bataklığı ve sihirli kaynağı unutmaz, 
mükellef bir ayazma yaptırır ve Panayla 
(Meyrem Ana) nın adına ithaf eder. 

Meyrem Ananın adına ithaf edilmiş olan 
bu ayazmanın ,bir adı da «Zoodohos Piyi =
Hayat bağışlayan kaynak» dır. 

Elimizde kat'i deliller bulunmamakla 
beraber bizim" kanaatimizce bu ayazmanın 
mazisi çok daha eski-dir, hıristiyanlardan ev
vel, putperestlik devrine varır, burası bir 
Asklepion mabedi ~Hastane ibadethane), hat
ta, İyia (sihhat) aid bir mabed olabilir. On 
dördüncü asırda yaşamış tarihci Kallistos-

oğlu Nikoforos o Ksantopulos'un verdiği ma
lumat, ,bugün bile ora-da bir hastahanenin bu
lunması kanaatimizi kuvvetlendirmektedir. 

İmparator Kaatil · Leonun inşa ettirdiği 
ayazmaya yirmibeş mermer ·basamaklı mer
divenle inilir, ortada bir kubbe altında birle
sen dört dehliz tünelden mµteşekkildir. 
' Asıl kaynak iki kuyudan ibaret olup or
tada çamur ve suyun a·kması için gerekli de
likler vardır. Kırmızı mermerlerle döşenmiş, 
etrafında yine somaki mermerden bir leğen 
(tekne) bulunmaktadır. Tepesine çıkmak iste
yenlere kenarda ayrıca merdiven vardır. Et
raf altun, gümüş, ve sayısız kıymetli taşlarla 
süslenmiş, işlenmiş olup kubbesi altın kaplı-. 
dır. 

• Tarihci Prokopios'un verdiği malfı.mata gö
re 560 da Ayazmanın ikinci banisi Birinci Jus
tinianos (527 - 565) olmuştur. Bu namlı hü
kümdar mesanesinden · muzdarib iken Ayaz
manın suyu ile iyileşmiş, Ayasofya yapısın
dan artmış malzeme ile Zoodohos Piyi'yi ye
niden inse ettirerek, o civarda bulunan bir 
kadınlar ~nanastırına da koğuşlar, köşkler ila
ve ettirmiştir. 

Ayazmada şifa •bulduktan sonra buraya 
çeşidli bağ~larda bulunan Bizanslı seçkin 
simalar arasında İmparatoriça . Teodora'nın 
akrabası Glikera, İm9arator Mavrikios'un 
kardeşi Evdokia (?), Tekla, İmparatoriça İrini 
ve oğlu Kostandios'u zikredebiliriz. 

Bizans tarihinde Ayazmaya atfedilen en 
büyük mucize Tettalos isminde bi'r adama 
olanıdır. 

Bu zat tedavi olmak üzere Balıklıya ge
lirken yolda, Büyükçekmece dolaylarında va
ziyeti ağırlaştı, ölümden kurtulamıyacağını 
hissedince yanındaki adamlarına naşını 
ayazmaya kadar •götürmelerini ve orada üç 
kova ayazma suyu dökmelerini Vp.siyet etti. 
Öldü, ve vasiyetini ,yerine getirdiler, naşına 
üç kova ayazma suyu dökülünce tekrar ha
yata kavuşan Tettalos bir daha oradan ayrıl
madı, ömrünün sonuna kadar Balıklı Manas
tırında keşiş olarak kaldı. 1833 de Balıklı 

Kilisesinin insaatındaki kazılarda Tettalos'un 
mezar tasına ·rastlanmıs ve kilisenin nartek
sine kon~uştur. Yukarıda zikredilen vak'a bu 
taşın üzerinde yazılıdır. 

705 de Bizans kapularına kadar dayanan 
Bulgar istilasında, Ayazma soyuldu, hasara 
uğradı. İmparator İsavros'un zamanındaki 26 
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ekim 741, bit çarşamba günü,saat 8 de vukua 
gelen ·büyük. zelzelede de harab oldu. 787 de 
İmparatoriça İrini i ':Atinea (Atinalı İrini) ta
rafından tamir ve ihya edildi; fakat bir asır 
geçmeden ikinci .,büyük zelzelede yine harab 
oldu, 869 da kudretli bir •hükümdar olan İm
parator Makedonyalı Vasili_os tarafından tamir 
edildi. Bu imparatorun yaptırdığı bina 1424 
yılına kadar kaldı. 

İmparator Filosof Leon (886 - 912) ve 
zevcesi Teofano (Kilise bu kadını ölümünden 
sonra azizler arasına koymuştur) çekdikleri 
idrar darlığı ızdırabından bu ayazma ,suyu 
ile kurtuldukları için bir narteks inşa ettir
mişler, kardeşi Patrik Stefanos da mukaddes 
ması:ı!•~ -a""j'et kıymetli bir örtü hediye et
miştir. 

Bulgar kıralı Simeon'un oğlu Petro ile 
B-izans prensesi Maria'nın nikahları Balıklıda 
kıyılmıştır. . 

Tarihci Nikita Honniatis'in -naklettiğine 

göre latinlerin istilasında Bizansın vahşiyane 
yağmasından bu ayazma da kurtulamamıştır;. 
katolikler ayazmayı soyduktan sonra kiliseye 

tahvil etmişlerdir. Paleologoslar latinleri kov
duktan sonra Ayazmaya tarihi ehemmiyetini 
iade etmişlerdir. 

Bizansın bu son inhitat devrinde, ayaz
mada tedavi gören herkesin bir «ikon» yap
tırıp kiliseye hediye etmesi adet haline girdi 
Aralarında sanat kıymeti çok yüksek eserler 
vardır., 

«Zoodohos Piyi» ve Meryem Anaya it
haf edilmiş kiliseden maada Ayazma etrafın
da diğer dört yan kilise = pare klisi mev
cuddur (Bu yan kiliseleri müslümanların mes
cLdlerine benzetebilirim): 1 - Hait,m = Fi
losaf Leon'un Matheos isminde bir keşiş için 
yaptırdığı Ayia Anna Kilisesi; 2 - Magistra 
Artabastu'nun karısı Eleni için yaptırdığı Pa
nayia Kilisesi; 3 - Mihail Kilisesi; 4 ,_ 
Efstratios (Strati) Kilisesi. Bu son iki pare 
Kilisesinin ba-nileri meçhuldür. 

Balıklı Ayazması İstanbul surları dışın
da bulunduğundan fetihden evvel Osmanlı
ların eline geçmiştir. 

1585 de İstanbula gelen Leoglaviuc Balık
lıda Kuyudan maada diğer binaları da ha-

Ondokuzuncu asırda Balıklı Kilisesi 
(Th. Allom'un gravüründen S. Bozcalı eli ile) 
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rap halde görmüştür; .fakat 1648 tarihli hır 

mezar taşına rastlanmıştır· ki harap da olsa 
Ayazmanın mettuk olmadığına delildir. 1727 
de Derkos ·(Terkos) mitropolidi Nikodimos, 
bu mitropolitlik sınırı dahilinde bulunan Zo
odohos Piyi Ayazmasını . ihya etmek için ge
reken izni aldı, inşaata başladı. Yapılan ka
zılarda <<Panayia Balıkliotissa = Balıklının 

Meryemi adı verilen çok kıymetli -bir-ikonu 
kardeşi keşiş Kallini-kos'a verdi, onun vasıta
sı ile İstanbulun bütün rum evlerinde dolaş
tırtarak yapı için para toplattı; hem Ayazma 
ihya edildi, hem -de küçü-k bir kilise, keşiş
lerin ikaıneti için de dört koğuşluk bir ma
naştır yapıldı. Koll}l'l.ino İpsilanti'nin naklet
tiğine göre, 1732 de, devrin namlı bir mimarı 
olan ermeni Şirin Kalfa, ayni semt-de komşu 
ermenilerin göz koydukları Ayazmayı rum
ların elinden almak için ayrı bir yerde başka 
bir· kuyu kazdırdı, Der-kos Mitropolidi Samu
iı ile Patrikin şikayetleri üzerine devrin pa
dişahı Birinci Sultan Mahmud · bir ferman i_le. 
ermenilerin _tecavüzüne mani oldu, ve erme
nilerin açdığı kuyu dolduruldu. 

Ermeniler daha evvel, 1703 - 1704 ara-
sında da bu yolda bir teşebbüse girişmişler, 
o zaman da Üçüncü Sultan. Ahmed tarafın
dan Balıklı Ayazmasının rumlara aid oldu
ğunu tayin eden kesin tedbµ-ler alınmıştı. 
Hatta Sultan Ahmed ferman ile de kalmıya
rak Ayazmayı himayesine alarak arazisini 
Bayazıd Camii vakıflarına kattı. 

Balıklı civarında yerleşmiş olan müslü- . 
manlardan bazıları, Ayazmayı koruduklarını 
söyliyerek ziyarete gelen hıristiyanlardan bir 

·ziyaret ücreti almağa başJamışlardı. ,Üçüncü 
Sultan Ahmed bir ferman . ile bu bid'ati de 
kaldırdı. (1720). 

Zoodohos Piyi Ayazması, suyunda mev
cud balıklar dolayısı ile, 17 .inci asır sonları 
ile 18 inci asır baslarında, il-kin müslü.maıı-

. lar tarafından «Baltldı» diye anılmaya başla
dı. Bu isim kısa bir_ zaman sonra kesinleşe
rek hıristiyanların sözlerine de geçti. Bugün 
rumlar . arasında Zoodohos Piyi . adını bilme-, 
yenlere rastlayabiliriz. 

Patrik Sofronios zamanında (177 4 .. 1780) 
ayazmayı Derkos mitropolitliğinde b_uluıian 
Ananias tarafından seçilecek bir mütevelli 
heyetinin idare edeceği kararlaştırılmış ise de 
tatbikata zarar edilince idareyi mitropolid 
kendi eline aldı, 1784 de bütün masrafları 

. çıktık;tan sonra. 16,423 kuruşluk gelir .L~sağ
ladığı görülmüstü. 1790 da yine mütlvelli 
usulüne dönüldü, ve ,patrik Altıncı Nedtitos· 
zamanında ayazma paralarının Patrik~ıine 
kasasına yatırılmasına, .. oradan da mu~ber; 
namuslu tüccarlar eliyle ticaret alanındı~ i.ş~ 
letilmesine karar verildi. ' · 

1793 -de Üçüncü Sultan· Selimin bir'· izin 
fermanı ile Ayazma tamir edildi. 15 temmuz 
1793 de başlayıp dört günde tamam_lanan 
bu tamirde söhr-etli mimar Hacı Kom.ninos 
Kalfanın eliyİe 5750, kuru§ ödenmiş, btııiun 
1677 kuruşu malzemeye, geri kalanı d1fame
le ve ustalara verilmişti. 13 temmuzda · yeni 
ayazma ve . kilisenin açılma ayini yapüq.i. _ 

1794 de Derkos mitropolitliğinden pat
rik olan Yerasimos, mitropolitlikde halefi 
olan Makarios'u ikna ederek Ayazmay~ ve et~ 
rafındaki kilise müesseselerini doğrudan pat
rikhaneye bağladı ve ayazma geliri _paraları, 
Balıklı Rum Hastahanıeslnin masr_aflarına 
karşılık tahsis etti. Alınan ayrı bir karar_ ile 
Ayazmanın idaresi, İstanbulun pek ,muteber 
rum tüccar ve esnafı bilinen' kürkcüler, Sa
kızlı çuhacılar, abacılar, cevahirciler ve beta~ 
iciler esnaf loncaları tarafından seçilecek 
bir mütevelli heyetinin eline bır~ı.kıldı; 1794 
de mütevelli olarak Mihail HristU: ile Jorda
nis kaplanoğlu seçildUer,, bir. kaç sene sonra 
bunlara Hacı Savva Papazoğlu adında biri 
katıldı. 

24 mart 1821 de İstanbulda vuku bulan 
hareketler esnasında (Yurian istiklali için 
ihtilalci rumların gizli faaliyetinin meydana 
çıkarılması, gizli silah depolarının ve 'ihtilalci 
yuvalarının basılması. İstanbul Ansiklqpe
disi). Balıklı Ayazma ve Kilisesi de yıkıldL · 
On iki sene sonra Birinci Konstandios'un · 
patrikliği zamanında Balıklının tekrar inşa
sına izin verildi. Bunun tahakkuku için bir 
iane toplama heyeti kuruldu, Patrik ile Ayia · 
Sinodos meclisi İstanbul rumlarına hitaben. 
kiliselerde okunmak üzere müşterek bir be
yanname yayınladı (26 Temmuz 1833t _ 

O zamanlar karamanlı rumlar bilhassa 
Samatyada otururlardı, rumca bilmezler,. 

. türkçe konuşurlar idi; Sama:tya Kilisesine 
gönderdilen beyanname rum harfleri ile türk
çe olarak yazılmıştı, slireti şudur: 

«Evloyimeni hıristiyanlar. 
«Bu okuyan Patrik apodiksisinin mefhu

mu -budur ki şevketli, inayetli,. merhametli .. · 
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padişahı alempenah hazretleri Sultan Mah
mud efendimiz bize .ettiği türlü be türlü ina
yetlerden · maada bu inayeti dahi ihsan eyledi 
ve Balıklı Ayazmasının . eklisesi yapılmaya 

nutku hümayun eyledi. Onun için cümleni
zin malı1mu olup Barii teala Hazretlerine ni
yazlar ve dualar idesiz. Allah bir gününü bin 
eyliye, düşmanlannı kahreyleye. Amin. 

<<Kaldı .ki mademki bu Balıklı· Kilisesi
kefş olundu (keşf olundu), ve :bir kaç günden 
sonra ba~lanacak harcı külli olacak, cümle
niz im~atlerinizi yetiştiresiz ve · mürüvveti
nizden ne ki virecek olursanız Fener se.mtin
de naspolunan spitalia (hastahane) mütevelli
lerinden muteber . Hacı Anesti Hacı Hanna 
fahri kimselere getirip onlara teslim eyliye
siz ve Balıklıda götürmeye isteyen kimseler 
o tarafta naspolunan iki . muteber kimselere 
Hacı Manolakiye ve İplikci Konstandios'a 
teslim eyliyesiz, böyle malumunuz oiup işbu 
yardımınızı minval üzere idesiz ve · Patrik 
Efendimizin duaları üzerinizde olsun». 

İkinci Sul.tan Mahmud Balıklı Ayazma 
ve Kilisesinin tamirine 1727 deki bina şekil 
ve planlarına göre izin vermi~ti, ancak . te
melleri için yapılan kazılarda Bizans Kilise
sinin izleri çıkınca rumlar PAdişaha tekrar 
müracaat ederek binanın eb'ad ve şeklini 
meydana çıkan bu en eski kiliseye göre ya
pılmasını dilediler; • padişah rumların bu ri
casını da ka-bul etti. Yağcıoğlu Makri Kalfa 
ile hassa mimarlarından Leros pla:nı Hacı 
Nikoli Kalfa, bu yapı kalıntısına göre planı 
muvaffakiyetle çizerek ilk temel taşını 14 
eylül 1833 de koydular. Kilise gemi şeklinde 
32 X 22 (704 arşm murabbaı) arşın eb'ad 
üzerine in~a edildi. Aynı zamanda Balıklı 

Ayazmasının mermer döşeli kapusunun bu
lunduğu küçük zemin kilisesi de tamir edildi. 
Yapı 30 _aralık 1834 de sona erdi ve Patrik 
Konstandios oniki mitropolitle bera:ber hazır 
bulunduğu açılış ayinini 2 şubat 1835 de 
yaptı. 

O tarihten bu yana bu meşhur kilise bir 
kaç sefer daha itaımir, gö:rımüştür. Bunlarm 
içinde yalnız iki tamir esas. binaya bazı deği
şiklikler getirdiği için kayde değer, biri _1894 
deki büyük zelzeleden sonra gördüğü tamir
dir; diğeri de 6 - 7 eylul 1955 de vuku bulan 
müessif hadisede yanan ~ilisenın . ye_niden 
yapılması için Türkiye Cumhuriyeti hükume-

. ti:n.in cömert tazminatı ile el'an devam et
. mekde olan tecdiden tamirdir (1960). 

Balıklı Ayazma ve kilisesinin çevresinin 
imarı ile de uğraşılmıştır; bu arada Ayazma
yı ana şoseye bağlayan ve 1953 de yapılan 
asfalt yolu zikredebiliriz. 

Fetihden, bu yana Balıklı Ayazmasına 

gelen, bu namlı Ayazma ile. Kiliseyi ziyaret 
eden ve ayazma suyu ile şifa ·niyetine yüzü
nü yıkayan tek osmanlı padişahı İkinci Sul
tan Mahmud olmuştur. Sultan Mahmudun 
kiliseye gösterdiği hürmet ve papazlara ilti
fatı unutulmaz bir hatıra olarak -kalmıştır. 

1891 den'beri Balıklının - ruhani idaresi 
bir piskopos tarafından çevrilmektedir; halen 
bu vazifeyi ifa eden piskopos Yermanos'dur. 

«Zoodohos Piyi = Hayat. bağışlayan kay
nak» iki bin yıldanberi yaralı; kötürüm, ümit-

. siz vücudlar için durmadan akar. Şöhreti 
İstanbulun sınırlarını aşmış, bütün dünyaya 
yayılmıştır. Bu şifalı kaynak karşısında din 
ve mezheb ayrılikları kalkmıştır. Balıklı 

Ayazmasına gelenler ve orada Meryem Ana
ya bir nezir mumu dikenler arasında Orto
doks. olup rum olmayanlar, . hıristiyan olup 
Ortodoks olmayanlar ve nihayet hıristiyan 

olmayanlar, müslümanlar pek çoktur. 
N eoklis Sarris 

Balıklı Ayazması için aşağıdaki notlar 
vefakar muhabirimiz, kalem arkadaşımız Hak
kı Göktürk tarafı:ndan 1950 yılında tesbit 
edilmiştir: 

Ayazmaya 19 basamaklı taş merdivenle 
inilir. İçi yüksek kemerle örtülüdür. Kapıdan 
g;rilince sağda dört ince merm(!r sµtün üze
rinde gaayet kıymetli bir örtü vardır; önüm-
de dört musluklu, taş işciliği pek nefis mer
mer ·bir tekne bulunmaktadır. Bu kısmın her 
iki yanında sekizer mermer basamakla mer
diven olu!) sağdaki merdiven ve demir par
maklıklı ,b:r kapudan geçilerek onbir basa
mak i,kinci bir taş merdiven ile Kilisenin ka

. dınlar yerine çıkılır. Ayazmanın asıl zikre de-
ğer hususiyeti teknenin, mermer korkuluğun 
arkasına rastlayan havuzdur. Havuzun yanı
na, korkuluğun arkasından dört demir çubuk 
basamakli merdivenle inilir. Büyük olan ha
vuz binanın . altında olduğundan üstü kapalı, 
basık olup bodur mermer sütunlarla bezen
miş ve mermer döşelidir. Havuzun ağzı bir 
camekan ve tel kafesle örtülmüştür, içerisi 
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elektrikle aydınlatılmıştır. Ayazmanın sol 
tarafında bulunan mermer ikonostasiyon fev
kalade müzeyyendir. Ayazmanın tavan ve du
varları da gaayet güzel kalem işleri ile tezyin 
edilmiştir. · Balıklı Ayazması, eskiden pana
yırı en parlak olan bir ayazma idi. (Hakkı 
Göktürk)». , 

Celal Esad Arseven «Eski İstanbul» adın
daki eserinde Balıklı:dan ancak iki üç satır 
ile bahsediyor: ' 

«Bizans şehrinin surlardan -dışarısında 
orman ve ba·ğçeler olup ehali yaz mevsim
lerinde buralara gelip · eğlenirlerdi. Bizans 
ha1kı eğlencelerine dahi 'bir maksadı dini ver
mek adetinde olduğundan ötedenberi bura
larda mevcud ayazmaların yevmi mahsus
larında bir çok kalabalık gelir ve bugün 
(1907) el'an müşahade etmekde olduğumuz 

Balıklı Panayırı gibi panayırlar yapılırdı. 
Balıklı Ayazmasının adı . «Piyi Manastırı-. 

olup (?) ekseriya imparatorlar berayi ziyAret 
bu Ayazmaya kadar -gelir ve burada büyük 
medsimi diniye icra edilirdi». 

1943 -1944 arasında R.E. Koçu bu Ayaz
ma ve kiliseyi ziyaretinde şayanı dikkat bir 
noktayı şöyle tesbit etmiştir: · 

Bize Balıklı kilisesini, tatlı dilli, ·çok gü
zel türkçe konuşan muhterem rahib Hiristo 
Candaris gezdirdi. 1833 de temelin-den tutu
larak yeniden yapılmış. 1933 de son bir ta
mir görmüş. İşte bu son tamir esnasmtla ki
lisenin dış avlusunu, civardaki Rum mezar
lığından sökülen kabir taşlariyle döşemişler!.. 
Bir :bakımdan -hazin, -bir bakımdan da bu ölü
lere rahmet vesilesi olmuş.: Bu kabir taşları
nın müh~m ,bir kısmı, Yunan harfleriyle tür
çe yazılmışlardır. Sayın Candaris, bunlar hak
kında «~aramanlı mezarlarıdır! Tek kelline 
rumca konuşmasını bilmezlerdi! Mezar taşla
rına da Türk dili ile kitabe koydururlardu 
dedi. 

Burada dilini unutan Rum azlığından zi
yade, Selçukilerden evvel Anadoluya gelip 
yerleşmiş ve hıristiyanlığın ortodoks mezhe
bini kabul etmekle beraber dilini değiştir

memiş olan hıristiyan Türkler meselesine 
işaret etm~k isterim. 

Kilisenin son tamirinde avluya döşen
mek için. Karamanlılar Mezarlığındaki taş

ların seçilmesi, en geniş hüsnüniyet · sahip
lerini bir kaside aramağa sevkeder. Gariptir 
ki yazıların alta gelmesi istendiği halde, bir 

hoşca cilvedir, cahil amele elinde bazl"°t~ş
ların yazılı kıs_mı üste konmuş ve bize bun-
ları okumak fırsatı düşmüştür. · 

Balıklı Kilisesi taşlığıntlaki kabir kita
~leri arasında, zarif rehberimiz, bize .bir taş 
gostererek: «Bunu sık sık okuyorum!..» dedi. 
Bu kita•beyi aynen naklediyorum: 

~iğde sancağında Kurdonostur vatamm 
lvan torunu Prodomostur zatım, 
Donanma gecesi bir kazaya uğradım. 

Gece gittim ate, taliminin karııısına 
Taş kışlada bir fi,ek vurdu baı,ıma, 
Yeni girm.i~tim yirmi · beş yaşıma 

Rahmet çıkarın okuyan kardaşlar, 
Us~m da ahü figan eder akıtır kanlı yaşlar, 
Tarıhi bin sekizyüz altmıs yediye baı,Iİır. 

Eski tulumbacı dest~nlarını hatırlatan 
bu kabir. taşının alt kısmı, ne kadar yazıktır 

'ki, kazınarak silinmiştir. Ustasının arkasın
dan kanlı yaşlarla ağladığı genç Prodoromo
su Rabbim dinince dinlendirsin ... · 

Ayak altındaki bu karamanlı kabir ' taş
larının çoğunda, sahibinin işuıe, mesleğine 
göre r_emiz şeklinde resimler de vardır, me
sela bakkalda terazi, meyhanecide bir rakı 
kadehi ile rakı güğümü gibi. 

Aşağıdaki kitabe, terazi resmini taşıyan 
genç bir bakkalın ağzından yazılmıstır: 

« ... 1865 eylftlün 22 sinde çarş;mba gü
nü vefat ettim. 1830 dan 1865 senesine kadar 
yaşadım, otuzbeş sene ömür geçirdim. Ve
fasız dünyada bin sene yaşasak sonu yoktur. 
Topraktan hasıl olduk, yine toprak olacağız. 
Böyle oldukca kimse aldanup günaha dalına
sun. İnsanın gözünü doyuran · ,bir avuç top
raktır. Bunu bilip tutan Kardeşler günahdan 
pakdir. Bu vefat iden kardeşiniz İstalyanos. 
İsmi okuyan kardeşler (günahlarını . af) et
sinler». 

Ava.mi hikmetleri saf bir halk samimi
yeti ile. üstünde taşıyan bu kabir taşlarının 
yeri bir Kilisenin ayak altında çiğnenen av~ 
lusu değil, müzelerimizin bu taslara tahsis 
edilmiş bir salonu olsa gerektir. İşte bir baş
ka örnek; manzumdur: 

Gel gönül ibret al... serimden 
Fark et ölümü asla çıkarma dilinden 
Alı o dlim hummi düşmedi peııinıden 
Anide ayırdı yirenimden eıimden 

İki k.i•abe ~rneği daha: 
Mevlftdum Kayseri, vefAtı ... 
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Şimdi Hrik yolunda ge!di bir seyran ... 
Hamd olsun Rabbiye mezar ... 

* Pederim Kostandi 
Sanatım Kunduracı 

Şöhretim Mihah 
Senesi 1879 
Vademiz tamam 

'R' 

Bir rakı güğümü, emziği önünde de bir 
kadeh, ve bir isim: Uzunoğlu İsak Prodro
mos ... 

BALIKLI ERl'HENİ MEZARLIĞI 
İstanbulun en eski ve en büyük ermeni me
zarlığı; rumların meşhur ayazmasının ya
nındadır. Bu mezarlığa, eskiden:beri, başlıca 

Samatya, Narlıkapu, Kumkapu, Y.enikapu ve 
Gedikpaşa ermenileri gömülmektedir. 

Tahminen kırk yıl kadar önce bir yol 
açılarak Küçük ve Büyük Balıklı isimleri ile , 
ikiye ayrılmıştır. Büyük Balıklı 26 parsele 
ayrılmıştır. Küçük Balıklıda ise hiç· ,bir tak
simat yoktur ve Büyük Balıklıya nisbeten 
pek bakımsız bir haldedir. 

Ermeni dil ve tarih bilgini Bedrosyan 
Karabetyanın kaydettiğine göre bu mezarli
ğın yeri ermenilere verildiği 1554 tarihli mah
kem ei şer'iye kararı ile tescil edilmiştir. 

Bu mezarlıkda görülen en eski kitabe 
Divriki Bağdasarın gelini Zaı'tar'ın taşındaki 
olup 1618 tarihini taşımaktadır. Balıklı Er
meni Mezerlığında •gönüllü· olanlar hakkında 
ilk zengin malumatı veren 17. asır İstanbul 
ermenilerin mümtaz simalarından Ererhiya 
Celebi Kömürciyandır, ki «İstanbul Tarihi» 
;dlı eseri B. Hı~ant Der Andreasyan tarafın
dan. türkçeye çevrilmiştir. Ondokuzuncu asır 
başlarında yaşamış rahib - müverrih İncici
yan ise bu mezarlıktan <<En geniş mezarlık» 

diyerek bir iki satırla bahsediyor. 

1903 yılında Samatya Ermeni Kilisesi 
İdare Heyeti Mezarlığı duvarla çevirmiştir. 
1919 da ise Mezarlığı ıslah etmek için bir he
yet teşekkül etmiştir. Bu heyetin başlıca ic
raatı Mezarlığın umumi bir haritasını çıkar
mak olmuştur. 

1923 - 1925 yılları arasında Mezarlik 
tekrar duvarla çevrilmiştir. Bu ve bundan ev
velki duvar onarımlarında • kıymetli tarihi 
ınezartaşları -da kullanılmıştır ki hazin bir 
hoyratlıktır. 

Son zamanlarda Büyük Balıklının önde-

ki duvarı yeniden inşa edilmiştir. Kapının 

üzerine de te~is tarihi olarak 1452 yazılmış
tır ki aslı ve esası yoktur. 

Balıklı Ermeni Mezarlığında en son ilmi 
tetkikleri: kıyn;ıe.tli kalem arkadaşımız Ke
vork Pamukciyan yapmıştır.· Büyük ve küçük 
mezerlıkta yatanları evvela «ruhaniler ve cis
maniler» diye ikiye ayırmış, hal tercemeleri
ni verdi,kten sonra kabir taşlarının yazı ve 
sanat hususiyetlerini tetkik etmiştir; niha
yet ermeni harfleri ile türkce kitabeler taşı
yan mezar taşlarını tesbit etmiştir. 

Bazı kitabelerde mühim tarihi notlara 
rastlanmaktadır: mesela bir ermeni mütefek
kiri olan Kevork Gesaryanın 11 mayıs 1766 

· zelzelesinde, ikaamet etmekde bulunduğu 

Veziır Hanının çökmesi ~le enkaz altında 

kalarak öldüğü yazılıdır ki İstanbuluiı en 
büyü-k yapılarından biri, olan bu hanın tarih
cesi bakımından çok mühimdir. 

İstanbul Ermeni mezarlıkları içinde ki
Ubelerin ermeni harfleri ile türkçe olan ka
bir taslarına en cok Balıklı Ermeni Mezar
lığınd; rastlanır. Bunu yalnız mezarlığın bü
yüklüğüne ve eskiliğine atfetmek doğru de
ğildir. Zira eski ve büyük bir kabristan olan 
Edirnekapu Ermeni Mezarlığında ancak beş
altı türkçe kitabe mevcuttur, halbuki BalıJclı 

dakilerin sayısı yirmiyi aşmaktadır. 

Çoğu manzum olan bu kitabeler, taşa ge
çerken cahil ta~cılar elinde dil bakımından 
hayli bozulmuştur. Balıklıda Kevork Pamuk
ciyan tarafın-dan 22 kabir tesbit edilmiştir ki, 
kabir sahipleri · ölüm tarihleri sırası ile şu - , . . 

kimselerdir: 1 - Sorguçcu Agop (1730); 2 -
Tekirdağlı yemenici Agop; (1762); 3 - Kap
tanpaşa hamlacısı Deli Bağdasar (1820); 4 ~ 
Karabet Kahya Artinyan (1847); 5 - Taşcı

başı Agopyan Vartan (184:7); 6 - Kayserili 
Nazar-et Astvadzadur Frenkyan (1856); 7 -
Kayserili Hacı Ohan Çayla:kyan (1865); 8 -
Barutctbaşı bendeganından Niikogayos (1849); 
9 - Anna Karabetyan (1870?); 10 - Sivri., 
hisarlı Kevork Tosunyan (1872); 11 - An
kara zadeganından Kirkor T~hdalyan (1876); · 
12 - Tala~lı Serkis . (1876); 13 - Talaslı 
İstepan Karabet- Berberyan (1877); 14 - Bur
salı Kirkoris• (1887); 15· - Kayserili Camcıoğ
lu Ohannes (1887); 16 - Paris (1888); 17 -
Kayserili Hacı Karabet (1888); 18 - Talash 
Karabet Baronyan (1890); · 19 - · Kayserili 
Kirkor Ağa, Ayva:zyan (1892); 20 - Takulıi 
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G. Nalbandyan (1899); 21 - Siirtli Yusuf 
Stefo (1901); 22 - Kayserili Hacı Maryam 
Keşgekyan (1906). 

Balıklı rum kilisesi tamir edilirken kabir 
taşları türkçe olan karamanlılar mezarlığına 
yapılan tecavüzün eşi, Balıklı Ermeni Mezar
lığının duvar onarımlarında da ermeni harf
leri ile türkçe kitabeli kabir taşlarının ter
cihan kırılarak duvarlarda kullanıldığını tah
min ediyoruz. 

Yukarıda sa,hiblerinin · adı ile gösterilen 
yirmi iki kabirden beşinin kitabesini örnek 
olaraık alıyoruz: 

Sorguçcu Agop 

(En eski ta~. tarihi ve adı Ermenicedir) 

Bakman çeşmi beşaretlen 

Mezarımın taşına 

Ağnamazlar halimden 
Ta gelmeyince başına 

* 
Deli Bağdasar 

(Tarihçi Avedis Berberyana göre Kaputan Pa
şanın kayıkçılarından olan mezkO.r Deli Bağdasar, 

1820 sı-ralannda Gregoryen ve İı:atolik Enneriiler 
arasında vukubulan dini mücadeleler esnasında, 

Patrikhaneye yapılan hücuma iştirak eden Samat
yadaki ayak takımını sevketmiştir. Bundan dolayı 
tevkif olunup, mezkur tarihçi A. Berberyan'a göre, 
Samatyadaki kahvehanesinin önünde asılmıştır. 
Maamafih mezartaşının · üzerinde görünen büyük 
bir kılıç resmi katledilmiş hissini veriyor). 

Zulmi bed çarhın, çıktı arşı Rahmane 
Garezin senin, ben ademe insane 
Bir bakmayıp hep kınp dökdün meydane 
Der dll-ıı-cinden girin kafes zındane · 
Bel:lsı ~anı ~öhret, geldik dile, desdane 
Olunduk din a~ıkına kurban, gittik slbhane 
Nam Hacı Bağdasardır!, deli şanım nişane 
Çünkü (?) bildin her halinıi, zira budur mekane 
Ehlillah (?) li~kı içün, rahmet oku ~u cane 
Zikret nüma eyle beni hiç güvenme zemane 
Ifisen çek hırkayı, gey tacı devrişane. 

Sene 1820 Eylôl 18 

Deme iylik idüb, say ettiğim eyandır 
Şunu ecelinden kurtardığın beyandır 

Çün kalır, uşakların eyliği bu temamdır 
Bilen dostlanmdan, nişan ta~ım koyandır. 

* 
Nazaret Artvadzadur Frenkyan 

Yıkılsın of! Harab olsun bu cihan tehidir telıi 

Zevku sefa, derdü mihnet, herzeman tehidir tehi 
Biten. kurur, doğan ölür, budur tabiatın hükmü 
Son şüi'biimüz şerbeti mevt, ·içmemek tehidir tehi 

Kırılsın klise-i ecel, nuş, idub bahtsız Naıaret 
Yiğirmi be~ genç· çağımda bu kabre girdim akıbet 
Çün zemane lokmanleriJ kat idüb ümitlerin of 
Dediler ecel kapuda her deva tehidir tehi 

Ah! Maderü bemııerileriın, çıktı ar~a kadar zarım 
Korkmadım ölümden emma nari hasret yıktı canım 
Ağlettim of güldürmedim Frenkyan hanedıinını 
Acındı bütün · hemşehrim, çi çare tehidir tehi 

Mürği canım u~tu artık; bir dahi dönmez kafese 
Gerçi çürür vicud emına, asla gitmez can abese 
Çün var caıun da bir cam, bilirdim fazilettir o 
Hamd olsun, Ya Rab, dimedim, fazilet tehidlr tehi 

* 
Bursalı Kirkoris 

Mersiyeyi berayi katli 
Bursevi Kirkoı:is 

Kare yüz karemi nahnü kasemin, 
Levha-i takrirde yazmı!i elemin. 
Kare yazılanlar oİmaz ~diman, 
Emri İlahidir denilmez yaman. 
Hüsnü cemaliyle manendi Yusuf, 
Yirmi üç ya~ında olmuştu lôtuf. 
Bir nevcivan gonçe gülün ruletin, 

, Görmeğe. virmedL Felek rulısetin. 
Aksine dönderdi demi devramm, 
Çün . nagehan yazdı katli fermamm. 
Bin sekiz yüz seksen yedi gelince, 
Mayis otuz cuına irtesi gice, 
Üzerinıe nan hiddet saçıldı. 
Kasığımdan çiftle yare açıldı, 

Oldem can cesetden çıkınca nagah, 
Baki cinan üzre kıldı azmi rah. 
Naklitti ahvalim nazmı nasihet 
Baisdir katlime içret-u hiddet 

* 
Siirtli Yusuf Stefo 

/ 

Siğertli Süryani cemaatından ve iki seneden 
beru Dersaadetde bulunan 20 yasında mübtela ol
duğu bağırsak veremi illetinden sifayab olaınayub 
terki hayat eyledi. 

Bu madde Kevork Pamukciyan'ın blıe 

tevdi ettiği büyük emek eseri gaayet uzun 
uzun bir makaleden kısaltılarak kaleme alın
mıştır._ 

BALlKPAZARl - Eminönü Meydanı

nın "hemen yanı başın-da· (krokiye bakınız), son 
zamanlarda Balıkpazarı Caddesiyle Lüleci So
kağı, Balıkcılar Loncası Sokağı ve Balı.kh!ne 
Sokağını ihtiva eden çok eski, canlı, hareket
li bir çarşı idi. İstanbulun eski simasını ge, 
niş ölçüde değiştiren s9n imar çılgınlığı ve 
1957 - 1958 yılları arasında kaldırıldı;. en kü.0 

çük bir izi kalmadı. 
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Mazisinin Bizans tarihinde hangi devre 
kadar uzadığını bilmiyoruz; Fatih Sultan Meh. 
med İstarrbulu aldığı zaman burasını Büyük
şehrin Balı:Icpazarı olarak bulmuş, vakfiyesin
deki kayde göre burada onbir dükkanı hay
ratının gelir kaynaklarına katarak kendi va
kıfları· arasına koymuştu.. Balıkpazarı fetih
den zamanımıza kadar da 504 yıl ayni işi 

göregelmişti. Her ne kadar nefsi İstanbulun 
dışında biri Galatada eski, biri de Beyoğlun
da Abdülaziz· devrinde kurulmuş iki Balıkpa
zarı daha var ise de «Balıkpazarı» denilince 
hatıra gelen, zengin tarihçesj; ile. · bu kadim 
çarşı boyu olurdu. . 

Balıkpazarının :qususiyeti balıkcı dükkan
larının burada toplanmış olmasından · başk~ 
İstanbulun en eski gedikli selatin meyhane
lerinden bir kısmının da yukarıda adı geçen 
üç sokakta kurulmuş bulunması balık, has 
Türk içkisi rakının en yakı~ık mezesi olduğu
na -göre buradaki meyhanelerde demlenen 
İstanbul akşamcılarının sofralarında. diledik~ 
leri en nefis balıkları her zaman emirlerine 
amade .. bulmak imkanı idi. İçki kulanmış, 

..._ ______ .., 
14 l Si R~A R$ 1SI ' 

Balıkpazarı ve Balıltpazan Yalısı 

1 - Bizans devrinden kalma kale bedeni, 
2- Balıkpazarı Kapusu, 3-..:.. Yenicami Kapu
su, 4- Eminönü Me;fdanı, 5- Helvacıbekir 
Sokağı, . 6- Peynircifildf Sokağı, 7__:_ Lüleci 
.Sokağı, 8- Balıkcılar Loncası Sokağı, 9-
,Balıkhane Sokağı, 1~ İzzetmehmedpaşa Ca-

. mii, 11- Balıkpazarı Caddesi, 12- Köprü, 
13- Valide Hanı bloku, 14-- Beşik.taş İske
lesi, 15- Tophane İskelesi, . 16- Balıkpazarı 
İskelesi, 17- Hasköy İskelesi (taranmış blok
lar 1936 da· Yeni Cemiin önü açılır iken kaldı-

•-• rılmıştır) . 

içerken de meyhane meclisleri aramış üdeba, 
zürefa, şuera, kalenderler, rindler • asırlar 
boyunca Balıkpazarı meyhanelerine gelmiş
ler ve bu dar, bozUk, pis, .fakat sesli ve canlı 
sokakların havasında bir ho~ sada bırakıp 
göçmüşlerdir. 

Bütün semtlerde olduğu gibi Balikpaza
rının hududu da kesin olarak çizilemez. Biz 
yukarıda Balıkpazarını 1936 .dan sonraki ha
li ile gösterdik. 1934 Belediye Şehir Rehbe'
rinde ve daha eski haritalarda ·Balıkpazarı 
daha geniştir, Eminönü Meydanına doğru 

Peynirciakif ve Helvacıbekir Sokaklarına da 
ihtiva etmekte idi; bu iki sokağın adı 1934 de 
mezkur rehber hazırlanırken Belediye Mek
tubcusu Osman Ergin tarafından konmuştur; 
eski adlarını bulamadık, <<Lüleci Soka&ı» , 
«Balıkcılar Loncası Sokağı», ve «Balıkhane 

Sokağı>> isimleri ise eskidir. 
Belediye Şehir Rehberinin neşrinden iki 

sene sonra 1936 da Yeni Cami ile Mısır. Çar
şısının önü . açılmış, krokide koyu taranmış 
olan bloklar kaldırılmıştır; bu arda . Cami 
önünde eski kale bedeninin bakiyesi ile kro
kide 13 numara ile gösterilmiş blokta cephesi 
meydana nazır Büy:ük Valide Hanı ve 10 mı
mara ile gösterHmiş İzzetmehmed.paşa Camii 
de y.~tırılmışt;ı; Bialıkpazarından Helvacıbe

kir Sokağı ile Peynirciakif Sokağı meydana 
katılmıştır. 

Helvacıbekir Sokağında Balıkpazarının 

büyük şöhreti olan «Giridli» adı ile bir börek
ci vardı; İstanbul Giridlinin börekleri kadar 
güzel çarşı böreği _görmemiştir denilse ye
ridir, hele Ispanaklı böreği 'bir harika idi. 
Dükkan istimlak edilince iki kardeş olan Gi
ridliler Asmaltı Caddesinde bir dükkana git
tiler; ve şöhretlerini muhafaza ettiler, fakat 
1957 de de orası istimlak edilince bu namlı 
börekci dükkanı tamamen kayboldu. 

Son istimlakde evvela, meydana katılmış 
olan Peynirciakif Sokağı ile Lüleci Sokağı 
arasındaki blok yıkıldı; Lüleci Sokağı meyda
na katıldı; bu suretle Balıkpazarının balıkcı 
dükkanları kalktı, balık tablakar, madrabazları 
bir yıl kadar ara sokaklarda ve istimlak edi
len -blokların arsaları üzerin.de salaş dükkan
lar kurarak pazarlarını andıran bir çarşı kur
dular. Belediye Mısirçarşısının Tahmis Cad-

-desi üzerindeki ,dış dükkanlarını restore_ et
tirerek içeri kısmını balrkcı dükkanı. olarak 
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sureti mahsusada yaptırdı, ve bu esnafa ver
di; 1958 de bu suretle İstanbul,· tarihi J3alık
pazarını kaybetmesine karşılık ilk defa ter
temiz ve muntazam balıkcı dükkanlarına ka
vuştu. 

Balıkpazarı .meyhanelerinin tantanalı 

devri 1908 meşrutiyetinde. sönmeğe başla

mıştı. Bizim bu ansiklopedinin temel notla
rını hazırladığımız sıralarda, 1927 - 1930 ara
sı, Balıkpazarında, üçü Lüleci Sokağında, dör
dü Balıkcılar Loncası Sokağında, iki tanesi 
de daha geride dokuz meyhane kalmış ,bulu
nuyordu. Tetkik için bir meyhane kapusu 
eşiğinden içeriye adım atmağa cesaret etti
ğimiz sıralarda ise, Balıkpazarı şöhreti olarak 
Lüleci Sokağında Karadenizli Temel Efen
dinin Meyhanesi, Doktorun Mey;hanesi, Ko
çonun Mayhanesi; Balıkcılar Loncası Soka
ğında Tünel Meyhane-si, ve Borisin Meyha
nesi; Balıkhane Sokağında da Bodrum mey
hanesi ·bulunuyordu; ki bunlardan Bodrum 
Meyhanesi, son yıllarında. bu naçiz muharri
rin bir hatırasına izafeten adını değiştirmiş, 
«Gaskonyalılar Meyhanesi» adını almıştı. 

«Temel Efendi, işinin ehli değildi, kal
ben çok temiz adamdı; Balıkpazarında kurd 
komşusu Doktorlarla rekabet edemedi; dük
,kanını kapadı, yeri tavukçu oldu. 

Lüleci Sokağı meydana ilhak olununca 
Doktorla Koço meydana· çıktılar. Bu devir
dedir ki Koçonun gedikli meşhur bir müş
terisi ra•hmetli atlet Besim Koşalay olmuştur; 
öylesine ki bu meyhanenin 'bulunduğu blok 
da yakılınca zavallı Besim, kendi tabiri ile 
«evi yıkılmış gibi» olmuş ve . tezine hastala
nıp ölmüştür. İpek gibi, çok içli, son derece 
ve e·debli insan olan Besimin «Meyhaneci Gü
zeli» diye takıldığı Koçonun oğlu ve tezgah~ 
dar - sakisi olan gene, bli ünlü atletin cena
zesinde hüngür hüngür ağlıyarak hazır bu
lunmuştur. 

Balıkcılar Loncası Sokağındaki Borisin 
meyhanesi, önündeki bloklar yıkılmadan çok 
önce istimlak edilip kapatılmıştı. 

Balıkpazarı · kaldırılırken, ikinci faaliyet 
devresinde Balıkcılar Loncası Sokağı ile Ba
lıkhane ve Balıkhane meydana' katıldı. Bu 
sefer Bodrum - Gaskonyolılar, Balıkpazarrn

da kalmış son meyhane olarak bir ay kadar 
daha mevcudiyetini muhafaza edebildi; bu 
meyhanenin mukadderatını eline almış To
rna Çinga, elektriği de kesilince, kepenginı 

bir daha açmamak üzere indireceği gece, son 
vefakar müşterilerine mum ışığında sofra 
kurmuştur (B.: Beyoğlu Balıkpazarı; Galata 
Balıkpazarı; Balıkcılar Loncası Sokağı; LÜ~ 
leci Sokağı; Borisin Meyhanesi; Tünel Meyha
nesi; Bodrum Meyhanesi; Bahkpazarı Meyha
neleri; Balıkcı Dükkanları ve Balık Madra
bazları). 

BALIKPAZARI BÖREKCILERİ - Ba
lıkpazarının börekci dükkanları kadi~denbe
ri İstanbulun şöhretlerinden idi. Müşterileri 
umumiyetle ayak takımı, büyük şehrin ham
mal, kayıkcı, fırın ve hamam uşakları bekar 
taifesi olduğu halde, evlerinde konaklarında 
en nefis börekler yapılan ortahalli, hallice ve 
zenginler dahi çarşı böreği yemek için Balık
pazarına gelirlerdi; meşhur ·bir fıkra da bu 
börekciler üzerinedir. Anadoludan İstanbula 
iş bulmak için ge,len bir garip, Büyükşehire 
cebi.nde tek mangırı olmayarak ayak basmış, 
açlıktan bi:tab bir halde Balıkpazarında do
laşır iken bir börekci dükkanında fırından 

yeni gelmiş nar gibi börekleri ve ·boğaçaları. 
görünce dükkana dalını§, börekciye: 

- Bu dükkan senin mi? diyeı sormuş; 

- Benimdir!.. 

- Ya bu börekler? Boğa_çalar? 

- Onlar da benim ... 

Artık dayanamamış, gözlerini açmış, diş
lerini ,gıcırdatarak: 

- Eşek gibi ne duruyorsun .. Yesene be, 
yesene!.. diye bağırmış. 

Balıkpazarı börekcilerinin son şöhreti 
«Giritli» idi. 1952 de müessisinin adını ve 
hal tercümesini evlatlarından istedimizde her 
neden ise çekindiler, vermediler; GiTidlinin 
hakikaten nefis ıspanaklı böreğini ilk defa 
tattığımız 1932 yılında dükkan Ba}ıkpazarın
da Helvacıbekir Sokağında idi. 

1936 istimlakinde, bu sokak ile beraber 
dükkanın bulunduğu . blok Eminönü Meyda
nına katılınca, Giridliler Asmaaltı Caddesin-. 
de küçücük bir dükkana naklettiler ve • şöh
retlerini muhafaza ettiler; eski geniş dük- · 
k3.ndaki mü8.teri kesafeti pek tabiidir ki 
yeni dükkana sığmadı, içerisi daima dolu 
olduğundan ağız tadına düşkün olanlar kapu
dan ayakda alış veriş ettiler, tezgah önün~ 
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de hep sıra beklenir oldu. 1957 de de Asma
altı istimlak edilince açıkda kaldılar ve bu 
namlı börekci dükkanı kayboldu. Bir ara, 
1959 -da seyyar börekcilik yapdıkları işitildi 

ise de rastlanadı (B. : Börek; Börekci). 

BALIKP AZARI CADDESİ - Eminönünü 
Unkapanına bağlıyan anayolun bir parçasının 
adı idi; Eminönünden yüründüğüne göre bu 
eski yol parça parça Balıkpazarı Caddesi, 
Taşcılar Caddesi, Zın:dankapu Caddesi ve 
Keresteciler Caddesi diye dört isim taşırdı, 

Balıkpazarı Ca·ddesi de Eminönü Meydanı ile 
Yağcılar Sokağı Kavuşağına kadar yolun ile 
kısmını teşkil ederdi; günün en erken saat
lerinde uyanıp gece geç vakte kadar faal bir 
ticaret, alış veriş güzergahı idi. İm~r adı al
tında türk İstanbulumuzu cehlinip oyuncağı 
yapmış Adnan Mendersin yıkıp kaldırdığı 

yerler arası,nda şehir hariıtasından silinmiştir 
(B. : Balıkpazarı; Eminönü). · 

Bu yok olmuş· meşhur çarşıboyu cadde
nin 1952 deki durumu değerli ve vernkar mu
habirimiz Hakkı Göktürk tarafından şu satır
larla tesbit edilmiştir: 

«Eminönünün Ahiçelebi, Çelibioğlu Ala
eddin , ve Rüstempaşa Mahalleleri arasında 

sınır teşkil eder. Eminönü Meydanından yü
ründüğüne göre iki araba ancak geçebilecek 
genişlikte, pakettaşı döşelidir. İkişer üçer 
katlı binalar altında manav, balıkcı, kasab, 
ze5'tinci,- , ekme!kC,:i, yufka~ı, kuru kahveci, 
makarnacı, börekci, yağcı, kağıtcı, sarraf, 
bakkal, pastırmacı, mezeci, sakatcı' · dükkan
ları sıralanmıştır. Günün her saatinde faal 
alış veriş yeridir. Taşcılar Cad-desine kavuş
duğu bitiminde teknesi toprağa gömülmüş, 

susuz, lülesi çalınmış Mihrişah Valide Sul
tanın güzel bir çeşmesi vardır. En büyük bi
nalar dört katlı Makşudiye Hanı ile kısa bir 
aralık içinde •be~ katlı Kanaat Hanı ve ıki katlı , 
Kavaklı Hanıdır;» 

BALIKPAZARI DEĞİRMEN SOKAĞI 
- Eminönü kazasınm Küçükpazar nahiyesi
nin Zındankapusu mahallesi sokaklarındır; 

1934 Belediye Şehir Rehberine göre Yoğurt
cuhüseyin Soka.ğı ile Çirozcular Sokağı ara
sında uzanır; Bir araba geçecek genişlikte, 

paket taşı döşeli ve kavisli bir sokaktır; sağ
lı sollu iki kenarı yağcı, zahireci mağazaları 

ile ile toptancı kuruyemiş dükkanlarıdır. 
Yoğurtcuhüseyin Sokağ! kavşağından 

girildiğine göre hemen sağ tarafta, onyedin
ci asrın büyük Türk muharri ve seyyahı Ev
liya Çelebinin layemut -bir hatirasını taşıyan 
Ahiçelebi Camii bulunmaktadır (B. : Ahiçe
lebi Camii). 

Bu sokağın bir hususiyeti, kuruyemişci 
toptancılarının bulunduğu parçasının üstü
nün, tepe pencereli bir ahşap çatı ile örtülü 
bulnması, yani bir nevi kapalı çarşı manza
rası arzetmiş olmasıdır (1952). 

Hakkı Göktürk 

BALIKPAZARI FIRIN SOKAĞI 
1934 Belediye Şehir Rehberinde Eminônün
de Ahiçelebi Mahallesi sokaklarmdandı (B. : 
Ahiçelebi Mahallesi); son imar istimlakinde 
güzergahındaki binalar yıkılarak Eminönü ve 
Unkapanı Bulvarına katıldı; Balıkpazarı Cad
desiyle Kemeraltı ve Tuzcular. Sokakları ara
sında «T» şeklinde bir sokaktı, bir araba ge
ç_ebilecek genişlikte ve paket taşı döşeli idi, 
İki· kenarındaki üçer katlı hanlarda ve han
ların altlarındaki mağazalarda zahire tüccar
ları, bağcılar, peynirciler, makarnacılar ve ko
misyoncular bulunuyordu (Şubat 1952). 

Hakkı Göktürk 

BALIKPAZARI HAMMALLARI (Y eniçe" 
rilik devrinde) - İstanbulun faal ·bir ticaret 
merkezi olan Balıkpazarı ve civarı, fetihden 
beri ayak takımı güruhunun iskan ·edegel
diği bir semt idi; vurucu, -kırıcı bekar uşağı, 
bald;ırı çıplak hayta makulesi oradaki bekar 
hanlarında, bekar odalarında otururlar, kimi 
hammallık, kimi kayıkcılık, salapuryacılık, 

kimi fırınlarda, kimi de hamamlarda uşaklık 
ederlerdi. Devşirme kanununun kalkmasın

dan onsekizinci . asır sonlarından sonra da , 
bunların hepsi Yeniçeri Ocağına kaydolmuş, 
Ocağa ki1y~d olunmayanlar da kollarına, bal
dırlarına Yeniçeri nişanları, alameti farika
ları dövdürerek Yeniçeri taslakcılığı eder ol
muşlardı. Ocağın böylece bir haşerat .yatağı 
halini almas.1 ile de, Baltkpazarı, erazil ve 
eşkiya takımının sık sık çıkardıkları çirkin 
vak'alara sahne olmuştu. Bu yolda da bilhas
sa hammallar, habaset ve rezalette birinci 
idiler. 

Mü~errih' Cevdet Paşa tarihinin dokuzu
cu cildinde hicri 1225 (M. 1810) yılı vakaları 
arasında anlatıyor: 

Birkaç hammal Balıkpazarından geçmek 



BALIKPAZARI HAMMALLARI - 2026 - • ISTANBUL 

gafletini gösteren ırz ehli . b:r kadını tutup 
cebren ve kahren odalarına götürmek ister. 
Kadının feryadı etrafda bulunan esnafa te
sir ederek reca ve taıtlıhkla ellerinden kur
tarmak isterler. Ham-mallar ısrar ve inad edin
ce esnaf da gazaba gelip kadını mütecaviz
lerin elinden zorla alma,k ister, bu sefer 
hammallar şilaha sarılır, orada bulunan ayak
daşları da mütecavizlere yardıma kalkınca 

iş büyür, kadını -1mrtarmak isteyenler: «Müs
lüman yok mu? .. » diye feryada başlar, bütün 
dükkanlar boşanır, kepenk sırığı, taş ve sopa 
ile hammallara hücum edilir. Bütün çarşı 

halkının başlarına toplanması üzerine müte
caviz hammallar kadını bırakıp kaçmağa 
mecbur olur. Fakat Balıkpazarı esnafı, ve 
bilhassa Mısırçarşılılar ayaklanıp: «Bu ne 
demektir? Bir takım hammal makuuleleri 
şer'i şerifin hilafı olarak alenen rezalet ve 
habaset ve halkın emval ve eşyasına taarruz 
ve ihanet ve yasaklara muhalefet ettikleri 
yetişmeyip, şimdi de müslim ve gayri müs
lim halkın nefsine, eviad ve iyaline tecevüz 
eder oldular; Ka~ınlarımızı, genç oğullarımızı 
cebren hanlara, bekar odalarına sokuyorlar, 
kişinin ırzı gittikden sonra yaşaması ne la
zım? Ücretli hizmetkarlarımız yerinde olan 
ipsiz hammal makuulesi bir -kaç· eşkiyaya ni
çin mağlub ve mahkum olmalı? Ne olmak 
ihtimali var! .. >> diyerek büyük bir· kalabalık 
halinde Babıaliye ·gittiler, hammal, sandal
cı ve dellak ·takım:mdan baldt"lç,lpfak1Jarın 
hemen cümlesinin Y ehiçeri Ocağına kayıdlı 
olduğu o devirde hükumete onlardan · şika
yette bulundular: <<Her gün bir türlü rezalet 
·ve tecavüz oluyor, yeniçeri _taifesi içlerinde 
olan şakileri zabtu raht altına alsınlar ve illa 
bundan sonra o makuleleri sualsiz ceva.bsiz 
hemen elimizle katlederiz» dediler. Babıali 

· dönüşünden sonra da tehdidlerini yerine ge-
tirmeğe hazırlandılar, Balıkpazarı esnafı ile 
MısırçarşıWar dükkfo ve mağazalarına silah 
ve. cebhane yığmaya başladılar. İkinci Sul
tan Mahmud ile hükumet halkın bu heyecan 
ve galeyanına kayıtsız kalmadı. Sandalcı, ma
vunacı, hamınal ve dellak takıınınm yeniçeri 
ocağına kayıtlı olduğunu ve bu rezaletleri 
yeniçeriliklerine dayanarak yaptıklarını n:l
zarı -dikkate alarak yeniçeri ağasına hitaben 
ve ocağın bütün zabitlerine tamim edilmek 
üzere « Yeniçerinin içindeki eşkiyanın tedi-bi» 
için bir ferman gönderildi, birer sureti de 

camilerde halka okunmak üzere mahalle 
imamlarına yollandı. Fermanda bu gibi eşki-, 
yanın derhal ve amansızca idam edilecekleri 
bildirdikten sonr·a: <<Emnü aman ve iM.dul
lahm rahah matıu,bumdur. Hudai müteal gay
reti -diniyesi olanları berhudar ets-in, islAma 
yakışmaz hareketlere cesaret edenleri de 
kahhar adı ile -kahretsin. Bu uygunsuz ve 
mütecavizlerin tecziyesi hususunda gayret 
gösterenler ahiretde kazanacakları sevabdan 
gayri dünyada da in'am ve. ihsanı ş!hanerrie 
mazhar olacaklardır» deniliyordu. 

Halkın nefretine, padişahın hassasiyeti
ne hükumetin şiddetli ıtedbirlerine rağmen 

bu rezaletlerin önü, yeniçeri ocağının kanlı 
bir şehir muharebesi ile · kaldırıl-dığ~ tarihe 
kadar alınamadı. Yukarıda nakledilen vaka
nın benzerleri sık sık tekerrür etti. HattA ba
zan bu baldınçıplak hayta •gür-O.hu, bir avret 
veya oğlan yüzünden biribirlerihe girdiler, 
güpegündüz şehir içinde it cenkleri yaptılar. 
Halk İs-tanbulda ırz ve can emniyetinin kal
madığını öylesine anladı ki Vak'ai Hayriyede 

bütün İstanbul, Sancağı Şerifin altında, top
landı, ve hiç tereddüd etmeden yeniçerilerin 
üzerine yürüdü. Hicri 1234 (M. 1818) de bir 
Balıkpazarı Cinayeti vakası da yukarıda bah
settiğimiz it cengine misaldir : 

Saray kayıkları hamlacılarndan olup Ba
lıkpazarı İskelesinde de kayıkcılık yapan · bir 
bostancı neferi fahişe avret yüzünden Balık
pazarı hammallarından birini öldürdü ve he
men civardaki iskelelerden birine koşarak bir 
kayığa atladı ve Boğaziçine doğru kaçdı. 
Bağçekapusu, Balıkpazarı ve Yemiş İskelesi 

arasında ne kadar hammal varsa . silahlanıp 
toplandılar ve ayakdaşlarının kan davasını · 
güderek is-kelelerdeki hostancılarla kayıkcı, 

mavunacılara hücum ettiler. Fakat hammal
ların toplandığını haber ;ılan berikiler de 
tek kayık bırakmamak üzere denize açıldılar. 
Bunun üzerine hammallar hınçlarını Balık.pı-
zarının küçük esnafından çıkardılar, vak'ayı 
duyup .görüp de kepenklerini in-dirmemek 
gafletinde bulunan veya bu işde geç· kalan 
dükkanları yağma ettiler. Kaatil bulunama
dı, hatta kim olduğu dahi öğrenilemedi. Hü
kumet hammallarla kayıkcı ve mavunacıların 
arasındaki . husumeti güçlükle yatıştırdı. 

Bibi. : Cevdet Tarihi, IX, XI. 
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BALIKPAZARI İSKELELERİ VE SAHİL 
BOYU - Bütün semtler gibi Balıkpazarının 
sınırları da kesin olarak tayin edilemez; bu 
semtin sahil boyunu, 1936 da Yenicamiin önü 
açılır ve Eminönü Meydanı genişletilirken yık
tırılmış olan Valide Hanı köşesinden, yeniçeri
lik zamanında -bu semtin günlük hayatında çok 
mühim bir yer almış bulunan Çardak Kollu
ğunun (karakolunun) bulunduğu Çardak Ka
yık İskelesine kad.ar uzanan yalı parçası. ola
rak emniyet ile gösterebiliriz. 

Haliç kenarında Balıkpazarı sahili, bir 
sıra kayık iskeleleri, bu iskelelerde işleyen 

boy boy yüzlerce kayık, iskele başlarında sa
laş ·dükkanlar, kahvehaneler, sahile palamar 
atıp bağlamış çeşidli erzak ve zahire gemi
leriyl~ son derecede renkli, canlı hareketli, 
pitoresk bir alem idi. 

İkinci Sultan ·Mahmudun Yeniçeri Ocağını. 
kaldıracağı sıralarda tanzim edilmiş bir Bos- r 

tancıbaşı defterinde (B. : Bostancı'başı def
terleri) bu sahil parçası şöylece -tesbit edil
miştir: 

Silahşor Süleyman Ağanın ,bekar odaj.arı 
yanında Keleş Halilin ·· kahvehanesi (Eminö
nü Meydanının bugün köprüye bağlanan ete
ği ile 1936 da yıkılmış olan Valide Hanının 
bulunduğu yerin sahH kısmı - yanında Orta
köye işleyen kayıkların iskelesi) - yanında Be
şBrtaşa işleyen kayıkların ıiskelesi - yanında 
İzzetmehmedpaşa Camii - önünde Tophaneye 
işleyen kayıkların iskelesi - yanında Balık

pazarı iskelesi - yanında Seyyid Mustafanın 
kahvehanesi - yanında Zecriyeeminizadelerin 
bekar odaları - yanında Karaköye işleyen ka
yıkların iskelesi - yarımda marhum ·Böstancı
başı Mustafa Ağanın oğlu Mehmed Beyin ba
lıkcı odaları - yanında Hasköye işleyen ka-

. yıkların iskelesi - yanıp.da Başyasakcı odası 

ve kayıkhanesi - yanında tütün Gümrüğü -
önünde Tütün Gümrüğü İskelesi -~ yanında 
elli altı Ömerin kahvehanesi - yanında sera
pa dük,kanlar - yanın Hasır iskelesi - yanın

da serapa limoncu dükkanları - yanında çar
dak Kolluğu ve Çardak İskelesi. 

BALIKP AZARI İSKELESİ MESCİDİ -
İzzetmehmedpaşa Mescidi adı ile de anılır
dı; Balıkpaza.rı ts.Jrelesi önünde, deniz kena
rında, bir daire içine çizilmiş sekiz köşe plan
lı, kagir, ·bodurca taş minareli küçük bir 
mesciddi; cemaati çok, ekserisi oradaki bir 

sıra iskelelerde işleyen kayıkcılar, sandalcı

lar, Balıkpazarı haınmaUarı idi, beş namaz 
vaktinde tamamen dolardı. 

Hadikatül Cevamiin kaydına göre Üçün
cü Sultan Mustafanın son yıllarında adını 

tes~it edemediğimiz bir kadın tarafından ah
şap olarak yaptırılmıştı, Birinci Abdülhamid 
zamanında yandı, bir müddet yeri boş kaldı, 
Üçüncü Selim zamanında sadırazam İzzet Meh
med Paşa tifafından ikinci Sadırazamlığında 
kargir olarak. yeniden yaptırıldı; tekrar yan
dı, bu sefer vakfının geliri ile tamir olundu. 

1936 da Yeni Camiin önü açılır ve Emin
önü meydanı genişletilirken Eminönü Vali
de Hanının da bulunduğu iki yapı bloku He 
beraber yıktırıldı. Türk yapı san'atı bakımın
dan bir kıymet taşımamakla beraber bırakıl
mış olsaydı,., genişleyen meydanın trafiğine 

engel olmadığı gibi meydanı da süslerdi zan
nederiz. 

BALIKP AZARI KAPUSU - İstanbul 
şehrini fırdolayı çevirmiş olan Bizans· dev
rinden kalma kule duvarlarının Haliç boyu 
kapularından biridir;. Mısırçarşının bugün 
Eminönü Meyda~ına bakan kapusunun he
men tam karşısında idi. Balıkpazarının sahil 
yoyu bir sıra kayık iskeleleri ile kaplı, ve 
Galata - Beyoğlu yakasına geçmek için bu 
iskelelerin birinden kayığa binildiği için Bi
zans tlevrinde bu kapunun adı <<Perama Ka
pusu» idi; Balıkpazarı da kadimden beri ayni 
yerde bulunduğundan Balıkpazarına nispetle 
«Piskariya Kapusu» da denilirdi. Fetihden 
sonra Türkler Balıkpazarını muhafaza etti
ler, kapuya da sadece Balıpazarı Kapusu de
diler. 1936 da Yeni Camiin ve Mısırçarşısının 
önü açılırken yıktırıldı; o tarihe kadar, kale 
duvarı bedeni iki yanına yapışmış binalar 
arasında kaybolmuş olarak durmakta, Balık

pazarı Kapusu da bir açık gecid olarak 
kullanılma:kda idi. Yeni Camiin ayak yol
ları Balıkpazarı Kapusundan girilince sol 
;\colda sur içindeki ahşap· baraka dükkan
ların arkasında idi, bu ayakyolları çok şirin 

bir meddah hikayesine mevzu olmuş ve «ya
hudi Yeni Cami helalarında» adı ile Orf eon 
marka eski bir gramofon ·plağında da tesbit 
edilmiştir. 

Yapısına onaltıncı asır sonlarında baş

lanmış Yeni Cami, alt kat peneerelerine ka
dar çıktrktan sonra yarım kalmıştı, yarım 
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asır sonra . Köprülü Mehmed Pasa Sadaretin
de Dördüncü Sultan Mehmedin -anası. Hatice 
Turhan · Sultan adına itmamına başlandı 

(B. : Yeni Cami); metrük kaldığı yarım asır 

içinde camiin etrafı Yahudiler tarafından is
kan edilmiş, bina, İstanbulun Hk apartman
ları olan beşer altışar katlı, her birinin için
de kırk elli yahudi ailesi oturan gayet büyük 
yahudhanelerle sarılmıştı. Camiin ihyasına 

karar verilmezden az evvel o havali büyük 
bir yangında yanmış ve Köprülü Mehmed Pa
şa tarafından yanık yahudi emlaki istimlak 
ettirilerelc yahudilere iskan bölgesi olarak 
Balat ile Has-köy gösterilmişti (B. : Balat); fa
kat yahudiler, faal bir ticaret merkezi olan 
Balıkpazarından ayrılamadılar; bir müddet 
sonra, bilhassa 1683 Viyana bozgununu takip 
eden keşmekeş devrinden· istifade ettiler,_ sur 
içine giremedilerse de kale duvarları dışın
da yine· büyük, şeddadi yahudhaneler inşa 
edildi; Balıkpazarı Kapusu dışı bu suretle 
tekrar bir yahudi mahallesi oldu. Hicri 1139 
(M. _1726 - 1727) tarihli ve İstanbul Kadısına 
hitaben yazılmış bir fermandan · öğreniyoruz 
ki Lale Devrinde, Nevşehirli İ:brahim Paşa 
sadaretinde sur. dışında ve Balrkpazarı kapu
su önünde inşa edilmiş bu Yahudhaı_ıeler de 
cami ya-kınında hoş görülmemiş ve yıktırıl
lnıştır. bu suretle Balıkpazarı Kapusunun dı
şı de bir çarşı boyuna münkalib olmuştur. 

Balıkpazarı Kapusu· dışında, sahile kar
şı uzanan saha içinde, ki yine Yeni Camıin 
etrafı; civarı sayılır,· sokak içlerinde sıra sıra 
meyhaneler bulunduğu hal~e -onlara doku-
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Balıkpazarı Kapusu 

nulmayıp Yahudhanlerin yıktırılması şayanı 

dikkattir; fermanda esbabı mucibe olarak 
«Yahudi taifesinin camiişerif yakınında nic"e 
halatı ınüstekreheye sebep oldukları, yazılı- . 
dır; bu halatı müste-krehenin neler olduğu 
açıklanmamıştır. 

Eibl. : Fe-ridun Pirimtekin, Halic Surları; Ah
med Refik, XII. hicri ~sırda İstanbul hayatı. 

BALIKPAZARI KARAKOL SOKAĞI -
Eminönü önünde Ahiçelebi Mahallesi Sokak
larmdandır; bu mahallenin deniz kıyısı bo
yunca Yemiş İskelesinden nefsi Balıkpaza
rında_ Yağcılar Sokağına kadar uzanır; Ye-· 
miş Iskelesi Başağa Sokağı, Handanağa So
kağı, Hasıriskelesi Sokağı ve üç isimsiz ara
lık_ sokak ile kavuşakları vardır. Cok faal bir 
ticaret merkezinin içinden geçer; iki araba· 
geçebilecek genişlikte ve paket taşı döşelidir. 
Yağcılar Sokağı ile olan Kavuşağından giril
diğine göre sağ kolda Yapı ve Kredi Banka
sının beş katlı büyük antreposu vardır; bÜ 
binanın yan cephesi altında Ulus ve Adapa
zarı - Bursa nakliyat anbarları, onun yanın

da tek katlı güzel ve müstakil bir binada Gü~ 
zel İzmir Nakliyat Anbarı bulunmaktadır· . . ' 
sonra Hasır iskelesi gelir. Sol kolda ikişer 

üçer katlı binalar altında komisyoncu yazıa 

haneleri ile Gemlik, Tayyar, Yenidoğan, Eski 
Bandırma, Yeşil Bursa, Biga, ·Güzel Edremid 
Nakliyat Anbarları vardır. Bu yazıhaneler v~ 
anbarlar arasına motorcu, benzinci, yağcı ma
ğazaları, han kahve ocakları, bir aşçı dükkanı 
bir de kahvehane serpilmiştir; yemiş iskelesi 
önünde yemiş iskelesi. sokağına bir çatal ağıi~ 
la kavuşur, bu kısmında da yağcı, zeytinci dük
kanları ile Yıldırım Nakliyat Anbarı 1;,ulun
maktadır. 

Balıkpazarı Karakol Sokağının günlük 
faaliyeti sabahın alaca aydınlığında başlar ve 
ortalık iyice kararıncaya kadar, devarri eder. 
Anbarlar önü daima kamyonlarla doludur. 
Hasır iskelesi hammallarının mavunalardan, 
motorlardan yük indirip bindirmesi temaşa 
edilecek bir alemdir. Fırçasına hakim ve pa
keti zengin bir ressam, buradan, İstanbulun 
en canlı ve renkli günlük hayat resimlerini 
yapabilir (Şubat 1952). 

Sokak bu ismi 1934 yılındanberi taşı

maktadır; eski İstanbul haritalarındaki kadinf 
adı «Limoncular Sokağı» idi. 

Hakkı Göktürk 
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BAMKPAZARI MEYHANELERİ 
Gedikli = · Selatin (ruhsatlı) yahut Koltuk 
(ruhsatsız, kaçak, gizH) Balıkpazarı meyhane
lerinin şöhreti Fatih Sultan Mehmed devrine 
kadar uzanır; öyle ki, Türklerin İstanbulu 
fethinde Balıkpazarı ile Tahtakaleyi ve etraf
larını kesif bir günlük alış veriş yeri ve eclaf 
tabakasının meyhane ve harabathanelerle diz 
dize iskan ettikleri semtler olarak buldukları, 
ve havasını değiştir.medikleri muhakkakhr. 

Uzak mazisinin hatıralarını bilmiyoruz. 
Malumumuz olan Fatih Sultan Mehmedin ne
dimliği şerefine nail olmuş Şair Melihinin 
daima buralarda dola~an namlı ayyaşlardan 
biri olduğudur (B. : Meyhane; Melihi). 

Onaltıncı asırda İstanbulda yaşamış şair 
ve kendi adına nisbetle anılan bir şijera tezki
resi müellifi Kastamonu Latifi de Tahtakale, 
Bahkpazarı ve etrafını meyhanelerinin bollu
ğu bakımından Galataya -benzetiyor; Onye
diİıci asrın büyük muharriri Evliya Çele·bi 
ise, «Galata demek meyhane demektir!» di
yor. 

· İçki yasakiarında kapanmışlar, yasaklar 
kalkınca tekrar açılmışlar, ayyaş veya akşam
cı her tabakadan. müşterileri asırlar boyuıı

ca dolup boşalmış, kurulan kalenderler mec
lisleriyle zaman zaman edebi birer mahfil 
ve zaman: zaman da hayta · aşkları ve 
baldırı çıplak kavgalariyle kanlı vak'ala
ra, cjnayetlere sahne olmuş, namlı ·aşcı

ları, mahbub sakJleri ve kö·çek oğlanları, rum, 
ermeni, · musevi ve kıpti akalliyetlerinden saz 
takımları ile Balıkpazarı meyhanelerinin tan
tanası 1908 meşrutiyetine kadar ·devam etmiş
tir. 

Gedikli veya koltuk, Balıkpazarı meyha
nelerinin umumi dekoru ve bavası, bütün eski 
İstanbul meyhanelerini de tasvir etmek üzere 
ha Ansiklopedide «Meyhane» maddesinde tes
bit -edilmiştir. 

Geçen asır sonlarıın:da yaşamış muharrir 
Çaylak Tevfik Bey «Meyhane yahut İstanbul 
Akşamcıları>> adindaki eserinde Balıkpazarı 
iç:n ancak üç meyhane ismi veriyor: Ka.fesli, 
Hançerli, Yahudi.. · 

Tevfik Bey için Balıkpazarıni iyi tanıyama
mıştır -diyemeyiz; öyle zannediyoruz ki küçük 
fakat çok kıymetli bir vesika olan risalesin
de adını tesbit 'etmiş olduğu bu üç meyıgede 
zamanının Balıkpazarı meyhaneleri mevcudu 

değil, Balıkpazarında onun devrine kadar ka
labilmiş son büyük gedikli selatin meyhane
lerinden üçünün ismidir. Zira Balıkpazarın

da, son demi hayatında dahi meyhanelerin 
sayısı bu rakkamın çok üstünde i-di. Abdüla
ziz devrinde yaşamış olacağını tahmin ettiği
miz ve Üsküdarlı halk şairi Vasıf Hocanın 
«Sivaslı olduğunu işitmiştim» dediği Aşık İb
rahim adında bir halk sairi, zannederiz ki Va
sıf Hoca merhumun kalemiyle azıcık tashih 
görmüş bir Balıkpazarı destanında onsekiz 
meyhanenin adını veriyor: Taşmerdiven, 

Topuklu, Altınoluk, Hançerli, Zından, Cellad, 
Kafesli, Camekan, Yahudi, Folluk, Mecnun, 
Ferhad, Şadırvan, Çadır, Bağçeli, Nesim, 
Tandır, Dalyan (Bütün bu isimlere bakınız). 

Bunları,n arasında Çaylak Tevfik Beyin 
bahsettiği üç selatin meyhane bulunma:kla 
beraber, Tevfik Bey de. Aşık İ-brahimin Ba
lıkpazarında gösterdi'ği diğerlerinden bir kıs
mını İstanbulun başka semtlerinde gösteri
yor. Sivaslı Saz Şai;ri, Balıkpazarında · zülüf 
kemendine tutulduğu İlya adındaki Sakızlı 
muğbeçenin şanında, eşiğinden atladığı bü
tün meyhaneleri Balıkpazarına getirmiş .ola
caktır; fakat lisanındaki kat'iyet -de şayanı 

dikkattir. 
Emsalinin en güzellerinden biri olan 

Aşık İbrahimin Balıkpazarı Destanını yalnız 
iki kıt'asını hazfederek naklediyoruz; Va
·sıf Hocanın üzerinde kalem oynattığını tah
min ettiğimiz mısraların sonuna bir * işareti 

. ~onmuş.tur: 

1. İstanbulda attım bahtıma zarı 
Çıkdı karşımıza Balıkpazan 

Dcğmesün üstüne kem göz nazarı 

l\linelkadimi cihan üzre adı var 

2. Bu bendel'i tekfur lmrdu kuralı * 
Her sokak meyhane iki sıralı 

Görse pesend ider frenk kıralı 
Her birinin bir isimle yadı var 

3. Biri «Ta~merdiven» biri «Topuklu» 
Birinin adı «Altınoluklu» 
Lonca sokağıdır «Hançerli» yolu 
Ardında «Zındaıı»'ı hem «Cellad»'ı var. 

4. «Kafesli», «Camekan», «Yahudi», «Folluk» 
Balıkpazarına mahsus bu bolluk 
Onbeşden fazladır gedikli koltuk * 
«Mecnun»'u var hem dahi «Ferhad»'ı var 

5. «Şadınan» yanında kurulmuş «Çadır» 

«Bağçeli» denilen vakfı sultandır 
Anın k~ısında «Nesim»'le «Tandır» 
«Dalyan»'ın cümleden üstün tadı var 
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6. Meyhane lafında vardır letafet 
Her birin içinde kaç çe~mi afet 
Göz göze muhabbet diz dize ülfet * 
İzin vermiş koskoca bir kadı var 

7. Getir getir saki kendimden geçem 
Kadehi çeşıninle bir dolu içem 
Girmesin araya söyle şu perçem 
Beni berdar itmeğe fesadı var· 

8. (Bu kıta hazfedildi) 

9. 1'1:avidir püskiilü başda a! fesin 
Ruhlerindir reşk ettiği canfesin 
Sakız gülü kokar sa.ki nefesin 
Pazarlıkda sinenin küşadı var. 

10. (Bu kıta hazfedildi) 

11. Omuzlardan topuğa kesme billfır 

San meygede içinde külçei nur 
Cebininde levhi mahfuz okunur 
İman sirkatinde nev icadı var 

12. Bol paça kadife poturun kara 
Pek yaraşmış cana ak ayaklara 
Ayakların öpdük olduk: maskara 
Aşıkın ya hey deyu feryadı var 

13. Sakız mahbubusun ey canım İlya 
Yakışur mu nahvet sen selvi boya 
Senin de ayağın iirecek suya 
Şebabet kuşdur uçar kanadı var 

H. Kafirin oğluna esir müslüman 
Getir ey saki şarabı erguvan 
Okunsun urumca semai divan 
Lavtacı Hiristo bir üstadı var 

15. İşte meydan ey mahbubu alicenab 
Pa bürehne raksa çık itme hicab 
Topuk kütürdetüp taban ur şap şap 
Cümlenin alkışda ittihadı var 

16. Meddah oldum bakma zahiıd kusura 
Balıkpazaı:ıdır efendim byra 
Şu şehri Istanbul durdukca dura 
Yevmi kıyamete imtidadı var 

17. Bunu böyle yazdı Aşık İbrahim 
Rehberimiz oldu Şeytanı Racim 
Tanrının bir adı Gaffırü Rahim 
Gümrah kullarına bir ·imdadı var 

Tanzimat f errrianının ilanına kadar İs
tanbul meyhanecileri meygedelerinin :büyüklü
ğüne göre «Ate~oğlanı» adı ile bir veya birkaç 
mahbub çırak bulundururlardı; vazifeleri za
hiren demlenen müşterilerin çubuklarına ateş 
koymak olan bu güzel çocuklar aslında türlü 
cilvelerle, işveler le müşterileri meygedeye bağ 
lamak için kullanılırdı; bunun içindir ki tuva
let ve kıyafetlerine so,n d~rece itina olunurdu; 
kollar sıvalı, sineler açık, kaküller, perçem· 

ler yerinde, saçlar umumiyetle uzun, omuz~ 
lara dökülmüş, ayaklar çıplak, çıplak ayak:::_ 
larında, diğer bazı esnaf çıraklarında olduğu 
gibi 'kadife tasmalı takunyalar, başlarında da 
mavi püsküllü Cezayer fesleri. Hemen istis
nasız İstanbulun bu mahbub meyhane çırak~ 
lan halkının yüz ve vücud güzelliğ.i meşhur· 

olan Sakız adasından getirtilirdi, Bundan ötü
rü «Sakız Mahbubu» diye de meşhur i·diler. 
İşinin tam ehli bazı meyhaneciler bu Sakız · 
mahbubu çıraklarına ayrıca raks dersleri de 
aldırtırlar ve meyhanede keyifler kıva~a 
geldiğinde, meyhAne meyhane dolaşan köçek 
oğlanlar bulunduğu halde bu ateş oğlanlarr da 
köçeklik ederlerdi. 

Aşık İbrahimin Dstanından öğreniyoruz 
ki Tanzimat Fermanının neşrinden sonra da 
Balıkpazarı meyhanelerinde Sakızlı ateş oğ

lanları kullanılmıştır, Siva•slı Halk Şairinin 
kıy af etini tarif ile güzelliğini methettiği İlya 
da bunlardan biridir. Onsekizinci asır sonla
rında yaşamış Enderunlu Vasıf da Aşık İb
rahimin «rehberimiz oldu Şeytanı Racim:, 
dediği gibi, ondan daha evvel -bu sapık oğ-

lanlar için : · 

Ademi azdıran ol mu.~beçei bade fürfiş 
Nasi şimdengeru idlale ne hacet iblis .. 

Diyor; bir şarkısında da, insanı azdırma 

yolunda İblise iş bırakmıyan o rum muğbe
çeleri şöyle medhediyor: 

Bir nev eda rum dilberi 
Yok misli manendi peri 
Sevdim o ahfı. peykeri 
Ah o! nigahı kafiri 
Eyler şikar ahııleri 

Ol nev nihali bağı rum · 
Dilde komaz gerdi gumum 
Herkes ana yanınağa muın 
Ah ol nigahı kafiri 
Eyler şikar ahiileri 

İstanbul Balııkpazarı 1958 .- 1959 arasm
da imar adı altında Menderes vandelizminin 
kurt-anı oldu; tamamen yıkılarak ıtarihe int-i
kal ettiği sıralarda eski meyhaneleriınin artı
ğı olarak ancak bir kaç dükıkana sahip bulu
nuyordu, bunların en namlıları da «Doktor», 
«Bôris» ve «Bodrum = Gaskonyalılar» idı 

(B. : Doktorun Meyhanesi; Boris: Bodrum). 

BALIKPAZARINDA BAŞI ŞALLI DELİ~ 
KANLI VAK' ASI - Alemdar Mustafa Paşa
nın feci ölümünden sonra İstanbul erazili, 
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külhani, hayta, baldırıçıplak, bıçkın güruhu 
yine baş kaldırmış ve bu arada her tabakadan, 
kişizade, esnaf çırağı bazı acemi ve toy genç
ler de Alemdarın İstanbula gelmesinden_ ev
velki baldırıçıplaklıık havasına tekrar kapıl

mışlardı (B.: Alemdar Paşa Vakası). Sine ur
yan, yalın ayi:lk, baldır bacak çıpak gezmek
den ibaret olan bu itliğin bir alameti de, ya
lın ayaklarla tam tezad teşkil etmek üzere 
başa, her ne bahasına tedarik edilirse edilsin 
gaayet kıymetli Hind ve Acem şalları sar
makdı. Kıymetli. bir baş şalına sahib _ olabil
mek için her fedakarlığı göze alan, hatta 
iffetini satan delikanlılar oluyordu. Bir ka
puda uşaklık, ahı;rlarda sevislik . eden genç
lerin başmda bile o zamana göre büyük 
para olan 300-400 kuruşluk şallar görülüyor
du. İkinci Sultan Mahmud hicri 1226 (M. 
1811) da, ıkalyoncular müstesna, kim olursa 
olsun başa şal sarılmasını yasak etti. Yasağın 
tatbik ve teftişine de kaptanpaşa memur edil
di. 

Tersane çavuşları şehrin ayakta,kımı kesafe
ti olan semtlerini teftişe başladılar, başında 

şal görülüp de kalyoncu olmadığı anlaşılan
lar yakalandı, uygunsuz güruhund.ı_n ise Ter

. sa.ne Zındamna götürülüp idam olundular. 
O zamana kadar bir vakası olmamış ise forsa 
gibi ayaklarına zincir vurulup Tersanede en 
ağır işlerde çalışdırıldılar. 

İkinci Sultan Mahmud bir gün tebdili 
kıyafetle Balrkpazarına gitmişdi; ondokuz 
yirmi yaşlarında, son deredece yakışıklı ve 
güzel, yalın ayak, :baldırı çıplak, başında en 
az 1000 kuruşluk bir şal ile bir delikanlı gör
dü ve birden gazaba gelerek yanındaki tebdil 

hasekilerine genci yakalattı,· başından şalını 
aldılar, kılıçla lime lime doğradılar, gazabını 
bununla teskin edemeyen padişah: 

- Cellad!.. diye gürledi. 
Celladı da arkasında idi, delikanlıyı bi

riken kalabalık halkın gözü önünde başını 

vurmak üzere çökerttiler. Fakat· o anda bi
rikmiş olan halkın arasından onbeş yirmi ka
dar kadın fırladı. Hepsi İstanbulun eli sır:ııklı, 
fettan ve dilbaz mahall~ karısı idi, padişa,hın 
etrafını sardılar, feryadü figanları gök yü-

. zünü tuttu, kimi saçınıbaşını yolar, kimi ü~
tünü başını yırtıp paralar, kimi padişahın el
lerini, kimi ayaklarını öper, içlerinde en cer
bezelisi .elebaşı olmuş, onun her kelimesini 
,bir ağızdan · tekrarlayarak Sultan Mahmuda 
yalvardılar: 

- Padişahım şu oğlanın cürmünü af 
idüp irade eyle!.. Bu gece yeni güvey gire
cek, genç çocuk, heves idüp sarmış.. af eyle 
padişahım bu civanı .. 

diye yalvardılar. Kadınlardan biri oğlanı 
cellad elinden aldı, getirip pMişahın ayak
larını öptürttü, bu durun;ı karşısında Sultaı1. 
Mahmud da çocuğu affetti. 

Sonra öğrenildi ki baldırıçıplaklığa öze
nen bu genç İstanbulun namlı zenginlerinden 
· Galatada haladcılar kahyası Hacı Yakub Ağa
nın oğlu imiş ve şefaatci kadınların hiç. biri 
kendisini tanımazmış, gencin güzelliğine hay
ran olup ortaya atılıvermişler ve kurtarmış

lar. 
Bibi!. : Cabi Said Efendi Vakaayinamesi. 

BALIKPAZARI YANGINLARI - Balık

pazarı, f etihden ·bu yana, büyük İstanbul 
yangınlarının çoğunda tamamen yanmış 

Balıkpazarında Hacıyakuboğlu'nun padişah gazabından kurtarılması 

(Resim : Sabiha Bozcıllı) 
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semtlerden biridir. Balıkpazarmın kendi için
den çıkmış yangınlardan tarih kaynakları

mızda rastlananlar şunlardı : 

5 Cameziyelevvel 1099 (8 şubat 1688) 
yangını - Bir pazar gecesi saat alaturka ye
dide Balıkpazarı Kapusu dışında bir meyhfi
neden çıktı. Sur dışını tamamen yaktıktan 
sonra içeriye sirayet etti ve Mısırçarsısı dı
şına yapıştı, Rüstempaşa Camiine ;arınca 
bütün han, dükkan ve mahzenler yandı; ora
dan Bal'kapanı, Uzunçarşı ve Mercan Çarşısı
na vardı. Bir kolu da Ketenciler ardından 
alıp Mahmudpaşaya doğru Alacahamam . ve 
etrafını, boyacıları yaktı. Bu yangın, İstan:bu
lun yaşadığı en kanlı günlerden hicri 1099 
ihtilali içine rastlar, bir kaç gün evvel, ça~·
şılı, Yeniçeri ve Sipahi zorbalarına karsı san
.cağı şerifi çıkartmışiardı; Yeniçeriler, «San
cağı şerifi çıkarıp kulu kırmak hoş mudur, 
ko yansın şehirli keferesi» diye yangına se
yirci kaldıJar. Vüzera ve Ocak Ağalan «din 
gayretidir yoldaşlar» diye yalvardılarsa da 
fayda verme-di. Yangın ancak Bostancıla~ın 
ve tersane efradının gayreti ile ertesi günü 
öğleden sonra söndürülebildi. Padişah Bos
tancılarla Tersanelilere fevkalade ihsanlarda 
bulunau. Bu yangında 1500 ev ve 5000 den 
fazla dükkan ve mahzen yandı. Valide Hanı 
mahzenlerinden birinin penceresinden giren 
ateş, yalnız bu mahzende 30.000 kuruşluk 
«eşyai nefise>> nin mahvine sebep oldu. 

Bibl. : Silahdar Tarihi, II. 

_ 16 receb 1099 (17 mayıs 1688) yangını -
Ayni yıl içinde birinci yangının dehşeti henüz 
unutulmadan bir pazartesi . gecesi saat ala
turka dörtte Hasır İskelesinde saman anbarı 
civarında bir şerbetci dükkanından çıktı. Sur 
dışındaki çarşı, sağlı sollu tamamen yandı .. 
hasırcılar, çiniciler, tene~eciler, prinç sergi
leri ve mahzenleri, Balmumcular Zindan ' , 

Kapusu yanında abacılar, çardak iskelesi ve 
kolluğu, Ahiçelebi .Can;ıii ve mahkemesi, bü
tün Yemiş iskelesi, sebzehane kapusuna va
rınca kül oldu. Zarar ve ziyan sa-dece mal 
olarak 2.000 kese tahmin olundu. Ates, an
ca,!{ ertesi gün kuşluk vaktinde söndürül~bildi. 

Bibi. : Silahdar Tarihi, il. 

20 Zilhicce 1209 · (8 temmuz 1795) yan
gını - Bir çarşamba gecesi Balıkpazarı dı

şında hasır iskelesinden çıktı, onbir saat de-

vam etti, bahkpazarı, taşcılar. balmumucular - . .., 
keresteciler, zeytinyağcılar, nalburlar, kutu
cular, kantarcılar, sepetçiler 'diye anılan çar"
şılarla ·bir çok erzak ve muhtelif eşya de-. 
poları ve Ahiçelebi camii ve bu semtte bu
lunan bir kaç mescid tamamen yandı. Yangı
nın sahil ucu Tekirdağı İskelesine, geri ucu 
da Uzunçarşı başına kadar dayandı. 

Bibl. : O.N. Ergin, l\focelli Umuri Belediye 

3 Cemaziyelevvel 1291 (18 haziran 1874) 
yangın1 - Balıkpazarında Tütün Gümrüğün
den çıkdı ve 18 ;bina yandı. 

Bibl. : O.N. Ergin, Mecelli Umuri Belediye 

BALIK SATICILAR, BALIK TABLA
KAR, MADRABAZL4"RI Balıkpazar
larında, diğer çarşı boylarında dükkan: sa
hibi, yahut başında tabla veya omuzunda askı 
ile sokak sokak dolaşır seyyar esnaftan, ken
dilerine yanlış olarak «Balıkcı» denilen ba
lık satıcılar, -balık tablakarları, . balık madra
bazlara~ bila -istisna İstanbul ayak takımın
dan ve çekirdekten yetişme külhani, bıçkın 
olurlar. Yazın çoğu, hele çıraklar, pantalon 
paçaları sıvanıuış, yalın ayak baldırı çıplak
tırlar; belde• pamuk ipliğinden kuşak, sırtııi
da fildikos fanila, üstünde düğmeleri oldum 
olasıya iliklenmez yelek, mutlaka zülüflü, 
kaküllü, dudağında veya parmağında çıgara .. 

Ahmed Rasim bir dük-kan önünü şöyle 

tasvir ediyor: 
«Yırtık dudakları küfre amade, mayda

nos turreli, bir eli böğründe asıh durur, et
rafı fiyakalı bir dikizden sonra bağırır: 

- Vay lufer vay! .. Yirmiye bu ... Yir-
miye!.. · 

«Refiki bu sesin çektiği ilk müşteriyi 
mandepsiye_ bastırmak ister; evvela : 

- Vay lüfer va ... yyy ! .... 
diye bir nara atar, sonra müşteriye yaklaşır: 

-- Al efendi al. .. Sonudur! .. 
<<Pazarlık kapusu açılınca balığın gözüne 

and içer ve çift okkasını otuza. verebilir» (Se-
hir mektupları). , • · 

Tuttuğu mahdut ıniMarda balıkları ku
laklarından bir ipe dizip· kendi eliyle satan 
garip olta balıkcıları müstesna, balık matl
rabazının denizle ve balık avı ile hiç ilgisi 
yoktur, bu Ansiplopedinin «Balıkcı» madde
sinde de belirttiğimiz gibi günlük alıs veri
şini, kazancını çlüşünen alelade bir m~tavas:. 
sıttır; hatta bayat balığı, ve hatta kokmuş • 
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balığı müşterisinin gafletinden istifade ede• 
rek sürüp vermekten en küçük bir hicab duy
maz. Hiç şüphesiz ki içlerinde esnaf şeref ve 
~ysiyetine dikkat edenler vardır, fakat İs-. 
tanbul halkı emniyetinin suiistimaline o ka
dar sık uğramıştır ki yine Ahmed Rasimin 
güzel bir yazısı ile balık madrabazının hile
kar yüzü edebiyatımıza mal olmuştur; üstad 
«Gülüp ağladıklarım .. » adındaki eserinde 
«Oynar.. oynar!..» başlıklı bir parçada bize 
bu tipi çizmiştir (Kendisi Balıkpazarında bir 
meyhanenin sokağa bakan cephesindeki bir 
masa başında oturmu~tiır; balıkcı dükkanı 

meyhanenin tam karşısındadır. Bu dfü{kanın 
Lüleci Sokağında Koçonun yahut Doktoru:1 
meyhanesi olınası gere-kir; o tarihte kimin 
tarafından işletildiği meçhulümüzdür): 

<<Oturduğum yerin karşısındaki balıkcı 

(balık satıcı madrabaz), sattığı kalkatilardan 
birinin· ense tarafına bir makine yapmış. Ta 
Romanyadan -buraya kadar tahtelhıfız geldi.k
ten sonra balıJchanede, dükkanda günlerce 
durmuş, geceler geçirmiş olan zavallı mürdeL 
bi haberi oynatub duruyor. 

«Merak bu ya!.. Dükkana kadar gittim, 
balıkcıya: 

- Şu balığı kaça veriyorsun? .. dedim. 
«Tanıdık olduğum için yüzüme gülerek bak-• 
tı, dedi ki: 

- Aman Bey baba! .. Onu isteme, bura-

·-

daki otuz balığı ben değil, o satacak.. Sana 
içeriden tazesini vereyim!.. 

- Demek bunu en son satacaksın? 
- O artık satılmaz .. görmüyor musun, 

i-ki gündür burada oynayıp duruyor! .. 
«Tesadüf olacak ya!.. O esnada taşralı 

bir müşteri geldi. Anlar gibi göz gezdirdikten 
sonra . oynar oynarı göstererek : 

- Su balığı tart! .. 
«De~esin mi? .. Balıkcı deyip' geçmiye• 

lim, hem kurnaz, hem hazır cevap: 
- Affedersiniz.. Onu şimdi Beybabaya 

. sattım!.. 
<<Adamcağız sıranm ehemmiyetine kaail 

olanlardan olınalı ki: 
- Öyle ise alt tarafındakini tart!.. em

rini ~di. 
«Balı'kcı derhal balığı çividen· indirdi, 

tarttı. Bağırırcasına ferah ferah iki buçuk 
okka dedikten sonra dükkanın loş yerinde 

\bulunan tahta üzerine yatırarak satırı işlet

meğe başladı. Bir ihtiramı mahsus olınak üze
re sapa geçirm_eyip kese kağıda tıkıtı,. Verir
ken: 

- Ciğerini de koydum, mezesi kıyak ka
çar! .. 

«Diyerek gaayet ,kızgın yağda tava edil-
mesini tavsiye etti. , 

«Tanıdık dedim a.. Ben · yerime çekil
dim, dikkat ediyordum. Kim balık almağa 

Eminföıiinde Köprü başında sal üstünde bahkcı dükkanı 
(Resim : Turan Açıkgöz) 
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gelir, oynar oynarı istesre gazino penceresi 
önünde oturan beni göstererek : 

- Bey baıbaya sattım! .. 
«Diyor, beni şahidi zor (yalancı şahid) 

makamında kir ve nef'ine alet ediyordu. İş
te insanlık böyledir! .. Hadimi menfaat olanı 

pek sever, onun daima yüzüne güler, balıkcı 
da her tartışını müteakip bana ihalei nigah 
ederek gülümsüyordu. ;Ben artık ,kalktım, gi
diyorum. bağırdı : 

- Bey baba .. . nereye? .. 
- Şöyle dolaşacağım .. 
- Yarım saat sonra gel, sana -bir taze 

balık vereyim!.. Afiyetle ye!.. 
«Gördünüz mü?_ Şahidliğim yetmemiş 

gibi beni açıktan param ile mürteşi de ettı! 

Fesü-bhanallah!.. Bizdeki bu hırsı intifa ne ka
dar yumuşatıcı bir his!..» 

Balık satıcılardan ;başta tabla veya omuz
da askı ile seyyar olanları dükkanlardan da
ha ziyade . şayanı emniyettir. Dükkan malı 

2034 - İSTANBUL 

gibi ertesi güne kalacak çok mallan yoktur, _ 
taşıdıkları balık, nihayet bir insan vücudu
nun taşiyabileceği ağırlıkta, azami elli ;Jdlo;.. 

dur, onu da akşama kadar na
sı.J. olsa saıtar. Ve ekseriya 
hepsinin belli kapuları, müş
terileri vardır; bayat, hatta 
bayatlamağa yüz tutmuş ba
lık vererek bu ~üşterilerini · 
kaybetmek istemezler. 

ZamanımiZda bu seyyar 
balık satıcıların sandallı ye~ 
ni bir tipi çıkmıştır; Balıkha
neden müzayede ile aldıkları 
balıkları tablalar içinde bir, 
sandala doldurup, yanlarında 
bir çığırtgan oğlan, bir pırpırı 
d e 1 i k a n 1 ı ile, üç beş, 

Sağda: Seyyar balıkcı tipi, 1894 
(Resim : fotoğrafdan Hüsnü eli ile) 

Altta: Balıkpazarında ıİıidya • -
pavuryacı, 1908 

(Resim: Kalem Mecmuasından) 

-.. . . ··~ - :.._ .~ ---::.:x,....p. -··. 
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hazan·· daha fazla sandalla köprünün Kadıköy 
ve Adalar · ·hattı . vapur İskeleler.ine, Galata 
Rıhtı:mina gelirler, kendilerine hakiki bir ba
lıkcı süsü vererek, hatta bazan «Oltanın bun
lar!.. Oltanın!..» diye bağrışarak satarlar. Yi
ne unutmamalıdır ki gösterdiğimiz yerler
de sandalla gelmiş balığını satan hakıkı ol
tacılar da'. bulunur; erbabı balıkcı ile madra
bazı derhal farkeder; garib olta bahkcısm
da o gün hangi balık bol çıkmış ise ancak o 
bulunur, sandallı madrabazların sandalında 
ise bir balıkcı dükkanı çeşidi vardır. 

Seyyar balık' satıcı, ·balık kıt olduğu za
manlar, günlük rızkını başka yollarda arar, 
ayni pırpırı, külhani kılık kıyafetiyle tabla
sını, mevsimleri ise, dut ile, marul ile doldu
rur. Daha karlı ve devamlı başka bir iş bul
duğu zaman da balık satıcılığını hiç düşün
meden derhal terkeder. 

Balık satıcıla-r, balık madrabazları hak
kında Üsküdarlı Va
sıf Hoca merhum şu 

notu tevdi etmiştir: 
«Bunların .içinde 

ancak kuvvetlice pa
rası olanlar ve iş bi
lenlerdir ki balıkha

neden malı kendileri· 
alırlar. Seyyar olsun, 
dükkan sahibi olsun 
büyük ekseriyeti ba
lıkhaneden mal ala
mazlar. 

Balıkhanede aza
metli sermayeye da
yanan halik kabzımal
ları, kalantor balık 

madrabazları vardır. 

Balııkhane kasasına 

büyük paralar yatır
mışlardır, gelen balı

ğı müzayedede onla
rın adamları arttırır

lar. Balıkcılar kay.ık-

Olta balığı satıcısı çocuk, 1949 
(Resim : Sabiha Bozcalı) 

-,- Şikayet etme! .. Bak, başda gidiyoruz! .. 

- Evet aın:ı milli ticarette sonda gidiyoruz! .. 
(Karikatür: Ceın:ıl Nadir Güler) 

lar ve motorlaırla tuttukları -balıklan Balıkha
neye getirince, Balıkhanenin aylıklı memurla
rı olan Pazarbaşılar (balık müzayede me~urti, 
-balık dellalı), sandalla, kayık ile, motorla gelen 
balığı evvela şöyle bir gözden geçirir; balıkla
rın cinsine göre, ·büyüklü küçüklü sepetler, 
çevalyalar vardır_. balık onların içinde tart1ılır 
ve kiloları üzerlerine konulur, mesela on kilo 
luk bir barbunya çevalyası toptan müzayede
ye çıkar; müzayedede o balığın o günkü bol
luğuna göre bir kıymet alır. Bazan da kabzı
mallar bir motor balığı toptan arttırıp alır

lar; yani motor yükü müzayedeye konur. Pas 
zarbaşının yanında bir katip vardır. Mal ki
min üstünde kalmış ise Pazarbaşı: 

- Vasıfa!.. Mustafa Beye!.. Hayime! .. 
Nesime! .. Kevorka!.: Petroya!.. Yaz katip! .. 
diye bağırır. Vasıf, Mustafa, Nesim, Hayim ... 
BalıkhAnece muteber madrabazlardır, kıatip 
mal hangisinin üstünde kalmış .ise zimmeti
ne yazar. Kabzımal da aldığı __ balıkları, fatu
raları ile bizzat işlettiği, yahut kendisiµe bağ
lanmış esnafın elindeki dükkanlara günde
rir k~ndisine bağlanmış esnaftan beş para 
almaz, Mal bedelinin faizi olarak satıştan yüz
de on açıktan kar alır. parası zayıf olan ufak 
tefek madrabazlar, kalantor madrabazların 

elinde faizci eline düşmüş gibidir, ·balık kab
zımalL faizcinin azıcık linsafhsıdır; bir ·ba-
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lıkcı -dükkanında-ki mala 
ve o günün balık fiyat
larına bakanlar dükkan 
sahibinin büyük. bir 
günlük kazanç sağladığı
nı zannederse aldanır. 
Balık satılmazsa zarar 
dükan sahibinin,, kabzı

mal madrabaz malın ser
mayesi ile yüzde on kar 
hissesini· cayır cayır alır; 
ufak tef ek balık alıcı ve 
satıcıların kalantor mad
rabazlar elinden çektik
lerıi ciğerler paralar. 
Gün olur ki bütün ka
zancını irnbzımala devre
der, kendine kalan dük
kan kiras1ını, çJırak gün
deliğini cebinden öde
mekdi'r, heba olan gay
retidir. 

«Onun içindir ki ben 
bir balık satıcının bayat
ca, hani kokmamış da 
dil ve damak tadına düş- v:.r.;·,,d 
kün olmaya,nlar 
tara f ı n d an yenilebi-
lir şekilde ağırlaşmış balığı müşterisine taze
dir diye tıkmasını mazur görürüm. pek in
safsızına. da Allahdan bulsun derim . 

«Kalantor madrabaz balık kabzımalının 

tek faydalı rolü, Balıkhane kasaların9a yatan 
paralariyle, Balıkhaneye balık getiren balık
cıların paralarını müzayededen sonra koyun
larına koyup gjtmeleridir.' Günün baJıtına, 
kaderine, ucuz veya pahalı, balığı alıcısız kal
maz. 

«Bazan bu da olur, Balıkhaneye alıcının 
kudret ve takati üstünde balık gelir. Madra
bazlar, balıkcı. bedava verse mal almazlar. 
O zamanlar gazetelerde şu kadar bin çift to
rrk, şu kadar ,ton balık denize döküldü diye 
okuruz. Bu sefer de heba olan balıkcıların 

gece sabahlara kadar deniz üstünde çırpın

maları, didinmleridir». 

BALIKSIRTI - Eski tulumbacı ıstılah
larınden. Bir yangın tulumbası sandığında, 

yangına giderken, yangından dönerken sandı
ğı taşıyan dört omuzdaştan mürekkeb takım
dan, umumiyetle iki kısa veya orta boylu uşak 

Tulumbacilarda balılı:sırtı gidiş 

( Resim : Sabiha Bozcalı) 

öncü (Sandığın ön kolları altına gir.en
ler), iki uzun boylu uşak da ardcı (San
dığın ard kolları altına :girenler) olur
du; dolayısı ile sandık · hafifce öne me-

yilli olarak giderdi. 
Bazı reisler bu yerleşmiş kaideyi boza

rak iki kısa veya orta boylu uşağı ya sağ ya
hud sol kolların altına verir, mukabil kolla
rı da uzun ·boylular alırdı; o zaman da san
dık ya sağa yahud sola meylederek gıderdi, 
bu gid~şin de erbabı nazarında ayrı letafeti 
vardı; işte böyle sandık b.ir yanına meylede
cek şekilde tertip edilen takıma «balık ~ıriı» 
denilirdi (B. : Tulumbacılar). · 

Bibl.: Vasıf Hoca, Not. 

BALIK TUTMAK - Külhani haneber
duşlar argosµnda bilgisi, hüneri olmadığı 

halde işleri sırf şans eseri hep yolunda git
mek; ekseriya herha~gi bir. uzva atfen kulla~ 
nılır; misal : 

- Aynasızlar (polisler) senin Çulsuz'u 
enselememiş ... 

- Denize düşse ayağı ile balık tutar o ... 
F. Devellioğlu «Türk Argosu» adlı ese

rinde bu deyimi talebe argosu olarak göste
riyor ve şu misali veriyor: 
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- Fizikten bir yer biliyordum, orası çık-
tı .. 

- Ulan amma balık tutmuşsun ha! .. 

BALIK VE BALIKÇILIK - İstanbul 
Balıkhanesi eski merkez müdürlerinden Ka
rakin Bey Deveciyan tarafından telif edilmiş 
milli kütüphanemizin ölmez büyük eserlerin
den biridir; İstanbul Ansiklopedisinin tam 
güven ile istifade eylediği zengin bir. kay
naktır. Esel' eski Düyunu Umumiye Meclisi 
İdaresi tarafından takdir edilmiş, müellifi ik-

. ramiye ile taltif edilmiş ve «Balık ve Balıkçı
lık» ruıni 1331 (M. 1915) de Düyunu Umu
miye İdaresi tarafından bastırılmıştı!. 

Büyük kıt'ada 440 sahife olan bu muhal
led eserin dört sahifelik mukaddemesinde mü
ellif şöylece konuşuyor: «Memleketimizin 
sularında, hele İstanbula yakın Boğaz ve de
nizlerde tutulan balıklar lezzet ve nefaset ba
kımından müstesna bir şöhrete sahip olduk
ları halde, bunlar hakkında şimdiye kadar hiç 
bir tetkikat yapılmaması ve buna dair bir 
· eser vücuda getirilmemesi bizde balıkçılık · 
fenni ve ticaretinin zamanın terakkisinden 
nasipsiz kaldığına ve balık avının da hemen 
sahil balıkçılığına inhisar ettiğine bir delil
dir; hele akıcı balıkların seyrüsefer zamanları 
hakkında balıkcılarımızın malumatı pek az
dır. Mesela geçen 1327-1329 (1911-1914) se~ 
nelerinde İstanbul ve etrafında uskumru ve 
çiroz tutulamazdı. Uskumru balıklarının av 
mevsimlerinde ne oldukları tecrübeli balık
cılarla dalyan sahiplerinden soruldukta bazı
ları: «Karadeniz Boğazı ile Marmarada yat
mış olan torik balıklarının uskumruları yeyip 
mahveylediğini»; bir kısmı da: «torik balık
larının korkusundan uskumru balıkları sahil
lere yaklaşmaksızın derinlerden geçip Akde
nize gittiklerini» ve sairleri ise: «Uskumru 
balıklarının toriklerin korkusundan Kart\de
nizde yatıp Boğazdan içeri girmediklerini» 
söylemekte ve ne gibi tedbirlerin bu hale ça
re olacağı sualine de: «Allah torikleri kırma
dıkça uskumrunun yüzünü göremiyecegız» 
cevabı verilmekte idi. Torik balıklarının kıy
meti uskumruların varidatından daha fazla ve 
ehemmiyetli olması hasabiyle, uskumru balı
ğı avlayabilmek için toriklerin kırılmasını te
menni eylemek felaketin daha büyüğünü -ar-

zu ve talep etmek demekti. Zamanın son te
rakkilerinden haberleri olmıyan balıkcıların 
bu hali teessür ve teessüfle görülmüştür. 

«Eğer bizde balıkcılık fenni hakkiyle te
rakki ve av aletleri tekamül etmiş olsaydı, o 
yıllarda t~riklerden vahşet getirip sahillere 
yaklaşmıyan ve derin sulardan geçtiği mu
hakkak bulunan uskumru balıklarının avlan
ması da mümkün olur, senede yüz bin lira.ve 
daha fazla bir servet kaybedilmezdi. 

«Bir de Avrupanın zevk ve ihtiyacına 

göre balık konserveleri hazırlıyan fabrikala
rımız yoktur.· Mevsiminde oldukça nefis ve 
leziz olan torik balıkları, çok tutuldukları 

günlerde pek ucuz fiyatla satılır, bu yüzden 
dahi yerli ticaret ve servet pek çok zarar gö
rür. Mesela geçen 1327 (M. 19.11-1912) sene
si zarfında İstanbul Balıkhanesine gelen 
3.110.000 çift torik balığı 12.500.000 kuruşa 
satılmıştır. Bunun beher çifti ortalama beşer 
kilodan hesap edilirse 15,5 milyon kilo tutar 
ve. kilosu 32 paraya satıldığı anlaşılır. Muh
telif yiyecek fiyatlarının günden güne arttığı, 
yükseldiği şu zamanda kilosu en az 5-6 ku
ruştan aşağı satılmaması lazım gelen, ve Av
rupadan kutular içinde aldığımız ton balık
larından kat kat üstün ve nefis bulunan yer
li torik balıklarının böyle düşük fiyatla satıl
ması sanayi yokluğundan doğmuş teessüf 
edilecek bir haldir.» 

Karakin Efendi Deveciyan, eserini nasıl 
hazırladığını da şöylece anlatıyor: 

«Her cins balıktan birer dane alınıp ev
vela şekli resmedildi. 'Misbahlarının dik~n ve 
kılçıkları ayrı ayrı sayılıp zabtolundu. Balı
ğın rengi, büyüklüğü; göz, diş, kulak ve sair 
azasının sureti teşekkülü tarif edildi. ·Sonra 
her balığın hayatı hususiyesi. ile seyrüsefer 
zamanı, avlandığı mevsimler ve vasıtalar, 

yumurta ve südünü ne vakit attığı,_kıymet·ve 
lezzet ve nefasetinin derecesi, tuzlanıp tuz
lanmadığı, tuzlanırsa ne suretle ve hangi 
mevsimde tuzlandığ-ı,. tuzlu ve tazesinden ec
nebi memleketlere sevkedilip edilmediği, ku
rutulan -ve dumana konulan ·balıkların hazır
lanma tarzı ve mevsimi ile kıymet ve lezzeti, 
yumurta ve hayvanların nasıl yapılıp muha
faza edildiği hakkında faydalı malumat top~ 
landı. Sonra yabancı memleketlerin. sularında 
bulunan ayni balığın hayati ·ve ne suretle ·av-
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!andıkları hakkında ecnebi lisaniyle yazılmış 
en maruf eserlerin makaleleriyle mukayese 
yapıldı, balıkcılarımızla istişare edildi, hulasa 
hiç bir maddenin şüpheli kalmamasına elden, 
geldiği kadar . çalışıldı. 

"Eser yalnız Türk suları balık ve balık
çılığından bahseder. Bizim sularımızda bu
lunmayan balıklardan, sularımızda benzeri 
varsa, dolayısı ile bahsedilmiştir. Mesela Türk 
sularında «ringa» balığı yoktur, fakat ringa
ya benzeyen, ayni fasileden «tersi» balığı 

vardır; tersiyi yazar iken ringadan da bah
settik. 

«Deniz hayvanlarınin cüssece en büyük
leri kıtasiye fırkasıdır, bizim sularımızda 

bunların ancak bir kaç nev'i bulunmaktadır, 

esasen en'vaı da pek fazla değildir, «balina» 
başda, bütün 'kıtasiyeyi kitaba koydum. 

"Av alat ve .edavatı bahsine gelince, ka
dimdenberi Osmanlı balıkçılığında kullanıla 
gelen bütün ağlarla olta çapası ve paraketa
ları teker teker tarif ettim, ehemmiyetli olan-. 
ların şekillerini çizdim ve her biri hakkında 
mufassal malumat verdim, hurda teferruatı
na varınca anlattım. 

«Karadeniz Boğazı ile Marmara Denizi
nin körfez ve sahillerinde kurulan dalyanlar 
beş altı nevidir. Sahillerin mevki ve vaziyeti
ne, balıkların seyrü seferine ve suların cere
yan tarzına göre dalyan kurmak ayrı bir fen

. dir. Bu babda en mükemmel ve en doğru ma-
lumat almak için dalyanların en mühimleri
ne bizzat gittim ve tetkikatda bulundum., 
Türk balıkçılarına, yabancı memleket sula
rında kurulan dalyanlar hakkında da ayrıca 
malumat verdim. 

«Balık kayıkları, sandallar hakkında da 
ayrıca bir fasıl ayırdım. Balık ve balıkçılığa 

aid kanun ve ni~amnamelerden de malumat 
olarak bahsettim. 

«Türk balıkcıları tarafından kullanıla 

gelen tabirlerden, ıstılahlardan bahseden bir 
kitab yoktur, bu kelimelerin Fransızca kar
şılıklarını gösteren bir kaamus- da yoktur. 
Bu yüzden yanlışlıklar olduğu, güçlükler çe
kildiği görülmüştür. Mesela ellerimizde bulu
nan Fransızcadan Türkçeye en meşhur kaa
rade» Dulger balığı, «Limande» kalkan . yav
muslar da «Barbeau» kelimesi sazan, «Dau-

rusu1 «Bonite» Orkifios... diye tercüme edil~. 
miştir ki pek yanlışdır. 

«Bizim balıkçı ·esnafı arasında da bir ta-·· 
kım hatalı tabirler kullanılır, mesela: Çamo .. 
kanın gümüşbalığıhın ufağı, çaça'nın · hamsi 
yavrusu olduğu söylenir. Bundan dolayı, ba
lık avı tabir ve istilahlarına mahsus bir lugat
çe yapmağı mecbur oldum». 

«Balık ve Balıkçılık» milli kütüphane
mizde benzerine ender rastlanan muazzam 
eserlerdendir, kendi mevzuunda ise tek eser
dir. Pek mahdud basıldığı muhakkaktır, İs~ 
tanbul kitapcılarında kolay bulunmaz, elden 
düşme olarak, mesela 1937 de bir nushasının 
15 liraya satın alındığı ve akabinde ikinci bir 
nushasının 50 liraya aranıb da bulunamadığı 
görülmüştür. Bu eserin yeni bir baskısının ya.:. 
pılması, 1915 den bu yana Türk balıkcılığı 

üzerine 45 yıllık boşluğun doldurulması; bu 
arada İstanbul Balıkhanesinin de bir tarihce
sinin yazılması çok hayırlı bir iş olur. «Balık 
ve Balıkcılık» için İstanbulun Ankara Cadde
sinde tabi aramak beyhudedir, vaktiyle Du~ 
yunu Umumiye İdaresi tarafından basılmış 

olan bu eserin yeni baskısı ancak İstanbul· 
Belediyesinin himmeti ile tahakkuk edJbilir; 
İstanbul Belediyesinin yaldızcı, göz boyacısı . 
partizanlardan temizlenmekde olduğu içinde 
yaşadığımız milli iffet ve ismet inkalabı gün
leri yakın istikbalde bize müsbet işler için 
ümid vermektedir . 

Eser dört kısma, her kısım da bir takını 
fasıllara ayrılmıştır. Buraya bu büyük eserin 
fihristini koymak yerinde· olur: 

I. 
Birinci Fasıl:. Su hayvanları; Balık, ba

lıkların tasnifi, balıkların azası. Deniz balık
ları. 

İkinci Fasıl: Geçici baJ_ıklar. Orkinos ya
hud Ton Balığı. Kılıç, Torik ve Palamut. Lü;. 
fer. Uskumru. İstavrit. Kolyos. Malta Pala
mutu. Dülger. Hamsi. Çaça. Sardalya. Tersi. 

Üçüncü Fasıl: Yerli balıklar. Kırlangıç. 
Asıl kırlangıç. Öksüz. Mazak. İskorpit. Lipsos. 
Hani. Karagöz ... Sarıgöz. ispari. Kaya, balıkları. 
Lapina. Kekla. Gün Balığı. Ördek Balığı. 
Çurçur. Kurbağa Balığı. Trakonya. Varsam .. 
Gelincik Balığı. Horosbina. Üzgün Balığı. Ft· 
landıra Balığı. Kağıt Balığı. Deniz Aygırı. De-' 
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niz İğn€!si. · Yassı balıklar. Kalkan. Çivisiz 
Kalkan. Pisi. Dil. Dere pisisi. 

Dördüncü Fasıl: Gezici balıklar. Levrek. 
Iskarmoz Balığı. Kefal. Gümüş. Çamuka. Bar
bunya. Karaçalı Barbunya. Tekir. Mercan 
Sinarid Mandagöz. Sarıağız. Minakop. Şeki• 
ne. Mersin balıkları. 1zmarid. İstrongilos. Zar
gana. Mezid. Berlam. Megri. Kayış Balığı. 

Kum Balığı. Kopes. Mlanorya. Çitari. Perva
ne Balığı. Çotra. Fener Balığı. Uçar balıklar. 

Beşinci Fasıl: Köpek bıılıkları. Asıl kö
pek balığı. Benekli köpek Balığı. Camgöz. 
Boz Camgöz. Mahmuzlu Camgöz. Harhariyas. 
Pamuk Balığı. Sapan Balığı. Keler. Tırpana 
balıkları. Rina. Vatos. Uyuşduran Balık. Ful
ya Balığı. 

II. 
Birinci Fasıl: Tatlısu balıkları. Sazan fa-. 

silesi. Tatlısu kayası. Bıyıklı Balık. Çapak. 
Kızılkanat. Ak Balık. Tatlısu kefalı. Havuz 
balıkları. Sarı Balık. Kababyrun. Dere Kaya
sı. İnci Balığı. Gördek balığı. 

İkinci Fasıl: Seyyah balıklar. Som Balı
ğı. Ala balıklar. Asıl ala. Göl alası. Deniz alası. 
Dağ alası. Gölge Balığı. Yılan Balığı. 

Üçüncü Fasıl: Tebdili ~evki etmeyen 
balıklar. Tatlısu levreği. Uzun Levrek. Ya
yın. Turna. Dikenli Balık. Platika. Dere İs
korpiti. 

Dördüncü Fasıl: Balığa dair bazı mütem
mim ma.10.mat. 

Beşinci Fasıl: Hayvanatı kıta.siye. Yu
nus. Domuz Balığı. Balinalar. Anber Balığı. 
Denjz Gergedeni. Deniz perisi. Denj_z İneği. 

Altıncı Fasıl: Bazı su hayvanları ve· zül
maaşin. Ayı Balığı. Öküz Balığı. Kunduz. Su 
Samuru. 

m. 
Birinci Fasıl: Hayvanatı mafsaliye. Hay

vanatı mukaşşere. Istakoz. Böcek. Kerevides. 
Karides. Yengeç. Asıl Pavurya. Ayı Pavurya
sı. Çingene Pavuryası. Çağano~. Çalpara. Ay~ 
na. 

İkinci Fasıl: Sülükler. 
Üçüncü Fasıl: Hayvanatı na.ime. Mürek

keb balıkları. Ahtapot. Subya. Bülbüliye; Ar
gonot. Tatlısu midyaları. İstiridye. Tarak. Aş~ 
vadis. Sulina. İnci İstiridyesi. Sedef, 

Dördüncü Fasıl: Hayvanatı zahife. Su 
kaplumbağaları. Hayvanatı safdaiye. Kurba
ğalar. 

Beşinci F~sıl: Hayvanati nebatiye ya
hud Şuadiye. Mercan. Sünger. Deniz Kesta
nesi. Necnıibahri 

IV. 
Birinci Fasıl: Alat ve edevatı saydiye. 

Ağların örülüşü. 

İkinci Fasıl: Dalyan. Şira Dalyanı. Kurt 
ağzı Dalyanı. Kırma kepasti Dalyanı. Çekme 
Dalyan. Çit Dalyanı yahut Kotra. Direksiz 
Dalyan. 

Üçüncü Fasıl: Balık ağları. Voli ve sürt
me ağları. Iğrıb. Manyat. Tarlakos. Çamur 
ığrıbı. Atrina Ağı. Çamuka Ağı. tskorçila Ağı. 
Alkarna. 

Dördüncü Fasıl: Alamana ağları. Asıl 

alamana Ağı. Çakar Ağı. Gırgır Ağı. 
Beşinci Fasıl: Sade Ağ. Sardalya Ağı. 

Uskumru Ağı ve Yeldirme. Palamut ve Torik 
Ağı. Ablatya ağları. lstavrid Ağı. İstrongilos 
Ağı. Istakoz Ağı. Kalkan Ağı. Kılıc Ağı. Mer
sin Ağı .. 

Altıncı Fasıl: Çifte fanyalı ağ. Kefal ve 
Lüfer Ağı. Ganbot Ağı. Tekir Ağı. Marya 
Ağı. Torik ve Palamut Uzatması. Pisi Ağı. 

Subya Ağı. 
Yedinci Fasıl: Sabit Ağlar, Çökertme. 

Karne Ağı. Vinter. Saçma yahut Serpme. 
Balıkcı Kepçesi. 

Sekizinci Fasıl: Yemli alatı saydiye. İğ
neli alatı say<liye. Ç)lta takımı. Zokalar · Çıp
lak iğneli oltalar. Olta ile levrek saydı. Olta 
ile Palamui ·ve torik saydı. Çapari. Paraketa. 

Dokuzuncu Fasıl: Balıkcı sepetleri. Ista
koz sepeti. İzmarit sepeti. Gelincik sepeti. Ka
rides sepeti. Zenbil ile istakoz saydı. 

Onuncu Fasıl: Muhtelif alatı saydiye. 
Zıpkın. Çarpma. Çömlek. 

On birinci Fasıl: Balık yemleri. Yemleme. 
İğne yemleri. Sepet yemleri. 

Onikinci Fasıl: Merakibi saydiye. Kanca
baş Kayık. Alamana kayıkları. Balıkcı kayığı. 
Dalyan. mavunası. Balıkcı Sandalı. 

Zeyil: 
Boğaziçinde ve '.M'.armara sahillerinde bu

lunan d~lyanların mevki ve teamülü. B_oğaz
içinde bulunan voli yerleri. Kancabaş kayık-
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lar. Kanal valilerinin ısım ve tarifleri. Ala
mana kayıklarının hudud ve. teamülü. Tea
müle ı::iayet etmeyen avcı hakkında icrası la
zım geien cezalar. Hudud ve teamülleri bilin
meyen dalyanların isim ve mevkileri. Zabıtai 
saydiye nizamnamesi. İstanbul ve etrafı Ba
lıkhane İdaresine dair nizamname. Midya ve 
istridya nizamnamesi. 

Tuzlu balıkların konulmasına mahsus fı
çıların nevileri ile ağırlık ve firelerini göste
ren cedvel. 

Lugatce. 

BALIK YEMLERİ - Her balık ·muay
yen bir yem ile tutulmaz. Yemler balıkların 
isteğine, zevkine göre seçilmezse yemli balık
cılık yapılamaz. Eski çağlardan beri tecrübe 
edile edile iğneli aletlerle avlanabilen balık
ların av mevsimleri ile yemlerinin, çeşidleri 

tayin edilmiştir. Balık yemleri evvela iğne ve 
sepet yemleri diye ikiye ayrılır. 

Tabii iğne yemleri şunlardır: 
Kurt: Deniz kıyılarındaki batak ve ça

murlardan çıkan ve kırkayağa benzeyen bir 
kurt; ?ita, paraketa ve çatalköstek iğneleri
ne takılır. Her türlÜ balık, bilhassa barbun
ya, tekir ve kefal avlanır. Barbunya balığı 

çapari ile asla tutulmaz. 

Midya içi: Pareketa, İzmarid çaparisi, ça
talköstek ve el oltası iğnelerine takıfıp kaya 
ve izmarit tutulur. 

Zargana: El oltası ile lüfer zokasına ve 
izmarid çaparisine takılıp lqfer, çınakop ve 
istavrit balıkları avlanır. 

Uskumru: Oltaya, paraketaya ve çapari
ye takılıp her türlü balık tutulur. 

Gümüş balığı: Olta ile levrek avının 

başlıca yerrİ.idir. _Öksüz iğneli bir oltanın 
zokasına takılıp mercan da tutulur. 

Subya: Oltanın öksüz zokasına takılarak 
yalnız büyük mercan balıklari tutulur. 

İzmarid: Lüfer zokasına ve paraketa iğ
nelerine takılıp lüfer He köpek b;:ılıkları tu
tulur. 

tstavrid: Lüfer zokası ile paraketaya, 
izmarid çaparisine, tüysüz çapariye ve el ol
tasına takılarak lüfer.; kırlangıç, levrek, kö
pek balığı,.iskQrpit ve emsali dip balıklarLtu
tulur. 

Çinakop: Paraketaya, izmarid çaparisine 
ve el oJtasına takılıp izmarid, istavrid, ve ıi.a-. 
diren mezak tutulur. · 

Yumuşak çaganoz, gelincik balığı, torik 
yahud palamut ciğeri: Hususi oltaya takılıp 
levrek tutulur. 

İstrongiloz: Lüfer zokasına takılıp lüfer 
tutulur. 

·uskumru, istavrid, kolyos ve emsali ha-
- lıklar: Paraketa iğnesine takılarak kalkan 

yavrusu, pisi balıkları; öksüz iğneli zokaya 
takılarak kırlangıç, köpek balığı, lüfer, torik, 
palamut, uskumru, kolyos ve iskorpit tutulur. 

Balıkçılarımız yalnız mercan balığı avın
da bir de yemleme yaparlar. Gündüz yahud 
mehtablı gecelerde denizin kayalık noktala
rına ezik midyalar atarlar, mercanlar bu nok
talarda toplanır, bir kaç saat sonra da zoka 
ve iğnelere büyük mercan için gümüş ,balığı, 
subya ve küçük mercan için de karides takı
larak oltalar bu yemleme yerinde denize sa
lınır. 

Yem ne olursa olsun iğneye takılır iken, 
iğnenin yem 'içinde tamamen gizlenmiş ·olnia
s_ı şarttır. · 

Sun'i iğne yemleri şunlardır: 

Kuş tüyü: En makbulü balıkcıl kuşunun 
tüyüdür; bulunmazsa hindinin kanad altı ve 
kuyruk tüylerinden uskumru çaparisii:ıe ta
kılıp uskumru ve kolyos tutulur. 

Tekir tüyü: Bir balıkcı ıstılahıdır, erkek 
tekir ördeğin göğüs tüyüdür, istavrid çapari
si ile kam,w oltasının iğnesine takılıp istavrid 
ve lüfer 'tütulur. 

İpek: Zargana avında kullanılır, yarım 

metre uzunluğunda · bir ipek tel, iğnesiz 'b\r 
oltanın ucuna bağlanıp suyun üzerinden sü
rütülür, zargana yem zannıle kapar, ipek el~ 
y.afı suda açılmış olur, zargananı~ sıra ile di
zilmiş dişlerine dolanır, bal.ık da bu suretle 
tutulmuş olur .. 

Sepet yemleri balık ve mukaşşerat avın
da kullanılan balıkcı sepetlerine konul~n · 
yemlerdir ve şunlardır: 

M_idya içi: Kaya balığı sepetlerine konu
lur, kaya b~lığı ve çaganos t~tulur. · 

İzmarid,- istavrid, uskumru: lstakqz se~ 
petlerine konulur, istako.z ve böcek tutulllr ... · 
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Kırrnızı havyar, çaça ve hamsi: İzmarid 
sepetlerine konulur, izmarid tutulur. 

Çaganoz: Taş ile ezildikten sonra gelincik 
sepetlerine konulur, gelincik tutulur. 

Ekmek içi: İstakoz ve izmarid sepetleri-. 
ne konulur, karagöz balığı ve izmarid tutu
lur. 
Bibl.: Karakin Deveciyan, Balık ve Balıkçılık. 

BALİ (Dellak Yemenici) - Hicri 1098 
(Miladi 1686 - 1687) de İstanbul hamamcılar 
kethüdası bulunan Derviş İsmail Efendinin 
"Dellaknamei Dilküşa" namındaki eserinde 
hal tercümelerini kayd ettiği onbir nefer ha
mam uşağ"ından biridir. Aşağıdaki satırları bu 
eserin hicri 1323 (M. 1905) yılında istinsah 
edilmiş ve A. Pidakis adında bir ressama su
lu boya resimlerle resimlendirilmiş nusha
sından kısaltarak alıyoruz: 

'$iri dahi Yemenici Balidir, Bosna vila
yeti hakinden o1ub insafdır ki husnü an ve 
cilve · ve edeb ve nezaket ve sadakat andedir. 
Halvet · kafesinde bülbül, muhabbet dalinde 
gonce güldür, saça sünbül, hale (Bene) fül
fül, kaküle deste ibrişim ve sa.ide sütiini sim, 
kadde şemşad, nigaha cellad, teni pake billur, 
nafe katrei nur didiler ise bu Yemenici Bali 
içündür. Onbeş yaşında saderu civan olup Ye
niçerinin Altmış Dört Ortada civelek ve Top
hanede bir yemenici ustanın şakirdi idi, Alt
mış Dördün zehri mar eşkiyasından Darıcalı 
dedikleri Kara Safer Ağa ejder pençesini atub 
Galata Yağ İskelesinde darülnedvei haşerat 
kahvehanesinde ç~buk oğlanı oldu; ol kahve"
haneden dahi Altmış Dört çorbacısı Hamam~ 
cı İbrahim Beşe adımına filorin sayub Top
hanede Kaptaniderya Kılınc Ali Paşanın ha; 
niamı kebirine varub bir üstad della'kin elini 
öpüb. soyundu, h~m~m çıplağı dellaki ı;ıak 

olub kız oğlan mi_sali s_açın kesırteyüp saldılar, 
ekalli ezmanda şöhret buldu ki şehrimiz ki
bar ve ricalinin dahi malumu oldu, bir sene 
geçmeyüb hattat şair Mehmed Bahri Paşa bu 
Dellak Yemenici Baliyi- Sübaşı~ın defterin
den ismini çaldırub (ismini sildirip) kendi 
has hizmetine çekdi aldı, Yeniçeri ve kal
yoncu ve topcu ehremenlerin gadrü tasarru
fundan halas etmekle sevabı çokdur" (B.: 
Mebmed Bahri Paşa). 

BALİ (Havandelen Solak) - Onbeşinci 

asır sonları ile on altıncı asır başının namlı 

kemankeş pehlivanlarından; Ok Meydanında 
rekor kırmış,- taş dikmişlerden; İkinci Sultan 
Bayazıdın solaklarından, padişahın merasim 
kıt'ası Yeniçerilerinden idi. Ok atıcılıkda ol
duğu kadar yol yürümede de sür'at ve ta
hammül bakımından eşine kolay rastlanmaz 
bir atlet idi; Edirneye İstanbulun bir semti 
gözüyle bakar, daima yaya gider gelir iki şe
hir arasındaki en kesdirme yolları tesbit et
miş, bir yola -çıktı mı hiç mola vermezdi, reh"
van giden bir atlıyı da geçerdi. 

Dellak Yemenici Bali 

(Resim: s. B.) 
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Yavuz Sultıın Selimin Mısır seferine işti
rak etti, fakat Şamda öldü, Muhiddin Arabi
nin merkadi yanına defnedildi. 
Bibi.: İbrahim, Kemankeşler mecmuası 

BALİ (Şeker) - Onyedinci asır ortala
rında yaşamış bir sazende; hayatı hakkında 

bilgi yoktur, Evliya Çelebide yalnız adına 

rastlandı. 

BALİ ( Şirmerdoğlu) - On altıncı asırda 
yaşamış, İstanbul Ok Meydanında rekor kı
rıp taş dikmiş namlı kemankeş pehlivanlar
dan. Hayatı hakkında bilgi edinilemedi. 

BALI (Üsküdarlı Berber) - tık defa 
olarak Abdülmecid zamanında hicri 1264 Ra
mazanında (miladi 1848 Ağustosu) Tophane
nin sıra kahvehanelerinin en namlılarından 

Tozluklu Yusufun kahvehanesinde devrin 
meddahlarından Şekaayık Mustafa Çavuş . ta-. . 

rafından nakledilmiş bir hikaye, ve bu hika-
yenin kahramanın adıdır. 

Elimizde bu hikayenin gaayet muhtasar 
ve çok· bozuk bir dil ile kaleme alınmış bir 
iskeleti vardır. Bu ansiklopediye, herkes ta
rafından kolayca anlaşılamayacak bir . kaç 
noktasını izah ederek ve artık sohbet dilimiz
de tamamen terk edilmiş ve unutulmuş keli
meleri ayıklayarak bu hikaye iskeletini aynen 
koymayı, dekorları ve kıyafetleri tasvir ede
rek hikayeyi yeniden yazmağa tercih ettik. 

Vak'a onyedinci asır ortalarında Dördün
cü Sultan Muradın ilk saltanat yıllarında 1,e
çer; ,fakat bütün meddah hikayelerinde ol~u
ğu gibi Şekaayık Mustafa Çavuş da, vak'a.yı 
kendi zamanının hayat nızamına, yaşayışına 

göre tanzim etmiştir; sözde onyedinci asırda 
geçen hadiseler, onyedinci asırda yaşayan in
sanlar hikayede ortdokuzuncu _asır Türkiye
sinde ve ondokuzuncu asır kıyafetleri ile do-
laşırlar. : 

Tophanede Tozluklu Yusufun Kahveha
nesinde anlatılması her gece biter saatden heş 
gece, beş saat sürmüş olan h~ay~nin elirtiiz-
deki iskeleti şudur: .. . 

"Üsküdarda İskelei Kebir meydanında 
Kolluk Hamamı kurbinde Elli dokuz Ö~e~in 
kebir kahvehanesi" (Kehruba çubuk, fağfuri 
fincan, billur nargile, fıskiye, kanarya kuşu 

altın kafes içinde, katib sofası cümle tafsil 
olunacak). 

"Berber Hasan Beşe üstadı Kamil Malı~ 
dumu Bali mahbıibi dilaşub (On beş yaşında 
figan boylu, melek huylu, dal fes, samur ka- ·. 
kül, sağ yanağı benli, hilali gö.mlek, ak dimi
den diz çağşırı, şal kuşak, peştemal, sine kü
şade, ham gümüş kollu, gümüş bacaklı, bal
dırı nişanlı elli dokuzun civelektir. Ayağında 
şimşir nalin, tasması aynalı, parmakları kı~ 

nalı). 

KIT'A 

Şimşir ııallnde tasma aynalı 
Yürürken adettir topuk vurmalı 
Tivıisi reftar ile tıkırdamah 
Selman Pakin töresidir itaat 

KIT'A 

Zülüfleri kandil kandil afili 
Dal fesin altında al karanfili 
Aşıklar çeriğı alır fitili 
Cümleden gördüğü rıiyi muhabbet 

"Cümle aşiklar sefinei aşka liman bu 
kahvehanedir deyüp lenger endazı karar. 
Beyler, paşalar, mollalar ol mahbubun dizine 
baş koyub baş feda ederler amma Baliye ki
bar ve rical tıraşına izin olmamağla oğlan 

hammal ve kayıkcı makuulesin· tıraş itler. Ki
bara ricale hizmeti çubukdarlık (Bu mahal
le münasib güzel ve semai okuna). 

"Perşembe günleri pederi ile Kolluk Ha
mamında istihmam. Hamamda velvelei azi
me, gıiya ki peri padişahı1;1ın şehzadesi gelmiş. 
Sultan Murad tebdil ile hamamda ol mahbubu 
görüp böyle civan avam hizmetinde olmaz, 
anın yeri sarayi hümayunumdur. Nedimi Tıflı 
Çelebiyi memur itler (Bu fasıl tafsil oluna. 
Hünkar berber Bali ile sohbet idüb oğlanın· 
nezaket ve ferasetin dahi peseİıd ide. Mahalle 
münasib şarkı, Balinin sesi dahi latüdir. Taze 
civan Murad Ağanın hünkar olduğun bilmez). 

KIT'A 

Efendim gÜ~llik beladır başa 
Ustura vururdu bir saba.h taşa 
Bir lazoğlu korsan geldi traşa 
Mehibü müheykel yüzünde va.hşet 

·;.·_· .. , ·~ 
. - --~--- . . . ~ 

"Ol şakiye Kanlı Temel dirler, div heyet, 
ehremen suret, sakal tıraş, yasdık bıyık, zıv-
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ga dirler kara laz libası, dışında içinin karası,· 
pa bürehne, taifei lazın . esarilinden, meğer 
geçmişde bir maddeden Berber Hasan Beşe
ye husumeti olub gelişinde hayır yok. 

"Kahvehanede ocakcı, meydancı, çubuk
cu, papuccu: şakird oğlancıkla.r cümle on nefer 
hizmetkarlardır. Üç can dahi misafirindir, ka
yıkcı boyundan . (Lalakiyat taklid oluna ve 
hem . arada berber civanı Bali ile latifeler 

- ola. Balinin pederi Hasan Beşe Çamlıcada dü
ğünde, Bali dahi akşama gidecek). 

"Kanlı Temel Hasan Beşeyi sual. Yök
dur. Canım sen kim olursun dir. Hasan Be
şenin mahdumuyum. Ol anda efkarı fasida
nesine yol verüb: Benim canım şehbazım pe
derinize bir tulum peynir getirmişimdir, ge
mide, buyurun size teslim edeyim dir, deruni: 
tamam intikamdir, şikarı,m bu peri peyker ci
vandır dir. Kayıkcı yiğitler sual: Bre lazoğlu 
gemi hangi iskelededir. Balaban açığında len
gerendaz Ejderi Bahri nam iskonadır dir. 

BEYİT 

İntikamın almak için bed tıynet 
Alın yazısıdır basacak · ga11et 

"Bali berber ayağından. na.linin atub ye
menisini giyer ve ol pa bürehne şaki laza re- · 
fik olub İskelei Balabandan dahi iskonanın 
kayığına girib gemiye vardıkda Kanlı Temel 
dört nefer korsan ayakdaşı muaveti ile oğla
nı anbarda hapis. İskona fekki lenger ve fora 
yelken idüb havasın dahi bulmakla berki ha
tif misali Kızkulesin dolaşub bir saat geçme
deyin Kızıladaları dahi dümen suyunde terk, 
Gelibolu Boğazın yolun tutar (Tafsil oluna
caktır, !azların hançer bedest tehdidi, sesin 
kes yoksa keseriz. Oğlanın ol şakiler ayağına 
düşüb halas babında niyza.zı silzişli ola. İska
na fekki lenger ve fora yelken ettikde !azla
rın ıstılahatı bahriye üzere tekellümleri gü
zel nakil oluna). 

KIT'A 

Şehri Üsküdara yayıldı haber 
Gemi kaçub gitmiş Ba.ti beraber 
Korsan pençesinde o nazlı berb4'r 
Reva mı boynuna tavkı e.siret 

"Üsküdar Ustası Bostancıbaşı Ağaya ol 

dahi Sultan Murada arzı keyfiyet. Padişah 
Bostancıbaşıya gazab itler: Bre bu ne gilne 
zabitlikdir, bre -fstanbulum suyunda korsan 
olmak ne demektir, tiz Bali civanı kaldırav 
korsanı bulub cümle tayfası ile gemisi dire
ğine berdar idesin illa ben seni ibreti alem 
için katlederim. Bostancıbaşı dokuzçifte kan 
cabaş kayık ile Geliboluya geldikde iskana 
Boğazdan mürur, Akdenize revan. Kaptan
paşaya ferman çıkdı ki !azları donanmayı hü
mayun ile arayub bula. 

KIT'A 
Baliyi kaçıran Ejderi Bahri 
Cümle denizlerde oldu taharri 
Ne izi bulundu ne gören biri 
Vak'aya çekildi perdei zulmet 

('Boğazdan ki çıkdılar, vahşet abad kızıl
kaya liman, beni ademden eser yok. Ande bir 
malı karar,· geminin ismin ve rengin sildiler, 
hem dahi mahmuzı.in budadılar, bir serenin 
indirdiler, tamam şekli diğer bulub Fransa kı
r alının bayrağını çekdiler. Keşf _ için kehanet 
lazım. 

BEYİT 
Kalyopl'ye çevirdiler adını 
Koca Ejder oldu urum kadını 

"Berber Bali gördü ki gözleri yaşı taşları 
eritir, !azların yüreği taşdan katı, naçar em
re itaatle boynunü bükdü, baş eğdi, korsan 
zeynine girdi. Kanlı Temel ki Baliye kasdi 
fesadı azim işlemektir, amma her defa ki ta
mam fırsattır dedikde bir vak'ai nagehztıhur 
kuzuyu kurdun dişinden halas iderdi (Bu fas
lın naklinde imai barid olmaya, samiin tariki 
akl ile fehm ide). · 

"Üç senei kamile mürur. Berber Bali on
sekiz on dokuz yaşında, hüsnü anı gün gün
den kemalin buldu, şehbazı zeberbest oldu. 

KIT'A 
Üç yılda. değişdi beş aded sancak 

On ~a kıydılar gördüğü ancak 

Baliyi de kesseler yok soracak 

, Olmuş idi baziçei sefalet 

KIT'A 
Ondokuzu buldu şehbazın yaşı 
Değişmeyen ancak göz ile kaşı 

Ayna yok göremez o şahin başı 

Battı vermiş idi başka letafet 
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"Bir gece sofrai işret. Kanlı Temel diledi 
ki Baliye ideceğin ide (Meclis muhtasarca 
tasvir oluna. Balinin sakilik hizmetin hemda
hi köçek misali oynabldığın. Ayın ondördü 
mahitab, derya ayine gibidir). 

"Oğlan uçkuru ucunda düğüm idüb ku
lağı pisliğin cem eylemiştir, etıbba kavli sem. 
mi şediddir, andan fındık cirminde ekl iden 
mestü bi huş olur, saika isabet etmiş misal 
yıkılur, ayağından sürüseler haberi olmaz, 
aklın bulmak için ateş ile dağlayalar. Berber 
Bali dahi işve ve cilve fenninde üstad olub 
korsana can baş ile hizmet idüb teslime riza 
suretin gösterüb fırsatı gözler idi. Ol semmi 
şedidden birer münasib mikdar ağızlarına 

lokma virir iken yutturdu. Beş nefer korsan 
lar leş misali serildiler. Bali oğlan cümlesin 
kesse keser, amma elin kanlamadı, şerirleri 
ol hal ile terk, iskonaya kundak kodu, ateşe 
verdi. Kendi filikaya süvar, gemiden alarga, 
derya yangının uzakdan temaşa. 

M l S RA 

Affiden günahı Gaffardır elbet 

"Ruyi deryada yedi gün yedi gece. Ol 
şehbaz yiğit aç hem susuz ve hem çıplak, 

meyyit misali (Hali pür melali tasvir oluna. 
Mahalle münasib münacaat okuna) 

"Gözünü açarki dil bilmez kafir içinde. 

KIT'A 

Bali düşmüş maltızların eline 
Kıymet biçmiş zülüfünün teline 
Demiş satarım ben bunu ehline 
Cezayerden imiş bu sefer kısmet 

"Sicilya ceziresinde korsan mezadı. Ol ze
berdest civanı peri runun simayi necabetpe
nahın gören gözler kamaşur idi. Saçı telinden 
ayağı tırnağına kıl kadar kusursuz, pulad 
beden, 9000 altuna çıkdı. Cezayerden kaaru
nu zaman Hoca Nasirüddin Telemseni'nin 

kahyası iştira, efendisi için. Hoca Nasirüddin 
kölenin adını Bali'den Piyaleye tahvil ider ve 
aşuru muhabbet idüb her an diler ki karşu
sunda ola. Hamamda dahi dellaki Piyale idi, 
her nereye ki varsa bile götürürdü. Bir sene 

roürür. Ehli bu- muhabbeti kıskanub Hoca 
N asirüddinin sakal ve bıyığın yolar. Piyale 

köleyi mezada verdiler ( Ol şerire hatunun 
kocası ile kavgası nakil oluna, tafsil 

"Yakub Dayı aldı, Piyaleye Tufan adın 
koydu. Yakub Dayının kerimesi Sitti Zübey
de güzellikde bin içinde birdir. Tufan civan 
bu duhtere alaka peyda etti, kız dahi oğlana 
vurgun (Gece ile havuz başında muaşaka 

yağlı ballı tasvir oluna. Baskın). 

K iT 'A 

Didiler nanköre budur gereği 
Konakdan boyladı Tufan küreği 
Zencire vuruldu ayak bileği 
Bir yıl sürdü zındandaki ikaamet 

"Bali civanı zındandan akçesin sayub 
Delizengin dedikleri zalim halas eyledi, ahfı
yi mazlum arslan· pençesinden halan bulub 
sırtlan pençesine düşdü. (Tafsil. Zulmin en
vai. Ata estere binmez idi, çarşuda menziline 
Bilinin sırtına binüb gider gelir idi, ester .. mi
sali boynuna yolar takub menzili önünde ağa
ca bağlar idi). 

BEYİT 

Atlas cebelinden inıniş o ayı 
Baliyedir dayağın arslan payı 

"Bir gece cezaen kölesinin kellesine mum 
diküp Şamdan eylemek istedikde Balide ta

hammül kalmayub firar, Kadıyı iltica, gayri
ye füruhtunu istida. 

KIT'A 

Dördüncü efendi sefihü ayyaş 
Yaranı olanlar it topuk evbaş 
Bali olmayınca anlara oynaş 
Mezada verdiler gaayet isabet 

"Bu efendiler hizmetinde on bir sene mü. 
rur. Ol şemsi hüsn zirvei ikbalin devridüb 
zevale meyleyledi. 

KIT'A 

Aşmış otuzunu ol servi büiend 

Kalmadı kakülden zülüfden kemend 

Aldı yazmak içün gemiye leven_d 

Hızır Reis bir sahibi keramet . 

"Can ve baş ile levendlik hizmeti Cümle 
nin mahbub ve mergubu ve Hızır Reisin gözü 
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bebeğidir (Bu mahalde dört direkli Şahini 

Derya nambrik'iri tarifi gerektir, ıstılahatı 
bahriye üzere). 

"Şahini Deryada beş sene mürur. Akde
nizin dört canibin hem köşe bucağın- cevelan. 
Her diyardan bir nakış aldı. Otuzbeş yaşında 
dayı yiğit. Şal kadar sene mürur etmiştir, Ya
kub Dayının duhteri pakizesi Zeynebi gece 
rüyasında gündüz hayalinde. Gönül kuşu ol 
nigarda (Burası gaayet aşıkaane tafsil oluna). 

"Ol. mahbubenin dahi gündüz hayalinde 
gece düşünde Tufari nam nevcivan köledir. 
Babası bendeganından Husrev Çavuşa nikah 
olur amma zifaf olacağı gecede cinnet. Talak. 
Gelin odasından bimarhaneye nakil. (Gaayet 
suzişli olacaktır). 

"Yakub Dayının üç gemisi azim fırtınada 
gark. İflas. Keder ile fevt olur. ·· 

"Bu havadisler ki Balinin malumu olduk
da Hızır Reisin ayağına düşüb minelbab ilel
mihrab nakli macera. Azad kağıdı ve 10,000 
altın ihsan. 

"Aşık ile maşukun bimarhanede buluş-. 

ması. Mecnune ki Tufanı karşusunda gördü, 
ol ande akile oldu (Tafsil mükemmel ola, sa
miini ağlata). 

"Berber Bali mahbubesini alub şehri İs
tanbul. Üsküdar ha.kine yüzün gözün sürüb 
ağladı. Hubbül vatan minel iman. Berber Ba-
li gelmiş, şehri Üsküdar ayakda. . 

"Berber Bali Ellidokuz Ömerin kahveha
nesinde macerasını nakil ile on günde 'tamam 
etti. 

" Biz ki bu hikayeyi naklettik, pederim
den dinledim idi, o dahi pederinden dinlemiş, 
dedemize dahi pederi nakletmişdir ki Berber 
Balinin amıcası oğludur, katre hayal yoktur. 
Berber Bali yetmişinden artık muammer ol
muştur. 

KIT'A 
Kuş gibi uçmuştur gençliğin çağı 
Sararub solmuştur gülistan bağı 
Saç sakal ağardı yetmiş durağı 
Tüter gözümde o tatlı şeb~bet 

"Macerasın nazmedüb dasitan eylemiş. 

Bu hikayede ki kıt'alar vardır. İşte o dasitan.: 
dan mahfuzumuz olandır. Ol tarihlerde Üs
küdarın dilberleri arasında· şekercisi ve çat
macısı ve berber civanları birinci imiş. 

KIT'A 
Olmuşdu vatanım Üsküdar şehri 
Dillere destandır mahbub dilberi 
Şekercisi çatmacısı berberi 
Yedi iklim üzre salmışdır şöhret 

"Köprülü Koca Mehmet Paşa sadaretin
de donanmayı hümayunun Boğaz bozgunun
dan sonra bu Berber Batinin levendliği dep
reşüb Tersanei Amirede kaptan oldu, dülger
liğin dahi kendi yaptığı kadırgada çok yarar
lıklar gösterüb ahir ömrüne değin derya.de 
dolaşdı. 

"Merhum oldukda Karacaahmed Sultan
da defnolundu, şehraha nazır sed üstünde. 
şahidesinde yazılıdır: 

Hüvelbaki 
Ruyi derya dahi dar gelüb yahu 

Levendine göçdük yelken kürek hıi 

Kendümüz pir idik gönliimüz taze 
Cami ecel sundu bir gözü a.hü 

Tersaııei A.mirede kadırga kaptam Üsküdiri 
Berber Bali Kapta.n ruhu için El Fatiha. Sene 
1094 .• 

BALİ EFENDİ (Abdullah) - On altın
cı asırda Üçüncü Sultan Murad devri ulema
sından olup Eyyubda kendi adına nisbetle 
anılan bir mescidin banisidir, Vefatında mes
cid,i yanına defnedilmiştir. Hayatı hakkında 
başka bilgi edinilemedi (B.: Bali hoca Mes
cidi). 
Bibi.: Hadikatül cevaım, ı. 

BALİ EFENDİ (Şeyh Sarhoş) - On aJ,.. 
tıncı asır ulemasından ve şeyhlerinden, şair; 
Yavuz Sultan Selimin büyük kardeşi şehzade 
Sultan Ahmedin hocalığında bulunmuş bir 
zatin oğludur; doğum tarihi bilinmiyor. İs
tanbulda Kepenekci Medreresinde müdderris 

, iken bir gece rüyasında büyük bir şeyhin 

dervişleri ile 'beraber zikrettiğini görür. Ve 
Şeyh: «Niçin sen de halkai zikre dahil olmaz
sın?» diye sorar. Aradan zaman geçer, bir 
gün devrin tanınmış şeyhlerinden Ramazan 
Efendinin meclisine gider, ve hayret içinde 
kalır, o güne kadar tanımadığı Ramazan 
Efendinin rüyasına giren şeyh olduğunu, 

meclisinin de rüyasındaki meclis olduğunu 
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görünce Ramazan Efendiye hemen biat eder 
ve riyazet ile nefsini terbiyeye koyulur, mü
derrislikden çekilir, vezirlerin büyüklerin 
kapılarına varmaz olur. 

«Sarhoş» lakabını kapıldığı ilahi cezbe 
dolayısı ile de almış olabilir, fakat gençliğin
de kalenderane bir hayat sürmüş olan Bali 
Efendinin tövbesine ve inzivasına sebeb ola
rak bir fıkra nakledilir: 

Gençliğinde Piruze Ali adında bir civana 
aşık olur, maşukundan sıdk ü vefa ile karşı
lık görür, bu güzel gence nisbetle şiirlerinde 
«Cevheri» mahlasını kullanır. Piruze Ali ölür 
ve Bali Efendi bir gece rüyasında mahbubu
nu görür, «Ali, bana bir hediye ver! .. » der, 
çocuk da bir kağıt parçasına azıcık toprak ko
yarak verir. Efendi.ertesi sabah bazı mahrem 
dostlarına bu rüyasını göz yaşlan arasında 
anlatır iken başındaki destan düzeltmek icab 
eder, elini atar atmaz dülbendin · arasında 
içinde toprak bulunan bir kağıt parçası çıkar. 
Dehşet içinde kalan Bali Efendi hemen Ra
mazan Efendiye koşarak tasavvuf yoluna gi
rer. 

«Fena camı ile Bali Efendi mest idi geçdi .. 

Mısraı ölümüne tarihdir ki hicri 981 (M. 
1573-1574) yılına tekaabül etmektedir. 
Bibi.: peçevili Tarihi, r. 

BALİIIOCA MESCİDİ - Eyyubda Eski 
yeni Caddesi ile Kemikçi sokağı kavuşağı kö
şesindedir; Hadikatül Cevami şu bilgiyi veri
yor: «Eyyubda Eski. Teni Hamam yakının
dadır; banisi Abdullah Bali Efendidir, Üçün
cü Sultan Murad devri adamlarındandır, kab
ri de oradadır. Bitişiğindeki bir türbede Şeyh 
Abdülkadir Efendi medfundur ki tahsisatı 
Birinci Sultan Ahmed tarafından verilmek 
üzere ilk defa Reisülkurra olan bu zattir. 
Şeyh Abdülkadir Efendi. Birinci Sultan Ah
metle imamlık da yapmıştı, türbenin cadde
ye bakan penceresi sebil· ittihaz edilmiştir» 

Birinci Cihan Harbi içinde depo ittihaz 
edilmiş, 1918 mütarekesinde tahliyesinde çok 
harab olduğu için ibadete açılmamış, tamiri 
imkanı da bulunamadığından metruk kalmış, 
1952 den bu yana, dört duvardan ibaret bir 
para.be olarak durmaktadır; halen Eyyub 
pazarı pazarcılarının tezgahlarına depoluk 

\ . 

yapmaktadır. Banisinin kabri mescidin içiiı- · 
de olup -demir parmaklık ile çevrilmiş san
dukası perişan bir haldedir. 

Hadikatül cavamiin bu mescide bitişik 

olarak gösterdiği hünkar imamı Şeyh Abdül
kadır Efendinin türbesi, bu mescide bitişik 
değildir, ayni sokak üzerinde daha ötededir; 
Ön kısmı 17 kapu numarası ile bir dükkan-·. 
haline konmuş, 1952 de E. Simsarlar adında 
bir tezinin atölyesi idi. 

Hakkı .Göktürk 

BALİ KALFA (Merametci) - Hassa mi
marlarından; hassa mimari Kirkor Amira 
Balyanın babası (B.: Balyan). 
Bibi.: K. Pamaj{ciyan, Not. 

BALİ KAPTAN (Bursalı) - On yedin
ci asır ortalarında İstanbul Limanının namlı 
armatör - tüccar kalyonu kaptanlarından; 

hayatı hakkında Evliya Çelebinin bir isim 
kaydından başka malumata rastlanamadı. Bü
yük muharrir Bali kaptan ve. emsalinin ser
vetini belirtmek için sahib oldukları tüccar 
kalyonlarını şu renkli satırlar ile tasvir edi
yor ki, kaptanların ve gemicilerinin Dördün
cü Sultan Murad zamanında yapılmış Ordu -
Esnaf Alayında geçişleri münasebeti ile yazıl
mıştır: «Her biri dörder beşer kat ambarlı, 
ikişer kat yatırma toplu, beşer kat palavra 
kıçlı ve kıçında bağçeli, hamamlı, el değir
menli, karavana kalyonlardır. Her biri beş 

ayda dolar boşalır. Bunlar Saray burnundan 
üç yaylım toplar atarak sekiz bin kadar dal 
silah Ceza.yer tüfenkli, kırmızı Ceza.yer fesli 
yelkenci dümenci, istenkacı, panamacı, ko
manyacı sanatlarında müdebbir dayılar Al
lah Allah diye geçerler .. ». 

Bibi.: '.Evliya Çelebi, r. 

BALİ PAŞA - On altıncı asır vezirle
rinden; Hadikatül Cevami ile Sicilli Osmani
nin kaydine göre Bali Paşa aslen Antalyalı
dır; Enderun_u hümayundan yetişmiş, kubbe 
veziri olmuş, ve Hüma Hanım - Sultanla ev
lenmiştir; bu hanım sultanın babası İskender 
Paşa, anası İkinci Sultan Bayazıdın kızı Ha
tice Sultandır.Bali Paşa hicri 900 (M. 1494 -
1495) tarihinde vefat etmiştir. İstanbulda 
kendi adına nisbetle anılan bir camiin bani-
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sidir, eserini ikmal edemeden ölmüş, camiini 
hicri 910 (M. 1504-1505) yılında zevcesi Hü
ma Hatun tamamlamıştır. Antalyada da Ba
li bey Camii yahud Bal bey Camii diye anı
lan kubbeli bir camii vardır, kitabesi siyah 
kalemle kapu takma yazılmıştır; rakkamla 
yazılı tarihinin yalnız son rakkamı olan 6 
okunabilmektedir ki 876, 886 ve 896 (M. 
1471 - 1491) olabilir. 

Yukarıda zikredilen kaynaklar Bali Pa
şa ile Hüma Hatunun lstanbuldaki camiin tür
besinde medfun olduklarını kaydediyorlar, 
türbede kabir de yok olmuştur (1948). 

Ekrem Hakkı Ayverdi 

BAL1PAŞA CADDESİ - Fatih ilçesi
nin mühim yollarından olup muhtesib isken
der, Hocaüveys, Hasan halife ve İskenderpa
şa mahalleleri içinden geçer; Fatih merkez 
nahiyesinin İskenderpaşa mahallesinde Aile 
sokağı, İskenderpaşa sokağı ve Değnekci So
kağı ile teşkil ettiği. dört yol ağzından Kara
gümrük Nahiyesinin muhtesibinkeder mahal
lesinde Keçeciler caddesine kadar uzanır; yu
karda tarif ettiğimiz dörtyol ağzından yürün
düğüne göre Vatanperver Sokağı, Halıcılar 
Caddesi, Akdeniz Caddesi, Hoca efendi sokağı, 
Korkutata Sokağı ve Akşemseddin Caddesi 
ile birer dört ağzı ile kenişir; sağda Ocaklı 
Sokağı, Mütemet Sokağı, Karamuk Sokağı, sol 
kolda da Sarı Abdullah efendi Sokağı, Neyzen 
ihsan Sokağı (1934 Belediye Şehir rehberin
de bu sokağın adı yazılmamıştır). Mevlutcu 
Sok.ağı ve Kasideci Sokağı ile k~viışaklar~ 
vardır. Yine ayni istikamette yürüdüğüne gö
. re :cadde üç araba rahat geçecek genişlikde, 
·yaya kaldırımları ile beraber asfalt döşelidir. 

Hocaefendi Sokağı . kavuşağı köşesin

de Bali Paşa Camiinin yan ' duvarı görü
nür, bu satırların yazıldığı sırada camii tamir 
_edilmekte idi. Caddenin .bütün boyunca 10 
bakkal, 4 kasab, 2 şekerci,_ 2 manav, 1 yemiş
ci, 1 börekçi, 1 pastacı, 1 turşucu, 2 kundura
cı, 2 kundura boyacısı, 1 kundura tamircisi, 
2 terzi, 1 kadın terzisi, 1 b~rber, 1 itrıyatcı, 
1 tuhafiyeci, 1 kolacı, 1 terlikci, 1 kalaycı, 1 
!taynakcı; 1 marangoz, 1 camcı, 1 keresteci, 1 
~lektrikci, 1 halıcı, 1 tesviyeci, 2 mobilyacı ve 
1 döşemeci dükkanı sayılmıştır ki Bali Pa
şa Caddesi için şenlikli bir çarşı boyudur de-

mek için k~fidir (Nisan 1960). . 
· Hakkı Göktürk 

BALt PAŞA CADDESİ CİNAYETİ -
1886 yılının Temmuz ayında, çapraşık ve sa
pık alakalar yüzünden işlenmiş bir cinayet
tir. Bu caddede iki katlı bir ahşab evde otu
ran ve o tarihde İstanbulun en namlı bfr ter
likci ustası olan elli beş yaşlarındaki İbrahim 
ustanın Şazimend isminde gaayet güzel ve 
henüz on sekiz yaşında bir karısı vardı, yetİ•· 
me olup İbrahim Ustanın anası tarafından 
büyütülmüş, evlenme çağına gelince, kısme
ti çıkıp el evine gitmemesi, kendi evlerinin 
hizmetinden mahrum kalmaması için, gençli
ği bıçkınlık yollarinda, mey ve mahbul alem
lerinde geçmiş İbrahim Ustaya bir nikah kı
yılıvermişti. İbrahim Ustanın Cafer adında 
on dokuz yirmi yaşlarında ve «terlikci güzeli» 
denilen nevhat bir çırağı vardı, dört beş ak
akşam usta bu genci evine götürür, güzel ka
rısının hazırladığı sofrada işret ederierdi; o 
zal!lanın adetince de işret sofrasına soyunup 
gecelik entarileri giyip otururlardı. Cafer mi
safir geldiği geceler ustasının evinde yatardı. 
Evin evladı gibi olduğundan kaç göç kalkmış, 
Şazimend ile oğlan arasında aşk u alaka baş
lamış, bir gece İbrahim Usta sofra başında 
sızınca fırsatı ganimet bilen Cafer genç ka
dının odasına girer, fakat onlar cünbüş ve 
muhabbetde iken usta uyanır, çırağını yanın
da göremeyince şübhelenir ve iki genci ağır 
suç üstünde basar, sarhoş olmasına rağmen 

çok kuvvetlidir, oğlanı altına alır, ·boğmak 

üzere iken Şazimend eline geçirdiği ekmek 
bıçağı ile sevgilisini kurtarmak için kocasına 
öldürmeye atılır, fakat bıçak, ta:ı:n o sırada 
İbrahimin pençesinden sıyrılmağa muvaffak 
olan Caferin kalbine sapla~ır. İbrahim Usta 
sokağa fırlayıp mahalleyi ayağa kaldırır, se
kiz on kişi ile eve döndüğü zaman · karısını 
bulamaz. . · Şazimend kocası sokağa çıkınc~ 
bağçeye koşmuş ve kendisini kuyuya atarak 
intihar etmiştir. 

Vak'adan sonra semtini terkeden İbra
him Ustayı yıllarca sonra tanıdım: «Oğlanı 

öldürecek değildim, o beni katletu.ıesin diye 
sersemletip bırakacaktım, kahbeyi qe boşaya
cak idim; iki kan da boynumdadır, ~teşle ba
rutun bir araya getirdim» demişti. 
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BAL1P AŞA CAMİİ S~rıgüzelde, 
Halıcılara bakan sathı mailde, Husrevpaşa 

Türbesi yakınındaki kubbeli camidir. Büyük 
Fatih Yangınİ (1332 - M. 1916) esnasında 
yanmış, kubbesi ve ruvakı yıkılmış, metruk 
ve harab durmakta iken 1935 de kubbesi, 
ınüteakib senelerde de dahili aksamı ve etraf 
duvarlari yapılıp tezyin edilmiş, mamur bir 
hale konmuş ise de son cemaat ruvakından 

el'an mahrum durmaktadır. 

. Hadikatül cevami (Cilt 1, sayfa 64) de 
şöyle diyor: «Balipaşa Mescidi fevkaanidir. 
Banisi Sultan Bayazıdı Velinin vüzerasın

dandır. İtmamı müyesser olmayup halilesi ve 
padişahi müşari ileyh hazretlerınin kerimesi 
Hüma Sultan itmam idüp minber dahi vaz ey: 
lcmiştir. Tamamınca tarih budur: , 

KIT'A 
Yapdı bu Camii Hüma Hatun 

Binti Skenderi zeman ol mah 

Hak kabul ide gösterüb didar 

Kıla mahşerde şefkat ama İlah 

Did'i aııın Hüdayi tarihin 
"Mescidi ummeti Resulullah" 

910 <= 1504-1505) 

«Sultanı müşarü ileyhin kendi malından 
onbeş bin altın ile tekmil eylediği meşhurdur. 
İkisi beraber bir tüı:'-bede 
medfundurla'r». Bundan son-

ra tarih kıt'asının Sultan Ba

yazıd'ın iç oğlanlarından 

Hüdayi Kenan Beyin olduğunu ve Bali 
Paşanın maskıtürresi Antalyada Bali bey 
Camii namı ile diğer Camii . bulunduğunu · 
ve İstanbuldakini Mimar . Sinan'ın evaili · 
halinde bina eylediğini bildiriyor. 

Hadikanın bu kayıdları epiyi hatalıdır. 

-Evvela Cami fevkaani değildir, meyilli bir 
arazide inşa olunduğundan avlu sokakdan bir 
az yüksektir. Sonra kitabenin ikinci mısraını 
«Binti Skenderi zeman ol mah~ okuyarak ha
taya düşmüştür; o mısram doğrusu~ 

l I 

"Binti İskender Vezir ·ol' 
malı" 

dır. «Skenderi zaman» oku
nunca İkinci Sultan Bayazıd 

anlaşılması Uı.biıdir. Halbuki. 
Hüma Hatun (Sicilli Osmani 

cild II, · S. 9) İskender Paşa 
ile Bayazıdın kızı Hatice Sul

tanın evladıdır; kitabede 1s
kender Paşanın kızı olğunu 

göstermektedir. iskender Pa
şa Fatih devrinde iki ·defa 

Bosna ve bir defa Rumeli 
Beylerbeyini ve Kubbe Vezi- · 

ri olup 912 ( = 1506 - 1507) 
d,e vefat iden İskender Pa-

şadır (Sicil c. I. s. 345). Bali 
Paşa ise (Sicil c. Il. s. 3) Ha,-

~alipaşa Caqıli (Resim: ·Reşad .Sevinçsoy) • 
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dikanın da kaydetdiği gibi Antal
yalıdır, ve kendisine Hüma Ha

tun tezvic edilmiştir, Camie başla
mış ise de 900 ( =1495) de vefat 

etmiştir, ikmali zevcesine 910 ta
rihinde müyesser olmuştur. Sicil 

de Radika gibi zevc ve zevcenin 
'kabirlerinin orada olduğunu yazı-

yor, bugün türbe yoktur ve yeri 
dahi belli değildir. 

Kitabenin Radikaya .nakledil

J;niş suretinde dördüncü mısra da 
yanlış okunmuştur., «Kıla mahşer

de şefkat ana nah» değil, «Kıla 
mahşerde şefkatile nigah .. » dır. 

Latin köklü şu kullandığımız harf
lerle yazıldığında hata kayboluyor 

ise de, kitabe nazımının mahlası 

Hadikada «hı» harfı ile «Hudayı» 

yazılıdır; ,aslı ise «he» ile «Hürayb> 
dir;; Kitabenin doğru metni şudur: 

Yapdı bu Camii Bümi Bitun 
Bfnti İskender Vezir ol mah 
Hak kabul ide gösterüb didar 
Kıla mahşerde şefkatiyle nigih 
Dfdi anın Hüdayi tarihin 
oMescidi ummeti Resulullahu 

Balipaşa Camii 
(Kesid resim: ·C. Gurlitt) 

- 2049 -

Balipaşa Camii 
(Plin: C. Gurlitt) 

l3ALİP AŞA CA1Vıiİ 

Sai Çelebi de "Tezkiretülbünyan" da bu 
camii Sinanın · eserleri arasında kaydetmiştir. 
Bu tezkirenin bir kaç sehvin.den biri <le bu
dur. Cami hicri 910 yılında yapıldığına göre 
Sinan eseri olamaz. Mim.ar Sinan belki bir ila
ve yapmış olacaktır, mesela, minare . Sinan 

yapısını çok andırır, minare denir
ken cami. kaydolunmuştur. Nite-

kim Keçecilerdeki Sultan Selim 
Medresesi Sinandan evvel yapıl-

mış iken, dershanesine Kanuni·· za
manında bir minare eklenmesi ile 

mescide tahvili, Tezkiretül bün
yanda yapının tümünün Mimar Si-

nana mal edilmesine sebep olmuş
tur. 

Evliya Çelebi (c. I, .s. 310) de 
Bali paşa Camiini hatalı olarak 

fevkaani ve Sinan yapısı kaydedi
yor, kitabeyi doğru yapıyor isede 

tarih mısramı «908» çözerek tek

rar hataya düşüyor. Biz İstanbul 

Ansiklopedisinde doğruyu· göster

diğimize kuvvetle ·kaaniiz .. 
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İnşaatına gelince, avlu duvarı alt kısmı 
3 sıra tuğla bazan 2, bazan da 3 sıra taşla ya
pılmıştır, Pencereli fevkaani kısmı yıkılmış

. tıt, yalnız yol tarafındaki dört penceresi du 0 

ruyor. Yedi basamakla çıkılan haremin soi 
köşesine yeni ayak yolları yapılmıştır. 

Kabristanında on kadar mezar taşındart 

devrine aid olanı yoktur. Bali Paşa ve Hü
ma Hatunun türbe veya kabirlerinin yeri da
hi bilinemiyor. 

Bina tamamen kesme taştan inşa olun
muş, sağır kubbelidir. Müsellesi kürevi ali
kalar mihrab cihetinde doğrudan duvara, di
ğer üç cihetde de duvarlara muttasıl geniş 

kemerlere oturur. 

Kubbe kutru 12 mette olduğu. halde ca
mi harimi mihver istikametinde 13,5, yan is
tikametde de 15 metreye genişler. Alçak kub
beler yapmadan saha tevsii ileride Lülebur
gazda Sokollu Camiinde, Kayseride Ahmed 
Paşa Camiinde muvaffakiyetle tatbik edile
cektir. Haricen de kubbe, köşeler daha alçak 
bırakılarak elde edilen 8 köşe bir kaaideye 
oturtulmuş, bu suretle sağır kubbeye bir ha
reketi manzaravi verilmiştir. 

Dahili geniş kemerlerin altında, minare 
merdıveninden çıkılan fevkaani bir mahfil 
dolaşır. Elli sene evvelki rölövenin de mahfil 
korkuluğu şakuli parmaklık şeklinde iken 
son tamirde tuğladan yapılıp sıvanmıştır. 

Caİniin şimdiki kubbesi 1935 senesinde 
betonarme olarak bu satırların müellifi ta
rafından yapılmış isede maalesef kubbe, be
tonarmenin inceliğinden dolayı ufak düşmüş
tür, ve yüksek görünüyor. Bu acı tecrübe ile
rideki restorasiyonlarda iyi bir ders olmuştur. 

Camiin alt sırada 10, mahfil hizasında 8, 
üstde de 4 normal, 6 tane de fil gözü pence-

. resi vardır. Alt sıra pencerelerin kemerleri 
dolu değildir; kemerlerin tenvir sathına ila
vesi mihrab cihetindekilerde ç9k vaki ise de 
bütün bir sıraya tatbiki nadirdir. 

Minber başka bir camiden buraya nakle
dilmiştir, ve camie uygundur; külahı ahşab
dır, yağlı boya kalemle tezyin edilmiştir. 

Mihrab son tamirde alçıdan kötü bir işçi
likle yapılmıştır; kalem işleri de camiin dev
rinden bir asır sonraki numunelerin acemi bir 
taklididir-. 

Son tamirde yapılan alçı pencereler de 
devrine uygun düşmemiştir. Camiin kürsü ve 
şamdanları o sırada müzeye tahvil edilmiş 

. bulunan Ayasofya'dan getirilmiştir; 

Camiin tak kapısı muhteşem denilecek 
kadar güzel ve kendi başına pek mütenasib 
ise de binanın basitliği yanında fazla süslü ve 
b_üyük düşüyor; çerçivesi ta üst pencerelere 
kadar yükseliyor. Bu çerçiveyi kurtarması 

için son cemaat ruvakı ortasının o seviyede 
bir tomozla örtülmüş olması lazım gelir. 

Mütenaviben kırmızı beyaz mermerle ya
pılmış basık kapı kemeri üstünde ve bir çer·
çive içinde yukarıda bahsettiğim kitabe kötü 
bir sülüsle mermere oyulmuştur. Kitabeden 
sonra zengin istalaktitli höcre ve etrafında 

da silmeler vardır. Kapı çığışının içlerinde 
kemerli höcrecikler ve köşelerinde güzel kum 
saatleri mevcuttur. Kemer ve rövelerden ma
adası köfekidendir. 

Tak kapının iki tarafında pencerelerle 
minare kapısı arasında istalaktitli iki harici 
mihrab yapılmıştır. Sol tarafta, minare ~ıkı
şının müteiıazırı bir merdiven mahalli yapı
larak cemaat ruvakına beş kubbe teşkil olun
muştur. Bu kubbeler yıvlı başlıklı, çembersiz 
başlık sütunlara oturur. Başlıkları ve kaide
ler 18 .. asır işidir. Bu demektir ki Cami za
manımızdan iki asır evvel bir tamir daha 
görmüş, ruvak yıkılıp yeniden yapılmıştır. 

kemerlerin güzel istalaktitli yastık taşları ve 
demir gergileri ve sutunları olduğu gibi dur
maktadır, yalnız kubbeler yoktur. 

Minare kaidesi dört köşedir, küpü dilim
li, gövdesi çubukludur; şerefe zengin istalak
titlidir, şerefe korkulukları oyma kafestir. kö
şeleri süsleyen kabartma çubuklar şerefenin 
istalaktit püsküllerine kemerciklerle kaynaş
mış, alt taraflarında bir lale. ile nihayetlen
miştir ki müstakbel Şehzade Camii minarele
rinin prototipini teşkil ider. 

Ekrem Hakkı Ayverdi 

Kıymetli bilgin Ekrem Hakkı Ayverdi, 
Bali Paşa Camiine cebheden bakıldığına gö
re, sağ tarafta bulunan minare merdivenine 
mütenazır olarak sol tarafda da bir merdiven 
mahalli bulunduğunu kaydediyor, ki her iki 
merdiven Cornelius Gurlitt'in çizdiği planda 



ANSİKLOPEDİSİ, - 2051 --- BALKA~ (Edhem ROhi> 

da açık olarak gösterilmiştir. Soldaki merdi
ven için halk ağzında _ asır !ardan beri dolaşa 
gelmiş bir rivayet vardır: 

Bali Paşa İstanbuldaki camiini çift mina
reli olarak yaptırmak istemiş ve camiih plahi 
ona göre hazırlanmış, temeli de atılmış. iki 
.minareli camiler hep selatin camii olduğun
dan bir vezirin buna teşebbüsü hoş görülme
miş, paşanın saltanat davasına kalktığı şüp
hesini uyandırmış ve Bali Paşanın idamına 

ferman çıkmış; gönderilen celladlar paşayı 

inşaat yerinde öğle namazını kılarken bul
muşlar, namazı bitirmesini beklemişler, fakat 
Bali Paşa ikinci rekatda kapandığı secdeden 
kalkmamış, secdede iken ruh teslim etmiş. 

Bali Paşa Camii 1916 Fatih yangınında 
yanmadan önce de harab halde idi; İstanbul' 
un büyük afetlerinden biri olan 1894 zelzele
sihde ağır sakatlanmış, son cemaat yerinin üç 
kubbesi ile mihrab duvarı yıkılmıştı. 

1935 deki tamiri, bu semtin çocuğu ola
rak doğmuş o zamanın millet vekillerinden 
Rüşdi Beyin, bu tarihi eserin hazin durumu
nu Gazi'ye arzetmesi ile tahakkuk etmişti; :ki 
Rüşdi Bey Camie bitişik kendi arsasının bir 
kısmını da imam ve müezzin meşrutaları ya
pılması için Bali Paşa Camiine terketmişti. 

BALt PAŞA YOKUŞU - Eminönü İlçe
sinin Kumkapı nahiyesinin sokaklarından; 

Gedikpaşadan Kadırgaya doğru Çadıreı Ah
metçelebi ve Mimar Hayreddin Mahalleleri 
ortasından geçer. Gedikpaşa başından yürün
düğüne göre (1934 Belediye Şehir Rehberinin 
3 numaralı paftası), sağ kolda Tatlıkuyu, 

Esirci kemaleddin, Peştemalcı Selim, Sandal
cı İhsan, Kurban ve Arayıcı sokakları, sol 
kolda da Emin Sinan hamamı, Kafesli , çadır, 
Musellim, Tayyareci Kemal, Bağçeli kahve, 
Asmalıhan, Çadırcılar çeşmesi, Çilavcı ve Ça
dırcı camii sokakları ile kavuşakları vardır; 

yine ayni istikametde yüründüğüne göre Tat
lıkuyu sokağı kavuşağından itibaren dikce 

bir meyil ile Kadırgaya doğru müstakim bir 
hat ile inmeğe başlar, ve Kadırgada, Çiftege

linler caddesi ile Kadırgalimanı · Caddesinin 

bağlar noktasında sona erer, karşıdaki kara
pıçak sokağı ile bu noktada bir dört yol ağzi 
vücuda gelir. Üç araba rahat geçebilecek ge-

nişlikte olup paket taşi ile döşenmiş bulunan 
Balipaşa yokuşunun iki kenarındaki evlerin 
hemen hepsi kağir, 2-4 katlı binalardır ka-

. ' 
puları da sokağa umumiyetle 3-5 basamaklı 
mermer merdivenlerle bağlıdır; hjr kıs
niınni altı da dükkan oiup bu satırla.tın yazıi
dığı 1960 yılı Martında · 1 eczahane, 9 terzi, 
7 kunduracı, 1 kundura kalıpcısı, 1 kundura 
levazımatcısı, 1 kundura tamircisi, 4 berber, 
1 kadın berberi, 3 bakkal, 1 fırın, •1 şekerci, 
2 tütüncü, 1 gazoz imalatcisi, 1 yorgancı, 1 
terlikci, 1 radyo - elektrikci ile 4 -doktor mu
ayenehanesi bulunuyordu. 

Hakkı Göktürk 

BALKAN (Edhem Ruhi) - Gazeteci, 
avukat, siyaset adamı; 1879 da İstanbulda 

Atikalide doğdu, askeri tıbbiye talebesi iken 
hürriyet perverane fikirler beslediğinden . ve 
kitabları arasında «siyasi muzir evrak» bu
lunduğundan tevkif edilmiş ve Trablusgarb'a _ 
sürülmüştür. Bu suretle pek genç yaşında 

atıldığı politika hayatında kendisini otodidakt 
olarak yetiştirmiş, tıbba tercih ettiği hukuk 
ilmi ile uğraşmış, Trablusgarbdan Bulgaris
tana kaçarak Filibe kasabasında yerleşmiş, 

orada «Rumeli» ve «Balkan» gazetelerini çı
kararak Bulgaristan Türklerinin haklarını 

müdafaa yolunda büyük medeni cesaretle ça
lışmıştı; hatta Bulgaristan Türklerinin mü-

messilleri arasında mebus seçilmiş, Sobranya 
ya gitmişti. Mecliste Çiftçi Partisi sıralarında 

yer aldı, Bu partinin kanlı hadiselerle dağı
tıldığı sırada zindana girdi; 1921 de güçlükle 

kurtularak anavatana döndü ve İstanbulda 
avukatlıkla iştigal etti; 1946 «Çiftçi ve İşçi 
Partisi» adı ile siyasi bir parti kurarak o yıl 
yapılan seçimlere iştiraki, bu suretle tekrar 

siyasi hayata atılmayı tecrübe etmek istedi 
ise de, Türkiyede bir siyasi parti liderliği içiri 

şöhretinin pek_ sönük olduğu acı hakikat 'ola~ 
rak gördü; 1908 - 1914 arasınd~ Filibede Bal

kan gazetesini çıkaran ateşli ve cesur Edhem 
Ruhiyi tanıyan Bulgaristanlı bir kaç eski dost 
ile yakın geçmişin tarihi ile uğraşan sayısı 

çok az münevverlerden ibaretti. Yaşı da hayli 

ilerlemiş bulunan bu eski gazeteci bir müd
det sonra hastalandı, tamamen inzivaya_ çe-
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· kildi, 13 Temmuz 1949 da Sarıyerde Mandıra 
sokağındaki. evinde öldü, ve bu Boğaz köyü

. nün mezarlığına defnedildi. 
Ölümünde 70 yaşında idi. Mücadelerle 

dolu geçen gençlik ve olgunluk çağlarında 

son derece şişmanlığı ile meşhurdu; hatta bir 
Edirne seyahatında, arabacıların: «Beyefen
di. Beygirler ancak sizi güç taşır.» diyerek 
Edhem Ruhiyi arabalarına daima yalnız bin
dirdikleri söylenir. 

Son derece cömert, son derecede müşfik, 
kuvvet ve servet karşısında zillet gösterme
miş bir iyi insan olduğu muhakkaktir. 

BALKAN FESTiV ALİ - 1935 yılında 
Türkiye Bulgaristan, Yunanistan, Yugoslavya 
ve. Rumanyanın iştirakiyle İstanbul.da yapı

lan Balkanlı milletler şenlikleri; 14 Eylul 
Cumartesi gecesi Büyükadada Yat kulubde 
bir balo ile açıldı. Açış nutkunu İstanbul va
lisi ve Belediye Reisi Muhiddin Üstündağ 

· söyledi ve Balkan milletleri arasındaki dost
luğun ehemmiyetini belirtti. O gece beş mil
letin festivale iştirak eden ekiplerinin milli 
oyunları baloya müstesna bir revnak verdi. 
Sabaha kadar süren baloyu ertesi gün ekip
,Ierin Lunaparka kadar pek güzel resmi geçi
di takibetti; milli elbiselerini giymiş olan 
festival ekipleri yolları dolduran halk ta.ra
fından çok alkışlandı. Luna parkda da milli 
oyunlar oynandı, bu arada İstanbul öğretmen 
Okulu talebeleri de zeybek oyunu oynadılar. 
Aydindan gelmiş olan efelerin oyunu ise em
salsiz bir gösteri oldu, bu arada Adem Efe 
adında bir zeybeğin «Köroğlu» oyunu misa
fir Balkanlıları hayran bıraktı. 

Gece ıneş'alelerle ateş oyunları tertip 
edildi. 

Ertesi Pazartesi günü Balkanlı misafirler 
şehri gezdiler; grup grup tarihi binaları, mü
zeleri dolaşdılar; İstanbulun tabiat güzellik
lerini gördüler. Akşam üstü Taksimde Dağ
cılar kulübünde büyük bir çay ziyafeti veril
di. 

17 Eyliı.l Salı günü misafirler öğleye ka
dar memleketlerine götürecekleri hediyeler 
için İstanbul çarşılarını dolaşdılar. Saat 3 de 
Galatasaray Lisesi bağçesinde toplanıldı; mil
li oyun ekipleri Alfabe sırası ile dizildiler : 
Bulgaristan, Yunanistan · (Ellas), Rumanya, 

Türkiye, Yugoslavya; önde bayrakları ile Tak~ 
sime bir yürüyüş yapıldı, ve Cumhuriyet abi
desine çelenkler konuldu. Bu yürüyüşde beş 
milletin ayrı ayrı, rengarenk, kadın ve erkek 
milli kıyafetleri, yolda okunan milli marşlar, 
yolun iki kenarını, iğne atılsa yere düşmez 
tabiri ile doldurmuş olan İstanbul halkına 
bedi'i bir ziyafet oldu. 

Hafta sonuna kadar her grup İstanbul 
Radyosunda bir konser verdi. Günlerin diğer 
saatleri grupların hususi şehir gezilerine, İs
tanbul civarının güzellikleri görmelerine 
(mesela Bendler gibi) ayrıldı. 

· 21 Eyliı.l gecesi Beylerbeyi sarayında 

parlak bir toplantı oldu; bilhassa bu sarayın 
sed üstü bağçesindeki büyük havuz etrafın
da, feerik bir gece yaşandı. 

23 Eyliı.l gecesi de son olarak ve İstanbul 
halkı için bir eğlence tertip edildi. Festiva:-. 
lin başından beri yapılan gösterilerin en par
lağı oldu. Taksim Bağçesinden yeni bir günün 
alaca aydınlığında ayrılan yirmi binden fazla 
İstanbullu, bir daha görülmez, yaşanmaz bir' 
alemden döndüklerini duymuşlardı. 

İstanbul · Balkan Festivali, İkinci Cihan 
Harbi arifesinde dünyanın sulh içinde, dost
luk havası altında tatdığı insanlık nimetle
rinden biri olmuştur. 

Hakkı Göktürk 

BALKAN GÜREŞLERİ , (Dördüncü)' -
Dördüncü Balkan güreşleri 1935 de İstanbul
da Taksim Stadyomunda yapıldı, 14, 15 ve 
16 Eylul (Cumartesi - Pazartesi) üç gün sür
dü. Arnavudluk iştirak etmedi. Türk takımı: 

56 kiloda Hüseyin 
61 » Yaşar 

66 » Saim 
72 » Hüseyin 
79 » Nuri 
87 » Mustafa 
Ağırda Çoban Mehmet 

olarak müsabakalara girdi, iki Hüseyinler 
hariç diğer beş pehlivanımız Yunan, Yugos
lav, Bulgar ve Rumen rakipleri yenerek ki
lolarının Balkan şampiyonu oldular ve bu 
suretle Türkiye güreş ekibi 17 puvanla birin
ci oldu. 

Hakkı Göktürk · 
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BALKAN OYUNLARI (Altıncı) - Al
tıncı Balkan oyunları (Balkan Olimpiyadı; 

:Birincisi 1930 da Atinada yapılmışdı) 1935 
de İstanbulda Fenerbağçe Stadyomunda ya
pıldı, 21. Eylul Cumartesi, 22 Eylfı.l Pazar ve 
29 Eylill Pazar üç gün sürdü. Oyunlara Tür
kiye, Yugoslavya, Arriavudluk, Rumanya, 
:Bµlgaristan ve Yunanistan iştirak etti. Oyun
ların ilk günü beş balkanlı devletin büyük 
elçileri ile o günlerde İstanbulu ziyaret et
mekde olan bir Yunan filosunun amirali ha
zır bulundular (O tarihde Türkiye, Yugoslav
ya, Yunanistan· ve Rumanya arasında Balkan 
Paktı adı ile bir ittifak yürürlüktedir). 

Türkiye hükumetini Gümrük ve İnhisar
lıı.r Bakanı ve İstanbul millet vekili Rana 
Tarhanın başkanlığında Orgeneral Fahrettin 
Altay ve- İstanbul Valisi ve Belediye Reisi 
Mühiddin Üstündağdan mürekk~b heyet tem
sil :etmiştir. Oyunlar Türkiye Atletizm Fede
rasyonu Başkanı Burhan Felek'in bir nutku 
ile açılmıştır. . · 

Altıncı Balkan Oyunlarında: 
148 puvanla Yunanistan birinci 
123 puvanla Yugoslavya ikinci 

85 puvanla Rumanya üçüncü 
72 puvanla Türkiye dördüncü 
5 puvanla Bulgaristan beşinci 
5 puvanla Arnavutluk altıncı 

Oldu. Bu oyunlarda Türk atletizmi ıçm 
verilecek hüküm çok geri olduğudur (Tafsi
lat için yukarıda tesbit edilen tarihlerle güp.~ 
lük gazete koleksiyonlarına bakınız). · · 

İlakkı Göktürk 

BALKAPANI - Semt adı; bütün ~emt-
ler gibi hududunu . kesin olarak göstermek 
imkansızdır; Bizans devrinden _!{alma meş
hur Balkapanı_ Hanının etrafındaki sokakla
ra . verilmiş isimdir. (B. Balkapanı Hanı). 

BALKAPAN'I, BALKAP ANI HANI ~ 
Osman Nuri ·Ergin «Mecellei Umumi Be~ 

lediye» adındaki çok· mühim eserinde Bal
kapanı hakkında· şu malumati v~rmekt~dir: 

Balkapanı Danı (Resim: TW'an Açıksöz) 



«Günümüzde Mısırçarşısı denilen Suki Ce
did = Yeni Çarşı inşa edilmeden kahve, şe
ker, pamuk ve emsali (per~kendeci tüccar 
ve esnafa Balkapanında dağıtılırdı. 

«Bal, şekerin bol olmadığı o zamanlar
da (B.: Bal) onun yer:ni tutduğu için eski
den İstanbulda mebzulen bulunurdu. Gerek 
yağ ve bal, gerek sair bakkaliye emtiası gibi 
çeşidli ihtiyac maddelerinin depo edildiği ve 
satıldığı yerler, günümüzde binaları hala du
ran İstanbuldaki Balkapanı , ile Galatadaki 
Yağkapanı idi.. (B.: Yağkapanı). 

«1'stanbuldaki Balkapanı ki, :M.ısırçarşısı 
ile T.ahtakale arasında musta.til şeklinde, iki 
katli, altında yağ yedeklerini ve bal potnala
rını muhafazaya mahsus bodurumları bulu
nan şayanı tedkik ve ziyaret bir binadır, Bi
zans devrinden kalmış ohıb İstanbulun fet
hinden sonra Fatih Sultan Mehmed tarafın
dan Ayasofya Cami'şerifine vakfedilmiştir. 

«Hicri 1180 (Miladı 1766 - 1767) sene
sindeki zelzelede. Balkapam Hanının sakat
lanması üzerine tamiri lazım gelmiş, tamir su~ 
retini bildiren ilamda hanın tesisat ve taksi~ 
matı hakkında da bazı izahat görülmüştür. 

«Balkapanı Hanı Bizanslılardan kalma 
b'nalardandır. Yapı tarzı ve Fatih Sultan 
Mehmed tarafından Ayasofyaya vakfedilmiş 
olması da buna delalet eder. Ancak bal, sa
dece kendi koca bir kapanı işgal edecek dere~ 
cede mebzul bir madde olmayup esasen ge
rek İstarı.bulda gerek Galatadaki kapanlarda 
baldan ziyade yağ ve sair bakkaliye emtiası 
hıfız · ve tevzi edilmekde, Galatadakine de 

. yalnız Yağkapanı ·deıiilmekde olduğu halde 
· Bizanslılardan kalmış olan bu binaya Balka
panı denilmiş olması tedkike değer bir me
seledir. -~: ~""-1,,-,~~ 

«İstanbul ve Boğaziçi adındaki tanınmış 
eserin müellifi Mehmed Ziya Bey bu binaya 
Bizanslılar. z~manında «Baly9s Kapanı» de
nildiğtni ve burası şimdiki Rüstempaşa Ca
mi' nin yerinde kain ve Venediklilere aid ki
lisenin şarab ve emsali me'ku.latının muhafa
za edildiği yer olduğunu, Bizanslılar zama
nında buraya bir terazi yahud kantar mev
cut olup şehir esnafının elindeki terazi ve 
kantarların bununla ayar edilmekde bulun
du~nu, ve Venedik Elçisine Balyos denildi
ği için bu hana da «Balyos Kapanı» denildi-

ğini beyan etmektedir. 
«Ziya Beyin bu ifadeleri tedkike mı:ıılj 

tacdır. Bu kilisen~n Venediklilere aid .... :; ve_ 
munhasır olduğunu sureti katiyede bileıni~'9 

yor isem de böyle olsa bile yalnız bir kilise': 
. . ·. 

papazlarının şarablarını muhafaza için bu ka;.' 
dar cesim bina inşa edilemeyeceği tabiıdir.i 
Balkapanının Rzanslılara aid umumi bina~" 
!ardan olması lazım gelir. 

«İnşa tarzı ve cesameti itibarı ile, sonra 
Osmanlılar devrinde kullanıldığı gibi Bi-.'' 

zanslılar devrinde de hal vazifesini göımekte 
idi. İstanbuiun ticaret mahalli bu civarlar ol-•• 
duğu, adı geçen bina ise bilhassa taşradan , 
gelecek emtiaya tahsis edilmiş bulunduğu, 
ve konsoloslar munhasiren ticaret umuru ile. 
iştigal ettikleri için İstanbulda bulunan ve · 
ekseriyetle · tüccardan intihab edilmiş olan 
Venedik ve sair devletler konsolosları da bu 
handa ikamet ederlerdi. Balyos yahud Bal- · 
yoz her nekadar Venedik elçisine alem olmuş 
ise de İtalyancada umumiyetle büyük konso
loslara da balyos denilmekde olduğundan. 

bu tabiri Venedik sefirine hasır ve. tal).sis et~ 
mek de doğru olmaz. 

«Balkapam hanında balyos denilen kon
solosların ikaamet etmekde oldukları şunun~ , 
la da sa.bittir ki, fetihden sinra Osmanlılar ; 
zamanında da burada «Şehbenderi takrif> 
namı ile birisi bulundurulurdu. Evliya Çele
binin ifadesine nazaran gayet mün'im ve ·•· 
miltemed bir zat olan bu memur cemii vüze- •• 
·ra, ulema, suleha ve mollaların poliçe kağı
dı h- zmetinde olup cümle diyarin tüccarı 
bunların kabzai tasarrufunda idi. · 

«Bizanslılar devrinde bile meşhur olaii, • 
kantara gelince, Mehmed Ziya Bey bu kan~'} 
tar hakkında da şayanı dikkat bazı izah.at;iJ 
vermektedir. Ancak kantarın üzerindeki tıı/j 
rih ·mumaileyhin kaydi vechile 15 L. şev~al'i 
1184 (M. 1770) olmayub 15 L. 1282 (?ıf.J 
1866) dir. Kantarın diğer kolunda ay ismini,~ 
gösteren bazı rumca harflerle beraber 1866 J 
tarihi miladisinin mahkuk bulunması da bU-'} 
nu teyid eder. Bahis olunan tarih, kantarın~ 
müruru zamanla çürümüş .olan kol tahtası"'\~ 
nın en son tecdid edildiği tarihdir ki, · ond8,11,j 
evvel daha pek çok değişmiş olacağı tabiid.:r.>f 
Bu gibi binalara kapan denilmesine sebebi 
ancak mezkur kantarlar olduğu için muha~,j 
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fazaya şayan asarı antikadandir. (B.: Ka
pan, kapanlar) . 

Osman Nuri Ergin kıymetli mecellesine 
Balk,apanının bazı nizamlarını ve buraya ge-: 
len emtianın ne suretle tevzi edild;ğini gös
teren vesikalar .koym1:1ştur, aşağıdaki satır

lar bu vesika suretlerinden çıkarılmıştır: 
. İstanbul- kadısına hitaben yazılmış hicri 

1107 (M. 1598 - 1599) tarihli fermandan: 
«Kadimden beri İstanbula geieri . bal,.· 

yağ, don• yağı, zeytin yağı, pamuk, keten, şe-: 
k~r, kahve, sabun, pasdırİiıa, peyn:fr, fındık, 
tuz vesair eşya Fatih Sultan Mehm~din Aya
sof~,a Cami'şerifii:ıe vakfeylediği Balkapanı. 

dimelde maruf olan .panda hıfzolunur. 
«B.unlardan M~tbahı Amireye ( = sa 

ray, padişah mutfağına) lazım oldukca tstari
bul kadısı oianlar tarafından Matbahı Amire,. 
ye teslim olunur. 

«Bu mevadm · halen beylikciler tarafın• 
dan iskelelerdeki miri mahzenlere indirildi.: 
ği, bir mikdarını Matbahı Anı'reye verdik
ten s,otira geri kalanını bakkallara ve madra
bazlara satdıklarını, mall~rın Balkapanıiıa 
gelmesi yüzünden hazineye . zarar verildiği 
ve Ayasofya Vakfına gadir olduğu görülmüş
tür. Bundan böyle bu · maddelerin getiricisi 
oJan tüccar mallarım. Balkapamna indirecek
tir; bı:/-kkal ve madrabazlara Balkapanından 
tevz~ e:dilecektir. · İskelede beylikciler ve pa
·zarbaşılar tarafından tevzi· edilmeyecektir.» 

·. İstanbul kadısına hitaben. yazılmış hicri 
1138 cM. 1725 - 1726) tarihli fermandan: 

«İstanbul fukarasından: nice dul ve ye
timler pamuk ipliği eğirip satmakla geçinir
ler. Hallaclar pamuğu narpmdan fazlasına 

şa,ttığ~ için bu zavallılar hallaclardan şikayet 
.:~-t:ıwşterdir: Ha:llaclar kethüdası ve ihtiyar
:ıa:tı çağırılmış; onlar da, bu yakinlarda taş
:r~lara çok pamuk gitti, tüccar . tamah edip 
pamuğu kantarını onbeş kuruşa: çıkardılar, 

biz· de · üzerine kanınızı koyµp satıyoruz. 

Eğer eskiden ·olduğu gibi pamuklar Balkapa
nında hıfzolürtsaydı ve başka yerlere gönde-. 
riİmeseydi · ve narhına riayet olunsaydı pa
muk ipliğ.: ile geçinen acezeye eskiden verdi
_ğimiz fiata pamuk satardık demişlerdir. 

«Bundan , böyle tüccarın · İstanbula getir
dikleri . pamuk Balkapamna indirilecektir· ve 
hallaclar kethüdası ve yiğitbaşıları marifeti 

ile n;irhı üzerinden hallaclara tevzi edilecek
tir. Fazla taleb de olsa taşraya İstanbul ihti
yacını sarsacak mikdarda pamuk verilmeye-

, cektir.» · 

Hicri 1200 (M. 1786) tarihli fermandan: 
«Ötedenberi tüccarın Yağ ve Balkapanı

na getirdikleri mallar esnafa nöbetle tevzi 
edilirdi. Bu sırada buna riayet edilmemiş ve 
bazı. tüccara gadir olmuştur. Bundan böyle 
kapandaki tüccar malının, emin katibler ma
rifeti ile tanzim edilen · de~tere göre. esnafa 
nöbetle tevzi edilmesine dikkat olunacaktır,» 

Balkapanı mahzenlerinde hıfz edilen ti
caret maddeleri büyük sermarelerin bağlan
dığı işler olduğu için Balkapanının toptancı 
tüccarları İstanbulun büyük zenginleridir, 
eski muharrirlerin tab'ri ile «Arikaa · bezir
ganlar», idi ve istisnasız }:ıepsi müslüman, 
cümlesi bir anane olarak hac farizesini ifa 
etmiş «hacı» idiler .. gn sı~ı alakaları da Mı
sır memleketi ile . r'.i; Evliy.:c ~elebi: «Balka
panı' kale gibi büyük bir handıı-, M:1sır tiic-
carları burada eğleşirler» diyor. 

Bizansdan kalma bu şeddadı binadan Fa
tih - Sultan Mehmedin Topkapu Sarayı arşi
vinde bulunan . vakfiyesinde «Hani Kadimi 
Sultanı» diye bahsedilmektedir. F!tih dev• 
rüıde Bizanstan kalmiş •bütün binalar hak
kında «Kadim» sıfatı kullanılmıştır. «Kac 
pari» kelimesi, Farscadan Arapcaya geçmiş 
<<Kabkan» isminin Türk ağzı söylenişidir, ki 
kabkan, büyük terazi, kantar demektir. 

Yukarıda değerli bilgin Osman Nuri Er
ginin de bahsettiği gibi İstanbul esnafının 
kullandığı bütün terazi ve kantarlar, Balka
panı hanındaki büyük miri kantarda, kapa~
d.a ayarlanırlardı.' Bu tarihi kantar kapudan 
girince heman saçağın altında· bulunup Bal
kapanı hanın içinde çıkan son yangında maa
lesef harap olmuş, bir hurda külçesi · haı:ne 
gelmiştir. İkinci Abdülhamit devri sonlarına 
kadar Balkapanında tartı işlerine nezaret 
eden bir nizam ağası vardı: Getirilen terazi 
ve kantarları bu zat kontrol eder, ayarlar ve 
muayyen resmini alarak istimali için lazım 
gelen ruhsat damgasını vururdu. 

Balkapanı hanı toprak üstünde iki katlı; 
yer altındaki mahzenleri Bizanstan kaldığı 

gibi durmalüadır, fakat yukarı kısmı Fetih~ 
· ten bu yana . devir ci~vir tamir ve tadil gö:r0 
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müş, kadim simasını çok değiştirmiştir. Bazı 
odalarıhıiı üzerinde görülen hicri 1277 tari
hinden de anlaşılıyor ki, Abdülaziz zamanın
da da mühim bir tamir görmüştür. 

İstanbul Ansiklopedisinin değerli vefa
kar muhabiri Hakkı Göktür' şu notu tevdi et
miştir: 

(<Bir avlu - · meydan etrafında iki · katlı 
olan. Balkapanı Hanı 85 odadır; odalar kub
belidir; avlusunda 35 dükkan vardır; b'.İıa
nın, . avli.ınim ve- etrafındaki sokakların altı 
da muazzam bir mahzendir. 

«Avlunun Üstü eskiden kiremitli bir ah
şab çatı ile kapanmıştı, 1952 de hanın içinden 
çıkan bir yai1gıri:. 19 . oda ile bu . avlu . çatısı 
yanmıştır, 'o tarihden beridir ki, avlunun us-
tt.i. açıktır. · . 
· <<Han · kapusundan · girildiğine göre tam 

·karşı·ya gel~n odalarin üstünde «1.278>) tarih
Jeti •. \1aztlıdır: rivayete göre hicri 1278 

. ('~ ·:Kmadi 1861 - 1862) tarihinde yapılmış 
cilan bu odaların yerinde Hanın ·asıl büyük, 
abidevi kapısı varmış, yüklü develer, Balka
piınınin . '1952 yangınında yanıp harab olan 
frıeşhti"r kantarinda yukleri ile beraber tartıl
·dıktarı: sonra ·bu kapiıdan· çıkarlarmış-. 

«Balkapanı Hanının altındaki mahzen 
Binbfrdirek'in · b ·r eşidir; rivayete göre bu 
mahzenden Ayasofyaya · bir yer altı yolu 
:varmış { ?) . . 1960 Haziranında bu · meşhur 
mahzen boş kapalı idi, gezilip görülemedi.» 

BALI{APANI SOKAĞI - Eminbnünde 
Taht~kelede, Tahtakele Cadesi ile_ Hasırcılar 
Caddesi arasında uzanır, Balkapanı Hanı ile 
Orsay Hanının arasından geçer; bir araba 
rahat geçebilecek genişlikde ve paket taşı dö
şeli bir yol olup her iki harım altı on beş~r 
gpz dükkandır; bu otuz dijkkan da fıçıcı, at:. 
_tar, kırsta.siyeci, züc~ciy-eci, kağıd~ı ve yarı
~ından. fazhısı olarak · · naİbur d.;ikkanlarıdır 
(1960 Haziran). 

Hakkı Göktürk_ 

BALKAP ANI YANGINI _;_ · Balka.pam 
semti İstanqulu kül eden· büyük yangınların 
çoğunda harab olmuştur .. Bu semtin kendi 
içinden de hicri 13 cemaziyelahir : 1223 CM, 
1808) · Pazartesi gecesi· saat alaturka beş • 
bu semtin içinde Kadı Hanından- lfü·. yarigıiı 
çıkmış; yedi sa.al ·sürmüş, rriüverriltin -lci:İ.ydı-

na göre «pek çok yerler yanmış ve nice ocak_:. 
lar sönmüştür.» 

Bibl.: Ciibi Said Efendi Vekaayiniimesi · , 
I 

.BALLIBABA SOKAĞI - Eyyubun üs-
tünde Gümüşsuyu semtindedir; İd_risköşk~i 
Caddesi ile Balibey, Karyağdı sokakları ka
vuşakları arasında uzanır (Balibey sokağı ta~ 
m.aİnen mezarlık iç~nden geçer. Karyağdı so
kağı bayırdır, meşhur Piyerloti Kahvehane
si bu sokağın bayır üstü bitimindedir). Ballı~ 
baba sokağı İdris köşkü kavuşağından yürün, 
düğüne göre dik bir toprak yoldur; mesken 
olarak biri kagir ikisi ahşab birer katlı ve 
bahçeli üçer; tepe üstü bitiminde de Karyağ~ 
d,ı Dergahının yan duvarı vardır. · · ' 

$okağın üst başından Halicin ve lima
nın kuş bakışı panpraması pek muhteşemdir 
(Nisan 1952). 

Halckı Göktürk 

BALMUMU ~ Aslında · bal arısının, ba
lını muhafaza etmek için yapdığı madde; sa~ 
nayide muhtelif işlerde kullanıldığı gibi ·asır~ 
lar boyunca makbül bir tenvir vasıtası · oı:. 
muştur. 

· Elektriksiz ve petrolsüz asırlarda büyük 
İstanbul, kulübesinden kaşanesine sarayına 
varınca gece mumla ve yağ kandJi ile aydin
latılı:rdi. (B.: Mum; Kandil). 

Mum, adi, orta ve aJa üç ci'ns idi; adisi 
iç yağından yapılır, orta cinsine bir miktar 
balmumu katılır, alası da saf balmumundan. 
dökülürdü; saf· balmumlarına, yartarken gü
zel kokması için kafuri katılır, bti da mumun 
en alası olurdu. . . 

Saf balrriumundan ~Jinıar kibar ve rt. 
cal konaklarında yalılarinda, saraylarda: VE!. 
camilerde kullanılmıştır; büyüklü küçüklü: 
şamdanlar, avizeler iç'n boy boy dökü'lmüş.-' 
!erdir; en büyükleri de . camilerin mihrab 
mumları olmuştur. Camilerin, bilhassa seli.:' 
tin camilerinin rnihrab mumlarını akşamla-: 
rı uyandırmak, yatsı .namazından so_nra din,,/ 
lendirmek ayrı bir ihtisas işi idi. Mesela Sü;. 
leymaniye Camiinin mihrab mumları için yii<; 
mişer kanter balmumundan dökülmüş oldu~ 

ğu söylenir, bir mumun ağırlığı 880 okka tu .. ' 
tar, fitili de· kol kalınlığındadır. Miri mumha
Iie dökülmüş olan bu mumların imali bet'/· 

halde ba~i"t olmasa gerektir; fitilini uyandır~ 
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rnak için de 10 - 15 ayak merdivenle çıkılır. 
, Bu ai:"amete rağmen, caıniin diğer sayısız 
şamdanları ve büyüklü küçüklü top ka!).dil
Ie~;i olmasa, bu iki mum ancak mihrabın et
rafını aydınlatmaya kifayet eder. 

Tarih kaynaklarımızda her ikisi de «Bal
mumcu» adını taşır, fakat balmumundan 
tenvir vasıtası mum yapan ve satan imalat
cılarını ayırd etmek lazımdır. 

Evvelkiler Büyük Kapalı Çarşı tüccarın
dandı, perakendeciliğini attar yapardı'; mum
cuların ise toptancıları Zindan kapusu dışın
da idi; Evliya Çelebinin kaydına göre Oriye
dinci asır ortasında 55 dükkan, cümle esna
·fı -da 100 neferdi, camların perakendecileri 
,Je bakkallar müstakil ınumculardı. 

. Tenvir vasıtası balmumu imalcileri 
Mumcubaşı ile Mumhane Eminine bağlı idi
leı:, dökdükleri· balmumlarını _ teker teker 
mumhane eminliğine -mühürletdikten sonra 
satış için esnafa tevzi edel'lerdi; mühürsüz 
ba]mumları hileli, iç yağı ile mahbut sayılır 
ye piyasada görüleni toplatılır. imalatci da, 
satıcı da cezaya çarpdırılırdı. 

Seıa.t·n camileri ile padişah, hanedan, 
vüzera ve ayan sa
raylarında kullanılan 
on ala balmumları 

<~K.arhanei Şem'i ase
li sultanı» adını taşı
yan ve Odun kapusu
nun iç yüzünde h.1-

flunan büyük bir mi-
·ri . Mumhanede secil

.. . miş J.00 nefer amele 
çalışırdı; · Mumhane 

>emirinin dairesi de 
orada idi. 

. Bu büyük miri 
' ınumhaneyi devlet 
t işletmez,.. hazineye 
0jcher yıl belli bir gelir 
· temin .eden ve tutarı
~ı def'aten ve peşic 

mandan o tarihde Miri Mumhane mülte2ii-
minin ishak adında bir musevi ol~uğıın;ı; 
İstanbulda balmumu sıkıntısı çekildiğini, .se-, 
bebinin yurd dışına balmumu ihracı _ olduğu
nu, yurd · dışına balmumu ihracının yasak 
edildiğini_ öğreniyoruz; fermanın bugünkü 
yazı dilimize çevrilmiş sureti şudur: 

«İzmir Kadısına hüküm ki; 
«Halen mumhane mültezimi ishak nam 

yahudi divanımıza geldi; İstanbulda. balmu-: 
· mu babında çok sıkıntı çekilirken kadılığı

nız dahilinde hasıl olan, yahud başka yerler: 
den İzm'r iskelesine. getirilen balmumunu11: 
İstanbula göhderilmeyib yabancı memleket
lere sevkedildiğini, İzmir limanında bulu:ı~an 
bir kafir gemisinin balmumu ile dolu olarak 
deryaya açıldığını bildirdi. Küffara· balmu
mu vermek yasaktır. Or~da hasıl olsun, .. ya:. 
hud başka yerle;rden iskeleye gelmiş bulun
sun; tüccar malı ne kadar balmumu varsa; 
'skeledeki gemilere yüklenip mal sahibleri 
ile yahud vekilleri ile beraber İstanbula yol, 

· layasın. Tüccara gadir olmayub narkı üze~ 
rin:den Mun:ıhaneye alınacaktır, ve İstanbul• 
daki -balmumu sıkıntısı önlenecektir_" · İzmir~ 

~· ll.en · yatıran bir mül
,J~zime verirdi, hicri 

W-IfZilkaade 981 (Mi
{Iacti 1574) tarihli İz
W:I,:ınır Kadısına hita
:;]ben yazılmış bir fer- Balmumcu Kasrı (Resim: Turan Açıksöz) 
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d~n kaffa.ra veya fstanbuldan gayri bir yere 
halmumu verHdiği öğrenilirse özürünün ka
bulü ihtimali yoktur.» 

Balmumu, yakın geçmişe, asrımız başla
rına kadar okur yazarların da yazı masası 
v,eya çekmecesi eşyasmdandı; kitab okur 
iken not alınacak yerlere, yahud yanlış oldu
ğ;una kanaat getirilen noktalara, veya ardı
na devam edilmek üzere mütalaalin kesildi
ğı yere küçücük bir balmumu yapıştırılırdı. 

Bilhassa Kur'an hatmi tilavetinde balmu
~undan durak işaretleri h.ala kullanılmak
tadır diyebiliriz. Kitab arasına bir kağıd par
ç~sı ile veya yaprak kenarı kırarak konulan 
i~aretlere herhalde tercih edilmesi gerekir. 

BALMUMOU ÇİFTLİÖİ VE KASRI . . -
Osmanlı Hanedanı mülklerindendi; Beşikta
,ştiı üstünde kendi adını taşıyan semttedir.: 
.Zincirlikuy_u civarına düşer; meyva bahçe
leri, bağları, ve bilhassa en nefis çavuşüzü
münü yetiştiren bağı ile meşhurdu. Ne za
man kurulduğunu tesbit edemedik. İkinci 
Sultan Mahmudun. Zincirlikuyu kasrı ile be- . 
raber Balmumcu Çiftliği sık uğradığı yerler
dendi. İkinci Abdülhamid zamanında Veliahd 
Mehmed Reşat Efendiye tahsis edildi. Beşin
ci Sultan Mehmed Reşad Unvanı He İkinci 
:ry.teşrutiyetin padişahı olan ve ahlak temiz
liği ile asalet ve necabet timsali olan bu 
prens, denilebilir ki en mesud zamanlarını 

. Balmumcu Ciftliğinde . ı;ı:eçirmişti. 1908 de 
tahta çıkdıktan sonra burada münzeviyane 
~eçen ,ı?ünlerini daima hasret ile andığı söy
l"nir: . tahta çıktıkdan sonra bizzat verdiği 
emirle Balmumcu Ciftliğini halka mesire o
larak a~tırmı~ ve ,telenlere fablıı tabla mey
vı.ııfar ikl'am ettirm.i,tir.. bu da Birinci Cihan 
Herbfrıe ka.dar devam etı_niı:;tir. 

Balmucmu. Ci:ftlim kasrı Sultan· Mehmed 
'F?.ııııııı:ırt,ıı ve:fMrrııfan ııınrıra ~,,.n,ve ~nlt!ı,nin 
i1",.,.1'1'1 .. +i,..~. t::ılıe!1~ P.riilm;ş, :ıp1q yılnıda da 
F'ö<!k Pt:> mfüıtemilatmda ciftli~jn adma nis
be+le Balm•,mr,ı Darülev-tamı açılmıştır. (B.: 
Balmumcu Dari11eytamı). 

H;BO ıir. Balm1ımcu kö:-;kü . 3. Jandarma 
LTu~avı Kumand::J.::J,~, !!> ....... ~,:ı.de bulunuvor

f;lu. MüştemHatından ol••,. ~,aktiyle Darüley
tamin yatakhanesi ile· dershanelerinin bulun- · 
d1iğu binada da «Jandarma Er Okulu}> vardı. 

-----------------,-..:; 
Zemin katı kagir, diğer iki katı ahşab, 

bağçeden ikinci kata bir ~ift mermer merdi-; 
venle çıkılan köşküh dış görünüşü güzeldiri 
geçen asır sonlarında yapılmış çok şırın ya
pılardan biri olduğu muhakkaktır. İçi gezi.; 
lemedi. 

Köşkün önündeki park - bağçede. büyük 
ve güzel bir mermer havuz vardır.· 

Hakkı Göktürk 

BALMUMCU DAR--0:LEYTAMI - Bi
rinci c·han Harbinin soh yılında, 1918 de 
açılmış ve talebe olarak bu kanlı harbde clüş• .. 
müş şühedanın ilk .ve orta okul çağındaki 
yetimleri alınmıştır. Evladı şühedaya göste:
rilen şefkat, temin edilen refah, tahsil ciddi
yeti .ve çatısı:n.ın altında sağlanan saniimiyet 
havası ile · Balmumcu DArüleytamı maarif 
tarihimizde teıniz bir hatira bırakmış, bura.; 
dan çıkan çocukların hepsi hayat yolunda 
muvaffak olmuş, büyük kısmı da yüksek tah
silini yaparak memleketimizin mümtaz va
tandaşları arasına girmişlerdir. 

Balmumcu . Darüleytamı ancak on sene 
çok verimli hizmetden ve ağuşuna aldığı 

evl~dı şühedayı yetiştirip hayata att~ktan 
sonra 192~ ne lağvedilmiştir .. · 

· · Talebelerin yatak-· 
haneleri ve dersha
neler Balmu'mcu · çif
liği köşkü müstemi
latın kağir bir bina .. 
da idi; gaayet harab 
bir halde tesellüm 
edilen bu bina, ame
leliğini çocuklar yap-. 
mak üzere tamir ve 
tevsi edilriıişdi. 

Talebe üniforması· 
başda, o zamanın.. 

bahriye neferlerinin 
. serpuş1,1na benzeyeıı' 
· laqivert bir se.rPUŞ\ 

(sünnet çoct,ı,kla:.tr 

takkesine benzer )t 
dik ve çift Y:ak~lı 
laeivert şayaktan ce.
k~t ;· ayni kumaşdarı' 

Bal!l!.uınc11 Dariileytamı 15 yaşından küçült' 
üniforması olanlar için kısa V~ 

<Resim: Hüsnü) büyükler İçin · uzu:n 
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pantalon, siyah fotin, kışıtı la
civert yünlü pelerin verilirdi. 
İç kıyafet yazın haki bezden 
bütün çocuklar için kısa pan
talon; kışın · haki şayakdan kısa 
pant~lon ile dik yakalı • ceket . 

.. Yazın okul içinde ve bağçede 
yalın ayak dolaşılırdı; . . ancak 
günlük nöbet vazifesi olan
lar fotin ile diz kapağı altına kadar çıkan si
yah tire çorap giyerlerdi. 

Galatasaray Sultaniyesinden sonr~ tale
beleı;ine voleybol oynatılnıış ilk mektep Bal

-mumcu Darüleytamıdır; Alt{ dershaneli . bir 
okul idi. 

1934 de Balmumcuda ayni binada «Dum 
lupınar Şehir Yatı Okulu» adı ile bir Da
rüleytam daha açıldı, fakat Balmumcu da
rüleytamının yerini tutamadı ve ancak dört 
yıl yaşayabildi, 1938 de lağvedildi. 

Bir ara İstanbul Erkek Muallim Mekte
bi de ayni binada bir kaç yıl . bulundu. Mual
lim Mektebinden sonra bu okul binası Jan
darma Kumandanlıjbna devredildi, halen 
Jandarma Er Okulu bulunmaktadır (1.960). 

Jlakkı Göktürk 

BALMUMOU SOKAÖI - Kınalı Adanın 
sokaklarınclandir. 1934 Belediye Şehir Reh
berinin 34 numaralı pafta.sına göre, adanın 
güney tarafmda, Kınalı Çarşı •. Caddesi . ile 
Çandarlı Sokağı arasında uzıı,nır. Adı geçen 
tehberi.n haritasına bakarak yazıyoruz; Bal
mumcu Sokağına Kınalı Çarşı Caddeşi kavu
şağından Keyf Sokağı (ada gezilir iken mez
kur paftadaki bu sokak arazi" üzerinde bulu
namadı), Kınalı Bağı Sokağı (yerinde bu so
kağın adı Kınalı Ham:am Sokağı'dır), Narçi
çeği Sokağı,Köşlü (Köşklü olacak) ve Se-

-----------------. 
rap Sokağı ile birer dör:t yol 
ağzı · yaparak kesişir. 

Kınalı Ça}şı Caddesi kavşa
ğıridan g;irildiğe göre heman 
başlangıcında bir futbol sahası 

vardır. Kınalı Hamam Sokağı 

kavuşağmdan sonra birer . iki
şer katlı ve hemen hepsi bağ
çeli ve hapesi ahşap evler öğrü-

Balmumları ile teşhir 
. (Resim: S. B.) 

lür. Sokağın manzarası pitoreskdir. Nakil 
vasıtaları · pek az geçdiği için sokakda çemen
ler, otlar yeşermiştir (Temmuz 1960). 

Hakkı . Göktürk 

BALMUMLARI İLE TEŞHİR (İdam 
mahkômlarmı) - İşkence ile ida..-n . şekilleri
nin en korkunçlarından biridir; oriyedinci 
asır sonlarına kadar tatbik edilmiş olan bu 
müdhiş cezayi İstanbul halkı da bir kaç defa 
seyretmiştir; şekaaveti canavarlığa kadar gö
türmüş, olup da diri ele geçirilenlere verilir
di. Şakı anadoğması, çırıl çıplak soyulur, bir 
çarmıh üstüne yüzü koyun yatırılır, el ve 
ayak bilekleri ile belinden çarmıha sımsıkı · 

bağlanir, kaba but etleri ile omuz ba~Iarı cel
lad bıçağı ile oyulur, bu yara ov11ldara h ·tek 
kalınlığında balmumlan dikflir ve fitiJlc0ri 
yakılır: carmıh üstündeki mahki"lm ile bir 
deve üstüne yerlestirmr. davul z1ırna u~ ıı:eh
rin caddelerine celladl:ır taraf,rı~ı:ın dolaı=ıtı

nlarak haika teshir edilird:. l\ıfa'hkitmurı cAn 
vermesine ramak kalınca carmıhtan iıırl.frilfr 

ve bir ağacın dalına as1larak idam olunur~ 
<lu (B.: Abaza Pasa..nın Casusları Vak,ası) . 

Bu korkunç işkencenin ikinci ve dana 
feci şekli · vardı, yine ana . doğması soyq),an 
şaki, çarmıha bağlanacak yerde en sert ağaç-
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dan· yaılmış ve uc.u sivriltilm'ş yağlı bir ka
zığa oturtulup çakılır, elleri arkasında bağ
lı, iki omuz başı oyularak birer iri balmumu 
dikilirdi. 

BALO -' İstanbulda, dolayısı ile Türki
yede balo, Ondokuzuncu asrın başlarına ka
dar ecnebi sefarethaanelerde tertib edilen ve 
davetlileri arasında tek türk dahi _ bulunma
yan eğlence olmuştur. 

Türkiyede ilk resmi balo, İkinci S:ultan 
Mahmudun emri ile (H.' 1248) 1832 de Kap
tanıd.erya Cengelo_ğlu Tahir Paşa tarafından, 
o zama~la~ Osmanlı donanmasının en büyük 
harb ·gemisi olan Mahmudiye kalyonunda 
vükela ve elçiler serefihe verile)1 bir ziyafet 
münasebetile tertib edilmişti. Toplantıya 

İkinci Mahmud-da geldi. 

Kasımp~şada Divanhane önünde demir- . 
lemis bulunan kalyona, balo levazımı, orta
lık karardıktan sonra mavnalarla naklolun
mustu: sebebi de mütaassıb halkın cansıkı
cı dedikodııı::una :ı:nani olmaktı. Buna rağ

men .. sabahlara kadar kandilerle donanmış 

k~ca P.emi ve icinden akseden alafranga mızı
ka ·s~sleri, bizzat_ padişahın gemiye gelm:ş 
bulunması ve birçok ecnebilerin madamala-' 
rile ber;ber s~faret kayıklarile gemiye git
meleri, Kasımpa:;:a ve civarı halkının sahilde 
merak ile sabahlamasına kafi gelmişti. · 

O ge~e ecnebi davetlHer arasında nazarı _ 
dikkati bilhassa celbeden, İstanbulda Rusya 
Çarının fevkal~de murahhası olarak bulunan 
Prenı; Orlof olmuştu. 

İkinci Abdülliamid zamanında padişahın 
ve hükumetin, Avrupa hükümdar hanedan
larına mensub zevat ile kor diplomatiğin şe
refine tertib ettikleri balolar Türk basınına 

aksettirilmez, halkın bu resmi balolardan ha-
-- -ber: biİe olmazdı. 

Surasını da kaydetmek gerekir ki halk 
aras;nda ve evvela erkekler arasında Avrupa
lı (Frenk) muaşere -adabına_ özenen, kendi 
aralarında Garblı geçinip de_ en hafifinden 
<~Şı].-c Bey», ve bir az sertcesi «Züppe» diye di
le geçen gençlerin dans öğrenmeleri - başda 

vals gelmek üzere mazurka, kadril, kamkan, 
_ polka _ yine !kinci Abdülhamid devrinde 
olmuştur. Beyoğlunun birinci sınıf içkili ga
zinolarında duhuliye ile girilir ve gidenlere 

yemek ve içki masrafı hayli bahalıya oturur 
sözüm ona balolar sık -·sık tertip olunurdu. 
İkinci Abdülhamid devrinin bu balolarına 
şimdiki barların cabaloz n1 rİ~si diye biliriz. 

Çok geçmemiş bu çeşid eğlencelere . 
avam, esnaf tabakasından delikanlılar da 
meyil etmiş, kabadayılar, külhaniler, külha
nilik, uçarılık havasında yeni yeni kanad çır
pan şehbaz civanlar da . dam öğrenmişler, 
Beyoğlunun baloları bu rağbet karşısında 

Galata sokaklarına inince adı da, halk ağzı
nın nefis bir tahrifi He Baloz olmuştu (B~ .; 
Baloz). 

Beyoğlu balolarında Beyzade, Paşazad~ 
onyedişer onsekizer yaşında şımarık kü~ük 
beyler de görülürdü ki, lalaların, k~hyaların, 
lisan hocası mürebbilerin. mahremiyete ka
bul edilmiş her emir ve arzuya yatkın uşak
ların, konakların selamlığına postu sermiş 
kalenderlerin teşviki ve hazırladıkları firsa~
lar sayesinde b~lolara ,ıiden bu nevl;ı.at ·Y-e 
hatta .tüysüz kibar çocukları yarı batakhane 
ya meyhane A vrup~ ve Amerika Tiyatroları
n.ırİ · sahnelerÜıde · Peruzların, Amalvala,_rın, 
VirÜnilerin a_ğzına diismüslerdi. Ka:rci~ai 
m~kaartiında bestelenmiş "bir «Şık Ka_nfosÜ~ 
bu kücükbeyleri tasvir eder ki yollarını göz
leyenler, bu· kanto ile benzerlerini tertip edip 
okuyan o sahne yosmaları değil, kantoları 

dinleyE>n zeberdest tersaneliler, bıckın giirfı

hu arabacı. tulumbacı, kayıkcı, mavunacı be
kar uşakları idi. 

ŞIK KANTOSU 
Bir yar sevdim kendisi küçücük 
Kaşı gözü karacık 
Ah cık cık cık 
Yanakları aldır 

Lehleri baldır 
Ağzı · yüzü toparlacık 

Ah cık cık cık 
Biraz çapkıncacık çapkıncacık 

Cık cık cık maskaracık 

Ah cık cık cık 

Benim yarim bir danedir kendisi pek şık 

Balolara· götürdüm 

Göksulara getirdim 
· Yarim gibi görmedim 

Kıravatı aldır, gözlüğü de mavi 
Ne kadar şık, ne kadar şık 

Kendisi şık şık 
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.. Şu kant(? da Beyoğlu balolarının, :havas1°. 
nı günümüze nakleden güzel bir vesikadır:. 

Bu halden şikdyetlm yok 

Balolarda dans eden çok 
Bana zevzek diyorlarmış 
Kalbime saplanır ok 
Balolarda raksederinı 
l\feclisinüzi şad ederim 
Velospidile çok gezerim 
Piyasada var şöhretim 
Polka sotiz oynayarak 
Kederi def ederim 

Şu mahur kanto ise sahnede: adeta bir 
dans dersi gibidir ki tuhaf ölduğu kadar şi
rin, bir devr·n ibtilasını göstermek bakımın~ 
-dan . da. rriana.İıdır: . 

. Haydi başlayalım bi~ meşkimi~c 
.Başlay.alım .başlayalım meşkimize 

Bir ikJ sağa ge-rl kit 
Ben sola geriye ... 

Şimdi . döndük ikimiz.de yüz yüz.e 

Sen· Matmazel- şıı.ntöz beni .dinle 
'l:'enbeI. tenbel oturup dersten vazgeçme 
fşte ben, h.azırım arş bakalım 
~imiz ·cıe meşke İJev~.· ed~Iim . 
Meşkimiz val~ir, .bir de notamıi · vardır 
Haydi Matmaz~'İ şantöz ~aşlayalım 
l\fi. sol_ İni soi nii .sol mi sql · 

l\fi sol mi sol re fafa 
Soi la si la sol re ·:mi re ·do 

Zamanımizın Türkçe ,tangoları gib(o .za
manlar da Türkçe valsler· yapılmışdı, şu fark 
ile ki, o zamanııı güfteleri alaturka musiki
nin dansa yatkın makamlarından best~len
mişlerdi: 

HİCAZKAR VALS 
l:Calbl vira.ııııu yamyor yok bana ralımeyleyecek · 

Ya.d iderek ol gür.eli sublıadek ah eyliyecek 

Yok mudur bu hale mürüvvet 
Nim nigal;ını ile sad et 

!tüzü şeb ah eyledikçe 

Nazlı canan iftihar et 

NİHAVEND MAZURKA 
Yandım efendim yandım elinden 
Bıkdım usandım yaııık dilinden 
Sevmişim seni canü gönülden 

. ~ ' . ' 

Çıkmaz bu sevda kalbü serimden. 
Nedir bu İtisbet nedir bu· eda· 
Nedir bu sevda amali efendim 

Beyoltlu ·balola,rı, bilhas&a yılbaşı gecele
ri .Pek cı~cıylı olurq.u. · Bu balolar haftalarca 
evvel.inden afişlerle. ilan edilirdL . Aşağıdaki 

. satırlar;· Ahmet İhsan Tokgözün a_erveti Fii"
nfma yazdığrhafta sohbetleri.nden alınmıştır: 
((Efrenci _ şuha.tın · hululü . ile . cumartesinden 
beri. frenklere ve şubatı rüminin duhulü ile 
yarını takib cumartesinden sonra Beyoğlu 

halkına karnaval, balo mevsimleri henüz gel
miştir. Duvarlara yapıştırılan büyük varakai 
il~niyeler birinci. balonun Konkordiya 'l'iyat-
. · · · rosunda . geçen Cu~ 

.~1:;D 4t } f #f(k'$ı=:ftffif]1" j J JifJ \ f r f lfilig 1 @!r f j martesi verildiği ilan 
eylediği gibi birinci 

.. Ma:ıır.lı; Yııı.kr,. e ~ diın yııı,Jıı«.e Ta tavla Balosunun 

· ~i· e r i o r r ı r- i J;, J ı tfittri.ru ı J i =l 1wtfkciı r ı J fb8 
, lüıı dı.ıv1Jı.kkn. u <11n- dMn.YJıvkJ) liıı Jeı,, Sw mi. ;w « ~ ce r.iı _ sö . 

&~•r r ı r r_· ~ ı@ r ır mııtftil- r r· ~ ı E:t r ı r Gt ti:2::3 
--· . ~ Je,,,#~ba: ~ Ja M ba «Wfl, ,auı ııcd-4lıbuniJbettıikbıı ··e Ji 

~' • Gt r ı r n; 1 cıt-l#=r=-J-dzjd}1V el l &LUJ 

Şamran'm nihavend mazurkası (Nuhbei Elhan'dan) 

da yarından · sonraki 
cumartesi aksamı kü-, . 

-şad edileceqfoi haber 
veriyor.» 

_ Balo, İstanbulda 
garbdaki asil hüviye
tine Cumhuriyet_ dev
rinde _·kavuşdu. Çok 
nezih bir hava içinde 
en parlaklari da Ga~ 
zeteciler Cemiyetinin 
tertib ettiği balolar 
ile Güzel Sanatlar 
Ak~demishıin ko.s
tümlü baloları oldu 
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(B.: Gazeteciler Cemiyeti Baloları; Güzel Sa
natlar Akademisi Kostümlü Baloları). 

BALON - Sokaklarda satılan rengarenk 
balonlar İstanbulda ilk defa 1908 Meşrutiye
tinden sonra görülmüştür, ve evvela yalnız 

çocuklar için alınmıştır. Zamanımızda büyük
lerin çeşitli eğlence yerlerinde de eğlence va
sıtası olmuştur. Boy boy ve renk renk, ekse
riyetle küre şeklinde, bazıları top atan kavu
nu biçiminde bir ana ipe bağlanır ve ekseri
ya külhanı takımından satıcı elinde havalan
mış bir hevenk halinde dolaştırılır; hidrojen 
gazı ile doldurulmuş olan bu balonlar elden 
kaçırıldığı zaman süratle ve alabildiğine yük
selirler ve gözün görüp seçemeyeceği bir yük
seklikde patlar, yok olurlar. Son zamanlar
da nefes ile şişirilenleri· de yapılmıştır, bun
lar el ili':! vurı,ılduğu zaman yerde seke sıç

raya dolaşırlar, uçmazlar. 

Hava ile. şişirilsin, hidrojenle doldurul
sun, her iki cinsi de yapılış bakımından aynı
dır, «latex = lateks» den yapılmaktadırlar. 
Lateks ham kauçuktur. içinde % 33 kauçuk, 
% 5-7 yabancı maddeler, % 60 da su vardır. 

Hususi bir muamele görüp işlenecek hale ge
tirilir, sonra fıçılar içinde fabrikalara gönde
rilir. 1935-1940 arasına kadar balonlar Avru
padan mamul olarak gelirdi; hidrojen ile dol
durulması burada yapılırdı; şimdi yalnız la

teks idhal ediliyor, balonun imali de tstan
buldaki bir kaç fabrikada yapılıyor. 

Lateksden balon şöyle yapılır: Büyük 
kazanlar içinde bulunan işlenmiş latekse 300 

kadar balon kalıbı bir iki defa batırılıp çıka
rılir; bir az hava temasında bırakılır, tel-trar 

bir defa daha batırılıp _çıkarılır. 30-35 derece 
sicaklıkda bulunan· bir etüvde kurutulur ve 

kuruyan balonlar kalıplardan çıkarılır, piya
saya gönderilir. 

lstanbulda lateksden balon yapan iki üç 
fabrika vardır; bunlardan biri yalnız İstap.

bul ve Ti.i.rkiyenin değil, bütün Orta şarkın 
en büyük lateks fabrikası olup. Edirnekapu

su dışında Topcularda 1952 senesinde iki Al
man ile birlikde Mahmud Görpeoğlu adında 

bir Türk tarafından kurulmuştur; Alman
lardan biri vefat etmiş, biri memleketine dön-

müş, müessese müstakilen M. Görpeoğluna 
kalmıştır. Fabrika «Lateks - Lastik Fabrika
sı» adını taşımakda olup balon imali teferru
atı içindedir, çocuk kilotları, önlük mutfak 
ve ameliyat eldivenleri, çorap lastiği, prezer
vatif vesaire imal etmektedir. Bu fabrika ba
lonu, ikinci ele sönük olarak teslim eder, şi
şirme işini faaliyeti arasına sokmamıştır. 

Ayni tipde fakat daha küçük ikinci fab
rika Levendde Levi adında bir müsevi tara
fından kurulmuştur; O da lateksden çeşitli 
mamulleri arasında balon yapan ve piyasaya 
sönük olarak verir. 

Lateksden yalnız balon mevzuunda ineş
gul olan, balonu imalden sonra hidrojenle ' 
doldurup piyasaya şişik olarak veren bir atöl
ye vardır; Beyoğlunda Tarlabaşında Çukur 
sokağında 22 numarada kaim bir evin bod
rum katında Hayati Tekiner'e aid küçük 
bir atölyedir. Lateksden balonu büyük fab
rikalardan mamul olarak olup sadece hidro
jenle doldurarak piyasaya veren bir atölye 
de yine 'İ'arlabaşında Fındık sokağında 8/2 
numaralı evin bodrum katındadır, burası da. 
Safa Anarefe adında bir iş adamınındır. 

Her iki atölye hidrojen gazını çinko üze
rine tuz ruhu dökmekle elde etmektedir. Çok 
dikkat isteyen tehlikeli işdir, infilak edebilir. 
Hatta İstanbulda hidrojenle balon doldurur 
iken vuku bulmuş infilakda telef olmuş ha• 
loncular vardır. · 

Nişld Baylan 

BALON - 1). Halk dilinde ve haneber
düş külhaniler argosunda etrafı heyecana, 
meraka, endişeye düşürecek uydurma haber; 
misalltr: 

- Senin Sarı Floryada boğulmuş .. 
-- Deme be! ?. 

· - Namussuzum.. gözümle gördüm.1 
ı;ıplak .. sülün gibi yatJyordu ... 

- Ne zaman ulan? 
- Dün!.. 
- Amma balon uçurdun be.. nefes ata'-

yım... Sarıyı bu sabah Sirkecide gördüm 
ulan! ... 

* - Seçimlerde memurlara birer maaş i~
ramiye verilecek miş .. 

O balonun modası geçti, başkasını 
uçur .. * 
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- Şıkırdımların hepsini toplayup Anado-

luya süreceklermiş .. 
- Kimden duydun? 
.:_ İmanım Hasan söyledi 
- İnanma, her lafı balondur. 
2) Haneber~uş külhaniler argosunda, 

matufu taze gençler olmak üzere müstehcen 
elfazdan; hemen daima, ayni manayı ifa et
mek üzere· «patlatmak» ve «şişirmek», iki 
zıd masdarla beraber kullanılır. 

BALON, 1STANBULDA B.ALON İLE 
İLK UÇUŞ - İstanbulda balon ile ilk uçan 
adam 1844. yılında Comaschi adında bir İta!~ 
yan oldu.·· 

İstanbullular t_arafından fevkalade alaka 
ile takib edilmek üzere üç uçuş yapdi, birinci
sinde Haydaraşa _çayırından havalanarak 
Yalovanın. bir köyüne indi, ikincisinde Tak
simden havalanarak _ Ayastefanosa (Yeşilkö

ye) indi, üçüncüsünde ise yine Haydarpaşa 

Çayırından kalkdı ve kayboldu, akibeti · meç
hul kalmış ilk havacılar arasına karışdı. Ba
loncunun şehrimizde geçen ve sonra dünya 
matbuatına intikal eden maceraları, cidden . 
meraklı ve heyecanlıdır. 

İstanbul'da yapılan bu balon tecrübesi, o 
zaman bütün halkın ve ulemanın sonsuz bir · 
ala.kası ile takip edilmişti. 

Cqmaschi, ilk ucuşunu Üsküdar'da .Ay
rılık çesmesinde ve Haydarpaşa.'daki Kasır 

önündeki çayırlıkta yapacaktı. Ucus hazırlı
ğının yapılacağı yerin e~rafında direkler diki- . 
lerek perde ile -kapatılmıştı. 

. İbrahim· Ağa Cavmnın üstündeki :va
macda, heyeti vükela ve müşiran ve sair q.a
vetlilerle ecnebi sefir" ve konsolo~Jar için yer
ler ayrılara~k ayrı ayrı süslü cadırlar kurul
mustu. DHrer sevirciler icin de, Kü~ük Hav- . 
darnasa, Büyük Haycİarpasa. :Me~ireleriyle 
İbrahim Ae-a Çayırı ve etrafın.daki sirt ve 
teneler avrtlmıstı. s~v1rcilerfn bir ktsmı at 
ve arabalarivle ~elmfı:Jerdi, t~ne atılsa vere_ 
_,füc:mevPcek bir kalabalık · olmustu. Kaı:ır 

ö:rıiindeki cavırda mızıkalarıyla hasia askeri 
safbeste idi. İntizamı temin kin niyade ·ve 
tıiiv~rrt nP."rriveler mütemadiyen dolac:ı~rorlarc 

rlı. P~rfü:ah Bevlerbı>vi Saravından bir fa~r
t~:ı:nlı:ı :R'avdarpac:ı:ı Kasrına ı;_ı-elm:ı::di. 

· Baloncu e,rela hir küçük balon uçurdu. 

Her şey hazır. olmuşdu, balonun etrafındaki· 
perdeler kaldırıldı, balon yükseldi ve iplerin
den tutularak kasrın önüne getirildi, balon, 
armud şeklinde ve dilimleri kırmızı ve şeker 
renginde idi. Baloncu burada, havadan kasra 
bir istida ile üzerinde padişaha hitaben ya
zılmış bir tarih kasidesi bulunan matbu ka
ğı.dlar attı. İstidada, İstanbulda bir tecrübe 
daha yapm1:1sına müsaade .edilmesini rica edi
yordu, kağıdlara basılmış kasidenin metni/ 
ise şu idi: 

Padiş4hı mülki isla.m hazr.eti Abdülmecid 
Daim plsun za.ti paki şanı ruzefzôn ile 
Dergehi valasımn Da.ra gibi her hendesi 
Harb ü ima.r . bahseder. İskender Efriduıı Ue 
Re'yü tedbirde müsellemdir en edna. bir kulu· 
İmtihanı akl eder Rlsto ve Eflatun ile 
A.fitab llsa cihanda haşredek baki ola 

Haymeyi zerrin tıba.b ü şevketi gerdim ile 

Sayesinde on iki burcu görüb İzzet dldfm 
.Han Mecldin şllnı çıksun göklere halun ile .. 

1260 Hicri 

·T 
l 

Tarih tamiyeli ve mücevherdir; . saır on 
iki burcu · gördü_ğünü · söylüyor, hurçlar yıl
dız gümeler, yıldızlar da elmas, mücevher 
gibi olduğundan tarih mısraının yalnız nok
talı harfJeri hesab edilecektir ki 1248 raka
'll.ını verir: buna yine şairin isareti üz~rinP 
12 ila.ve edilir ise Comasch'nin İsta,nbulda ha.- · 
lon ile uçduğu hicri 1260 (= M. 1844) yılı 
çıkar. 

Baloncu ka.sır önünde balonunu döndür~ 
döndü.re nadfoaha pösterdi ve kalkti_ğı vere 
indi. Saat altıda, baloı:ı~m jp}Pri bıra'lnlarak 
havada yi.ikselmei'rf' baslad,·. Seyirciler ii.zf'
ri:ıı<len ~ecerkem, icinde cicekler ve elva.n ka
pıdfara bMJlrnıs vu.karıda metni vaz1lı k~
sidelı=>'I" b11lı 1nan kağıd şems'yP.ler at~rak p.öz-
ren o-~ib oldu. 

Balon evvela şirri.a.l istikametinde ~itmis · 
iken sonra cenuba döndü. Ve Büyükada ifo 
HPvbPliada a'l'.'asında deniz sathına doirru aJ
caldı, bu sekild~ İstanbul istikametini tutmus
tn ki bir avı ·balığının :peşine takılmıs oldu~u-
11n çı-örer ba1oncv tekrar yükseldi, f9Jrn.t b)ı 

defa da rüzqara kamldı. · rti.ıı;rarlar balonu 
Marmara Adası . istikametine, sonra da· Y?·. 
lova · cihetine, attı. Pa.zarköv üzerine geline~ 
-yere inmek istedi, imkan bulamayınca o ci-
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vardaki Demirci Deresine indi. Havada dört 
saat kalnıışdı. Burada balonunu bir ağaca 
bağlamış, köye giderek, hareketinden evvel 
kendisine verilmiş olan yol fermanını gös
termiş, o gece köyde izaz ve ikram ile misa
fir edilmiş, ertesi gün de köyden kırk kişi ile 
gidip balonunu toplamış ve Yalovaya gele
rek bir kayıkla 11 Temmuz 1844 Perşembe 
1stanbula dönmüştür. 

Comaschi ikinci uçuşunu Beyoğlunda 

Küçük Taksimdeki hastahanenin bağçesin
den yapdı. Buradan uçacağını birkaç defa 
ilan etmiş, havaların müsaadesizliği yüzün
den ancak ramazan bayramının üçüncü. gü
nü uç~bilmjşqi. Saat 11 ele havalanmış, İs
tanbuI üzerinde biraz doİaşdıktan sonra Ye
silköy civ~rıiıda Safra Köyüne inmişdi. Bu-:
rada balonunu _ baRlayacak ağac; bulamamış, 

barutcubaşıiıın ko~a~ına giderek yardım is
temis, rüzgarla sürüklenen balcin barutcuba-.. . . . . - ' . 

şının adan;t_la.rı tarafından tutularak içi bo-
şaltıim1ş ve baloncuya teslim edilmişdi. 

Comaschi'nin üçüncü uçuşu son ve ebe
di uçuşu oldu. Zavallı Com:asthi Adile Sul
tanın yedi 'gün yedi gece süren düğününü 
daha çok neşelendirmek için uçmuştu. Sert 
bir poyraz ·esiyordu, balon ·tstanbul üzerinde 
bir saat kadar gö:rünmüı:ı, sonra gözden kay
bolmuşdu. Bu hazin vaka üzerine o zamanm 
gazetelerinderi Ceridei Havadis şunları ya

zıyor: 

«Şuri Hümayunda Komaşki adlı baloncu 
Haydarpaşa sahrasında:n yükselmiş, ineceği 

yerlerde kendisine yardım edilmesi için ta
tarlar çikarılması hususunda fermanı ali ya
zılıniş ise de şimdiye kadar bir havadis alı~ 
namamış, bazı kimseler Komaşkinin telef o 1-
duğu kanaatine varmışlardır, çünkü o gün 
rüzgar ş·ddetli olduğundan balon topaç gibi 
dönüp aletlerinden bazılarının düşmesi 

mümkün görülmektedir. 
«Gerçi balonun ziyade · yükselip inmesi 

icin balonun yukarısındaki selamet kapusu
nu iple çekip açdıktan sonra fazla gaz çıkarı
larak yere yaklasmak mümkündür, fakat ka
pu açılmadığı takdirde baloncu şaskınlığın

dan ne yapacağını bilemez. Baloncu bu defa 
haddinden ziyade yükselmişdi. Bazı kimsele
rin· kanaatine ~öre aklı başında olsa idi iner
di, ]akin aşağılarda rüzgar şiddetli olduğun-

dan aldı başında da olsa inemezdi. Şu kadar 
var ki, o gün bir kaç kimse ile beraber iyi 
dürbünlerle gazı çıktığını gördüğümüzden 

inşallah selamet ile yere iner.» 
Yedi gün sonra yine Ceridei Havadis . 

gazetesi şu satırları yazıyordu: 
«Zavallı Komaşki'den bu ana kadar bir 

haber gelmediğinden telef olduğu anlaşılı

yor. O gün, yanında bulunanların söyledik
lerine göre baloncu yemeği az yiyerek içki~ 
yi çok içtiğinden öyle mest olmuş ki, balon
culuk san'atını bilenlerden piri beraber git-: 
mesini ~stediği vakit, balonun yerde bağlı 
olduğunu. fark edemeyen Komaşki: 

- Bak, beni bile kaldıramıyor!. ·, 
cevabını vermiş, balon yere ineceği zaman 
azar azar yere dökülecek torbalar içindeki 
kumlardan da ekserisini gene balonun yer~ 
bağlı olduğunun farkına varmadan almamış, 
bağları çözüldükten sonra balon, deli olmuş 
-kus, gıbi havaya uçmuştu. O~uri için Komaş-· 
ki, ya havada dönmüş, _ya cfenize veyahut. ~ç 
beş gün yukarıda kaldı ise Afrika'riın ötesi
ne ,,eya . '.Hind veya düny~ııın bir tarafına 

.düşmüştür.» 

Bu hadiseden y:rmi sene sonra, Ameri
kah bir baloncunun yine fstanbul'da baİonla 
uçuş tecrübeleri yapması üzerine Hakayik-ul 
Va kayı adlı gazete şunları yazmıştı: 

«Bundan yirmi sene evvel Komaşki na
mındaki hir baloncu fstanbul'a . getirilerek 
Üsküdar'dan uçmuş ve herkes kemali taa..:: 
cüble seytetmiş. Bakm '-ıçarken Komaski şap.a: 
kasiyle seyircileri· selamlamış ve balondan. 
aşağı bir takım kağıtlar da atmış idi. O za
man balen içindeki adamın canlı olmayıp 

balmumundan olduğu tahmin edilmiş idi. 
Komaski uçtuktan sonra ne tarafa gittiği ve 
nereye düştüğü haber alınamamış ... Kimi de
nize düştüğüne kimi karaya indiğine ve kimi 
güya kürrei na.re çıkıp yandığına mana ver- . 
miş ve: 

Söyledi mürg-u kaza cevri havada tarih 
Küre-i nare çıkup yandı Komaski bu sefer 

Tarihini -inşad ve karaya indiğini. haber 
verenler bir takım hikayeler uydurmuşlardır. 
Merkum buradan havalanıp sinek kadar ka
lıncaya kadar görülüp sonradan büsbütün 
kaybolmuş ve Anadolu · tarafında bir tarlanın 
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üzerine indiğini bir çiftçi uzakdan gorup 
aşağıya yaklaşbkça yanında bulunan iki çift
çiye de haber verip bunlar bir araya gelerek 
gözlerini havaya dikdiklerini ve kimi büyük 
kartal kuşu ve kimi çekirge kümesi zan et
mişler ve bu .esnada balon yere inince zan et
tikleri gibi kuş ve çekirge kümesi olmayup 

-ancak bulundukları yere gelirse tepeleme
ğe karar verip ellerine birer sopa· alar~k ye
re inmesini beklerken balon yere inmiş ve 
içinden bir adam çıktığını görünce ellerinde
ki sopayı bir tarafa atıp kaçmışlar ve köye 
gelip gökten yere bir adam indiğini haber 
verdikleri o zaman -rivayet olunmuştu.» 

S_aid Toydemir 

(Tarih Dünyası Mecmuası) 

BALON VAK' ASI - ikinci Abdülhamid 
devrinde olmuş tuhaf bir vak'adır ki Ahmet 
Rasim merhum şöyle naklediyor: 

«Pek iyi hatırımdadır ki Kadıköyünde 

zevzeğin biri evinde kirmızı kağıddan bir 
balon yapmış, içine saman tütsüyü doldurup 
salıvı:ırmiş .. Bunu gören diğerine göstermiş 

derken hafiyelerden - birinin gözüne ilişmiş, 

herif paçaları sıvamış, Ali Şamil Paşaya koş
mlılş, merhum kılıcını, rovdverini takmış, 

adamlarını toplamış, d!i!rken hadise Üsküdar 
Mutassarrıflığına, • oradan Beşiktaş'a, oradan 
da Yıldıza aksetmiş; Bre meded! 

·«Denizden istimbotlu su, karadan arabalı, 
faytonlu, atlı, veya bir sürü memur koşuşma
ğa başlarnış. Vapurdan çıkar çıkmaz baktım 

ki Kadıköy allak bullak. Haneler al.an talan. 
Fehim, Refik, sakallı mehmed Paşalar, Ham
di· Beyler, Polis Müdürü, Heyeti t_ahkikiye 
Reisi, komiserler, polisler, siviller kol kol ge
ziyorlar. Bildiğim birine sorduin: 

- Ne var?° 
-- Ben de pek iyi ):ıilemiyoruın ama bir 

şey uçmuş diyorlar .. 
· Diğerine sordum : 
- Yıldızdaki bombanın aynı varmıs, onu - . 

arıyorlar.. · 

Bir üçüncü: 

--, İld ermeni bir balona binmişler, nere
ye gittikleri belli değil.. 

Dördündüsü eliyle köşedeki perükar 
(berber). dükkanını göstererek: 

- Bunun kadar varmış, kırmızı imiş .. 

Beşincisi: 

- Denize düşmüş de yine sönmemiş .. 
kim bilir ne kadar ateşli imiş!.. 

Nihayet paşalara mensub biri: 
- Ben de gördüm,_ n~fret şey idi!. fakat 

nereye gitti bulunamıyor, belki yirmi ev ba
sıldı.. 

Dediler. Tam bu esnada idi ki madeni, 
acı bir tarrake işidildi. Ben bile kaçtım, he
yecan o derecede salgın bir hale gelmişti. 

Meğer dükkancının: biri bu gürfilıi _ enbuhun 
cevelanından pirelenmiş, dükkanı vaktiyle 
kapayıp sıvışayım fikri ile demir kepengi 
alaşağı etmiş imiş. Fakat zavallı adamcağlZ, 

biraz evvel. fare deliği bin paraya kaçacak yer 
arayan hafiyelerden, onlarca ıstılahatdı:m ol
duğu üzere bir kaç ·araba dayak yidi idi». 
Bibl.: Ahmet Rasim, Gillilp ağladıklarım. 

BALO SOKAĞI - Beyoğlu İlçesinin 
merkez nahiyesinin Hüseyinağa Mahallesi 
sokaklarından; İstiklal Caddesi ile Dolap de
re caddesi arasındadır. İstiklal Caddesi kavu
şağindan g~lindiğine göre sağ kolda Büyük 
bayram, Abanoz; Küçükyazıcı, sof kolda cia 
Solakzade, N evizade, Topçekenler sokakları 
ile kavuşakları vardır: ·solakzade sokağı ka
vuşağına kadar iki otomobil rahat geçebillı
genişlikte iken bu noktada azıcık daralır; ara
balar adeta birbirine sürtünerek geçer; yo
lun sağ tarafı taksi parkıdır. Büyukbayram 
Sokağı kavuşağına kadar asfalt dökülmüş
tür, ye'r yer bozuktur; geri kalan kı_srnı pa-
ket taşıdır. . . 

Balo Sokağının iki kenarı 3-6 şar katlı 
kagir - beton apartımanlardır, hepsi bakimlı, 
hali vakti yerinde aile meskenleridir; doktor 
muayenehaneleri, terzi atölyeleri, ticari şir
ketler vardır; apartıman altı dükkanlarda ga
Lete bayii, tütüncü, bakkal lokanta, kundura
cı, elektrik tamircisi, kahvehane, pastacı, sa
yacı, · radyocu, tuhafiyeci, berber, terziler ile 
Şevkiye Pavyonu, Nato Foto, Türkiye Çiçek 
yetiştiriciler satış kooperatifi yerleşmişlerdir. 
Mükemmel çarşı boyu, canlı, hareketli bir- so
kaktır (Mart. 1960) 

Hakkı Göktijrk 

BALOZ, BALOZLAR - İstanbulun ilk 
barlarıdır, ve müdavimleri. ;yak takımının 
haşarat ve erazil gürqhu olmıı_ş; · kötij. ,arka,-
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daşların, refahate meyyal bendeganın yanın• 
da buralara dadanan kibar evladları, bilhas
sa genç ve toy mirasyediler de olmuş ve ek
seriya başlarına türlü felaketler · gelmişler. 
~alozların hemen hepsi Karaköyle Tophane 
arasında idi. 

Baloz adı, «Balo»nun İtalyancası oyun 
yeri, oyun için topluluk manasına «Balla» 
kelimesinden bozmadır. Sermed Muhtar Alus 
İstanbul Ansiklopedisine verdiği notda şun
ları yazıyor: «Karaköyden Tophaneye doğru 
giderken, tramvay caddesinde, sağlı · sollu, 
pek çok idiler. O güzergah ve havalisi, asırlar
danberi İstanbul Limanına gelmiş veya uğra
mış yabancı gemilerin kaptanları, · tayfaları 
gibi haşarat güruhunun ratağı ; başdan aşağı 
meyhaneler, . bu meyhanelerin içi de sarhoş 
adamlarla, süfli fahişeler ve zevk aleti süfli 
oğlarlarla dolu. 

«Galata balozları Sultan Aziz zamanında 
açılmış, süratle çoğalmış. İkinci Abdülhamit 
devrinde de rnevcud i~Her, }4:eşrtitiyet yıllaı. 

rına, hatta zamanına kalırsa, birinci Cihan 
Harbi senelerinde de. bunlardan bir kaçı kal• 
mıştı. . 

«Balozları işletenlerin çoğu, fuhuş bata
ğından yetişmiş, gençliği ve güzelliği elden· 
gitdikden sonra, eski yavuklularının himaye• 
sinde bu işe atılmış kart fahişelerdi; ki en 
namlılarından biri «Zorba» lakabı ile meş
hur karı idi. Benim gördüğüm meşhur baloz
lar: Zorbanın Balozu, Alafranga Baloz, Yük
sek Baloz, Şerbethane Balozu, Rus çalgısı 

Madam Bela'nın Batakhanesidir». (Bütün bu 
isimlere bakınız). 

Bu ansiklopediye «Alafranga Baloz» 
maddesi yazmış olan bu değerli muharrir Ba 
1oz notlarına da mezkur Baloz hakkında şu 
satırları eklemiştir : 

«Mesela bunlardan Alafranga Balozuo 
yerinde şimdi bir fotinbağı fabrikası vardır 

(1946). Bu Baloza 25-30 ayak merdivenle çı
kılır. Etrafta masalar. ·orta boş, dans yeri. 
Sağda küçük bir tiyatro şanosu; önünde yedi 
sekiz kişilik orkestra. 

«Müşterilerin hepsi şapkalı. Kefalonya
lılar, Çakanozlar, Maltızlar; ecnebi gemiciler, 
ateşçiler; Moskof, Fransız, Hırvat, Yunan mil
letinden ayak takımı. «Alafranga balozun 
yosmaları ötekilerden biraz daha yüksek: da-

ha seçme. Her dansa kalkanın, polkaya·, ma
zarkaya, valse tutuşanın damına bira alesta. 
Garsonlar gözbağcılıktan yana öyle kurd ki
bardakla beraber çifter çifter tabak getirip 
lahzada kuleyi dikivermedeler. 

«Buranın en gözbebeği kokanası, Kam. 
bur Manya idi. Manya kusursuz güzellerden
di. Kamburluğunun takılmasına s_ebeb boynu~ 
nun kısıkça oluşu .. Saray tüfekçilerinden bi
ri, masanın mermerini ·kaldırıp beyni budur 
d!ye indirmiş, zavallıcığın boyun kökü içine 
göçü vermiş». 

BAL SOKAĞI~ .- 1934 yılı basılan Be
lediye Şehir rehberinin 29 N o. lu paftasında. 
Kadıköyiin Acıbadem • İkbaliye mahallesi 
sokaklarındadır.- Zaamet Sokağı ile Pomak 
sokağı arasında uzanır. Pomak sokağından: 

. yüründüğüne göre 75 metrede Yeni Mütevelli 
Sokağı ile bir dört yol ağzı yapar. Bu sokak
tan sonra pek dik olmayan bir yokuş başlar, 
Sağda İkbaliye Çeşme Sokağı ile kavuşağı 
vardır. Sokak sekiz metre genişliğinde olup 
_taİnam~n kabataş döşelidir .. Pomak sokağın:
dan girildiğine göre sağ köşede telörgü ile 
çevrilmiş bahçe. içinde . dalları yere değecek 
şekilde düşük, yaşlıca bir ceviz ağa_~ı sokağa. 
bir güzellik vermektedir. Sol köşedeki birin
ci kagir bina, ondan sonrakiler sokağın sonu
na kadar birer ikişer katlı ahşap ve kagir ev
ler olup yalnız sağda kapısı bulunan, bu so
kağın tek büyük yapısı, 1959. da .tamamlan
mış üç katlı 12 daireli Albayarka apartmanı
dır. Orta halli ailelerin meskenleri. olan evle
rin çoğu bahçelidir. Bu satırların yazıldığı 
Mayıs ayının ilk haftasında badem• ağaçları; 
ceviz ağaçları ve umumiyetle bütün bahçeler 
yeşermiş ve. sokağa ayrıca bir güzellik .vermiş 
bulunuyordu. ·· 

Basan · Kocaman 

BALSUYU, BALSUCULAR _:_ Şaraba, 
haram olduğu için el "uzatmayanlar tarafın-_ 
dan rağbet edilmiş sekir verici bir içkidir ki 
zamanımızda yı:ıpılmış, satılıp içilmez olmuş
tur. Evliya Çelebi onyedinci asır ortasında 

balsuyu satan 50 dükkan bulunduğunu-, ve 
balsucuların da usta ve çırak 300 nefer olduk
larını söylüyor, ve: «Bunu Atinada hakimi 
meşhur Eflatun icad etmiştir. Evvela pak ba
lı şerbet idüp içine «hemel kökü» (İıe oldt.ı-
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ğunu bilmiyoruz, doğru okuduğumuza da 
emin değiliz, elimizdeki lugatlarda bulama
dık) koyarlar, eleklerden süzüb yatırırlar, 

iki günlük olunca insana türkü ırlatır bir 
keyfe malik olur, amma mukavvi olduğu sa
hihtir.» diyor. 
Bibl.: Evliya Çelebi, I. 

BALTA - Türk lilgatında ve türkçenin 
İstanbul ağzında ağaç kesmeye, odun yar
maya, eski ahşab inşaatda direk olacak ağaç
ları kaba saba yontub hazırlamaya yarayan 
.alet (B.: Dal tacı, Baltacı- Ocakları: Baltacı, 

odun yarıcı). 
Günlük sohbet dilinde deyimlere girmiş, 

ve· bilhassa Yeniçeri orgosunda eski İstanbul 
hayatı bakımından inühim bir isim olmuştur 
(B. :Balta olmak; Balta asma; Balta verme; 
Baltayı taşa vurma). 

Her kişinin günlük rızık yolunda işi, mes
leği ic~bı bir takım aletleri, eşyayı taşıma 

mecburiyetinde olduğunu söylemek için gü
zel ·bir tekerleme vardır; mesela bir gazete 
fotoğrafcısı işe gider; omuzunda çift kamera 
ve ağırca bir flaş asılı : 

- Yine yüklenmişsin !.. .-,_ 
Denilince, eğer münevver tabakadan ise 

cevabı şudur: 

- Ne yaparsın, balcı kızının bal tası, 
odunyarıcmm baltası L. 

Şairi bilinmiyor, bir mısra baht aksiliğini 
anlatma yolunda kullanılır: 

...,... Maarifteki işin ne oldu? 
- Olmad,ı. .. 
- Hani söz verdilerdi, hemen tayin ede- · 

cekleıdi. .. 
- .A,.ğustosda suya g·rsem, balta- kesmez 

buz olur!.. 
_ Bıyıklara ustura _vurulmadığı, bilakis bı

yığın hakaret için ceza.en kesildiği devir !er
de avamı kof. nahvet ve gururu ifade için 
«Bıyığını balta kesmez, bıyığını balta kesmi
yor» denilirdL Eski vak'anüvisler bilhassa 
ihtilalleri anlatır iken Yeniçeri veya sipahı 

zorbalarının şimarık azamet ve · gururunu bu 
tahir ile anlatırlar, mesela: «.:. ocak ağala-

-rının bıyıklarını balta kesmez oldu» derler. 
«Baltaya sap olmak», mecazen iş, meslek 

sahibi olmak; fakat günlük sohbet dilinde he
men daima menfi sigaa ile kullanılır: 

- Yaş otuz oldu, koca herif, hala bir bal
taya sap olamadı, sabahdan akşama kahve 
peykesinde pinekliyor ... 

Müsbet sigaa ile ·kullanıldığı zaman dahi 
bahsedilen. kişiyi küçümseyen bir ima taşır: 

- Mahdum i~e girdi mi hemşire? 
- Hamdolsun .. bir baltaya sap oldu ... 

BALTA - Yeniçeri argosunda, 1) Yeni
çeri zorbalarının büyük veya küçük İstanbul
da yapılan yeni bir bi:~ıadarı harac almak için 
yapı yerine asdıkları ve sapında zorbanın 

mensub olduğu ·Yeniçeri ortasinın nişan deni
len alameti farikası bulunan balta, keser veya 
kürek (B.: Balta asma); 2) :. Yeniçeri zorba
farının İstanbul limanına tüccar malı getiren 
gemilerden haraç almak için gemilere asdık
ları tahta levhalar ki üzerinde zorbanın me!ı
sub olduğu Yeniçeri ortasının nişanın resmi 
bulunurdu {B.: Balta asma)•; 3) : Yeniçeri 
zorbalarının uygunsuz güruhundan bir mah
bube fahişe avreti veya inahbub bir hiz oğ
lanı inhisarı, tasarrufu al tına aldığını -- bildir
mek üzere avretin yahud oğlanın sağ omuza 
iliştirdiği ve üzerinde mensub olduğu yeni
çeri ortasının sırma işlemeli nişanı bulunan 
çevre; peşkir, destmal, destar (B.: .Balta_ 
verme). 

BALTA ASMA ...:_ Yeniçeri argosunda, 
bir yeniçeri zorbasının, ayakdaşı-adamı ve 
yine ocaklı hezele ve hayta güruhu ile bera
ber yatağan, bıçak kuvvetine _ dayanarak ·ha
raç almak için herhangi bir işe, me.ni olmağa 
kalkacak olanları ölümle tehdid ederek, ci
hana meyd~ okuyup pervasızca el atması, 
ve bunu ilan için mensub olduğu yeniçeri 
ortasının «nişan» denilen alameti farikasını 

bir levha şeklinde resmettirerek bu levhayı, 
har_ac alacağı büyük yapılara, İstanbul lima
nına ve iskelelerine tüccar malı getirmiş ge
milere götürüp asması. 

Balta asma zorbalığı, zorbalik yolunda
ki bu tabirin yeniçeri argosuna girmesi, Ye
niçeri Ocağının bir asker ocağı olmaktan çı
kıp haşarat yatağı halini aldığı Üçüncü Sul
tan Selim'in devrinde başlamış, Vaka'i Hay-
riyeye kadar devam etmiştir. · 

196 Yeniçeri ortasının kılıç, top, mızrak, 
balta, gemi çapası, kayık, çadır, minare, ca
mi, arslan, deve, -at, kuş, balık, çiçek, ağaç, 
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merdiven, süpürge gibi güzel, çirkin, münase
betli, münasebetsiz bir alameti vardı ki, bu
na «nişan» derlerdi. (B.: Yeniçeriler) Orta 
nişanları, kışlalarda koğuş kapılarına, şehir 

j çinde de, hangi orta hangi semtin muhafaza 
ve inzibatına memur ise, oradaki Yeniçeri 
kolluğunun kapısına ve orta bayraklarının· 

üzerine nakledilirdi. Nişana uğruna tereddüt
süz can feda edilecek bir kudsiyet verilmiş
ti. 

Son devirlerde Yen··çeriler, Orta nişanla
rını bazu ve baldırlarına da dövme suretile . 
ri.akşettirir olmuşlardı; kısa diz çağrı giydik~ 
ierinden baldır nisanları daima görünür, toz
luk takınır olanları da, kahvelerde oturduk:
lari zaman, ayaklarından pabuclarım çıkarır 
iken nişan göstermek için baldır larıtı.dan 

da tozluğu atarlardı. 
Onyedinci asır ortalarında devşirme ka

nununun kaldırılması ve ocak kapısının, Ye-_ 
niçeri oimak isteyen herkese açılmasından 
sonra, Ocaklı olmanın nüfuzundan istifade 
kaygısile bütün esnaf, hatta. kayıkçı, hammal, 
dellak gibi ayak takımı ve baldırı çıplak ser-

. , 
seri, hayta güruhu bile Yeniçeri yazılmışlar-
dı.. . . . . . 

<~Yukar~da hU:dudu~u çizdiğimiz ·devirde 
ise, · Yeniçerilerin esnaflığı meşru ve edepli 
bir iş olmaktan çıkarak. bir· şekş. vet halini al
mış, büyük şehir halkını ve tüccarın ırz ehli 
olanlarını· ul_uorta soymağa başlatnışlar-dı. Ye:
niçeri kabadayılarının bu yolda icabettikleri 
en karlı_ usul de İstanbul limanına mal ve er
zak getiren tüccar gemilerine «Balta ~smab 
idi. Bazu ve bıçağına güvenen zorba-kabada
yı, üç, beş, hatta bij.yüklü küçüklü otuz kırk 
tekneye kadar,· geminin burnuna, - mensı,ı.p 

olduğu ortanın tahtadan yapılmış kocaman 
bir nişanını mıhlardı; bununla, o geminin 
kaptan, gemi sahibi ve geminin içindeki ma
lın sahibi olan tüccarın kendi himayesinde 
olduğunu ilan· etmiş olur, bu himaye karşılı
ğı olarak bu geminin hamulesinden bir arslan 
payı alırdı. 

Her namlı zorba-kabadayının birkaç yüz, 
.eli bıçaklı-,· vurucu -yakıcı adamı, tehlikelı 

baldırıçıpfaklardan mürekkep .bir çetesi bu
lunurdu .. Her namlı kabadayının .çetesine in 
vazifesini gör'en bir de ·mükemmel kahveha;. 
ne~i bulunmak .a_detti.~ Pek ~ükelle:f-y~pılıp 

döşenen bu kahvehanelerin üzerine de bekar 
odaları ·yapılmak adetti. Başkasının baitasını 
indirip kendi baltasını asmak için, bir :Zorba.;. 
kabadayının, rakibini, hasmını bıçağı altin
dan geçirmek lazımdı. Yani bir kabadayı dü- . 
ellosu olurdu. Bu bıçaklı döğüşme hazan iki 
rakibin çeteleri efradı arasında bir şehir mu: 
harebesi halini alırdı. Bu bıçak oyunlarının 

sahnesi de Galata surlarının dışındaki hen~ 
dek idi. Bugün en ufak bir izi bile kalmamış 
olan Galata hendeğinin İs_tanbul tarihinde 
çok !rnnlı _hatıraları yar~ır. (B.: Hendek) . 

Istanbul limanına gelen yaş meyve ve 
sebze ise, balta sahipler: tarafından doğru

dan doğruya kendi sahalarına.indirilir, orada 
kendi adamlarına dilekleri fiatla sa.ttırılır, 
gemi ve mal sahiplerine de keyfleri_ne göre 
bir nakliye ücreti verilip hesap çıkarılırd~-.; 

S~hhaflar şeyhizade Esat efendi «üssü za·
fer» adındaki meşhur eserinde kaydeder: 
?unl~rdan biri, bir seferinde Karamürselden 
meyve gönderen bir adama çıl~ardı 111 pusul_ıı.~ 
da>> na,kliye, kantariye, hammaliye, . dukk~n . 
kirası \resaire, bir"çok. mas.raflar kaydett'kt~n 
sonra mal şukadar noksan çıktı, q_u ka~arı da 
ç~rüyüp .atıldı _çliyer_ek inı;ı.l . sahil:>ln.i . borçlu 
çıkarmış, üstelik de para istemisti. · Mal~nı 
v_erdikten son:ra bir de .borçlu kald~ğını gören 
adamcağız ne cevap vereceğini şa§ırmış, balta 
sahibi __ zorba _Ye~içerin"n 4esap puslasını · ib~ 
ret olmak üzere Karamürsel iskelesindeki 
kahvehane~e:r:d_eJfr. !;,/inin o 'Varına asmıştı. 

Alemdar .. Mli,~i~fa P· ;un .çok . !<ısa sür
müş diktat<i"ctüğüi~ae ·r . : Mustafa Paşa, 
Alemdar), Yer.,içeri zorb .tları şiddetl_e takib 
ve başlıcaları idam edilmiş (B.: Mustafa Ağa, 
Burunsuz); balta asmak şiddetle yasak edil
m·ş, tüccar gemilerinin 'mrunlarındaki «Bal:. 
ta>>lar, Yeniçeri ni~an levhaları indirilip par-. 
çal anmıştı. 
· · Yeniceri zorbaları tarafından balta ası
lan yerle~den biri de !sbnbtil '. içindeki yapı~ 
lar idi.· Müslim ve gayri riıüslim, zentn ve:. 
ya orta halli; konak yahud evceğiz, "bir adam 
catı catmak istedi mi, o semti bıçağı altından 
~eçirmiş Yeniçeri zorbası gelir, veya· «ırgad:.. 
başı» unvanı altında adamını gönderir, o .da 
yapıya, sapında -ve demir· sathında zorbanın 

merı,sµb oJduğu Yeniçeri orta.sının nişanı bu
lunan bir" b~lta,. keser· y-~ya ~~reğı. -yapgq-ıı 
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kendisince en uygun yerine asardı; .«Balta» 
asıldı mı, yapı sahibi artık yapısına karışa
mazdı; kereste, çivi, tuğla, kiremit, kireç ve 
saire ne lazımsa balta sahibinin vasıtası ile 
aldırtır; usta, kalfa, dulger, rendeci, rakkaş, 
sıvacı, ırgad olarak da balta sahibinin bulup 
getirdiği adamları kullanmağa mecbur olur
du. Baltayı asan zorba, yapı · için gereken 
şeyleri dilediği yerden narhın üstünde fiat 
ile alır, amele işçi gündeliği yine narhın üs
tünde tayin itler, iki misli gündelikle adam 
çalışdırır, parayı tam tahsil eder, yerlerine 
dağıtır, öderken de noksan öder, aradaki bü
yük fark da zorbalık payını teşkil ederd,i.: 

Yapılardan semtin Yeniçeri kolluğu· za
pit ve neferleri de bir hisse alırlardı, bir nevi 
hava parası olduğu için buna kendi araların
da «Tayyarat» denilirdi; bütün resmi mua- · 
melesini tamamlamış olan yapı sahibi kollu
ğun tayyaret akçesini def'aten ve peşinen 
vermedikçe, veya haftalık takside bağlama

dıkça işe başlayamazdı; kolluk zabit ve nefer
l~ri de ekseriya evvelce kararlaştırılan mik.,.: 
dardan ziyadesini koparmağa çalışdıklarından, 
yapıya baltasını asmış Yeniçeri zorbasının 
adamla.rını işden m~netmeğe kalkar, iki ta
kım arasında kavgalar, hatta hazan kanlı 

vak'alıır olurdu. Cevdet tarihinde bu yifzden 
cıkn:ı:ı.ş son derecede· şayan dikkat bir vak'a 
kayıtlıdır: 

, llicd 1233 Kumkapu yangınında Büyük 
•f -,eni Kilisesi de. yanmıştı. Kilisenin inşa-

: .. ,;: başlandığında mütevelli heyeti balta sa
hibi iıir zorbanın himayesine sığınmış, işi 

~orb~.nıil ırg~dbaşına bırakmış olduğu halde 
. l!ivardaki Yeniçeri_ ~?lluğu zabit ve neferleri
ne, ve .semtin kahvehane kabadayılarına da 
b ·rer ınikda_r para d·ağıtarak hatırlarını hoş 

~tm:işti. Fakat y.apı çok büyük olduğu için 
para koparmak için gelen gidenin ardı kesil
ıneınişti. Bir gün Kumkapı Kolluğu takımı 
gelmiş, o akşamki rakı paralan verilemeye
~lt olursa ameleyi dağ~tacaklarını söylemiş
lerdi. Bu müdahale üzerine ırgadbaşı yapıda
.ki amele ve rencbere vurun emrini Vermiş, 
kolluklularla büyük bir kayg~ çıkmış, · kavga 

. ~a derhal mukaateleye dönmüştü; iki taraf
·ilıın da ölen, yaralanan olmuş, amele kalaba
lılt olduğu için }tolluk Yeniç_erileri kaçmağa 

,·başlamış kaçar iken bir kolluk . neferi can 

hevli ile civardaki bir kadınlar hamamına 

dalmış neferin ardından hamamı basan ame
le ve ırgadlar kolluk neferini hamamın iç 
halvetinde yakalayarak sürükliye sürükliye 
dışarı çıkarmışlar ve hamam kapusu önünde 
katletmişlerdi. Hamam'da çıplak kadınlar pek 
dehşetli anlar yaşamışlar, düşüb bayılanlar 

olmuş, bir kaç gebe kadın çocuk düşürmüştü. 
Bazan da bir yapı, her hangi bir sebeble, 

Yeniçeri ocağının büyük ağalarından birinin 
verdiği emir ve asdırdığı balta ile durduru
lurdu. Yine müverrih Ahmed Cevdet Paşa, 
Yeniçerilerin zamanını idrak etmiş şöhret sa
hibi yaşlı bir zatin (Paşa maalesef bu zatin 
adını vermiyor). Ağzından şu fıkrayı nakledi
yor; fıkra son derecede şayanı dikkattır, Ye
niçerileri zorbalikla ittiham edenlerin gure
baya fukaraya karşı takındıkları tavır da 
zorbacadır; her halde ibretle okunacak, koca 
bir milletin ictimai bünyesinde böyle sivil
celer koca bir yaranın açıldığı görülecek sa
tırlardır: 

«Onbeş onaltı yaşlarında idim. Yeniçeri
lerin tıığyanı artık tahammul olunmaz dere
celere varup bütün halk bunların tahakkü
münden bizar olmuşlar tdi. Hatta Peykhane 
semtinde 'pederimin bir harab konağı olup 
tamiri murad eylediğinde yıkılıp yeniden in
şasına başlanır. Konağın cadde üzerine olan 
köşesindı:ı Ayşe kadın namında dul bir hatu
nun iki odalı harabe bir hanesi var idi ki 
onun o ha,de durması konağın manzarasmı 

çirkınleştireceğini bazı ehibba pederime ih
tar · eylediklerin pederim Ayşe kadını ça
ğırıp: 

- Komşu kadın, senin hanenin bana 
lüzumu oldu, kaç kuruş değeri varsa vere
yim, bana terk eyle! .. 

Demesi ile hatun bin kuruş taleb etti. 
Pederim razı olarak: 

- Yarın sabah gel de parasını vereyim .. 
demişti. 

Kadın ertesi gün gelüp binbeşyüz kuruş 
istedi; biraz muhavereden sonra ona da r~zı 

, olup fakat paranın verilmesi daha ertesi. gü
ne kaldığından Ayşe kadın üçüncü günü sa
bahleyin gelerek iki bin kuruşdan aşağı vere
miyeceğini ve nihayet bu mikd_ara .dahi muva
fakat olunduğu halde dördüncü günü sabahı 
yine gelüp üçbin k_uruş verilmezse razı olma-



yacağını söyledi. Bin kuruş değeri olan bir 
haneye hatunun üçbin kuruş istemesi pede
rin gücüne gittiğinden Ayşe Hatun. ile müna
zaa başlayıp: 

-İki hin beşyüze vermezsen ben de ha
neni cebren alırım!. ' 

Diye korkutma yollu bazi ~özlerle kadın 
def idüp tamirat ile meşgul olduğu sırada 

Peykhanede çalışmakd1:1. olan boyacı ustala
rmdan ·ve yeniçeri eşbehlerinden Ahmed Ağa 
namında bir herif konağa ~elüb: 

- Validemin hanesini ikibin beşyüz ku
ruşa cebren alarak yıkacak efendi kim im.iş 
bakayım?!. Çıksın meydana göreyim?!. · 

Diye asul savurmağa başlayınca peder 
yanına çağırub lisanı münasib ile macerayı 

anlatmak istedikçe herif sciğuk tavırlarla hu
şfımet ider. 

- Aman dayı .. hele söz dinle .. iş şöyle 

başladı, böyle oldu!. denildikçe ustanın hid
deti şiddet bulur. 

- Be canım, sen emri Hakka dahi razı 
olmaz mısın, işte mahkeme, işte hakim, haydi 
gidelim, danişalım, hükumet ne rey iderse 
razı olalım!. 

Gibi sözlerle iknaa başlayinca: 
- Ben ne hakim, ne şeriat tanırım, ben 

Yeniçeriyim benim sözüm sözdür!. .. 

Diye feryada başladı:\cda herifin had nası
naslığı pederimin hiddetini tahril;; eylediğin
den: 

- Vay bre edepsiz!. bak etdiği heze
yana!. ben adama şeriatı böyle tanıtırım!.. 

diye Ahmed Ağayı mecruh edinceye· hizmet
karlara döğdürtür. 

O gün öylece vakit geçüb ·~abalı oldukda 
Konağı inşa etmekde olan dülger ve amele
nin hiç birisinden eser görünmez. Ebniye 
muattal kalır: Sebebi tahkik olundukda «Sa
ka» namı ile maruf olan Yeniçeri zabitanın
dan birisi alessabah gelerek işbaşıları çağı
rup: - Yapı yapdos oldu!. balta astlık!. iş
lenmeyecek!. demesi> ile amelenin dağıldığı 

haberi alınır. tş bu. dereceye geldikde pedeı 
Ayşe kadının evini almaktan ve Ahmed Ağa
yı dava etmekden vai'ğ~ene de yapıya de
vam etmenin bir türlü çaresini bul,amaz. ken
disi Babiali memurlarından olduğu için bir 
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gün · amedi efendiye nakli macera ·ne istiin~ 
dadda bulunur. A.medi efendi: 

- Acaib _şey?! ne diyorsunuz?! .. 

Gibi bir kaç sözle lakırdıyı kapatır. Efen
dinin bu vaziyeti bir kayıtsızlık gibi görün
düğünden ertesi gün sadaret kethüdası efen
diye hikayesi hal itler, o dahi: 

-Aman ne söylüyorsunuz!? bu ne kadar 
cürettirt filan diye beyanı tahayyürden son
ra sözü çevirir. Pederin ise tedbir ve iradesi 
elinden gidip böyle ehemmiyetsiz bir işi sa
dırazama kad~r söylemeyi niyet ederek gidip 
etrafile anlatır. Fakat sadrazam hayret ve 
telaş etmiyerek: 

- Ne çare beyfendi, herifler söz dinle~ 
mekten kaldı, mülayemetle bir çare bulunuz, 
yorgunluk fa.ide vermez! .. ·cevabını verir. 

Peder bunu akşama bize hikaye etti. Ak
rabadan olup orada mevcucİ buluna,n bir zat 
söze başlayarak: 

- Be efendim ... işin böyle hasıl olmaya
cağını ben size evvel söylemişdiriı, işi: beni~ 
reyime bırakınız! diyüb ertesi gün elbiseye 
müteallik bazı eşyai nefiseden boğça tertib 
ettirib ve bir mikdar para hazırlayıb beni 
dahi. yanına alarak doğruca Yeni Odalar de
nilen Et Meydanı Kışlasına gittik. Yolda gi
derken 31 inci Cemaatin ustası olub ·yine ak_
rabamızdan bulunan Hüseyin Ağaya müraca
atla def'i müşkile çare bulunacağı söylenmiş
di. Kışlaya vusfilümüzde, . binalarının mana
zırı ve medhalleri insana dehşet verecek c~
sim bir daireye girdik, Hüseyin Ağanın odasi
nı bulduk. Kaputla nöbet beklemekde olan 
karakollukcu ile izin aldıktan sonra huzuruna 
girdik. Bu Hüseyin Ağa uzunca boylu, kös~ 
sakallı, bakışı korkunç, sözü sert ye yüksek 
fakat dilnüvaz bir adamdı. Refikim boğçayı 

qnü~e koyarak pederden arzı selam ile niace" · 
rayı anlattı: 

- Bu da mahdumudur, siz pek küçük· 
iken· görmüşdünüz, belki tanımadıniz ! 'diye 
söze hitam verdi. Hüseyin Ağa hediy~ye s~~ .. 
vindi: 

- Zahmet olmuş.. bu tekellüfe ne hi~~t 
v.ardı .. onların hizmeti bizimd_ir!. gibi şeyle{ . . ·:-.~ 

söyleyüb: .... 
- Karakollı,ıkcu bre!. diye sayha· eyl~dii 

ki aklım başımdan gidiyor idi. _ __ . ~--
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Karakollukcu kemali tazim ile' titreyerek 
içeri girdikde: "Kahve ve şerbet!." diye bağı
rıb bunlar gelüb içildikde: 

- Haydi bu efendi ile bu çelebiyi alub 
filan ortanın ustası ağaya götür, benden se
lam idüb yoldaşlardan birk~ç erkansız filan 
mahalde yapılmakda olan konağa. balta as
mışlar, indirsinler, orası bizimdir, söyle!. di
yerek bizi herife terfik etti. 

Birçok dairelerden ve meydanlardan ge
çerek diğer bir oda kapusuna daha geldik. Bu 
sahi evvelki ustanın aynı ve fakat yasdık bı
yıkh idi, pek kerihülmanzer bir adamdı. İk
ram ve iltifata tenezzül etmiyerek dargın bir 
çehre ile: 

- Biz:m o konağa. kem nazarımız çok 
idi, ama varın ağa biraderimize dua edin~ bal
tayı aldık!. cevabı ile başından savdu. 

Biz teşekkür ile avdette iken evvelki ağa
ya dahi uğrayarak ona da teşekkür ettik, ge
lüb pedere işi anlattık. Zavallı adam hayret
ten hayrete uğradı. Sabahı dar idüb erkenden 
ve hepimiz b:rlikde yapılmakda olan konağa 

, geldik. Bizi müteakib kışladan iki saka usta 
gelüb konağın karşısındaki kahvenin peyke
sine oturub kahve ve çubuk içdikden sonra 
dülger kalfası ile ırgadbaşıyı yanlarına çağı
rarak: 

- Şimdi işe başlayın, lakin dikkat edile
cek ha!. eğer ağacın .birisi yanlış kesilir ve
ya bir çivi eksik olursa kendinizi yok bilin!. 
diyerek heriflere bir de talimat vererek çıkıb 
gittiler. Konak da yapılıb bitti ve Ayşe ka
dının evi bin beşyüz kuruşa alındı». 

'.'Mecellei Umuri Belediye" müellifi Os
man Nuri Ergin bu mühim eserinde "balta" 
meselesini azıcık farklı olarak naklediyor: 

"Eski büyük yapılarda· battal meşe ke
resteleri kullanılırdı, yerli çiviler de çok bü
yükdü; bu keresteleri yontmak ve bu çivileri 
kerestelere çakmak için dülgerler keser yeri
ne balta kullanırlardı. Yeniçeri zorbaları yapı 
sahibinden istedikleri parayı koparamayınca 
dülgerlerin elinden baltayı alır ve yapıda bir 
çiviye asardı, bu, inşaatı durdurmak manası
na idi, ve zim.men: - Haddin varsa bal tayqü, 
tekrar işe başla!. · demekdi. O devirde a~iian 
baltayı yerinden alıb işe başlamak da h~r ba
bayiğitin karı değildi". 

Şurasını ehemmiyetle belirtmek isteriz ki 
yeniçeri argosunda harac almak için zorb9:. 
elini temsil eden "Balta" daima binnefis bal
ta olınamışdır, üzerinde yeniçeri zorbasının 
mensub olduğu yeniçeri ortasının alameti fa
rikası, nişanı bulunan herhangi bir şey "bal
ta" dır. Haracı alınmayan yapıları durdur
mak için üzerinde bir orta nişanı bulunan bir 
tahta parçasını asmak dahi kafi idi. Bütün 
kıymet asılan şeyde değil, o ne olursa olsun, 
üstündeki yeniçeri nişanında, ve o yeniçeri 
ortasından sivrilmiş zorbanın bıçağı kuvve
tinde idi. 

Bir yeniçeri civeleğini, kayıkcı, fırın hiz
metkarı bekar uşağı güzel bir genci, herhan
gi bir işle meşgul ~yak takımından dilber bir 
delikanlıyı, nazenin takımından bir hanımı, 
bir fahişeyi himaye iden ve arkadaşlığını in
hisarına alan bir yeniçeri zorbası o nigar veya 
mahbuba üzerinde ortasının nişanı resmedil
miş bir çevre, bir baş dülbendi, bir peşkir, bir 
yelpaze, kabzası nişanlı bir hançer verirdi,· 
bunların hepsi birer "balta" idi, omuzunda 
hamisi zorbasının çevre baltası ile dolaşan 

hatta uygunsuz güruhundan bir gence, elin• 
de balta yelpazesi bulunan bir aşifteye yan 
gözle dahi bakılamazdı: "Çocukda falan ağa
_nın baltası vardır", "Yosma avrettir, ammA 
baltalıdır" denilirdi (B.: Balta verme) 

· Bu yeniçeri argosu deyimi Hatem nefis 
bir mısra ile şiir diline sokulmuştur. 
Balta asmış mehl nev girgehi gerdilne 

Muasır türk şiirinde de Riza Tevfik pek 
·gü~el kullanmıştır: 
Haksızlık ölümdür, hak yaşamaktır 
Sürünüp yaşayan millet al9aktır 
~özünü aç oğul, düşman alliktır 
Devletli kapuya balta asmasın! 

BALTABAŞ SOKAĞI - Beyoğlunun 
Taksim bucağının Hacıahınedefendi .Mahal
lesi sokaklarındandır; 1934 Belediye Şehir 
rehberine bakarak yazıyoruz, Fadılarif Soka
ğı, Kırkahyası Sokağı ve Sah~cı Sokağı ile 

. teşkil ettiği bir dört yol ağzfudan Kurtuluş 
Bostan Sokağı arasında uzanır bir dirsekli bir 
sokaktır. Dört yol . ağzı başından girildiğine 
göre sağ kolda Yenialem ve Lokumcu sokak
ları ile, sol kolda da Kurtuluş Salhanesi So-

. kağı ile kavuşakları vardır. Dere yatağını an-
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dırır az meyilli toprak sokaktır, Kurtuluş Sal
hanesi . Sokağına bozuk merdivenli bir sokak 
olarak iner. Sol kolda önü çift çevrili bir· 
bostan vardır. Üzerinde civarın ihtiyacını kar
şılayan beton bir çeşme vardır. Sekenesi, 
günlük geçim derdinde olan aileler olduğu 

tahmin edilebilir (Temmuz 1960). 
Hakkı Göktürk 

BALTACI OCAKLARI, ZÜLOFLÜ BAL
TACILAR, ESKİS~RAY BALTACILARI ...:..... 
Teberdaran Ocakları da denilir, Osmanlı sı;ı.

raylarının kaba hizmet ocaklarındandır, is
tanbulda biri Topkapusu Sarayında (Sarayı 

Cedidi Amirede), diğeri Bayazıddaki Eski Sa
rayda (Sarayi Atikde) iki ocak idi; birincisi 
Zülüflü Baltiıcılar Ocağı, yahud sadece Teber
darlar, Teberdaran veya :Şaltacılar Ocağı adı 
ile, ikincisi de Eski Saray Baltacılar ocağı ve
ya Eski Saray Teberdarlar Ocağı diye anılır
dı. 

Zülüflü Baltacılar ocağı ve Zülüflü Bal
tacılar - Koğuşları İkiJ?:Ci Avluda, 1;3abüsse
lam = Ortakapu dan girip Kubbealtı'na gi
derken Hareme açılan küçük Araba Kapusu
nun yanındaki yapı idi (Krokiye bakınız). 

Zülüflü baltacıların sayısı belli bir rakamla 

tesbit edilmemişti, devir devir bir miktar 
azalmış, çoğalmış, fakat hiç bir zaman yüz 
neferden aşağı düşmemişti. 

Zülüflü Baltacılar Ocağının en büyük 
amiri, kumandanı "Baltacilar Kethüdası" idi; 
ocağın diğer zabitlerinin unvanları yukarı

dan ,aşağı sıra ile "Başbaltacı", "Divanhane
ci", "Kilercibaşı Baltacısı", sekiz "Baltacı Bı
çaklı Eskisi", bir "Baltacı Bıçak "Mülazimi", 
geri kalanı neferdi, aralarında sadece hizmet 
kıdemi üstünlüğü vardı. 

Zülüflü baltacı neferleri arasında okuyup 
yazmağa heves edenlere Ayasofya Camiinde 
cami derslerine clevam için izin vermek bir 
anane olarak yerleşmişdi; okuyub yazma öğ
renmiş baltacılara arkadaşları üstünde bir 
imtiyaz tanılır, beden kuvveti ile kaba ayak 
hizmetinde kullanılmazlar, okuyub yazanlar 
arasında da ayrıca oniki nefer güzidesine 
"halife" unvanı verilirdi. Padişahlar sefere 
gittikleri zaman zülüflü baltacıların, okumuş,
larından otuz nefer, on iki halif~ dahil, San
cağı Şerif hizmetinde sefere giderler,. ocakla
rına vakfedilmiş mushafı şeriflerle sancak al~ 
tında Kur'an tilavet -ederlerdi. Zülüflü balta
cı halifelerinin bir vazifesi de sarayda hadim 

Soldan sağa: Zülüflü Baltacı Neferi, Kızlarağası Yazıcısı Zülüflü Baltacı, Ziiliiİlü Baltacılar 'Ket
hüdası, Eski saray Baltacısı (Resim: S. Bozcalı) 
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harem ağalarının camiiride harem· ağafa~ın~ 
okutmak idi. 

Zülüflü baltacıların saray hizmetleri şun
lardı: 

Şeker ve Kurban bayramlarında padişah 
devlet erkan ve ricalinin .tebriklerini Kubbe~ 
altında kabul ederdi. Bayrarri Tahtını hazine 
ağaları hazineden çıkarır ve hazi11:e kapusun;. 
da Baltacılar Kethüdasına teslim ederdi, talı~ 
tı hazine kapusunda Kubbealtına baltacılar · 
götürür, tebrik merasiminden sonra da hazi
neye iade ederlerdi. Tebrik merasimi devam 
ederken de tahtın arkasında dururlardı. 

Padişahlar bir müddet kalmak üzere her -
hangi bir yazlık saray veya kasra taşınacak 
olsalar, haremi hümayunun giyim eşyasını 

baltacılar götürüp getirirdi. 
Bir müsteid baltacı halifesi haremin en 

büyük amiri Kızlarağasının hizmetinde bulu-
nurdu. · 

İki zülüflü baltacı, padişahın 
mahsus yemeklerin pişdiği Kuşhane 
ğında aşçılara nezaret ederdi. 

nefsine 
mutfa-

Başbaltacı üç nefer baltacı ile Enderunu 
Hümayunda Enderunun en büyük amiri Si
lahd~r Ağanın hizmetinde bulunurdu.· 

· İki nefer baltacı Hazine Koğuşu Kethü
dasının, bir baltacı Sef~rli Koğuşu Kethüda
sının hizmetlerinde kullanılırdı 

Bütün Enderun zabitlerinin ve kırk ha~ 
sodalı ağanın hususi hizmetlerinde birer ne
fer zülüflü baltacısı vardı. 

Kahvecibaşıların hizmetinde bulunan 
baltacılar, Hasoda Ağaları yemek yedikten 
sonra kahvelerini pişirip g~tirirlerdi. 

Kapuağası'nıri Hasodabaşı'nın, _ Hazine
darbaşı'nın ve Kilercibaşı'nın hizmetlerinde 
ayrıca "Kandilci" denilen birer nefer balta

. cısı bulunurdu (Bütün bu isimlere bakınız). 

Enderunda herhangi bir, kimsenin satıla
cak zati bir şeyi olursa alıcı bulmak için sa

•· rayda baltacılar tarafından gezdirilir, satışda 
_ dellallığıİıı baltacılar yapar, satışından da 
dellaliye olarak bir ondalık alırlardı. 

Zülüflü baltacıların başlıca hizmetlerin
iden biri de ayda bir defa saraya gelen odun.;. 
ları iskelelerden saraya taşımak; odunları 

·.··_ ocağa girecek boyda kesip odun anbarına is
; tif etmek, yani taşıdıkları unvanının tam kar-

şılığı hizmet ile sarayın odun hammalığı idi; 
kışın da hergfüı, harem dairelerinde yanan 
ocakların odununu odun anlı-arından alıp ha
reme götürmekdi. Hareme girdiklerinde ha
rem ağalarının sıkı nezareti altında bulunur
lar, sadece hammallık vazifesi ile meşgul 
olup etrafa nazar atmamalarına dikkat edi
lirdi (Bu madde içinde zülüflü baltacıların 

kıyafetlerine bakınız)·. 

Saraydaki Ağalar Ca~iinin kayyunluk 
vazifesi nöbetleşe baltacılar ocağı· neferlerine 
verilmişti. (B. :· Ağalar Camii). 

Senede bir defa, padişahlar tarafından 
Sultanahmed C~miinde okutulan mevludi ne
bevide, şeyh efendiler kürsiye çıkıp indikçe 
cemaate şerbet, gül suyu ve buhur ile_ ikram 
hizm~ti zülüflü baltacıların idi. 

Zülüflü baltacılar, ocaklarının kurulu
şundan kalmış. bir anane olarak, Kastamonu 
Vilayetinin dağ köylerinin halkındandı, uzun 
boylu, iri yarı, pençeli, zehir gibi. kuvvetli, 
müheykel, istisnasız ve kusursuz erkek gü
zelleri, büyük çoğunluğu yüz ve vücud yapı
ları güzelliğine ya;raşan ruh as~let ve temiz
liğine sahib delikanlılardan seçilip alınırlar
dı. Saraya 13-14 yaşlarında girerler, sıkı bir 
inzibat altında yaşarlar, terbiyelerine son de
rece dikkat edilirdi. Beş vakit namazı cemaat 
ile kılmak ocaklarının ananelerindendi, na
mazı s~rayda, koğuşlarının mescidinde kılar
lardı. 

Yemekleri saray mutbaklarından çıkar

dı; sarayın diğer bazı dış hizmet ocakların
da olduğu gibi koğuşlarında müstakil mut
bakları yoktu. . Senede iki bayramda birer 
dolama ( esvab} akçesi, bayram harçlığı 

bahşişi, şehzade sultan doğumları münasebe
ti . ile yapılan donanmalarda, şenliklerde ve 

sultan düğümleri ile şehzadelerin sünnet dü
ğünlerinde . «suri hümayun · bahşişi», Ende
rurda hususi hizmetlerinde · bulundukları 
kimselerden de, gönül rizası ile ne verirlerse 
bir bahşiş alırlardı. ·• 

Laciverd çuhadan dolama giyerlerdi; 
Züİüfleri Baltacı dolamanın hususiyeti yaka
sı idi, gaayet enli, kalkık, dim:dik . dururdu~ 
başı, enseden ve kulak-yanakdan, bir para
vana gibi içine almıştı, öyleki zülüfleri balta-
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cılar yürürken ancak önlerini görürlerdi. 
Bellerine zabitleri sırmalı kuşak, nefer

ler sade sahtiyan kemer kuşanırlardı. Başla
rına tepesi yassıca yarım zira uzunluğunda 

devetüyü. külah giyerlerdi, külahlarının iki 
kenarından sırma başlı birer zülüf sarkardı. 
günlük hızmetlerinde ayaklarına sahtiyan 
yemeni giyerlerdi. 

İmparatorluk tarihinde zülüflü baltacılar 
arasından yetişerek büyük devlet hizmetle
rinde bulunmuş, devlet kapusuiıda en yüksek 
mevki. olan sadırazamlığa kadar yükselmiş 

simalar vardır, Sadırazam Yemişçi Hasan 
Paşa (sadareti hicri 1010), Sadırazam Nasuh 
Paşa (sadareti hicri 1020), Girid Serdarı Deli 
Hüseyin Paşa gençliklerinde birer garib zü
lüflü baltacı neferi idiler. (B.: Hasan Paşa, 
Yemişçi; Nasub Paşa; Hüseyin Paşa, Deli). 

Deli· Hüseyin Paşanın basit zülüflü ·bal
tacı n~feri iken birden şöhret ve mevki sahi
bi oluşu bir tesadüfün eseridir; vakanüvis 
Naima Efendi şöylece naklediyor: 

Dördüncü Sultan Murad zamanında !ran
dan bir- elçi gelir, merdlik davası ile bir ku
rulnıu~ yay getirir, "Bu kemanın kirişini çö
züp kurmaya kaadi!r pehlivan metnaliki os
ma.niyede bulunur mu? "diyerek kendisi de 
zamanının pehlivanlarından • olan genç padi
şaha arz eder (B.: Murad iV). 

Padişah kirişi çözemez, saray pehlivan
ları arasında da mahud yayı 'bükecek bazu 
bulunamaz. Mesele gizli tutulup yay Kızlar
ağasına verilir, el altından çok acı kuvvete 
sahib bir pehlivan aratması tenbih olunur. 
Birgün zülüflü baltacı neferleri Kızlarağası 
Dairesine odun taşıyorlarmış, Kastamonudan 
yeni gelmiş acemi neferlerden onsekiz yaşla
rında adem ejderhası gibi genç irisi delişmen 
bir delikanlı olan Hüseyin de bu hizmete ve
rilmiş, bir sefer odun getirdiğinde Kızlarağa
sının odasını tenha bulmuş, gözüne de İranlı
nın getirdiği mahud yay ilişmiş, el atmış, 
pençesinin altında oyuncak misali eğmiş, Jd
rişini çözmü~, ··"Ağa geliyor!." demişler, telaş 
ile bağlamaya vakit bulamadan çözük bırak
mış, kaçmış. Kızlarağası gelip de yayı çözük 
görünce heyecan içinde: 

- Bu kemanla kim oynadı? .. diye sor
.muş. 

Odada nöbetci olan harem ağalarından 

Yahya Ağa meseleyi bilmediği için korkmuş, 
büyükağayı kızdı zan etmis: 

. J 

- Baltacı Deli Hüseyin ocağa odun ge
tirdi, o oynadı, teşrifinizi işidince bırakıp 

kaçdı.. demiş. 

Kızlarağası bu Deli Hüseyinin hemen 
kendisine getirilmesini emretmiş; Baltacılar 
Kethüdası ve Baltacılar Ocağının eskileri: 

- Bre asılacak!. Kızlar ağasının odasına 
girersin, t~k durmazsın, şuna buna yapışırsın, 
senin tırnaklarını dökmeli!.. 

Diye Hüseyin gelince Ağa yayı gösterir: · 
- Çek imdi, göreyimLder. 
Hüseyin yayı alıp «kepaze misal», oyun

cak gibi beş on defa çeküp bağlar, çözer. Yüz 
bir güzellik harikası, boy çınar fidanıv yalın 
ayak, hırpanı, gaayet serbest tavırlı, bakış

larında vahşi bir safvet, Zenci Ağa hayran 
olur: · 

~ Tiz şimdi bu oğlanı . pak dolama ve 
kisve ile giydirin, adam kıyafetine ·. · koyun, 
huzuru hama.yuna götüreceğim!.. der. 

Deli Hüseyin hemen hamama sokulur 
yıkanıp paklanır, giydirilip kuşatılır, huzura 
götürülür, pençesinin bazusunun .zehir kuv
vetini padişaha da gösterir. 

İran elçisi saraya davet edilir. Deli Hü
seyin elinde mahud yay ile levendare mey
dana çıkar. Dağlı delikanlı sadece kuvvet sa
hibi değildir, son derece zeki ve zariftir, ya
yı bir kaç sefer çözüp bağlar, sonra bir ucu~ 
na yapışıp eğmeğe başlar, eğer, eğer, eğer, 

eğer . . . İranlının hayretle açılan gözler( 
önünde çatır çatır kırar ve elçinin önüne bi/ 
rakır. Kendisi de o günden itibaren Sultan: 
Muradın yanından ayrılmaz, has nedimlerin.;; 
den biri olur. 

Züluflü Baltacı neferler arasinda bir bil· 
yük şöhret de, Osmanlı Sarayının müdhiş ka
dını kösem Sultanı boğan Kuşcu Mehmed 
adındaki delikanlıdır. (B.: Mehmet, Kuşcu.; 

Mahpeyker Kösem Sultan). 
Bu ocağın, zamanında güzelliği dillere 

destan olmuş fakat hırsız ve kaatil Rıdvan: 
adında bir de kirli şöhreti vardır. (B.: Rıdvan. 
Bey, Zülüflü Baltacı). · 

Zülüflü Baltacılar Koğuşu Topkapusw 
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Sarayının en eski yapılarındandır; kapusu
nun üzerindeki manzum. tarih kitab~sinde 
hicri 995 (miladi .1587) yılında Üçüncü Mu
rad zamanında yeniden ve daha geniş olarak 
yapıldığı görülüyor {B.: Topkapusu ,Sarayı). 
Deli Hüseyin Paşa tarafından kırıldığı · riva
yet edilen· trankari yayın kırıkları Zülüflü 
Baltacılar koğuşunun mescidinde son zaman 
la'ra kada.r dururdu. 

. Eskisaray Baltacılar ·ocağı ve Eskisaray 
Baltacıları ~ Eski saray, Bayazıd Camii ile 
Süleyınaniye · Camiinin arasında, zamanımız 

Bayazıd Yangın Kulesi, Üniversite merkez 
binası ile geı1iş üniversite alvusunun bulun
duğu sahada idi. (B.: Eski Saray), Bu sara
yın• Baltacılar kôğuşu da, saray . avlusunun 

. ~ 

Mercan tarafındaki kapusu içi11de idi. Vazife-
leri Eski Sarayda oturmağa mecbur edilmi~ 

· şehiriçi sürgünü valide sultanların, Haseki 
sultanların, kerime sultanlarla hanım sultan-
ların muhafazası ve hizmetleri idi. 

Kıyafetleri zülüflü baltacıların ayni olup 
yalnız serpuşları kenarından zülüf sarkıt

mazlardı. 

Topkapu Sarayındaki Zülüflü, Baltacılar, 
kethüdalari ile beraber, Enderunu Hümayu
nun en büyük amiri, olan Silahdar Ağanın 

emrinde idiler; Eski saray Baltacıları ise 
Topkapusu Sarayında Haremi Hümayunun 
en büyük amiri Kızlarağasının emrinde idi
ler. Kızlarağası olan zat ayni zamanda Ha
remeyn Evkafı mütevellisj olurdu; Eskisa
ray B~ltacıları bu münasebetle Haremeyu 
vakıflarının hizmetlerinde de bulunurdu. Es
~i saray Baltacılarının çoğu okur yazar kim
selerdi, Bayazıd Camiindeki cami derslerine 
devam ile yetişirlerdi. 

Güzideleri arasından ~eçilen biri «Da
rüssaadetüşşerife Ağası Yazıcısı», yahud sa
dece· « Yazıcı Efendi» unvani ile kızlarağası

nm hususi katipliğini yapardı. Bu katiplik 
devlet hizmetinde ilerlemek için mühim bir 
başlangıç olurdu, ki sadırazamlığa kadar yuk
selen Eski saray Baltacıları şunlardır: 

Tabanıyassı Mehmed Paşa (sadareti hic- · 
ri 1040), Kalaylıkoz Ummed Paşa (sadareti 
hicri -1116), Baltacı Mehmed Paşa (sadareti 
hicri 1116), Bolulu'· Mehıned izzet Paşa (sa
dareti 1188). 

Saray hizmetinde olan Bütün ocaklara 
olduğu gibi Eski saray Baltacıları Ocağında 
da ocağın eqıekdarlarından biri kahvecibaşı. 
olurdu. Her sene Surrei Hümayun s.akabaşı
lığı bir anane olarak Eskisaray Baltacıları 

kahvecibaşılarına verilirdi. 

., Eski saray Baltacılığı için yeni alinacak 
neferler, yine bir anane olarak Hadim, Ayın
tab ve Kayserili geneler arasından seçilirdi; 
bu memleketler halkının tahsile karşı aşı,ı_ 
fıtri istidadı olduğµ söylenirdi. 

BAL'rACI, ODUNY AR.ICI -- İstanbul 
asırlar boyunca kış mevsimlerinde saray ve 
kaşa.nesinden kulubesine varınca ocağında, 

sobasında, mangalında odun ve odun kömürü 
ateşi ile ısınırtıştır. Birinci Cihan Harbine 
kadar da en ınutevazı gelirli aile reisi, son
bahar içinde evinin kışlık odunu, kömürünü 
almış bulunurdu. İhtiyacın öl<;üsüne göre 
gemi yükü, araba yükil, deve yükü, at yükü 

.·. olarak ve çeki hesabı ile alınan odun, mes
kenlere daima' dal-kütük olarak girer, mes
kenin ictimai seviye ihtiyacına göre, çama
şır odunu, hamam külhanı odunu, ocak odu
nu, saç soba odunu, çini soba odunu olarak 

boy boy kesilirdi; bu iş,e «odun yarma», ya
pana da «odun yancı» denilir; konaklarda ya
naşma ve uşak takımından bir veya birkaç 
kişi tarafından yapılırdı; uşağı, yanaşması 

olmayanlar da, Anadolu veya Rumeli halkın• 
dım olup, son baharda birer balta ile sokakla
ra dökülen bir baltacı, odunyarıcı çağırıp çe
kişi şukardan şu kadar çeki odun diye pazara 
hk idüb odunlarını kesdirir, yardırırlardı. 

Baltacılar, odun yarıcılar ekseriya çift dola 
şırlar, umumiyetle genç, iri yarı, kuvvetli 
adamlardı. üst baş dökü~ perişan, çocuğunun 
ayağ~ çıplak, yarım pabuçlu, balta sapını 
kavrayan pençeleri nasır bağlamış, çeki' he
sabı ile iş aldıkları için durmadan çalışırlar, 

yüzler ter içinde, eğer iki kişi iseler, «vakit 
nakiddir» sözüne uygun, aralarında hernen 
hiç konuşmazlardı, ve sık sık: «Sobalık ol~
cak .. ona göre kesin!.,» ihtarı da eksik olmaz
dı. 

Zamanımızda kışın odun yakan evler çok 
azalmış, odun da, odun depolarından bıçkı 

ile kesilmiş olarak alınmaktadır; at, araba 
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·yahud kamyon yükü olarak dal-kütük odup. 
alan · pek nadirdir; dolayısı ile, omuzlarında 
baltası ile dolaşan baltacı - odunyarıcılar da 
görünmez olmuşlardır; hazan Büyükşehrin 
An~dolu yakasında, üç beş, sekiz on dönüm 
geniş bağ çel i mevcud olduğu Kızıl toprak ile 
İçerenköy arasında rastlanır, kurumuş ağaç

ları keserler ara tenha sokaklardan «Balta
cı! .. » diye bağırırlar ... 

İstanbula yapı amelesi olarak gelmiş, ge
lirken köyünden baltasını de getirmiş, yapı
da iş bulamadığı günlerde, baltasını omuz
layıp ya kısmet diye dolaşmayı bir kahve kö
şesinde pineklemeğe tercih etmiştir. 

BALTALADI - Osmanlı İstanbul sara"· 
yının Enderun ağzı argosu deyim; enderun
lu bir ağanın koğuş arkadaşları veya zabiti 
hakkında daha büyük amirlere ihbarda bu
lunması; saray adabınca kabahat sayılıp giz
lenmiş olan bir hareketi ihbar ile kapu yol
daşını ağırca veya ağır cezaya çarpdırma; 

mesela: 
- Forsa· Ali Ağa Şehlevendim · -Hafızı 

baltaladı!.. denilirdi. 

Türk. lugatında · «baltalamak» mecazen 
bir işe engel. olmak, bir işi bozmak» manası
na gelir; saray ağzı bunu «çekişdirmek, 

aleyhde bulmak» yerine almıştı. 
Bibi.: Tayyarzdde At§., Enderun Tarihi 

BALTA LİMANI - Rumelihisarının bir . ;_ . 

mil şimalindedir, bitiminde denize aynı ismi 
taşıyan bir dere' dökülür (B.: Baltalimanı 

Deresi). Derenin denize dı!ıküleceği yere ya
kın ve· derenin şimal kıyısında bir cami var
dır· (R: Baltalimanı Camii), civarındaki 30-

40 ev eskiden Baltalimanı adı ile küçücük 
bir Boğaz köyü ide zamanımızda hemen ya
nındaki Boyacı Köyü ile beraber Emirganin 
bir mahallesi olmuştur. (B.: Boyacı Köyü; 

· Emirgan). Tanzimat devri denilen münevver 
mutlakiyet devrinin büyük diplomatı Musta
fa Reşid Paşanın sahil sarayı bu limanın ce
nub kısmında bulunub «Baltalimanı Sahilsa~ 

rayı» adı ile meşhurdur (B.: Balta limanı sa
hilsarayı), saray bağçesinin şimal kısmından 
ayrılmış bir arsa üzerinde ve lebideryada 
«Baltalimanı Gazinosu» adı ile birinci sınıf 

bir gazino açılmıştır. 

İkinci Sultan Mahrnud zamanında· Yeni
çeri Ocağının kaldırılmasından az evvel tan
zim edilmiş Bostancı başı Defterinde . (B.: 
Bostancı başı Defterleri) Balta Limanı ile et
rafı şöyle tesbit edilmiştir, ,.Rumeli hisarı ta"'.· 
rafından gelindiğine göre: 

. . . . Bursa kadılığından mazul Rahmi Be
yin yalısı ve kayıkhanesi - Aralık iskele -
Cebbarzade kapu kahyasının yalısı •. Mustafa. 
Rahik Efendi yalısı - Mevkuufat kasadarı 

Hüsnü Efendi yalısı - Yeniçeri tulumb~cı 
başısı Said Ağa yalısı - Müdderrisinden Arif 
Efendi yasılı - Balta Limanı mesiregahı -
Zaim Nuri Bey yalısı - Köprü başında kalcı
başı Limorun yalısı ve kayıkhanesi ~ Sarraf 
Dalgıcoğlu yalısı - Tuhafcı Yaninin yalısı. .. 

Bu kayde göre, Balta Limanının o zaman. · 
lar Boğazın namlı mesirelerinden biri oldtığu 
kesin olarak anlaşılmaktadır (B.: Baltalima
nı Çayırı). Balta Limanına gelirken 4-5 yalı-

, .. 
nın sahibleri veya vereseleri elinden şatın 
alınarak yerlerine Baltalimanı sahil sarayı
nın inşa edildiğini emııiyetle. söyliyebiliriz. 
Baltalimanı Camii deniz kenarında oimayub 
az geride dere kenarıpda bulunduğu için Bos.. 
tancı başı defterinde kaydedilmemiştir. Sa
hil yolunu dere üzerinden aşıran köprünün 
o tarihde, derenin denize döküldüğü nokta
da olduğu anlaşılıyor. Bu köprünün bir ah
şab köprü olduğu da muhakkaktır. Köprüba
şından itibaren gayri müslim_ yalıları başlı-. 

yor ki Şirketi Hayriye kurulup bir. vapur is
kelesi de Emirgan Ue Baltaliinanı arasmda 
yapılınca orası Boyacı Köyü adını alacaktır 

(B.: Boyacı Köyü). 

Balta Limanı adı, Fatih Sultan Mehme
din ilk donanma kumandanı, kapdanı deryası 
Baltaoğlu Süleyman Beyin soy adından kal
mıştır; büyük tarihi muhasara başlar iken 
dörtyüz küsur · küçük tekneden mürekkeb 
Türk donanma,sı ile İstanbul sularına gelmiş 
olan Süleyman bey, donanmayı Bizanslılara 

bir baskın hücumundan korumak için, yeni 
yapılmış olan Boğaz kesen kalesinin (Rumeli 
Hisarı) himayesinde bu limana sokmuşt1.il' 

(B. : Süleyman: Bey, Baltaoğlu; İstanbul mu
hasarası ve fethi). 
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BALTALIMANI CAMİİ - Boğaziçinde 
·. Baltalimanında, Baltalinianı Deresinin Eınir
gan tarafı kıyısında, sahil yolu üzerinde, de
re üstündeki beton köprü Emirga.na doğru 
geçince köprÜbaşı!1da, sağ koldadır. Bu ma-

. bedi mescid diye kaydeden Hadıkatül Cevami 
şu mal O.matı veriyor: 

«Fevkaani bir mesciddir. Banisi Paşmak
cı. şücaeddindir ki mihrabı önünde medfui1-
dur. Binberini imamı Sultanı Hacı İmam den
mekde maruf Esseyd Mehmed Efendi koy

. muştur; bu zat · Büyük Ayasofya Medresesi 
bitişiğindeki evinden ayırtdığı bir yerde med
fundur. Hicri 1141 (M. 1728-1729) senesin
_de v~fat etmiş ve Üçüncü Sultan Ahmedin 
imamlarından idi. 

·-•··••-------------~----------
«Bu mescid. yanında bir çemenlik mesire, 

bir tatlı su çeşmesi ve dut ağaçları vardır ki 
Sultan İbrahimin sadrazamı Hezarpare Ah
med Paşanın hayır eserleridir. Ayni yerde di
ğer hayır sahilleri de bir kuyu açdırmış ve 
bir çeşme daha yaptırmışlardır». _ 

Baltaliinanı Camii İstanbul Ansiklopedisi 
adına 1947 yılında ziyaret edildiğinde, Vakıf
lar Umum Müdürlüğü tarafından kadro dışı 
edilmiş, çatısız, döşemesiz dört duvardan iba
ret bir harabe halinde idi; yalnız minaresi 
ayakda idi. Fevkaani olan Camiin altı iki göz 
kayıkhane olup onlarda molozla .. dolmuş, 

metruk idi; evvelce dere ile dudak dudağa 
olduğu muhakkak olan cami dereden 3-4 met
ro kadar geride kalmış bulunuyordu. 

Baltalimanl Camii (Resim: s. Bozcalı) 
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Hadi.kanın mihrab önünde yattığını söy
lediği Paşmakcı Şücaeddinin kabrinden eser 
yokdu. Mihrab duvarı . dere tarafında, camiin 
altı da kayıkhane olduğuna göre, 194 7 deki 
-binanın Hadikada bahsedilen bina olmadığı, 

mezkur kabrin Cami temelini tecdid edilir
ken kaldırılmış olacağı aşikar idi. Nitekim 

Baltalimanı Camii semt halkından Süley- · 
man Bey adında bir hayır sahibınin (l;n~ zat 
1960 dan evvel vefat et'ıniş) himmet ve dela
leti ile 1952 - 1953 arasında beton rapı . ola~ 
rak tamir edilmiştir. Bu tamirde · Cami dış 
güzelliğirii, şirinliğini tam~men . kaybetmiş
tir, hatta göz, dört duvardan ibaret eski ha

rabeyi aramaktadır denilse hata edil
m& ( 

Kayıkhane kaldırılmış; kayıkhane 

gözleri pencereye . çevrilerek yerıne 

im.am efendi için iki odacık yapılmiş, 

büyük . kısmı da mağazaya çevrilerek 
bir marangoza atölye olarak kiraya ve
rilmiştir. 

Camiin giriş kapusu öı1ünde büyük 
bir bağçe vardır. Bu bağçeden Camiin 
ibadet sahasına düz ayak girilmekde 

8~Tau KôPRÖ ise de binanın zemin katı çukurdadır. 

Baltalimant Camil (Pim-kroki: Hüsnü) 

harab Camiin Emirgan tarafında bulunan 
kapusunun üstündeki mermer kitabe levha
sında talik hat ile beş beyitlik manzum · tarih 
kitabesi durmakda olup metni şu idi: 

Kesbi zabri Ahiret kıldı zahire ~ıtzırı 

Eyleyüb Mevla hadisi menblninın vAkıfı 

Baltalima.nında. kıldı yinl bir cami bina 
Ol makaa.muı olsa abd.dır melilk tAlfl 
Hazlhl cennati adn fedbulü hi hAlldin 

Ayetin yazsa sezi tavsif ederken vasıfı 
Öyle pür envardır sahni cinan manendi kim 
Olsa ervı\hi rlcabillah layık Akffl 
Es'adi t!rlhini kılsan musalliler sal& 
Mabedi paki bina itti ric4Un Arifi 

(1242 (M. 1826-182'7) 

Bu yazıda mabedin ilk banisinden hiç 
bahsedilmemesi şayanı dikkattir. öyle tahmin 
ediyoruz ki Baltalimanı Camii hicri 1242 tari
hinde zahire nazırı · Arif Efendi tarafından 

yeniden yaptırılır iken Hadikanın bahsetdiği 
eski binadan eser kalmamış, Paşmakcı Şuca
eddinin ·kabrinin izi de kaybolmuş olması ge-

. rekir. Hadikanın da fevkaani olarak · göster
diği eski binanm altında ne olduğu mechulü
müzdür, fakat ınihrab duvarı önündeki bir 
kabir bulunduğu yazıldığına göre bir kayık
hane bulunmayacağı, kayıkhanenin 1242 de 
yapıldığı muhakkaktır. 

Sağ taraftan minare kaidesi için ya
nından beton bir merdivenle iki göz 

ayak yoluna ve abdest musluklarının 
bulunduğu bir aralığa inilmektedir; mi!\are 
kaidesinin önüne de musalla taşı konmuştur. 

Mabed kapusunun solunda 11 ·bas·amak 
ve genişce ikinci bir beton merdiven ile de, 
oldukça geniş ve yine büyük bir çmar 'ağacı
nın dalları altında meydanımsı bir yer inil
mektedir; marangozun atölyesi ile imam 
efendinin odacıklarının kapuları bu meydan
cığa açılmaktadır. 

Bir mustatil olan ibadet sahnı, kapu du
varında 2, mihrab duvarında 2, minarenin 
bulunduğu sağ duvarda 4 ve sol duvarda 6 
pençere ile ışıklandırılmışt:ır; dağdaki bir 
pencere ile mihrab ve kapu duvarlarındaki 

pencereler altlı üstlü çift penceredir ki cami
de cem'an 15 pençere vardır. Mihrab harice 
çıkıntılıdır. Kapıdan girince sağda solda iki 
müezzin mahfili vardır, sağdaki mahfilden 
15 basamak ahşab merdivenle kadınlar mah
filine çıkılır, kadınlar mahfilinde, merdiven 
başınfa, sağda küçük bir kaputları minareye 
girilir. Mihrabı sözde zengin çini tezyinatı· 

ıntıbaı vermek arzusu ile boyanmıştır; her 
özenti şey gibi güzel değildir. 

İmam ve müezzini İstanbul müftülüğü.; 
tarafından tayin edilmiş ise de evkaf camim 
ihyasına kayıdsız kalmış, camiin elektrik ve 
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su masrafları karşılığı semt halkı tarafından 
meci ile temin edilmekte idi. 
Bibi.: Had.ikatül Cevami, II; REK, Muzaffer Esen, 
ihsan Hamamioğlu, Gezi notu, 1947; REK ve Meh
med Koçu, Gezi notu, 1960. 

BALTALİMANI ÇAYIRI - İstanbulun 
namlı mesirelerinden biriydi; Baltalimanı 
Camiinin gerisinde, ortasından ayni ismi ta
şıyan _dere geçer, çınar ağaçları ile gölgelen
miş büyük bir çayırdı, civar Boğaz köyleri 
halkı gelirdi, çoğu da kayıklarla gelirdi. İkin
ci Meşrutiyetden sonra unutuldu, kısmen 

bağçe, bostan oldu, zamanımızda, dere de bir 
batak yatağı haline geldiğinden eski meşhur 
bır mesireden küçük bir iz bile kalmadı 

(1960). 

BALTALiMANI ÇAYIRI KASRI - Es
ki meşhur bir tnesire olan Baltalimanı Çayı
rında Baltalimanı Deresi kenarında küçücük 
bir hünkar kasrı idi, Üçüncü Sultan Selimin 
validesi Mihrişah Sultanın kahrası Giritli 
Yusuf Ağa tarafından bu padişah için yapdı
rılmıştı. Sultan Selimin tahtdan indirilmesi, 
Yusuf Ağanıı~ da idamından sonra metruk 
kaldı, yıkıldı, yok oldu. Belki çok zarif ve şi
rin, muhtasarca bir ahşab bina olduğunu tah
min ediyoruz. 
Bibi.: Hadikatül Cevami, IL 

BALTALİMANI DERESİ - Boğaziçine 

Rumeli yakasından dökülen derelerdendir; 
Hazinedar Çiftliği ile Candere Boğazı aras~
da uzanan bayırın garb sathı mailinden doğar, 
Maslak altından, Kanlıkavak Çiftliği kenarın
dan geçer ve meşhur hasır civarında Balta 
Limanına dökülür; tahminen 6-6,5 kilometro 

,,,,;,lt;t:,,.:.,a,.,,. 
.. :, 

_, ,;: .,•-•:::·:,;fı' 
.,•;.· 

·:.: .. 
·:. 

:ııaıtalimam Deresi (Kroki: Hüsnü) 

uzunluğunda olup Boğazın sahil yolu bu de
reyi bir köprü ile aşar. Köprübaşında v~ de
renin sol kenarında Baltalimanı Mescidi bu
lunmaktadır. Eskiden Boğazın mesirelerin
den biri olan Baltalimanı Deresine kayıklarla 
girildiğinden mescidin altına kayıkhane göz
leri yapılmıştır. Bu satırlarm yazıldığı sıra

da metruk olan bu gözlere, daha eskiden 
Emirgan ve Rumelihisarı balıkcıları balıkcı 

kayıklarını çekerlerdi (1948). A. Cabir Vada 

Rahmetli A. Cabir Vadanın Baltalimanı 
Deresi hakkındaki notu herhalde 1948 den 
daha gerilere giden hatırasına dayanmış ola- . 
caktır. Rumeli hisarının yerli ihtiyarlarının 

rivayetine göre Balta Limanı Deresinin yu
karı kısmı, 1900 - 1910 arasında büyük bir 
selden sonra tıkanmış, dere kurumuş, Lima
na döküldüğü yerden Baltalimanı Camiinin 
ancak 100 metre gerisine kadar varan son kıs
mı, karaya girmiş bir deniz kolu halini almış; 
liman ağzı müstesna zamanımızda dere bir 
batak yatağı halinde idi. Başka bir rivayete 
göre Levendde y~ni kurulan mahallenin · ana 
lağımı, Baltalimanı Deresi vadisini takib edi
yormuş, 1959 yazında bu lağım patlatnış, pis
lik sızıntısı aslında batak yatağı halinde bu
lunan dereye karışmış, Baltalimanı Camii ve. 
etrafında taaffünden oturulamaz hale gelmiş. 

BALTALİMANI KAPATMA voı.tst -
Boğaziçinde akıntıda kılıc balığı avının, yu
karıdan aşağı beş av yerinden ikincisidir; sa
dece Kapatma Volisi de denilir. Kanlıca ile 
Çubuklu arasında Fuadpaşa Yalıları harabesi 
önünden 50-60 metre kadar açılarak Rumeli 

sahiline doğru ve biraz aşağıya me
yilli, yani kayığın başı Boyacı Köyü
ne doğru olarak ağlar atılır, bu sü
retle Baltalimanı önlerinde Halim-
paşa Yalıları hizasına gelince de ağ
lar toplanırdı. (B.: Kılıç Balığı) . 

Boğazın gün günden ölen balık
cılığı karşısında hüzün verici notlar, 
hatıralar, kayıdlıdır. 

Bibi.: Karakin Deveciyan, Balık ve 
Balık.cılık. 

BALTALIMANI KEMİK HASTA.LIKI.ı\.
RI HASTAHANESİ ....:.... Bu çok . önemli 
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müesseseyi ziyaret ederek ve gözlerimiz gö
r~rek, müesseseyi temsil ederi baş hekimin
d~n gereken malumat edinmek için bir mek
tub ile ziyaret izni ile mülakaat talebinde 
bulunduk, 30 Nisan tarihi ile verilen buluş
maya, tarihi büyük hadiseler dolayısı ile gi
demedik; 27 Mayıs inkılabından sonra da 
'Baltalhnanına üç defa gidildiği halde başhe
kim bulunmadığı için içeriye alınmadık; nö
betçi hekimi ile görüşme. isteğimiz, hastaha-
ne ki,.puci.ısundan ziyade kurucuya benzeyen 
bir adam tarafından red edildi. Bu durum 
karşısında yegane tesellimiz müessese başhe
k4zıi Dr .. Opr. Baha Oskay'in, istanbul An
sikle.~edisinin . muazzam bir . şehir kütüğü 
h~viyetipi layık olduğu ciddiyet ile takdir 
idüp bize gereken notları hazırlamış oldu
ğUn~ öğrenmek oldu. Hastahaneye hizmeti 
h,r halde büyük olduğu anlaşılan sayin baş
he)dmin notlarım, şükranımızı tesdif ile dere 
etmekle iktifa ediyoruz: · 

«Müessese 1944 senesinde açılmıştır. O 
z~niarı Kemik ve Mafsal veremli· hastaların 
bir yere toplanarak tecrid ve bakımlarının 

t~rnini gayesile tarihi bir saraya 85 yatak ve 
m•hdut bir personel konarak açılmış bulu
nan bu hastahane o devirden buyana geçen 
on ~ltı sene içinde birtarafdan yatak kadro
su t~drken genişletilerek 100 - 135 - 150 ve 
nihayet 200'e çıktığı gibi, diğer taraftan ilmi 
ve fen_ni cebhesinde de A vrupadaki benzer
lerine yaklaşmak gayesile faaliyet göstermiş
tir. 

«İlk açılışında preantibiyotik çağda te
davileri uzun, · bıktırıcı, verimsiz ve genel 
cerrahi kliniklerince pek iltifat görmeyen 
Kemik ve Mafsal veremleri gibi akar ve bu
laşıçı binaenaleyh tehlikeli hastaların süslü 
bir saray içinde toplanarak fikri, bedeni isti
rahattinden ibaret sanatoryum kürü ile te
davileri gibi bir amaç güden bu müessese an
tipiyotik çağın açılmasile bakteriyostatik 
ilaçların bÜtün verem sahasındaki parlak ba
şarıları yardımı ile büsbütün başka bir ilmi 
hüviyet · kazanmıştır. Bugün . için müessese 
çeşitli kemik ve mafsal hastalıklarının teda
vi ve ameliyatlarını yapacak durumdadır. 

«Bunu müteakip müessese başhekimi ve 
operatörlerinin A vrupadaki kemik ve Maf-

sal hastalıkları müesseselerini görmek ve ye, 
rinde. incelemeler yaparak yenilikleri hasta.:. 
haneye getirmek üzere yaptıkları tetkik se..: 
yahatları ve bunun neticesinde verdikleri ra
porlar vekaletçe ehemmiyetle nazarı dikka~ 
te alınmış ve bu suretle müessesenin her se..,, 
ne yapılan ilave ve yeniliklerle ilerlemesi 
sağlanmıştır. 

«Bu gün için Baltalimanı Kemik Hasta
lıkları Hastahanesi ile Deniz ve Güneş Teda
vi Enstitüsü aşağıda gösterildiği şekilde ta
azzu etmiştir: 

1 - Yatak sayısı 200 dür. Müessese Er:
kek, kadın ve çocuk hasta kabul etmektedir. 
Açılışından bu tarihe kadar cem'an 8046 has
ta yatarak tedavi görmüş 3185 hasta ameli
yat edilmiştir. 

2 - Poliklinik genişletilmiş, kaza ve 
acil vak'aların ilk tedavilerini yapacak J:?ir 
küçük ameliyathane ile techiz edilerek açılı
§ından bugüne kadar cem'an 64.509 adet has
tayi ayaktan muayene ve tedavi etmiştir. . 

3 - Ameliyathaneler iki adet olup çeşit-, 
1i kemik ve mafsal hastalıklarının yapılabile
ceği şekilde cihazlandırılmıştır. 

Her iki ameliyathane için müşterek elek~· 
trikle çalışan streilizasyon üniti olduğu gibi 
iki ameliyathane için ayrı olarak steril yıkan
ma suyu tertibatı, protoksit dazot gaz narkoz 
cihazların, gölgesiz tenvir tertibatlı sabit ve 
seyyar lambalar, filim muayenesi için illü
minatörler, elektrik aspiratörleri, normal ve 
ayrıca ortopedik masalar mevcuttur. 

Açılışından bu tarihe kadar cem'an 3185 
adet kemik mafsal ameliyat ve diğer am~li
yatlar yapılmıştır. 

4 - Röntgen Dairesi: Kudretli cihazlar 
ve döner anotla mücehhezdir. Ayrıca 1,"pmog
raf cihazıda monte edilerek faaliyete geçmek 
üzeredir. 

5 - Bakteriyoloji Laboratuvarı: Son se
nelerde meydana getirilmiş olup çeşitli mik
robıyolojik ve t~tkikata elverişlidir. Bu la
biratuvara bağlı olmak üzere tecrübe hayvan
larının bakım ve muhafazasına mahsus kalo
riferli bir küçük bina mevcuttur. 

·, 

6 -· Fizik Tedavi Laboratuvarı: Kemik 
ve Mafsal sistemi hastalıklarını ve ameliyat
ların neticeleri üzerinde çok büyük ve önem-
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1i selahları sağlayan esaslı çeşitli cihaz ve 
aletlerle takviye edilmiş bir bölümdür. 

7 - Kütüphane: Kemik ve Mafsal has
talıkları üzerinde yazılmış birçok kitap ve 
neşriyatı ihtiva etmektedir. 

8 - Mektep: İlk Okuma çağındaki has
taların tedavi müddetince eğitiminin sekte
ye uğramaması için baştabibin Avrupa'daki 
müesseselerden örnek alarak Vekalete teklif 
ve bu makamca öğretmeni Maarif Vekale
tince tayin ve bu teşkilatın kontrolu altında 

tedrisat yapan 5 sınıflı bir okuma salonudur. 
Yürüyebilen çocuklar kendileri, yatalaklar 
da arabalı sedyelerde tedrisata iştirak etmek
tedirler. 

9 - Hasta ve personelin ruhi sükun için
de ibadet edebilmesi için oldukça ı;nüzeyyen 
bir cami tesis edilmiştir. 

10 - Rehabilitasyon kısmı: Teclavide 
hastaları hem meşgul etmek hemde bir san' -
at ve meslek üzerınde inisiyatiflerini temin 
için Rehabilitasyon atelyeleri mevcuttur. 

Şimdilik biçki, dikiş, Nakış ve fotoğraf
çılık bölümlerinde ehliyetli öğretmenler ne
zaretinde hastahane sağlık kurulunca iştigal
lerinde mahzur görülmeyen hastalar muay
yen bir program içinde çalışmaktadırlar. 

11 - Deniz ve Güneş Kür yeri: Müesse
sinin deniz kenarındaki kemik ve mafsal has
·tahkları hastahaneleri karakterinde olmasın
dan rıhtım boyunca geniş ve uzun bir kumsal 
suni olarak meydana getirilmiştir.·· 

Mektebin ve atölyelerin kapandığı 1. Ha
zirandan itibaren 1, Ekim'e kadarki tatil dev
resinde faaliyete geçen bu plajda sağlık du
rumları müsait olan küçük çocukları deniz 
ve güneş banyoları yaptırılabilmektedir. Ay
rıca bütün hastalara şamil olmak üzere dört 
ay yaz müddeti devamınca sabah saat 9 dan 
itibaren ·kadın ve çocuk hastalıklara öğleden 
sonra saat l.5. ila 17 ye kadar erkek hastalara 
açık hava kürü verilmektedir. Buradaki ka
nepe veya kür şezlonglarında istirahat edeh 
hastaların başları renkli şemsiyelerle gölge
lendirilmiştir, 

12 ~ Kurslar: Müessese Vekaletçe bir 
öğretim merkezi olarak vasıflandırıldığından 
yurtta açılmış ve açılacak kemik ve mafsal 
hastahane ve enstitüleri için mütehassıs ye-

tiştirilmesi amacile buraya asistanlar v~til
mektedir. Genel şirürji uzmanları arasıI}da da 
yine bu maksatla bir veya birkaç aylık dev
reler için ve staj maksadile doktorlar götıqe
rilmektedir?. 

«Ayrıca bazı seneler yurdun her tarafın
daki serbest veya görevli doktorların iştira
kine mahsus kurslar yapılmaktad:ır. Biı kurs
larda_ hastahane mütehas~ıslarınca itina ile 
hazır lanmış klinik d~rsler verilmekte, bu ko
nularla ilgili seri ameliyatla-r yapılmaktadır. 

« Bunun için her kursun matbµ programı 
daha evvelden Vekalete takdim edilerek bü
tün Vilayetlere tamim edilmekte; iştir~lt et
mek isteyenlere izin verilmek suretile gelme
müsaade olunmaktadır.» (Ba.ha Oşk-ay1 not). 

Hastahane çeşın"si . --- Haı;ta.hanenin 
sokak duvarlarına bitişik büyük, eebhesi 
tamamen mermer kaplı bir çeşmedir; aslında 
geçen asır yapısı, metruk, harab bir . çeşme 

iken Baltalimanı Kemik Hastalıklar Hasta
hanesi başhekimi tarafından ihya edilmiştir; 

solda «Eser ve Armagan:, Dr. Baha Oskay», 
sağ tarafta da «1955» yazılıdır. · 

T. Açıksöz 

Baltallmanı Hastahane Çeşmesi 
(Resim: Turan Aç~öz) 

BALTALİMANI MUAHEDENAMELE
Rİ - Baltalimanında, Tanzimat De-vr( eµı 
verile gelen uyanık mutlakiyet dev;rjnin 1:>.ü
yük diplomatı Mustafa Reşid Paşanın sahil
sarayında, sahibinin iktidard,~ bulunguiı,ı 

yıllarda beş muahedename imzalanmıştır: 
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1): İngiltere ile 16 Ağustos 1838 (H. 
1254) ticaret mukavelenamesi. 

2): Belçika ile 3 Ağustos 1839 (H. 1255) 
ticaret muahedesi 

3): Belçika ile 30 Ağustos 1840 (H. 1256) 
ticaret muahedesi 

4): Rusya ile 30 Nisan 1846 (H. 1262) 
ticaret muahedesi 

5): Rusya ile 1 Mayıs 1849 (H. 1265) Ef
lak ve Buğdan prensliklerine dair muahede
name. 
Bibi.: Reşad Ekrem, Osmanlı Muahedeleri. 

BALTALİMANI · SAHİLSARAYI - Ru
meli Hisarını geçdikten sonra yukarı boğazın 
başlangıcında Boğazın Rumeli yakasında ge
çen asrın yadigarı en güzel yapılardan biri
dir. Zamanımızda Kemik ve Mafsal veremi 
Hastahanesi olan binadır. 

Bu sahilsarayın tarihçesi hakkında Top
kapusu Sarayı Müz~si müdürü değerli müd
dekkik Haiuk Y. Şehsüvaroğlu 

Akşam Gazetesinde intişar etmiş maka
lesinde şu malumatı veriyor: 

«Baltalimanı eski Boğaziçinin meşhur 

mesirelerinden biriydi. Mevkiinin güzelliği 

buraya zamanla rağbeti arttırmış, ve ~altali
manı kıyılarında bazı rical ve ulema sal'ıilha
neleri inşa olunmuştu. Üçüncü Selim için de . 
burada küçük b~r biniş kasrı yaptırılmıştı . 

. «Köyün 19 ncu Asırda meşhur binası 

· Mustafa Reşit Paşanın yalısıydı. Büyük siya
set adamımızın Baltalimanındaki yalısında 

m_ühim siyasi müzakereler cereyan etmiş, ya
bancı diplomatların iştirak etti
ği parlak resmi kabuller tertip 
olunmuştu.-

«Reşit Paşa eski ahşab ya
lısı yanında kargir olarak ha
remli, selamlıklı yeni bir saray 
da inşa ettirtmiş, bu saray eski -~ / 

büyük çadırlarda vükela, rical, ulema ağır;. 
!anmışlar, günlerce ziyafetler çekilmiş; çen- • 
giler, zuhuri kolları oynatılmış ve türlü eğ
lenceler tertip oli.ınmuştu. 

« Baltalimanı Sarayı somaki mermerden 
yapılmış ocakları, pek itinalı hazırlanmış par
keleri ve göz kamaştıran nakışlı tavanlariyle 
devrinde, Boğaziçi binalarının en güzellerin
den birisiydi. 

« Bahçenin ucunda sonradan selamlık 

diye anılmaya başlanan binanın ismi de Hün
kar Dairesi idi. 

« Fatma Sultan Baltalimanı Sarayına 

yerleştikten sonra eski Reşit Paşa sahilhane
si de paşa, bendegan dairesi ve meşkhane ola• 
rak kullanılmıştı. Rumeli hisarı tarafında 

bulunan bu bina yeni Baltalimanı Sarayına 
uzun bir yolla bağlanmıştı. 

«Fatma Sultan talihsiz iki izdivaçla bed
baht olmuş, kendisinin pek sevemediği Hk 
zevci Galip Paşa bir gece bir sandal kaza~iy
le ölmüş, ikinci zevci Nuri Paşa da Yıldız 
mahkemesi tarafından mahkum edilerek_, ge
ri dönmemek üzere Taife sürülmüştü. 

«Fatma Sultan biraderleri arasınci~ en 
fazla beşinci Muradı sevmiş, onun tahtdan in
dirilmesi ile bu yoldan da talihsizliğe uğra
mıştı. 

« Hal'inden sonra da Beşinci Muratla 
gizlice mektuplaşan, onun tekrar tahta çık
masını bütün kalbiyle temenni eden sultan, 
İkinci Abdülhamidin gazabını üzerine çekmiş 
ve Baltalimanı Sarayında ömrünün sonuna 

yalı ile beraber Reşit Paşadan ~.,.,.J•~ _ 
oğlu Galip Paşayla evlendiri- -~, 'ı_ ' 4 

. .len Fatma Sultan için Hazine ~ ~ ~·1~: .~ 
~~ . 

. tarafından 250.000 altına satın ~;i.d&~--~-~ _ -=a:c 

alınmıştı. -.. -= - ~-...... .s::-- ..- """' -- :::.._,,__ 

Sultanın Kırım, harbine 
rastlıyan düğünü Baltalimanm
_da yapılmış ve çayıra kurulan 

- - - - ---=--,- -... - -
. ~~ ..::r' _....... __ -- -::: 

Baltalimanı Sahilsarayı 

(Resim: Turan Açıksöz) 

---
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kadar bir mahpus hayatı yaşamıştı. 

« Sultan, bu muhteşem mahpesinde sert, 
hırçın bir ömür sürmüştü. Bazan küçük bir 
çocuğu evlat edinmek üzere sarayına aldırır, 
ona dedesınden babasından kalmış kıymetli 
elmasları oyuncak olarak verir, hazan saray
lılarına en haşin muamelede bulunur, günü, 
zamanı birbirine uymazdı. 

« Bütün dünya zevklerinden elini. çek
miş, bir zamanl8:r güzelliğiyle, tuvaletleriyle 
Osmanlı Sarayının en göz kamaştıran sultanı 
iken artık zevcinin ve büyük biraderinin ma
temiyle dağınık ve kıyafetsiz bir hale gelmiş-

~ t 
« Fatma Sultan 1882 yılında henü~ genç 

yaşında iken öldüğü vakit Baltalimanı Sara
yının alt katları, birçok daireleri rütubetten, 
bakımsızlıktan yosun tutmuş, ot. bağlamış, · 
kapılarının üzerinde yabani ağaçlar bitmiş 

bir halde bulunuyordu. 

« O yıllarda Tarlabaşı sarayında oturan 
İkinci Abdülhamidi:ri küçük hemşiresi Medi
ha 'Sultan d~ ilk zevci Necip Paşayı kaybet
miş; ve Ferit Paşayla da henüz evlenmişti 
(Altıncı Mehmed Vahdeddinin sadrazamı Da
mad Ferid Paşa). 

«Mediha Sultan, büyük hemşiresi Fatma 
Sultandan kalan ve •sultan saraylarının en gü
zeli bulunan BaltaHmanının kendisine veril
mesini padişahtan bir mektupla rica etmişti. 

«İkinci Abdülhamit, bu mektuba karşılık 
sevgili hemşiresine şu cevabı göndermişti. 

lsmetlu hemşirei muhteremem hazret
leri; 

Tarlabaşında mukim oldukları sarayın 

terki ile Baltalimanında kain sahilsarayda 
ikamet etmeleri hakkındaki arzuyı ismetpe
nahileri mal4mumuz olarak mezkur sahilsa
ray kendi kerimelerimize tercihan. zati iffet
simatfarına daha ziyade layık görünmesiyle 
işbu arzuyi ismetaneleri nezdimizde dahi re-

. ~in-i tensip ve hüsnükabul olmuş ve sahilsa
ray-ı mezkurun senedatı namı ismetaneletine 
olarak · bittebdil kariben tarafı alii afi-

. . . 

fa.nelerine derdest-i irsal bulunmuş olduğun-
. dan, mezkur sahilsaraya hemen şimdiden na
kil ile kemal-i s.afay-ı hatır ile ikamet buyu
rularak bu nakli mekanın hakkı alilerinde 
müteyemmen ve mesut olmas.ı duasını yad ve 

tekrar eylerim .. » Bu mektubun tarihi 24 Ra
mazan 1304 (M. 1887) tür. 

Haluk Şehsüvaroğlu yine Akşam Gazete
sinde neşrettiği başka bir makalede şu mü
temmim malumatı veriyor: 

« Mustafa Reşit paşanın Balta limanın
da yeni yaptırdığı sahilsarayı oğlu Ali Galip 
paşanın Abdülmecit kızı Fatma sultanla izdi.: 
vacında iki yüz elli bin altına hazineye sat
ması o vakit dedikodulari mucip olmuş, dev
let hayırhahları «Allah encamını hayreyleye 
demeye başlamışlardı. 

«Fatma sultanla. Galip paşanın Kırım 

harbine rastlayan düğünleri emsaline ntspet
le pek parlak yapılamamış, buna rağmen sul
tana hazinei hassaca tertip edilen gayet ağır 
çeyiz takımları Çırağan ~arayından Baltali
manı sarayına kayıklarla !gönderilmişti. 

«Fatma Sultanın sevmediği Ali Galip pa
şa bir gece vakti Sarıyerden dönerken san
dal kazasına uğrayıp ölmüş ve bu münasebet
le halk arasında bazı söylentiler dolaşmıştı; 
mesela: 

Ateşi zulm ile yandıkça kulubü fukara 
Böyle Vapuru kaza çarhına uğrar vükela!.. 

Diyenler de olmuştu. 

«Balta limanı sarayını şair Leyla hanım 
şöyle tasvir ediyor: «Sultan Sarayı şu şekil
de anlatıyor: 

«Saraylarının en güzelidir. Bu metin ka .. 
gir binanın orta sofasına sakafından kalın 

münakkaş tepe camlarından ve direklerle 
bölünmüş i~ sofasına deniz pencerelerinden 
ziya verilmiştir. Renkli mermerlerden ocak
ları, küçük parçalar la tersim edilmiş parkele
ri, tavanlarının nakışları gaayet musanna.dır, 
sahil boyunca vasi bahçesindeki sandalla ge
zinilir havuz, deniz hamamları, deniz üzerine 

küçük bir kaç odalı köşkü, bahçenın ucunda 
ayrı Hünkar dairesi, arkada da Baltalimanı 
Çayırının üstüne kadar büyük rrteyvalığı · var -
dır». · 

<<Kırım harbi sırasında . İstanbula ·gelme
yi arzu eden Fransa İmparatoru ·Napoİyon 
ile Öjeninin muhtemel "ziyaretleri için bazı 
hazırlıklar yapılmıştı. Abdülmecidin müsa
adesi üzerine İmparatorun saray müdürü ile 
tercümanı Boğaziçi saraylarını gezmişler ve 
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bunlar içinde en fazla Baltalimanı Salihsara
yını beğenmişlerdi. 

« Bunun üzerine sahilsarayın, etrafında 

bir çok yeni köşklerin, binaların yapılmasına 
ve İmparatorla zevcesinin oturacakları daire
lerin tanzimine de başlanılmıştı. 

« Sultan Mecit hazırlıkları bizzat gözden 
geçiriyor ve eşyanın seçilmesinde, yerleştiril
mesine büyük bir zevki selim gösteriyordu. 
(İmparatoriçenin yatağına konulacak cibin
lik serapa nadide incilerle donanmıştı. im
parator ile zevcesinin dairesine ta Sultan Mu
radı evvelden intikal etmiş ve o vakte kadar 
saray halkına 'bile meçhul kalmış öyle kıy
mettar ve nadide eşya konuldu ki bunları 
bizzat gidip gören sefaret memurları: «Bin
bir gece masallarının hakikaten tecessüm et
miş bir sahifesini görüyoruz» diyerek hay
retlerini açığa vuruyorlardı. 

Reşit paşa zamanında bu sahilhanede bir 
de mühim nikah merasimi yapılmıştı. 

« Mısır valisi Abbas paşa, Yusuf Kamil 
paşada1:1 2ıeynep hanımefendiyi ayırtmış ve 
paşanın Reşit paşaya müracati üzerine Sul
tan Mecid.den alınan iradeyle evvela Kamil 
paşa ve .bilahare hanımefendi İstanbul'a ge
tirtilmişlerdi. 

«Hanımefendi vapurdan çıkınca ı;araya 

giderek Abdülmecit tarafından kabul edildi. 
Ve iltifata mazhar oldu. Sonra Reşit paşanın 
Baltaliimm:ındijki yalısına gitti. Reşit paşa 
Kamil paşaya, Şeyhülislam Arif Hikmet bey 
hammefengiye vek,il oldular ve nikahları ye
nilendi. Padişahla hanımefendi yalıda misafir 
edildiler (B.: Zeyneb Hanım, Prens; Kamil 
p.aşil, YusuJ). 

~stafa Iıeşit paşadan Fatma sultana ge~ 
çen yab, sul~nın ölümiyle Abdülmecidin di
jer kızı Mediha sultana intikal ·etti, 

Hazi'neye intikalinden sonra ·Baltalimanı 
Sahil sarayimn ikinci sahibi Mediha sultan 
kocası Necip Paşanın vefatından sonra sultan 
Ferit Paşaya vardı. Sultan Ferid Paşayı ce
nate kalktığı gün pencereden görmüş, beğen
miş, harem -ağalarından birine de göstererek. 
ailesi hakluncia tahkikat yapılmasını emret
miş; tahkikat neticesini de münasip bulan, 
sultan kendisine Ferid Beyin namzet olması
nı Sadrazam Kamil paşaya bir vasıtayla bil-

dirmiş ve Ferid bey bu suretle saraya damat 
olmuştu. 

« Altıncı Mehmed Vahdeddin zamanında 
Sadarete getirilen Damat Ferid Paşa sulta
niy le beraber yazları Baltalimanı sahilsara.: 
yında oturur ve burası siyasi ziyaretlere ve 
bazı müzakereiere sahne olurdu. 

«Tarihimizde Milli Mücadele aleyhinde;. 
ki gayretleriyle tanınmış olan Damat Ferid 
Paşa 18 Ekim 1336 günü Sadaretten istifa 
ederek yalısına çekildi. 

« Bir ara Avrupaya giden Ferid paşa~ 
,-A,nadolu zaferi haberiyle 1stanbula geldi ve 
iki gün içinde hazırlıklarını yaparak Türki
yeyi büsbütün terketti. 

« Baltalimanı sahilsarayındaki tarihi ve 
kıymetli eşya 1925 Ocak ayı içinde ınüzaye~ 
deyle satılmıştı. Sarayın eskıderiberi toplan
mış kitaplariyle zengin bir kütüphanesi var
dı. 

«Damat Ferit paşa tarihe meraklıydı. 
Kendisi dört ciltlik bir Türk Tarihi yazmıştı; 
Vasiyetnamesinde Baltalimanı sahilsarayı 

kütüphanesinden: «binlerce kitabı ihtivıİ 
eden cesim kütüphane» diye bahsediyordu. 

«Bu cesim kütüphane yapılan müzayede
de iki bin beş yüz liraya sa_tılmıştır { !). Bal~ 
talimanı Sahilsarayında selamlık dairesinin 
merdiven başında paşaların ve harem kısmı 

merdiven başında sultanların büyük ölçüde 
yağlı boya portreleri bulunuyordu. 

« Mediha sultanın kalabalik harem, takı
mı arasında sarayın oyuncuları ~k mahir ve 
meşhurdurlar. Almanya imparatorunun 1s
tanbulu ziyaretinde sultanın oyuncuları Yıl
dıza getirilmiş ve burada misafirler önünde 
takdirle seyredilen sanatlarını gösteTmişler

di» (H. Y. Şehsüvaroğlu). 

BALTA OLMAK - Yeniçeri argosunda
ki «Balta asma ve «Balta verme» deyimle- . 
rinin zamansız halk ağzına ve külhani argc;ı
suna intikal etmiş değişik söylenişidir; artik, 
cebbar bir zorbalığı temsil eden Yeniçeri oca-

-... ğının orta nişanlarını taşıyan, yapıya veya 
gemiye asılan, yahud tahakküm pençesi al., 
tında bir kadına veya oğlana verilen «Balta» 
yoktur; fakat, tahakküm ve tasallut her za-• 
man her yerde görüle gelecektir; külhanı ağ-
zı Yeniçerinin baltasını, tahakküm ve tasallut 
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edenin nefsinde görmüş ve bu yolda·• kullan
makta tereddüd etmemiştir. 

1): Kötü niyetlerle bir güzelin peşine 
düşmek, koııuşmfl fırsatları hazırlayıp emeli
ne ram etmek için ısrar ile iknaa çalışma; 

misaller: 
- Ulan o kıza balta olma, canavar gibi 

ağabeyi, yer seni.. 
- Bana balta olma, her kuşun eti yen

mez! .. 
- Ben bir kere balta oldum, elimden 

kurtulmaz .. 
2): Baş başa kalmak isteyen iki kişiye 

musallat olma: 
- Dün gece razı ettim, 

geliyordu, Çamur balta oldu, 
korktu, gelmedi, kaçtı.. 

- Kızı parka götürdüm, 
rahat edemedik ki, nerede 
oturmak, biri geldi, balta ol
du.,. 

- İkiside genç, güzel, 
bırak şu bahar gününde se-
vişsinler, balta olmayalım, 

gidelim ... 
3): Davet edilmediği 

sofraya oturmakta, götürül
mek istenilmeyen yere git
mekte, huzuru ağırlık verir . 
görülen yerde durm'akda ıs

rar etmek: 
- Senin sakallı balta ol

du, nezaketden anlamaz, yü- 1 

zümü kızarttım, baba dedim, 
nevalemiz bize kadar .. 

- Balta olma be karde
~iın .. Hasan gelecek, aranız 

açık, ağzımızın tadı kaçacak .. 

gosunda, bir Yeniçeri zorbanın uygunsuz gü. 
ruhundan mahbube bir fahişe, avrete veya 
mahbub bir hiz oğlanı inhisarı, tasarrufu altı
na alması, ve bunu pervasızca ilan yolunda 
mensub olduğuYeniçeri ortasının «nişan» de
nilen alameti farikasını bir uzunca sırma ile 
işlettiği kıymetli bir çevreyi, peşkiri, destma
li o nigara veya oğlana vermesi; onların da 
«balta» adı verilen bu çevreyi sokağa çıkdık
ları zaman sağ omuz başlarına işlemesi görü
. ıecek şekilde iliştirip. dolaşmaları; 

İstanbulun itleri, köpekleri, her türlü 
şenaati pervasızca i:rtikab . edebilecek heze
lesi, haytası baltalı bir fahişeye veya hız oğ

lana yan• gözle dahi bakmazlardı, 
alıcı gözle bakmak, laf atmak ve
ya .Peşine düşmek, yolunu çevir
mek, tav'an veya cebren kendi 

BALTA VERME, BAL· 
TALI AVRET, BALTALI 
001...AN - Üçüncü Sultan 
Selim ve Dördüncü Sultan 
Mustafa devirleri ile İkinci 
Sultan Mahmudun zamanın
da vak'ayı Hayriyeye kadar 
Yeniçeri Ocağının bir asker 
ocağı olmaktan çıkıp haşarat 
yatağı halini aldığı büyük 
.anarşı devrinde Yeniçeri ar-

Biri «yelpaze balta., biri de «çevre baıta .. tı iki yosma nigar 

(Resim: S. Bozcalı) 



menziline götürmek için, balta sahibi zorba 
ve ayakdaşı-adamları ile sonu iki taraftan 
birinin muhakkak ölümü ile bitecek bıçaklı 
bir döğüşü göze almak lazımdı. Dolayısı ile 
bir fahişe avret ile bir hiz oğlana balta ver
mek de kolay değildi, sonu ölüm kanlı bir 
döğüşü göze almak ve bu pervasızca ilan ile 
meydan okumakdı. Avret veya oğlan kendi.:. 
lerine tasarruf pençesini atan zorbanın ver- . 
diği baltayı almağa ve taşımaya mecbur idL
ler, aksi takdirde; veya baltalı oldukları hal
de gayrilerle gizlice düşüp ·kalkdıkları öğre
nilir ise balta sahibi ile adamları tarafından 
katledilirlerdi. 

Bilhassa baltalı oğlanların it boyu zorba
sına dayanub sokakda, çarşıda, pazarda vak'a 
çıkarmak için şuna buna çatar
lar, türlü edepsizlik yaparlar, 
alış veriş ettikleri esnafa para 

vermezler: «Ağamdan al!» der
lerdi; pervasızlığını merak edip 
de: ·· l .,ijt~! 

-- Bre kim olur bu tüysüz it? 
diye soranlara: 

- Kandıralının sürmeli Mus
tafasıdır .. 

- Çardak çorbasının Osman 
Beyidir .. 

- Topuklu Bayram dirler, 
Burusuzun baltası vardır; gör
mez misin ... 

Cevabı verilirdi. Zorbasına 

güvenip edebsizlik, itlik yolun
da azanlar, Yeni çeri Ocağının 

büyük· zabıta amirleri tarafın

dan gizlice takib edilir ve ilk 
fırsatta Agakapusuna kaldırı

lır, gizlice. boğulur·. yok edilir
di (B.: Bayram, Topuklu; Mus
tafa, Sür.meli). 

Son Yeniçerilerden Çardak 
Kolluğu çorbacısı ve halk şairi 
Galatalı Hüseyin Ağanın des
tan mecmuasında bu madde 
üzerine şu· parçalara rastlan
mıştır: 

Biri Panayotdur Atina balı 

Uram dili şirin peltek edalı 

-·· ;;·.;, •• --- - -· •.•.• '.. f• 

Baldırda nişanı omuz baltalı 

Büyük Kulelinin 4bı rôyidir. 
(Samatya Meygedelerl Destanı) 

Pırpırı YAkub nam elvan" Tokadlı 

Koşarlı civelek kartal kanadlı 

Baltalı celasun tulumbacıdır 

Ayağı tozuna yetişmez ath 

(Tulumb'aoı Destanı~ 

.:--

Sırma saç kız misal görmemiş mtkras 

Omuzdan topağa dökmüş işvebaz 

Altmış dört baltalı nev hat servi naz 

Koç başlıdır Hacı Bektaş Köçeği 

(Merdivenli_ Tekkesi Destanı) 

Adı Elif Beydir Kölemen soyu 

Fildişi selvidir Beyimin boyu 

Yalın ayak şehbaz .levendin toyu. 

· Balta verdim kabul etti o şahım 

(Elif Bey Destanı il). 

BALTAYI TAŞA VURMAK 
- Halk ağzı deyimi; 

1) ·!· Bir meclisde bir kim.senin 
şahsına yahud en yakınlarına aid 

civelek 
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bir ayıbı, sevimsiz, çirkin bir hali bilmeden, 
farkında olmadan yüzüne karşi anlatmak; 
misal: 

- Dün akşam baltayı taşa vurdum! 
- Ne yapdın? 
- Dilenci Kani yeden · bahsettin 
- Ne olmuş ki? 
- Daha ne olacak, doktor *** Dilenci 

Kaniyenin oğ'ludur! .. 
- Deme be yahu ..... 
2) : Doğru bir insana, mesela rüşved gibi 

pis bir teklifde bulunmak; iffet sahibi güzel 
bir gence çirkin sartıntılık yapmak, laf at
mak. Bu hallerde bu deyim, teklifin, sarkın
tılığın muhatabı olan kimse tarafından kul
lanılır; ekseriya. 

- Kendine gel !.. baltayı taşa vurdun! .. 
denilir ve hatta bu red cevabı ile de kalın

maz, «baltayı taşa vurdun!.» sözünü en ha-
fifinden bir de tokat takib eder. • 

15 Mayıs 1941 günü akşamı bir Galata 
Cinayeti bir sözle başlamıştıi': · Galatanm 
namlı koptiklarından Portakal Salih, Ziraat 
Bankası arkasında Rasimin içkili lokantasın
da garsonluk yapan Kadir isminde güzel bir 
gence Necati Bey caddesinde göz kırpar, Ka
dır: «Baltayı taşa vurdun ağam!.» diyerek 
serserinin üstüne atılır, delikanlıdan mükem
mel bir dayak yiyen Portakal Salih de bıça
ğını var kuvveti ile Kadrinin oyluğuna sapla-
yarak zavallı genci öldürür. , 

BALTAZAR (Bedros) - Türk sahnesi
nin emekdar . Ermeni artistlerinden, Papas 
Furtanos isminde birinin oğlu olarak 1866 da 
İstanbulda Salmatomrukda doğdu, Karagüm
rük Ermeni mektebinde okudukdan sonra bir 
müddet kuyumcu çıraklığı yapdı, bu meslek
de ve tecrübe ettiği daha birkaç işde tutuna
madı, tiyatroya karşı çılgın bir merak ve he
seve sahibdi, bu alemde şöhret sahibi Ermeni 
sanatkarlarla tanışdı ve b~nlardan, Güllü 
Agobun Gedikpaşa Tiyatrosunda rejisörlük 
yapan Bedros Magartyan'ın delaleti ile 1889 
da yirmiüç yaşında iken Tepebaşı Tiyatrosuna 
intisab etti ve ilk defa "Ayyaş ve Mürai» 
adlı bir piyesde mürai · rolünde sahneye çıktı, 
piyes Ermenice idi, yine ayni tiyatroda ayni 
dilde <çİki ahbab çavuşları»; «Namus lekesi» 
ve «Tahammül» isimli piyeslerde' roller aldı, 
ilk defa olarak, Tepebaşı Trupunun Filibeye .. 

kadar uzayan bir turnesinde türkçe oynanan 
piyeslere girdi, 1stanbula dönüşünde Tepeba
şı Tiyatrosundan ayrıldı, kısa bir müddet ak
törlüğü bıraktı, sonra Büyük Fasulyacıyanın 

. Yervant Fasulyacıyan ile birleşerek Ahmed 
Fehim Efendi, Arşak ve Aşot gibi sanatkar
ların da iştiraki ile ikinci bir Rumeli turne
.sine çıkdı, 1891 yılında yapılan bu seyahat• 
da üç ay Tekirdağında kaldıla.r, oradan va• 
pur ile Selaniğe geçerek iki ay da orada oy
nadılar, •oradan da Oskübe geçtiler, iki ayda 
Üskübde kaldılar, fakat umduklari rağbeti 

göremediler, bilhassa Baltazar parasız kaldı, 
1stanbuldaki ailesinden para getirtterek trup. 
dan ' yarıldı ve tek başına tstanbu?a döndü ve 
bir az sonra da Minağyan Manakyan'ın Os

manlı Tiyatro-suna girdi, burada .. temsil edi
len dram, komedi ve vodvillerde baş rollere 
çıkdı, Mınakyan Kumpanyası dağıldıktan 

sonra 1903 de Reşad Rıdvan Beyin Kondor
diya Tiyatrosunda kurduğu Vodvil Kumpan• 
yasına intisab etti ve · ilk olarak «Tupunenin_ 

zevcesi» adındaki piyesden adapte edilmiş 

«İpekci merum»da sahneye çıkdı, Reşad Rıd
van Beyin yanında ikı yıl kaldı, 1905 d~ki 
bomba hadisesinde saraya verilen bir jurnal
da· Baltazar da sui kasidde medhadar olmak
la ittiham edildiğinden, R. Rıdvan B~yin evin
de misafir bulunduğu bir gece tevkif edildi, 
73 gün Hasanpaşa Karakolunda, bir ay da 
zaptiye nazırlığında mevkuf kaldi; sui kasda 
iştirakini gösterir deliller olmamakla bera
ber hakkındaki şübheler de zail olmadığuidan 
ba iradei saniyye 
Daday'a sürgün 
gönderildi, fakat 
evrakı tetkik edi- . · 

!inceye kadar ay
larca Kastamonu 

hapisanesinde yat 
tı, kendisi anlatır: 

«Kastamonu ha
pishanesinde yat-

. tığım koğuşta ba-
kırcı esnafından 

Merzifonlu Ava, 
koğlu 1stefan is-

minde bir mevkuf 
daha var idi, . bir 

Bedros Baltazar 
(Resim: Nezllı) 
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gün beni aldılar, İstefan Merzifona gidiyor
sun dediler, İstefanın ben oİmadığımı, 
adımın -Baltazar olub Dadaya sürgün gitti
ğimi anlatamad~m, atlı bir zabtiyenin re
fakatinde yaya olarak yol~ çıkarıldım, daha 
ilk günü yedi saat yol yürüyerek Ilgaz Dağı
nı aşdım, Mevsim de aralık ayı idi, iki köyde 
konakladık, köylülerden çok iyi muamele 
gördüm, Tosyada kaymakama teslim edildim, 
hele şükür ona derdimi anlata bildim, kasta
monuya telgraf çekdirdim, cevab gelinceye 
kadar Tosyada kaldım. İstanbuldan sürgüne 
gönderilir iken, vapurda Kel Abdullah is
minde bir tosyalı ile tanışmışdım, bu adam· 
yazın istan.bulda sakalık kışın da memleketin
de sahlebcilik yaparmış, beni gördü, yiyecek, 
para verdi, çok insaniyetini gördüm, her ne 
hal ise, Kastamonuya döndüm, oradan da 
Daday'a gönderildim. Menfamda han uşaklığı 
ve kıihvecilik gibi işler yaptım. Hayatım se
filane idi, çalışdığım han kahvesinin arka
sından bir dere geçerdi, kasablar, etini sıyı
rıp satdıkları kemikleri bu dereye atarlardı, 
ben de o kemikleri toP,lar, kaynatır, et su
yuna çorba yapardım. Bir gün bunu, orada 
memuriyetle bulunan Kasımpaşalı Reşid Bey 
isminde müşterilerimizden birin·e anlatdim, 
ertesi sabah on iki yaşlarında bir kızcağız 

ayaklı bir bakır kase ile geldi: Bedros Efen
di kimdir dedi,:- benim kızım dedim. 

- Buyurun bey babam gönderdi dedi ve 
kaseyi bana uzatdı, Kaseyi açdım bakdım ki 
misk gibi işkembe çorbası. Reşid Bey ne: 
Bedros dedi, canın ne isterse söyle yaptıra

yım. Hancı aksi bir adamdı, her şeyine ta
hammül etdiğim, ,halde bir gün beni handan 
kovdu, zabitan_ mahfiline kahvecilik ile gir
d~m, ·bir buçuk sene sonrada meşrutiyet ilan 
edildi af edilir edilmez İsfa.nbula döndüm. 31 
Mart vak'asmda Benliyanla beraber· Bulga
ristana kaçtık, . ortalık yatışınca döndük, Te
pe başı Odeon Tiyatrosunda bir kaç mevsim 
temsiller verdik, "Leblebici Horhor"u, "Kö
se Kahya"yı, "Haıiifin hilesi"ni oynadık. 

Ölunceye kadar Benliyandan ayrılmadım, 
s011ra Kel Hasan Efendi, Keleş Şevki Bey, 
Büyük Şevki Bey ve Naşid gibi sanatkarlar
la oynadım ve 1947 de 81 yaşımda sahneye 
veda ettim". 

Bedros Baltazar, 1948 de Galata Pande-

leimion Rus Manastırında oturmakda,, 
«Emekli . Sahne sanatkarları Cemiyeti» ile · 
hayırhah dost ve meslekdaşlarından gördüğü· 
yardım ile geçinmekde idi. 

Hakkı Göktürk 

Bedros Baltazar son günlerinde .hasta 
olarak Yedikule Ermeni hastahanesine sığın
dı ve 9 Ocak 1953 de orada öldü, Şişli Erme
ni mezarlığında hali hayatinde hazırladığı 

kabre defnedildi. 
1952 de yapılan jübilesinde toplanmış 

bir miktar parasını yattığı hastahaneye bırak-
mıştı (İst. An.). · 

BALYAN (Agop Bey ) -HE!,ssa mimarı 
Karabet Amira Balyan'ın en küçük :oğludur. 
1838 de İstanbul'da q.oğmuş ve 12 Kasım 1875 
de Paris'de vefat etmiştir. Per~ Lachaise Me
zarlığınq.a medfundur. 

İlk tahsilini muntazam surette istanbul'da · 
hususi muallimler tarafından almıştır. 1855 
de mimari bilgilerini ikmal etmek· gayesiyle 
Paris'e giderek Sai_nte Barlıe Mektebine gir
miş ve az · zamanda tahsilini tamamlamıştır. 
1858 de, Avrupanın meşhur mimari eserlerini 
tetkik etmek iizere Venediğe geçmişse de, 
orada biraderi Nikoğos Bey'in ölümünü işite
rek İstanbul'a dönmek mecburiyetinde kal_, 
mıştır. Mesleki yüksek mekteplerde tahsil 
ihtiyacını hissetmiyerek, pederinin mımarı 

bilgilerinden istifadeyi tercih etmiştir. 1866 
da, pederi Karabet Amira'nın vefatından 

sonra, biraderi Sarkis Bey'le birlikte Hassa 
Mtmarı nasbolunmuş ve fesinin üzerinde al
tundan bir üçgen ve pergel taşımak imtiyazı 
kendisine tevcih kılınmıştır. 

Agop Bey, ismi gölgede kaldığı mimari 
eserlerinden faz1~, güzel sanatların ve tiyat
ronun hamisi olarak büyük şöhret kazanmış
tır. Filhakika hemen hemen bütün servetini 
bi.ı sahada sarf etmiştir. Ortaköy deki evi za- · 
manının en mümtaz -Ermeni edip ve sanat
karlarının toplandığı bir salon halini almış

tır. Keza birçok Ermeni mütefekkir ve sanat-· 
karlara maddi yardımda bulunmuştur. Bun
lar meyanında bilhas,sa meşhur bestekar Dik- ·. 

ran Çuhacıyan'ı (1836-1898) zikretmek icap -
eder. Diğer t_araftan yeni Ermeniceye büyük 
bir taraftar olmuş ve bir Ermeni Akademisi 
kurmağa teşebbüs etmiştir. 1861-1862 yılla• 
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rında Şark Tiyatrosunun temelini atan da 
odur. 1870 de ise .mimar, Bedro_s Nemtze'nin 
eliyle 1500 altun. harcayarak Ortaköydeki 
Ermeni Tiyatrosunu yeniden tesis etmiştir. 
Frfansızcaya ve Fransız Edebiyatına da bi
hakkın vakıf olup, bu dilden bazı şaheserle
ri ermeniceye tercüme ·ettirmiştir. Ermeni 
cemaatine ait işlerde de vazifeler deruhde 
etmiş ve ezcümle Patrikhane Umumi Meclis 
sin~ birkaç defa aza seçilmiştir; 1870 de_ isti
fa etmiştir. 

Agop Bey Balyan Avedis Bahçevanyan'
ın kızı, güzelliği dillere destan olmuş Pem
be Hanımla evlenmiştir. Çok sevdiği zevcesi
ni, 1 Kasım 1873 de güç bir doğum_ ne_ticesin-_ . 
de kaybettikten sonra, sıhhati sarsılmış, her
şeyden el çekmiş ve kederini unutmak için 
Avrupa şehirlerini dolaşmağa başlamıştır. 
Çok hassas bir ruha sahip olan bu büyük sa
natkarı!?, sonsuz ıztırabının tesiriyle bira
deri Nikoğos Bey gibi genç yaşta· gözlerini 
hay~ta yummuştur. 

Agop Bey, sanat bakımından, biraderi 
Nikoğos Bey'in seviyesine yükselememişse 

de, Sarkis Beyle birlikde i!}şa ettikleri bütün 
binaların planlarını kendisi · hazırlamıştır. 
Bunlar meyanında bilhassa Beylerbeyi sara
yını kaydetmek gerektir. Doğru~an doğruya 
kendi eliyle inşa ettiği eserler ise; Beykoz'da 
Tokad Köşkü, Üsküdar'da Koşu yolunda, Va
lide Sultan köşkü, Hıdivin Arap uslubiyle 
yaptırdığı köşk, Aksaray'da Pertevniyal Vali
de Sultan Camii, Perteviı:iyal Sultan Türbesi, 
Ali Paşa Konağı zikredilir. 

Kevork Pamukciyan 

BALYAN (Bali) - Meşhur bir heykel
traş ve mimardır. 1835 de Kayserinin Talas 
kasabasında doğmuş ve 5 Aralık 1911 de İs
tanbql'da vefat etmiştir. Şişli Ermeni Mezar
lığında medfundur. 

13 yaşında İstanbul'a gelerek Ermeni 
heykeltraşın yanında şakırdlik yapmıştır. İki' 

· sene sonra pederinin ısrarı üzerine Talas'a 
dönmüştür. Az sonra Adana ve Tarsus'a gide
rek pederinin çiftlikleriyle meşgul olmuştur. 
Fakat başladığı · sanatın aşkı tekrar içinde 
alevlenerek yeniden İstanbul'a avdet etmiş
tir. Fıtri- istidadı ve çalışkanlığı sayesinde az 
zamanda bir atelye açmağa muvaffak olmuş-

tur. Balyanların hemen hemen bütün teşeb
büslerine iştirak etmiştir. Sultan Aziz kabili
yetini takdir ederek kendisini Hassa Mimari 
tayin ettikten sonra, daima padişahın maddi 
ve manevi muzaharetine nail olmustur. 

' . 
İmparatoriçe Öjeni, İstanbul ziyaretinde; 

Çırağan Saraymda Arap uslfıbiyle in.şa edil
miş meşhur hamamı yapan Bali Balyanla ta
nışmak istemiş ve kendi saraylarının birinde 
de bunun eşini yaptırmak gayesiyle onu Pa
ris'e davet etmişse de, 1870 deki Fransız-Al
man Harbi buna mani olmuştur. 

Mütevazı bir seciyeye sahip olan ünlü 
sanatkar, birçok mühim eserlerinin ·altında 

imzasını atmaktan istinkaf· etmiştir. Aynı 

zamanda dürüst ve adil bir şahıs olduğundan 
ferdlerde milliyet tefrikatı yapmamış ve her 
milletten istidatlı kimselere yardımda, bulun
muştur. 

Beşiktaş'da ikamet eden ve halk ağzında· 
Bali Usta diye anılan sanatkar Beşiktaş, mu
tasarı;ıfı meşhur Hacı Hasan Paşa'nın ve Har
biye Nazın Rıza Paşa'nın şahsi dostu olmuş
tur. 1898 · den sonra. Yaşça ilerlemiş ol~ 
duğu için faaliyetine · devam !::!dememiş ve 
Beşiktaşdaki evinde 'münzevi bir hayat yaşa
mıştır. ? 

Başlıca eserleri şunlardır: Kumkapı Surp 
Astvadzadzin Kilisesinde Patrik Nerses Baş
·piskopos Varjabetyan'ın lahdı, Sultan Ha
mid'in has bendeganından Osman Bey'in 
Sultan Mahmud Türbesindeki kabri, Dolma
bahçedeki saat kulesi. (B.: Dolmabahçe saat 
kulesi). Kevork Pamukciyaıı 

BALYAN (Karabet Amiı-a) - Hassa 
Mimarı Kirkor Amira Balyan'ın oğludur. 

1800 de 1stanbul'da doğmuş ve 15 Kasıni 
1866 da İstanbulda vefat etmiştir. Beşiktaş 

· Ermeni Mezarlığında medfundur. Mevkii ve 
şöhreti ile sanat bakımından taban tabana 
zıt olan mezartaşı ve kitabesi bugün mevcut 
değildir. 

Karabet Kalfanın gençlik hayatı hakkın
da da bir bilg~miz yoktur. 1831 de, pederi 
Kir kor· Amira'nın ölümünden sonra, Kazaz 
Artin'in tavassutu ile, eniştesi Ohannes Ami
ra Serveryanla beraber yerine · geçmiştir. 
1832 de Yedikule Ermeni Hastahanesi, Ka
zaz Artin'in teşebbüsü ile inşa edilir~en, eniş-
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tesiyle birli~de bina
nın kalfalığını ifa et
miştir. 1838 de Üskü
darda açılan «Cema
ran» adlı zamanının . 
en yüksek Ermeni 
mektebinin inşaasına 

1836 da eniştesiyle 

beraber teşebbüs et
miştir. 1838 de, Beşik
taşdaki Ermeni kili
sesini yeniden inşa et
tirmiştir. Semtin mek

Karabet Aniira Balyan tebine ve fakirlere de 
(Resim: Nezih) büyük yardımda bu-

lunmuştur. 1847 de, Patrikhanede, ruhani 
ve cismani meclislerinin tesisinde bazı Erme
ni ileri . gelenleri ile birlikde mühim rol oyna
mış ve 1847, 1849, 1853 ve 1855 seçimlerinde 
Cismani Meclisi azalığında bulunmuştur. 
1854 de, Yedikule Ermeni Hastahanesinin 
nezdinde açılan m~ı,:tepte ziraat derslerinin 
tesisi için bin altın· maddi yardımda bulun
muş ve müderrisliğe de Amasyan Agop ;Efen
diyi getirmiştir. Fakat bu dersler ancak iki 

sene devam etmiştir. 1858 de ise, Dadyan Bo
ğos Beyle birlikde mezkur Hastahanede bir 
ruhban mektebi açınıştır; fakat bu mektep 
de semeresiz kalmıştır. 1859 tarihli pir vasi
yetname ile Yalova yakınında bulunan ve iyi 
irad getiren gayrı menkullerini, mezkur mek
tebin ih~iyaçlarına hasredilmek üzere, Erme
ni cemaatine vakfetmiştir. 1861 de işbu va
siyetname · yerine getirilerek bunların idaresi 
önce Armaş Manastırına, 1866 da ise . Kudüs 
Ermeni Patrikhanesine tevdi olunmuştur. 

Karabet Amira, Sultan Mahmud, Abdül
mecid ve Abdülaziz üç padişaha hizmette bu
lunmuştur. Eserlerinin mühim bir kısmında 
eniştesi Ohannes Amira Serveryan ve oğlu 
Nikoğos Beyle teşriki mesai yapmıştır. Bun
ların başlıcaları şunlardır: 

Dolmabahçe Sarayı, Salıpazarı sahil sa
rayı (eski meclisi mebusan ve bugunkü Aka
demi binası), Eski Çırağan Sarayı, Ortaköy 
Camii, Eyupdaki Çiftesaraylar, Pangaltıda 

Harbiye Mektebi, Yıldızdaki eski köşk, Ayas
tefanos (Yeşilköy) köşkü, Sultan Mahmud'un 
ve Sultan Mecid'in Türbeleri, Terkos'a yakın 

Bahç,eköy Valide bendleri, Bakırköydeki do
kuma fabrikası, Zeytinburnundaki demir 
fabrikası, İzmit'de Hünkar köşkü, !zmitteki 
Çuha fabrikası, Herekedeki Fabrikası, Ban-· 
dırma karşısında Ermeni Köyündeki Surp 
Sarkis Kilisesi. • 

Karabet kalfa Ermeni mimarisini tetkik 
etmek üzere Ermenistan'ın eski payitahtla
rından Ani'nin meşhur harabelexini ziyaret 
etmiş ve eserlerinde Ermeni mimari usl'llbun- . 
dan da istifade etmiştir. 

Karabet Amira Nazeni Babayanla evlen:.. 
miş ve on kadar evladı olmuştur. Bunlar me
yanında ezciimle Nikoğos Bey Balyan, Sarkis 
Bey Balyan, Agop Bey Balyan, Siınon Bey 
Balyan, Andon Bey Balyan (1825-1889) ve 
Kirkor Bey Balyan bulunmaktadır. 

Karabet Amira Balyan sağlığında resmi .. 
ni çektirmemiştir. Mevcut portresi, ölümün
den sonra bir ressam tarafından evlatlarının 
tarifi üzerine çizilmiştir. 

Kevork Pamukciyaıı 

BALYAN (Kirkor Aınira) - Balyan 
ailesinin en eski ve en meşhur· ~imalarından 
biridir. Balyan soyadım ilk d.efa bu zat taşı
mıştır. 1764 de doğmuş ve 15 Kasım 1831 de 
bir Pazar günü Üsküdarda vefat etmiştir, 
Hassa mimarı Merametci Bali Kalfanın (B.: 
Bali Kalfa) oğludur. Bundan dolayı Baliyan 
yahut Balyan tesmiye . olunmuştur. Meşhur 
Hassa Mimarı Minas Kalfanın damadı veyi
ne Hassa Mimarı Oh_annes Amira Serverah'· 
m (1786-1858) kayın pederidir. 

Balyan Kirkor Kalfanın gençliği hakkın., 
da hiçbir bilgi mevcut 
değildir. Ancak Birin
Qi Sultan Hamid'in 
gününde (1773-1788) 
saray · mimarı nasbo
lunduğu söylenmek
tedir. Maamafih bu ta
rihlerde henüz pek 
genç olduğundan bu 
husus bizce şüpheli

•dir. Halefi Üçüncü -
Sultan Selim'in gü
nünde (1788~1807) de 
Hassa mimarlığında 

bulunmuş ve mezkur 
Kirkor Amlra Biılyan 

(Besim: Neıib) 
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Sultan'ın müşaviri olmuştur. Hatta onun ha
zırladığı ıslahat Kirkor Kalfanın da hissesi 
olduğu söylenmektedir. Yeniçerilerin en az
gın devri olan bu sıralarda mevkiini muhafa
za edebilmiştir. Kirkor Kalfanın en mühim 
faaliyeti şahsi dostu olan· Sultan Mahmud 
devrindeclir. Sultanın _ itiınadını kazanarak 
Saray'da büyük nüfuza . sahip olmuştur. O 
kadar ki ecnebi sefirler bazı meselelerin hal
li için onun tavassutuna müracaat etmişler-
di~ . 

1809 tarihli bir fermanla ikil).ci Sultan 
Mahmud Kirkor Kalfaya bazı imtiyazlar bah
şetmiştir ki bazıları şunlardır; ata binmek, 
maiyetinde iki kişi bulundurmak, sakal bı

rakmak, çift kürekli bir ~ayığa malik olmak, 
bazı vergi ve masraflardan muaf tutulmak, 
istediğı şekilde giyinmek. 

Kazaz Artin, Kirkor Amira Balyan ta
rafından Sultan Mahmuda takdim edilmiştir. 
Kirk_or Kalfa, 1820 sıralarında, Gregoryan 
ve Katolik .Ermeniler arasındaki mezhebi ih
tilaflar esnasında, bazı iftiralar y üzünden 
Kayseri'ye sürgüne gidince orada bir kilise 
inşa ettirmiştir. Kazaz Artin'in teklifi ile 
oradan çok lezzetli bir pastırma yollamış ve 
o da bunu R,:irkor Kalf~ tarafından Sultan'a 
takdim kılınca Padişahın pek hoşuna gitmiş 
ve menfadan geri dönmesine müsaade ede
rek şöyle bir latifede de bulunmuştur• 

. . ' 
«Fare avlamak için bir parça pastırma 

kullanıldığını biliyordum, fakat pastırma ile 
adam kurtarılabileceği aklından geçmezdi.:,, 

Kirkor .Amira cemaat işlerine de iştirak 
etmiştir. Bilhassa Gregoryen ve Katolik Er
meniler arasındaki dini anlaşİna~azlıkların 
halli için büyük gayretler sarfetmiştir. Bu 
meyanda, 23 Ekim 1817 de Patrik Boğos Baş
piskopos'un evinde toplanan meclise de işti

rak etmiştir. Kirkor Kalfa'iıın hayır işleri 

de pek çokdur. Bunlar arasında en başta, Üs
küdar Surp Haç Kilisesinin 1830 daki son 
inşaatında maddi büyük yardımını zikredebi
liriz. 

Balyan Kirkor Kalfa, 1800 yılına doğru, 
şöhretli Hassa Mimarı Minas kalfanın kızı 

Soğome (1776-1831 yahut 1782-1832) ile ev
lenmiştir. Bu sebeple bir müddet Kumkapı 

tarafında ikamet etmiştir. Bu husus, 17 Ey-

lul 1812 de, .Üsküdar Surp Haç Kilisesinde 
vaptiz olan kızı Lusya'nın küti.ikt~ki kay
. dında, aile papazı olarak Kuni:kapu'dan· rakip 
Mesrob'un zikredilmesinden belirmektedir. 
Kirkor Amira'nın, Hassa Mimarı Karabet 
Kalfa ile Lusya adlı kızından maada, Sopya 
yahut Söfya (1803-1838) isminde b·ir kızı 
daha olmuştur. Bu sonuncu Hassa Mimarı 

Kayserili Serveryan Ohannes Amiranın zev
cesidir. 

. Kirkor Kalfa hakkında, tarihçi Arutyun 
Mırmıryan (1860-1926) aşağıdaki ~nteresan 
malumatı vermektedir; 

«Kirkor Amira, Bülbülderenin üstünde 
ilk tepede ikamet etmekte idi. Burada, üç 
asırlık kavak ağacı hala görünmektedir. Bu 
semtin Bülbüldere ismini almasına o sebep 
olmuştur. Zira Amira, bülbüle meraklı oldu
ğu için evine yakın . bir yerde hususi olarak 
bir sürü bülbül yetiştirmiştir. İhtiyarlığında 
oraya gidip saatlerce ?nların sesini dinlermiş. 
Bir korku neticesinde nüzul isabeti ile vefat 
~m~ti~ _ 

Aynı zamanda hoşsohbet ve fıkaraperver 
bir kimse olduğundan, çok defa Pazar günle
ri Bağlarbaşındaki geniş bağında işçilerine 

ve ustalarına ziyafet vermiş. Kendisi de on
larla birlikde masaya oturup beraber hasbı
halde bulunurmuş_. Zamanının zengin Erme
nileri ve hatta Kazaz Artin dahi Balyan Kir
kir'a çok şey _borçludurlar. Balyanlar.ın şöh

retinin temelini atan da odur. Büyük · torunu 
Nikoğos Bey Balyan, seciye ve karakter bakı
mından, kendisinin minyatür bir nümunesi 

Kirkor Balyanın Kabri 
(Resim: Behçet Cantok) 
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imiş derler». 
Kirkor kalfanın vefatından sonra, ecne

biler -onun yerini ele geçirmeğe büyük gayret 
sarfetmişlerse de, Kazaz Artin'in tavassutu 
ile Sultan 1,fahmud bu mevkii dört Hüküm
dara sadakatle hizmet eden Kirkor Kalfa' 
mn oğlu Karabet Balyan ve damadı Ohan
nes Serveryan Amiralara tevdi etmiştir. 

Kirkor Amira Balyan'ın başlıca eserleri 
şunlardır; 

Sarayburnu'nda eski saraf (1875 de yan
mıştır} ; eski Çırağan ve Dolmabahçe saray
ları; Yeniçeriler tarafından yakllan eski Bey
lerb,eyi sarayı; Arnavutköyünde Valide Sul
tan sarayı; Haliçte Defterdar sarayı; Topha- · 
ne (Nusretiy-e) Camii; Selimiye Kışlası; Da
vudpaşa kışlası; Daxphane; Aynalıkavak köş
kü; Sultan Mahmud'un bendleri; Bayazıtta . 
eski yangın köşkü. 

Kirkor Kalfanın resmi mevcut, değilse 

de, bazı kaynaklarda (Türk Devleti Hizme
tinde Ermeniler, s. 71; Surp Pırgiç mecmua
sının 1953 Nisan sayısı, s. 12), torunu Kirkor 
Balyan'm fotoğrafı, isim benzerliği dolayısiy
le sehven kendisine atfedilmiştir. Halbuki 
1921 yılı T'eotik salnamesinde bu resim toru
nuna ait olarak takdim edilmişt,ir. Kaldı ki, 
fotoğrafçılığı!J. keşfi bile Kirkor Amira'nın 

vefatından iki sene evvel vuku bulmuştur. 

Balyan Kirkor Kalfa Bağlarbaşı Ermeni 
Mezarlığında medfundur. Üzerinde muazzam 
bir ınezartaşı mevcuttur. İki kıtabesi vardır, 
biri Ermenice diğeri ise Arap harfleriyle 
Türkçedir. Ermenice kitabe 1945 yılında bü
yük müşkülatla ilk defa olarak tarafımızdan 
okunmuştur. Altı kıt'adan mürekkep olan ve 
çok yüksek bir, lisanla kaleme alınan manzum 
kitabe, hayatı hakkında· hemen hemen hiç?ir 
mühim bilgi ihttva etmemektedir. Ancak 

birçok kimselerin hayatlarını kendisine med
yun oldukları ve fakirlerle yetimlere 'büyük 
yardımda bulunduğu kaydedilmiştir. Diğer 
taraftan doğduğu ve öldüğü tarihler de bu 
kaynakdan elde edilebilmiştir. Türkçe kita
beye gelince, bunu ilk defa müteveffa Bimen 

Zartaryan meydana çıkarmıştır. Zira kabris
tan, kısmen istimla.ka uğramadan, kitabenin 
bulunduğu yüz duvara bitişik olduğu için, 
dışardan görünmemekte idi. Bu buluş, Erme-

nice elyazına bir eserde mevcut şöyle bir ka
yıt sayesinde kabil olmuştur; 

«18 Eylul 1833 de, Surp Haç yortusunun 
ertesi günü, Sultan Mahmud, Üsküdarda, Kir
kor Kalfanın taşının kitabesini sildirip yerine 

türkçe yazdırdı.» 

Bu kaydın birinci kısmı doğru değildir, 
zira ermenice kitabe bugün de mevcuttur. 
Zartaryan tarafından okunan sülüs harfli ki
tabenin metni şudur: 

«Ebniyeyi hassana Haseki minnetdar 
kalfa Kirkor tekfini, 1247» 

Kevork Pamukciyaiı 

Aziz dostumuz Kevork Pamukciyan arab 
milli türk harflerini bil~ez, mazurdur; fakat 
bu kabrin ve kitabenin fotoğraflarını bize 
tevdi etmek ile büyük isabet göstermiştir. Bu 
kitabe yazısı bir padişah emriyle yazıl

mıştır derneğe layık pek güzel bir yazıdır ve 
pek kolay okunacak şekilde istif edilmiştir., 

Ermeni tarihcisi Zartaryanıiı «okudum»· diye 
kayd ettiği metin, •. gülünç bir şekilde tahrif 
edilmiştir; hatta öylesine ki Zartaryanın 

türkçe ve türkiye tarihini asla bilmediğine 

delili olarak gösterilebilir. Kitabenin aslı şu
dur: 

«Ebniyei Hassai şahane Kalfası Kirkor 
Kalfa, 124 7 ». 

,i A'. 

BALYAN (Levon Bey) - Nikoğos Bey 
Balyan'ın oğludur. Tahsilini, Paris'de, "Ecole 
des Beaux Arts"da ikmal etmiştir. Osmanlı 
Sarayına hizmet. eden son mimar · olmuştur. 
1920 de henüz hayatta idi. O tarihten, bu sa--, 
tırların yazıldığı 1960 senesine kadar geçen 
kırk yıl içindeki hayatı, vefat etmişse tarihi 
tesbit edilemedi. 

Kevork Pamukciyan 

BALYAN, (;Nikoğos Bey) - Karabet 
Amira Balyan'ın ikinci oğluc;lur; 19 Kasım 
1826 da İstanbul'da doğmuş ve 27 Şubat 1858 
de İstanbulda vefat etmiştir. Beşiktaş Erme
ni Mezarlığında medfundur. Eskiden mevcut 
olan mezartaşı ve kitabesi pederininki gibi 
kaba ve zevksiz idi. 

Nikoğos Balan henüz genç yaşında iken 
zekası ve ciddiyeti ile nazarı dikkati celbet
miştir. Annesine karşı bü,yük bir bağlılığı ol
duğundan onu kaybettikten sonra sıhhatini 
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de kaybetmiştir. İlk tahsilini tamamladıktan 
sonra pederi tarafından 1843 de, müderris 
Haçadur Bardizbanyan'ın himayesinde Pa
ris'e gönderilmiştir. Mezkur şehirde bir müd
det tahsiline ~evam etmiş ve müteakilien 
Sainte - Barbe mektebinin mimarı şubesine 
kabul olunmuştur. Burada · hüsnü hali, çalış

kanlığı ve zekası ile hocalarının sevgisini ve 
takdirini kazanmıştır. Bunlar meyanında bil
hassa Prof. Labroust'un nazarı dikkatini cel
betmiştir. Maalesef, bedeninin zayıflığı ve 
fazla çalışması sebebiyle sıhhatini kaybede
rek 1845 de tahsilini tamamlamadan İstan
bul'a dönmek mecburiyetinde kalmıştır. 

Bundan sonra pederine yardım etmeğe baş
lamış ve böylece mimarlıkda bilgi ve tecrü
besini genişletmek imkanını elde etmiştir. 

Nikoğos Bey Balyan ileri görüşlü bir şah
siyet olup muasırları ta.rafından çok sevilmiş 
ve kendisine hürmet edilmiştir. Ustalarına 

ve işçilerine iyi bir hayat temin etrnek için 
elinden geleni yapmıştır. Diğer taraftan yer
li ustalara Avrupa mimarisinin yeniliklerini 
öğretmek için bir mektep t;sis etmiştir. Bu
rada, A vrupadan hususi olarak getirtilen us- . 
talar ve sanatkarlar, duvar tezyinatı, heykel

traşlık ve taşçılık dersleri vermişlerdir. Ni
koğos Bey, zekası, çalışkanlığı ve vukfu ile 
Sultan Mecid'in teveccühünü kazanmıya · ve 
güzel san'atlar sahasında onun müşaviri ol
muştur. Padişah; vefatını işitince, teessürün-· 
den ağlamış ve Sarayda üç gün matem tutul
masını emretmiştir. 

Nikoğos Bey, Ermeni cemaatına da mü
him h_izmetlerde bulunmuştur. 1863 de Hü
kümetçe de kabul ve tasdik olunan Ermeni 
cemaatının nizamnamesinde (Nizamnamei 
Milleti ~rmeniyan) emeği büyüktür ve hat

ta seneler sonra 1870 sıralarında Patrikhane 
. meclisinde ifşa edildiğine göre, bu fikri ilk 
_defa ortaya atan da odur. Bu emelini tahak
kuk ettirmek için, Kirkor Odyaiı (1834-
1886), Dr. Nahabet Rusinyan (1819-1876) 
gibi zamanının en ileri gelen Ermeni şahsi
yetleri ile işbirliği yapmıştır. Fakat pederi 
Karabet Amira bu nizamnameye muhalif ol

duğu -için, bu faaliyeti perde arkasında kal
mıştır. Keza, 23 Ekim 1853 de tesis edilen 
Patrikhane ilk tedrisat heyetinin de başlıca · 

azalarından biri olmuştur. 
Nikoğos Bey pek genç yaşında öldüğü 

için bıraktığı eserlerin miktarı az ise de bun
ların sanat bakımından değeri ve eherrtmi
yeti büyüktür. Bunlar meyanında en mühim
leri şunlardır : ... 

Dolmabahçe Sarayının -resmi kabul dai-
. resi ve iki merasim kapısı (bu sarayın inşa
sında pederi ile teşriki , mesaide bulunmuş

tur); Ortaköy ·Camii; Çırağan (Mecidiye Ca
mii; Ihlamur köşkü; Göksü kasrı ; Tophane 
Saat Kulesi: Çırağan Sarayının da planını 
bütün tefeı'ruatı ile haz_ırlamış ise de,' vakit
siz ölümü ile inşaatı biraderleri Agop ve . 
Sarkis Beylere nasip olmuştur. 

Nikoğos Bey, Nunya Miilasyan adlı bir 
kızla evlenmiştir. İkisi erkek ve üçü kız ol
mak üzere, beş evladı olmuştur. Hassa mima
rı Levcin Bey'den maada Minas adında hu
kukçu bir oğlu daha vardır . 

Kevork Pamukciyan 

BALYAN (Sarkis Bey) - Karabet Ami
ra Balyan'in oğludur; 17 Şubat 1835 de Be
şiktaş'da doğmuş ve 7 Kasım 1899 da Kuru
çeşme önünde bulunan ve kendi ismini taşı
yan adacıkdaki köşkünde vefat etmiştir. 

Pederi Karabet Amira, Nikoğos Beyle 
birlikde, Sarkis Beyi de 1843 de Fransaya 
tahsile göndermiştir. Biraderinin rahatsızlı
ğı sebebiyle o da 1845 de İstanbul'a _ avdet et
miştir. 1847 de tekrar Parise gönderilmiş ve 
orada Sainte - Barbe kolejine kabul edilerek 
muvaffakiyetle mezun olmuştur. Müteakiben 
"Ecole Centralena girmiş ve zekası · sayesin

de kısa zamanda terak
ki kaydederek .. "Ecole 
des Beaux Art"a da 
kabul edilmeğe mu
vaffak olmuştur. 1855 
de mezkur Akade-: 
miden mezun ola
rak İstanbul'a dön
müştür. Bundan son
ra pederine ve bira
deri Nikoğos Beye 
yardım etmeğe baş- ~'. 
lamıştır. 1866 da pe
derinin vefatını müte
akiben biraderi Agop 

Sarkis Bey Balyan ·· 

(Resim: Nezih) 
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Beyle birlikde Hassa Miı:ı;ıarı nasbolunmuştur. 
Bu sonuncusu· daha fazla binaların planlarını 
hazırlamakla meşgul olmuş, Sarkis Bey ise 
yapılara fiilen nezaret etmiştir. Bundan do
layı Sarkis Beye bu yapıların mimarı naza
rile bakılmış ve hariçten gelen ecnebi devlet 
adamları da daha fazla kendisini · nişanlar la 
taltif etmişlerdir. 

_ Sultan Hamid'in cülusundan ve biraderi 
Agop Bey'in 1875 de vefatından sonra mi
mari faaliyeti inkıtaya uğramıştır. Bilhassa 
bu sıralarda bazı iftiralara da maruz kaldı

ğından Avrupaya gitmek mecburiyetinde 
kalmış ve 15 yıl orada gurbette yaşamıştır. 

Biİahare, Agop Paşa Kazazyan'ın şefaatı ile 
İstanbul'a, dönebilmişse · de, evinde münzevi 
bir hayat yaşamış ve kendini kamilen ilme 
hasretmiştir. Filhakika, Kuruçeşmedeki evin
de mükemmel bir laboratuara sahip olan SarJ 
kis Bey aynı zamanda usta bir makinist· de 
olmuştur. Bu meyanda icad ettiği bir makine 
münasebetiyle resmi «Armenga» adlı gaze
tede intişar etmiştir. Mezkur makinenin im
tiyazını da almıştır.· Çarkı az kömürle işle
yecek bir kazan üzerinde ise senelerce çalış
mıştır. 

Sarkis Bey cemaat işlerine katılmamışsa 
da, bazı teberrülerde bulunmuştur. .Mesela 
Ermeni cemaatinin borçları için 1500 altın 
bağışlamıştır. Keza, Van'ın Marmet köyünde 
bir mektep inşa ettirmiş ve zevcesinin hatı
rası için Beşiktaş'da "Makruhyan" adlı bir 
mektep tesis etmiştir. 

Sarkis Bey Balyan aynı zamanda amatör 
bir ressam ve musikişinas olmuş ve bu saha
daki sanatkarları himaye etmiştir. Kendi gi
bi amatör bir musikişinas olan zevcesi ile 
beraber ermenice "Mayr Arakası" şarkısını 

bestelemişlerdir. Sarkis Bey «Kristof Koloni:-> 
adlı bir operasının da bestesini hazırlamış

tır. Zevcesi, Dadyan Arakel Bey'iıi kızı Mak
ruhidir ki izdivacından üç yıl sonra çocuğu 

olmadan vefat etmiştir. 

Biraderi Agop Beyle müştereken inşa et
tikleri binalar· şunlardır: 

Beylerbeyi Sarayı; Çırağan Sarayı; Kan
dilli Sultan Sarayı (Muhtemelen yandıktan 

sonra 1919 da enkazı yıktırılmıştır); Kağıtha
ne Sarayı; Aksaray Valide Camii; Kağıtha-

ne Camii; eski Harbiye .Nezareti," bugünkü 
Üniversite binası; Kasımpaşa'da eski Bahri~ 
ye Nezareti binası (bugün Hastahane); Bey
kozda Tokat Köşkü; Hekimbaşı Çiftliği Köş
kü; Kalender Köşkü; Yİldız Merasim Köşkü; 
Ayazağa Köşkü; Topkapu Sarayında Mecidi
ye Köşkü; Zincirlikuyu Köşkü; Küçükçek
mece Köşkü; Gümüşsuyu Kışlası; Maçka Kış-: 
lası ve müştemilatı; Çırağan Karakolu; Ga
latasaray Mektebi; Beşiktaş Mektebi; Beşik
taşda Akaretler; İzmitte Sultan Çiftliği bi
nası, .. 

Sarkis Bey zeka.siyle bazı müşkilatları 

da yenmiştir. Mesela, kışın suların istilasına 
maruz kalan Kağıthane Sarayını, içindeki 
eşyaları boşaltmadan bir metre yükseltmiştir. 
Yarılarak denize meyleden Arnavutköy Sul
tan Sarayının duvarını da düzeltmiştir. Sul
tan Mecidle Selaniğe gittiğinde, bir gece için-· 
de orada mermerden bir havuz inşa etmiştir. 
Beşçınar tesmiye olunan bu mevkide, _ Padi
şah şehrin ekabirini kabul etmiştir. 

Vaktında Paris'de neşredilen «Le Monde 
İllustren mecmuası, Sarkis Beye aşağıdaki 
satırları hasretmiştir; 

«Son zamanlarda tstanbul'u ziyaret eden 
mümtaz yolcular, Boğa~n iki yakasını süs~ 
leyen sanat ve meharetle inşa edilmiş o muh
teşem binaların ve sarayların Üzerlerinde bı
rakan intibaları anlatmaktadırlar. Bunların, 

Sarkis Bey Balyan'ın eserleri olduğunu işiten
ler hayret etmişlerdir. Bu istidatlı şahsa en _ 
fazla şöhret kazandıran keyfiyet binaların 
inşaatındaki sürattır. Mesela, bizim yeni 
Opera gibi muhteşen ve muazzam olan Bey
lerbeyi Sarayı iki senede ikmal edilmiştir. 

Yontma taşlardan ve mermerden inşa edilen 
ve bizim «Bibliotheque Nationale» kadar bir 
bina olan Yıldız Köşkü, altı aydan daha az 
bir müddet zarfında tamamlanmıştır. Süratle 
birlikde; yerli ihtiyaçlara uygun ekonomik 
ve idari kabiliyetleri sayesinde, Ekselansları, 
bütün bu binaları, bizim Hazinemizin sarfe
deceği paranın üçte biri ile meydana getir
mişlerdir.» 

Sarkis Bey Balyan'ın ebedi istiratgahı, 

Bağlarbaşı Ermeni Mezarlığında, büyük pe
derinin yanındadır. Üzerinde büyük fakat ba
sit bir taş mevcuttur, T~rihsiz; kitabesi de 
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muhtasar ve.mensurdur. Üzerinde nakış ola
rak iri boyda iki defne dalı görülmektedir. 

Kevork Pamukciyan . 

Kevork Pamukciyan Sarkis Bey Balyan' 
ın Boğaziçinde Kuruçeşme önündeki adacık
da öldüğünü kaydediyor. Bu. adacığın Sarkis 
Beye nasıl intikal ettiğini · tesbit edemedik. 
Birinci Cihan Harbi sonuna kadar bu ada 
«Serkis Bey Adası» adı ile anıllrdı, ve Şirke
ti Hayriyenin kömür deposu idi. 1960 da yaş
ları elli beşi bulmuş olanlar Serkis Bey Ada
sını kömür deposu olarak hatırlar; kömür 
yığınları arasında amele ve bekçi kulubeleri 
ve gaayet harab ahşab bir köşk görülürdü; 
1913-1914 yıllarında yaşlı İstanbullulardan· 
«vaktiyle Cennet köşesi gibi bir adacık idi» 
diye işidilir. Şirketi Hayriyenin lağvinde 

Serkis Bey Adası yine depo kaldı; Şu son 
yıllar içindedir ki bu güzel ada Galata Sa
rayı Spor klübüne verilmiş, bu klübün deniz-. 
cilik · şubesi buraya nakledilmiş ve Serkis Bey 
Adası bu vesile ile temizlenüp imar oluna
rak yine Boğazın bir ziyareti o!muştur (B.: 
Kuruçeşme Adacığı). 

BALYAN (Senekerim) - Kirkor Ami
ra Balyan'ın biraderidir. · «Kudüs Tarihi» ad
lı Ermenice bir eserde (S. 1279) bulunan me. · 
zartaşının kitabesine göre,· 2 Eylill 1833. de 
vefat etmiştir. Bu vesikada, Kirkor Kalfanın 
biraderi olduğu da kayıtlıdır. Sen.ekerim Bal
yan Kudüs Ermeni Kabristanına· gömülmüş 
olduğuna göre, muhtemelen Mukaddes Yer
leri ziyaret etmek üzere mezkur şehre gide
rek orada vefat etmiştir. 

Bu mimarın eserleri meyanında, ancak, 
1828 de inşa edilen bugünkü Bayazıt Yangın 
Kulesi bilinmektedir. Bu husus, meşhur ta
rihçi, coğrafyacı ve şair Levont Alişan'ın 

(1820.:1901), 1853 de münteşir «Coğrafya» 

adlı eserinde zikredilmektedir. Aynı keyfiyet, 
1875 ve 1887 yıllarında İstanbulda neşredi
len diğer iki Ermenice mehazda da mukay
yeddir. 

Kevork Pamukciyan 

BALYAN (Sinion Bey) - Karabet Ami
ra'nın oğludur. Hassa Mimarı ve aynı zaman
da mahir bir desinatör olan Simon Bey, bü
yük bir zarafetile bazı muhteşem binaların 

renkli minyatür resimlerini hazırlamı~tır. 

Dr. Antranik. Paşa Gırcikyan'ın (1819-1894) 
kızı Paris'le evlenmiştir; 1894 de ölmüştür. 

Kevork Pamukciyan 

BALYAN AİLESİ ve MENŞEİ- İstan
bul ve civarını, emsalsız zerafet ve ihtişam- . 
da, saray, cami, kilise, köşk, kışla, mektep 
ve sair binalarla süsleyen ve takriben birbu
çuk asırlık bir müddet zarfında faaliyette bu
lunan Balyan ailesinin, Arutyun Mırmıryan, 
Vahan Zartaryan ve Teotik Labcinciyan gi
bi bazı müdekkikler, hiçbir esaslı vesikaya 
istinad etmeden,. çok eski olduğunu söyle
mektedirler: Bu muharrirlere göre, on yedin
ci asırda Maraş taraflarında Bali (Bilahare 
Belen) adlı bir köy varmış ki, idaresi Balyan
ların elinde imiş. Geçen asrın Fransız tarih
çilerinden Saint-Martin ise Onbeşinc:i asrın 

ortalarında Balyanların mezkur köye isimle
rini verdiklerini yazmaktadır. Onbeşinci asır
da, bilhassa Anadolu Ermenileri arasında 

«yan» soyadı ancak zadegan ailelerde pek 
nadiren kullanıldığı için bu kaydın doğru ol
masına ihtimal vermek güçtür. 

1683 de Belen köyü muhtarı Bali Bal
yan, Üçüncü Sultan Mehmed'in ismi meç
hul ermeni hassa mimarı ile tanışıp kızı ile 
evlenir. Kayın pederinin· ölümünü müteakib 
Hassa Mimarı olarak yerine geçer. 16 sene
lik hizmetten sonra, vefat ederek yerini Mi
nas adlı oğluna bırakır. Bu da Üçüncü Sultan 
Ahmed'e ve Birinci Sultan Mahmud'a hiz
mette bulunduktan sonra, 1703 de vefat edip 
yerine oğlu Makar geçer. Az zamanda büyük 
şöhret kazanan bu şahıs, bazı iftiralar yüzün
den Sultan Mahİnud'un itimadını kaybede
rek Bayburta sürgün edilir. Bilahare bazı 
kimselerin · şefaatı ile affa nail olarak İstan
bul'a dönüp, birçok mühim eserler -mey~ana 
getirir. 

Bayanların sülalesinden zannedilen eski 
simalarin şeceresinin çürük olduğuna bir de
lil de, Teotik Labcinciyan'ın Bali Kalfanın 
1725 de vefat ettiğini yazmasına rağmen, Va
han Zartarya~'ın yerine geçen oğlu Minas 
Kalfanın 1703 de öldüğünü kaydetmesidir·. 
Teorik'e göre ise Minas Kalfanın ölümü 1730 
da vuku bulmuştur. 

Nuruosmaniye'nin mimarlığı bu kalfa
ya atfediliyorsa da, müteveffa müdekkik Yet~ 
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Hasıla Mimarı 
KtRKOR AMtRA BALYAN 

(17H - 1831) 

Sarayburnunda 1875 de yanan Sallil:;ar~ 
Eski Çırağan Sarayı 
Eski Dolmabağçe Sarayı 
Eski Beylerbeyi Sarayı 
Arnavudkqy Valide Sahilsarayı 
Defterdar Sahilsarayı 
Nusretiye Camii 
Selimiye Kışlası 

Davudpaşa Kışlası 

Darbhane 
Aynalı Kavak Kasrı 
Esld -Bayazıd Yagın Kulesi 
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SOFYA HANIM LUSYA HANIM Hasaa Mimarı 

KARABET AMİRA BALYAN 

Huııa Mimarı 
AGOP BALYAN 

(18$8 - 1875 

Beylerbeyi Sarayı 
Tokad Köşkü -
Koşu yolunda Validesultaıı 
Köşkü 
Aksaray Valide Camiı 

1 
Hassa Mimarı 

Miny'atii.r R-amı · 
SIMON BALYAN 

(? - 1894) 

(1800 - 1866) 

Dolmabağçe Sarayı 

Salıpazarı Sahilsarayı 

Çırağan Saray1 
Ortaköy Camii 

· Eyyubda Çifte Saraylar 
Harbiye · Mektebi 
Yıldızda Eski Köşk 
Yeşilköyde ttü'nkar Köşkü 
Mahmud il, TUrbesi 
Abdülmecid Türbesi 
Bağçeköy Valide Bendi 
Bakırköy Dokuma Fabrikası 
Zeytinburnu Fabrikası 
İzmit Hünkar Köşkü 
iimit Çuha Fabrikası 
Hereke Fabrikası 

1 
Haısa Mimarı 

SARKtS · BALYAN 
- (1835 - 1899) 

Beylerbeyi Sarayı 
Çırağan Sarayı 

Çağlayan Kasrı 
Çağlayan Camü 
Aksaray Valide Camii 
Harbiye Nezareti (Üniver

site 
Tokad Kasrı 
Hekimbaşı Çiftliği Köşkü 
Yıldız ve Muayede Karsı 
Validebağı Köşkü 

Ayazağ'a Kasn 
Topkapı Sarayında Mecidi
ye Kasrı 
Zincirlikuyu Kasrı 
Küçükçekmece Hünkar 
Kasrı 
Galatasaray Lisesi 
Kasımpaşada Divanhan.e 
(Bahriye Nezareti) 
Kalender Köşkü 
Gümüşsuyu Kışlası 

Maçka Kışlası 

Beşiktaşda Akaaretler 
izmitde Sultan Çiftliği bi
nası 

7 
Hassa Mimarı 

NİKOGOS BALYAN 
(18H - 1858) . 

Dolmabağçe S. Muayede 
Salonu 
Ayni SaraY'da iki meı:Asim 
kapısı 

Ortaköy Camii 
Ihlamur Kasrı 
Küçüksu Kasrı 
Tophane Saat Kulesi 
Yeni Çİrağan Sarayı planı 

Saray Miinan 
LEVON BALYAN 

BALYAN AtLESt Kt)Tt)()'O 
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vart Alyanakyan'a göre, mezkur Camiin mi
marı Kayserinin Nize yahut Nirze köyünden 
Simeon Kalfadır. Alyanakyan, sabık Pangal
tı-Ermeni Kabristanında bu şahsın mezarta
şına da tesadüf etmiştir. Kitabeye göre vefa
tı 1761 dedir. E. Mamboury dahi mezkur ca
miin mimarının Simeon Kalfa olduğunu kay
detmektedir. 

İlk defa Balyan soyadım taşıyan Kirkor 
Amira'nın şimdiye kadar, işte bu Makar kal
fanın oğlu olduğu zannedilmekteydi. Halbu
ki, zaman mefhumu bakımından bile, Minas 
Kalfanın ölüm tarihi olduğu söylenen 1703 
ile torunu zannedilen Kirkor Kalfanın öldüğü 
1831 tarihleri arasında iki neslin değil en az 

beş neslin meydana gelmesi lazımdı. Binaena
leyh mezkur şecerenin hiçbir esasa dayanma
dığı aşikardır. Tarafımızdan· meydana çıkarı
lan iki vesikaya istinaden, Balyan Kirkor 
Kalfanın, Hassa mimarı Merametçi Bali Kal
fa'nın (B. Bali Kalfa) oğlu ~lduğu belirmiş
tir. Merametc_i lakabını taşıyan kalfalar ai
lesi "ise, mevsuk menbalar olan, Bağlarbaşı 

Ermeni Kabristanında tarafımızdan tesbit 
edilen mezartaşı kitabelerine göre, Kayseri
nin Derevek yahut Derevank köyündendir: 
ler. Mezkur kaynaklara istinaden, bu aileden 
Meı:ametci Kalust Kalfa 21 Mart 1779 da ve 
rahip Toros'un oğlu olan Merametci Sarkis. 
Kalfa ise 17.96 da vefat etmişleıdir. 

Diğer taraftan, Balyanların aslen Kayse
rili olmaları hususunda, Kirkor Amira'nın 

1820 de Kayseriye sürgün edilmesini ve da
madı Serveryan Ohannes Amira'nın da Kay
serili olduğunu nazarı itibara almak icap 
eder. Esasen, onaltıncı, onyedinci, onsekizinci 
ve hatta. ondokuzuncu asırlarda: İstanbul'da 

faaliyette bulunan Ermeni mimarlarının tak
riben yüzde sekseni Kayserilidir. Kirkor Kal
fanın katibi yazıcı Boğos Ağanın da Kayseri
ii olduğunu unutma;r.nak lazımdır. 

Balyanlar hakkında en mühim mehazlar, 
eskilerde Vahan Zartaryan'ın «Hişataka

r~n:• = Abid~» (İstanbul, 1910) . adlı eseri ile 
Teotik Labcinciyan'ın 1921 yılı salnamesidir. 
Yenilerden ise, genç müdekkik ve desinatör 
Bere Erziyan'ın şehrimizde münteşir «Surp, 
Pırgiç» mecmuasının 1952 - 1957 yıllarının 

muhtelif sayılarında intişar eden yazı serisi-

ni zikretmek lazımdır. Burada, Balyanların 
eserleri hakkında dolgun malumatla birlik
de, onlardan birçoklarının zengin resimleri
ne de tesadüf etmek kabildir. 

Kevork Pamukciyan 

BALYOS - Balyoz ve baylos şekille
rinde de yazılır; eski Venedik · Cumhuriyeti 
elçilerinin unvanı olup· İtalyanca aslı «bailo» 

-dur, latince « bajulus» kelimesinden çıkmış
tır, frans_ızlar «hail, bayle», ingilizler de «bai
iey, bailif» demişle,rdir; İstanbulda daimi 
Venedik elçileri, fetihden bir sene sonra, 1454 
de imzalanan bir ticaret müahedesinin im
zasını müteakib oturmağa başlamış, zaman 
ile Türkler, yukarıda kaydetdiğimiz şekiller
de telaffuz ettikleri bu unvanı bütün batılı 

elçiler için de kullanmaya başlamışlardır; 

mesela, Onyedinci asır ortasında İngilterenin 
İzmir karı.olusu olan münasebetsiz bir adam 
ile İstanbuldaki İngiliz elçisinin sebeb ol
dukları bir vak'a yüzünden azledilen şeyhü
lislam Mehmed Bahai; Efendinin yerine ta
yin edilen Karaçelebizade Abdülaziz Efendi: 

Balyos müftüsüdür Abdülaziz 
., 

diye hicvedilmişdi (B.: Bahai Efendi, Meh
med; Abdülaziz Efendi, Karaçelebizade). 

Venedik Cumhuriyetinin balyos unvanı 

ile ilk daimi elçisi, 1454 muahedesini imza
layan Bartolommeo Marcello olmuştur. (B.: 
Elçi; Elçi Hanı; Ven edik Elçileri) . 

BALYOS HAMAMI - Bu hamam adına 
yalnız Evliya Çelebide rastladık; Galata sara
yının yanı başında olduğunu yazıyor. Gala
tasarayınm yanı başında yalnız Galatasarayı 
hamamı vardır; bu hamam da Galatasarayın
daki acemi oğlanlara mahsus olarak yapıl
mıştır. Evliya Çelebi Galatasaray Hamamı
nı ayrıca kaydetmediğine göre Balyos Hama
mı, adını verdiği Galatasarayı Hamamı ol
ması gerekir (B.: Galatasaray Hamamı). 

Acemi oğlanları hamama sabahın çok 
erken saatlerinde girerlerdi; yıkanmada şer'i 
temizlik de bulunduğu için sabah namazın
dan evvel hamamdan çıkmış olurlardı, bü-. 
tün gün, bu kışla-okul. hamamının kapalı 

kalmayıp, uşakları yine acemi oğlanlardan 

olmak üzere· halka da açıldığını, ve bilhassa, 
bir cemile olarak Galatadaki elçilikler men
sublarına tahsis edilmiş olduğu tahmin etli-
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lebilir. Dellakları acemi oğlanlarının zeber
destlerinden seçilmiş böyle bir hamama, me
sela, İngiltere Kraliçesi Büyük Elisabeth'in 
lstanbuldaki fevkalade elçisi Sir Edward 
Barton yaradılışında elçilerin gelebilecekle!'i 
tahmin olunabilir (B.: Barton, Edward). 

BALYOZ - Demircilerin narı beyza 
(= ağarmış ateş) haline gelmiş demirleri 
örs üstünde dövdükleri gaayet büyük ağır 
çekiç, dört beş sefer hava.ya kaldırıb indir
mek için acı bazu kuvvetine sahih olmak ge
rekir ki, bir balyosun ateş halindeki demir 
üstüne inmesi ile etrafa saçılan kıvılcımlar, 
istisnasız hepsinin içi ve dışı kapkara demir
ci dükkanlarına feerik bir hal verir, iş başın
da yarı çıplak gene ve tuvana bir demirci de . 
Kadim Yunanın cehennem mabudunu andırır. 
Divan edebiyatımızda en güzel beyitlerden 
biri, Dördüncü Sultan Murad ile 'devrinin 
büyük şairi N ef'i tarafından, İstanbulda De
mircııer çarşısında balyozla demir döven bir 
delikanlı şanında irticalen söylenmiştir; fık

ra şöyle nakledilmiştir: 

Kıyafetini değiştirerek şehir içinde do
laşmasını pek seven Sultan Murad bir gün 
Nefi ile demirciler içinden geçerken, ayağın
da bir don, yalın ayak, gövdesi çıplak bal
yoz sallaya_n ve erkek güzelliğinin muhteşem 
timsali olan genç bir demirci görür. Ağır çe
kicin her inişinde binlerce kıvılcım saçılmak
tadır. Şair hükümdar heman: 

Düşdü dı\meni dile bir şereri sôz efgen 

der, Nef'i de etrafına bakar, mısram matufu
nu görür; ve derhal ikinci mısraı söyleyerek 
meşhur beyiti tamamlar: 

Aşk· ahengeri zenciri cünôn işler iken 

Dilimizde erkek gücü ve kuvveti şanın
da iti kıyım bir ayağın topuğu ile· büyük bir 
elin yumruğu balyoza benzetilir .. Böyle bir 
pençe yumruğa sahih olanlar~an biri, 1960 
da Kırpınarda Türkiye baş pehlivanı olan 
İbrahim Karabacak'dır. 1891 senesinde de, 
Galatada yalı boyunda bir kayıkcı kahveha
nesinde Temel· adında bir laz kayıkcı; bıçak
la saldıran bir paHkaryayı, yalın ayağı ile 
indirdiği bir tekme ile sansız . olarak yere 
sermişdir ki, Çankmlı Hacışeyhoğlu Ahmed 
Kemal Bey: ·"Lazın topuğu palikaryanm ka
burga kemiklerini balyoz gibi birbirine ge-

çirınişdi" diyor (B.: Demirciler). 
Son Yeniçerilerden halk şairi Galata:ıı 

Hüseyin Ağanın destan mecmuasında da şöy
le bir beyit vardır: 

Balyoz gibi demir gulle topıığ·u 

Yıtğlı kara. Galatanm kopuğu 

BAMBURUKLARINI SÖKMEK - De-
ğerli dil bilgini F. Devellioğ1unu1' tesbit· et~ 
tiği argo deyimlerden, birini berbad ve pe
rişan etmek, ( döverek adamakıllı hırpala

mak) ; Devellioğlu şu misali veriyor: «piyası
tos olunca (yakalanınca) herifin bamburuk
larını sökmüşler». 

BibL: Ferid Devellio.ğ'lu, Türk Argosu 

BAMYA - EbegömecigiHer • ailesinden 
malum sebze; mern1eketimizd~ «Amasya 
bamyası», «Balıkesir bamyası» ve «sultani 
bamya» isimleri ile üç çeşidi vardır; Amas~ 
ya bamyası bodur bamya olup ipliğe dizile
rek kurutulur, kışın yenilir, kış bamyasıdır; 
diğer iki çeşidi taze olarak mevsiminde, . ya-

Balyoz savuran demirci 
(Resim: s. B.) 
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zın istihlak. olunur; sultani bamya tstanbu
lun yerli bamyasıdır. 

İstanbulda bilhassa ortahalli · ve kibar 
mutbaklarına girmiş, ayak takımı bu nazik 
sebzeye pek rağbet. ede gelmemiştir. 

Kıyma ile ·veya parça etle sade yağlı ola
rak pişirilir; zeytinyağlısı olmaz. Bamyayı 

kehrüba gibi sap sarı pişirmek, pişer iken 
karartmamak aşçılık hüneridir. Ayrıca yaz 
türlüsüne girer, pilava, piliç kızartmasına 

garni olur. Eski İstanbul mutbağının husf:ısi
yetlerinden biri olan ve «aside» denilen ye
meğin de, yeri hiç bir sebze·ile değişmez gar
nisi idi, yani aside mutlaka bamya ile yeni
lirdi (Aside arpa unu yahut pirinç unu ile 
yapılan bir nevi bulamaçtır; sofraya lenger 
ile gelir, ortas+ çukurlaştırılmış ve oraya da 
etli bamya konulmuş olurdu. Bu yemeği İs
tanbul mutbağı kaybetmiş bulunmaktadır.) 

Edµ-ne kapusu dışında bir bamya tarla
sı, geçen asırda İstanbul'un namlı.bir mesiresi 
·idi. İstanbulun en güzel yerli sultani bamya
ları Bostancı ile Pendik arasındaki bostanlar
da yetişir-; zamanımızda bu bostanlar da gün 
günden azalmakla, yerlerini villalara, villa -
apartımanlara bırakmaktadır. 

BAMYA - Haneberduş külhani argo-. 
sunda, matiıfu sabilik çağından henüz çık
mış erkek çocuklar olan müstehcen lafızlar

dan. 
BAMYACILAR OCAÖI...:...... Bostancılar 

adı altında toplanmış Topkapusu sarayının 

dış hizmet ocaklarından birinin adıdır (B.: 
Bostancı, Bostancı Ocakları). Ah1,rkapuda 
Cankurtaran mevkiinde sarayın büyük kapu
larından biri olan Otluk kapusuna yakın sa

. ray bostanlarında sebze yetiştirirler ve yine 
o civarda «İncili Köşk» adını da taşıyan -Sı
nanp;ı.şa köşkünün bekciliğini yaparlardı (B.: 
İncili köşk). Bazı muharrirler bostancı· ocak-
18:rından birinin de «Lahnacıl_ar Ocağı» adını 
taşıdığinı yazarlar; biz bostancı ocakları ara
sında . «L~hnacb> adıria rastlamadık; Üçüncü 
Sultan Selim ile İkinci Sultan Mehmed bu 
saray bostanlarında tüfenkle · nişancılık yap
mışlar, birer hatıra nişan diktirtmişlerdi, 

_ bağçıvan bostancıların gönüllerini almak için 
bu taşlardan birinin üstüne taşdan bir bam
ya, diğerinin üstüne de bir lahna _ yapılıp 
konmuştu; bir bamyacılar Ocağı mevcud ol-

·•-1:\ :'Z! < ::;,.~-~,-\ _...,_. ...... ;":, • ;: .. , 
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duğuna göre, lahnalı taşdan da bir lahnacı
lar Ocağının bulunacağı yakıştırılmış olsa 
gerektir. İki keskin nişancı padişahın üstleri 
bamya ve lahna şekilli nişan taşları için vak' -
anüvis Abduİ'rahman Şeref Efendi merhum 
şunları yazıyor: «Vakia Ata Tarihinde bir 
Lahna Ocağı mezkur (Atada Lahna Ocağın
dan bahis yoktur, Bamyacılar Ocağından 

bahseder) ve bu ocak efradı saray bostanla.
rında sebze yetiştirmekle mükellef oldukları 
muharrer ise de nişan taşlarının tepesinde 
lahna ve bamya şekillerinin bulunmasına bir 
mana verilemedi, rüfekaadan biri, gerek Sul
tan Selimin ve gerek Sultan Mahmudun o 
mevkide nişan atmaları bu ocaklar efradına 
müstevcib mülahat olduğundan alameti fa
rıkalarının sütunlar üzerine vaz'ı onları talti
fen olsa gerektir diye bir sureti tevcih bul
du» (B.: Bamyalı Nizam Taşı). 

BAMYACI SOKAGI - . Kuzguncukda
dır; 1934 Belediye Şehir Rehberinin 27 nu
maralı paftasında, bir çıkmaz sokak olarak 
gösterilmiştir; Bican efendi sokağı üzerinde
ki kavuşağından Paşaiimanı korusunun içi
ne doğru uzanır, oldukca dik bir bayır üstün
dedir, Bereketli sokak ve Tütsülü sokak ile 
birer dört yol ağzı yaparak kesişir. Tütsülü 
sokak kavuşağına kadar bir arabanın rahat 
geçebileceği genişlikte, kaba taş döşelidir; bu 
kavuşakdan ötesi hem daralır, hem de toprak 
yoldur. 

Bu sokak üzerinde ikişer üçer katlı ka
gir ve ahşab evlerin, ki bir kısmına köşk da
-hi denilebilir, hali vakti yerinde aile mesken
leri olduğu bellidir. Sırtın doruğunda bulu
nan bu sokağın bütün noktasından Boğazın, 
denizin görünüşü pek güzeldir (1951) . 

BAMYA TARLASI - Edirnekapusu dı
şında eski bir mesiredir; bilhassa geçen asır 
sonlarında hemen bütün bostanlar bağlar, bu 
arada yine Edirnekapusu dışında meşhur bir 
mısır tarlası gibi bu bamya tarlası da akşam
ları bazı rin<llerin sevgilileri ile ağyar gözün
den ırak, buluşup can sohbeti ettikleri bir yer 
olmuştu. 

Son yıllarda Edirnekapu şehitliğine ek
lenmiştir. 

BAMYA TARLASI - Haneberduş kül
haniler argosunda «mezarlık». F. Devellioğ-
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lu su misali veriyor: «Binliği yuvarlarsan 
boylarsın bamya tarlasını!». Biz İstanbul ha
neberduşları ağzında bU deyimi bulamachk. 
Bir pırpırı delikanlı: «Ben tahtalı köyü bi
lirim (B.: Tahtalı köy; Taşlıtarla). Edirne
kapu dışında mezarlıklardan gidilir bir yer 
var. Bamya Tarlası derler oraya» dedi, hak
lıdır, bu deyim tam argo deyim olmayup et
rafı mezarlık bir semte işaret olsa gerektir. 
Bibi.: Ferid Develllioğ~u Türk Arg.osu 

BANARLI (Nihad Sami) - Muallim, 
m~lm{rir, edib; Türk maarif ve İstanbul b~-

' . 
_sınınm'seçkin simalarından; 18 Nisan 1907 
de fstanbtd'da, Fatih'de, Hafızpaşa Mahalle
sinde doğmuştur. Aslen Trabzon'un Alemdar
zade ailesinden, bu ailenin Hacı Hüseyin 
Alemdarzade kolundandır. Fatih yangınında 
zıyaa uğrayan aile kütüğüne göre Trabzon' -
da yerleşen ilk dedesi, Fatih Sultan Mehmed-

. in Trabzon fethinde bulunan alemdarıdır. 
Büyük · dedesi, . Alemdarzade Hacı Arif 

. Ağa dedesi de 1293 de açılan ilk Osman 
lı Meclis-i Meb'O.san'ında Trabzon meb'usu 
olarak bulunan Emi~ Hilmi Efend/air. 

Babası, son asır Osmanlı mutasarrıfların
dan İlyas Sami Bey'dir. Annesi, Trabzon'un 
Hacı Pir Efendi - zade ailesinden Hafıza Na
dire Hanımdır. "Banarlı" soy adını, ağabeyisi 
Hilmi Bey'in Tekirdağı'nda, Banarlı köyün
de nahiye müdürlüğü yaptığı 1920-1930 yıl

larında gerek babasının gerek annesinin bir: 
biri ardınca misafir bulundukları · bu köyde 
vefat edip Banarlı'ya gömülmeleri dolayısıy
le almıştır. 

Nihad Sami, ilk tahsilini Fatih Sultan 
Mehmed Vakıf Mektebi ile Gelenbevi ve Mer
can idadilerinin ilk kısımlarında yapmış, or
ta tahsilini Vefa Sultanisinde tamamlamış-

. tır. 
. Lise tahsilini İstiklal Lisesinde pek iyi 
derece ile bitirmiş, 1927-28 yılında İstanbul 
Da .. rülfünunu ve Yüksek Muallim Mekteb-i 
Edebiyat bölümüne girmiş, başta Fuad Köp
rülü olmak üzere, Ferid Kam, Ali Ekrem 
Bolayir, Rağıb Hulusi gibi otoritelerden ders 
gördükten sonra 1930 da bu fakülteden de pek 
iyi derece ile mezun olmuştur. 

Bundan sonra sırasıyle Edirne Lisesin
de, Edirne Kız ve Erkek Muallim mekteple-

rinde, İstanbul Kabataş Lisesinde, Galatasa
ray Lisesinde, Boğaziçi ve Şişli Terakki hu
susi liselerinde edebiyat mualHniliği yapan 
Banarlı 194 7 . yılından beri İstanbul Eğitim·• 

Enstitüsü'nde ve 1950 den beri Yüksek Öğ
retmen Okulu'nda ve 1959 Kasım'ında açılan 
Yüksek İslam Enstitüsü'nde Türk dili, ede-
biyatı ve Türk edebiyatı tarihi hocalığı yap
maktadır. 

1957-58 de Yüksek Öğretmen Okulu, 
.Eğitim Enstitüsü ve İlk öğretmen Okulu Mü
dürlüğü vazifesini de yapmıştır. 

Banar lı, daha orta okul sıralarında iken, 
çok sayıda mektep ve salon temsilleri yazmış, 
manzum ve mensur piyesleri, okullarda, Top
ka pı, İstanbul ve Cumhuriyet Gençler Mah
fili sahnelerinde temsil edilmiştir. Bunlar
dan «Kızıl Çağlayan» ve «Bir Yuvanın Şar-· 
kısı» adlı, milli, manzum piyesleri 1933 de 
Maarif Vekaleti tarafından açılan piyes mu
sabakasıni kazanarak vekaletçe neşredilmiş, 
«Kızıl Çağlayan» piyes_i, ayrıca Murad Filim 
tarafından filme alınmıştır. Lise sıraların.da 

iken muallimlik aşkıyle yazdığı «Sular Ka~ 
rarırken» adlı piyesiyle.« Yabancı>.,, «Duman• . 
lı Dağlar» piyesleri de o devir İstanbul genç
liği arasında defalar temsil edilmiştir. 

Banarli'nın ilk ilmi eseri 1939 da Türki-
. yat Enstitüsü tarafından ve hocası Fuad Köp~ 
rülü'nün bir takrizi ile neşredilen «Dastan-ı 
Tevarih-i Müluk-i Al-i Osman» adlı monog-' 
r.afisidir. Bu eserin mevzuu, Ahmetli tarafın-

dan yazılan ilk , .~""'~.--,,,-///. --~ 
manzum Osmanlı / .;1//21 · 
vakaayi namesidir. 
Banarlı'nm bu ese
_ri, Maarif Vekaleti 
tarafından · bir kı-

dem zammı ile mü
kafa tlandırılmıştır. 

Banarlı, bundan 
sonra, liseler için 
edebiyat kitapları. 

. hazırlamıştır; bun -
lar. Edebi Bilgiler 
(1940), Metinlerle 
E d e b i Bilgiler 
(1950) ,. Metinlerle 
Türk Edebiyatı (l,. 

; 

' 

Nihad Simi Banarlı 
(Resim: Nezih) 
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II, III. 1951-1954), Metinlerle Türk ve Batı 
Edebiyatı (1. il. in. 1955-1959) adlı eser
lerdir. 

Diğer mühim eserleri, 1948 de Yedigün 
müessesesi tarafından neşredilen «Destan
lar Devrinden Zamanım1za Kadar Resimli 
Türk Edebiyatı Tarihi'dir. Bu __ eser, 27 asır
lık Türk edebiyatını, Türkiye'de ilk defa bir 
bütün halinde ihtiva eden edebiyat tarihidir. 

«Namık Kemal ve Türk-Osmanlı Milli
yetçiliği adlı konferansı, Edebiyat Fakültesi 
Mezunlar Cemiyeti tarafından neşredilmiş, 

«İstanbul Fethini Gören Üsküdar» ve «Fati
hin Zafer Sırları» adlı makalelerinin İstan
bul Enstitüsü Mecmuasında ayrı basımı ya
pılmıştır. (1958, 1959) 

Banarlı, ilmi, edebi, içtimai gazete ma
kaleleri yazmaya 1931 de Edirne'de başlamış 
fakat bilhassa 1948 den beri her hafta «Hüri
yet» gazetesinde intişar eden «Edebi Sohbet
ler» başlıklı, 700 den fazla makalesiyle geniş 
alaka ve tesir uyandırmıştır.· Bunlar arasın
da edebi tenkid ve tedkiklerle Türkiye Türk
çesi'nin müdafaasına ait yazıları bilhassa mü
himdir. 

Bu satırlarin yazıldığı 1959 yılında mu
allimlik vazifelerinden başka İstanbul Fetih 
Cemiyeti idare heyeti azası ve bu cemiyetle
rinden başka İstanbul Fetih Cemiyeti idare 
heyeti azası ve bu cemiyetlerin ilim organ
ları olan İstanbul Enstitüsü ile Yahya Kemal 
Enstitüsünün umumi katibi, İstanbul ve Yah
ya Kemal Enstitüleri Mecmualarının -müdü
rü bulunuyordu. 

Banarli'rtın, hocalıktan ve muharrirlik
ten sonra, ikinci meslek seçtiği çeşitli el ça
lışmaları vardır. Marangozluk, oymacılık, 

dekorasyon çalışmaları bunlar arasındadır. 

Bebek'de Ehram Yokuşu'nda 1956-1959,., yıl
larında yapılan üç katlı köşkünün kalfalığını 
kendisi yapmış, bu evin birçok kısımlan ve 
mesela bütün merdivenleri kendi elinden çık
mıştır. Binanın inşaasında mimar arkadaş ve 
talebelerinin de yardımı, kıymetli fikirleri 
olmakla beraber, köşkün planı, taksimat ve 
teferrüatı yine Banarlı tarafından yapılmış 
ve işlenmiştir. Bu köşkün bugün hala ta
mamlanmış olması, Banarıl'nın vakit buldu
ğu zamanlarda yapılabilmesi yüzündendir. 

«Bir Güzelliğin Hikayesi» adlı tezli ro-

manı Hürriyet'de tefrika edilen Banarlı'nın, 
başka Ülkü· ve Yedigün Mecmuaları olmak 
üzere muhtelif gazete ve mecmualarda inti
şar etmiş, elliye yakın şiiri vardır. Aşağıda
ki misralar şiir diline örnektir. 

İSTANBUL FETHİ İÇİN l\USR.AR 
Coşkun~a gönül, çekilmiyor sed .. 
Ruhum, yine dalga dalga hasret: 
Gelseydim eğer Fetih gününde, 
Vursaydı kulaklarımda nevbet; 
Fatih, yine ordunun önünde, 

Çıkmış gibi bir kıbç, kınında'n, 
Uçsaydı beyaz küheylanıyle .. 

Son haddine yaklaşinca savlet, 

Şahin gibi şahlanıı, da Sultan, 

At sürdüğü hür denizde, bir an, 

Geçseydi bir ürperiş sulardan .. 
Top sesleri gürleseydi, yer yer, 

Yer yer donanıp şehid kanıyle, 

Olsaydı benim, bu şanlı belde .. 
Gülbangini dinletip yakından, 

Dolsaydı sada sada o erler, 

. Gök kubbeli şehre bir seherde .• 

Ruhum bu tahayyülün yanından 

Geçmekle de bahtıyar olurdu. 
Tanrım!. kı' değer verip ezelde, 

Seçdln beni Fatih'ln kanından; 

Kıldın vatan en şerefli yurdu; 

Ettin bana bir cihanı kısmet .. 

Göster, göreyim, şu göklerinde, 

Bir ak bulut ortasında resm - et, 

Göster .. Nasıl anlı şanlı girdi, 
istanbul'a ah İkinci Mehmed!. 

Lakin ben o kavmin Ôğluyom kt 

Şihane ga~a devirlerinde, 

Fatih ile çağdaş olmasam da, 

Tirlhimi dolduran mehil.bet, 

İstanbul'u zapteden o cedler, 

Bir gün uyanır kabirlerinde: 

Toplar, yine anlı şanlı gürler, 

Fa.tih, heyecanlanır derinde; 

Geçmiş güne duyduğum bu hasret 

Bir vuslata yol bulur, müebbed, 

Başlar yohın ortasinda rüya. .. 
' Fethin sesi yükselince bir gün, 

Gök kubbede her sadidan üstün 
Mimar Sinan•ın miniireslnde, 

Itri'nin uğuldayan sesill(~e, 

Namık Kemil'in nesirlerinde, 

Yahya, Kemal'in şiirlerinde 



BANÖIRMALI TEKKESİ VE CAMİİ - 2162 -

BANDIRMALI TEKKESİ VE CAMİİ -
Üsküdar'da !na.diye yokuşunun üst başında 
mezarlığa karşı büyük ve meşhur bir celveti 
dergahı idi; fevkaani olan Cami de, tekkenin 
kurucusu Bandırmalı Şeyh Yusuf Nızamed
din Celveti'nin evi iken, on sekizinci asrın 

ünlü sadrazamlarından olup Şeyh Yusuf'a 
kalben bağlı olan · Hekimoğlu Ali Paşa ilk 
sadareti zamanında büyük ve yeni bir tek
ke yaptırmış, şeyhin evini de fevkaani bir 
camie tahvil ile minber koymuştur, camiin 

. . . 
masrafları ile hademesi aylıkları için de is-
tahbulda yaptırttığı_ büyük, camiin vakfın

dan para ayirtmıştı. Camiin kapusu üzerine 
şair Bahri'nin bir tarih manzumesi konmuş 
idi ki tarih beyti şudur: 
Dü kes ez yek dihan ayed begıiyed Bahriyi tarih 
Makaamı celvetiyi eyledi ihya Ali Paşa 

H. 1145 (M: 1732 - 1733) 

Yüzyirmi sene kadar sonra celvetiye mu• 
hiblerinden sadaret kaymakamı Şehla Ah-· 
med Paşa tekkeyi ve camii temellerinden ye
nilemiş, Şeyh Yusuf Nizameddinin oğlu Şeyh 
Nazif Efendi de bu yeni yapılar için şu tarihi 
söylemiş idi: 
Tab'a mülhemdir bu tarih ey Nazif 
Hariikaahi dilkiişayı evliya 

H. 1169 (M. 1755 - 1756) 

Rakamlarla beraber Hadikatül · Cevaniden 
aldığımız yukarıdaki beyitlerde tarih mıs
raları hesab edildiğinde, -Hekimoğlu yapısı 

için 1145 yerine 1139, Şehla Ahmed Paşa 
yapısı için de 1169 yerine ıi43 bulundu. He
sabda hataya düştüğümüzü. zan etmiyoruz, 
beyitlerde bir tamiyede buluamadık. Hekim 
oğlunun ilk sadareti 1144 de başladığına gö
re Bandırmalı Tekkesinin 1145 yapıldığı ha
kikate çok yakındır. 

Yine Hadikatül Cevami bu dergahın 

üçüncü defa olarak Ferari Hasan Paşa zade 
Abdullah Paşa tarafından tamir ve tecdid 
edildiğini yazıyor ve bu yapı· için de şair 

N evres'in şu beytini kaydediyor: 
Kibei uşşak Juldı bu makaamı sıdk ne' 
Sadri Vala adi Abdullah Paşayı kerim 

Bu beytin tarih mısraı da 1160 rakamını ve
riyor; Hadikadaki tarih mısralarının zabtın
da her halde bir hata olmak lazım gelir. , 

Tekkenin banisi Şeyh Yusuf'un türbesi• 

ni, şeyhin hali hayatında Kamil Ahmed Pa
şa yaptırt~ış; Şeyh Yusuf hicri 1166 (M. 
1752 - 1753) de vefat etmiş, büyük oğlu Se
lami Tekkesi şeyhi bulunduğu için Bandır

malı Dergahı postnişinliğine ortanca oğlu 
Mehmed Haşim efendi tayin edilmiş ki bu 
zat «Haşim Baba» diye meşhur imiş. 

Bu madde üzerinde tek kaynağımız olan 
Hadikatül Cevami: «Bu tekke İnadiyede ol
duğu için inadiye Tekkesi denmekle de ma
ruftur. Türbesi kadimdir (Yani Kamil Ah
med Paşa bu türbeyi yenilemiş ve genişlet
miş olmak lazım gelir), içinde medfun olan
lardan biri İstanbul fethinde kılınan ilk Cu
ma namazında hutbe okuyan zattir, etrafın
da medfun olanlar da yine o zatin akraba ve 
t_eallukaatıdır» diyor, ve maalesef İstanbul
da ilk hutbeyi okuyan bu zatın adını kaydet
miyor. 

Bandırmalı Tekkesi ve Camii, tekkelerin 
kapandığı sırada tamire muhtaç halde idi, 
Cami tekke hariminde bulunduğu için evkaf
ca kadro dışı bırakıldı; kısa bir zaman son
ra da yıkdırıldılar; halen yerlerinde temel
leri daM kaybolmak üzeredir (1960, Tem~ 
muz). 
Bil: Hadikatül Cevami, II; vasıf Hiç, Not. 

BANKA - Haneberduş külhaı_ıiler ar
gosunda genel ev, umumhane (B.: Mektep; 
Üniveısite). 
Bibl.: F. Devellioğlu, Türk argosu. 

BANKA, BANKALAR - Küçük veya 
büyük para sahiblerinden muayyen bir faiz
l_e para almak, daha yüksek faizle ve muay
yen vadelerle tüccarlara, sanayicilere, husu
si eşhasa ödünç olarak vermek; ticari sened
leri iskonto etmek, menkul ve gayri menkul 
Kıymetler üzerine yatırım yapmak, tahvilat 
veya _ vadesinden ödemek, bilumum senedler 
kuponları iskonto ederek vadesinden evvel 
ve tahvilat ve ticari mallar üzerine· avans 

· para vermek, sanayi müesseseleri · kurmak 
veya bunlara sermaye ile iştirak etmek üze• 
re kurulmuş müesseselerdir diye tarif olu· 
nan bankaların İstanbul'un günlük cemiyet 
hayatı üzerinde çok büyük rolü vardır. 

Bugünkü anlamda ilk banka miladi 1157 
tarihinde Venecİik'de meydana geldi, bundan 
takriben yediyüz yıl kadar sonra da l'stanbul• 
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da banka açıidı. İlk defa olarak Midhat Paşa
nın Tuna valiliği sırasında mumaileyh tara
fından 1863 de «Memleket Sandıkları» na
mı ile Tuna Vilayetinde teşekkül · eden ilk 
banka (Bugünkü Ziraat Bankasının ilk şek
li), kısa bir zaman sonra İstanbula intikal 
etti. Bu tarihden az sonra Osmanlı Bankası 
da İstanbulda bir şube açdı. On dokuzuncu 
asrın sonuna kadar da bankacılık yolunda 
İstanbulda ancak iki müessese daha kurul
du: İstanbul Emniyet Sandığı (1868) ve S~
lanik Bankası (1888). 

, Asrımızın başından İkinci Dünya Harbi
ne kadar (1938), İstanbulda açılmış olan 
bankalar şunlardır: 

1906 Doyçe Oryent Bank (Dresdner 
Bank'ın şubesi) 

kası 

1911 Banko di Roma 
1919 Banka Kommerciyale İtalyana 
1919 Banka Komrrıerciyale İtalyana 
1923 İstanbul küçük. istikraz sandığı 
1924 Türkiye İş Bankası 
1927 Türkiye Emlak Kredi Bankası 
1928 Türkiye İmar Bankası 
1931 Türkiye Cumhuriyeti Merkez Ban-

1933 Sumer Bank 
1934 Hollandşe Bank Uni 
1938 İstanbul Halk Sandığı 
1938 Doyçe Bank İstanbul Şubesi 
Bu suretle İsfanbulda bankaların. sayısı 

on altıya çıktı. 
İkinci Dünya Harbinin bütün dünya pi

yasaları üzerinde olduğu gibi İstanbul piyasa
sında da vücuda getirdiği_ sarsıntı," yeni yeni 
şahısların ticaretle iştigaale başlaması, tüc
car terbiyesinden ve ticaret ahlakından lfi 
behre bir sınıfın piyasada türemesi şahsi em
niyeti hemen hemen yok etti; bu suretle 
gerek idhalat ve gerekse ihracat ticareti an
cak bankaların tavassutu ile ifa edilebilir ha
le g.eldi; yurd içi alış veriş de bankaların gü
ven sağlayıcı aracılığına müstagni kalamadı. 
Bu suretle çok fazla artan banka müamele-

. lerinin ifası için mevcut bankalar kafi gel
:· mediğ.i gibi bu sahayı karlı _gören teşebbüs 

sahibleri de yeni bankalar kurdular, 1~44 se
nesinden 1959 senesine kadar tstanbulda 
isimleri aşağıda yazılı 22 ban~a meydana 
geldi: . 

1944 Eti Bank İst.anbul Şubesi 
1944 Yapı ve Kredi Bankası 
1947 Türkiye Garanti Bankası· 
1948 Tutum Bankası 
1948 Türkiye Kredi Bankası 
1950 Türkiye Sanayi kalkınma Bankası 
1950 Ak Bank 
1952 Denizcilik Bankası 
1952 Doğu Bank 
1953 Demir Bank 
1953 İstanbul Bankası 
1953 Türk Ekspres Bank 
1954 Türkiye Vakıflar Bankası 
1955 Pamuk Bank 
1956 Türkiye Bağcılar Bankası 
1956 Şeker Bank 
1957 Esnaf Kredi Bankası 
1957 Buğday Bankası 
1957 Maden Kredi Bankası 
1958 Ray Bank · 
1958 Sanayi Bankası 
1959 Türk Birleşik ve Tasarruf Bankası 

Bugün İstanbulda 38 bank~ mevcuttur. 
Bankaların piri, duvayeni Ziraat Bankasıdır. 
İstanbulda faaliyet bakımından 59 şube ile 
İş Bankası birinci, 43 şube ile de Yapı ve 
Kredi Bankası ikinci olmak · üzere İstanbul'
uİı muhtelif semtlerinde muhtelif bankala
rın 240 şube ve ajansı vardır; bunların lstan
bula tahsis edilmiş sermayeleri yekunu 
1,014,000,000 Türk lirası civarındadır. Tür
kiyede bankaların sermayeleri mecmuu 2 

, milyar Türk lirası kadar olduğu . düşünülür 
ise, bankacılık bakımından İstanbulun ehem
miyeti daha iyi anlaşılır. 

~ Mehmed Ali Akbay 

BANKA KOMERÇlYALE İTALYA~ 
NA - Merkezi İtalyada Milano'da bulunan 
bir Anonim Şirkettir. 

10 Ekim 1894 tarihinde kurulmuş olan 
Banka Komerçiyale İtalyana 'İ'ürkiyedeki 
ilk şubesini 1919 senesinde lstanbulda Gala-
tada açmıştır. · 

Sermaye, ,v,e ihtiyatlarının 1960 yılında
ki tutarı 25;S5P,000,000.- İtalyan liretine 
ulaşmış buhmriıaktadır. İtalyaçla müesses şe
bekesindeki emanet mevduatı ise 1,009,170,-
485, 614 . ...:. İtalyan lireti tutarında bir meb- · 
1ağa vasıl olmuştur. Bu gün İtalya'da Ban-



BANKö Dİ ROMA - 2104 - -s-.,,.,,0c•~•- İSTAN'BUL 

kanın 226 şubesi icrayı faaliyette bulunmak
tadır. 

Londra, New York, veFrankfurt/Main'
da mevcut Temsil Büroları, Fransa, İsviçre, 
Fas ve Mısır'daki Filyalleri ve Suriye, Lüb
nan .Arjantin, Brezilya, Şili, Kolombiya, Pe
ru, Uruguay ve Venezuela'da Ortak Banka
lardan müteşekkil fevkalade önemli şebekesi 
beynelmilel sahadaki ehemmiyetinin delili
dir. 

Türkiye'de Banka, İstanbul'da bir Mer
kez Şubesine, gene İstanbul'da üç büroya ve 
!zmir'de bir Şubeye maliktir. 

İstanbul Merkez şübesi Galata, Bankalar 
Caddesi No. 53; büroları da Yeni Postahane 
Cad. 27, Beyoğlu İstiklal Caddesi, 259, ve 
Pangaltı Halaskargazi Caddesi, 126/128. 

Bankanın bilumum şubeleri bankacılık, 

Borsa, Kambiyo, ve Turizm hizmetleri ile ti
cari ve mali her hangi bir malumat için mü
kemmelen techiz edilmiştir. 
Bibi.: Bank.adan alınan yazılı not. 

BANKO Dt ROMA - Türkiye'de şube-· 
leri ve merkez şubesi İstanbulda bulunan 
Banko di Roma Anonim Şirketi'nin merkezi 
Roma'dadır; İtalya'da milli menfaatlere ha
dim vasfını taşıyan üç bankadan biridir. 

Banko di Roma 1880 de kurulmuştur .. 
Sermaye ve ihtiyatları 12.150.000.000.- Li
rettir (1960 da Türk parasıyla karşılığı 

173.000.000 T. L. dır). 

Banko di Roma'nın İtalya'da 200 den 
fazla şubesi vardır. İ"talya dışında, Fransa, 
İsviçre, Belçika, Mısır, Libya, Somali, Suri
ye, Lübnan ve Türkiye'de iştirakleri ve şu
beleri vardır. New-York, Frankfurt, Buenos 
.A,ires, Adis Ababa ve Londra'da mümessil
lik büroları mevcuttur. 
. Bankanın Mısırda, Fransa'da, İsviçre ve 
Belçika'da · öz iştirakleri olan bankaları sıra

sıyla: Kahire ve İskenderiye'de Banca ltalo 
Egiziano, Paris, Lyon ve Montekarlo'da Ban
ca di Roma (France), Lugano ve Chiasso'da 
Banco di Roma per la· Svizzera, Brü~sel'de 
Banco di Roma (Belgique) dır. 

Banka Türkiye'de ilk olarak 1909-da Ga
lata'da Ünyon Hanında şube, 1919 da da İs
tanbul cihetinqe Macar Bankası'nı istihlafen 
bir şube· daha açmıştır, 1927 yılında ticari 

işlerin ağırlık merkezinin Galata'dan İstan
bul tarafına intikali üzerine bu şube Türkiye 
İdare Merkezi. ittihaz edilmiştir. İzmir şube-
si 1919 da açılmıştır. · 

Banko di Roma'nın halen (1960) Tür
kiye'de iki şubesi ile iki ajansı .vardır: 

Merkez şubesi Bahçekapı, Hayri efendi 
Caddesi, İstanbul Umum Sigorta binasında; 
Galata ajansı Tersane Caddesi Nordştern 

Hanında; Beyoğlu ajansı İstiklal Caddesi 
Sent Antuan binasındadır. 

Banko di Roma'nın Türkiye'ye ı,tyrılan 

öz sermaye ve ihtiyatları 31/1959 tarihinde 
6.300.000 türk lirasına baliğ olmuştur. 

Banko di Roma, bütün beynelmilel ban
kaların iştigal ettikleri her çeşit banka mua-. 
meleleri yapar. Bizdeki şubeleri bilhassa Tür
kiye ile İtalya arasındaki ticaret mübadele 
ve münasebetlerinin inkişafına müteveccih 
bulunmaktadır. 

Bibl.: Bankadan alınan yazılı not. 

BANOĞLU (Niyazi Ahmed) - Muhar
rir, gazeteci, bilhassa tarihi tetkikleri ile ta
nınmıştır; 1909 da Batumda doğdu, aslı Ho
panm Pilargit köyünden olup Batumda yer
leşmiş ve çay ticareti ile meşgul Hasafi Ba
noğlu'nun en küçük oğludur. On bir on iki 
yaşlarında iken, ağabeyleri içinde hararetli 
bir Türk vatanperi olan Mustafa küçük kar
deşini ana vatana yollamak arzusunu duy
muş, Ruslardan pasaport alamayınca bir g~
ce çocuğu bir ata bindirerek hududa kadar 
kaçırmış ve Beğlivan civarında Türk_ hud~- · 
dunu aşırtarak Allaha ve bahtına emanet ile 
uğurlamıştır; ki Mustafa Banoğlu bu vak'a
dan iki sene sonra Ruslar tarafından öldü-· 
rülmüştür . 

Trabzon valisi tarafından Kastamonu Li
sesine parasız yatılı talebe olarak gönderilen 
Niyazi Ahmed, sıhhi sebebler ile liseninin 
ikinci sınıfında iken Kastamoniden -Trabzon 
Lisesine nakledildi, fakat ayni yıl hastalığı 

yuzünden sınıfda kaldı, ve parasız yatılı ta-· 
le belik hakkını kaybetti; tahsiline devam im
kanını bulamadı; kendi -köyüne, Hopamn Pi
largit köyüne gitti ve orada bir yıl köy öğret
menliği yapdı. Sonra hayatını büyük şehir 
İstanbulda kazanmağa -karar verdi; İstanbul.:. 
da Suad Tahsin ile Fahri Kemal'in çıkardık.; 
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ları «Hareket» gazetesine intisab etti, fakat 
daha vazifesi belli olmadan gazete ·kapandı. 
Basın alemine ilk adımını böylece atmış olan 
Banoğlu Prof. Fuad Köprülünün bir makaa
lesinde okuduğu bendi hatırladı, Profesör: 
«Osmanlı Devleti tarihi için hemhudud dev
letlerin vesikalarını toplamak lazımdır» di
yordu; işsiz kalan genç adam Köprülüye .mü
racaat etti, gürcü dilini pek güzel bildiğini 

ve yanında çalışmak arzusunda bulunduğunu 
yazdı. Fuad Bey tarafından Türkiyat Ensti
tüsüne davet edildi; fakat Gürcistandan is
tenilen kitaplar için Tiflis'den hiç bir cevab 
alınamayınca Niyazi Ahmed noter Galib Bin
göl'ün yanında bir katiblik teklifini red ede
medi, bir noter bürosu ise mizacına asla uy
gun değildi; bir müddet sonra Köprülüzade

. nin tavsiye mektubu ile Ali Nacinin «lnkılab» 
gazetesine girdi ve kapanıncaya kadar bu ga
zetede çalışdı, gayretli, dürüst bir genç ola
rak tanındı. Mahmud Esad Bozkurt ile Ne
bizade Hamdinin çıkardıkları «Halk Dostu» 
gazetesi Nizameddin Nazif ile Mekki Said'in 
çekilmeleri üzerine adamsız kalınca, o sıra
da kapanmış bulunan İnkılab'dan açık da ka
lan Niyazi Ahmetli hatırlattı ve yazı işleri 
müdürü olarak Halk Dostu'na çağırıldı. Halk 
Dostunda son nushasına kadar çalışdı, ora
dan «Yeni Gün»'e geçdi, yine son nushasına 
kadar vazifesini gayretl.e ifa etti; bir müd
_det boşda kaldıkdan sonra 1932 de «Vakib 
gazetesine intisabetti ve Hakkı Tarık Us'un 
müessesesinde 1947 ye kadar on beş yıl ça
lışdı, bir kaç yıl da Vakit'in yazı işleri mü
dürlüğünü yapdı. 

1939 da Anna isminde bir rum kızı ile 
evlendi; müstesna güzeller.den olan Anna 
Hanım Niyazi Ahmed'e, yer yüzünde ka(ilın-

. 1 

lık faziletine örnek sadakat ve fedakarlıkla 

bağlandı, sıkıntılı günlerinde derdlerini pay
laşarak hayat mücadelesinde desteği oldu. 

1941 de basın alemi dışından bir zat ile 
ortak olarak «Gençlik kütübhanesi»'ni tesis 
etti; müesseseyi bir müddet sonra tamamen 
üzerine aldı, fakat kağıt buharını, satdıkları 
kitapların, dergilerin parasını sahiblerine 
göndermemek gibi şeni bir geleneğin zebunu 
bazı ahlaksız taşra bayilerinin ihaneti karşı
sında Kütübhartesini ziyanla kapadı. 

.«İncili Çavuş» adında bir halk . gazetesi 
tesis etti, tutundu, emekleri hakkı refah yo
lu açılmışdı ki bu sefer bindiği dalı kendisi 
baltaladı, çok temiz duygularla bir halk par
tili idi, partisinden en küçük bir menfaat bek
lemiyordu, 1946 mebus seçiminde Ulus ga
zetesi adına Ege bölgesinde propaganda se
yahatine çıkdı; «İncili Çavuş»un umum ba
yii ise pek hararetli demokrat partili idi, İn
cili Çavuşun çıkan nushalarını dağıtmadı, 

kendisi de işinin başında bulunmadığı için 
bu iğrene ihaneti zamanında göremedi, se
yahat dönüşünde korkunç bir ziyan hesabı 

ile karşılaşdı, katledilmiş gazetesini kapa-
. mağa mecbur oldu; bir müddet sonra yine 
siyasi «Türk oğlu» adında bir halk gazetesi 
çıkardı, bu ikinci gazetesi ancak üç nusha 
çıkabildi, o tarihlerde Halk Partisine karşı 

halk da yaygın bir kırgınlık olduğu için sa
tılmadı, okunmadı. 

1946 dan 1950 ye kadar Serbest muhar
rirlik yaptı; Faruk Gürtuncanın yevmi «Her. 
Gün» gazetesinin ilk nushalarında yazı işleri 
müdürlüğü vazifesini aldı, fakat gazetenin 
sahibi ve aynı zamanda baş muharriri olan 
Gürtunca ile iş mizaçları bağdaşamadığı için 
ayrıldı; kısa bir müddet C. H. P. organı «Za
man» gazetesinde sekreterlik ve muharrir

lik yaptı. 1950 de (İ. Atis) Konyalı İbrahim 
Hakkı ile beraber «Tarih Dünyası» mecmua
. sını kurdu. On beş günde bir çıkan bu mec
muada ciddi görüş ihtilafları Banoğlunu 

Atisden ayırdı ve Tarih Dünyasını 5 inci 
nüshasından itibaren memleketimizin salahi-

. yetli kalemlerinin yardımiyle tek başına çı
karmıya başladı, ki bu mecmua koleksiyonu 
1950 sonlarında Banoğlu yayınları adı altın

da «Av ve Turizm» ve aylık «Coğrafya Dün
yası» mecmualarını da çıkarmıya başladı. 

Enerjini dağıtması, iş ortakları ile bağdaşa
mamalar, neşriyatinda muvaffak olan Niyazi 
Ahmed'i yine günlük basına dönmeğe mec
bur etti; C. H. P. ile olan yakın bağını muha
faza etti mi bilmiyoruz. 1957-1960 arasında 
evvela «Dünya» ve sonra «Havadis» gazete
lerine tarihi sohbet yazıları yazdı. 1959 yılı 
sonlarında da «Tarih ve Coğrafya Dünyası» 
adı· ile yeni bir dergi çıkarmaya başlamış idi. 

Orta boylu, zaif nahif, açık kalbli, sami-
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mi, daima IJ.eyecanlı, hareketli dir; klasik 
tansilini tamamlamamış olmakla beraber 
otodidakt olgun kültüre sahibdir; amatör av
cı ve balıkcıdır. 1951 de büyüklü küçüklü yir.: 
mi üç matbu eseri bulunuyordu, bunların 

arasında gürcü dilinden terceme ettiği «Kaf
kas Hikay~leri» ile «Bir Kafkas Romanı» adı
nı verdiği Aleksapdr Kürbek'den terceme et
tiği «Elguca» bilhassa kayde değer. 

BANYOLAR CADDESİ - . Bakırköy 
yollarından; Kartopu Sokağı ile deniz kıyısı 
arasında uzanır (B.: Bakırköy). Asmalısa

kız ve Sakızlıyalı Sokakları ile dört ağzı ya
parak kesişir. İki araba: geçebilecek genişlik
de olub içerden sahile doğru , yüründüğüne 
göre Sakızlıyalı Sokağı kavuşağına , kadar 
olan kısmı kaba taş döşeli, geri kalan parçası 
da asfalttır, sahil bitimi alçak bir beton dı- - . 
varla kapanmışdır, denize inilmez. İki kena
rında sokak kapularına beşer altışar basa
mak mermer merdivenlerle çıkılan ikişer 

üçer katlı ahşab evler, yeni beton yapı ikişer 
katlı villamsi evler sıralanmışdır. Deniz bi
timinde vaktiyle kimse aid olduğunu tesbit 
edemediğimiz güzel bir ahşab yalıya Bakır
köy Kulübü yerleşmiş bulunuyordu. Cadde 
ağaçlarla gölgelenmiştir. (Haziran 1960). 

Hakkı Göktürk 

BANYOLAR ÇIKMAZI - Bakırköy yol
larından; 1934 Belediye Şehir Rehberinde 
Kartopu. Sokağı üzerinde bir çıkmaz sokak 
olarak gös~rilmiş ise de yeni açılmış Şebboy 
Sokağı ile kavuşağı olan normal yoldur (B.: 
Bakırköy). Yeni beton yapı ye bağçeli evle
riyle şirin bir görünüşü vardır. Bu evlerin 
hepsi hali vakti yerinde aile meskenleridir. 
(Haziran 1960). 

Hakkı Göktürk 

BAR, BAR - PAVİYONLAR - Bir Or
kestra - Caz'ı ve konsommatris kız ve kadın
ları bulunan içkili dans ve eğlence yeri olan . 
«bar»'ı Türk Ansiklopedisi şöyle tarif ediyor: 
«Kelimenin aslı İngilizcedir, uzun tahta, tez
gah manasınadır; içkilerin ~ervisi · tezgah 
üzerinde yapılan meyhanelerdir ki tezgah 
önünde ayakda, yahud uzun ayaklı yuksek 
iskemleler üze~inde oturarak içilir; önce İn
giltere ve Ameri!ca'da görülmüş, sonra Avru
paya ve nihayet cihana yayılmıştır. Barlar•• 

da satılan karışık içkiler, kokteyllerdir; bun
lar müşterinin önünde özel kaplarda ~a.lkafa
nıp hazırlanır. Şimdi bazı b~rlarda hususiy
le Avrupa'da (Bilhassa memleketimizde) ka
rışık olmayan içkiler de satılmakda ve bunlar 
tezgah önünden başka küçük localarda, 
(müstakil masalarda) içilmektedir. Bazı bar
larda sahne dansları. müzik ve variyeteler 
de vardır». 

Merhum Muzaffer Esen 1946 da İstan
bul Ansiklopedisine şu notu tevdi etmiş idi: 

«En aşağı tabakada ayak takımının git
tiği, balozlar, İstanbul'da ilk kabare Kafeşan
tanlar Abdülaziz devrinde açılcı. Bu gibi 
bayağı· eğlence ve sefahet yerleri müdavim
lerini poletika ile uğraşdırmadığı için İkinci 
Abdülhamidin meclissiz meşrutiyet devrin
.de, ki tarihimizde «istibdad devri» diye anı
lır, çoğaldılar, gelişdiler; yalnız köprüyü ge
çemediler. Galata ile Beyoğlunda kaldılar .. 

«Bu boydan Bar adı altında ilk müesse
se de, tarihini kesin olarak tayin edemiyorum 
1918 mütarekesinin imzasından ve İstanbul'
un l'tilaf Devletleri silahlı kuvvetleri tara
fından işgaalinden sonra açıldı. 

«Rusya'da Bolşevik ihtilali ile yıkılmış 

olan çarlık müessesesi adına 1918-1919 ara
sında Ukranyada kızıl orduya karşı sori. mu
kaavemeti yapmış olan General Denikin ke
sin mağlubiyete uğrayınca, ordusunun ba
kiyesi ve yanına sığınmış rus zadeganı ve 
komunist olmayan rus münevverleri ve sac 
natkarları ile evvela !stanbula iltica etti. 

«İşte İstanbul'un ilk barlarını bu rus 
mültecileri açdılar ki «Kızıl» damgasını ta-' 
şıyan bolşevikler karşısında «beyaz ruslar» 
diye anılırlar. 1 numaralı bar, 1919-1920 ara
sında Tepebaşında Lehman adında bir rus 
'yahudisi tarafından açıldı, barın adı (Tür~ 
imlası ile) «Pöti Şan» idi. 

«Denikin ile beraber İstanbul'a gelen be~· 
yaz rusların büyük ekseriyeti, Çarlık Rus~· 
yasının en görgülü, en bilgili tabakasına men~ 
sub idiler; tstanbul'a parasız ve aç olarak. 
can atmışlardı (B.: Beyaz Ruslar). İstanbul
da ellerinden gelen her hüneri gösterip. her 
şeyi yapub para kazanacaklar ve yerleşmek 
üzere Batı Avrupaya, Amerikaya · gidecek
lerdi. Bu arada açdıkları barlar, hakikaten bi
rer kibar sanat mahfili oldular, fuhu.ş dahf 
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bir nezahet hissesine bür~ndü, bayağılaş

madı. Bütün kaabiliyetlerini döktüler, müş
terilerinin ekseriyetini teşkil eden tngiiiz, 
Fransız, ve İtalyan kıt'aları zabitanının ken
di memleketlerinde dahi görmedikleri bar
ları işlettiler; mesela adııu hatırlamadığım 

bir barda piyanist ile baş kemani çarın salon 
orkestrasındandı, iki güzel konsommatris kız 
iki küçük grandüşez, bir dilber ayak hizmeti 
oğlanı, on üç yaşında bir kont idi; kısa bir 
müddet sonra Batı Avrupa sinema aleminin, 
cihan ölçüsünde şöhret, iki büyük yıldızı ola
cak İvan Mujokin ile Olga Çekova bu barlar
da çalışan artistlerdendir; birincisi küçük 
sahne numaraları yaptı, opera aryaları oku
du, barın kapalı olduğu saatlerde dans hoca
lığı yaptı, ikincisi dansöz, şantöz ve konsom
matris oldu». 

. Yakub Kadri «Sodom ve Gomore» adın
daki meşhur romanında, mütareke yıllarında. 
itilaf devletlerinin askeri işgaali altındaki 

İstanbulu anlatır iken bu çalgılı eğlenceli 
rus lokanta - bar '- paviyonlarından «Mosko
vit»'i, ve bir akşam burada eğlenmeğe gelmiş -
cinsi sapık bir kaç ingiliz zabitinin halini 
şöyle anlatıyor: 

· « ... Gerçe vakit pek geç djğildi, fakat 
burada her şey rus usulüne göre cereyan et
tiği için lokantanın her köşesi bir sarhoş yu
vası haline girmişti. Ontada hora tepen ince 
belli, levend Kafkas delikanlılari, masala
rın aralarında dolaşan berrak gözlü rus pren
sesleri, asyai sefahetin ve asyai cuşisin her 
sesi ile haykıran çılgın bir musiki, yemek 
esnasında su yerine içilen votkanın insanı 

birdenbire kavrayan sinsi ve kancık tesiri, 
akşamın henüz dokuz buçuğu olmasına rağ

men herkesin aklını çokdan başından almış
dı. 

«... Bu üç ingilizden biri Capitan Mar
lowe idi, kendi mezhebine salik iki arkadaşı 
ile buraya gelmelerinin yegane· saiki Mosko
vit salonunun ortasında her akşam Kafkas 
rakısları oynayan delikanlı ile buluşmak ar
zusu idi. .. Yukarı katda hususi bir oda vardı, . 
her gece saat bire kadar serbest idi; tavanı 
basık, loş ve kuytu bir köşe idi ve frenklerin 
şark usulü dedikleri -tarzda döşenmişdi. Her 
tarafa halılar serpilmişdi, derin· ve yumuşak -
sedirler_ kurulmuşdu. Bu sedirlerin önünde 

sedef kakmalı alçacık masalar duruyor ve 
tavanın muhtelif noktalarından bir takım 
saçaklı, koyu renkli kandiller sarkıyordu. 

Hizmetlerine hakiki bir garson memur edil
mişdi, İngilizlerden biri: «şampanya, şam
panya! .. » diye haykırdı, öbürü: «birçok ye
miş .. _ bir yiğin yemiş!.» diyordu: Çapitain 
Marlowe sordu: 

-'-- Ey, hani nerde davetlimiz!. 
Öbürü: 

- Gelecek, gelecek!. diye mırıldanıyor
du. -. 

«Nihayet Kafkas delikanlısı mahcub ve 
ürkek bir tavırla içeriye girdi. Ne için çağı
rı~dığı'· bilmeyen\ bir hali vardı. BiQfu"e genç 
ihtimal ki buraya hususi bir suretde dans et
mek için geldiğine zahibdi, Capitain Mar
lowe oturmağa davet ettiği vakit büsbütün 
şaşaladı, rusca : 

_,..;. Ben mi oturacağım?.. diye' sordu. , 
«Ne bir kelime fransızca, ne de bir harf 

ingilizce biliyordu. Levend gövdesinin üs
tünde_ hemen hiç bir yabancı harsin dokun~ 
madığı halis bir gürcü kafası taşıyordu. Kal
pağını çıkardıkdan sonra ikinci bir kalpak 
gibi kıvır kıvır kabaran koyu kumral saçla
rının yarıya kadar örtdüğü sert hatlı geniş 
alnının altından yuvarlak kumlu bir çift ya
bani gözleriy~e bakıyordu, ve omuzlarından 
ilikli beyaz keten gömleği, ucu gümüşlü ince 
kayış kemeri, dizlerine kadar çıkan ··. yumu
şak çizmeleri ile bu acaib sefahet köşesini 
bir tekmede yıkmağa gelişmiş bir genç şaki
yi andırıyordu. 

«Fakat içki hangi rusum hakkından gel
mez? Vakta ki ortaya şampanya masası ku

. ruldu, Kafkas delikanlısinın dudakları ken
diliğinden ıslanmağa başladı. On yaşında bir 
sabi gibi yanakları çukurlaşarak sırıtıyordu. 
Capitain . Marlowe'nun arkadaşlarından bi
risi: 

- Eğer canınız başka bir şey_ istiyorsa 
söyleyin .. dedi. 

· Rus dansörü: 
- Ooo, mersi, mersi, boku mersi!. de

mekle iktifa ediyordu ve bir gürbüz ç9cu,k 
iştihası ile masaya yanaşıyordu. Marlowe_ bir
kaç lisanın kelimelerini. bir araya toplayarak 

-sordu: 
- Kaç yaşındasınız? ... 
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Öbürü parmakları ile· hesab ederek: 
- Yirmi bir ! .. dedi. · 
- Yirmi bir mi? .. hani sakal? hani bı-

yık? .. yüzünde bir tüy bile yok! ooh, ne gü
zel bir dev yavrusu!.. 

« Ve kolunu delikanlının omuzuna attı. 

Onu üst üste birkaç kadeh birden içmeğe 

zorladılar. 

"Kafkas delikanlısı içdikce çocuklaşıyor
du, saflaşıyordu. Herhangi bir şehvani ifa
deden muarra ağzının beyaz. sık ve küçük 
dişlerini göstererek gülüyordu. İngilizlerden 
biri: 

- Bize bir şarkı söyleyin, rusca bir şar·• 
kı!. dedi. ,~ 

Dansör cevab vermeğe çalışdı: 
- Ben bilmem, onu Konuşka çok iyi bi

jir, Konuşka ... 
- Bu Konuşka da kimdir? 
«Sırıtıyor ve Benimki, · benimki demek 

ister gibi eliyle göğsüne vurµyordu. 
- Nişanlın mi; dostun mu, nedir? 
«Genç·. adam . yine parmaklarının ucunu 

hep bir araya toplayıb göğsünün ortasını 

işaret ediyordu. İngilizler heb bir ağızdan 

gülüyorlardı: 

- Seni gidi çapkın seni!. öyleyse iç ba- · 
kalım, öyleys~ iç!. 

«Lakin delikanlı içdikce Konuşkasını 

fazla anmaya başlıyordu. Nihayet İngilizler
den biri sinirlendi: 

- E .. yeter artık bu Konuşka bahsi!. de
di». 

Yakub Kadrinin çizdiği bu sahne, daha 
başlangıcında bar-paviyoiıların iç yüzünü 
pek güzel gösterir. Karaosmanoğlu «Matu» 
adını verdiği bu gürcü oğlanı o akşam, da
vetsiz gelen Konuşkasının eliyle sapık ingi
lizlerin nefis oyuncağı olmaktan kurtarır. 

İstanbulda ilk barları, bar-paviyonları 

açan ruslar kısa bir zaman içinde giyindiler; -
genç kadın, kız ve körpe delikanlıları gürcü 
güzeli Matu gibi şehvet bazıçesi olmaktan 
kurtulamadılar, ama.yol paralarını ve Avru
pada kendilerini hiç olmazsa bir yıl işsiz ya-· 
şatabilecek dünyalığı topladılar· ve gittiler. 
Fakat barlarını kapamadılar, tatlı su frenk
lerinden veya yunanlı yahud rum, ermeni, 
yahudi azınlıklardan sermayedarlara sattı

lar; onlar da Fransadan, İtalyadan, Alman-

yadan, İspanyadan, _ A vusturyadan beşinci 

altıncı sınıf müzisyenler, artistler, konsom
matrisler, garsonlar, aşcılar getirttiler, İs

tan.buldan giden kibar ve münevver · rusları 
aratmamağa çalışdılar, atada, hem seyahat 
hem de ticaret kastlı ile gelen yüksek sanat 
topluluklarından, değerli solist san~tkarlar- · 
dan de faydalandılar, ve muvaffak oldular; 
Istanbul Barları nezih bir sanat havası altın
da sefahet yerleri oldular; kesesi · arada bir 
de olsa böyle bir masrafa izin verebilen bir 
adam, zevcesini alıp bir gece bir barda huzur 
içinde eğlenebildi. 

«Bar işletme ve bilhassa barlarda çalış
ma yabancılara kanun ile yasak edilince bar
ların havası değişiverdi; İstanbulun kenar 
maha~lelerinin güzel fakir Türk kızlarından 

bar artisti ve konsommatrisi arandı, bulundu, 
yetiştirildi; aile muhitleri görgüsü, terbiyesi 
bu kadar açılıp saçılmaya müsaid değildi, 

pek çabuk fuhuşa sürüklendiler. 
«Milli Mücadele yıllarının türlü mahru

miyetlerinden sonra zafer yolundan sulha 
kavuşan Türkiyede, Anadoludan İstanbulda, 
muhtelif sebebler arasında eğlenmek için de 
bir akın başladı. Mayaları asırlar boyunca 
yoğrulmuş İstanbul külhanbeyleri bıçkınları; 
Anadolunun yüzy gözü açılmamış toy ve pa
ralı gençleri, bu güzel güzel fakat hepsi ke
narın yosması Türk par kızları ile pek çabık 
anlaşdılar; eğlence yerine aşk ve alaka girin
ce patronların işi aksadı, barların huzuru, 

, asayişi bozuldu,· rekaabetler, sevilen bir kız
dan zor ile taleb edilen mµkaabil alaka, kız 
kardeşinin yahud yakın· akrabası bir kızın 
barda çalışmasını aile namusuna leke telak
ki iden muhafazakar ve asabi ve bazu ile 
silah sahibi erkek kardeşler, gençler kavga
lara, kanlı hadiselere sebeb oldular, barlarda 
cinayetler işlenmeğe başladı; yerli garsön
lar da bar havasına · alışık değildi, sığıntı ya- · 
bancı garsonun müşteri karşısındaki eğilme,, 
elastikiyetine sahib değildi, fahiş hesap pu
sulalarına karşı yumruğunu kullanmakda 
tereddüd. etmediler; her gece olmasa da sık. 
sık nahoş hadiseler, sonu cerhe ve hatta katle · 
istidadlı kavgalar, bu yüzden eşya tahribatı; 
barın bir müddet için zabıtaca kapatılması, 
bazı patronları da müşteri sarhoşluğundan is
tifadeye, hırsız· garsonların hesap pusulası 
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kabartma suçune iştirake sürükledi, parayı · 
müşteriden cebren almak, dolayısı ile müşte
riye dayak attırmak, karga tulumba kapu dı
şarı etmek için barlarında bazulu, pençeli, 
vurucu, kırıcı apaş fedailer besler oldular; 
ve barlar, aile ile gidilemez, girilemez, huzur 
emniyet içinde oturulamaz bir ·eğlence ( ?) 

yeri oldu; daha kesin ifade ile bara giden-, . 
ler, ya akademik bir tecessüs ile gittiler, mü-
tevazı istihlakden istiskal gördüler, halleri
ne ağlanacak bar kızlan ısmarlanan bir «bol» 
e dudak bükdü, kerhen olduğunu açıkca be
lirter~k bir kere dansa kalkıp yerine çekildi; 
yahud bir kıza tutkun olc!rak bara gidildi, ve 
akibeti hemen daima husran ve hazan fela
ket oldu; bir kısım bar müdavimleri de alın 
teri ve göz nurı.ı ile kazanılmamış paraları 

harcayanlar_ oldu». 
1 

Zamanımızda barlar ve bar-paviyonlar, 
türlü gayri meşru yollardan .süratle ve per
vasız cüretin sağladığı°'kolaylıkla çok büyük 
servetlere kavuşmuş kimselerin, . ve onların'. 

sınıf değiştirmiş türedi aileleri tarafından 

gördüğü rağbet ile mantar tarlası gibi ·çoğal
mışdır. Alın teri ile para kazananlar için bu
raları birer boğuntu yeri, bu müesseselerin 
işleticileri nazarında da o biçareler soyula
cak birer «Hacıağa» olmuşlardır (B.: Hacı
ağa). Fakat 1950 de mesela bir vapur iskele
si başında, çorapsız yalın ayağında yarım pa
buç, havı dökülmüş, dizleri yırtık ve kıçı ya
malı kadife külot pantalonunun paçaların

dan uzun paçalı amerikan bezi iç donunun 
bağları sarkan, soluk, yırtık, iri bekar dikişi 
ile yamanmış basma mintanını et üstüne 
giymiş, başında mülevves bir _bez kasketle 
her sabah simid satan karanfil bıyıklı ve yağ- · 
lı perçemli şehhaz 1955 de lüks otomobilinin 
direksiyonuna geçtiği zaman, bar ve paviyon, 
günlük hayatında «yüksek sosyetenin» icab
larından eğlence yeri olmuştur. Ana dilini 
yüz yüz elli kelime ile ancak konuşabilirken, 
ilk okul diplomasını hakkıyla almış bir çocuk 
yanlarında bilgin sayılabilirken, .bar ve pa
viyon dillerini ve muaşeretini mükemmelen 
öğrenmişler, mürebbi terzilerin sayesinde 
giyim kuşamda da aksamamışlar, klasik garb 
müziğine «Saksağanın kuyruğunu» ve Klasik 
Türk Musikisine de «Sallan yuvarlanı» ter
cih ederek gülüb eğlenmişler, İstanbulun ke-

nar mahallelerinden mahud «anne»lerin ve 
«abla» !arın · devşirib getirdiği geçim darlığı 

· içinde bunalmış · ailelerin güzel güzel küçü
cük kızları ·ile, cahil, görgüsüz, avare kumru
lara benzeyen konsommatrislerile aksama
dan ülfet ve muhabbet etmişlerdir; barların, 
bar paviyonlar~n baş tacı cömerd beyfen
dileri, bar garsonlarının da senli benli ahba
bı ve ayakdaşı olmuşlardır. 

Barlar ve paviyonlar hakkında değerli 

ve vefakar muhabirimiz Hakkı Göktürk aşa
ğıdaki notu tevdi etmiştir: «Barlarda bir or
kestra-caz, konsommatris (genç kadın, kız) 

artistler, ve hafif bir variyete vardır. Barla
ra erkekler yalnız olarak giderler, masaları
na davet ettikleri konsommatris artislerle 
dans ederler. Masa başı sohbetler edeb~, aka
demik olmaktan çok uzaktır, kadın sadece 
manasına oturduğu erkeğe müessese hesabı
na azami masrafı yapdırtmayı düşünür. 

«Paviyonlar barlardan bir kademe yük
sek yerlerdir, yerli ye yabancı isim yapmış 
orkestralara, yerli ve yabancı isim yapmış 

kadın ve erkek şarkıcılara, dansör ve dansöz
lere rastlanır, gecelik programlarında zengin 
attraksiyon numaraları vardır. Konsommat
risleri daha görgülü, tecrübelidir, paviyon
lara ailece de gidilebilir. Çoğu geceler masa
lar, t~tulmuş, kapatılmış olur. Düğün gece
leri için de tamamen veya kısmen tutulurlar. 

«İstanbul Belediyesinin koyduğu nızama 
göre barlar gece 20,30 dan gece 2 ye kadar, 
paviyonlar da gece 23 den gece 4'e kadar 
açıkdırlar. Bar sap.ibleri ,müesseselerini pavi
yonlaşdırma gaayesini güder, paviyonculuk 
barcılıktan muhakkak ki daha verimlidir. 

«Birde turistik lüks bar-paviyonlar var
dır. Guya en müşkülpesend yabancıları eğlen
direcek olan bu yerler gaayesini pek tez kay
betmiş, diğer paviyonlardan tek farkı fiat 
yüksekliği olan eğlence yeri olmuşlardır. 

«Bu işlerde bilgi sahibi olub malumatına 
müracaat ettiğimiz organizatör Mahmud Tez
can ile «Pavion Bleu» sahibi Mehmed Çinkı
lıc bize halen faaliyetde bulunan altmışa· ya
kın bar-paviyonunun adını vermişlerdir ki 
alfabe sırası ile şunlardır: (İsimler Türkçe 
okunuşa göre yazılmıştır). 

Arjantin, Baron, Brodvay, Cumhuriyet, 
Çatı, Çin Bar, Çin Kılıç, Diba, Dişi gel. Efen-
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di, Eyfel, Florida, Florya, Garden, Golf klub, 
Hacı Baba, Havana, Havay, İnci, İstanbul Pa
viyonu, Kafe, Kan kan, Kapri, Karmen, Ker
vansaray, Kibar, Kipkat, Klub X; Kocaeli, 
Kordon Blö, Küba, Kuzu, Londra, Manhattan, 
Meksika, Melodi, Mogambo, Monte Karla, 
Miyami, Mulen Ruj, Normandi, Panorama, 
Paviyon Blö, Pikadelli, Rina, Rita, Salome, 
Stüdyo, Şato, Şehrazad, Şömine, Teksas, Ti
na, Tuna, Turistik, Vagon Blö, Yeşil Horoz. 

Burada isimleri unutulmuş , olanlar bu
lunabilir; bu bar-paviyonlar arasında müs
tesna hususiyetleri ile bu şehir kötüğünde 

tesbite değeri olanlar kendi isimlerinde ya
zılacaklardır. 

· «Şayanı dikkattir ki yukarıda tesbit edi
len altmışa yakın ismin büyük çoğunluğu ya
bancıdır, bilhassa çoğu Amerikan isimleridir. 
Fakat garibsememek lazımdır, zira bar- pa
viyon denilen eğlence müessesesi aslında~ 

Türk ictimai bünyesine yabancıdır. 

«Aralarında uygunsuzluk vak'alarına 

sahne olanları görülür . ve bunlar zaman za
man İstanbul ahlak zabıtası tarafından kapa
tılır». (Temmuz 1960). 

BARLARDA KIZ OĞLANLAR - 1956 
ila 1958 yılları arasında, büyük şehir haya
tının türlü cilvelerinden biri olarak İstan
bul basınına intikal etmiş zabıta vak'aların
dandır; 16-17 yaşlarında, vecheıi dilber, yüz
leri tüy lenmemiş, vücud payıları, . elleri, 
ayakları ince ve zarif bir iki oğlan, kız kıya
fetine girmişler, barlarda müşterilere para 
harcatıcılık yapmışlardır; bu iş icabı, işvebaz, 
fındıkcı, fettan kız rolünü de hiç aksamadan 
muvaffakiyetle başarmışlardır. Dilber bir oğ
lan için başarılması her halde çok büyük f e
dakar lık ve müke!llmel talim isteyen bu iş 
üzerinde ilk küçük delikanlının kızlık mas
kesi 15 Mart 1956 da bir tesadüf eseri düş~ 
müştür; aşağıdaki satırlar 16 Mart 1956 ta
rihli Hürriyet Gazetesinden alınmıştır: 

«Beyoğlu'ndaki bar ve eğlence yerlerin
de çalışanları kontrola çıkan ahlak zabıtası 
ekipleri, dün eşine ender rastlanan bir hadi
se ile karşılaşmışlardır. Bar !ardan birinde ya
pılan kontrolda, vesikasız çalışan 7 genç ka
dın ele geçirilince, hepsi toplanıp karakola 
götürülmüştür. Haklarında gerekli zabıt tan-

zim edilen kadınlar·, birer birer Zührevi Has- · 
talıklar Hastahanesine gönderilirken içlerin
den biri polislere: 

- Beni hastahaneye gönderemezsiniz .. 
demiştir. 

Niçin gönderilemiyeceği sualine de, 
Hamdiye adıl!da olduğunu söyleyen kadın, şu 
cevabı vermiştir: 

- Çünkü ben kadın değil erkeğim. 

«Bu cevapla şaşkına dönen polisler ken
dileriy lf: alay ettiğini sandıkları· kadına, has• 
fahaneye gitmek üzere hazırlanmasını söyfo
yince o, erkekliğinde israr etmiş ve biraz 
sonra başından birtakma saç çıkararak er
kekleşmiştir. 

« Yapılan tahkikattan isminin Hamid ol
duğu anlaşılan bu anormal erkeğin, uzun za
mandanberi entari giyip başına takma saç 
taktığı ve bu kıyafetle barlarda çalıştığı an
laşılmıştır. Bir cinsi sapık olan Hamid'in, bu 
işi zev.k için yaptığı ve etrafındakilere erkek 
olduğunu hissettirmeden birçok barda deği
şik isimlerle çalıştığı meydana çıkmıştır. 

«Barda Süleyman adında bir şahsın ma
sasında konsomasyon yaparken yakalanan 
kadın-erkek'in durumundan şüphe edip et
mediği sorulan bu şahıs hiçbir şeyin farkına 
varmadığını ve Hamid'in bir kadın kadar işi
nin ehli olduğunu söylemiş sonra da polisle
re: 

- Bu adam kadın değilmiş o halde beni 
dolandırdı, kendisinden şikayetçiyim, zira 
ben bir kadına içki ikram etmiştim, erkek 
olduğunu bilsem zırnık koklatmazdım, para
sının ondan alınmasını isterim, demiştir. 

Hamid hakkında ne gibi muamele yapı
lacağı merak edilmektedir». 

Vak'a basında bu haber ile kapanmıştır, 
Kızoğlan Hamid'in akibetini bilmiyoruz,_ 
Fakat bu vak'adan bir müddet sonra barlar~ 
da hem konsommatrislik hem de dansözlük 
eden Çilergül ismindeki bir kızın da Erdoğan 
adında bir oğlan olduğu meydana çıkmıştır, 
ve İstanbul gazeteleri Çilergül ile daha çok 
meşgul olmuş, bazıları birinci sayfalarına 

resmini dahi koymuşlardır (B.: Çilergül). 

BARA (Kemal Emin) - Muallim, :mu
harrir, bestekar; güzel sanatların ffer kolun
da gilgi ve hüner sahibi, dnd medis adami, 
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yakınları için çok zarif dost, ve muhakkak ki 
kibar bir İstanbul efendisi; 1876 da İstanbul
da Şehzadebaşında doğdu, Mehmed Emin Pa
şa adında bir zatin oğludur. Soğukçeşme As
keri Rüştiyesinde, Kırkkılise (Kırklareli) 

İdadisinde okudu, babasının Yemen'e tayini 
üzerine tahsilini yarı bırakmağa mecbur ola
rak San'a da ordu dairesinin levazım kaleme. 
inde katib oldu, 1897 de hastalanarak tedavi 
için Beyrut'a gitti, hem sıhhatini kazandı, 

hem de oradaki Fransız kolejinde tahsile de
vam imkanı buldu, kollejden sonra Beyrut 
Fransız Tıbbiyesine girdi, Balkan harbi baş
layınca tekrar ordu hizmetine alındı, sonra 
maarife intisab ederek uzun yıllar İstanbul
da muhtelif mekteblerde Fransızca ve resim 
:muallimliği yapdı. 1923 de emekliye ayrıl
dıktan sonra sahne hayatı ile ilgilendi, bil
hassa temeli yeni atılmış olan Türk filmcili
ği ile meşgul oldu, hayli il~ri yaşına rağmen 
senaryolar yazdı, hatta filmlerde ön. planda 
roller aldı, ve başarı gösterdi. 1957 de ·vefat 
etti. 

BARAN (Reşid) - Asil akademik an
lamda seçkin komedi aktörü, sahne muhar~ 
riri, İstanbul Şehir Tiyatrosu sanatkar kad
rosunun güzide simalarından; 1910 da İstan
bulda doğdu, babası Ziraat Bankası ve husu
si muhasebe müdürlüklerinde, mutasarruf
lıklarda bulunmuş Reşid Haşim Beydir, ana
sı Pakize Hanımdır; ilk tahsilini-· b11basının 
memuriyet · ile dolaşdığı Afiyonkarahisar, 
Konya, Ankara ve Samsunda yapdı, 1925 de 
Galatasaray Lisesine girdi. 1932 de bu lise
den diploma aldı; İktisad Fakültesine yazıldı, 
yüksek ihtisas tahsilini yaparken baba kese
sine yük olmamak için MiHi Reassüransda 
çalışdı. Fakat iktisadcılığı ile sigortacılığı 

pek kısa sürdü, sanatkar delikanlı kendi do
ğuş kabiliyetinin yoluna saptı, onu Galatasa
rayda talebe iken ve mektebin sahnesinde 
tanınmış olan Muhsin Ertuğrul'un teşviki ile 
İstanbul şehir Tiyatrosuna intisab etti. 

Tiyatro Reşid Baranda bir aşk idi; mek
teb müsamerelerinde Muhsin, Behzad Butak 
ve Vasfi Riza Zobu gibi büyük aktörlerin na
zarı dikkatini çekmişdi, bir yıl da bu yüzden 
sınıfda kalmışdı. 

Şehir Tiyatrosu sahnesine ilk. defa «Be
yaz ~ömlekler» komedisinde «Pit» rolünde 

çıkdı. Her verilen rolü muvaffakiyetle başa
ran aktör, sahne hayatında bir zaruret olan 
zaman kıymeti ile gelişe gelişe nihayet bü
yük rollerde göründü. 

Yusuf Ziya Ortaç'ın «Aşk Mektebi» ope
retinde bön bir kayserili olmuştu; ayni yıl, 
1937 de «Büyük hala» da baş rolü oynadı, bu. 
nu «Washington bu evde kaldı», «Ölüler ver
gi ödemez», «Ayda bir», «Tahtaravalli» pi
yeslerinin baş rolleri takib etti. 1943 den son
ra Molliere'den Vefik Paşanın adaptesi «Me
rakı» de, Somerset Mougham'm «Harb son
rası» nda, N. Gogol'un «Müfettiş» inde, E. 
Labiche'in «Söylemeli mi» sinde, Goldoni'nin 

. «Dedikoducular>> ında, Psatba'nın «Allahın 

cezası» nda, Müsahibzade Celal'in «Bir ka
vuk devrildi» sinde, Benjonson'un «Volpora 
= Kurd kocayınca» sinda, Rudolph Lotbar'ın 
«Büyük Cemaat» inde, Shakespeare'in «Yan
lışlıklar Komedyası» nda muvaffakiyetinin 
üstün: noktasına ulaşdı. 

Türk sahnesine kalemi ile de hizmet et
ti, üç adapte piyesi şehir Tiyatrosunda tem
sil edildi: Kara sevda (Tristan Bernard'dan), 
söylemeli mi (E. Labiche'den), kaş yapayım 
derken .. (vasfı Riza ile birlikde). Dört adap
te piyesi Halk Evi mükafatını kazandı ve 
basdırıldı: Mahcublar (1936), Palavra 
(1938), İhtiyar kız (1943), Uludağ (1944). 

Piyesleri üç terceme roman takib etti: 
Bir hizmeti kızın hatıraları (1946), Sihirli 
eller (1947), kadın kaatil olunca (1948). 

Dil ve lehce taklidleri fevkalade olan 

Reşid Baran Türk film prodktö•leri tarafın
dan da bilhassa 
daima aranan bir 
sanatkar olmuştur; 
yerli filmlerden 
«Hülleci» de Ha
fız, «Nasrettin Ho
ca» da Hocanın oğ
lu, «Yaşlı gözler» 
de baba, (Arslan 
bacanak» da kadın, 
«Sonsuz aşk» da . 
ermeni madam ol
muştur. 

Yabancı !ilimle
rin türkçe seslen-

Reşid · Baraıı 

(Resim: Kemal Külmat) 
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cl,irilmesinde de Reşid Baran hemen en başda 
· g~len bir isimdir. 

· Bu pek kıymetli sahne sanatkarı hak
kında filimlerdeki rolleri ve dublaj çalışma
ları için verilecek hüküm, gün günden artan 
geçim güçlüğü karşısında kahbe feleğin bir 
cilvesi demek olacaktır. 

Radyo fonik temsillerde de dinlenilen 
Reşid Baran Şehir Tiyatrosunun memleket 
gezilerine de iştirak etmiş, bu vesile ile hay
li yer dolaşm~ş, görmüştür. İnzivayı, sükunu 
seven, fakat cem'iyet hayatında hoş sohbet, 
neş'eli ve heyecanlı olan sanatkar Enveriye 
Baranla evlidir, 1957 de doğmuş Behiç adın
da bir oğlu vardır. 

Hakkı Göktürk 

BARATA - Çuhadan yapılan, ucu kıv
rık ve uzunca bir nevi külah, Tanzimatdan 
önceki devirlerde kullanılmıştır, bilhassa 
Bostancı ocakları efradı ile Sarayı Hümayu
nun diğer kaba hizmet efradının serpuşu idi, 
ufak farklarla "bostancı baratası", "haseki 
baratası" diye çeşidleri vardı (B.: Bostancı
lar· Hasekiler). Kelimenin aslı İtalyancadır, 

' "baretta" dan bozmadır. 
Geçen asrın rind ve külhani şairlerinden 

Enderunlu Fazıl Bey başı baratalı güzel bir 
delikanlı için şu şarkıyı 
yazmışdır: Ah ol pakize eda, aşıkı 

zarın canı 

İki renk ile esir itdi 

dili nal4nı . 

Kahice sarı, kehi al 
giyer kaftıl.nı 
Biri sarısıdır biri 

tavşan kaanı 

Bostancı baratası ile kayıkcı 
(Resim: S. B.) 

Sarıyı giyme meded, benzi solar . a._f!kın 

Saruluk illetine uğradı hep uşşakın 
Döndü Dihifere hasret ile bu müşta.kın 

. Bize reng eyleme ey canımızın cananı 

Al giyse açılır . virdi ruhi nema.ki 

Bütün al üstüne al ol vücôdi paki 
Barata al, yüzü al, gaaret ider idraki 
Kan ider gamzeleri, şivesi, hüsnü anı 

BARATA - İstanbul müzehhiblerinin 
kullandığı tezyini motiflerden ucu kıvrık la
lenin adı; serpuş baratayı andırdığı için bu 
ismin verildiği aşikardır. 

BARBARO (Niccolo) - Fatih Sultan 
Mehmed tarafından İstanbulun muhasarası
nı görmüş, bir çağın değişdiği o tarihi gün
lerde bizanslılarla beraber şehri müdafaa 
eden venedikliler .. arasında bulunmuş, İstan
bul Muhasarası üzerine çok kıymetli bir ruz
namenin muharriri Venedikli bir hekim; do
ğum ve ölüm tarihlerini ·tesbit edemedik. Ve
nedik'in pek çok yazar ve diplomat yetişdir
miş asil bir ailesine mensub olan Niccolo Ni
kola Barbaro İmparator Konsta~tine yardı

ma gelen Venedik kadırgalarından birinin 
cerrahı idi, şehrin türkler eline geçmesinden 
az evvel İstanbuldan ayrılmış, bugün İstan
bul Muhasarasının başlıca ve en inanılır kay
naklarından olan ruznamesini Venedikde yaz
mıştır, eserin büyük değer ve hususiyeti Türk 
ve Mfu;lüman düşmanlığı güdülmeden taraf

sız bir kalemle ve görgüye dayanılarak yazıl"
mış olmasıdır. Eserine şu satırlar ile başlar: 
«Bu bedbaht Kostantiniye beldesinde bizzat 
bulunduğumdan, Sultan Murad'ın oğlu Meh-

med Beyin, bu koca türkün yaptığı harbe, 
nihayet Kostantiniye beldesinin zabtı ile 
neticelenen bu harbe dair cereyan eden 
bütün vukuatı her akşam kaydetmeğe ka
rar verdim . . . bu mecmuada muhasa:a
nı~ başından şehrin sukuutuna kadar vu~ 

gelmiş bütün musademelerin günü 
gününe noksansız kayıdları 

okunacaktır». Eserin, muhar
ririn el yazısı ile orijinal nus
hası Venedikde San Marco ( = 
San Marko) Kilisesi Kütübha"" 
nesindedir, kitab halinde ilk 
baskısı "Giornale dell" Assediı, 
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med Beyin, 'bu koca türkün yapdığı harbe, 
nihayet Kostantiniye beldesinin zabtı ile ne
ticelenen bu harbe dair cereyan eden bütün 
vuktiüat~ her akşam kayöetmeğe karar ver
dim ... bu mecmuada muhasaranın başından 
şehrin sukuutuna kadar vukua gelmiş bütün 
musademelerin günü gününe noksansız ka
yıdları okunacaktır». Eserin, muharririn el 
yazısı ile orijinal nushası Venedikde San 
Marco ( = San Marko) Kilisesi Kütübhane
sindedir, kitab halinde ilk baskısı "Giornale 
di Constantinopli 1453 = 1453 de İstanbul 
Muhasarasının Ruznamesi" adı altında 1856 
da Enrico Cornet tarafından Viyanada yapıl-

mıştır. . 
Bibi.: Türk Ansiklopedisi; G. schlumberger, Is-

tanbul muhasarası ve zaptı. 

BA~BAROS HAYREDDİN PAŞA -
(B.: Hayreddi~ Paşa, Gazi Barbaros) . 

BARBAROS HAYREDDİN PAŞA HA
MAMI - (B.: Çinili Hamam). 

BARBAROS HAYREDDİN PAŞA HA
MAMI - (B.: Beşiktaş İskele Hamamı). 

BARBAROS HAYREDDİN PAŞA TÜR
BESİ - (B.: Hayreddin Paşa, Gazi Barba
ros). 

BARBAROS HEYKELİ - (B.: Beşik

taş Barbaros Heykeli) 

BARBAROSUN SESİ - İlk' sayısı «Bar
baros» adı ile 1 Ağust~s 1948 de çıkmış ve 
15 inci sayısında bu isim «Barbarosun Sesi» 
ne değiştirilmiş bir dergidir. 20 x 27 boyun
da olan bu resimli derginin sahib ve baş mu
harriri Bay Yaşar Dömbekcioğludur. Edebi 
hüviyeti yanında daha ziyade bir magazin ti
pi taşıdığı söylenebilir. Son olarak 18 inci 
sayısını görebildik ki harp sonu yıllarının 
doğurduğu buhranın neştindeki intizama ha
lel vermiş ve tesbit edemediğimiz bir tarih
de kapanmıştır. 

Muhtelif makaleler, roportajlar, hikaye
ler, ve şiirler altında, görünen imzalar, şun
lardır: 

Mashar Altan, Ekrem Amaç, Cengiz Al
pagut, 1. Galip Arcan, N. Tahsin Alper, Bür
hanettin Bilgeman, İsmail Baykal, Halit Bay
rı, Necati Balamir, Nusret _Sefa Coşkun, Ke-

mal Çiği, Muazzez Çiğ, Necdet Coşkun, Züh
tü Çubukçuoğlu, Yaşar Dömbekçioğlu, Mu
zaffer Daysa!, Hüseyin Nihat Erer, R. Saim 
Eren, Burhan Felek, M. Faruk Gürtunca, 
Hüseyin Görbil, İbrahim Günçer, Cemil Gök
san, F. Kerim Gökay, Ömer Faruk Gogo, Nu
rettin Göral, Muzaffer German, İhsan Hınçer, 
F. Nerim Köyağsıoğlu, Kadırcan Kaflı, Or
han Mete, Mihriye, Jacki Martin, Cavit On
gan, Asaf Özkan, Handan Öztunç, İhsan öz
kaya, Celal Sılay, ihsan Sonuç, Naci Tan
seli, Nevin Targan, Ali Rıza Seyfi Tancer, 
Orhan Tuna, Saim Tunalı, Orhan Tunsavul, 
Hikmet Türker, Hilmi Ziya Ülgen, İhsan 

Üner, A. Sühely Ünver, A. Cemil Uryani, 
Kadri Yaman, A. Haydar Yeşilyurt, Semih 
Zaimoğlu. 

Barbaros tarihimizin en parlak isimle
rinden biridir, fakat «Barbaros'un Sesi» adı 
ise bir mecmua - magazine alem olarak an
cak denizcilik üzerine bir mana ifade eder; 
bu mecmuanın kendisini yaşatacak okuyucu 
bulamaması, adının içindekilerle en küçük 
bir alakası olmadığmdandır. 

BARBAROS ZIRHLISI - İkinci meş
rutiyetin ilk yıllarında İstanbulluların gönül 
bağladığı harb gemilerimizden biridir. 

Sultan Aziz zamanında dünyanın büyük 
deniz kuvvetlerinden biri olan Osmanlı Do
nanması, Türkiyede meşrutiyetin ilanı yo
lunda bu padişaha karşı yapılmış saltanat 
darbesinde çok mühim rol oynadığı, Dolma
bağçe Sarayı önüne gelerek toplarını padişa
ha çevirdiği için, İkinci Abdülhamid otuz 
sene sürmüş olan istibdad devrinde donan
mayı Haliç sularında demir üstünde Ç,ürüt
müşdü. O devrin resimli mecmualafı:ndan 
Malumatda arada bir «Donanma.ti heybet 
makrundan .. » diye tantanalı bir takdimden 
sonra bir zırhlının resmi çıkardı. Günlük ha
yatı deniz, kayık, gemi karşısında geçen İs
tanbul halkı için hüzün verici manzara idi. 

1908 de, ikinci meşrutiyetin ilanında İs
tanbullular coşkun ve pek samimi heyecan 
içinde bir Donanma Cemiyeti kurdu, cöı:nerd~ 
ce yapılan bağışlar la yeni harb gemileri satın 
alınarak ve hatta o zamanlar drıtnavut de
nilen büyük saffı harb kruvazörleri yapdırı
larak (B. : Reşadiye Drıtnavutu; Sultanos-
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man Drıtnavutu) Türk donanmasının ihyası 
yoluna gidildi; İstanbul halkının peşine bü
tün imparatorluk katıldı. İşte bu hava için
dedir ki devlet de Almanyadan az kullanıl
mış iki yeni zırhlı satın almış, birine «Bar
baros Hayreddin Paşa», diğerine de «Turgud 
Reis» isimleri verilmişdi. Pek küçük farklar
la bu ikiz gemiler 1910 senesi Ağustosunda 
tstanbula geldi ve İstanbullular tarafından 

sevinç göz yaşları ile karşılandı. Gazete ve 
mecmuaların sayfaları resimleri ile donandı. 

Her iki zırhlının Alman donanmasında 

taşıdıkları isimleri, toplarını, silah kuvvet
lerini, mürettebat sayısını, Türk bayrağı al
tındaki süvarilerinin ,isimlerini ne kadar 
yazıkdır ki tesbit edemedik.· 

1911 senesi Mayısında Sultan Reşad (B.: 
Mehmed V), Selanik Limanına kadar zırhlı
nın misafiri oldu. Çok parlak bir törenle 
uğurlanan padişahı götüren zırhlıyı Ertuğ
rul Yatı, Reşidpaşa ve Gülcemal posta va
purları taakib ediyordu ki yat padişahın dö
nüşünde kullanılacakdı, posta gemilerine de 
kalabalık bir maiyet halkı binmişdi. Kaafile 
Yedi kule açıklarında Turgud Reis ve Mes'
i'ıdiye Zırhlıları, Mecidiye Kruvazörü ve muh
riblerden mürekkeb bir filo tarafından karşı
landı, bu gemiler de seyahata iştirak ettiler. 
Bolayır önlerinde de yaşlı padişah Barbaros 
zırhlısının süvari köş-
küne çıkarak on beş 
dakika kadar harlı 

gemisini bizzat idare 
etti. 

· Barbaros .Zırhlısı 

Türk Donanmasında 

a~cak beş sene hiz
met gördü. Birinci 
Cihan Harbinde 20 
Temmuz· 1331 = 2 
Ağustos 1915 bir Pa-

zartesi gunu Çanakkalede bir düşınan 

denizaltı gemisi tarafından torpillenerek ba,.. 
tırıldı ve içinde pek seçkin denizcilerimiz şe
hid oldular. Barbaros şehitlerinden tesbit 
edebildiğimiz isimler şunlardır, bu ansiklo
pedinin sayfalarında vesilei rahmet olsun di- · 
ye yazıyoruz: 

İkinci kaptan güverte kıdemli yüzbaşısı 
Tekirdağlı Mehmed, birinci zabit güverte 
yüzbaşısı Beşiktaşlı Edhem, bölük kumanda
nı güverte yüzbaşısı Selanikli Hafız serişaret 
zabiti güverte yüzbaşısı Üsküdarlı Hüseyin 
Avni, bölük kumandanı güverte yüzbaşısı Ka
dıköylü Mehmed Galib, güverte mülazimi 
evv~li Üsküdarlı Mehmed Sabri, güverte mü
lazimi evveli Kadıköylü Mahmud Cemal, top
cu zabiti güverte mülazimi evveli Sultanah
medli Neşet, mühendis güverte mülazimi ev
veli Kasımpaşalı Mehmed Hilmi, mühendis 
güverte mülazimi sanisi Kasımpaşah Salim, 

· mühendis güverte mülazimi sanisi Tarsuslu 
Ömer Lütfi, mühendis güverte mülazimi sa
nisi Nevşehirli Mehmed Rifat, baş çarkcı 
çarkcı yüzbaşısı ·tstanbuUu Ahmed Şemsed
din, elektrik memuru çarkcı yüzbaşı Sivaslı 
İsmail Hakkı, çarkcı yüzbaşı Ünyeli Ahmed, 

çarkcı mülazimi evvel Varnalı Hami~, 
çarkcı mülazimi evvel Bursalı Ahmed 

zırhlı imamı kalyon imamı payeli Daday-

~- - -- -

lı Mehmed, eczacı 

mülazimi evvel An
karalı Bedreddin bey 
ve efendiler. Şehid 

bahriye nefercikle{i
nin is imleri ise ta
mamen unutulmuş

tur. 
Mehmet Koçu 

Barbaros Zırhlısı 
(Resim: Turan Açıkgöz) 
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BARBUNYA - Haneberduş külhaniler 
argosunda tek parça halinde on . liralık kağıd 
para; bir tarafı kırmızı o:nliralık banknotlar 
tedavüle çıktıkdan sonra İstanbul argosuna 
girdi, zaman ile 'renk nazarı dikkate alınma
dan bütün on liralık kağıd paralar için kul-

, !anılır oldu; · misal: 
- Bir barbunya gösterdi, kim gitmez 

abi? 
- Bir barbunyanı alırım .. . 
- Hastayım parasızım, bir barbunyam 

vardı, akşam bankaya umumh&neye yatır
dım ... 

Ferid Devellioğlu "Türk Argosu" adlı 

değerli eserinde bu deyimi talebe ağzına da 
mal ediyor ve on numara karşılığı olarak 
kullanıldığını yazıyor, verdiği misal de; 
«Ayazağa'dan kolay · barbunya alınmaz» dır. 

·Biz bu argo deyime talebe ağzında da tek on 
liralık kağıd para anlamına rastladık: «
Ulan Hasan nerq.e ? .. ;- Babasından barbun
yayı kıvırdı ise yine oraya gitmişdir .. »; Ve-
fa Lisesinde yapdığımız bir anketde 2000 öğ-:

renci içinden bu deyime on numara · diyen 
• tek cevab çıkmamışdır. 

BARBUNYA BALIÖI - İstanbul ve ci
varı sularında avlanan balıkların en nefis
lerinden olub « asıl barbunya», «karaçalı bar
bunya» ve «tekir» adı ile üç nev'i . vardır. ' 
Uzun zaman Balıkhane merkez müdürlüğün
de bulunmuş ve Milli kütüphanemize «Ba
lık ve Balıkcılık» adında (B. : Balık ve Ba
lıkcılık) ölmez bir büyük eser vermiş olan 
Karakin Bey Deveciyan: · «Balıkpazarından 
geçerken tazeci esnafının sergi dükkanların
da teşhir edilen bl:U'bunya balıklarının gül
giin rengini görüb de me_club ve • hayran ol
mamak elde değildir» diyor. Aşa-
ğıdaki satırları K. Deveciyanın 

adı geçen eserinden alıyoruz: 
«Barbunyanın renk ve şeklin

de ve barbunya namı altında sa
tılan balıklar hep bir fasileye 
mensup iseler de cümlesi halis 

barbunya değildi;. , Bizde üç nev'i 
ıevcud ve' malumdur: 

ı: Asıl Barbunya 
En nefsi balıklardan bulunan, 

dah~ dorusu balıkların en nefisi 

olan barbunya etinin lezzeti ve renginin leta
feti cihetinden eski çağda daJ;ıi takdir edil
miş, hele Romalılar . nezdinde harikulade bir 
kıymet ve itibara mazhar olmuş balıklardır. 
Meşhur muellif Pline, Asinius Celer adında
ki Romanlının bir da.ne barbunyayı 8000 gü
müş akçey, yani 7400 kuruşa (paramızın 

1914 deki kıymetine göre bir tahmin) satın 

alındığını yazar, 

Vücudu beyzi ve basık, başı büyük ve 
cebhesi burnuna doğru müdevver olub alnı 
tekirin alnından daha az mudidir. Gözleri 
yekdigerine yakın ve tabai kozahiyesi nar 
çiçeği kırmızı, ağzının yarığı küçük, kulak 
yarıkları pek geniş, alt çenesi üst çenesinden 
kısa, ve alt çenesinin altında iki aded uzun 
bıyıkları vardır ki b~nlar balığın aleti lami
sesini teşkil eder, balık istirahat halinde iken 
çenesinin altında gizlenirler. Gerek bedeni 
gerek başı büyük pullarla örtülü olub bu 
pullar vücudundan pek kolay ayrılır. Yalnız 

alt çenesinde bir sıra eğe dişleri vardır, ağ
zında dili yoktur. Vücudunun ekser yerleri, 
hususiyle sırtı ve yanları kırmızı gül rengin
de ve karnının altı cüz'i pembe üzerine be
yaz ve güneş gibi mücella ise de kırmızılığı 
bir kat daha tezyid ve koyulaşdırmak için 
denizden çıkarılmasını müteakib balıkcılar 

tarafından tırnakla pulları kazınıb üzerine 
deniz suyu dökülür. Alaca yelesi 7 aded pek 
yumuşak dikenlerden, sırt yüzme kanadı 1 
aded yumuşak dikenle 8 aded kılçıkdan mü

teşekkil olub gerek bunlar, gerek yan yüzme 
kanadları altın sarısı, beyaz ve açık kahve 
renkli noktalar ve dalgalarla nakışlıdır. Ma
kad yüzme kanadında ufak bir dikenle 6 
aded kılçık bulunub bu makad · yüzme karia-

Borbnnya Balığı 
(K. Deveciyan'dan) 
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dı ile karın yüzme kanadları sarı ile karışık 
penbe renkdedirler. Yanlarında 4 adet boyla
masına sarı hatlar mevcud ise de bunlar vü
cudunun mutlak rengi bulı~nana kırmızının 

altında güç fark olunabilir. Yanakları ile ku
lak kapakları sarı, kırmızı, cüz'i mor ve kah
ve renklerle boyanmış olub başının üstü de 
sırtı gibi kahve rengidir. Kuyruk yüzme ka
nadı da altın renginde, çatal ve ucları pen
bedir. 

Et beyaz, sıkı ve lezzetli olub yağlı olma
dığından pek kolay hazmolunur. 

Barbunya balığı denizde takım takım 

dolaşır ve senenin her mevsiminde avlanır 

ise de Mayıs ve Haziran aylarında çokca tu
tulur. Ekseriya barbunya, tekir, ganbot ve 
manyat ağları ile, bazan da ığrıb ve tarla
kos ve paraketa _ ile tutulur, şöyle ki Kasım
dan Hıdırelleze kadar 30-35 kolaç sularda pa
raketa ile tutulur. Paraketaya yem olarak 
bataklık sulucanı takılır. Nisandan Kasıma 
kadar tekir ve ganbot ağları ile, Mart, Nisan 
ve Mayıs ayları içinde sepetlerle avlanır. 

Da.nesi 300 gramdan fazla ağırlığı olan
ları pek . nadirdir, fak;ıt 600 gramlığı dahi 
görülmüşdür; böyle pek büyükleri sofraya 
gelmemesinden dolayı pek makbul tutulmaz, 
en makbulü orta kıtada olanlar~ yani 150-
200 gramlığıdır. 

Kışın engin denizlere çekilib ilk bahar
da suyu pek derin olmayan kumlu sahillere 
yaklaşır ve Mayısdan itibaren yumurtalarını 
döker, Temmuz başında yumurtalı barbunya
ya nadiren rastlanır. 

Hayvanatı mukaşşire, kurt, ölmüş çaga
nos ve nebatat kırıntıları yediklerinden, ve 
ekseriya kum ve çamurları karışdırıb suları 
bulandırmakda o1dukları cihetle bu sayede 
balıkcılar bulunduğu yeri keşf ederler ve 
avına koşarlar. 

Karadenizin Türkiye sahilleri ile Boğa~
da barbunya bulunmayub nadir olarak tutu
lanlar Marmaradan yukarı akmış olan balık
lardır. İstanbul Balıkhanesine gelenler karni
len Marmara ve· Akdeni,zde avlanmışdır. Se
nede 30,000 kilo mıkdarında asıl barbunya 
gelir ise de toriklerin çoğalması ile bu mika. 
dar bir. az düşmüştür. Barbunyanın tuzlusu, 
kurusu yapılmaz, kamilen taze olarak yeni
lir. 

İsTANBUL. 

2: Karaçalı Barbunya 
Bu balık _asıl barbunyanın şeklinde ve 

üzerinde kırmızılık dahi var ise de rengi kir
li ve cüz'i siyahlığı olmasından karaçalı de
nilmişdir. Alelumum ufak kıtada olub ekse~ 
riya çamurlu sahillerde bulunmasına bakı

lırsa rengindeki siyahlığı bulunduğu yerden 
almış arızi bir renk olduğu anlaşılır. Avlan
ma tarzı ve sair ahvali asıl barbunyanın ay
nıdır. Et barbunya kadar makbul değil ise 
de tekirden daha muteber ve kıymetlidir. 

3: TeJdr (B.: Tekir Balığı). 
Karakin Bey Deveciyan: «Boğazda bar

bunya bulunmayub nadir olarak tutulduğu
nu .. » yazıyor ise de hemen aynı yıllarda Şir
keti Hayriye tarafından neşredilmiş «Boğa
ziçi» adındaki eserde Bebek Koyundan bah
sedilirken: «Lüfer avı i\e de meşhurdur, is
korpiti, kayası, ilaryası, barbunyası, ateş ba
lığı da marufdur» den!liyor. Bebek koyunun 
meşhur barbunyaları, Marmaradan yukarı 

akmış o nadir barbunyalar olacaktır. 
Barbunya evvela tava balığıdır; hazan, 

aşcı şımarıklı ve türedi görgüsüzlüğü ile yu
murtaya bulayub tava edenler varsa da hem 
balığın kendine has lezzeti bozulur, hem de 
göz o çok güzel kırmızı renginden mahrum 
kalır. Iskarası da olur, ıskarasını Haziran; 
T'emmuz ve bilhassa Ağustos ayında yapma-" 
lıdır. Barbunyanın en lezzetli zamanı Ekim, 
Kasım ay landır; balıklar arasında şahane 

mümtazlığını muhafaza etmekle beraber en 
yavan zamanı Ocak ayıdır. 

~ · Onyedinci asır ortalarında, Sultan İbra.; 
himin tahta çıktığı yıl tanzim edilmiş · bir 
narh defterinde balıkcılara aid fasılda levrek, 
kaya, tekir, kefal, kalkan, pisi, lüfer, mer
can, kılıc, karagöz, kırlangıç, ilarya, uskum• 
ru, iskorpit, palamut, istavrit ve izmarit ba
lıklarının ve bazı tatlı su balıklarının adı. 

kaydedildiği halde barbunya zikredilmemiş
dir ki fevkalade dikkate değer. Hicri 1050, 
(M. 1640) tarihiiıi taşıyan bu narh defterin
de en bahalı olarak da dariesi 40-50 dirhem 
gelen kaya ve tekir balıklarıdır ki okkası 12. 
akçedir. Bu kayıddan tekir balığı -adı altinda 
barbunyanın kasdedildiği çıkarmak da müm
kün, hem akla yakındır, bu takdirde bu balı, 
ğa «barbunya» isminin takılışını onyeclinci. 
asır ortalarından sonra aramak lazım gelir/ 
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Karakin Bey Deveciyan, intişarı Birinci 
Cihan Harbinin ilk yılına rastlayan muhal
led eserinde barbunyanın kilosunun 10-20 
kuruş arasından satıldığı zikrediyor. 1939 
dan evvel ise barbunyanın, en bol olduğu 

zamanlar 1 liradan aşağı . düştüğü görülme
mişdir, en alası 200-250 kuruş arasında sa
tılmışdır. 1949 da ala barbunyanın kilosu, az 
veya çok olduğuna göre 900-1400 kuruş ara
sında idi. Orta boy barbunyada 400-500 ku
ruşa satılıyordu, yine o tarihde ikinci sınıf 
bir lokantada bir tek barbunya balığı tava
sının fiatı 200 kuruş idi, yani balıkpazarın

dan kilosu 5 liradan alınmış balık lokantada 
kilosu 12 lira üzerinden yenilmekde idi. 1960 
da T_emmuz ayında Kadıköy balıkcılarında 

danesi 200 gramlık ala barbunyanın kilosu 
25 lira idi. 1957-1958 arasında ise ala barbun
yanın kilosunun 80 liraya satıldığı ve İstan
bulun mantar tarlasını andıran türedi zen
ginlerinden de alıcıları pek çok olduğu gö
rülmüştür. 

Bibl.: K. Deveciyan, Balık ve Balıkcılık· Ek-
. . , 

rem Reşad ve Osman Ferid, Nevsfili osmani• Şir~ 
• ' \j 

keti Hayriye ve Boğaziçi;_ H. 1050 narh defteri. 

BARDAKCI SOKAGI - Eminönü ilçe
sinin Alemdar Bucağının Küçükayasofya ma
hallesi sokaklarındandır. Kadırgalimanı cad
desi ile I{üçükayasofya camii sokağı arasın
da bir dirsekli sokaktır. 

Kadırga limanı caddesinden yürüyünce 
iki araba geçebilecek kadar genişlikde 

olup sağlı, sollu çoğu birer üçer katlı ahşap
larla ikişer üçer katlı kagir evler arasından 
geçerek sağda Küçükayasofya medresesi so
kağına doğru bir kavis çizerek dolaşır ve sağ 
kolda· cami avlusunun duvarını bırakıp bir 
dirsek yaptıktan sonra darlaşır ve küçükaya
sofya camii sokağı ile birleşir. Sol köşesi bir 
doğramacı· dükkanının yan cephesi bulun
maktadır. (Temmuz 1960) 

Hakkı Göktürk 

BARDİZBANYAN (Haçatur) - Tanın
mış bir Ermeni müderris, riyaziyeci ve mu
harrirdir. 1809 da Üsküdar'da doğmuş ve 20 
Temmuz 1856 da orada vefat etmiştir. Fakir 
bir ailenin oğludur. 

H. Asudur'a göre tahsilini şahsi çalışma
lariyle yapan ve birkaç Avrupa lisanına va
kıf olan Haçatur Bardizbanyan, 1830 sırala-

-----------------
rında Kumkapu Bezciyan Mektebinde İtal
yanca lisanı hocalığında bulunmuştur. 1838 
de ise, Üsküdarda açılan Cemaran adlı zama
nının en yüksek Ermeni mektebinde riyazi
ye kürsüsüne tayin edilmiştir. 1843 de, Ni
koğos ve Sarkis Balyan Beylerle mürebpi ola
rak Paris'e gitmiş ve 1845 de İstanbul'a dön:
müştür. 1845-1847 yılları arasında Beşiktaş 

Ermeni mektebinin müdürlüğünü ifa etmiş 
ve orada da riyaziye ve İtalyanca derslerini 
okutmuştur. 1847 de, Üsküdarda Yenimahal
lede, Surp Karabet Mektebine müdür tayin 
olunmuştur. Bu tarihlerde yine Üsküdarda, 
Balyan Kirkor Kalfanın katibi ve Kirkor 
Odyan'ın pederi Kayserili Yazıcı Boğos Ağa
nın ( 1795-1862) , ev !adları için evinde açtığı 
hususi dershanede riyaziye okutmuştur. 1848 
de yine mürebbilikle tekrar Paris'e gitmiştir. 
İstanbul'a avdetinde 1853 de, Patrikhane de 
teşekkül eden ilk Tedrisat Heyetine, 1855 de 
de Ermeni cemaatının Nizamnamesini hazır
layan komisyona aza tayin olmuştur. 

Haçatur Bardizbanyan'ın, . İstanbul Er
meni basınında neşredilmiş yazıları da mev
cuttur. 

Kevork Pamukciyan 

BARDİZBANYAN (Samuel) - 185i 
de Kumkapu'da doğmuş bir matbaacıdır. 1873 
de, Karabet Baronyan ve Karabet Biberya_n
la birlikde Yusufyan Hanında bir matbaa te
sis etmiştir. Bilahare ortaklarından ayrıla

rak müstakilen icrayı faaliyette bulunmuş

tur. 1878 de matbaası Rıza Paşa Hanına nak
lolunmU:ştur. Matbaacı Kayserili Kevork Zar
taryan'ın vefatından sonra duvar takvimleri
nin neşriyatını kendisi deruhde etmiştir. 

Kevork . Pamukciyan 

BARIN (Emin) - Muallim, hattat, mü
cellid, müzehhib; la.tin asıllı Türk harfleri ile 
yazı, ve batı tekniği ile cild üzerinde- zama
nımızın büyük sanatkarı; «Barın Cild ve Ya
zı Atölyesi» riin kurucusu ve sahibi; 1913 de 
Boluda doğdu, babası müzehhib, mücellid, 
hattat ve Kur'an muallimi Hafız Mehmed 
Tevfik Efendi, Dedesi de Bolunun irfanı ile 
mumtaz bir siması müdderris Mehmed Emin 
Efendidir. Dede - baba evi hem bir kütübha
ne, mekteb, hem de mücellidhane, yazı ve 
tezhib meskhanesi halt:o.de idi, gözlerini bir 
bilgi ve sanat yuvasında açmışdı; ciid yap-
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mağı küçücük ya
şında iken öğren
di;_ altı - yedi yaş
larında iken yazı 
meşkine başladı; 

ilk mektebe ve
rildiği zaman, ar
kadaşlar harfi, he
ceyi öğrenirken o 
inci gibi bir yazı
ya sahibdi v e 
kendi kitabını da 
eliyle cildlemişdi. 

Emin Barın 
(Resim: s. B) 

İlk okulun son 
sınıfında iken ba
basını kaybetti; 

B o . 1 u Orta Okulunda kar~ısma Lüt
fi Nami Bey adında bir resim riıµallimi çık
dı; ; bu zat Hafız Mehmed Tevfik Efendiden 
yazı ogrenmiş, kafası her bilgiye ve elleri 
her işe yatgın pek hünerli bir adamdı, üsta
dının, yetimi Emin Barına karşı fevkalade 
bir alaka gösterdi, çocuğun doğuş kıymetle
rinden olan sanat kaabiliyetine nietodlu bir 
akış verdi ve klasik sanat zevkini aşıladı; 

Emin Barın orta mektebi bitirince yine bu 
Lütfi Beyin teşviki ile İstanbula gelerek Mu
allim Mektebinin parasız yatılı öğrenci ol
Jna imtihanına iştirak etti ve imtihanı kaza
narak bu mektebe girdi; İstanbul Muallim 
Mektebinden 1,932 de on dokuz yaşında dip
loma aldı ve kendi arzusu ile Bolu vilayetin
de köy muallimi oldu; bir yıl hem muallim
lik yapdı, hem de Ankaradaki Gazi Terbiye 
Enstitüsünün giriş imtihanlarına çalışdı, bu 
imtihanı da kazanarak Enstitü'nün resim ve 
iş şubelerine girdi. Gazi Terbiye Enstitüsün
den diploma alınca, Milli Eğitim Bakanlığı
nın açdı!, ı «Matbaacılık ve klişecilik ihtisası 
tehsili» imtihanını kazandı, altı ay istanbul
daki Devlet Matbaasında stajiyerlik yapdı, 

bu arada fırsat bulub Güzel Sanatlar Akade
misinin Türk tezyini sanatları şubesine de
vam etti, ve 1937 de tahsilini ikmal etmek 
üzere Almanyaya gönderildi; Weinar'da 
Prof. Dorfner'in hususi mektebinde bir yıl 
«sanatkarane el cildi» ·tahsiİ etti; sonra Leip
zig'de Matbaacılık ve ·kitapcılık Akademisine 
girdi; 1939 da İkinci Cihan Harbi başlayınca 
memlekete döndü, askerlik vazifesini yaptı, 
tahsilini tamamlamak üzere tekrar Almanya~ 

ya gitti; bu sırada Hitler, Görnig ve Sakson
ya . umumi valisi için sipariş edilmiş hususi 
cildler yapdı; ve Hamburg'da açılan kitab · 
sergisine gönderdiği bir Olimpiyad kitabı 

cildi birinciliği kazandı; 1943 yılı sonunda< 
Leipzig Akademisinden diploma alarak ·gel
di, Milli Eğitim Bakanlığı Basımevi (Devlet · 
Matbaası) teknik büro şefliğine, bir sene 
sonra da Güzel Sanatlar Akademisi yazı ve 
cild muallimliğine tayin edildi; 1960 yılında) 
hususi işlerinin yanında Akademideki ders-} 
lerine devam etmekde idi. 

Emin Barın 1949 da kaynatası İzzet Sa
murkaş ile · beraber Cağaloğluda Narlibağçe · .. 
Sokağında· «Barın cild ve yazı Atölyesi»ni aç
dı. Bu atölyede klasik şark ve garb teknikle
ri ve modern ~knik ile kitab · cildlenmekte, 
lüks albomlar, hatıra defterieri; diploma cild.:. 
leri, ve bilhassa el ile kıymetli kitab cildleri 
yapmaktadır; mütevazı görünüşü altında 

Tür ki yede bir eşi daha bulunmayan bir san' - · 
at müessesesidir. 

Eserleri: 
Ankarada Anıd-Ka:birin gömme ve ka--

bartma bütün yazıları; .. 
Etnografya . müzesinden Anıd-Kabire 

nakledilir iken Atatürk'ün lahdinin açılıp •·· 
kapandığında tutulan zabtın parşömen üze
rine yazısı; 

Madeni paraların yaziları; .. 
Brüksel Sergisinde altın madalya ile ta1~ : 

tif edilen «Fatihin şıirleri Albomu»; 
Yunus Emrenin Kabir taşı_yazısı; 
İstanbul Üniversitesi diş kapu · yazısı; 
İstanbulun 500. üncü fetih yıl dönümü 

münasebetile muhtelif yerlere konulan mer
mer üzerine kitabelerin yazıları; 

Atatürk'ün İstanbulda söylediği ilk nu--i 
tuk (Biri Dolmabağçe · Sarayında, 'biri Bel~f0 
ye Sarayında iki hitabe); ·•· //) 
· Ankara Çankayada Atatürk heykeli kff 
ta.besi; Üniversiteler veya devletçe yabanc:f 
devlet, iliın. ve iş adamlarına verilen yüzler~ 
ce tevcih beraatı ile diplom~nın yazıları y~ 
tezhib işleri;_ 

Muhtelif banka, fabrika, ha~tahane. 4~1tI 
sair müesseselerin bronz yazıları, ın.arkala'f{! 
madalyonlar, alameti farikalar. . .. ··.•··.·.• 

Yazı üzerinde mutlak otoritesi yıllardah 
beri adalete de hizmet etmektedir, mahice~ 
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meler şübheli imza ve yazıların tedkik ve 
teşhisi için Emin Barını mutehassıs olarak 
davet ederler. 

Zamanımızın bu kıymetli kaligrafi, ba
basından tevarüs ettiği hattatlığı terk etme
miş, arab asıllı türk yazıs~nda da hem hüner, 
hem bilgi sahibidir, «Osmanlılarda yazı sa
natı» adında basılmamış bir eseri vardır. 

Üç evlad sahibidir. 
Hakkı Göktürk 

BARIN CİLD VE YAZI ATÖLYESİ -
Hususi teşebbüsün bilgiye dayanarak tahak
kuk ettirdiği büyük bir müessesedir, 1949 yı
lında Cağaloğlu Yokuşunda Narlıbağçe So
kağında Emin Barın ile kaynatası izzet Sa
murkaş tarafından · kurulmuşdur, kısa za
manda hem gelişmiş, hem d.e ·ya.lnız istan
bul'un qeğil, Türkiyenin çok şöh~etli bir mü
cellidhanesi olmuştur; iş hacmi · büyüyünce 
yeri dar gelmiş, müessese 1954 yılında Nar
lıbağçe Sokağından Çenberlitaşda Boyacıah

med sokağında sureti mahsusada mücelİidha
ne olarak inşa edilen kendi binasına taşın
mışdır, el ile yapılan kıymetli cildler atölye
sinin yanında en modern makinalarla bir 
cild fabrikası kurulmuşdur. El atölyesinin 
yaptığı eserlerden bazıları: 

Ankarada Anıd Kabirdeki madeni oyma 
kilidli deri kaplı imza defteri; 

Devlet adına kıral İbnüssuuda hediye 
edilen eski Türk tezyini motifleri ile bezen-
miş deri - lake gül yağı şişesi kutusu. ' 

İsmet İnönü'ye verilen renkli tezyinat 
işli bütün parşömen hatıra defteri; 

Almanya cumhur reisi Th. Heuss'e hedi
ye edilen Türk sanatına dair kitabların cild
leri; 

Eisenhower'e verilen Ankaranın altın 

anahtarının Türk tezyini motiflerile bezen
miş lake kutusu. 

Faprikanıri yapdığı işlerden bazıları: 
Muhtelif bankaların deri ceb takvimleri; 
İslam Ansiklopedisi, Okul Ansiklopedisi, 

Hafta Mecmuası, Hayat Mecmuası kapak 
kompozisyonları ve cildleri; 

Hakkı Göktürk 

BARKER (Henry Aston) - On seki
zinci asır sonları ile ondokuzuncu asrın ilk 
yarıs~nda yaşamış İngiliz res~amı; bilhassa 
büyük şehirlerin panoramalarını yapmada 

ressam olan babası ile beraber şöhret sahi
biydi; 1774 de Glasgow'da doğdu, babasının 
atölyesinde çıraklıkla yetişdi, pek genç yaş
larında babasının gaayet meşhur olan pano
ramaların tersimine yardım etti ve zamanla 
kendisi de bu yolda büyük şöhret kazandı. 

Avrupa'da dolaşarak İstanbul, Paris, Paler
mo, Kopenhang, Malta 've Venedik şehirleri
nin panoramalarını yapdı. 

Yedi paftadan mürekkeb olup sulu boya 
yapılmış olan İstanbul panoraması 5,30 · met
re boyunda, 90 santim yüksekliğinde pek 
azametli bir resimdir; İstanbulu Gala tadan 
görmüş, Sarayburnundan Halic gerilerine 

' kadar hurda teferruatı ile. tersim etmiştir. 
Topkapu Sarayı Müzesi ile ,Deniz Müzesinin 
kıymetli müdürü Haluk Y. Şehrüvaroğlu 

1951 de Londrada bulunur iken bu kıymetli 
resmi Deniz Müzesi için satın alarak memle
ketimize getirmiştir. 

H. Aston Barker «İngiltere kıralı Dör
düncü George'un taç giyme merasimi» adını 
taşıyan büyük · resminden sonra 1826 da re
sim yapmağı terketmiş, 1856 da Bristol şeh
ri civarında bir kasabada vefat etmiştir. 
Bibl.: İstanbul manzaraları sergisi kataloğu, 1959. 

BARNASYAN (Boğqs) - Ermeni mu
harriri ve Saray tercümanı. Geçen asrın· or
talarına doğru Arapkirde doğmuş ve 2 Ma
yıs 1902 de İstanbulda vefat etmiştir. 1870-
1880 yılları arasında ermenice «Masis» gaze
tesinde yazıları çıkmıştır. 1872 de Ermeni 
Patrikhanesi Öğretim Kuruluna başkan ta
yin olmuştur. Bundan sonra Fransızca «Os
manlı» haftalık gazetesinin yazı işleri idare 
heyetine dahil olmuş ve orada «Salih» imza
sıyla yazıları çıkmıştır. Bir müddet sonra 
da Matbuat müdürlüğünde şube müdürü ol
muş ve nihayet Saray tercümanlığında bu
lunmuştur. Barnasyan Efendi ermenice ve 
türkçeden mada fransızca, ingilizce ve al
mancaya vakıf idi. Kevork Pamukciyan 

BARNASYAN (Boğo_s Efendi) - İstan
bul basınına değerli hizmetleri sebketmiş 

namlı bir gazeteci ve devlet adamıdır. · 1845 
sıralarında Arapkir'de doğmuş ve 2 Mayis 
1902 qe Üsküdar'da vefat etmiştir. Bağlarba
şı Ermeni Mezarlığında ınedfundur. 

1860 da, tahsil için · ve kendi tabiriyle 
«adam olmak» gayesiyle İstanbul'a gelmiş-
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tir. 1864 de henüz ondokuz yaşında iken edib 
ve dilci Madatya Karakaşyan ile (1818-1903) 
birlikde «Ser» (Sevgi) adında bir mecmua 
çıkarmıştır, neşriyat müdürlüğünü de yap
dığı bu mecmuanın yayını üç sene devam et
m~tir. 1870-1880 yılllrrı arasında ermenice 
«Masis» gazetesinde imzasız siyasi) iktisadi 
ve «Vağarş» mahlasiyle de tarihi yazıları in
tişar- etmiştir. Filip Efendi tarafından neşre
dilen türkçe gazetelerde de, 1868-1-888 yılla
rında makaleler neşretmiştir. Keza, «Tarik» 
gazetesinde ve Ahmed Midhat Efendinin 
«Osmanlı» adlı haftada· iki defa intişar eden 
fransızca ceridesinde de «Salih» imzasiyle 
yazıları çıkmış .ve sonuncunun neşriyatını 

tedvir eden başlıca şahsiyet olmuştur. 1872 
de, Patrikhane Tedrisat Heyetine reis seçil
miştir. Müteakiben Matbuat Müdürlüğünde 

birinci katip tayin edilmiştir. Bilahare Saray 
tercümanlığında da bulunmuştur. 

Türkçe ve ermeniceden maada fransız
ca, ingilizce ve almanca lisanlarına da aşina 
olan Barnasyan Efendinin cenaze merasimi 
Üsküdar Surp Haç kilisesinde yapılmış ve 
masrafları Hazineden. ödenmiştir. -

Kevork Pamukciyan 

BARO, İSTANBUL Bı\ROSU - Bu an
siklopedide bu maddenin tesbiti için hakim 
ve avukat dostlarımız ile yaptığımız danış

malardan sonra «İstanbul Barosu» maddesi
ni Avukat Ali Haydar Özkent'in tam salahi- · 
yetli kalemine bırakmağa karar verdik, haki
ki dost ve vefakar muhabirimiz Hakkı Gök
türk'ü üstada göndererek ricamızı bilvasıta 

arz ettik, bu ricamız lütfen kabul edildi; ve 
vaid edilen günde elimize «Baro» başlığı al-

. tında son derecede güzel, ancak çok sağlam 

bir bilginin bu şekilde tanzim edebileceği an
siklopedik bir makaa1e geldi; fakat esef ile 
kayd ediyoruz ki muhterem bilginin «Baro 
kelimesinin kökü ve lugat anlamı, Baronun 
kanuni anlamı ve gaayesi, Baro adı, Baroka
mu hizmeti görür, çağdaş barolarının tarihi, 
.Birleşik Amerika baroları, Türk barolarının 
tarihi, Türk barolarının sayısı ve v~zifeleri, 
Dava Vekilleri» bölümlerini ihtiva eden bu 
veciz makaalesi İstanbul Ansiklopedisinin 
mevzuu· dışında kalmışdır (Baro için Türkçe 
ve yabanci dillerle umumi ansiklopedilere 
bakınız). 

Aşağıdaki satırları üstad A. H. Özkent' -

in bize tevdi ettiği güzel makaaleden aliyo
ruz: 

«Kanuni anlamda Baro ( = Barreau; 
Fransızca) bir mahalde (bir kaza çevresinde) 
avukatlık yapanların, Devletçe teşkilatlandı
rılmış topluğudur. Buna göre İstanbul Baro
su denirice, İstanbulda avukatlık yapmak 
hakkını haiz olan, ve başkanı, idare meclisi 
gibi organları bulunan ·avukatlar topluğu 

anlaşılır. 

«Gaayesi, kanun, nizamname ve iç tüzük
lerin hükümlerine dayanarak ve meslekin 
adet ve geleneklerinden ilham alarak avu~ 
katlığın adalete uygun bir silretde bilgi, doğ-

. ruluk ve şerefle yapılmasını ve meslek borc
larını.n yerine getirilmesini, sağlamak, de
netlemektir. 

«Bizde eski adı Dava yekilleri Cemiyeti 
idi. Gerçi İstanbul gibi büyük şehirierde aslı 
Fransızca olan Baro kelimesi daha önce kul
lanılmağa başlamış ise de resmi dilimize ve 
kanunlarımıza ilk defa 460 sayılı ve Nisan 
1924 tarihli kanunla girmiştir. 

«Kapitülasiyonların şiddetle hüküm sür
düğü devirde Osmanlı mahkemelerinde Os
manlıların müdafileri yabancı a-~ukatlardı; 
bunlar 1872 de İs_tanbulda ilk baroyu kurdu
lar; bu İstanbulda bir yabancı -barodur. Res
mi belgelerin gösterdiği üzere bu baronun 
adı Societe du barreau de Constantinople 
(= İstanbul Baro Cemiyeti) dir; bu baroda 
kayıdlı 33 avukatdan yalnız beşi Osmanlı ta
biiyetinde azınlıklardan, ötekiler İngiliz, 
Fransız, İtalyan, avusturyalı, · Belçikalı, Yu
nanlı ve Rusdur, içlerinde tek Türk yoktur 
(Makaalede bu avukatlarm. isimleri ve adı 
geçen baronun bulunduğu bina maalesef ya
zılı değildir) . 

«Asıl ilk Osmanlı barosu altı sene sonra, 
1878 de Dava Vekilleri Cemiyeti adı ile· yine 
İstanbulda kuruldu. O gün (makaalede ay ve 
gün yazılı değildir) başkanlık eden· en yaşlı 
avukatın (maalesef bu zatin adı da verilmi
yor) söylevinden şu fıkraları okuyalım: « ... 
muntazam deniz ticaret mahkemeleri ve ti-· 

. caret nizamnameleri mevcut · olduğu halde. 
avukat adı ile gelenler kabul olunmazlardı .. ; 
avukatlık hakir, kötü bir meslekdi, avukat 
ile müzevir lafızları arasında hiç bir fark yok 
idi ... » 

« Osmanlı barosunun ilk levhasında ka-: 
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yıdlı avukatların sayısı 62 dir. Bunların için
de Rum, İngiliz, Fransız ve İtalyan vardır, 
çoğunluk hiristiyan vatandaşlardadır, bu ilk 
İstanbul Barosunda ancak 8 müslüman avu
kat ·vardır. 

«Cumhuriyetin ilanından sonradır ki 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 3 Nisan 1924 
de 16 maddelik Muhamat kanunun ve 27 Ha
ziran 1938 de de 139 maddelik Avukatlık Ka-

/ 

nunu yürürlüğe koydu ve müstakil Türk Ba-
roları kuruldu. 

, «Türkiyede Üniversitenin Hukuk Fakül
tesinde tahsil görerek diploma almış, veya bir 
yabancı hukuk· fakültesinden diploma alarak ' 
eksik derslerden Türkiyede imtihan vermiş, 
staj görmüş, ahlak durumu gözden geçirilmiş 
ve devletden ruhsatname almış olan, veya 
dört yıl müddetle adli, askeri, idari hakimlik 
ve savcılık da veya Hukuk Fakültesinde, pro
fesörlük, doçentlik gibi ilmi mevkilerde bu
lunan Türkiye Cumhuriyeti tab'asından baş
ka hiç kimse baroya üye olamaz ve Türkiye
de avukatlık yapamaz. Kadın erkek farkı 
yoktur. Bu gün barolarımızda kayıdlı pek 
çok ve değerli kadın avu~atlarımız var-dır. 

«Bu gün Türkiyede 45 baro vardır, hepsi 
hür ve müstakildirler. Henüz baro kurulma
mış 23 yerin avukatları da bu barolardan bi
rine bağlıdır. 

«Baroların organları, en yüksek merci 
olan Genel Kurul, avukatlar tarafından gizli 
oyla seçilen yönetim (disiplin) kurulu, Baro 
Başkanı, Yönetim kurulu tarafından seçilen 
Başkan vekili ve Genel Sekreterdir. 

« Yönetim kurulu, stajyerleri baroya ka
bul veya red eder, avukatlar levhasını hazır
layarak mahkemelere ve diğer kaza mercileri" 
ne dağıtır, avukatlar arasında çıkan meslek 
ihtilafları hakkında aracılık der, avukatla 
müeklcili arasındaki uyuşmazlıkları çözer, ba
r<;mun mallarını İdare ile muhtaç avukatlara 
yapılacak yardım şekİini kararlaştırır, fakir· 
ve muhtaç vatandaşların haklarını savunmak 
için avukat gösterir, böyle bir avukat savun-

. mayı bedava yapmaya mecburdur. 
« Yönetim Kurulu, disiplin işlerini gö

rürken disiplin kurulu adını alır. 
· «Bu kurulun en önemli vazifesi, avukat

lık vekaar ve haysiyetinin muhafazasına, 

meslekin adalet gaayelerine uygun olarak_ 
sadakat ye şerefle 'yapılmasına nezaret etmek, 

avukat ve stajyerler hakkında disiplin ceza
ları hüküm 've tatbik etmekdir. 

«Avukatlık vekaar ve şerefine aykırı fiil 
ve hareketlerde bulunanlarla meslek faaliye
tinde vazifelerini yapmayan ve vazifenin ge
rektirdiği dürüstlüğe riayet etmeyenler hak
kında verilen cezalar, ihtar, tevbih, işden çı
karma (bir aydan az ve iki yıldan çok olma
mak üzere avukatlıkdan men') ve meslekden 
çıkarma ( avukatlık ruhsatnamesinin geri 
alınması) dır. 

« 1939 da yapılan bir istatistiğe göre 
Türkiyede 17 si kadın olmak üzere 1631 avu
kat· vardı. 1957 de yalnız İstanbulda 217 si 

· kadın olmak üzere 1957 avukat bulunuyordu. 
« Bu gün (Ağustos 1960) İstanbul Baro

sunda (Ana Baro) 270'i kadın olmak üzere 
2230 avukat kayıtlıdır ki Türkiyedeki baro
larında kayıtlı avukat sayısının hemen he
men yarısıdır. 

Her yıl İstanbul Barosuna ortalama 200 
avukat kayd olunmaktadır. 

«Türkiyede avukatın gördüğü tahsil ve 
staji yapmayan, (avukat) unvanını taşımak 
yetkisini haiz olmıyan bir sınıf müdafiler da
ha vardır: Dava vekilleri . . . Bunlar ya hiç 
veya yeter sayıda avukat bulunmıyan kasa
balarda mesle~ yaparlar, bu. meslek için ge
reken hukuk bilgilerini orta derecede edin
dikten ve tecrübe gördükten sonra imtihan 
vererek Adalet Bakanlığından «Dava Vekil
liği Ruhsatnamesi» alırlar. Dava vekilleri 
böyle yerlerde avukatlığa aid hak ve borç
ları o yerde bulunmıyan en yüksek hakimin 
nezaret ve mürakabesi altında yaparlar. Sayı. 
lan- 1939 başlarında 905 idi. Fakülte mezun
ları çoğaldıkça, genç avukatlar ve istifa eden 
veya emekliye ayrılan hakimler iç Anadolu
ya yayıldikça sayıları azalmakda ve hatıraları 
tarihe· karışmaktadır» (15 Ağustos 1960. A. 
Haydar Özkent). 

Avukat !sak Hazan Tükelbayın muhabi
rimiz Hakkı Göktürk'e verdiği şifahi notda 
İstanbul Dava Vekilleri Cemiyetini 1908 meş
rutiyetinden sonra İstanbul· Barosu adını al
dığı bildirilmiş, ve o tarihden zamanımıza ka
dar· İstanbul Barosu Reisliğinde (Başkanlı
ğında) bulunmuş olanlar şöylece· t~sbit edil
mişdir: 

1908 - 1914 Avukat Kavolzade Fuad ;Bey 
1914 - 1920 » Celaleddin Arif Bey 
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1920 - · 1925 » Lütfi Fikri' Bey 
1925 - 1928 » Sadeddin Ferid Bey 
1928 - 1934 » Halil Hilıni Uyguner 
1934 - 1940 » Hasan Hayri Tav 
1940 - 1945 » Mekki Hikmet Gelenbeg 
1945 - 1950 » Haşim Rafet Hakarar 
1950 - 1953 » Abdullah Kemal Yörük 
1953 - 1954 » Haşim Rafet Hakarar 
1954 - 1956 » Abdurrahman Yola 
1956 - 1958 » Orhan Arsal 
1958 - 1960 » Arif Cahid Tünger 
Bibi.: Ali Haydar Özkent, Baro (makale); isak 
Hazan, Not. 

BARONYAN (Agop) - "Ermenilerin 
Moliere'i» denilen ünlü bir komedi müellifi 
ve mizah muharriridir. 1842 de Edirne'de 
doğmuş ve 27 Mayıs 1891 de İstanbul'da Or
taköy'de vefat etmiştir. 

İlk tahsilini Edirne'de Arşakunyan Er
meni mektebinde yapmıştır. Burada müder
ris Boğos Varjabedyan'ın (bilahare İstanbul 
patriği) ve müderris Rupen Çamiçyan'ın (Bi
lahare Partoğimeos Başpiskopos) talebesi ol
muştur. Bir sene de, yunanca öğrenmek ga
yes1yle oradaki Rum mektebine gitmişse de, 
kendi tabiri ile fancak bu lisanın güçlüğünü 
öğrenerek» mektebi terketmiştir. Maamafih, 
bu sözün kısmen bir latife olduğu muhakkak
tır. Zira ilerde, bu lisandaki vukfunu şahsi 
gayretleriyle okadar genişletmiştir ki, 1884 
de, Yunan ınoralisti Lukianos'un «Ölülerin 
dialogu» adlı eserini Yunanca aslından erme
niceye çevirmeğe muvaffak olmu~tur. Esasen 
mektepte iken matematik dersini' hiç sevme
miş ve lisan derslerine karşı daha fazla tema. 
yül göstermiştir. Bununla beraber, ilerde ta
nınmış bir muhasip olmas~ ve Galatada, Get
ronakan Lisesinde muhasebe ·dersleri verme
si bu hakikatle bir tezad teşkil etmektedir. 

Baronyan, mektepten ayrıldıktan so~ra 
bir eczacı yanında çıraklık yapmağa başla

mıştır. Bu sahada nazaı;-i bilgiler de elde et
mek gayesiyle bir müddet eczacılığa ve tıbba 
dair eserler okumakla meşgul olmuştur. Fa
kat bu merakı ancak iki sene devam et~iş
tir. Bundan sonra kendini, Fransızca, İtal

yanca , Yunanca lisanlarını ilerletmeğe, di
ğer taraftan da Ermeni ve Fransız müellifle
rinin eserlerini okumağa hasretmiştir. 

1863 de İstanbul'a gelerek, bir müddet 
amcazadesi Dr. Katipyan'ın evinde ikamet 

etmiştir. 1864-1867 yılları arasında Postaha
ne memuru _olmuştur. Aynı zamanda, eski 
ve yeni komedi müelliflerinin eserlerini doy
madan okuyan Baronyan bu sıralarda yazı 

hayatına da atılmıştır. 1870 de kendini mü
derrisliğe ve muharrirliğe vakfetmiştir. 1870 
yılı Mayıs ayında vukubulan Beyoğlu'nun 

büyük yangınında kirada oturduğu oda yan:. 
dığından, akabinde, Beşiktaş'da, Manukyan 
ailesi nezdinde az bir ücretle birkaç ay mü
rebbilik yapmıştır. Müteakiben, bir yıl müd"'.' 
detle, Üsküdardaki Cemaran mektebinde 
ders okutmuştur. 1871 - 1872 arasında Siman 
Felekyan tarafından neşredilen «Eprat» (Fı
rat) gazetesinin yazı işlerini t_edvir etmiştirı 
yine o yılları arasında Kumkapıdaki Mezbur
yan mektebinde ermenice ve fransızca lisan 
dersleri vermiştir. 1872 1874 de Arutyun Sı• 
vacıyan'ın ''Meğu" (Arı) gazetesinin neşri'
yatını idare etmiştir. Bu gazetede birçok mi-

'zahi yazıları neşredilmiştir. 187 4 yılı başın
da "Meğu" gazetesi kapanınca, sahibi Sıvacı"
yan, imtiyazını ;meccanen , Baronyan'a tevdf 
etmiştir. O da ismini değiştirerek, "Tadron'' 
(Tiyatro) adiyle 6 Nisan 1874 de ilk sayısını 
çıkarmış ve 1877 ·yılı Mayis ayına kadar de-· 
vam ettirmiştir. Bu yıllar içinde Üsküdardan 
Ortaköy'e taşınmış ve burada 1879 da Sate
nik Etmekciyan adlı bir kızla evlenmiştir. 

1883 yılı başlangıcında "Dzidzag" (Gülüş) 

adlı bir gazete çıkarmağa başlamışsa .da de
vam ettirememiştfr. Aynı yıl, ''Erkrakund" 
(Küre) adlı gazetenin neşriyatını tedvir et
miştir. 1884 de Edirne~de «Khikar» (Bilgic) 
adlı mizahi aylık bir mecmua neşretmeğe 
başlamış, fakat maddi sebeplerle 1886 da onu. 
İstanbul'a nakletmek mecburiyetinde kal
mıştır. Mezkur mec
muayı, 1888 yılı 

Ekim ayından itiba
ren haftada bir çı-

. karmağa teşebbüs 

etmişse de, az son
ra gine maddi sebep
lerden dolayı neşri

yatını tatil etmek zo
runda kalmıştır. 

Agop Baronyan, 
ömrünün son yılları
nı maddi sıkıntılar 

içinde geçirmiş ve 
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bir ticaretha11enin muhasipliğini ifa etmiştir. 
Edirneden Patrikhane Umumi Meclisine de 
aza seçilmiştir. Kafkasya'da münteşir «Portz» 
(Tecrübe) ve «Artzakank» (Akis) mecmu
alarında da yazıları intişar etmiştir. 

Gençliğinde aktörlük de yapmış olan Ba
ronyan'ın, ermenice komedileri ve mizahi 
eserleri şunlardır: 

« Alaturka dişçi» (1868); «Milli koda
manlar» ( 1878) ; «İstanbul mahallerinde bir 
gezinti» (1880); «Bağdasar Ahbar». (1886-
1887) ; «Adabın zararları» (1886-1888) ; «iki 
efendili bir hizmetci» (1911 de basılmıştır); 
«Haşmetlu dilenciler»; «Mizahi salname»; 
«Bilgicin kehanetleri»; «Dalkavuk»; «Aşk 
tellalları» v. s. 

Agop Baronyan'ın komedileri ·ve hatta 
mizahi yazılan bugün dahi Ermeni edebi çev-' 
relerinde rağbettedir. Bilhassa komedileri, 
zamanımızda da bütün dünyadaki Ermeni 
sahnelerinde temsil edilmektedir. 

Kevoı-k Pamukciya.n 

Agop ~aronyanın erm·eni mizah edebiya
tındaki mevkii üzerinde konuşmak bu ansik
lopedinin müellifi R. E. Koçunun kalem sela
hiyeti dışındadır, fakat, A. Baronyan erme
nice adı tiyatro manasına «Tadron» olan mi
zah gazetesini «Tiyatri» ismi ile ayni zaman
da Türkçe olarak da çıkarmışdır. Mezkur ga
zetenin Türkçe baskısı üzerinden A. Baron
yana «Ermenilerin Moliere»'i unvanını ver
mek, errrieni mizah edebiyatı diye bir şey 
mevcud olmadığı söylemekle birdir'; bu mu
harririn Cumartesi ve Çarşamba günleri haf
tada iki defa olarak dört sayfa halinde çıkar
dığı. <<Tiyatro»'nun bir nushası, başlık kısmı, 
bendlerin ser levhaları ve ilal}_lar hariç orta
lama 950 · - 1000 kelimedir, bu da gösterir ki 
Baronyan gaze._tesini tamamen kendi kalemi 
ile doldurmaktadır; aslında bütün yazılarda 
ayni kalemin mahsulü olduklarını göstermek
tedirler. «Tiyatro» en bozuk bir Türkçe ile . 
intişar etmiş, edebi şahsiyeti olmayan bir so
ğukluk, adilik örneğidir. Biçare sahibi sıkın
tı içinde çırpınan aciz bir kalemdir ki o de
virde benzeri Türk yazarları da pek çokdur, 
günlük rızık yolunda sürçe aksaya koşmuş, 

durmuşdur. 

Genç müdekkik, aziz arkadaşımız Kevork 
Pamukciyan «Tadron»'un ilk nushasının 6 
Nisan 1874 de intişar ettiğini ve neşriyatına 

1877 yılını Mayıs ayına kadar devam ettiği
ni kaydediyor. İstanbul Ansiklopedisi arşi
vinde de «Tiyatro»'nun 18 Temmuz 1874 ve 
5 Mart 1875 tarihli iki nushası vardır ki gaze. 
tenin 32 ve 75 inci sayılarıdır. 32 inci sayı 
İzzetefendi Matbaasında basılmışdır, gazete 
idarehanesi de Babıali Caddesinde 25 numa
ralı dairedir. 75 inci- sayıda ise idarehane 
Bağçekapusunda Esadefendi Hanında 7 nu
maralı daire olarak gösterilmiş ve Ağya Den
desyan'ın matbaasında basılmışdır. Gazetenin 
baskı hüviyetinde en küçük bir değişiklik gö
rüimediğine göre bu göçebelik sadece para 
sıkıntısından, idarehane kirası ile matbaa 
borcunun ödenememesinden olsa gerekdir. 

Agop Baronyan 32 inci sayıdaki baş ya
zısında "Ceridei Havadis" gazetesine, 75 inci 
sayıdaki baş yazısında da, Türk tiyatrosuna 
büyük hizmetlerde bulunmuş· ermeni asıllı 

sanatkar Güllü Agob'a hücum etmektedir. 
Güllü Agob hakkında aşağıdaki satırları ya
zan bir muharrir için «Ermenilerin Moliere"i 
unvanı p_ek hazin bir cömerdlik olur: 

«Anasının karnından dışarı o kadar me
haret ve o derece hız ile çıkdı ki meharetini 
gören perde arkasından senaya çıkayor zan 
etti, ve böyle hızlı zuhuru ebe biçaresinin vü
cudunu fena halde zedeledi». 

A. Baronyan Türkçe mizahi manzume 
yazmak cür'etini de göstermişdir. Edirnede 
doğmuş, Osmanlı İmparatorluğunun en bü
yük fikir ve sanat merkezleri olan Edirne 
ve İstanbulda yaşamış ve hayatını kalemi ile 
kazanma yoluna sapmış Agob Baronyan,ın 
sebavet çağından başlayarak kulaklarını dol~ 
durmuş olan bir dili doğru yazamayışı öy
lesine hazindir ki mesela Tiyatro'nun 75 inci 
sayısında neşrettiği şu manzumesi ancak bir 
kakafoni mükafatı kazanabilir:. 
Tiyatro yazmamakla kıt'alar olmuş idi ~aşad 
Yine yazmaklığa şimdi anı kesbetti istihkak 
Bu yıllarda defatirden tenakus eyliyenlerdir 

Tefehhüm et ki ancak hem gelir ve hem dahi irad 
inanmazdık buna evvelleri şimdi inandık biz 

Ki namı Köprübaşının imiş murdar ve hem ber
bad 

Yerin dibine geçmekden Tünel manasını anla 
Tiyatrosu Agob Efendinindir herçi badabad 

BARONYAN (Karabet) - Matbaacı, 
sermürettip ve naşir; 1852 de tstanbul'da 
doğmuş ve 7 Eylul 1915 de orada vefat etmiş-
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tir. 
1873 de, Yusufyan Hanında, Samuel Bar

dizbanyan ve Karabet Biberyanla . birlikde 
bir matbaa tesis etmiştir. 1879 da, Kumpapu
da, Patrikhaneye yakın bir mevkide eski bir 
matbaayı yeniden açıp, iki sene kadar devam 
ettirebilmiştir. Burada, bilhassa Patrikhane
ye ait neşriyat tabedilmiştir. 

Kevork Pamukciyan 

BARRY - İkinci Abdülhamid devrinin 
şöhretlerinden bir diş hekimi; aşağıdaki not
lar Sermed Muhtar Alus tarafından tevdi 
edilmişdir: _ 

«AsJı ruın, İstanbulun en tanınmış, müş
terisi en çok dişcilerindendi. Asmalımesci·d 
Sokağında, şimdiki Tuna Gazino ve Biraha
nesinin yanındaki apartımanda muayeneha
nesi vardı, hergün sabahdan akşama, müslü
man, hıristi.yan, erkek, kadın müşterilerle 

dop dolu. Ufak tefek, gaayet ciddi, yüzü hiç 
gülmez, hatta aksi tavırlı adamdı. 1902-1903 
senelerinde saçı bıyığı kırkaçmışdı. Kendisin
den çok daha eski, hatta nice zamandır müş
teri tutmuş ve «Serdişcii Hazreti Şehriyari» 
unvanını almış olan Almanyalı Heyde'nin, 
oğlu Hans Heyde ile beraber müşterek kabi
neleri Galatasarayı Sultanisinin karşısında, 

Hiristaki Pasajının üstündeki binada; kimi 
Baba Heydeye ihtiyarlamış, oğul Heydey·e de 
eli pek ağır diye gitmez olmuşlar, cümle halk 

·Barry'ye taşınmaya başlamışlardı. Dişi gaa
yet iyi doldurmak, altlı üstü takma dişi de 
pek mükemmel yapmakla şöhret bulmuşdu. 

!ı-dam kaba, diş mi dolduracak, surata kau
çuk cendereyi hoyrat hoyrat geçirir; mili fı
rıl fırıl dönen törpüyü garcadak köke daldı
rıp sandalyadakine cluman .attırır: - aman .. 
dayanamıyorum!. seslerine kulak asmaz, bil
diğini yapar, fakat bitirdiği işin mükemmelli
ğine de uyar olmazdı. Bir oğlu vardı, babası
nın mesleğini tuttu, yine Asmalımescidde, o 
da hünerli dişcidir». 

1955 - 1956 İstanbul Telefon Rehberinde 
İstiklal Caddesinde Mısır Apartımanında diş 
doktoru bir A. J. Barry adresi vardır, rah
metli Alusuıi bahsetdiği oğul Barry'nin bu 
zat olması muhtemeldir; şöhretli babası hak
kında daha etraflıca bilgi edinmek için yazı
lan mektuba cevab alınamadı. 

BARSAK ÇIKINTISI - Külhani hane
berduş, baldırı çıplak argosunda, matufu sa-

-----------~----
bilik çağından çıkmış erkek çocuklar· olmak 
üzere elfazı müstehceneden. 
Bibi.: F. Devellioğlu, Türk Argosu. 

BARSAMYAN (Dikran) - İkinci Meş
rutiyetten sonra, Osmanlı Meclisine Sivas'dan 
aza seçilen bir mebusdur. Takriben 1870 sıra
larında doğmuştur. Protestan cemaatına 

mensup olan ve Bakırköy'de ikamet eden 
Barsamyan Efendi, pederimizin ifadesine gö
re aynı zamanda Darülfünunda müderris 
imiş. Mütarekeden sonra harice gitmiş ol
çluğu zannedilmektedir. 

Kcvork Pamukciyaıı 

BARSAMYAN (Merujan) - Şair, gaze
teci ve matbaacı; 1882 de Eğin'in Abuçeh 
kasabasında doğmuş ve 1944 de Paris'de ve
fat etmiştir. 

TahsilinJ Armaş Ruhban Mektebinde ya
pan Barsamyan, yazı hayatına asrımızın baş
larında atılmıştır. Yedi sene Kredi Liyone 
müessesesinde çalışmıştır. 1909 da, Galata, 
Cami Kapusu No. 9 da, Yazıcıyan Nubar adlı 
bir şahısla birlikte «Şant» (Yıldırım) adlı 
bir matbaa tesis etmiştir. İşbu matbaa, İkin
ci Meşrutiyetten sonra İstanbul'da açılan en 
üstün vasıflı matbaalatdan biri olmuştur. 

Matteosyan'dan sonra, «Şehbal» adlı resimli 
mecmua bu matbaada tabedilmiştir. 1910-
1913 yıllarında salnameler neşretmiştir. 1911 
den 1915 senesine kadar «Şant» adlı yarım 

aylık bir mecmua neşretmiştir ki, 1916-1918 
yılları arasında günlük gazete olarak neşriya
tına devam ettikten sonra, 1918-1919 tarihle
rinde biraderi Kıkırdiç Barsamyanla birlikde 
haftalık mecmua olarak çıkarmıştır. 

İstanbul Ermeni basınında da şiirleri ve 
· makaleleri intişar eden M. Barsamyan1ın ki

tap halinde münteşir ermenice eserleri de 
mevcuttur. Mütarekeden sonra Fransa'ya gi
dip orada da edebi faaliyetine devam etmiş-

• tir: 
Fransızca eserleri ve Fransız basınında 

çıkan şiir ve yazıları da vardır. 
Kevork Pamukciyan 

BARTON (Sir Edward) - İngiltere kı
raliçesi Birinci Elisabeth'in Büyük Elisabeth 
Üçüncü Sultan Murada fevkalade elçi olarak 
gönderdiği İngUiz · asilzadesi diplomat, İngil
tere Kırallığının Osmanlı İmparatorluğu 

nezdinde William Harebone'den sonra ikinci 
elçisi; hicri 1002 ve miladi 1593 yılında İs-
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tanbula elçi olarak 
geldiğinde henüz yir
mi altı yaşında bir 
delikanlı idi; ateşin 
·bir zekaya sahib, son 
derecede eli açık, ve 
bir cinsi sapıkdı. !n
gilterenin yükselme
sini denizler üzerin
deki hakimiyetinde 

Edward Barton'ın kabir gören kıraliçesi tara
taşında hanedan arması fından o devrin en 
büyük bir harb kalyonu ile gönderilmişdi, 
müverrih Selanikli Mustafa Efendi bu gemi
yi ve Sir Barton'un gelişini şöyle yazıyor: 

« Vilayeti cezirei İngiltere ki 3700 mil 
deryada Halici Kostantıniyeden uzakdır, ha
kimesi olan avret (Kıraliçe Elisabeth) milki 
mevrusuna ve devlet ü saltap.atına kudreti 
tamme ile hükmedib Luther mezhebinden
dir (protestandır); ubudiyetnamesi ve elçisi 
ve pışKeş ve hediyesi gelip çek1ldi. O gün 
galebe divan· (pek tantanalı divan) olub elçi
ye kanun üzere ziyafet ve ikram olundu. Ge
misi gibi turfa (acaib) gemi İstanbul Lima
nına gelmemişdir. 3700 mil deryadan sefer 
eder ve 83 pare heman top kullanır. Ateşfe
şa:ıi hey'eti haricisi şekli hınzır idi, ucubei 
devran idi ki tahd;:· olundu». 

O asrır. ahşab gemilerinin baş taraflarına 
ağaı;;tlan oyma veya tuncdan dökülmüş ka
bartma tezyinat konulurdu, müverihin kay
dinden Sir Barton'u İstanbul'a getiren kalyo
nun dış boyasının kırmızı olduğunu ve başı
nın da bir arslan,.veya ejderha şekli ile tez
yin edilmiş olduğunu öğreniyoruz. 

Fevkalade genç elçi Tophane ile Fındıklı 
arasında Arabahmedpaşa Yalısı denilen bir 
sahilsaraya yerleşmişdi. Etrafına zevk ve 
meşrebine göre hizmet edecek bir takım ze
berdest uygunsuz adamlar topladı, bir ta-, 
kım fahişeler buldurtarak her gece sabahlara 
kadar mızıkalarla içib eğlendi, yalının etrafı, 
civarı tamamen müslüman meskenleri idi, 
İngiliz_ elçisinin bu hali hoş karşılanmadı, ni
hayet o hicri 1002 · yılının Ramazan ayında 

Tophane müslümanlarından büyük bir kala
balık Divanı Hümayuna giderek şikayetde 

bulundu, şöyleki: 
«Etrafına bir takım uygunsuzları topla

mış olan elçi gece ve gündüz envai fisk ve fü-

cur idüb fahişeler getirtiyor, fesad ve şena~ 
atden hali kalmıyordu. Yalıyı kaçkın esirle
re bir yatak haline getirmişdi, ve hatta ken
di adamları vasıtası ile esir kaçırtıp .saklıyor
du. Namaz vakitlerinde tabıl ve zurna sesin-
den ezan işidilmiyordu. Sureti mahsusada çan 
çaldırtıyordu. Geceleyin civardaki müslüman 
mezarlıklarına kazurat dökdürtüyor idi. Di~ 
van bunun çaresini bulmazsa, halk, elçinin 
kira ile oturduğu yalıyı içindekilerle beraber 
ateşe vererek yakacakdı». 

Her şikayetde olduğu gibi bunda da, me
sela mezarlığa kazurat dökme gibi, mübalağa 
bulunduğu aşikardır, cj.ivan ciddi bir alaka 
gösterdi, Galata kadısına yazılan bir ferman 
ile Sir Edward Barton ile adamlarının yalı
dan çıkartılarak frenklerle meskun olan Ga
latanın kale dhıarları içinde münasib bir ye
re yerleşdirilmesi emredildi. Fakat Bartori 
İstanbuldaki Avrupalıların diline düşmemek 
için Galata surları içine girmedi, uygunsuz 
yaranının tavsiyesi ile o asırda sekenesi ta .. 
mamen rum olan Heybeli Adada yerleşmeyi 
tercih etti, ve bu adada rum kızları ve oğlan
ları ile dilediği gibi eğlen.meğe, zevk ü sefa 
ve sefahate devam etti. 

Hicri 1003 (Ocak 1595) de Üçüncü 'Mu~ 
rad öldü, Barton yeni padişah Üçüncü Sultan 
Mehmed'in muhiti ile daha kolay anlaşdı, İn
giltere ile Türkiye arasında kuvvetli bir dost
luk bağı tesisine muvaffak oldu, öyle ki bir 
dost elçi olarak, çok ağır yol zahmetlerini gö
ze alarak bu padişah ile ve Türk ordusu ile 
beraber Avusturya seferine çıkdı, Eğri Kale
sinin fethinde ve Haçova Meydan muharebe
sinde bulundu, sefer dönüş~nden az sonra da 
1597 de henüz otuz yaşında iken pek sevdiği 
Heybeli Adada öldü ve orada Ayios _İoanis 
Manastırı civarına defnedildi. Sir Edward 
Barton'un ölümü ile- Kıraliçe Elisabeth'in 
şarkda çok faal ve cür'etkar bir elçi kaybet-: 
diği muhakkaktır. 

Yere yatırılmış yekpare bir mermerden 
ibaret kabir taşının üst kısmında bu İngiliz 
asilzadesinin hanedan arması, alt kısmında 
da uslCı.blaşdırılmış üç selvi ağacından mü
rekkeb tezyini bir motif vardır, latince olan 
kitabesi ve tercemesi şudur: 

«EDVARDO BARTON İLLUSTR!SSi
MO SER AEVENTİSSİMO AN GLORUM: 
REGİNE OR ATORİ VİRO PRAE TANTİS-
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SİMO QUİ POST REDiTUM A QUCUM İN 
VİCTO TURCARUM İMPERATORE P PRO
FECTUS FUHR AT DİEM OBİİT AETATİS 

«AETATİS 6 AN XXX. 
«SALUTEM. VERO ANNO M. D. X. Ç. 

VII. 
«XVIII. CAL. İANAR»., 
«İngiltere Kıraliçesinin pek meşhur ve 

muhterem elçisi Edvardo Barton Türk İmpa
ratoru ile beraber Macaristan seferine ·gitmiş 
ve muzafferen dönüşde ölrİıüşdür. Yaşı otuz. 
Ruhu şad olsun. Sene 1597 kanunisani 18» 
(Ahmed Refik B~y' tercemesi). 

Bibi.: Ahmed Refik, Onbirinci hicri asırda 

İstanbul Hayı:ı.tı; Ahmed Refik, Türkler ve Kra
liçe Elizabet. 

BARU - Değerli dil bilgini F. Develli
oğlunun tesbit ettiği argo sıfatlardan, saf, 
b'udala· adam, bilhassa saf aşık, budala aşık; 
Devellioğlu «en çok sokak kadınları tarafın
dan kullanılır» diyerek şu misali veriyor_: 
« baruyu haşladım! ... ». 
Bibi.: Ferid Devellioğlu, Türk Argosu 

BARUT - Güherçile ile kömür tozu ve 
kükürtden- bir usule göre karışdırılıp dövüle
rek yapılan yanıcı patlayıcı halita; İstanbul 
ağzında mecazen «g~ayet sert» anlamına ku
lanıl1rc-; m_isaller: 

- Barut gibi adam 

* - Gündeliğime azıcık zam ıçın ricada 
bulunayım dediln, barut kesildi.. 

* - Sirke olmuş ·mu? 
- Barut gibi 
Birde «Ateş ile Barub> deyimi vardır; 

bir hadise çıkaracak şartları, kasden veya 
gafletle bir araya getirmede, bilhassa bir 
gene kı~la bir delikanlının herhangi bir ve
slle ·ile sık sık temasının akibet hayat mü
şareketine varacağını söylemek için kullanı
lır. 

- Ahmed perişan bir halde ... 
- Ne olmuş? 
- Kızını kaçırmışlar .. 
- Kim? 
- Hani seninle görmüşdük, kaşı gozu 

yerinde, eli ayağı düzgün bir yanaşma oğlan 
almışdı ya, işte o! .. 

- Kabahat kimde, ateş ile barut bir ara
. ya getirilir mi? 

BARUTCUAaDi SOKAĞI 

BARUTCU (Selami) - Asker ressam
lardan; aşağıdaki malumat P. Boyar'ın 

«Türk Ressamları» adındaki eserinden alın
mışdır; aslen Malatyalı Barutcu İbrahim Pa
şa sülalesinden Dr. Mustafa Beyin oğludur, 
1897 de Üsküdarda doğdu, Toptaşı Askeri 
Rüşdiyesinde ve Edirne Askeri İdadisinde 
okudu, 1914 de Mektebi Harbiyeyi bitirdi. 

Resme karşı ilk hevesi, karakalemde ma
haret sahibi olan babasını taklid ile başlamış
dır. Edirnede resim muallimi süvari binbaşı
sı Cemil Bey ile şehid Hasan Riza Beyden 
ders almışdır. Daha sonraları da Üsküdarlı 
Cevad ve Yüzbaşı Cemal Beylerden yağlıbo
yaya, İ. Bella adında bir İtalyandan da dekor 
resmine çalışmışdır, ki mütareke yıllarında 

«İstanbul Operet Heyeti»nin sahneye koydu
ğu «İstanb~l Efendisi», « Yedekci», ve «Ka~ 
şıkcılar» operetlerinin dekorlarını Selami 
Barutcu yapmışdır. 

1940 da binbaşı rütbesi ile Elazığda bu
lunurken Tunceli Vali ve Kumandanı Korge
neral Abdullah Alpdoğan'ın isteği üzerine_ 
Tunceli harekat sa~asını ihtiva eden «Ma
maki, Ovacı:\{, Munzurlar» tablosunu yapmış
dır, Tunceli vilayet konağında · bulunan bu 
yağlı boya tablo 1,80 X 4,20 eb'adında olub 
iki yıl sürmüş devamlı ve yorucu . bir çalış
manın eseridir. 

Eserlerinde tabiata sadakatı ile tanın
mış olan bu ressamın yağlıboya ve sulu boya 
tabloları yüze yakın olub adı tesbit edileme
yen kimselerin elinde dağılmış.dır. 

Selami Barutcu 1948 de Erzurum Ko
lordusu hizmetinde ve piyade yarbayı rütbe
sinde bulunuyordu. 

BARUTCUABDİ SOKAĞI - Şehremini 
Nahiyesinin Veledikarabaş Mahallesi sokak
larındandır, bir "C" harfı şeklinde, her iki 
başı Nişastahane Sokağında bir yoldur, dip 
dıl'ı sur kenarında olub bir dirseği üzerinde 
de Güherçile Sokağı ile kavuşağı vardır. Vak
tile kaba taş döşeli imiş, son derecede bozul
muş, adeta toprak yol olmuşdur. İkişer katlı 
evlerinin sekenesi çok mutevazı gelirli aile
ler görünür, Nişastahane Sokağı ile olan iki 
kavuşağının arasında da bir bostan vardır. 
Küçük evler arasında bir dökümhane ve bir 
kaç ahır bu sokağa, insana İstanbulda değil
miş de küçük bir kasabada dolaşıyormuş his
sini verir, son derece-bakımsız haline rağmen 
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şirin bir manzaradır. Temmuz 1960 
Hakkı Göktürk 

BARUTCUBAŞI DALYANI - Boğaz

içinde Büyükderede Piyasa önünde kurulan 
Bülbülsokağı Dalyanının az ötesine, Barut
cubaşı Yalısı karşısına kurulurdu (B.: Dal
yanlar). Balıkhane müdürü Karakin Bey De
veciyan Birinci Cihan Harbi başlarında inti.:. 
şar eden «Balık ve Balıkcılık» adındaki bü
yük eserinde «Otuz senedenberi metruk ol
duğundan hududları dahilinde kışın herkes 
serbest balık tutar» diyor. 

BARUTCULAR SOKAĞI - Şişlinin Pa
şa mahallesi ile Duatepe mahallesinin sokakft 
larındandır (1934 Belediye Şehir Rehberinin 
18 numaralı paftası), ayni mahalleri içinden 
geçen Avukat caddesine batı-doğu istikame
tinde paralel olarak uzanır, Paşa mahallesinin 
hemen tam göbeğini Avukat caddesi üzerin
den başlar, Duatepe mahallesinde Evranosza
de sokağına kadar devam eder ki, Evranosza
de sokağı, Dua tepe mahallesinde Avukat cad
desi ile bu Barutcular sokağını amfi.den kes
mektedir. Paşa mahallesi başından yüründü
ğüne göre sağ kolda Bahadır sokağı, Adsız

nefer sokağı, Kahramanbey sokağı ve karabi
ber sokağı, sol kolda da Bulanıkdere sokağı 
ile birer kavuşağı vardır; Civelek sokağı, Or
tanca sokağı ve Şahmerdan sokağı ile de bi
rer, dört yol ağzı yaparak kesişir. 

Avukat caddesi başı, Bahadır sokağı ka
vuşağı ile beraber üç yol ağzıdır; Barutcular 
sokağı buradan dar, kabataş döşeli olarak 
başlar, iki kenarı birer ikişer katlı ve teneke 
kaplı kulubemsi gecekondulardır; Ortanca 
sokağı ile olan dört yol ağzı zemini toprak 
meydanımsı bir açıklıktır, bu noktaqan öte 
iki araba geçebilecek kadar genişler. Sokak 
boyunca 5 bakkal, 2 kahvehane, 1 kasab, 1 
aşcı dükkanı - lokanta, 1 berber, 1 terzi, 2 es
kici, bir elektrikci, 1 marangoz, 1 boya atöl
yesi, . 1 eczahane tesbit edilmiştir, bilhassa 
Ortanca ve kahramanbey sokakları kavuşak
ları ·arası çarşı boyudur (Temmuz 1960). 

Hakkı Göktürk 

BARUTCUOOLU (Dikran) - Üsküdarlı 
halk şairi Vasıf Hoca tarafından İstanbul An
siklopedisine tevdi edilmiş nazımı mechul ve 
eksik bir destan parçasından öğrendiğimize 

ve tahminimize. göre İkinci Abdülhamid dev-
. ri başlarında Samatya tulumbacılarındari gü-

zelliği ile nam almış bir ermeni gencidir. Bu 
eksik destanın elimizdeki yedi kıt' ası şudur: 

Barutcuoğlu bir ateşparedir. 
Havaidir dilberi avaredir 
Cümle aşıkları yanukdur yanuk 
,Sineleri şerha şerha ya.redir. 

İsmi şerifidir o. şıihun Dikran 
Meclıibunun olur hanesi viran 
Ateş yakar dirler düştüğü yeri 
Gül güldür sinei aşıkda niran 

Biçkındır o civan tulumbacıdır 
Nezaket bUmez pek dili acıdır 
Bilmem ki bu hakir kemine bende 
Şimdiyedek kurbanlarnın kaçidır. 

Geçiyor pişgahi . çeşınimden afet 
Sandık kolunda pırpırı kıyafek 
Kanaat ehliyiz bizlere yahıi 
Bu temaşa dahi ulu ziyafet. 

Esmerin güzeli servi serbülend 
Kömür gözlü diye ideyim pesend 
·sakar ümmid verir bakar korkutur 
Zülfünün her teli can alur kemeıid. 

Büyükkulelide kurarlar meclis 
İnsan suretinde çend nefer iblis 
Üçleme sunulur bade o şaha 
Mest ider o şuhu ayini teslis 

Raks ider meydana çıkup Dikranım 
Şuha.ne mestane ruhi revanım 
Kah parmak fiskesi kah t~pu~ vurur 
Tulumbacım o bıçkının külhanım 

Bibl.: vasıf Hiç, Not. 

BARUTCU ONBAŞI ÇIKMAZI - Ka
sımpaşada Kaptan mahallesindedir; Kulak
sız Caddesinde, bir arabanı!\ rahat girebile
ceği kadar geniş, ilk yirmi adımlık yeri ka~ 
bataş döşeli, gerisi toprakdır. Üzerindeki 
ikişer üçer katlı ahşab ve kagir evler orta 
halli aile meskenleridir; iki da.ne- de bağçe
bostan vardır (Temmuz 1960). 

. Hakkı Göktürk 

BARUTHANE - Onyedinci asır ortala
rına kadar Türkiye dünyanın en büyük ha'.'. 
ruthanelerine sahih olmuştur; bu miri-askeri 
müesseseler İstanbulda, · Selanikde, Belgrad
da ve Mısırda kurulmuşdu. 

Evliya Çelebinin kaydine göre: Onye~ 
dinci asır ortasında İstanbulda dördü şehir 



ANSİKLOPEDİSİ - 2129 - BARUTHA.N:E 

içinde, biri şehir dışında beş baruthane var
dır: 

1 - Unkapanında Tüfenkhanede on ha
van 

2 - At Meydanında Yeniçeri Barutha
nesi 

3 - Ayasofyada Cebeha,ne içinde Cebe-
ciler Baruthanesi · 

4 - Macuncu Çarşısı yakınında Barute
mini emrindeki Baruthane, otuz ha,van 

5 - Kağıthanedeki Büyük Baruthane 
Osmanlı devletinin kapukl!lu asker ocak

larının mı.,rkezi İstanbuldu, devletin büyük 
tophanesi ile tersanesi de İstanbulda idi. Bu 
beş baruthanenin yaptığı barut ihtiyacı gere
ği karşılamayıp İstanbula diğer baruthane
lerden de mamul barut getirildiğini yine Ev
liya yazıyor, büyük .muharririn bµ konuda 
anlatdıkları şudur: 

«Bu beş baruthanede yapılandan maada 
İstanbulda Tophanede .de barut yapılır, ay
rıca Selanik, Belgrad ve Mısırdan da .barut 
gelir. Surlarda Silivri Kapusundan Marmara 
sahilindeki Yenikapuya kadar üstü örtülü 
dört köşeli burc varsa hepsi barut mahzeni~, 
dir, her birinde'-beşer onar nefer cebeci mu
hafızlar vardır. O burclara yakın yerlerde tü
tün içilmez, zira o tarafların sokakları bile 
barutludur. Gelen barutları mahzene koy
duktan sonra yollara binlerce at yükü, araba 
dolusu k~m dökerler, ta bu mertebe çekişir
ler. Zira Birinci Sultan Mustafanın cülusun
da bir k!].leye yıldırım isabet ederek temelin
den alup havaya uçurmuş, bazı parçaları dört 
saat mesafede bulunan Çekmecelere düş

müştür, bir parçası ise Üsküdara düşmüşdür. 
Bu vaka yakın zamanda olduğundan barut- ' 
ları böyle ayrı ayrı kulelere korlar». 

.Yine Evliya Çelebi Kağıthane mesiresin
den bahseder iken buradaki büyük barutha
n~yi de şöylece tasvir ediyor:"" 

«Kağıdhanedeki Baruthanede bir çorba
cının. idaresinde bir oda acemioğlanı amelelik 
eder. Baruthaneyi Sultan Bayazıd inşa etmiş
dir sonra Kanuni Sultan Süleyman kagir 

' bina idüb üzerini kurşun kaplatmışdır, ama 
kagir kubbe değildir. Cebehane Ocağından 

da Barutcubaşısı, kethüdası, çavuşları ve iki 
yüz neferi vardır. Bu karha.nede yüz aded 
tunc havanlar vardır ki her biri onar kantar 
gelir, ve türlü türlü çarkları olub görmeğe 

değer acibelerdir. Kağıdhane nehri üzerinde 
ayrıca çarkları ve dolabları olub nehrin bend
lerini açıp suyu bırakdıklarında dolablar 
döndükce içerdeki çarklar döner, kırk ellişer 
okka demir desteleri döğer, havanlar içinde 
barutu döğüş cümle amele ağaçlarla barutu 
karışdırırla_r. Allah göstermesin demir el ha
vana dokunur ise ateş çıkıp ameleyi ebabil 
kuşları gibi havaya uçurur, bir tehlikeli yer
dir, temaşası~da hüsün yoktur. Bu çarkların 
ve destezenlerin vurmasından gök gürlemesi 
ve yıldırımı andırır bir seda hasıl olur ki 
adamın iliği titrer. Hemen arif olan Öte ya
kadan temaşa idüp Kağithane tekkesinde can 
sohbeti eder». 

Hassa Hare Eminine hitaben yazılmış 

hicri 18 Receb 979 (miladi 1571) tarihli bir 
fermandan da Osmanlı İmparatorluğunun en 
azametli devrinde İstanbul baruthanelerin
de ayda 450 kantar barut yapıldığını öğreni
yoruz, bu fermanın bugünkü yazı dilimize 
çevrilmiş sureti şudur: 

«Hasan Har Eminine hüküm ki, 
. «~ektub gönderüb barut mahzeninde 

1600 kanter safi barut ve 1370 kantar güher-
. çile mevcud olduğunu, Kağıdhane Barutha

nesinde ayda 300 kantar, ve Şehir Barutha
nesinde ayda 150 kantar kara barut çıkar, 
imalata daima ihtimam olunur, ve Tersanei 
Amireye hergü,n varılıp ihtiyacı temin olu
nur diye bildirmişsin. Bundan böyle de hiz
meti hümayunumda sarfı kudret etmeli em
rederim. Karaman , Vilayetinin güherçilesi 
tamam gelip teslim olunmuş mudur yazub 
bildiresin, bakiye kalmış ise onu da yazub 
bildiresin». 

Raşid Tarihinin ikinci cildinde hicri 1110 
(miladi 1698 - 1699) yılı vakaları arasında 

şehir içinde Şehremininde yeni 'bir barutha
ne yapıldığı ve bu baruthanede büyük bir in
filak olduğu kayıdlıdır, bu zamanımızın dili
ne çevrilmiş sureti şudur: 

«Hicri 1099 senesi (miladi 1687) Tersa
nede yeni kalyonl;:tr inşasına başlanınca ba
rut sıkıntısı oldu, İstanbulda Şehremini Çar
şısı yakınında yapılan baruthanede, kaza· Al
lahdan, çarkın hararetinden çıkan kıvılcım 

ile üçyüz on kantar barut bir uğurdan alev 
aldı, infilak. etti, ameleden yedi ne~er kimse 
ve yirmi iki çark beygiri helak oldu. İnfila
kın sademesi ile civarında bulunan dörtyüz 
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yirmi beş ev harab oldu. Aksaray, Fatih, 
Edirnekapusu ve Silivrikapusu havalilerine 
varınca yüksek evlerle camilerin yukarı 

camları kırıldı. Yıkılan evlerin içinde nice 
kadın, erkek, çocuk tuğla ve taş altında kal
dı. Vak'a padişaha arz olunduğunda bir ba
ruthaneye de şiddetle ihtiyaç olduğundan İs
tanbul şehri dışında deniz kenarında padi
şahlara mahsus bağçelerden İskenderçelebi 

Bağçesi denilen ve itibardan düşmüş b~lu
nan yerde bir baruthane yapılması uygun 
görülmekle padişahdan müsaade istendi, izin 
çıkdı; bu suretle her an büyük bir tehlike arz 
iden baruthanenin şehri dışına çıkarılmijsı 

ile bütün İstanbul halkı. hayır dualarda bu
lundu», 

İ'skenderçelebi Bağçesi, zamanımızın 
Florya _Plajı ile arkasındaki geniş sahayı ih
tiva eden bir miri malikane idi. Adını taşıdı
ğı İskender Çelebi, Kanuni Sultan Süleyma
nın namlı defterdarıdır, hayatı ~öz kamaşdı
ran bir ihtişam içinde geçdikden sonra Sul
tan Süleymanın Irakeyn Seferinde sadıra; 

zam Makbul Frenk İbrahim Paşanın iftirası 
ile Bağdadda asılarak· idamından sonra bu 
meşhur bağçe devlet adına musadere edil
mişdi (B.: İSkender Çelebi; İskenderçelebi 
Bağçesi). 

Baruthane İskenderçelebi Bağçesinde 
kurulduktan sonra çok geçmedi, hicri 1119 
(miladi 1707) da qir müdhiş infilak da ora
da oldu, yine vak'anüvis Raşid tarihinin 
üçüncü cildinde bu ikinci infilakı kısaca şöy
le kaydediyor: 

« İskenderçelebi Bağçesi denilen yerde
ki baruthane havanlarından birine kaza ile 
bir kıvılcım isabet etmekle infilak oldu, ba
ruthanenin bütün binaları yerle bir yıkıldı, 
ameleden sekiz nefer biçare helak olclu». 

Üçüncü Sultan Seiim zamanında Nızamı 
Cedid asker ocağı kurularak geniş ölçüde as
keri ıslahat yapılır iken el atılan ~üessese
lerden biri de baruthane oldu, İstanbuldaki 

ve taşradaki baruthaneler bir «Baruthane 
Nazırı» nın idaresinde toplandı ve ricalden 
Şerif Efendi nazır tayin edildi. Bu zatin him
meti ile de barutculukda bir gelişme oldu, 
ve yepyeni bir müessese. olarak Küçükçek
mece civarında büyük Azadlı ., Baruthanesi 
kuruldu. Müverrih Cevdet Paşa hicri 1210 
( miladi 1795 - 1796) yılı vakaları arasında 

şöylece anlatıyor: 

«Güzel barutlar yapılmakla beraber ba
ruthane çarklarını bostan dolabları gibi hay
vanla çevrilirdi, bazısı kuvvetli, bazıs~ zayif, 
hareketleri kah ağır kah ~üratli olduğundan 
barut bir düzüye dövülmeyüb dolayısı ile çı
kan barutlar ayni derecede değildi. Barutha
ne çarklarını değirmenler gibi akar su çevi
rirse çarkların tokmakları muntazam vura
cağından hem · barutun cinsi düzelecek hem 
de hayvanların masrafı kalkacak, amele de 
yarı yarıya azalacakdı. Baruthane nazırı Şe
rif Efendi Küçük Çekmece yakıı.ında Azadlı 
köyünde bir değirmen çevirebilecek kudret
de başlı bir su buldu. 

«Azadlıda yeni ve büyük bir baruthane 
yapıldı, bir de büyük havuz inşa edildi, ya
pılar kısa zamanda tamamlandı. Ermeni ~il~ 
!etinden Arakel adında liyakat sahibi bir 
adam en mükemmel barut çarklarını, ve ida
resi gaayet kolay dolablar icad · ederek yapdı. 
Temeli atıldığından bir kaç ay sonra bu yeni 
baruthane barut yapmağa başlamışdır. Artık 
Gelibolu ve Selanikdeki eski baruthanelere 
lüzum kalmadığından oralardaki alat ve ede
vat da Azadlı Baruthanesi!ıe getirildi». 

Azadlı Baruthanesinin inşası ile itmamı 
için söylenmiş aşağıdaki tarih beyitleri o 
devrin büyük şairi Şeyh Galibindir: 
Mısrai tarihi gevher gibi Galib dedim 
«Yapdı genç asa bu barôthaneyi Sultan Selim. 

H. 1209 (M. 1794 - 1795) 
Söyledim Galib bu baruthaneye tarihi tam 
«Ofdu ihya kimyayi nusrete nev kar kag. 

H. 1210 (M. 1795 - 1796) 

O devrin namlı şairlerinden Ayni tara 
fından söylenmiş aşağıdaki tarihler de Azad
lı Baruthanesinin inkişafı yolunda devamlı 
bir ciddiyetle çalışıldığını göstermektedir. 

YENİ ÇARKLAR 
«Yapıldı çarlii barôti musanna döndü eflake.,. 

H. 1217 (M. 1802) 

HADDE ÇARKI 
«Kılındı Şeh Selimin devri lutfiııde bu çarh icad• 

H. 1218 (M. 1803) 
ELEK ÇARKI. 

«Oldu bala tak asdı haleye bu çarhı elek. 

H. 1218 (M. 1803) 

CİLA ÇARKI 

«İrdi eflake bu cila. çarhı .. 

H. 1217 (M. 1802) 
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İkinci Sultan Mahmud zamanında Yeni
çeri Ocağının kaldırılmasından sonra başla
yan ıslahat devrinde İstanbul Baruthanesi 
tekrar ele alınan bir müessese .oldu. Barut
hane Bakırköy civarına, Marmara kıyısında, 
zamanımıza kadar «Baruthane» diye anıla
cak olan yere getirildi; müessesenin bu ye
ni inkişaf devresinde de barutcubaşı Ohan
nes Beyin çok büyük gayret ve himmeti gö
rüldü. Cumhuriyete kadar Bşkırköyünde kal
mış olan Baruthanenin bu son devri için bil
gi edilecek bir kaynak bulamadık. 

Cumhuriyet devrinde İstanbuldaki aske
ri fabrika ve imalathaneler Anadoluya nak
ledildi; yeri «Baruthane»adını 1958 - 1959 
yıllarına kadar muhafaza etti; burada, Tür
kiye Emlak Kredi Bankasının eliyle «Ata
köy sahil sitesi» a.dı altında muazzam bina
lar, bu arada bir de büyük plaj yapdırılınca 
halk «Baruthane» adını unutarak semte «Ata
köy» derneğe başladı (B.: Bakırköy Barut
hanesi Ataköy sahil şehri) 

Bibi.: EvUya Çelebi, I; Raşid Tarihi, II; A. 
;Refik, Onıincu hicri asırda İstanbul hayatı; Ata, 
Enderun Tarihi, III; Ayni Divanı. 

BARUTHANE CADDESİ - Şehremini 
nahiyesinin Arpaemini mahallesi yolların

dandır. Tatlıpınar caddesi ile Gureba Hasta
hanesi caddesi arasında uzanır; Tatlı pınar 

kavuşağından yüründüğüne göre sağ · kol.da 
Baruthane Çıkmazı ve Kolcubaşı sokağı, sol 
koldada Müneccimodaları sokağı ve Münec
cimkuyusu sokağı ile kavuşakları vardır, bu 
son sokağın adı 1934 şehir rehberinde yazıJı 
değildir. Bir araba rahat geçebilecek· geniş
likde, paket taşı döşeli, iki kenarı kabataş 

kaldırımlı bir yoldur. Gureba Hastahanesi 
caddesine meyilli bir yokuş halinde iner, 
Hastahane caddesi ile kavuşak noktasında 

ulu bir çınar ağacı vardır. Afiyonkarahisar 
Talebe Yurdu binası bu cadde üzerindedir. 
Evleri orta hallı aile meskenleri olub bir ber
ber, bir kunduracı, iki bakkal ve bir terzi 
dükkanı vardır. Teknesi toprakla dolmuş, 
lülesiz bir eski susuz çeşme, bir de betondan 
akar terkos çeşmesi vardır (Temmuz 1960). 

Hakkı Göktürk · 

BARUTHANE ÇAYIRI - Anadoluhisa
rında Göksu Deresi kenarında meşhur değir
menin yanındaki çayırın adıdır ki, eski ba
ruthanelerin tercihan akar sular kenarında 

kurulduğuna göre, bu isim istanbulda bir 
baruthanenin de Anadoluhisarında bulundu
ğunu göstermektedir, hatta, dere ağzındaki 

meşhur kalenin, Güzelce Hisarın, Anadolu 
Hisarının Yıldırım Bayazıd zamanında yapıl

dığı düşünülür ise, kalenin topları için gere
ken barutun temini )'.'Olunda dere içinde bir 
de baruthane kurulmuş olması pek tabi'i gö
rülür, bu takdire Anadoluhisarı baruthanesi; 
İstanbulda fetihden evvel kurulmuş ilk Türk 
baruthanesi olur; ne zaman kaldırıldığını bil
miyoruz, Onyedinci asır ortasındaki İstanbul 
baruthanelerini sayan Evliya Çelebi bu ba~ 
ruthaneden bahsetmiyor,_ Evliyanın devrin~ 
den evvel de kalclırılmış olsa, adı, dere kena
rındaki çayırda asırlar boyunca yaşamıştır, 

ve bu çayır bu isim altında İstanbulun namlı 
mesirelerinden birı. olmuştur; mesela rumi 
1306 Eylulünde (miladi 1890) Sabah Gaze
tesinde şöyle bir ilan vardır: «Anadoluhisa
rında dere içinde değirmen yanında Barut
hane çayırı nam mesirede Cuma ve Pazar 
ince saz bulunup meşhur hanende Sare Ha
nım dahi (Bir müsevi kızıdır) teganni ede
cektir». 

Şirketi Hayriye tarafından Birinci Ci
han Harbi arifesinde neşredilmiş olan «Boğa
ziçi» adındaki eserde de şu satırlar . yazılı
dır: « ... Göksu değirmenler çevirir, Barutha
ne ve İçgöksu çayırlarını besler, bilhassa sağ 
sahili ağaçlar, sazlar, mürverler, incirler, ka
mışlarla kaplıdır». 

BARUTHANE ÇIKMAZI - .Şehremi
ninde Arpaemini mahallesinde Baruthane 
caddesindedir. 1934 Belediye Şehir Rehbe
rinin 10 numaralı haritasında çıkmaz sokak 
olarak gösterilmiş ise de aslında, adı geçen 
haritadaki Dibek Çıkmazı ile birleşerek Mil
let Caddesine kavuşur; bir araba geçebilecek 
genişlikde toprak sokaktır. İki kenarındaki 

evceğizlerde yeni güne yeni rızıkla geçinen 
ailelerin oturduğu tahmin olunur, kayde de-
ğer başka hususiyeti yoktur. _ 

BARUTHANE MEYDANI - Onyedinci 
asır ortasında, Evliya Çelebinin kaydine · göre 
Unkapani civarında Eski Tüfenkhane önün
de bir meydandır. Büyük seyyah burasını 
«1'stanbul içinde herkesin tekellüfsüz tefer
rüc edebileceği yerlerden birh> olarak zikre
diyor. 

Bibi.: Evliya Çelebi, r. 
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BARUTHANE YOKUŞU CİNAYETİ -
Raşid Tarihinin beşinci cildinde hicri 1132 
(Miladi 1720) yılı vak'aları arasında naklet
tiği bir cinayetdir ki şehremini semtindeki 
bu sokakda Nazmi Dergahı denilen tekke
de, devrin, şairlerinden Şeyh Abdürrahman 
Refia Efendi. Sarachanebaşındaki İbrahim

paşa Hamamının dellakları tarafından feci 
bir şekilde öldürülmüştür (B.: Abdürrahman 
Refia Efendi) . 

Bu Baruthane yokuşunun 1934 Beledi
ye Şehir Rehberinde Şehreminin başlıca yol-. 
!ardan biri olarak gösterilen Baruthane cad
desi olması gerekir. 

BASiRET GAZETESİ,- Tanzimat dev
ri diye geldiğimiz münevver mutlakiyet dev
rinde intişar etmiş ve Türk ~ikir ve polijika 
hayatında mühim tesirleri olmuş bir gaze
tedir; kurucusu Enderundan çıkma Ali Efen
di adında bir zat olup gazetesine koyduğu 

isim kendisine de lakab olarak kalmıştır. (B.: 
Ali -Efendi, Basiretci). 

Basiretci Ali Efendi «İstanbulda Yarım 
Asırlık Vakaayii Mühimme» adı altında top
layub neşretdiği bir takım hatıralar arasında 
gazetesinin kuruluşunu, mesleğini, gazetede
ki arkadaşlarını, tanınmış bir Türk gazete
cisi olarak mühiID: temaslarını ve nihayet Ba
siret'in, k~ndi gafleti ve Ali Suavinin gadda
ra.ne bir oyunu yüzünden nasıl kapatıldığını 
şöyle anlatıyor: 

-«Basiret Gazetesi - ·1283 (M. 1866) 
senesinde ulumu maarif ve politikadan 
bahsetmek üzere :Şasiret namile yevmi bir 
gazetenin neşrine müsaade olunması için yaz
dığıin arzuhalimi Hariciye Nazırı Fuad Pa
şaya takdim 9lu11.ma~ üzere bu nezaret müs
teşarı Said Efendiye verdim. Said Efendi, na
zır paşanın odasına girip biraz sonra çıktığın
da arzuhalimin arkasına kırmızı mürekkeple 
havalesini irae ettiler: "İşbu arzuhalin şim
dilik hıfzı" işareti yazılmış idi. Acaba bunun 
sebebi nedir diye sorduğumda, "Şimdi Girid
de iğtişaş var, sana müsaade edilmiş olsa bir 
takım rumlar da gazete imtiyazı istiyorlar, 
anlara da vermek lazımdır, evraktan numa
rasını alınız da bu iğtişaşın hitamında mü
racaat ediniz, ol vakit müsaade olunacaktır, 
buyurdular" diye cevap verdiler. Artık Gi
rid iğtişaşının ortadarı kalkmasına intizarda 

bulundum ve iki sene bekledim. Mahud iğti-· 
şaşın mündefi olduğunu gördüğümde hemen 
müşarünileyh müsteşar Said Efendinin nez
dine gittim. Nazır paşaya ~ade ettiklerinde 
nazır paşa bizi istemiş, huzuruna çıktım. Mat
buat müdürü Macid Beyi çağırttılar. «Şimdi 
ruhsatnamesini yazıp getiriniz!» emrini ver
diler. Yarım saat sonra ruhsatname yazıldı. 

Nazır paşaya takdim olundu. 13unun üzerine 
nazır paşa: «İşte ruhsatnameniz, hemen bir 

. iki güne kadar intişarını arzu ederim!» bu
yurdukl~rında biraz tereddüt ettim. Nazır 

bu halimden keyfiyeti tefehhüm edip muj:ıa
sebeci efendiyi çağırıp kulağına bir şey söy
~edi; «Haydi muhasebeci efendi ile gidiniz, 
ve aralıkta beni ziyaret ediniz!» buyurdular. 
Muhasebeci efendi ile beraber gittik: «Nazır 
paşa hazretleri size muavenet olmak üzere 
üç yüz lira verilmesini emrettiler!» deyip 
meblağı mezburu elime teslim etti. O vakit
ler matbaa bulmak pek müşkül olduğundan 
Vezir Hanında Tatyosun kırık dökük bir ma
kinesine müracaat ettim, pazarlığı kesip nüs
h,asını yirmi paraya olmak üzere küçük_kıta
da Basiretin neşrine }?aşladım. 

«Basiret ve 1870 Fransa - Prusya har
bi - Vaktaki 1287 (1870) senesinde 
Fransa ve Prusya devletleri beyninde muha
rebe zuhur etti, bizim de heyeti tahririye ve 
mütercememiz Erzurum mektupçuluğunda 

irtihal eden Suphi Paşazade Ayetullah Bey 
ve Yemen mektupçuluğunda irtihal eden 
İsmail Efendi ve Karadağ muharebesinde şe-:
hid olan Polenez Ferik Mustafa Celaleddin 
Paşa ve muharririni meşhureden Polenez 
Mösyö Karski (Hayreddin imzasını vazeder) 
ve Adliye mektupçusu merhum Halet Bey
lerden mütekkep idi. 

· İki devleti muazzama beyninde ilanı 
harb vukubulup muharebeye başladıklarında 
heyeti tahririyemiz içtima edip; bu iki büyük_ 
devlet birbirlerile muharebeye başladılar, her 
gün telgraflar geliyor, ikisinden birisini ilti~ · 
zam etmiyerek bitarafa.ne olarak bir ·meslek 
tutmak bir gazete için lazımdır bahsi ortaya 
vazolundu. 

Artık muharebe kesbi şiddet etti. Prus
yalılar Fransa toprağında ilerlemeğe başladı; 
Beyoğlunda Ajans Havas ve Royter telgraf 
şirketinden altı aylığı yetmiş beş İngiliz lira
sına abone olduk. Gece gündüz muharebeye· 
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dair telgrafları .muntazaman alıyoruz. Basi
reti biraz daha tevsi ederek dört sütun üzeri
ne ve bir nüshası kırk paraya olmak üzere 

· yevmi on bin nüsha neşrede~dik. Vezirhanın-
dan Asmaaltında Papazyanın matbaasına 

naklettik. 
«Basiret ve Zaptiye Nazırı llüsııii 

Paşa - Basiretin iki üç sene kadar ~e
vam eden intişarında Hüsnü Paşa namında 

bir Zaptiye Müşirimiz var~ı, Hüsnü Paşa ga- · 
yet dessas ve hunhar bir adam olmakla bera
ber dervişlikten de dem vurur, elinden tesbih 
düşmez, hasılı her sazdan çalar, bukalemun 
gibi bir adam idi. Biçare Basiret bu adamın 
pençei itisafına düşmüş, bunun elinden kur
tulmak pek müşkül bulunmuş idi. Buna baş
lıca sebep garezi şahsi idi. Bunun itisafatını 
ve idarei zabıtaca müstebidliğini arasıra ga
zeteye yazdıkça hakkımızda hiddet ve şidde
tini arttırır idi. Bu adamın hodserane ve gad
darane icraatına her nasılsa Babıali müsama
hakarane harekette bulunduğundan her iste
diğini yapar, hiçbir taraftan mesul olmaz, 
gece fenersiz tutulanları telef, bir katili affe
derdi (Ali Efendinın de burada garezkarane 
mübalağalar yaptığı aydındır). Müşiri yet da
iresinin karşısındaki hapishane mahalline ka0 

pıları demirden olarak birkaç mahzen yaptı
rıp işine elvermediği birisi cürmü adi ile der
dest edildiğinde o mahzenlerin birisine atar, 
guya orası rütubetli olduğu için mücrim üşü
mesin diye içerisine kömür dolu mangal ~oy
durur, biçare mücrim: «Aman efendim, Te~
muz ayındayız n:ı,angalın lüzumu yoktur!» di
ye f eryad ettikçe: «Sen bilmezsin, her ne ka
dar Temmuz ayında isek de burası soğuktur, 
müşir paşa efendimiz terehhumen böyle em
rettiler, siz rahat idiniz!» diye demir kapıyı 
kapayıp giderler, Biçare adamını ertesi günü 
eceli mevudile vefat etmiştir diyerek cenaze
sini kaldırttığı pek çok defa vaki olmuştur. Bu 
adamın gilya memleketin muhafazasına ve 
asayişin idamesine karşı ahaliye ettiği zulüm 
ve istibdadına rağmen İstanbulda okadar 
emniyetsizlik vardı ki tariften müstağni idi. 
Mesela gece saat üçten sonra Babıali cadde
sinde hırsızlar adam soyarlar ve bazı kere 
cinayetler vukubulur, failleri derdest edil
mezdi. Biz bunları görüp işittikçe mesleğimiz 
iktizasınca Basirete yazardık, hatta bir gün: 
«Hırsızlar geceleri semaden zenbille inip iş-

lerini gördükten sonra yine semaya çekilip 
gidiyorlar; buna Zaptiye Müşiri Flatun ted
biri (bu ibareyi yazmazsak Hüsnü Paşa kı
zardı) ne yapabilir. Bu hususta mazur değil 
~idir ?» diye yazdığımız müsteziyane fıkra
ya pek ziyade canı sıkılmış olduğundan, bun
dan böyle Basiret gazetesinde zabıtanın icra 
atına zıd bir fıkra görüldükte hemen kendisi
ne irae edilmesini sadık adamlarından Fikri 
ve Refi Efendilere eskiden tenbih eyler. 
(Fikri Paşa Bitlis valiliğinde, Refi Efendi 
Preveze mutasarrıflığında vefat edenlerdir). 
Artık Basiret gazetesi her gün bunların elin
den düşmeyip bir bahane ararlardı. 

Muharrirlerimizden Mösyö Hayreddin 
tarafından yazılan bir bendi mahsusta: "Av
rupada gazeteciler okadar muteberdi~ ki bun
lardan Hariciye Nezaretine kadar irtika eden
ler vardır. Türkiyede ise_ bir zaptiye nefer~ 
kadar haysiyetleri yoktur" fıkrasını Hüsnü 
Paşaya irae ederler ve benim celbim için 
matbaaya bir çavuş ile bit nefer gönderir. 
Bunlar beni yakalayın biri sağ tarafımdan 

öteki sol tarafımdan ellerini pantolonumun 
kemerine sokup bir kaatil götürür gibi Ha
midiye Caddesinden Babı Müşiriyete bal 
ederler. Ben bunlara yolda~ «Niçin beni böy
le götürüyorsunuz, ben kaçmam!» dediğim
de: «Müşir Paşa efendimizin emri böyledir!» 
diye cevap vermeleri üzerine sesimi çıkarma•
dım. Beni doğruca zabıta müdürü Arnavud 
l{azım Beyin odasına, oradan da Müşir Pa
şanın huzuruna çıkardılar. Hüsnü Pa:şa: 

- Bugünkü Basirete yazdığın şu fıkrayı 
beğendin mi? Zaptiye neferini tahkir etme
din, doğrudan doğruya zatı hazreti. padişa
hiyi tahkir ettin! «diyerek bir zaptiye nefe
rinin huzuruna celbini emretti. Nefer gel
di:» İşte bak, arkasındaki elbise ve kırmızı 

gaytanları ve belindeki tokası, bunlar hep aıa
meti şeh:riyaridir ! Bu halde cezanı şimdi gö
rürsün!» diyerek divanı zaptiyeye havale ey
ledi. Guya işler kanun dairesinde görülmek 
üzere Giridli Salih Efendi riyasetinde ve Ka
dıasker. Gürcü Şerif Efendi ve on azadan mü
rekkep Divanı Zaptiye namında bir mahke
me teşkil etmiş. idi. 

Biz divanı zaptiyeye dahil olduğumuzda 
gazeteye yazılan fıkranın manasınin izahını 
istediler. İzah ettim; neçare ki bunlar da mü
şir paşanın fikrine hadim olduklarından her 
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ne kadar müdafaa etmek istedim ise de bir 
guna tesir etmedi. Reis tarafından: «Müza
kere edeceğiz maznunu dışarı çıkarınız!» em
ri sadır oldu ve ·beni alıp teneffüs odasına gö
türdüler, bir saat sonra çağırdılar. Divanı 

zaptiyeye girdik. Reis bey bana hitaben: «Ba
kınız, yazdığın fıkra üzerine sizin doksan altı 
gün hapsinize mahkemece ittifakı ara ile 
hükmolunup müşir paşa hazretleri tarafın

dan mucibincesi icra olunmuştur! Başka bir 
diyeceğiniz var mıdır?» demesi üzerine: 
«Hiçbir diyeceğim yoktur! Yalnız ihtarınız 

veçhile doksan altı günü hapishanede geçire
ceğim, bundan başka çarem yoktur!» dedıı,n. 
Bunun üzerine: «Al çavuş, bunu götürünüz!» 
dedi. Çavuş beni doğr.uca İstanbul müdürü 
mumaileyh Kazım Beyin odasına götürdü. 
Kazım. Beyin odasına götürdü. Kazım Bey 

;-beni görünce: «Canım kaçıncı defadır böyle 
mahkum oluyorsun, ne ka<:lar çok paran var
mış, artık dilini tutsan olmaz mı?» diyerek 
emsali misillu beni aşağıda caniler hapisha
nesi kapısına eriştirdiklerinde gardiyan he
men kapıyı açmak sıralarında iken Kazım 

Beye: « Yanımda üç dört yüz liram ve altın 
saat ve kordonum var, beni bu hal ile içeri
ye sokarsanız caniler beyninde tekrar bir ci
nayete sebebiyet vermiş olursunuz!» dedi
ğimde: «Emaneten bana veriniz de bende 
kalsın!» dedi. Cevaben: «Sana değil müşir.i
nize bile emniyet edemem, matbaada birade
dm vardır, onu çağırınız vereyim» dedim. 
Biraderim geldi, teslim ettim. Beni parmak
_lıklı kapının içerisine soktular. Caniler beni 
gördükte. «İki üç saatlik misafirimiz yine gel
di!» diyerek yanıma sokulmağa · başladılar. 

Bunlarla havai sohbetler arasında birisi ya
vaşçacık cebimde bulunan gümüş kutuyu, hi~ 
risi de mendilimi aşırdılar. Katiyen ses çıkar
mayıp sükut ettim. Bir saat sonra evvelki ha
pishanelerimde olduğu gibi aziz ehibbadan 
Matbaai Amire müdürü Bekir Efendiyi (Ve-
zir Hanında müstakil matbaa sahibi olan Be
kir Efendidir) celbettirip bu defa da Müşir 
Paşaya ait -olmak üzere yüz· elli lira resmi 
maktuunu yahut fidyei necat olarak Bekır 
Efendi mahalline teslim ederek iki. saat son
ra hapishaneden ·çıkarıldık (B. : Bekir Efen
di, Matbaacı). Hasılı Hüsnü Paşa beni böyle 
dört defa divanı zaptiyeden mahkum ettirip 
caniler ·hapishanesine soktu, artık bu husus-

ta ne kadar resim vermiş olduğumu kariler 
hesap etsinler,. Asıl bela neresinde, ben böy
le hapishaneye atıldıkça, maazallah bir gece 
kalacak olursam Temmuz ayında üşümemek 
için konulan mangal hatırıma gelirdi. Bir 
Paskalya yortusunun üçüncü günü «hıristi
yan tebaai şahane yortularını hiçbir vukuat 
olmaksızın kemali emnü asayiş üzere geçir
diler. Bu ise Zaptiye Müşiri Flatun tedbiri 
devletlu Hüsnü Paşa Hazretlerinin eseri hi
mem ve ikdamları sayesinde olmuştur, Cena
bı Hak müşir paşa: hazretlerini nice böyle 
paskalyalara yetiştirsin duasile hatmi makai 
eyleriz» fıkrasını yazıp mürettiplere verdi:.. 
ğimde heyeti tahririyemiz tarafından bu fık
ranın gazeteye dercedilmemesi için ihtaratta 
bulunmuşlar ise de hiç• olmazsa şu kadarcik 
bir ahzisar etmiş olurum diyerek ve başıma 
geleceğini bilerek gazeteye derceyledim. Mü
şir paşa bu fıkrayı görmüş, Fikri ve Refi 
Efendilere tenbihatını vermiş, artık ufak bir 
bahane arayorlar. Tesadüfi olarak birkaç gün 
sonra Ü sküdarda vaki haremeyn tercemaiıı 
Tavaşi Hasan Efendinin vefat ettiğini yazmış 
idik. Bu Hasan Efendi Valide Sultanın ben
deganından imiş, Sultan teessüflerini mucip 
olmuş; meğer Hasan Efendi vefat etmemiş 
olduğundan birkaç gün sonra dairelerine gi
dip isbatı vucut etmiş, yüz lira da ihsan almış. 
Fakat Hüsnü Paşanın nezdine gidip: «Henüz 
hayatta bulunduğum halde Basiret bizi öldür
müş,· bu sebeple ismetpenah efendimizi :me- . 
yus etmiş» diyerek şikayet etmiş. Hüsnü "Pa
şa Valide· Sultanın müteessif olduklarını işi
dir işitmez bundan daha ala fırsat olmaz di
yerek beni çal yaka bir tezkere ile mahut di
vanı zaptiyeye havale eyler,-Valide Sultanin 
rakika ve şefika kalbi alisini müteessif eder 
bir havadis yazdığımdan dolayı divanı mez
kur o gün yüz yirmi gün müddetle hapsimi
ze karar verilip mucibincesi keşide edildik
ten sonra Kazım Bey bizi hapishaneye tıkar. 
Allah razı olsun Bekir Efendi bu kere yüz 
yirmi lira masrafla bizi iki saat sonra halas 
eyledi. Hapishaneden çıktığımda Hüsnü Pa-: 

· şa beni huzuruna çağırdı, Basireti elime ve~ 
rip: « Yazmış olduğunuz şu fıkrayı okuyıirtuz 
da dinliyelim!» dedi. Ben ise hiç ehemıni7 
yet vermiyerek mahut paskalya duasın.ı celı,~ 
ren kıraat eyledim: «Başka dua bulamayıp da· 
aslım rum olduğu için mi paskalya duası yaz- · 
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dın? Öyle değil mi?» demesi üzerine: «Efen
dim, bu bir duadır, paskalya münasebetile 
yazılmıştır, bunda bir garez yoktur, Cenabı 
Hak nice nice bayramlara yetiştirsin, dua
sından bunun ne farkı var?» dedim· ise de bir 
türlü kani edemedim: «Artık bundan sonra 
aklını başına topla!» deyip oradan matbaaya 
geldim. Hüsnü Paşa bundan biraz sonra Hüs
nü Efendi namile nefyolundu. Biz de şerrin
den halas olduk ise de aradan bir sene müru
runda affolunup İstanbula geldi. Tekrar Zaı.ı
tiye Müşiri oldu, fakat menfada iken zebun
küşlük edip de hakkında hiçbir şey yazma
dık. Bir aralık Yanya valiliği ile Yanyada 
iken Arnavutlar elinde telef olmuştur. 

«Almanya Başvekili Prens Bismark ve 
İstanbul gazeteleri - Aradan bir sene müru
.runda bir gün matbaada otururken sefare.t 
kavaslarından birisi içeri girip üzeri kırmızı 
mumla mahtum bir mektup verdi. Kıraat 

olundukta Basiret gazetesi sahibi imtiyazı

nın Pazartesi günü bir maddeden dolayı Bü
yükderede Almanya Sefarethanesine azime
tini mübeyyin davetname olduğu anlaşıldı. 

İmza: Almanya devletinin Dersaadet sefiri 
kebiri Kont Kayserling diye mevzu idi. 

Almanca mütercimimiz Tevfik Beyi be
raber alarak Pazartesi günü Büyükderede 
Almanya Sefarethanesine gittik. Sefaret baş
tercümanı Baron Testayı görüp sefiri kebir 
Kont Kayserling cenaplarının odasına girdik. 
Sefir bizi kapıdan istikbal etti. Musahabeye 
başladığımız sırada çantasından bir mektup 
çıkarıp okudu. Tercemei meali «Basiret ga
zetesi sahibi imtiyazını bulup görüşünüz, mu
harebe esnasında devletimiz ve milletimiz 
hakkında yazmış olduğu fıkralardan dolayı 

bizi minnettar etmiş olduğundan tarafımda11 
Alman milleti namına beyanı teşekkürle be
raber· masarifi rahiyesi sefarethaneden. tes
viye edilmek üzere Berline kadar ihtiyarı 

zahme.t ederek kendisile görüşürsem başlıca 
memnun olacağımı beyan edinizden» ibaıtet 

idi. Prensin sefarethaneye şu mektuplarını 

yazmaktan maksatları, Fransızlar ile Alman
ların muharebeye başladıkları sırada İs,tan
bulda en muteber Türkçe gazete hangisi ise 
her günkü nüshasında hakkımızda yazmış • olduğu fıkraların bittercüme aslile beraber 
tarafına gönderilmesini evvelce sefarethane-• 
ye yazmış olduğundan olveçhile Basiret nüs-

halarının fıkraları Almancaya bitterceme 
gönderilir. Prens Bismark bizim Basireti 
okurmuş. İşte bundan dolayı bizi Berline da
vet etmiş imiş. Bunun üzerine: «Prens hazret
leri gibi bir zatı alinin hakkımda ibraz bu
yurdukl~rı iltifatı mahsuslarına karşı azim 
teşekkürler eylerim, sefir hazretlerinden ri
ca ederiz, müsaade buyursunlar, Sadırazam 

hazretlerinden bilistizan iki gün sonra gelip ,. 
cevap veririm!» demekliğim üzerine beyanı 

memnuniyetle beraber iki gün sonra bize 
muntazır olacaklarını söyledi. 

Ertesi günü Sadırazam Ali Paşanın Be• 
bekteki sahilhanelerine gidip keyfiyeti arzey
ledim. Fevkalade mahztiziyetle beraber: 
«Millet namına teşekkürler ederim, zira şim
diye kadar böyle büyük bir zatın islam ga
zetecilerinden birisini böyle mahsusan davet . 
etmesi vukubulmamıştır, vakit geçirmeyip 
hemen azimet ediniz ve bir de alafranga ha
rekette' bu.lunmayıp .alaturka bulunursanız 

daha ziyade memnuniyetlerini kazanmış 

olursunuz!» dedikten sonra huzurundan çık
tım. Mühurdar Mustafa Bey beni odasına gö
türüp:» Sadrazam paşa hazretleri tarafından 
size muavenet olmak üzere!» diyerek elime 
bir çıkın para verdi. Tadat ettim, beş yüz lira 
idi. Halbuki tercemanım ile beraber · birinci 
mevki olarak kaffei masarifim Prensin emir
lerile sefaretten tesviye edilE~ceğini de Sadı
razamı müşarünileyhe söylemiştim. 

Ertesi günü Almanya sefare~hanesine 
gidip, Berline azimetime Sad,aretten kemali 
memnuniyetle müsaade olunduğunu, üç gü
ne kadar Tuna tarikile gideceğimi söyledim, 
Masarifi rahiyemize medar olmak ve banka
dan alınmak üzere on bin frangı havi bir çek 
verdi: ~<Sadır azam tarafından beş yüz lira 
verildi, milletin sayesinde paraya ihtiyacım 
yoktur!» diye almak istemedim ise de: «Ba
na Prensin emri böyledir, haricine çıka-

. mam!» diyerek kabul etmekliğimi ısrar ey
ledi. Üç gün sonra matbaamızın Fransızca 
ve Almanca mütercimlerinden Sarafim Efen
diyi beraber alıp Nemçe vapuruna rakiben 
Varnaya, oradari da şimendiferle Rusçuğa 

vardım. Nemçenin Tuna· vapurlarından biri
sine bindim. Ertesi günü Vidine yanaştık; 

çünkü orada pederim Naib idi. Bir hafta ka
dar ikametten sonra yine Tuna vapuru ile 
Tameşvara çıktım. Günrükten sandığı ara-
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dıklarında beher okkası üç liraya İstanbul
dan mübaya ettiğim Yenicenin üç kıye tütü
nü için sekiz lira gümrük vereceksiniz diye
rek zaptettiler. Keyfiyeti otelciye anlattığım
da iki lira veriniz, size tütünleri geriye geti
reyim demesi üzerine iki lira verilip derhal 
tütünler geldi. O g~ce şimendifere binip Peş
teye vardık, iki gece kalıp Budini ve Peşteyi 
gezdim. Peştede meşhur Asmaköprü üzerin
den geçerek Bu'dinde bazı asarı Osmaniyeyi, 
orada metfun Gülbaba türbesini ziyaret et
tim. Mezkur türbe Nemçeli bir türbedar ida
resinde olup gayet güzel bir bahçe derunun
da ve gayet muntazam bir kubbe altında 
medfundur. Bu zat dokuz yüz kırk sekiz se
nesinde Macaristan muharebesinde şehid,ol
muş, mazannai kiramdan bir zat olup elyevm 
medfun bulunduğu mahalle Macarlar Gülba
ba mahallesi dedikleri gibi Macarların hasta
ları şifayab olması için mezkur Gülbabanııı 

ruhaniyetinden istimdat ederler imiş. Sultan 
Abdülaziz merhum Avrupa seyahatinden av
detinde Peşteye ;ürudlarında türbei şerifi 
mezkureyi ziyaret edecekleri dergar ol~akla 
Viyana Sefareti seniyesi tarafından mükem· 
mel surette tamir edilmiştir. 

Viyanaya vardığımın ertesi günü şimen
difere rakiben Berline gittim. Otele nazil ol
duğumun ikinci günü _ otelciyi çağırıp Bis
mark'ın hususi hanesini bilir bir arabacı cel
bediniz dedim. Bir araba geldi, tercemanım
la beraber bindik, konağa geldik. Bizi alt kat
ta bir. odaya koydular. Biraz istirahatten son
ra kartımı istediler, verdim. Derhal bir mös
yö geldi, bana türkçe aşinalık ile hal ve hatı
rımı sordu. Tercemanımı bırakıp beni yuka
rıya . çıkardı. Bir salona girdiğimiz sırada: 

«Aman mösyö, ben Prens Bismark hazretle
rini bilmem, şayet yanlarında birkaç zat bu
lunmakta ise beni kendilerine takdim ediniz 
ki tanımış olayım!» dedim: ~<Hayır, yalnız 

sizi kabul ediyorlar!» deyip odaya girdik. 
Prens ayakta bulunup arkamda zaten o za
manın alaturka, etrisi olup yerle beraber te
menna ettiğim sırada Prens hazretleri elini 
uzatıp hoşamediyi icra ve karşılarındaki san
dalyeye oturmakbğımı teklif ettiler. Terce
man efendi vasıtasile iltifat buyurdukları sı
rada önünde bulunan sigaralardan bir tanesi
ni ikram etti. Ben her ne kadar sigara içmem 
dedimse de: «Türkler sigara içerler, esasen 

tütün, Türk tütünüdür» dediler. Kibritle yak
tım. Hangi tarikten geldiğimi ve yolda zah
met çekip çekmediğimin suali üzerine Tuna 
tarikile · geldiğimi ve zahmet çekmediğimi 

arzettim: «Fransa ile muharebe ettiğimiz 

sıralarda Basiretin nüshai asliyesile beraber 
.tercemelerini İstanbuldan sefaretimiz vası
tasile getirip mütalaa ederdim; vukuatı doğ
ru yazdığınızdan dolayı beyanı memnuniyet 
ve ordumuz hakkında mütalaai muhikkanı
za ayrıca teşekkürler ederim. Türklerin Al
manlara ve Almanların Türklere olan mu
habbetleri katiyen haleldar olmıyacak dere
cede eskidir!» buyurdular. Mükalememiz ve 
kahve içmekliğimiz yirmi dakika kadar de
vam etti, müsaade talebile ayağa kalktım: 

«Pek acele ettiniz, yorgunsunuz, yine görü
şelim!» diyerek avdetime müsaade etti. 

Dışarı çıktığımda tercemanlık eden mös
yö ile diğer bir odada oturduk. Kendilerinin 
İstanbul şivesi üzere güzel türkçe söylemek
te olduklarından, nerede öğrendiklerini sual 
ettim. Berlindei Şark Mektebinde tahsil edip, 
İstanbul sefarethanesinde dahi epeyce müd
det bulunduklarını ve Prens Bismark haz
retlerinin katibi hususisi ve mektebi tıbbiyei 
mülkiye müdür muavini, isminin Doktor Borş 
olduğunu, kartvizitinden anladım. 

Oradan beraber kalkıp merdivenden aşa
ğıya indik. Mükellef bir araba gördüm. Dok
tor Borş ve tercemanımı dahi karşımıza ala
rak bir daireye vasıl olduk. Burası misafir
hane olduğundan: «Burada misafirsiniz!» 
dedi, ve istediğimiz mahalleri gezmek için 
arabanın daima emrimize hazır bulunduğu
nu söyliyerek veda edip gitti. 

, Prensle ikinci mülakatım. Ali Paşanın 
vefatı münasebetile oldu (B.: Ali Paşa). 

Hasılı yirmi dokuz gün Berlinc;le Pren-
. sin misafiri olduğum sırada pek çok mektep
ler, darüssınaalar vesair mahalleri gezdim ve 
bu sırada Osmanlılık semahatinde bulundum. 
Bir gün Prens Bismarkın nezdine gittim, av
detime müsaade buyurulmasını istizan etti
ğimde: «Pek çabuk gitmek arzu ediyorsunuz, 
daha görülecek mahaller vardır; biraz daha 
ikamet etseniz olmaz mı?» dediklerinde: «Şu 
günlerde Mısırda bulum~aklığım . lazımdır!» 
dedim: «Hangi tarikle gideceksiniz?» buyur
maları üzerine: Avgusburğa gidip oradan bir 
makine ile bazı edevat mübayaa edeceğim!» 
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demekliğim- üzerine: «Fabrikatör ahbabım
dır, sizden fahiş para almamaları için bir 
mektup yazayım!» deyip yazılmasını emret
tiler. Mektup yazılıp getirildi, imza edip maz
rufen yedime verdi. Mumaileyh Doktor Bors 
beraber olduğu halde şimendifer mevkifüne 
kadar geldik; mevkifte yedime kapalı bir 
mektup verip veda etti. Şimendifer de hare
ket eyledi. Kapaklı mektubun ismime mu
harrer /olduğundan acaba bu ne içindir diye 
tercemanıma sordum: «Almanlar bir ahpa
bından ayrıldıkları vaJdt şimendiferde vakit 
geçirsin diyerek bir roman hediye etmeleri 
adetlerınden olmakla bu da o kabilden olma
lıdır!» diye cevap vermesi üzerine zarfı yırt
tım, içinden beheri yüz lira itibarile on adet 
banknot çıktı. Oh ne ala, diyerek cüzdanıma 
yerleştirdim ( ! ?) . 

Gece Münil_ıe vardik; yolcurarın burada 
taam etmekleri için şimendifer yarım saat 
tevakkuf edec_eğini . haber aldık. Ben kağıt
ları .alıp sarrafa bozdurup bin lirayı bavula 
vezettim .. _Sabaha karşı Avğusburğa va.sil ol
duk. Bir otele gittim. Ertesi gün makinele!' 
fabrikasına gidip fabrikatörü odasında gör
düm. Fabrikatör kahve ısmarladı. Ben o sıra
da Prensin mektubunu eline verdiğimde ba
na olan riayet ve hürmetini bir kat daha art
tırdı. Bunun üzerine makineler dairesine gi
dip beni gezdirdi. Eslihai harbiye imalatha
nesini gezdirdiği sırada Devleti Aliye tara
fından sipariş olunmuş olan· kırk sekiz adet 
mitralyözler yapılmış, yalnız üzerinde tuğ

raları nakşolunuyordu. Bu fabrikanın cesa
metine ve faaliyetine nazaran beş bin amele 
hiç ses çıkarmaksızın çalışmakta olduklarına 
taaccüp ettim. Elle devrolunursa saatte iki 
bin'., motörle beş bin nüsha tabeder bir ma
kine ile diğer küçük bir makine ve bir ma
kas ve fransızca hurufat ve matbaa için sair 
lazım olan eşya ve edevat mübayaa ettim. 
Bunların mecmu fiatını sorduğumda bin üç 
yüz liraya vasıl olduğunu söylemesi üzerine 
bu paranın nısfını burada verip ve nısfı · di
ğerini de İstanbulda gümrükte vereceğimi 
söyler söylemez: «Aman efendi111:, bunların 

bedeli Prens hazretlerinin hesabına geçiril
miştir, bana emirl~ri böyledir, sizden beş 
para alamam! Bu gördükleriniz alat ve ede
vat modeldir! Sizin için yeniden yapılıp bir 
ay sonra Galata gümrüğünden- alırsın~z!» di-

ye cev~ verdi. Artık bunun üzerine Prens 
hazretlerine teşekkürü havi bir telgraf keşi
de ettim. Fabrikatör hakkımda fevkal§.de 
hürmet ve riayette bulunmak üzere beni otel
den kaldırıp hanesine götürdü. Fabrikatörün 
biri erkek, ikisi kız olmak üzere üç evladı ve 
bir de zevcesi olup bana nasıl ikram edecek
lerini bilmezlerdi. 

Ben bu sırada şiddetli bir tifo hastalığı
na duçar oldum. Bir hastahaneye yatmak 
üzere fabrikatörden rica ettiğimde kabul et
meyip hekimler celbile hanesinde tedavi et
tireceğini söyledi. Halbuki madam ve çocuk
lar daima yanıma gelip hizmette bulunmak
ta olduklarından çocukların yanıma gelme
melerini ve benim mutlaka bir hastahaneye 
naklimi ricada ısrar etmekliğim üzerine mu
vafakat eyledi. Memlekette sörlerin munta
zam bir hastahaneleri olduğunu haber aldım. 
Oraya gittim. Şuna dikkat ettim ki Alman~ 
lar ayni Türkler gibi misafirperver olup ben 
orada kaİdıkça çocuklar gilya benim evladım 
gibi nezdime gelir: «Türkiş Türkiş ! » diyerek 
yanıma sokulurlar, ben ise melek gibi mini
mini çocukların müptela olduğum hastalığı
mın sirayetile hasta olurlar korkusundan 
yanıma gelmeyiniz dedikçe madam ve mösyö 
ellerile ilaçlarımı verirlerdi. Almanlar da 
Türkler gibi bir garibe bakmanın indallah 
çok sevabı olduğu itikadındadırlar (Basiretci 
Ali Efendinin Alman propagandasına· sada
katle devam ettiğini görülüyor) . 

Hastahanede yirmi gün kadar tedavide 
bulundum ve hele sörlerin bakmalarına· in
san takdir etmekten kendisini alamıyor. Has
tahaneden çıkacağım sırada biraz para ver
mek arzusunda bulundum ise de ,katiyen ka
bul etmediler. Fıkaraya verilmek üzere bir. 
sandıkları bulunduğundan oraya her ne ka
dar konursa kabul edeceklerini tahkik eyle., 
diın. Hemen sandığın başına gidip yirmi Os
manlı lirası bıraktım. Fabrikatör benim kes
bi sıhhat ettiğime memnun olup birkaç gece 
daha hanesinde alıkoydu. Oradan Viyanaya 
geldim. Bir hafta kadar kaldıktan sonra Tir
yesteye indim. Zaten Hidivi Mısır İsmail Pa
şa merhumun kerimelerinin zifaf_, cemiyeti 
icra kılınacağından beni Mısıra tezkerei mah
susalarile davet etmiş olduklarından vapura 
rakiben İskenderiyeye geldim. 

«Basiretin kapanması - Abdülaziz za-
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n;ıanında Avrupaya gitmiş olan Ali Suavi 
Efendi Abdülhamidin cülusünu müteakip 
Dersaadete gelmiş ve bir müddet mabeyinde 
kaldıktan sonra Mektebi Sultani müdürlüğü
ne tayin edilmiş idi. Bugüne kadar malum 
olmayan esbaptan dolayı bir müddet sonra 
mektebi mezkur müdürlüğünden azlolundu. 
Müşarünileyh meşahiri muh'arririni Osmani
yeden olup kendilerini pek iyi tanıdığım ci
hetle aralıkta haneler(ne gidip Basirete der
cedilmek üzere felsefi ve siyasi makalelerini 
alıp gazeteye dercey ler idim. Bin iki yüz 
doksan dört senesi Mayısının yirmi birinci 
Cumartesi günü akşam üzeri müşarünileyh
den hizmetkarı vasıtasile bir varaka aldım, 

mezkur vara:kada aynen şu sözler muharrer 
idi: . 

«Devleti Aliyyenin harici politikası şu 

sırada bir takım müşkülata tesadüf etmiş ise 
de bunun hüsnü suretle tesviyesi çaresi im
kansız değildir. Pazartesi günü gazeteniz ile 
neşredeceğim makalenin mütalaasını evliya
yı umura ve umum ahaliye tavsiye ederim». 

İşbu varakayı mumaileyhin ricası veçhi
le aynen ve imzası altında Basirete derceyle
dik. Umum halk Pazartesi günü için Ali Su
avi Efendinin mühim siyasi makalesine inti
zar ediyordu. 

Mayısın yirmi üçüncü Pazartesi günü 
Filibe ve Hasköy vesair Rumeli ahalisinden 
beş altı yüz bir rivayete göre bin kadar mü
hacir ile beraber Ali Suavi Efendi Çırağan 

sarayına hücum ile Sultan Muradı oradan 
alarak ve Padişahım çok yaşa nidalarını ay
yuka çıkararak Babı Seraskeriye götürüp 
iclas teşebbüsünde bulundular ise de Ali Su
avi Efendinin tertibi vechile bu işte hizmet 
etmek üzere ihzar edilmiş olan Taşkışla ta
burları mühacirinin biraz evvel hücum ve 
işe mübaşeret etmiş olmalarından dolayı mu
avenet yerine mukabeleye mecbur kaldıkla
rından ve olzaman Beşiktaş· zabıtasına me
mur ve bilahara müşir olan Hasan Paşa be
raberindeki zabtiyelerle yetiştiğinden iki 
yüzden ziyade mühacirler katı ve itlaf edil
diği gibi saraya girmiş ve düçar oldukları na
gehani gücum üzerine pencereden dışarı at- ı
lamakta bulunmuş olan Ali Suavi Efendiyi 
bizzat Hasan Paşa sopa ile başına vurarak bi · 
ruh yere sermiş olduğundan bu teşebbüs böy
lece akim kalmış ve Abdülhamidin icrayi 

mezalimine bir vesile ve sebebi diğer olmuş
tur. 

Çirağan civarında katil ve itlaf edilen · 
muhacirinden gayri olup asker ve zaptiyeler 
vasıtasile derdest olunan iki yüz kadarı Yıi
dız sarayına na:klolunarak hapis ve tevkif -
edildiği gibi derhal İstanbulda Sultan Murad 
Hazretlerinin bendegan ve mensubininden 
nekadar zevat var ise. cümlesi birer birer tqp
lanılarak ve Yıldıza götürülerek hapis olun-· 
muşlardır. 

Bu vakanın mahiyetini tetkik eylemek 
üzere mabeyin başkatibi Said Beyin (Sadıra
zam Said Paşa) tahtı riyasetinde Sadırazam 
Sadık Paşa ve heyeti vükela ve bazı müşi

randan mürekkep bir komisyon teşkil ve işe 
mübaşeret ettirildi. 

Bu vakanın ertesi günü matbaada otu
rurken iki hafiye gelip: «Seni saraydan isti
yorlar!» diyerek beni aldılar ve Yıldıza gö
türdüler. Padişah sarayından talep olunan 
kimsenin elbette bir lutuf göreceğim diyerek 
memnun ve mesrur olması tabii iken Abdül
hamidin mez_alimi malum ve sarayı darüla
zab olmasına mebni seni saraydan istiyorlar 
denilen zat eyvah mahvoldum evlad ve aya
lim perişan hanem harab olacak diye müte -
essir ve mahzun olurdu. 

İşte beni de Yıldıza götürdükleri vakit 
böyle fevkalade havf v~ telaş içinde idim. 
Saraya vusulümuzde Abdülhamidin cülusu-. 

_ nu müteakip aleti mezalimi olup nihayeti 
ömrüne kadar birçok canlar yakan ve hanü
manlar harab eden nedimi hassı padişahi 

Sansar Mahmudun adasına götürdüler. O ge
ce orada kanapeler üzerinde yattım ve ertesi_ 
günü Zabtiye Nezaretinde en müthiş müs
tantiklerinden Fındıklılı Cehennemi Meh
med Efendinin yedi tazib ve kahrına teslim 
olundum, ol zamanın adeti, mühim adamla
rı gece istintak ederlerdi, akşam saat birin
den sabaha kadar beni istintak eyledi. Gün• 
düz bila istintak geçip ertesi gece yine istin~ 
taka mübaşeret olundukta bir yaver gelip 
müstantiki mabeyin dairesine götürdü. Bir 
saat sonra avdet eden kurnaz herif istintaka 
bıraktığı yerden başladı, aldığı emri bana 
sezdirmemek için sözü evirip çe'7irdikten 
birçok taraflara sevkettirdikten sonra Avru
padan bahse girişti, nihayet benim Berline 
giderek Prens Bisınarka misafir olduğumu 
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duyduğunu beyan ile ne sebebe mebni gitti- . 
ğimi ve orada daha kimler ile görüştüğümü 
sordu, . be~ bu suallerin A,bdülhamidin emri 
mahsusile olduğunu derhal teyakkın ederek 
Berline azimet ve avdetimi balada beyan 
olunduğu veçhile ber tafsil beyan ve ifade 
eyledim. Bu sırada müst~ntik efendi evrakı 
alıp mabeyine gitti, iki saat sonra avdetle 
yine istintaka devam etti. Bu defa bana mü
layimane muamele eyledi. 

İstintak olunduğum mahallin bir köşe
sinde bir mühaciri istintak eden diğer bir 
müstantik biçareyi şiddetle tazyik ve işken
ce ettiğini ve _hatta isperm2çet mumunu gö
züme sokarak ihrak suretiyle bir gözünü 
kör ettiğini gördüm, herifin feryadı 

canhira.şı etrafı vehı:eleye verdiği halde hiç
bir taraftan ehemmiyet verilmedi. Biçarenin 
ertesi günü di.ri diri bir hufreye ilka ve def
nolunduğunu haber aldım ( ! ? ?) . 

Ben bu halleri ve birçok adamların can
larına pire kadar ehemmiyet verilmediğini 

gördükçe kendi hayawmdan kat'ı ümit etmiş, 
nöbet ba:tı.a d~ gelecektir diyerek lerzenak 
olarak kendi nöbetimi beklemekte bulunmuş 
idim. Bereket versin ki, Prens Bismark iie 
mülakatım meselesi idamei hayatıma yar
dım etti, beni ölümden kurtardı. 

İstin takım üç gecede ikmal edildi. Sebe -
bi tevkifim vakadan üç gün evvel Ali Suavi 
Efendinin bala.da aynen muharrer varakasını 
gazeteye yazdığım cihetle meseleden haber
dar olduğuma hükmedilmiş olmasıdır. Evrakı 
istintakiye Meclisi Aliye gönderildi. Orada 
ariz ve amik tetkik edilerek bu işte kat'iyyen 
malumatım ve methalim olmadığı anlaşıla

rak beraetle tahliyemin iktiza ettiği derme
yan olunur ise de hassa ordusu müşiri iken 
geçende vefat eden ve ol zaman mahsusen 
teşekkül eden komisyon azasından bulunan 
müşir Rauf Paşanın beyan eylediği itiraz 
üzerine tahliyemiz icra olunmamıştır. Filva
ki meclisi mezkurda bulunanlardan hakkı il
tizam edecek bir iki zat var idise de mesele
nin nezdia.lide nekadar ehemmiyeti olduğu
nu bildikleri ve beraet hakkında israr eder
lerse · kendilerinin düçarı bela olacaklarını 
aşikar gördükleri cihetle ihtiyarı sükut eder
lerdi. Mazurdurlar. 

Sultan Murad Hazretlerinin bendeganı
nın ve birçok mühacirin ve ahalinin derdest 

ve tevkifi Yıldız civarında bulunan mevku
finin adedini üç dört yüze iblağ etmiş idi. 
Bunların istintak ve muhakemeleri için Ba
bı Ser askeride Alyanak Mustafa Paşanın ri -
yaseti altında birçok müşiran ve ferikah ve 
ricali mülkiye ve ilmiyeden mürekkeb bir 
divanı harbi örfi teşkil edilmekle cümlemiz 
Babı Seraskeride va.ki Taşkışlaya naklolun
duk. 

Orada istintak ve icrayi muhakemeye 
başladılar. Bir taraftan bazı zeva~ ve birçok 
efradı ahali ve mühacirin derdest olunarak 
tevkif edilir ve kışladaki mevcudumuz h,er 
gün birer miktar tezayüt ediyordu. 

Mevkufin meyanında olup yüzde doksan 
dokuzu bugün irtihali da.ribeka etmiş ve be
nim bildiğim zevattan elyevm berhayat bu
lunan Sultan Murad Hazretlerinin ikinci ka
tibi efa.dılı ülema ve serameda.n:ı,. erbabı irfan
dan olup Halebe nefyü tağrib edilerek ora
da vefat etmiş olan Hacı Hüsnü Beyin mah
dumları Avnullah ve Süleyman Tevfik Bey-

. !erdir. İhtimalki mumaileyhüma.dan gayri 
berhayat olan vardır. Fakat ben bilemiyo
rum. 

Taşkışlaya naklolunduğumuzdan birkaç 
gün sonra bir gece Babı Seraskeride fevka
lade bir telaş görüldü. Geliyorlar, · gidiyor
lar, asker hazırlanıyor, sevkediliyordu. Ne 
olduğunu cümlemiz meraka başladık. Aca
ba bize mi bir şey yapacaklat diye düşünü
yorduk. Sonradan iş anlaşıldı. Aksaray civa
rında bir mahallede sakin ve Evkafı Hüma
yun nezareti memurininden Aziz Bey na
mında bir zatın hanesinde Sultan Murad le
hinde bir cemiyet in'ikad eylediği ol zaman 
yeni yeni başlamış olan '· hafiyelerden biri 
tarafından ihbar olunmasına mebni bu teda
rikat mezkur haneyi basmak için imiş. Bir 
miktar asker memurini lazime sevkile Aziz 
Beyin hanesi basılıp mevcut buhman zevat 
derdest edilerek bulunduğumuz kışlaya ge
tirdiler. Artık hafiyeler bütün bütün mey
dan almış ve ·bir çok ağrazı şahsiye kurban
ları da her gün bize iltihak eylemekte bulun
muş idi. 

Tetkikat ve muhakemat beş buçuk ay 
kadar devam eylediğinden cümlemiz bu mü<l
det zarfında mezkur kışlada mevkuf kaldık, 
adam başına bir çift tayin ekmeği veriliyor 
ve başka bir şey ita olunmuyordu. Mevkuf 
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bulunduğumuz kışlada Geliboludan getiril
miş olan müşir merhum · Süleyman Paşa ile 
Ardahan vakasından müttehem Kasap Hü
seyin Paşa da mevkuf idiler. 

Müşarünileyh Süleyman Paşanın sebebi 
tevkif ve it!ıamı gfı.ya meclisi mebusan ile 
akdi ittifak ederek kumandasında bulunan 
ordu· ile Der saadete gelerek hal' e teşebbüs 

eyliyeceği tahakkuk eylemiş olması ve Rus
ya muharebesinde vazifesinde tekamül et
miş, halbuki sebebi hakiki müşarünileyhin 

Sultan Azizin hal'i meselesindeki hizmeti idi. 
Divanı harbde esnayi istintak ve muha

kememizde geçen bir vakayı şurada: zikret
mekten bir türlü kendimi menedemedim. 
Çünkü o vakada ve yahut sözde ufak bir şey 
iı;e de Ali Süavi Efendi ·vakası:ı{ın tertibatı 
mahsusasını gösterir olduğundan şayanı dik
kattir şöyle ki: 

Sultan Murad Hazretlerinin bendeganın
dan olup Ali Suavi vakasında zimethal ol
makla itham ve tevkif edilmiş olan bir zatıı 
esnayi muhakemede divanı harb reisi tara
fından: «Beyefendi, itiraf ve ikrarınız veçhi
le haberdar olduğunuz bu vakayı vukuun
dan evvel hükumete ihbar ile ibrazı sada
kat etmiş ve buna mükafaten mesanidi aliye
yi ihraz eylemiş olsanız daha güzel olmaz mı 
idi?» suali irad olunmakla müşarünileyh: 

«Evet ikrar ve itiraf ederim ki, bu meselenin 
zuhur edeceğinden haberdar idim, hatta Ali 
Suavi Efendinin .böyle mühim bir işi dört 
buçuk muhacirle görmek mümkün olmadığı
nı bilerek birçok rical ve erkanı askeriye ile 
görüşüp ittifak etmiş olduklarını ve kuvvetli 
bir fırka teşkH eylemiş bulund~ğunu da bi
liyor idim. Belki huzzar arasında müşarü

nileyh ile akdi ittifak etmiş zevat vardır, böy
le mükemmel bir tertibatın bir vakit yanlış
lığından dolayı neticesiz balacağını ümit et
mek keramete mütevakkıf idi. Binaenalehy 
velinimetim menfaatine muvafık olan bir şe
yi ihbar ederek hiyanet etmiş olmağı erbabı 
namus nasıl irtikab eder!?» demiş ve divan 
heyetini baş eğmek suretile sükuta ·mecbur 
etmiştir. 

Bu zat diğer bazı rüfekasile beraber mu
ahharen idama bedel müebbeden kürek ce
zasile mahkum olarak nefyedilmiş ve men
fasında vefat ey !emiştir. 

Mevkuf ve mahbus bulunan zevat ve ke-

san·meyanından yüzde altmışı müebbed, yir
mi beş, on beş, on seneler nefye ve kalebent
liğe mahkum edilmiş olduklarından mahku
minin gayri olanlar tahliye edilmiş ve biz
lerde Süleymaniye Camiişerifi cihetindeki 
kapının üzerinde bulunan kışlaya naklolun
muş idik (B.: Bekirağa bölüğü). 

Birkaç gece sonra bir tabur asker ihzar 
olundu ve kışlanın önüne iki sıra dizildi. 
Cümlesi süngü takmış idiler, mahkumini bu
lundukları yerden çıkarıp bu askerin ortası
na alarak maşiyen Sirkeci iskelesine sevkey
lediler, orada hazır bulunan mavna ve kayık
lara muhafaza altında irkab edilerek tzzetl
din vapuruna naklolundu ve vapur sabaha 
karşı demir alarak biçareleri menfalarına 

nakletmek üzere Bahrisefide doğru tahriki 
çarhı azimet etti. , 

Vapuru mezkur ile İstanbuldan tebid 
edilenler meyanında bulunan bir zat vapu
run hareketini müteakip cümleye hitaben: 
«Biraderler, bu gece b.izim için leylei iyddır·! 
Binaenaleyh ilanı meserret ve şadümani ede
lim, Cenabihak şu milleti mµazzamayı başı
nın üzerindeki felaket· ve beladan muhafaza 
ve halas buyursun d.uasını isali asüman ey
liyelim ! » demiş ve cümlesi bu duaya amin 
han olmuştur. 

Bu cümleden olarak ben de hiçbir kaba
hat ve methalim olmadığı halde Kudüsüşeri
fe nefyolunmuş idim». 

BASIRl - Onbeşinci asır sonları ile on 
altıncı asrın ilk yıllarında yaşamış bir şair-; 
İran sınırına yalpn bir kasabada doğmuş, 

genç yaşında İrarı.a geçmiş, Molla Cami ile 
Mevlana Nevai'nin hizmetlerinde bulunmuş, 
onlardan aldığı tavsiyenamelerle vatanına 

dönerek İkinci Sultan Bayazıd zamanında 
fstanbula gelmiş, yerleşmişdir. İstanbulda li
sanını süratle düzelterek şiirlerini İstanbul 
ağzı ile yazmağa başlamıştır. 

Arab harfleri ile «yarım» ve «yarim» 
ayni şekilde yazıldığına göre şu beyiti mu
hakkak ki şirindir, güzeldir: 

Gerçe kim dirler cihanda arife bir gül yeter 
Arife bir gül yeterse bana yarim gül yeter 

• • 
Şu beyiti de, ortanın üstünde bir• şair 

olduğunu gösterir: 
Şol iki mahmur gözler çehre! dilda.rde 

İki nerkisdir açılmış kôşei gülzirde 

N evai Divanının ilk nushasını İstanbula 
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bu zatin g~tirdiği söylenir. 
Güzel ve tatlı konuşur, güler yüzlü, şuh 

tabiatlı bir nedim kişi, meclis adamı imiş; 

fakat muasırı olan tezkire sahibleri büyük 
bir kusur' olarak «alacalılığını» kaydederler, 
dostluğa sadakat ve vefa bilmez imiş; mec
mualara geçecek latifeleri varmış. 
Bibl.: Lıltifi, şuerı1 Tezkiresi. 

BASKAN (Ali Riza) - Sanatkar, iş 

adamı; 1901 de Adanada doğdu, Babası, mal 
müdürü Hüseyin Beydir. Orta tahsilinden 
sonra 1923 yılında devlet hesabına Viyanaya 
matbaacılık tahsiline gÔnderild~, orada mat
baacılık Mektebinde dört sene tahsilden son
ra 1927 de ihtisas diploması aldı, ve ayni 
mektebin profesörlerinden Braun'un asistanı 
oldu. Bir sene kadar bu vazifede çalışdıktan 
sonra memlekete çağrıldı, taahhüd ettiği 

mecburu hizmetini yapmak üzere 1929 da 
lstanbulq.a Devlet matbaası (Milli Eğitim 
Basımevi) çinkoğrafi atölyesi şefliğine tayin 
,edildi. Memleketimizde matbaacılığın geliş-

mesi yolunda değerli hizmetlerdı bulundu. 
1934 te yeni tedkiklerde bulunmak üze-

. . 
re ·tekrar Viyanaya gitti; dönüşünde Devlet 
Matbaası atölye şefliğinde, az sonra fen me
murluğunda bulundu; 1937 de is~ifa ederek 
AnkEiraya gitti. 1937 - 1939 senelerinde Ulus 
müessesi müdürlüğünü yaptı, 1940 senesinde 
Ankarada Hamdi Arpag'la kollektif şirket 
şeklinde «Güzel Sanatlar Matbaası»nı kurdu; 
1946 da «Kudret» gazetesini çıkarmağa baş
ladı. 

Ali Riza Baskan bilhassa Güzel Sanatlar 
Matbaasında çok kıymetli sanatkarlar yetiş
dirdi, matbaası da memleketimizde bu sanat 
yolunda ciddi bir gelişmeyi temsil etti ki bu 
müessesede damga ve posta pulu, tahvil se
nedleri, çekler ve buna mümasil çok ince 
dikkat isteyen evrak basılmaktadır. (1950). 

Hakkı Göktürk 

BASKI KOLU - Eski tulumbacı ıstıla
hı; emme basma bir tulumba olan sandık 

şeklindeki yangın tulumbasında, tulumbayı 

işleten ortadaki demir mihverin iki ucunda
ki delikden geçirilen iki ağaç kol; yangında 
bu kolların herbiri iki tulumbacı tarafından 
tutularak hortuma su basılırdı, yani yangın 
tulumbası bu iki ağaç kolla ve dört tulumba
cının bazft kuvveti ile kullanılırdı. Takım 

yangına koşar iken baskı kollarını tulumba-

nın en genç uşakları, 13-15 yaşlarındaki oğ
lanlar taşırdı. Takım kovalarına ve kovala
nan takıma yetişip geçme, tutma yüzünden 
çıkan tulumbacı kavgalarında baskı kolları 

silah gibi kullanılırdı; o zaman baskı kolları
nı taşıyan çocuklar onları takımın en bazulu, 
kavgacı, gözü pek uşaklarının ellerine verir
lerdi. • 

BASKIN - Eski İstanbulda gizli fuhuş 
ile mücadele yolunda evvela «Mahalle na-· 
musu» kıymeti kabul edilmiş, «mahalle na
musunun korunması» mahallelice müşterek 
vazife bilinmiş, şübheli evlerin, başda mahal-

' le imamı bulunmak üzere mahalle halkı ta
rafından basılması da devletçe halkın hakkı 
olarak tanınmışdı;, zabıta kuvveti, tarih kay
naklarımıza ve ed~bi metinlerimize «Baskın» 
adı ile geçen bu gibi vak'alarda halkın yan.ın
da nazım olarak yer almış, halkın aşırı feve
ranı karşısında, baskında tutulan zani ve za
niyelerin hayatını koruyarak zina suçu
nun mahkemeye ve cezanın da kanuna inti
kaalini temin etmiştir. (B.: Fuhuş; Bekar 
nızamı; Bekar Odaları; Bekar fü~nları; Kol
tuk; Yeniçeri Avreti; Mahalle Namusu).· 

Erkek yakalandığı kılık ve kıyafetle, ek
seriya don gömlek, yalın ayak, esvabı ve pa
bucları eline, koltuğuna verilerek kötürülür, 
teşhir edilirdi. Kadının giyinmesine, hatb 
feracesini giyip yaşmaklanmasına izin veri
lirdi. 

Zenpareye dayak, salahiyet sahibi zabı
ta amirleri tarafından kollukda veya kara
kolda atılmış, attırılmıştır. 

Baskın veren zaniyeler hakkında verilen 
ceza, umumiyetle İstanbuldan sürülmek, çı

karılmak olmuştur. İslam şeriati, zaniye için 
ölüm cezasını ancak: «müslüman bir -kadının 
gayri müslim bir erkek ile zinası» suçuna 
koymuş, bu suçdan da, Türk İstanbulun beş
yüz senelik tarihi içinde yalnız iki kadın 

idam olunmuşdur; biri . XVIl. asırda Dör 
düncü Sultan Mehmed devrinde ve Merzifon
lu Kara Mustafa Paşa sadaretinde güzel bir 
bezzaz yahudi genci ile baskın veren emeklı 
bir yeniçerinin karısıdır; Runıeli Kadıaskeri 
Beyazizade fetvası ile Sultanahmed Meyda
nında toprağa gömülüp taşa tutulmak sureti 
ile öldürülmüştür (B.: Recim Vak'ası; Tunc 
Ejderha Zaniyesi); diğeri de XVIIl. asırda 

Üçüncü Sultan Ahmed devrinde ve Nevşe-
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hirli Damad İbrahim Paşa sadaretinde Gü
müşendaze denilen dilber bir ermeni oğlanı 
ile baskın vermiş bir kadındır, gizlice boğul
muş ve cesedi denize atılmıştır (B.: Gümüş 
endaze). 

Fakat unutmamalıdır ki, Osman İmpara
torluğunun mutlakiyeti mutlaka ile idare 
edildiği asırlarda, ayak takımından • uygun
suz bilinmiş olanları büyük zabıta. amirleri 
idam ettirebilirdi; baskın vermiş, kolluğu 
boylamış, fakat oradan bir daha çıkamamış, 
boğulup cesedleri denize atılmış pek çok 
garib fahişe, bekar uşağı garib yiğit vardır. 

İstanbulda gizli· fuhuş ile mücadele yo
lunda mahalle halkının şübheli bir eve bas
kın yapması, saltanatının son yıllarında ev
vela İkinci Sultan Hamid tarafından yasak 
edildi. Meşrutiyet de ise bu yasak, İstanbul
lulara baskını unutturacak kadar dikkatle 
takib edildi; gizli fuhşa karşı mahallelini gö
zü yerine ahlak zabıtası kaaim oldu. 

Aşağıdaki satırlar Sermed Muhtar Alus' -
un İstanul Ansiklopedisine tevdi ettiği not
lardır: 

" «Mahalleye hoppa meşreb, her ne 
kadar yeni konu komşuya iç yüzünü belli 
etmemeğe çalışırsa da o zamanki tabirle uy-• 
gunsuz takımından olduğu besbelli, şununla 
bununla gizliden gizliye işi pişiren bir taze 
dul, hatta hazan beraberinde hısım akrabası 
geçinen bir iki genç kadın taşınır, etrafa sez
dirmcmeğe çalışarak alış verişe girişirler. 

Gece etrafı kollayarak usulcacık içeriye 
adam alırlar. 

«Mahalle kahvesinde ihtiyarlar fiskosu 
tutturur: 

- Tüüü!, yazık be .. bu mahallenin deli
kanlıları ölmüş de haberimiz yok .. bizim za
manımızda_ olsaydı evin camını çerçivesını 

indirir idik, karıları da palas pandıras buma
halleden dehlerdik .. yahud gözleri dör~ açar, 
evi gözetler, zanparalar içerde iken imamı 

muhtarı zabtiyeyi alır, evi basar, hergelerle 
kaltakları önümüze katıp karakola dayar
dık.. bu hale tahammül edilmez, nur topu 
gibi kızlarımız, tüysüz tüysüz kız gibi oğul
larımız var, onların yüzleri gözleri açılacak! .. 

«Delikanlılar gayrete gelir, tırıs gider
lerden bir ikisi kundura ve yemenileri çıka
rıb atar, yalın ayak dışarı fırlar, ceblerine 
taş doldurmuşlardır, mahud evin önünü boy-

!arlar, bir, .bilemedin iki dakika, evin bütün 
camını çerçivesini şangır şangır yere indirir, 
yalın ayakların tabanları yağlı, kaçarlar. Bü
tün konu komşu pencerelere üşüşür: . 

- Oh olsuzv. kaltaklar taşlandı işte .. İn
şallah defolub giderler artık!. diye çeneler 
açılır. 

<<İçeridekiler mahalleye rezil ve rüsvay 
oldu demekdir. Yüzleri pek sıyrık değilse o 
gece pılıyı pırtıyı toplayub ertesi günden te
zi yok mahalleden basub giderler. Bu gibiler 
esasen portatif tarzda oturmağa alışkın, eşya
ları birkaç yatak, üç dört kap kacak; · çanak 
çömlekden ibaret. Gitdikleri yerde de ergeç 
başlarına ayni akibet gelecek. İstanbul için
de dolaşmadıkları mahalle yok .. 

«Taşlanmaya, dedikoduya . metelik ver
meyen pişkin yosmalar kılını kıpırdatmaz, 

ev sıvırya işler. Herkesin gözü kirişdedir, ma
hallede iş güç bırakılır, tenha viraneden, ka
fes ardından, çitlenbik ağacının dalından ev 
göz hapsına alınır. 

«Gecenin birinde mahud evin kafesi, per
desi arkasından bir erkek gölgesi sezilir, na
sılsa kuvvetlice kaçırılmış öksürüğü duyulur, 
yahud zanpara _ herif kafayı fazlaca çekmiş,

dir, tedbiri medbiri unutub aşka gelmiş, na
rayı basmışdır. Gözleyenlere gün doğar. 

«Zampara yakalanacak ve :karılarla be
raber paraları verecek!. Becerikliliğine 

güvenen hemen seğirdir, sokak kapusunun 
halkalarına bir sopa sokar, yahud halkaları 

kuşağı ile bağlar, içerden açılmasın diye. Bir 
iki kişi de karakola koşar. Önde polis, bekci, 
imam, muhtar, arkada bir cem'i gafir, kapuya 
dayanır. Evvela İmam Efendi bir iki öksü
rükle gırtlağını temizler, yere okkalı bir tü
kürük fırlatdıktan sonra tak tak tak, kapuyu 
çalar: 

- Baksana kızım, biraz aşağıya gelir 
misiniz?.. _ , 

«Evcfe ışıklar sönmüş, ses seda kesilmiş, 
çıt yok. İmam Efendi bu sefer ciddi bir ta
vırla, mezar başında telkin verdiği misilli, 
peşindekilere yavaşça sorar: 

- Ne buyurulur? .. Yanlış kapu çalmı,ş 

olmayalım? .. 
« Sualin sebebi var, imam olduysa melek 

değil ya insan, taze dula bitiklerden, fırsatını 
bulmuş, içeri girip keyfini sürmüşlerden. 

İmamın bu sualine atılanlar olur, gölgesini 
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görmüşler,· öksürüğünü işitmişler, yanlış ka
pu olur mu? .. Yemin yemin üstüne: 

- Yanlışımız yok.. burası .. 
«Kapu açıldı, ne ala, açılmadı mı, omuz

lanarak paldır küldür indirilir, kalabalık içe
riye hurya .. dalar. 

« Evde kadınların elebaşısı her kim ise, 
eli bayraklılardandır, eteğini başına çekmiş, · 
boyuna verişdirmede: 

- Utanmazlar arlanmazlar!. kadın ka
dıncık oturanlardan ne istiyorsunuz ayol? .. 
na mahrem yere nasıl giriyorsunuz? .. hepi
niz pişman olacaksınız .. bakın size bir ırz na
mus davası açalım da başınıza geleceği gö
rün .. 

«Bu yaygaraya kulak asılmaz, köşe bu
cak bir bir aranır, taranır.. Ayakyolunun, 
gusülhanenin, yatak yükünün, gömme Enez 
küpünün içi bile gözden geçirilir .. 

«Zampara tahtapoşdan erik ağacına at-• 
layıp bitişik viraneye kapağı atabildiyse ne 
mutlu.. Hoş orası da boş bırakılmamışdır, 
kollayanlar bulunur.. Kaçamadı da yakayı 
ele verdi diyelim, sille, tokat, · tekme, yum
ruk; ayağına pantalonu çekemediyse, don-
gömlek, baş · açık, yalın ayak, pılısını pırtısı,;, 

nı koluna verirler, evvela karakola, oradan 
da ayni nim uryan halde zabtiye nezaretine 
götürülür, yosma ile meyaneci koca karı fe
racelerini giyerler, zanparanın yanında .. çc··' 
luk çocuk da dahil ,mahalleli peşlerinde, pas
kalyadaki maskara alayının bir başka türlüsü 

· «Zampara apiko ise postu kaptırmaz, san
sar· gibi kaçar, ele geçmez. Erkek yakalana
mazsa kadına dokı;mulamaz. 

«Zanparanın tam pişkini ise, azıcık da 
bazusuna güvendi mi, baskıncıları merdiven 
başında kendisi karşılar: 

- Dışarda kimse kalmasın, hepiniz girin 
içeri.. Allahın emri ile şu hatunu alıyorum, 
İmam Efendi,· derhal. kıy nikahımızı, muh
terem mahalleli, sizde şahid olun .. 

«Verilecek cevab var mı? Aıayı şapa otu-
rur ... ". · . 

lstanbulda eski fuhşu çok iyi bllen, ve 
hatta milli kütüphanemize «Fuhşi atik =. 
Eski fuhuş» adı ile çok şirin ve pek kıymetli 
ölmez bir eser bırakmış olan koca İstanbullu · 
Ahmed Rasim, adı geçen eserinden ayrı «Bas
kın» serlevhalı bir makaalesinde genelik dev
rinin zenparelik yollarını şöyle anlatıyor: 

«O zamanlarda zenparelik, umümhaneci
lik iki kısma ayrılmışdı. Birine «islam zen
pareliği» (yani müslüman alüftelerle yapılan 
alem), diğerine «karşı taraf hovardalığı» 

(Galata ve Beyoğlunun gayri müslim fahi
şelerine gitme) denilirdi. İslam zenpareliği 
tehlikeli, yani baskınlı, karşı huvardalık ise 
liberta idi. · 

«Gerçi İstanbul tarafındaki Acem, Hür
müz, Kaymaktabağı, Bahri, Mumcu Ahmed 
veya Zina.yokuşu gibi namlarla şöhret bulmuş 
umumhanelerde de. (Bütün bu isimlere baki
nız) o zamanlar· Zabtiye Kapusu denilen ın
zıbat idaresi kodamanları ile uyuşulduğu tak
dirde saz bulundurmak, ~halılara kadar ol
dukça sessiz alemler yapmak pıüyesser olur 
ise de her halde işkilsiz oturulmazdı. 

«Şimdi Randevuevi denilen gizli fuhuş 

yerlerine o zamanlar Koltuk denilirdi, kadın 
veya erkek herhangi bir şahsın işlettiği kol
tuklar, gizli evler cidden tehlikeli 'idi. Bura
lara girmek için (bu alemlerin namlıların

dan) Arif merhumun dediği gibi: · 
- İnsanın kendisinden büyük yüreği 

olmalıydı. Çünkü tükürmeden tutun da dar
ba, c~riıe, hatta katle varıncaya kadar envai 
vukuuat haritada yazılı idi. Mahallelerde Göz
cü kısmının, - Bıçağım hakkı girerim!. de
yüb de giremeyen toy delikanlı takımınm 

tarassudatı, namuslu bekci, saka, bitişik ve
ya karşı hane halkının tefehhusatı, ·dostunu 
kaybetmiş belalı bir herifin taşlama, zorla
ma, kapu tekmeleme, uzun, sağanaklı nara 
atma: 

- Ya aç .. ya şimdi tutuşdururum!. 
vadisindeki tehdidatı velveleler uyandı

rır, mahalle ihtiyarlarını, kahvehanede ima
mın başına yığar, hazan o evde zanpara bu
lunduğuna dair senedler teati edilir, ondan 
sonra cemaat, önde civelekler, delibaşılar, 

kabadayılar, curcunabazlar olduğu halde yo
la düzelir,. gelüb evi basar, avam ta.bira.tın~ 

dan olduğu üzere bir çıngar çıkar, bir vavey
la kopar. Tutulanlarla beraber umumhaneci 
zabtiyeler, polisler refakatinde karakol ka'
rakol, ta Babızabtiyeye kadar gider, şahsa 
göre muamele ·devri olduğu için ya gider git
mez evine döner, ya tevkifhaneye, meriyül
hatır odalarına, polis koğuşlarına verilir, el
hasıl yirmi dört saatden üç güne, bir haftaya 
kadar kalırlardı. Bunun en dokunaklı tarafı, 
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kefalet için mahalleye yollanmak idi ki bir 
nevi teşhir cezası demekdi». 

Ahmed Rasim bu makaalesinin alt tara
fında şu şirin fıkrayı naklediyor: 

«Şemsi Bey namında vaktiyle eli ayağı 
tutar, kuvvet ve cesareti ile nam kazanmiş 
biri mahallesinde boşalmış bir konağın bek
cisi kadın ile her nasılsa uyuşur, daima be
raber bulunduğu Behir Bey namında kanbur 
bir arkadaşı ile beraber bu konağa kadınları 
atarlar, güpe gündüz girmek hesaba gelme
diği için geceleyin yatsıya doğru kendi evin-, 
de annesinin çarşaflarından birini giyer, kan
bura da giydirir, Mesrur namındaki siyahi
nin eline de bir fener verir, misafirliğe gid_er 
gibi, ayakda takonyalar tıkır tıkır yürüyerek 
çat kapu: 

- Kim o? 
- Aç Halime_ Hanım, biz geldik!. 
- Hoş geldiniz, sefa geldiniz.. buyurun 

buyurun! ... 
«İçeri girerler ama kapu bir dürlü ka-:-

panmaz. İterler, kilidini, sürgüsünü _zorlar
lar, hatta kol demirini yoklarlar, kapamak 
mümkin olmaz. Bir -aralık siyahi mesrur 
elindeki feneri kapunun kapa11-acak kanadı
nın altına doğru tutar, bir de bakarlar ki ka
lın, demir bir sopanın ucu, mıhlanmış gibi 
duruyor. Etrafdan da koşuşmalar, sesler yak
laşır. Kapu itilir. İmam Efendi, muhtarlar, 
zabtiye çavuşu, mahalleli girerler, kapu ile 

· binanın taş merdiveni arasına dolarlar. Bek-
ci kadın şaşkın şaşkın sorar: 

- İmam Efendi, ne geldiniz? 
- Sen bilmiyor musun?! 
- Ben ne bileyim? 
~ İçerde erkek varmış, görmüşler .. (ar

kaya dönerek) : Gördünüz değil mi? (Ses 
yok). 

- A ... A ... A ... Ay şimdi bayılırım!:· 
Erkeğin burada ne işi varmış! ? . 

- Bilmem kızım, öyle diyorlar .. (Şemsi 

ile refikini göstererek) bunlar da erkekler 
için geliyorlarmış ... 

Baskın 

(Resim: Münif Fehim) 
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· - Ayol İmam Efendi .. ben ·onları tanı
mam, bilmem de .. görmedim de .. onlar geldi, 
siz de geldiniz .. fakat madem ki benden şüb
he ediyorsunuz, buyurun girin, erkek değil, 
kokusunu bulursanız ne yaparsanız yapın!. 

Diyerek titreye titreye taşlığın üzerine 
düşüb bayılınca o tarafa koşan koşana!. 

«Şemsi Bey dermiş ki: 
- Bizi kadın sandıkları o kadar işimize 

yaradı ki herkes o tarafa doğru koşunca Kan-. 
bura dedim ki: - Arkandaki çarşafı at!. ben 
de attım. İkimiz birden kalabalığın içine gir
dik, karışdık. Ben muttasıl soruyor idim: 

- Ne var? Ne oldu? .. 
.' Mahalleli olduğum için tanıyanlar: 

- Bırak Şemsi Bey mübarek gecede bir 
yanlışlık oldu!. 

-Ne gibi? 
- Ne gibi olacak, guya gündüz buraya 

·erkekler girmiş imiş, zavallı kadıncağızın 

namusuna ... 
«Bu aralık uçeride bir vaveyla kopdu .. 

meğer bizimkiler odada yapılı yataklara gir
mişler imiş, mahalleliden bir kaçı ellerinde 
fener içeri girince ikisi birden avazları çıktı
ğı kadar: 

- Hırsız var!. yangın var!.. diye bağrış-
mağa başlamışlar. ' 

Bu feryad, bahusus yangın var vaveylası 
bütün mahalleliyi ayaklandırdı. Gecelik en
tarisi, kürkü, hayderisi, abası elinde fener 
gelen gelene .. İmam bağırır, civar evlerden 
kadınlar, çocuklar haykırışır,. zabtiye çavuşu 
şaşırmış· .. bir kısım ihtiyarlar da: 

- Geceleyin bu ne rezalet!. elin fakir 
karısından ne istiyorsunuz? şuracığa sığın

mış .. dün akşam yiyeceği yok idi de ben gön
derdim .. günah değil mi? .. yine o çapkın Aziz 
mi bu işi çıkardı! ? 

« Velhasıl o patırdı, o kargaşalık içinde 
bizim· siyahi Mesrur kurnaz davranır, çıkar
dığımız çarşafları koltuklar, eve döner.. Biz 
de takım taife konağın kapusundan çıkdık. 

İş öyle getirdi ki kimse farkına bile varmadı. 
«İhtiyarlardan birine Çapkın Aziz yolda 

dermiş ki: 
. ~ Yanlış davrandık!. biz o çarşaflı ka

dınları kaçırmamalı idik! 
O zaman Kanbure Bekir dayanamrunış, 

demiş ki: 
- Kaçırmaya idin ne yapacakdın? 

--------------~-
I 
- Onları tutar zabtiyeye verirdim ... 
- Öyleyse gel benim kanburumdan 

tut!,,». 
Aşağıdaki satırlar da Ahmed Rasimin 

gençlik yazılarındandır, Malumata yazdığı 
«Şehir Mektubları"ndan bir parçadır: 

. «Aşıkaane görüşmeyi severim, o ne tai
lı şeydir!. o ne şairane sohbettir.! Naz, cilve, 
işve, girişme, arada bir buse, v~fadan bahis, 
cefadan şikayet, hazan gıdı gıdı, kahkahn, 
hande, açılıp serilme, mendil ç;ı.karacağım di.
ye göğüs göstermesi, göz süzmesi, iç çekmesi, 
yürek urması, geliyorlar diye korkma, ürkme, 
saklanm:a, etrafı dinleme, nefes tutukluğu, si
nede gümbürtü, gönülde üzüntü, kol kola ge
:üş, ağaç altında oturuş, akşamleyin ah, gece 
yarısı vah, seherde eyvah, kuşlukda illallah, 
öğleye doğru maşallah, ikindi zamanı yine 
gelirim inşallah ! . Baharda Kağıdhane, yazın 
sular, sonbaharda Fener, kışın Bonmarşe .. 
İşte bunların cümlesi başımdan gelüb geç · 
mişdir de ne kadar tatlı olduğunu bilirim,. 
Gerçi işin içinde baskın da var. Baskına da 
bayılırım. Herifler insanın üstüne ejderha 
gibi gelirler. Artık ihtiyarları dinleyin; ka
dın ise: 

- Kızgınlar! .. 
Erkek ise: 
- Edebsizler !. diye tükürürler. 
«Lakin bu hal ekseriya ağız sulanmasın

dan imiş. Hele mahalle beylerine fena halde 
canım sıkılır .. Bum!. disen muındirek olacak 
veya ta aşağı mahalleye kapağı atacak olan
ları bile buluğa ermemiş çocuk sedası pes se
da ·ile: 

- Bizim mahallede böyle şey olur muy
muş!. enailere bakın .. ulan karıya bak Ah
med, aynalı be!.. gibi sözlerle iş görmeğe 

başlarlar». 

Ahmed Rasim «Fuhşi Atik» d~ de bir 
kaç baskın sahnesi nakleder; ~irisi Muzaffer 
Bey adında bir zendostun macerasıdır, bu 
zat o zamanlar toy bir delikanlı olan istikba
lin büyük muharririne başından geçeni şöyle 
anlatıyor: 

« Her zaman bizimki ile (bizimki dediği 
oynaşı olan yosmadır) Hürmüze (Hürmüz 
namlı randevucu) gideriz, yemek içmek da
hil olduğu halde on mecidiye veya iki fran
sız veririm, rahat rahat eğlenirim, istediğin 
kadar mastika iç, çorbası, eti, sebzesi, pilavı, 
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tatlısı mükemmel, temiz yatak, temiz gece • 
lik ... 

«Geçen hafta Süleyman geldi, mal bul
muş mağribi gibi bana geceliği bir liraya bir 
ev bulduğunu söyledi, allem etti, kallem et
ti, zihnime girdi, ertesi akşam oraya gitmeğe 
karar verdik, saat birde (saatler hep alatur
ka, ezani saattir) Yeşiltulumba'da birleşecek
dik. Süleyman gündüzün kendisininkini, be
nimkini bulacak, onlara evi gösterecekdi. 
Yarım binlik rakı aldım, tam vaktinde Yeşil
tulumbaya geldim ki Süleyman gelmiş, beni 
bekliyor, o da öte beri almış, elinde bir pa
ket, Aksaraya doğru indik, Ağayokuşuna 

saptık, bir sokağa girdik, çıkdık, karanlıkda 

göz gözü görmüyor. Süleyman bir kibrit çak
dı, parola!. bir daha çakdı, bu da parola!. yü
rüdüm, kaptl açılır açılmaz daldık. Yukarı 

çıkdık, küçük bir ev ... bakla sofa, nuhud 
odalar, arka tarafdaki odada meclisi kurduk .. 
bereket versin ki soyunmadık!. bir kaç da.ne 
parlatdık parlatmadık, sokak tarafınd~ kuv-, 
vetlice bir öksürük geldi, ev sahibesi .birden 
bire bizim odadan içeriye girdi, lambayı kıs
dı. Sükut! .. 

« Yüreğim oynamağa başladi, aradan beş 
dakika daha geçdi, bir öksürük daha!. Süley
man sokak . tarafındaki odanın penceresinden 
d·ışarı bakdı, bir müddet kulak verdi, bize:
Kimse yok, dedi, gaaliba bir sarhoş!. 

«Ben de o odaya girdim, bakdım, bir şey
ler göremedim, ama nE:ş'em kaçdı. Nerde 
Hürmüzdeki serbestlik, nerde bu yürek oyna
ması!. Birkaç defa içimden çıkub gideyim de
dim, bizimkini nasıl bırakırım, racon değil.. 

«Biz rakının hızı ile yine muhabbete .dal
dık, hatta bir ara usul usul şarkıya bile gir
dik, Süleymanınki pek iyi oynar, onu oynatı
yor idik .. 

« Ey sahibesi bir daha telaşla girdi:
Amım lambayı kısın, sokakda üç dört kişi 
geziniyor!. dedi. 

«Meclis kulak kesilmişdi, . benimkilerde 
de bir çınlama, bir çınlama! 

«Ev sahibesi tekrar göründü:- Beylar, 
hanımlar, basılıyoruz!. yukardan beş altı fe
nerli geliyor, herifin biri de kapunun · halka
larına asıldı!. derneğe kalmadı öteki odanın 
bir iki eamı şangur şungur kırıldı. Eyvah!. 

«Dışardan sesler peyda oıdu: 
-Aç!. 

- Aç ne kelime .. kır!. 
- Güm .. güm!.. 
«Kapuya tekmeler . iniyordu. Şangur, 

şungur! .. öteki camlardan bir kaçı daha kı
rılıyordu. Bizimki minderin üstüne düştü, 
bayıldı. Süleyman sırra kadem basdı. Ev sa
hibesi avaz avaz bağırıyor, bekçi de bir baş
dan sopa vuruyor, Ben şaşırdım. Elim aya
ğım zangır zangır titriyor. Yirmi yirmibeş 

kişi kapunun önünde bağırıp çağırıyor: 
- Aç kızım aç!. imam efendi. 
- Aç diyorum sana, sonra fena olacak!. 

buda polis efendi. 
«Kapu gıcırdıyordu, odadan nasıl çıktığ!

mı bilmiyorum, kendimi yandaki odaya at
tım, fenerlerin ışığı yardım ediyordu, bak
dım ki bağçe üzerine bir .oda, ön penceresi 
bir çardak duvar üzerine açılıyor .. Eğildim; 
hık mık omuzlarını kurtardım, çardağJn beni 
çekeceğini tahr:nin ediyordum, süzüldüm; 
kendi kendime bir daha koltuk mu, tövbeler 
olsun diyordum. 

«Kapu kırıldı. Bir velvele, bir gürültü .. 
- Yukarıya!. 

. - Bekçi, sen bağçe kapusunu tut, kaçır-
ma ha!. 

- Ali, Mehmed, Nuri.. yukarıya .. 
- Feneri getirin!. 
- Dur, ilerleme!. belki herifde makina 

vardır! (makina tabanca, bıçak) 
«Çardakdan duvar üstüne geçdim ama 

bir ayağım çardakda .. ne kadar fenerli varsa 
içeriye girmişler, sokak zifiri karanlık .. evin 
içi alan taran .. 

- Hah .. karılar burada!. 
- Ulan biri bayılmış!. 
- Aynalı gacaymış be!. 
- Nerede iseniz çıkın!. biz bulursak fe-

na ederiz!. 
- Yüke bakdın mı? .. tavan arasını ara-

yalım!. 

- Merdiven getirin!.· 
- Davranma! .. 
«Benim çardağa geçdiğim odaya giriyor•• 

lar .. fenerlerin ziyası beni gösterecek .. ne ol
du hala bilemiyorum, guya biri beni arkam
dan itti.. Nereye düşsem beğenirsiniz? ta bek
cinin beyni va.la.sına! Herif:- Ehe! diyerek 
sopayı at~nca tabanları kaldırdı, ben de ken
dimi toparladım, ben de kaçıyordum ha!. So
kağın başıpa gelince hatırıma Hürmüz geldi. 
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Kapuyu açtılar girdim, üç dört fenerli koşa 
koşa geçdiler: 

- Ah hergele ah ... kaçdın ha!. 
- Ben ona müslüman ·mahallesinde sal-

yangoz satmasını ,gösterirdim!. 
- Eşşek bekci !. herifi mahalleden at

malı ... 
diyorlardı». 

Gene Ahmed Rasim ikinci baskın mace
rasını bir Şadi Beyden dinlemişdir: 

«Köprüde Üsküdar Gazinosunda oturu
yorduk.. iki gene kadın vapura doğru gitti
ler .. yanımdaki arkadaşım Lütfi Bey Üskü
darlıdır, bunları gördü, ben de gördüm, güzel 
şeyler .. Haydi şunları takib edelim dedi. Va
kit geç dönemem dedim. Bende kalırsın de
di, bel ki de biz onlarda kalırız ... 

«Vapura binerken. onlar da bizi gördü, 
biri gülümsedi.. yolda vapurun kenarından 
bakışdık .. Üsküdara çıkdık, biz geriledik, on
lar ilerilediler, Balaban tarafından Doğancı
lara doğru çıkdık. Tenha bir sokakda durdu
lar, yanaşdık, dediler ki:- Bizi uzakdan takib 
edin, saat birde girdiğimiz eve gelin!. 

· «Sözmü? söz!. Gitdik, gitdik, bir yokuş 
çıkdık, dir daha çıkdık, sağa döndük yürü
dük, ta Selimiye. taraflarında, içinde beş on 
mezar taşı görünen bir viranenin karşısında
ki eve girdiler .. saate bakdık onbir buçuk.: 
nerede vakit geçirelim? .. Balabana döndük, 
bir meyhanede ikişer üçer içdik .. yarım oldu .. 
çıkdık, saat bir .. biz kapu önüne vardık, et
raf tenha.. girdiğimiz evin bitişiğinde bir ev 
daha var .. 

«Güzel bir ev, kısmen deniz de görüyor .. 
vira.neye karşı odada oturduk ... O kadar ıssız 
yer ki çit yok .. baskın kimin hatırına . gelir. 
Gecelikleri giydik, o odada rakı masasının 

başına geçdik .. zaten bir ai da maya var .. 
· «Aradan bir saat geçdi geçmedi viraneye 

doğru iki tarafına sallana sallana· koyu bir 
gölgenin gitdiğini, bir şeyler söylediğini arab 
hizmetci geldi haber verdi. Herif eve en ya
kın mermerin üzerine oturdu, kalın sesiyle 
dedi ki:- Bir mani söylerim anlarlarsa an
larlar ... 

var 

«Kötü bir makamla çapkın ağzı başladı: 
Adam ainan, adam aman... para var 
Cebimde üç mecidiye on .kuruş yüz on para 

Şu benim karşımdaki evde biı çift zanpara 
var ... 

dedi ve kalkdı. Birbirimize bakışdık. Ev s~hi
besini telaş almış,tır tir titriyordu: 

- Eyvah namusum mahvolacak!. 
Lütfi bana dedi ki: 
- Biz ne duruyoruz? 
- Ne yapalım? 
- Giyinip çıkalım .. 
«Öteki odaya fırladım, evvela fotinleri 

ayağıma, pantalonu bacağıma çekdim.. Ye
leği, ceketi giydim, gömleği, boyunbağını kol
tuğuma aldım, fesi unutmuşdum, Lütfi söy .. 
lemese baş açık çıkacakdııh ... ». 

Yine «Fuhşi Atik» de, bir baskın sahne
sini de Ahmed Rasimin pek sevgili arkadaşı 
Faiz anlatır (Vak'a Sarıyerde geçer): 

«Ben olduğum yerde sızmışım, sonra 
kadınlar anlatıyor - uyandırmak mümkin ol
mamış meğer · ben uyur iken evi basmışlar, 

nasıl olmuş bilemiyorum, uykumun arasında 
tartaklandığımı duyar gibi oldum, biri bağırı
yordu: 

- Kalk .. haydi bakalım küçük bey!. zc1,n
para bey! .. diyordu. Buna bir başka ses daha: 

Aç gözlerini sevdiceğim bahtım uyansın 

şarkısını ilAve ediyordu. Başımı kaldıramı
yorum ki; nihayet iki kişi beni kapınca doğ
rulttular; kendime geldim, bir de ne bakayım, 
oda hınca hınc dolu. karşımda bir· sarıklı, el
lerinde fener tutan poturlu bir iki genç, gü
lüp duruyorlar. Sordum:- Ne var? .. Polis de
diki :- Basıldınız ? .. 

Hala anlayamıyordum. İmam atıldı:- Yi
diğin haltın sonu!. zaten uyku beynime sıç
ramışdı :- Senin yidiğin halt benim kinden 
büyük! .. diyerek üzerine saldırdım. f~lis tut
tu: 

- Yok ama, eğlenmeyin! .. dedım. 
- Eğlendiğimiz yok, alay ediyoruz ... 
«İmam bunun üzerine ağzını açdı.. çap

kınlar, edebsizler, utanmazlar, burasını ne 
. zan ettiniz diye bağırıyordu. 

«Bir de -evden çıkalım ki! .. bütün Sarı
yer ehalisi iki keçeli dutmuş, seyrediyor, ço
cuğundan tut aksakallısına kadar cümlesi 
mevcud. · 

«Önümüzdeki iki kişi gaz tenekesi. çalı
yor, bir ala alaheydir gidiyor! Arada bir fe
ner yüzüme kadar yükseliyor, bir ala alahey 
daha!..». 

Bibl.: Ahmed Rasim, Fuhşi atik; Ahmed Ra
&,im, Muharrir bu ya .. ; Ahmed Rasim, şehir mek
tupları, IV; S. M. Alus, Not. 
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BASKIN DESTANLARI - İstanbulun 
günlük hayatında, uygunsuz takımından yos~ 
ma kadının evine gizlice erkek alması ve zen
paresi ile beraber mahalle halkı tarafından 

basılması, külhani meşreb ~airler ıçın zen
gin bir mevzu olmuş ve bir takım Baskın 

dastanları yazılmıştır. Bu destanların en gü
zellerinden biri ondokuzuncu asrın rind meş
r~b külhani şairi Beşiktaşlı Gedai'nin (B.: 
Gedai, Beşiktaşlı) kaleminden çıkmıştır, 23 
kıt'a olan bu meşhur destan şudur: 
ı. Aldı beni bu gam bu derd ü efkar 

Gönül dedi var gez çarşı pazarı 
Bulurum kendime bir münasib yar 
An da terkeylerim namus ü an 

2, Gezerken buldum ben bir taze civan 

Peşine düştüm hem hali bir zaman 
Burnu henüz eğri kaşı de keman 
Rıiberu gelince ettim işmarı 

3. Yir ile eyledik tenhada sohbet 
Dedi sen bu gece gelirsen elbet 
Dedim ey efendim canıma minnet 

Anda tarif kıldı şemt ü civarı 

Baskın 

İSTANBUL 

4. Yar ile uğradık bir tenha yola 
Yan yana yiirürdük kol sala sala 
Dedi eğdirme kendin sağa sola 

Val'a vara bulduk Küçiikpazara 
5. Gördün mü efendim gördün mü evi 

Kırmızı boyalı kafesi yeni 

Saat üçe kadar gözlerim seni 

Gayet çokca getir ol semenzarı 
6. Saat üçte çıktım elimde fener 

Al'kama düştü hem bir sürü nefer 

Adettir köşede söğünür fener 
Kapunun önünde kıldım kararı 

7. Fir fiske taşını atdığım zaman 
Aşağıda beklermiş o sevdiğim can 
Kapuyu açup sus aman 

Merdivenden çıktım pat pat yukarı 

8. Oda kapusundan baktım ki sofra 
Dedim evv:el taam cümbüşler sonra . 
Mezeye taratoru incecik doğra 
Nazik elleriyle soydu hıyarı 

9. Beş on bade verdi ol simin bilek 
Dedim keyfim tamam ey misil melek 

Şilteler açıldı kuş tiiyü döşek 

(Resim: Münif Fehim) 
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Soymaya b~ladı ben dilfikin 
ıo. Yar ile ikimiz yatağa girdik 

Safalar eyledik yüz yüze sürdük 

An da murid ile maksuda erdik 
Canım pek hoşlandı etmem inkı\rı 

11, Yar ile bir eyyam biz sürdük safi 

Ezeli k~unda safaya cefi 
Gece yarısında çıkdı bir sadıl 
Sıçradım döşekten kalktım yukarı 

12. Komşular çağnşır Hanife hanım 

Fatma kadın der ki ayol a canım 
Gözümle gördüm ben yoktur yalanım 
Bastı şamatayı ol şirret karı 

13, Gltdikce büyüdü gürültü hengdm 
Saatime baktım altı da tamam 

Ardinda mahalleli önde imam 
Neferler beraber hem sancaktan 

14. İki üçü birden kapu çaldılar 

Bütün cemaat içeri daldılar 
Tavan arasında beni buldular 

Dediler teslim ol• yoktur zaran 
15. Parmağında yiizük kolda bilezik 

Penbedir vücudü gayetle n.azik 

Ne kadar methetsem medhe münasib 
Bacağına giymiş penbe şalvarı 

16. Yukardab aşağı ferı\ce siyah 
Görenler yirimi ettiler ah yalı 

Kimi mecnun oldu kimi de seyyah 
Koltuğum kabarır gördükçe yirı 

17. Bir pullu yemeni vardır başında 

Aldatır gözleri rastık kaşında 
Taze girmiş onüç ondört yaşında 
Kim görse kapılmaz ol cilvek4rı 

18. Ağakapusundan girdim içeri 
Koltuğumdan tuttu üç yeniçeri 

Keçeyi serdiler adet üzeri 
Çıkardılar başlarından astan 

19. Gabi ağa der ki bu ne al4met 
Dediler baskındır bunda kabahet 
Ben dahi bildin ol vakit zararı 
Ayağına bend uzun görsün azarı 

20. Yüreğime düştü bir çirkin acı 
Yakamız eldedir nedir il4cı 

Dediler zanparaya eklen kırbacı 
Ben dahi bildim ol vakit zararı 

21. Çıktım yukarıya söylemez kelim 
Yedim otuz biri keyfimiz tamam 

Tahta kahlesinden ağladı anam 
Bir bir ardı sıra turna katarı 

22. İki çlngen cellad geldi başıma 
Kasdeyledi benim şirin canıma 

-21'9-

Yalvardım yakardım girme kanıma 

Emir böyle imiş aldım baharı 
23. Ol vakit öleceğime inandım 

Kolum bağlı imiş Hakka dayandım 
Meğer rüya imiş kalktım uyandım 
Etmesin Gedai kimse bu karı. 

BASKIN' 

Yine ondokuzuncu asrın külhani şairle

rinden Enderunlu F,azıl Bey «Zenanname» 
adındaki meşhur uzun manzumesinin sonun
da bir baskın sahnesi tasvir eder. Şairin zo
raki bir zerafet ve nükte endişesi ile kaleme 
aldığı bu 47 beyitlik manzume, edebi kıymet 
bakımından muhakkak ki pek düşükdür; 

manzumenin tek hususiyeti şudur: 
Kurnaz kadın, baskına gelenlerin başın• 

da bulunan İmam Efendiyi, · evi teftiş için 
yalnız olarak içeri alır, ve efendinin eline 
bir para çıkını sıkışdırır. İmam memnun, 
kadını himaye eder ve zamparası olan tüy
süz bir toy delikanlıyı kurtarır : 

Gö:ı:medik. aybını bu hatunun 
Lekesi var mı aceb sabunun 
İşte biıane değilmiş oğlan 
Kurn ağaca bulaşdurmam kan 
Sen dafıi söyle a hatun, gei çık 
Sana aya ne ola oğlancık!? 
İde · işifte o demler teryad 
Bir taraftan imam ider imdad 
Halamın işte bu Bekir oğlanı 
Ben kucağımda büyüttüm anı 
Sizi berbid ideyim billahi. 
Mazlumun yerde kalırmı ahı! .. 

Üç baskm destanı da ·geçen asrın kıy
metli halk şairi Tophane katiblerinden Üs
küdarlı Aşık Razi tarafından yazılmışdır. İs
tanbul hayatı bakımından destanları zengin 
bir hazine olan Aşık Razi bu destanları ma
alesef tamamlayamamışdır, 

Birinci destan: Vefada Sinekli Mescid 
civarında oturan zengin dul kadın, kocası 
öldükden sonra şeytan igvasına uyar, İstan
bul çarşı ve pazarlarını gezib dolaşarak 

ayak takımından toy şehbaz genclerle bir yo
lunu bulub konuşur, ayartarak konağına da
vet eder, kopuk delikanlılarına hediye esvab
lar. alır; hamam ve tıraş parası ceb harclığı 
verir, bir eyyam böylece eğlendikten sonra 
nihayet bir gece kayıkcı güruhundan nevhı:ı.t 
bir laz uşağı ile. baskın verir. 

Razi bu destanı hanımın gene kayıkcıyı 
konağa aldığı yerde bırakmışdır. 
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1. Tirif etmek gerek ·önce bigirı 

Civanla basılan· ol fitnekirı 
Mahalle halkını koyub kafese 

2. 

Kör şeytana taş çıkartan mekkarı 

Mescid yıkılmışdır mihrab yerinde 

Maşallah diyelim yaş kırk birinde 
Ağda düzgün rastık sürme kuyruklu 

Hem dahi allığı gül rahlerinde 

3. Yaşmağı tutunur inceden ince 

Fıstıki ferace hem meşrebince 
Kınalı elinde hasır yelpize 

İşmar çakar bekar uşak toy gence 

4. Kocası olacak ol moruk abdal 

6. 

6. 

7. 

8. 

9. 

Göz yumub göçünce kalmış bunca mal 
Dentişler bir gelir insan cihane 

Came habe taze taze civan al 

Şehri İstanbul'dur güzeller kanı 
Nevhat fetıUarı çar ebruva,nı 
Dayı revişli ya keklik sekişli 

Kakülü telince üftidekanı 

Kayıkcı güzeli zeberdest· şehbaz 
Berber güzelinde işve ile naz 

Börekci ~zeli nezı\ket bilir 
. Kalaycı güzeli de bir deli laz 

Kebabcı · güzeli kimyon baharlı 
Şalcı güzeli gaiıyet vekarlı 

Dellak civanları hamam çıplağı 
Nigardan yana bahtı kapalı 

Terzi güzelinin iğne elinde 

Şerbetcinin peştemalı belinde . ' . . 
Kemankeş civanlar Zal ile Rüstem 
Müezzin civanın bülbül dilinde 

Şekerci güzeli -badem şekeri 

Hallaclar civanın pe~ peykeri 
Kavukcu güzeli başların tı\cı 

Delllirci de güzellerin ı;ıjderi 

10. Sarac güzelleri eli bıçaklı 

~acuncu •güzeli çeliyor aklı 

. Hor bakma sakanın nevcivanma 
Balıkcı güzeli yalın ayaklı 

11. Furun uşakları. bir don bir gömlek 

Bekar · uşakları gaayet civelek 

Çarpdımı hanımın fettan nazan 

Yanıyor her sefer bir fırın elcmek 

12. Kasiıb güzelleri kanlı cümlesi 
Siinidci · civana kaldır kafesi 

Bczacı güzeli lücüc arnavud 
. _-- ; ... , . 

Arabacı ~zellerin efesi 
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ıs İpci oğlanları pırpırı kopuk. 

Kemendi zülfinde aldırmaz soluk 

Altun varakcılar zer da.ne ister 
Mali Kaarun olsa tükenir çabuk 

14. Mumcu güzelleri nurdan selvidir 

Bedestende dükkan satub yedirir 
Davet ider tulumbaçı civanı· 
Ateş almış yanan gönü) . evidir 

15. Kalaycı civanı paklarsa hamam 

Hanım fit olur pazarlık tamam 

Pire ~tde olur bit de yiğitde 
Onbeşinde hammal civan bedri tam 

16. Çarşı pazar meydan cevelan ider 

Bağçekapusunda yalıya gider 

Görüb bir kayıkcı civanı şehbaz 
Fitne nigahiyle dolmuşa biner 

17. Kayığa dolmuşdur sekiz on avret 

"Nerdensin", "kim derler" sorulmak adet 
Nazeninim tı'ırif eder semtini 
Mıınıısı kayıkeı civanı davet 

18. "Vefada Sinekli Mescidi dolan· 

"Aşı boyalı ev arkası bostan 
"Yatsudan sonra in cin top oynar .. " 
Nakış aldı gitti kayıkcı oğlan . 

19. "Erim yok efendim gice korkarıD;t 

"Emekdar kahyamız sağırdır, yarım 

"Taze yiğit uşak almam içeri 
"Dedi kodu yapar komşu civarım .. 

20. "Azıcık aşımla kaygusuz başım 

"Haremde ihtiyar dadı sırdaşım 

"Vara~am kocaya ortak üstüne 
"Akar gözlerimden her gice yaşım" 

21. Kayıkcı .. civanın çelinir aklı 

"Derki yerden . göğe bu hanım haklı 
"Beni davet eylediği aşikar 

"Giderim bu gece cümleden saklı" 

22. Girüb bir hamama yıkanur önce 

Bir misli' halavet gelir o gence 

23. 

Evi bulur koymuş gibi eliyle 

Sinekli Mescid nam semte gelince 

İş midir şehbaza aşmak dıvarı 

Çardakdan tırmanub çıkmak ,Yllkarı 
Teşrifin görmüşdür çarpar yüreği · 
Açar pencereyi o kızgın karı 

24. Soyarlar hanım hem kalfayla dadı 

Ol deniz ejderi . teni puladı 
Kara tüylü kara yağız oğlandı_r 

Meşhuru. a.fakdır kar~ tadı 

·.v: 
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İkinci destan da ayni hanım üzerinedir, 
o da tüysüz bir · mumcu çırağını eve aldığı 
yerde yarım bırakıhnışdır: 

1. Hanımın kaç nefer bilmem kırıtı 
Gece sarhoşları gündüz ayığı 
ça·rebrıi katibi nevhat çavuşu 
Tulumbacı şehbaz gaytan bıYl&'l 

2. Ekmekci civelek Safranbolulu 
Sinesi küş4de sıvamış kolu 
Toy bıfkar uşağı görünür· aınmA 
Murada irmişdlr bularak yolu 

3. Bakkalın. çırağı gencin irisi 
Mazlum görünür o gaayetıe slıııııt 

Hanımın aguuşi muhabbetinde 
Yatub kalkanlardan odur birlıl 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

Rizelidir kayıkcımn şehbılzı 
Ramm: alır eve o zıpır lazı 
Mey içüb muhabbet . tamam oldukclıı. 

Gün doğmadan savmak güçdür ha1JM.ı 

Kalyoncu neferi nevhat dilaver 
Cundabaz serenbaz gaayet hünenıt, 
Pırpırı kıyafet baldırı çıplak 

Bammım civanı cümleden sever 

Balıkcısı vardır dalyan mlsAD 

Yakışur kafire herhoşluk hill 

Pi bürehne görüb bıçkın sannıayıa 
Yüzünde gül güldür hicı\bm AU 

Nola ki yırtıksa paçayla yaka 
Güzeller içinde çarebrd saka 
Ak.il olan demiş meyvei hüsnfill 
Kabuğuna bakma içine baka 

Hallaca ne dersin efendim söyle 
Hanım bir işmarla geçirir ele 
Ba.denıiş olunca zanu bezin6 
Ahzü ataya hiç kanşmaz hile 

Kalaycı şehbazda el ayak kara 
Ne gam teşrifinde elbet yıkar a 

Raiıımım geçerkeµ. dükkan önttn• 
Çakır gözler .il~ . . ~r~~- :,:akar a 

Şekerci güzeli bir şahi hu.ban 
Medhetmiş suet:a cümle ediban 
Sattığı şekerden tatlı dillidir 
Ranınia durmuşdur elpençe divan 

Müezzinin sesi dağlar yüreği . 
Hanım sever elbet böyle erketi 
Külhan kopuklara sofrai işret 
Ana ihzar ider kebab göreği 

Helvacı şehbazı olıir zora.ver 

Er meydanı ııehlivaııı dilaver 

Kor muhabbet helvasım ateşe 
Ol nazenin hanım ile beraber 

,,-

ıa. Sütcü güzelinin süt kokar ağzı 
Yerinde işvesi ()iJvesl nin 
Hanım divet ider kınalı .mumla 
Glce teşrif lder destinde sbı 

14. Mumcu güzelinin teni kafuri 
Çaquya şevk viren hüsnünün nOri 
Uamm pervAnesl olmuş o şahın 
Süzer divet içün çeşml mahmiiri 

lö. Bezzazı kazzazı çulha başmakoı 
Uslusu zıpın şeytan kırbacı 

Turna kat4ndır ger dlzllseler 
Cümlesin &ı,ııışe çekmişdir bacı 

16. Bir glce nasılsa topsakal bekcl 
(:ardalın üstünde görür bir genel 
Mumcu çırağıdır tüysüz oğlanoık 
Gelin ayıklayın şimdi pirinci 

U r;ürı.cü destan Toygartepesinde bir 
hallac oğlanla baskın veren bir hanım üze
rine olub yalnız iki kıtası yazılınışdır. Bu iki 
kıtadan anla§ılıyor ki nazenin hanım güzel 
hallacın üzerine ısrarla düşmüş,:,ı oğlan hayli 
nıukavemetden sonra ayartılınışdır; ki bu 
baskını on on bir yaşlarında bir çoc;uk iken 
görmü§ olan Üsküdarlı halk şairi V§.sıf Ho
ca merhum İstanbul Ansiklopedisine tevdi 
ettiği notunda: «Ayağında sade bir iç donu 
ile gene hallac lazın evden çıkarılışı asla 
unutamayacağım bir sahnedir, gece fenerle
rin ışığında etrafına ölüm korkusu içinde ba
kıyordu, yırtık mintanını, kara laz · donunu 
ve yağlı fesini koltııığu altına vermişlerdi, 

külhj.ni ağzı tığ gibi dedikleri ince uzun boy
lu, esmer, kara kaşlı karagözlü, bıyıkları ye
ni terlemiş cidden güzel bir gencdi, sille to
kat muşta epeyi hırpalandı, zabtiye gelip 
kurtardı. Kadını yaşınaksız ferace ile çıkar
dılar, başına bir n~az bezi sarmışdı, o da 
çok hakaret gördü; karakolda hallacın rah
metli kocasının kardeşi oğlu olduğunu söy
ledi, .delikanlı ise bilakis kadımn bir fahişe 

· olub kendisini uzun zaman peşine düşerek 

şeytan gibi iğfal ettiğini itiraf etti, oğlanın 
.doğruluğu kalabalığın merhametini celb etti, 
o zamanlar Üsküdarın namlı tulumbacıların
dan olup . baskıncıların başında bulunan Ed
hem · Reisle karde.şi Çomar İsmail'in şefaati 
ile kurtuldu, hatta Edhem Reis fakir · hallaca 
bir altın çıkarıp Verdi ki altının parıltısı da 
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gözümün önündedir» diyor. Razinin iki des
tan kıt'apı şudur: 

Abe· sürtük karı düşme peşime . 

Engel olma lıenim hergün işime 

Senin gibi çifte kavrulmuş lokum 
Dokunur efendim körpe dişime 

Olub olacağım hallac parçası 

Biı· ar~ya gelmez yaka paçası 

Olamamam hammım ben sana oynaş 
Düşünürken berber hamam ~kçası 

BASMA, BASMACI ESNAFI-'- Üzeri
ne, bir veya bir kaç renkli göze hoş görü
nür şekiller, bilhassa çiçek resimleri basılmış 
beze «ba.sma» denile. gelmiştir; basmacılık, 

eski İstanbul'un küçük el sanayii. arasında 
önemli bir şöhrete sahibdir; ibda edilmiş 
şekillerin, çiçek resimlerinin güzellikleri, is
tif ve tanzimleri?fdeki ince zevk, boyalarının 
sabitliği ve renklerin·· ahenkli imtizacı bakı
mından eski İstanbul basmaları, bugün anti
ka kumaşlar arasındadır. müzelik eşya ol
muştur: ve küçücük bir parçası pek ender 
olarak ele geçer. 

Taril{ kaynaklarımızda İstanbulda bas
macılık ve İstanbul basmacı esnafı hakkında 
. rastlayabildiğimiz kayıdlar şunlardır: 

On yedinci asrın büyük muharriri ~vli
ya Çelebi basmacıları «yasdık basmacılar» ve 
«çit basmacılar» diye jkiye ayırarak şu ma
lfı.matı veriyor: 

: «Esnafı· basmaciyanı ya~dık - Dükkan 15, 
nefer 55. karları nakışlı ve katranlı. günagun 
boyalarla münakkaş yasdıklar, .sofralar, _per
deler,, şatranc bezleri· basub dükkanlarında 

satarlar. Amma metin kardır (ışdir) ki ne 
kadar silsen nakış mütegayyir .olmaz. 

«Esnafı basmaciyanı çit - Dükkan 25, 
. nefer 100, Bunlar ekseriya bekarhane odala-

c .· 
rında Tokad ve Sivas ermenileri, ve acem ve 
hindi basmacılarıdır. Yorgan yüzü, çarşaflar, 
,perdeler basarlar ki hayali pesencidir». 

İşıne göre bir veya müteaddid şekil ka
lıbları kullanılırdı; kalrblar şimşirden yapı
lırdı, her kahbı bir işçi • amele kullanırdı; 

basılacak bez, bir kerevet üstünde yan . yana 
bağdaş kurarak oturmuş işçilerin önünden 
elden ele dolaşarak geçer, her biri ayrı bir 
renk ile üstüne bir kalıp vurur; ve en sonun
da ustanın elin~en tamamlanmış olarak çı

kardı. Bir basma karhanesi'!lde (atölyesinde} 

İSTA1'mut 

çırak çocuklardan ustaya en az 5 işçi çalışır
dı. 

Basmacılığın yanında eski İstanbul'un 
bir de yazmacılık sanatı var idi ki, bez üze
rindeki şekiller, çiçekler şimşir kalıb ile bas
ma yerine hurda teferruata varında çeşidli 

fırçalarla resmedilir, boyanırdı, ve bir parça 
iş tamamen tek elden çıkardı; basmacı bir 
işçi, amele, yazmacı ise bir ressam, nakkaş, 
sanatkar idi (B.: yazma, yazmacılar; Kandil
li yazması). 

Hicri 1138 (Miladı 1725-1726) tarihli bir 
fermandan İstanbulda basmacı esnafının 27 
gedik olduğunu, ve karha.nelerinin de Çen
berlitaşda Vezir Hanında toplanmış olduğu
nu öğreniyoruz; aşağıdaki satırlar, bu ferma
nın «Mecellei Umuri Belediye» de neşredil
miş sftrefinden alınmışdır: 

«Hirfetimiz erbabı kadımdenberi ancak 
yirmi yedi gedik (B.: Gedik); ve kirh~nele
rimiz de her mucibi fermanı ali Vezir Hanın
da olub bu aha gelince şakirdlerimiz (çırak

larımız, işçilerimiz) üstada hizmet ile maha
reti nümayan ve pır perver olduklarından 

sonra,· (sanatda maharetleri ve ustalarına sa
dakat ve muhabbetleri görüldükden sonra} 
gedik erbabından bir üstad. yanında halife 
(yamak, muavin) veyahud şerik ( ortak) olup 
badehu gedik düşdükde (gedik sahibi usta 
öldüğünde veya sanatı bırakdığında) cümle• 
nin ittifakı (bütün basmacılar esnafının ka
rarı ile} kendine gedik verilir (imalathane 
onun üstüne tescil edilir). 

«Başka diyardan gelip hirfetimiz erba
bından olmak üzere iddia edenlerin sanati 
mezkureden maharetlerini iddia edenlerin sa
na.ti" ~ezkurede maharetleri nümayan olduk
dan sonra İnutemed kefili ile kezalik gedik 
erbabından bir üstad yanında bir müddet ha
life, badehu şerik olup gedik mahlule düş
dükde yine cümle ittifakı ile gediğin kendi
sine verilmesi mutad nizamımızdır. 

« Vezir Hanından gayri yerlerde dükkan 
ve karha.ne açmak memnudur». 

Bu ferman, İstanbulda yirmiyedi gedik 
olarak (yani yirmi yedi imalathane olarak) 
çalışan basmacılar hakkında çok aydın bir 
fikir vermekle beraber· dört sene sonra (Hicri 
Ü42 = miladı 1729-1730) İstanbuldaki bas
macılar hakkında İstanbul Kadısına hitaben 
yazılmış diğer bir fermandan bu esnafın top-
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lu olarak yer değişdirdiklerini, 27 . ba.smacı 
kar~anesine 15 karhane (atÔlye) daha ila
ve edildiği öğreniyoruz, kesin olarak ifade 
edilmemiş olmakla beraber, 27 basmacı gedi
ğinin 42 gediğe çıkarıldığı anlaşılıyor. Bu 
ikinci fermandan öğrendiklerimiz şunlardır: 

« 1 -- Fazlı Paşa Sarayında (Binbir di
rek denilen meşhµr Bizans· yer altı sarnıcın
da) müslüman ve gayri müslim basmacılar 

için yeni olarak 27 karha.ne odaları ihdas 
edilmiştir. • • 

2 - Ayrıca yine bu basmacı esnafı için 
'Langa Yeni kapusunda sur dışında 15 karha
ne odaları ihdas edilmiştir. 

3 - İstanbul civarında Karadeniz Boğa
zından Akdeniz Boğazına (Çanakkale Boğa
zına) kadar olan bütün sahil kasabalarında 
basmacılık yapılması yasak- edilmişjr. Bu 
hudud içinde basmacılık İstanbuldaki esnafa 
bırakılmıştır. 

4 - Basmacı kar hanelerinin içinde . akar 
su bulunması şarttır; Fazlı Paşa Sarayındaki 
karhaneler için devlet eliyle bir çeşme yapı
lacaktır; Langa Y enikapusu dışındaki miri 
akar su da bu· esnafa tahsis edilecek, bu suyu 
başka kimse kullanamayacaktır». 

Hicri 1142 tarihli bu fermanda-Vezir Ha
nının adı geçmemektedir. 

İstanbul'un yerli basmacılığını Avrupa
nın fabrika. mamulatı öldürdu. Cumhuriyet 
devrinde yerli bez fabrikalarının kurulması, 
basmacılığı memleketimizdeki yerli sanayi 
arasında, ölümden sonra dirilme sırrına ka
vuşdurdu. 

. Garibdir ki İstanbulda, 1950 yılında 
Kumkapu ile Y enikapu arasında şimşir ka:
lıplarla el basmacılığı yapan ve içinde dört 
işçi çalışan ibtidai bir atölyeye ra§tlanmış 

idi; günlük rızık yolunda bir .ustanın etrafın
'-da toplanmış Türk-Müslüman işçilerdi, bas
dıkları da kadınlar için baş yemenileri idi. 

Kumaşlar arasında basma, satış bakımın
dan başda gelir; dar gelirli ve hatta orta hal
li aqelerin ,kadın ve kızlar.ı basma giyerler; 
amele, irgad, yanaşma, uşak boyundan er
keklerin mintanları basmadandır. ~vlerin. bü
yük çoğunluğunda pencere perdeleri basma
dandır. 

Külhani meşreb, kalender şairler, esnaf 
civanlarını öven destanlarda, şehrengizlerde, 
şehrengiz yollu manzumelerde basmacı gü-

zellerini de unutmamışlardır. Tophane ke
tebesinden Üsküdarlı Aşık Razi'nin aşağı
daki iki kıt'ası Basmacıgüzeli bir · ermeni 
genci şaninda yazılmışdır: 

Basmacı güzeli kaşları keman 
• Gül yanakda beni mührü Süleyman 

Destindeki şimşir kalıp misali 
. Sinel uşşaka basmalı heman 

Tez elden pişir gel vuslat aşinı 
Geçmeden o dilber on dört yaşını 
Ermeni mahbubu çabuk kıllanır 
Taşlara vurursun sonra başını 

. BASMACI (Aziz) - Sahne artisti; 1910 
da Selanikde doğdu, babası eczacı Yusuf Bas
macıdır, 1912 de ailesi İstanbuİ'a hicret etti. 
Şişli Terakki Lisesinde . okudu ve 1927 de 
mezun oldu, aktörlüğe karşı olan fıtri-istida
dı, d~ha talebe iken mekteb temsillerinde al
dığı rollerdeki muvaffakiyeti ile inkişaf etti, 
Şişli Halk Evinin temsil kolunda fahri re
jisörlük yaptı, 1933 ile 1939 arasında, Mus
tafa Salahaddin'in rejisör bulunduğu Beyoğ
lu Cumhuriyet Geneler Mahfilinde amatör 
olarak sahneye çıktı,_ 1939 dan 1943'e kadar· 
da keza amatör olarak Fatih Halk Evi tem
sil kolunda oynadı, 1943 ,sonlarında ise, pro
fes;y-onel .aktör olarak Ses Operetine intisab 
etti, 1947 de MuammerKaraca ile birlikde 
"Delidolu" operetini oynadı, Faruk Kenç 
filin şirketinin çevirdiği ''.Tuzak" filminde 
köylü delikanlı Hasan rolünü aldı, 1948 de 
Tevhid Bilge ile anlaşarak Skeç Topluluğu

nu kurdular ve Tepebaşı Bağçesinin yazlık 

sahnesine çıktılar, o mevsimin repertuvarın
da "Adam sen de" _de musevi taklidi ile reji
sör Levi, "Çifte kavrulmuş»da külhanbeyi, ve· 
"Laçka" da laz kaptan rollerinde temayüz 
etti. Aziz Basmacı lisan ve şive taklidlerin
dede devrimizin en ust; sanatkarlarından 
biri olarak bilinir. Hakkı Göktürk 

BASMACI Ril'ŞEN SOKAĞI - Hasköy
de Keçeci piri mahallesindedir; Harapçeşme 
sokağı ile Okmeydanı caddesi arasında uza
nır; Kadiri ye sokağı ve Hasköy Deresi so
kağı ile birer kavuşağı olup Şeritci sokağı 

ile de dört yol ağzı yaparak kesişir; Harap
çeşme sokağı tarafındaki başı meydanımsı 

bir açıklıktır·, bu saha Hasköy Deresi sokağı 
ile olan kavuşağına !{,adar devam eder; Ha
rapçeşme sokağından Hasköy Deresi sokağı-
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. na · kadar sağ kolda Hasköy Senagogunun 
yan duvarı uzanır, köşede bir mahalle bak
kalı vardır; karşı sol kolda kagir ve ahşab 
evler ile bir kunduracı, bir terzi ve bir bak.• 
kal dükkanı vardır. 

Hasköy Deresi sokağı kavuşağından son• 
ra manzara değişir, iki araba genişliğinde ve 
kaba taş döşeli ve dikçe bir yo~uş olur; iki 
tarafında 2-3 katlı kagir ve ahşab bakımlı 

evler, orta halli aile meskenleridir; sekenesi 
Türk - Musevi karışıkdır (Temmuz 1960) 

Hakkı Göktürk 

BASMACIYAN (Kirkor Vartabet) -
İstanbul· Ermeni patriklerindendir, 1713 de 
İstanbul'da doğmuş ve 1791 de Trieste1de . 
vefat etmiştir. Son Giusto katedralinin kapı~. 
sının yakınında medfundur. · 

. Basmacıyan'ın, patriklikden önceki ha~ 
yatı hakkında bir bilgi mevcut değildir. An
cak Kudüs Ermeni Patrikhanesine mensup 
olduğu malumdur. 13 Mayis 1764 de, Kum
kapu Surp Astvadzadzin Kilisesinde toplanan 
.büyük bir meclis önünde selefi Nalyan Agop 
Başpiskopos (1701 • ;ı. 764) istiia etmiş ve ye
rine şakirtlerinden Kirkor Vartabet seçilmiş
tir. İki gün sonra da· Babıaliye giderek orada 
patriklik hil'atını giyinmiştir. Patrik Basma
cıyan mülayim bir tabiata sahip olduğu için 
zamanının nüfuzlu Amiralarının tesiri altın
da· kalmış ve Katoliklere karşı dostane bir 
tavır takınmıştır. Bu ise halk .arasında hoş
nudsuzluk yaratmıştır. Buna ra:ğmen mevki
ini on sene kadar muhafaza edebilmiştir. 

Bir müddet sonra kendisine karşı cephe 
alan zümre tedricen kuvvetleµmiş ve aley
hinde bazı çirkin isnadlarda da buJ.unnlmuş
tur ki, bunlar patriklikden sonra kaleme al• 
dığı ve 1908 de Parisde, Papken Vartabet 
(bilahare piskopos ve katoğikos) Güleseryan 
(1868-1936) tarafından neşredilen Muhtıra

sında birer birer zikredilmektedir. Bunların 
doğruluğuna inanmak biraz güçtür ve ihtira 
olması daha muhtemeldir. Memnuniyetsizli
ğin arttığını gören Patrik Basmaciyan 1772 
de istifa etmek istemişse de,. Patrikhanede 
toplanan büyük bir meclis istüası kabul et-

-memiş ve şahsına itimadını bildirmiştir. 
Zamanının en ileri gelen Er~enilerden 

Kaspar Amira Muradyan'ın ve koyu bir ka
tolik düşmanı olan rahip Manuel'in çevirdik
leri entrikal~r yüzünden ve bilhassa muhalif-

-leri fıi'llıfından Saraya sık sık aleyhiride veri
len arzuhallardan bıkıp usanan Padişah'ın 

yeni bir patriğin seçilmesini emretmesinden 
dolayı, Kirkor Vartabet 1773 de istifa etm~k 
mecburiyetinde kalarak Üsküdar'a çekilmiş
tir. 1774 de Kıbrıs'a gitmiş; oradan Avrupa'
ya geçerek ölümüne kadar Roma, Ankona, 
V enedikde dolaşmış ve nihayet Triyestede 
menzO.l olarak ölmüştür. 

Kevork Pamukclyan 

~ BASMAHANE - Onsekizinci as~rda La
le Devrinde İbrahim Müteferrika tarafından 
ilk Türk matbaası açılır iken tabı' (basma) 
kökünden gelme matbaa (=basma yeri) kar
şılığı olarak kullanılmış isimdir; zamanımız
da matbaa yerine kullandığımız «basın evi» 
niıı tanı µrşılığıdır; sonra basmahaneyi bı
rakıp_ ~atbaa, darüttıbaa» gibi isimlerin. 

, kullanılması her halde garibdir; hatta İbra
him Müteferrika muasırları arasında «Bas

. macı İbrahim Efendi» diye meşhurdur (B. : 
Matbaa, İstanbul'da ilk türk matbaası; İbra
him Efendi, Müteferrika; Said Mehmed Pa
şa,. Yirmisekiz Çelebizade). 

BASMAK - Ayakla çiğnemek, ayağını 
bir şeyin üzerine koymak (Türk lfı.gatı). 

A7aiın sakınarak basma aman sultanım 
Deküien mey, kırılan· şişei rindan olsun 

Nedin1 

D&I• olsun beyimin sa.yel lütfü keremi 
GÜi biter bascbğı yerlerde mübarek kademi 

Şinasi 

Dilimizde man& hududu çok geniş masdarlar
dandır: 

1 - Kitab, mecmua, risale, gazete vesa
ire tabetmek; misaller: 

· ;_ Sözde kitab basıyoruz, işimiz depo 
doldurmak .. 

-- Neden? satılmıyor mu? 
- Reklam yaptığımız yok.. kitablar tı• 

pış tıpış kendisi gidecek değilya ... falan ese
rin bir yıl içinde ikinci baskısı olurdu! .. 

Elverir ki küfür ve dedi kodu olsun, cid· 
di, mizahi, gazete, dergi, korkma bas, p.alk 
kapı~rak alıyor azizim!.. (B. : Basmahane) . 

2 - Suç üstünde yakalamak; zabıtanın 
gizli fuhuş ve kumar yerlerini, türlü uygun
suz Y.erleri suç delilleri ile meydana çıkarma
sı; kumarhane basmak, randevu evi basmak, 
esrar tekkesi, kahvehanesi basmak (B. : Bas
kın). 
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3 - Devletin para çıkarması. para bas
mak. 

·4 ,- Bir sözde mübalağa; ~ıis~ll~~: 
Basdım yaygarayı. .. 
Basdım kalayı (zincirleme küfür. Argo). 

_ 5 - Ani istila (bilhassa tabiat · afetleri 
için); Sel basması, tarlaları ç·ekirge basması 

6 - Yeni bir yaşa çağa girmek: <<- Koca 
delikanlı olmuş!.;- Ham dolsun, pn aıt{ş{~a 
basdı amıcası. .. ». 

7 - Geminin bir yana yatması, bir bina
nın _bir tarafa meyli; misaller: «Şu · kereste 
yüklü gemiye bak, amma basmış ha- h_ani 
nerede ise k_apaklanacak ... ». 

8 - Eşyayı bir yere tıka basa doldur
mak; misal: «Herifde kaç kat esvab · yahu ... 
hazırcı dükkanı gibi, tam kırk bavul basdık .. ». 

- İstanbul ağzında, muaşeretin mürekkeb 
9larak da mecazen çok çeşidli man~larda kul-
lanılır.: · 

1 - Ağır basmak 
* Bir kalem münakaşesinde edeb çerçi

vesi için de bilgi ve "hak ile elde edilen üstün
lük: .«Cenab ağır basdı, İsmail Habib de bir 
edibe yakışanı yapdı, üstadım dedi, polemiği 
kesdi». · · ··. · · 

. * Memurluk hayatı rakabetinde keridi 
mevki veya büyüklere yakınlığı sebebi ile 
elde edilen galebe: 

- İşin ne oldu? .. 
- Giremedim! .. 
- TahsU, diploma, üç yabancı dil ... 
- .Damad bey ağır basdı. .. 
2 - Ateş basmak 
* Ağır hicab; misal; namuslu baba ha

yırsız oğlundan bahsederken: «Bu oğlan be
ni öldürecek .. dün vapurda gazeteyi açar aç
maz her tarafımı ateş basdı, beni kimse tanı
masa dahi kendimden utandım, resmi birinci 
sayfada, Arızona Çetesini kuran hirsız çocuk- · 
lar arasında .... >>. 

* Sonsuz hiddet; mis~l; kızı kocasından 

ayrılmış _baba konuşur: « .. dün itle yolda yüz 
yüze geldim, ateş basdı, gırtlağına atılırken 
Hasan tuttu .. ». 

3 - Damara basmak, damarına basmak 
kızdırmak. 

4 - Bantelin~ basmak 
Kızdırmak, bir adamı en sinirlendiği bir 

meseleden kızdırmak. 
5 - Çürük tahtaya basmak. 

Tehlik~li işlerden_.- sakınmak, ihtiyath 
davranmak. müsbet siga ile «basmak» şek-·. 
linde na<iir kullanılır. · · 

Basmadık ·safhai h_immetde çürük tahtaya hiç -

Eskidikçe anı dulger .getürüb. sağlatdık 
Surôı-i 

Göründü kese dib! 
Bir kere öpsem bari 
Basar çürük tahtaya 

Pırpırı seçen yari Üsküdarlı Ra.zi 

6 - El basmak, kitaba el basmak yemin 
etmek. 

El basdu:n şelıveleııdim 
Feda başım roiuna 
Bir gülümse efendim 
Bu kurbanlık kuluna _ 

(Bu kökden çıkma isimler, sıfatlar ve deyim
ler için Türk lugatlarına bakınız). 

BASMAK - Külhani argosunda «çekil
mek», misal: . 

«Bayramda moruğa (babama) gittim, 
sur.atıma bakmadı, el öptürmedi, ben de bas
dım, geldim buraya .. ». 

Ekseriya birini koğar iken emir sigası 
ile kullanılır: «Haydi! .. bas bakalım!..>~, 
« Ulan.. bas gidiyorum sa.na.. yoksa inerim 
. d'' şım _ı. .. ». _ 

Aldanma hile tuzağına düşm·e yerinde 
«tongaya basmak» şeklinde münevver tabaka 
ağzından· dahi işic).ilir: «Azizim .. _ herif i:1 
gibi çarpdı, öyle diller döktü ki beni fongaya 
bastırdı .. burnuma halkayı takdı, oynatup du
ruyor! .. ». 

Bibl.: Ferid Devellioğlu, Türk argosu. 

. BASMA.KALl)l - Basmacıların işindeıi 
günlük· sohbet diline geçmiş bir deyimdir; · 
çeşidli yerde, manada kullanılır: 

1 - Hiçbir yeni fikir eklemeden daima 
ağızlarda dolaşmış, dolaşa doİaşa eskiİni.ş 
güzd ·sözleri, hikmetleri. tekrarlayıp konuş

ma: Basmakalıp konuşmak; misal 
- Falanın konferansına gidiyorum ... 
- Vazgeç .. 
...... Neden? 
- Baskalıp konuşur ... 
2 - Bir defa yapdığı güzel bir şeyi tek

rarlayıp duran harikası kısır sanatkarın işi; 

mis~l: 
- Çamlıca'dan şu İstanbul panorama

sını belki on yerde· gördüm ... 



BASMA TULUMBA - 2156 - tsTANBtJL 
-----------------

- On az, kırk di, hazretin basmakalıb 

şaheseridir ... 

3 - Matbaa mürettebleri ağzında: ev
velce bir gazete veya dergide intişar etmiş 
yazılardan mürekkeb bir kitabın yeni dizgi
ye gazete veya mecmua kesikleri halinde 
verilen metin; bilhassa matbaacı ile pazar
lık esnasında geçer: «Böyle, basma kalıb 500 
sayfa!.» gibi. 

BASMA TULUMBA SOKAÖI - Tak
sim nahiyesinin Şehit Muhtar Bey mahallesi 
sokaklarındandır, Tarlabaşı caddesi ile Tak
sim Yağhanesi sokağı arasında uzanır. Tar
labaşı caddesinden girildiğine göre iki araba 
geçecek genişlikde, paket taşı döşeli ve az 
_meyillidir. İki yanında· dar . yaya kaldırımı 

vardır, Altınbakkal sokağı ile dört yol ağzı 
yaparak kesişir, Yoğurtcu Faik sokağı ile de 
bir kavuşağı vardır. İki kenarı boyunca sıra
lanmış binalar 4-5 katlı kagir apartımanlar
qır; bir gazozcu, bir bakkal, bir .· marangoz, 
bir pasta imalathanesi vardır (Ağustos 1960) 

Hakkı Göktürk 

BASRİ (Çeşmemeydanlı Sandalcı) -
İkinci Abdülhamid devrinde İstanbul'un azı
lı külhanilerinden; 1885 - 1890 arasında Ga- · 
lata ve Çeşmemeydanını bıçağı ile sındırmış 
bir şerir. Uygunsuz oğlan, fahişe ve kumar 
yüzünden meyhane ve kahvehanelerde büyük 
kanlı ka\rgalar yapmış, iki- defa güpegündüz 
dalhançer olub hamam basmış, o devrin ga
zetelerinin zabita vukuuatı sütunlarına adı 

sık sık geçmiştir, za
bıta kütüğünde sa
bıka .rekoru kırmış, 

ve nihayet Zülfikar 
adında bir fermeneci 
çırağı yüzünden işle

diği bir anda iki ka
til vak'asından, bir 
natır ile bir zaptiye 
çavuşunu vurmuştur, 

yirmi sene kalebend
liğe mahkum olmuş, 

Sinob Zındanına gön- f . 
derilmiş, ve gaaliba 'fi 
meşrutiyetin ilanın- j 
dan az evvel orada J 
müteverrimen ölmüş
tür. 

BASRi (Kahvecigüzeli Tophaneli) ~ 
Kırım Harbi yıllarında kayıkcı Haşım adm~ 
da yaşıdı bir arkadaşı ile beraber esrarengiz 
bir cinayetin kurbanı olmuş on yedi yaşında 
güzelliği ile meşhur ve tulumbacılıkda da 
namlı bir delikanlıdır. Üsküdarlı halk şairi 
Tophane katiblerinden Aşık Razinin babası_ 
o tarihde Tophane müşürlüğü kavası olup bu 
kahveci güzeli Basri'nirı işlediği kahvehane
nin has müşterilerinden iriıiş. Dedi kodusu 
Tophanede aylarca süren esrarengiz cinayeti 
oğluna roman gibi anlatırmış; Aşık Razi 
vak'ayı, kırk yıl kadar sonra destan diline 
vermiş, fakat 24 kıt'a yazdığı halde tamam
layamamış. Müdhiş cinayeti Raziden de üs
küdar'ın diğer büyük bir halk şairi Vasıf 

Hoca dinlemiş; yarım destanın bir sureti ile 
beraber Hoca merhum İstanbul Ansiklopedi-
sine şu tafsili ti vermiştir: 

Hem yetim heni öksüz olan gjizel Basri 
Hurşid Ağa adında namuskar bir kahvecinin 
manevi evladıdır, Lüleci hendeği sandığında 
da, o boydan bütün gençler gibi tulumba 
uşağıdır; ayni sandıkdan omuzdaşı kayıkcı 

Haşimi can yoldaşı olarak kahveye alınış 

olup iki genç geceleri kahvehanede yatmak
tadırlar; kahvehane, Tophanede Karabaş so
kağında Yamalı Hamamın hemen bitişiğin

dedir, hamamın soyunma yeri ile gececi müş
terilere yatak serilen peykelerin bulunduğu 
odayı kahvehaneden bir duvar ayırmaktadır. 

Tophane esnafından zenginliği meşhur 

ve muglemliği ile belnam Manav Haydar 
Ağa denilen ihtiyar bir kürd vardır; bu adam 
I{ız Yuvan adında geriç bir kaldırım itinin 
peşine düşer; Yuvan «Sakızlı» adıyla meşhur 
bir korsanın o devirde «zenane'> denilen ge
mi oğlanı iken Sakızlının Galatada bir mün
takım -hançeriyle katlinde sokakda hamisiz 
kalmıştır . . Çıraklarının rivayetine göre, bir 
altın saati, biri zümrüt biri elmas iki kiy-

. metli yüzüğü ve belinde çifte altun kemeri 
bulunan Haydar Ağa bir gece Yuvan'la be
raber Galata meyhanelerinde hayli işret ettik
den sonra Yamalı Hamama gider; ertesi sa
bah, hamam civarındaki Karabaş Mescidinin 
mezarlığında ihtiyar kürdün ölüsü bulunur, 
üstünde bir b"ez gömlekd~n başka bir şey 
yok, hemen tamamen uryandır. Ayni sabah 
Hurşid · Ağa kahvehanenin önünde erkenci · 
müşterilerden beş altı kişi görür: 
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- Hayı~ ola .. içeri neden girmezsiniz?. 
~iye sorduğunda: 

- Senin çocuklar yok, yatakları da se
rili durur! .. cevabını alır. Hurşid · Ağa te
laşa düşer; o sırada mahalle bekçisi gelir: 

- Ağa çocuklar hamamdadır, nisfil
leylde ikisini de yalınayak, başı açık, sade 
şalvarları geçirmişler hamama girer iken 
gördüm!. der. 

Hamamda geceleri biri natır, ikisi dellak, 
biri de külhancı dört bekar uşağı yatmakta
dır; hepsi evvela inkar eder: 

- Yatsıda hamamı kapadık, gece hama
ma kimse gelmemiştir, Basriyi Haşimi. gör
medik! derler. 

Bekcinin kesin ifadesi kar~ısında ağız 

değişdirirler: 

- Geldiler, su dökündüler, gittiler!. 
derler. 

O sırada Karabaş Mescidi müezzini me
zar !ık da Kürdün ölüsünü görür, onun fer-
.yadına bütün çarşılı ayaklanır; kürdün çı

rakları, ağalarının Kız Yuvan'la beraber o 
gece Yamalı Hamama gittiğini söyleyince 
iş çatallaşır; hamaIII: uşakları hemen tevkü 
edilirler, fakat içlerinden onbeş yaşındaki 

<, .. 

dellak çocuğun o gece firar etmiş olduğu gö-
rülür; Tophane müşürlüğünde sorguya çeki
len üç uşak evvela Kürd Halil ile Yuvanı da 
görmediklerini söylerler; fakat bir kaç saat 
sonra firari çocukda . Beyoğlu kırlıtında · ya
kalanır, falakaya yatırılınca bülbül gibi dile 
gelir; korkunc zincirleme cinayeti şöylece 

anlatır: 

- Kız Yuvan üç gün evvel geldi, bi
zimle pazarlık etti,· ben Kürd Haydan gece 
hamama getireyim, herif sızınca boğup öl
düreyim, iki altın kemeri var, biri sizin, biri 
benim, kan vebali de benim, sair şeylerini 

de pay ederiz, iaşesini de doğrar, parça par-. 
ça külhanda yakarız dedi, uyuşduk, o gidin
ce aramızda konuşduk, kürd ortalıkdan kay
bolunca zaptiye Yuvanın peşine düşerek, oğ
lan bizi ele verir, iyisi, Yuvan kürdü boğ!-111-
ca bizde Yuvanı haklarız, hem kemerlerin 
ikisi de bizim olur, hem de zabtiye gaiblere 
karışan Yuvanı arar bizden kimse şübhelen
mez dedik; dediğimiz gibi yapdık, Yuvan 
kürdü boğuta D.ellah Veliyle külhancı Meh
med gavura: çullandılar, oğlan diri, kürd gi-

bi işi kolay olmadı, bağırdı, tam. onu boğdu
lar, Hamamın kapusu vuruldu, be:n · koşdum, 
kendimi göstermeden yan camdan bakdım:
Ağalar, kahvedeki uşaklar yalıncak koşmuş, 
sesi duymuşlar! dedim. Meşveret eUik, Del
lak Veli: - Ecellerine gelmişler! dedi, içeri 
alup onları da kaldıralım, almazsak karakola 
haber verirler dedi.Ben o zaman çok kork
dum, bu heriflerin gözünü kan bürüdü, beni 
de kaldırırlar dedim, Natur aga kapuyu 
açarken Dellak Veli ile Külhancı Mehmed 
pusuya ya.ttılar, fırsat bildim, kahve uşak

ları hamama girerken külhana, külhan ka
pusundan da, işte böyle, don gömlek yalıncak 
sokağa çıkdım, liarlığa kaçdım; zabtiye gör·· 
dü, çevirdi, getirdi. 

Adı Mustafa olan dellak çocuğun açık 

itirafı karşıı'\mda· da iki kaatil ile muini kaatil 
natır inkarda israr.· ederler; Yuvanın cesedi, 
hamam avlusunda oduri yığıniarı altında 
bulunur, altın kemerleri, yüzükler, altın saat 
uşakların eşyaları arasından çıkar, fakat Bas
ri ile Haşimden en küçük bir ize rastlana
maz, su hazinesi boş~ltılır, ~ülhana bakılır, 
yok .. Kıyasıya dayak atılir, yine söylemezler; 
nihayet, vak'a saati ile günün ışıması arasın
da geçen zaman içinde çocukların cesetlerini 
denize götürüp attıkları kanaati, hasıl olur; 
Çocuk dellak Mustafa da dahil, dört hamam 
uşağı Tophane çarşısında asılarak idam edi
lirler. Üstüne bir şeamet çöken Yamalı Ha
mam bir kaç yıl kapaliı kahr,, kahveci Hur
şid Ağa da kahvehanesini kapar; Galata 
Mevlevihanesinde derviş olur. Üsküdarlı 
Aşık Razinin Kahveci. güzeli Basrı ağzından 
bu vak'a üzerine yaztığı destan şudur: 

ı. Akran ü emsalim içinde yekdim 
Hüsnü şebab ile 'bir civelekdim 
Küçüğe muhabbet büyüğe hürmet 
Ahlak u iffetle misli melekdim 

2. Naınım Basri idi semtim Tophane 

Makar olmuş nice bıçlan külhane 

Ayak uydurmadım ite haytaya 

Serd iderek hergün dürlü belıane 

3 Peder ve maderim fevt oldu irken -

Yani ben sabü şirhar iken 

Gon~ gül misali yetişdim açdım 

Cümle etrafımı almışken diken 

4. Görmedim sabil.vet çağımda mekteb 

Çıraklıkda geçmiş sabil.vetim hep 



BASRİ (Mektebll) ---------------------
Bak vergisl; Hakkın lntfn lhs4ıu 
Bendeki nezAket terbiye edeb 

r;. Tene hala yenge amıea dayı 

Kimi kord kimsi sırtlanla ayı 

Biiyüdükce oldu güzellik beli 
Tophane itleri ·· yakdı abayı 

6 Rehberim olmuşdn , akl ü zekavet 

Didim biler de bulunur elbet 
Açdı merdi meydan Kahveci Hurşid 

Bu yetime bir şehball himayet 

7. Kahve 14.ne oldu yuvasız kuşa 

8 

Öz evlAddan üstün basdı aguuşa 

Fırsat bnldormadı mel'anet içün 

Sürü sürü kopuk hine berduşa 
ı, 

Yaş oldu onyedl bir .körpe fidan 

Bende tamam olmuş hüsün ile an 

Tulumbacılığa destur istedim 

Federim Kahveci Hurşid Ağadan 

9. AYaklar koşarlı kuvvetim acı 

Dediler. pek şanb bu tulumbacı 

Kahvecigiizell Hnrşldln Basri 

Lüleclhendeklllerln baş tAcı 

ıo. veıwn akranla düşiip kalkmadım 

Bakıra çıkmadı o altın adim 
UmnniMne meyh4.neden içeri 

. . 

Bir kerecik dahi adım atmadım 

11, Sandık kolundaki omuzdaş eşlm 

Ayaklarının sevişdlğl kardeşim 

Senli benli konuşduğum bir kişi 

Salıpazarında Kayıkcı Hı\şim 

ıı. sımasında anın niirl necibet 

Teklifime itmiş id~ lcibet 
Yatarız beraber glce kahvede 

Etmek lçün birbirimizi slyinet 

13, Bir glce uyandım bir garlb sesle 

RA.şlmi kaldırdım:- Kardeşim sesle! 

Kulak virdi duydu gaayet derlnd~n 

~l lmdad ister· boğuk nefesle 

14 Kahveba.ne yanı Yamalı Hamam 
llişiıil didl:- Bu ses ordan gelir tamı 

Ayağıma çekdlm heman şalvan 

İstimd4de taş misı\li duramam 

15. Hamam günde azdan sekiz on sefer · 

Naı;güle çaY. çubuk götürdüğüm yer 

İki dellak natur ile külhancı 
Bekir uşak müstahdemi dört nefer 

16. Fırladık baş açık ayağınız yalm 

Biri· elinize bir silah alın 

Toyluk ile merdlik iğne dahi yok 
Ne bilelim şehid yazılı alın 
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17 • Çarşu esnafından ıtürd Manav Haydar · 

Alton babasıdır o piri gaddar 
Vela.kin gaayetle ahlaksız · bednam 

Acımam mel'unu itseler berdar 

18. Altun saat köstek parmakda yüzük 

Bir zümrüd bir elmas fındık.dan büyük 

Belinde çift imiş altın kemeri 

Hamama gelmişdir sarhoş kör kütük 

19. Yanında kaldırım kopuğu civan 

Sakızlı Korsanın dostu Kız Yuvan 
Katledüp soymağa vermiş kararı 

Hamamda sızdıkda o koca hayvan 

20. Dört hamam uşağı dört nefer çıplak· 

Yuvan demiş gelin olmayın ahmak 

Çift altun kemerden biri sizindir. 

Kan benim boynuma size göz yummak 

21. Üç gün evvelinden uymuş pazarlık 

Yuvan peşindedir koca kürd alık 

Kendi ayağıyle gelüb hamama 

Ağa düşüriilmüş o altun balık 

22. Saat aUıbuçuk nısfülleyl idi 

Hamamda kapalı bulduk ldlidi 

Haşlmcik . haklıymış:- Kardeşim Basri 

Karakola .haber virelim;. dedi 

2S. Toyluk dinlemedim yari azizi 

Didim:- Hamamcılar tanırlar bizi! 

Çalar çalmaz natur açdı ka.puyu 

Aldı içerüye her ikimizi 

21. O ande ne geldi başa bilmedik 

Boğdular mı yoksa bıçak mı yedik 

Bekçfi> görmüş girer iken hamama,. 

H4şim kardeşimle sır olduk gittik.· 

BASRİ (Mektebli yahud Kız) - İkinci' 

Abdülhamid devri sonlarının en namlı· kasa 
hırsızlarından; temiz ve ictimai seviyesi yük
ı;ek bir ailenin evladı olarak doğmuş, Gala

. tasarayı Sultanisinde okur iken, pek dilber 
bir çocuk olan Basri henüz onbeş yaşında· 

iken kötü insanların fesad ağına düşmü~, 
mektebini bırakmış, aile ocağından kaçmış, 

şehir eşkiyası pençesinde yatub kalkmış, tu
lumbacılığa heves ederek bir ara Çeşmemey
danı Sandığının en parlak uşaklarından biri 
olmuş, fakat vaktiyle kendini doğru yoldan, 
çıkaranların çengelinden paçasını bir türlü 
kurtaramamış, o baldırı çıplak ayakdaşlarla 
evvela zelil, bayağı bir hırsız, giderek büyük
şehrin en usta ve cür'etkar kasa hırsızı öl,-
muştur. ;r İ 

Daha çocuk denilecek 'çağlarda resme 
karşı büyük bir istidad göstermiş olan M.ek-
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tebli Basri, fırtınalı hayatının içinde _pek az 
olan sükun anlarında kara kalemle, kurşun 

kalemle resimler yaparak bu sanat istidadinı 
kendi kendin~ inkişaf ettirmeğe çalı~mışdır. 
Bugün Mektebli Kız Basrinin elinden çıkmış 
bir karakalem resim, "Tulumbacılar", sanat 
alemimizin heder _olmuş hakiki bir kıymetin
den hazin bir hatıradır, bu kara kalem res
min yeri, Türk Resim ve Heykel Müzesinde . 
primitifler, Türk resminin ·müjdecileri köşe
sidir. Resim İstanbul Mahbushanesinde ya
bulpılmışdir, Basri gençliğinin en uçarı çağ
larında sandık kolu, altında aşk ile koşduğu 
zamanları hatırlamış, bir fanila bir dizlik, 
başda- keçe -külah, yahn•-!1Yak baldırı çıplak 
iki eski ahşab" konağın önünden sandıkla 
yangına doğru koşan takımın ruh haietini 
ibtidai çizgileri ile yaşatmağa muvaffak ol
muştur .. Altında şerir sanatkarın imzası ile)
«Hatırai Mahbushane» yazısını ve «21 Ağus-
tos 1339» ___ tarihini taşıyan bu resim bir 
koğuş arkadaşı tarafından satın alınmış olub 
halen kı~etli muhabirimiz Hakkı Göktürk'
ün biraderinin elindedir. Mektebli Basri!nin 
hayatı hakkında başka kayde rastlanamadı. 

Servet 

BASRİ (Zikir) - Abdülaziz devrinde 
Aksarayda Oğlanlar Tekkesinde gene bir 
yanaşma - uşak olub fevkalade güzelliği ve 
bilhaş,sa zikir halkasına katıldığı zamanlar 
aşırı cezbesi ile, İstanbul'un · en namlı külhan
beylerini yetiştirmiş bulunan Aksarayda bü
yük bir şöhret ol
muştur; üstelik ken" 
disi de bu külhanile
re ve kaldırım kaba- · 
dayılarına . ayak uy
durmuş, o va?,ilerde 
de hayli dile düştük
den sonra esrar.engiz 
bir cinayetin kurba
nı olmuştur~ 

O devrin külhan:ı

lik ve bıçkınlık yol
laı:ında türlü türlü 
garib ve şayanı dik
kat vak'alarla dolu 
iki cildlik el yazması 
bir ruzname bırak-

ı 

mış olan Alacaha-
mamlı Reşid Efendi 

Zakir Basri 
(Resim: e. A.) 

bu geneden de şöylece bahsediyor: 
«Rumelinin Makedonya tarafından kafi

ri müslimnüma, başında kuzu kalpak, üstün
de kopce cebken, bacağında potur, yalın 

ayak, Tahir Torna Baba dedikleri bektaşinin 
yetimidir diye getirdiler, on beş yaşında gene 
irisi ve hem sünnetsiz idi, tekkede sünnet 
ettirildi, adını arabacı Velinin yamağı koy
dular ama, oğlan melahet ve letafet üzre ha
li vahşetde şehbaz, şeyh efendimiz de o vadi
lerde ayağı izini göstermez canbaz olduğun
dan üç beş ay mürurunda yıkayub pakladılar, 
döşeğini ahır odalarından alub kahve ocağı
na serdiler, şeyh köçeği oldu, bal alacak çi
çeği bilir eşek arıları kahve ocağına doldu, 
Basrinin ekalli zamanda yüzü gözü açıldı, 

döküldü saçıldı, dergahda meydanı muhab
bet dar gelüb Aksaray tulumbacı haşaratı 

ile düşdü kalkdı, kırmadığı ceviz, yimediği 

halt kalmadı, Zina yokuşunda Kıbti Gülizar' 
ın evinde baskın verdi, dümbül düdük kara
kolları zabtiye nezaretini boyladı, cümle yap
dıkları gibi yanında "'kaldı, zira halkai zikre 
girdikde, elhak, hem edası hem sedası bu ka-

. dar olur efendim, cemiyete_ revnakı fevkala
de verirdi. Cümleden şeyh efendimizin mah
dumu Osman Beyfendimiz ki pederin bir da
nesi, hüsriü sabahat dürdanesi, bu Zakir Bas
rinin divanesi, gül dikensiz olmaz diyüb me
lek süret şaki tıynet oğlanın haşarılıkları 

bağışlanırdı; Basrinin deli poyraz misali der
gahi şerifde kırmadığı hatır ve gönül kalma
dı. Önünden geç süser, ardından geç teper, 
her neden ise hassatan bu günahkara gazabı 
ziyade idi; sebebi vahşeti nasihat kasdi ile 
bir kaç sefer tenbih ve tevbih ettiğimizdir. 

Sokağa atılsa bir altun ider, bir sabah başına 
bir Kandilli yazması sarmış, akşamdan kal
ma çakır keyf kahve ocağından çıkdı, selam 
verdim, almadı, gazubane bakub yürüdü geç
di, amma ne geçiş, hifldetle topuk vuruşun
dan sofada camlar zangırdadı, hatta hidde-

" tinden pabuç giymeyüb bağçeye çıplak ayak 
. çıktı, o hal ile bağçe de dar gelüb sokağa 

fırladı: 

Baş yazması Kandilli __ 
Selam verdim kandilli 
Gazabla. bakdı geçdi 
Vay ölüsü kandilli 

«Hem kızdım, hem acıdım, kopuğun gön
lünü alayım dedim, elimize bir hırkalık ala 
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. Üsküdar çatması· geçdi, kahve ocağına Basri 
Efendi oğlumuza çoban armağanı çam sakızı 
diyüb bırakdık: . 

Hediye verdim çatma 

Kasdim yanaşub çatma 
Yola gel çapkın Basri 
Keman kaşları çatma. 

«Makbule geçmiş, ertesi sabah selamina 
nail olduk: 

- Baba, katib şairsin ama bakar kör
sün!, dedi, gözleri yaş ile doluverdi, sonra 
öyle firak ile bir ah çekdi ki bu kadar olur: 

- Alnımdaki yazıyı görür müsün? okur 
musun? dedi. 

«Ne cevab vereceğimi bilemedim, çok 
müteessir oldum, şunu anladım ki çapkın 
oğlan ham ruh değildir, laf olsun için hayır 
olur inşallah dedim. Hafta geçmedi, bir ak
şaJll gittiği yerden dergahi şerife dönmedi, 
ertesi dahi görünmedi; Osman Beyfendimiz 
telaşa düşüb dergahi şerifde ot'l!,Z candan zi
yade seferber olduk, İstanbul · kazan, biz kep
çe, Basriyi gören yok. Yusuf paşa kahveha
nesinde tulumbacı güruhundan Arab İzzet:
Dün sabah bir arnavud ile Muradpaşada ko
nuşurdu, eşkiya kılıklı, iri yarı, nursuz, iman
sız, bed suret herif idi diye tarif eylemiş. · 
Üçüncü günü idi, Harami Deresinde maktu.
len bulunduğu haberi geldi; cesedini tama
men üryan bulmuşlar, boğazı kayışla sikıla
rak ihnak edilmiş; Basrinin, Osman Beyimi
zin hediyesi gaayetle zikiynet elmas yüzüğü 
vardı, onu da parmağı keserek, parmakla be
raber alup götürmüşler; bu elmas yüzüğe. ve 
altun saatine tamaen kıydıkları zahir oldu, 
kaatil bulunamadı, Hak taksiratını af eyliye». 

BASRİ BEY ((Jdi) - 1840 da İstanbul
da doğdu, vezir odacılıklarında bulunmuş 

Tığlıoğlu Latif . Ağa adında · birinin oğlu idi, 
1846 da sabi iken Mızıkai Hümayun takımına 

. . ~ . . 

kaydedildi, eli ayağı düzgün ve yüzü gaayet-
le dilber bir çocukdu, henüz on iki yaşında 
iken saray erkanı tarafından Sultan Abdül
mecidin "müsahib" unvanı altında günlük 
hususi hizmetine ayrıldı, beş yıl bu hizmetde 
kaldı, onyedi onsekiz yaşlarına gelib mabe-

. yinciliğe hakikaten liyaket kesbettiği bir 
çağda, gizli tutulmuş bir sebeble 2000 kuruş 
maaş ve mabeyinci tayinatı ile saraydan çı
karıldı. Bu tek geçim kaynağı zamanının in
kilabları ile hiç derecesine inince maişetini 

ud hocalığı ile temine çalışdı, ve ömrunun 
sonuna kadar geçim darlığının sıkıntısını çe
kerek yaşadı, 1900 · de öldü, Karacaahmed 
Mezarlığına defnedildi. 

Uzun boylu, beyaz sakallı, güzel, zarif, 
çok tatlı konuşur bir meclis adamı imiş. Za
manının en kıymetli, ustad (idisi olduğu · söy
lenir, Üdi İzzet Beyin hocasıdır. 

Bibl.: M.K. inal, HOŞ sadii 

BASTON - Yürür iken dayanıb kuvvet 
almak için erkekler, hazan da kadınlar tara
fından taşınan ve sureti mahsusa da bu iş için 
yapılmış değnek - sopa; hususiyeti el ile tut
ma yeri, bir sapı bulunmasıdır; yere temas 
iden ucu daima ince olup yukarıya doğru ka
lınlaşır, sapı, hazan. üst ucunun kıvrıhnası 
ile vücuda getirilir; hazan da altın, gümüş, 

fildişi, abanoz gibi şeylerden ayrıca yapılarak 
düz değnek kısma geçirilir. Baston saplarının 
içinde bir kuyumcu veya heyketraş elinden 
çıkmış yüksek sanat kıymeti taşıyanları var
dır. Değnek kısmı da ağacına göre ayrıca kıy
metlerini; gül ağacından, kirazdan, abanoz
dan, bambu - kamışdan, bastonlar en mak;.. 
bülleridir. 

Memleketimizde, bu ara İstanbul'da bas
ton kullanma on dokuzuncu asir ortalarında 
yayılmıştır; ondan evvel asırlar boyunca 
«asa» kullanılmıştır; asanın bastondan farkı 
dümdüz bir dayanak değneği - sopası oluşu, 

bastonun ise tutulacak bir sapı bulun~asıdır; 
kullanan, bastonu sapından tutmağa mecbur
dur, asa ise, el geli
mi herhangi bir ye
rinden tutulur. Asa
ların içinde de ağacı
nın cinsine, sahibi
nin tctimai mevkiine 
ve servetine göre ga
ayet kıymetli temiz 
sanat ışı olanları, 

hatta, boydan boya tn-,,,. 
elmaslar, yakutlar, 
zümrüdler le tezyin 
edilmiş . murassa asa-· 
lar vardır. 

Tanzimatdan evvel 
asa, erkek veya ka- ;t:=:.=:~ 
dm, yalnız yaşlıla- -!il!!!!!~ 

rın kullandığı bir da- Bastonlu delikanlı, 1906. 
yanak olmakla kai- (Resim: B. Şeren) 
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mamış, gerek saray ve ·gerekse devlet teşki
İ~tın<:Ia, askerlerin kılıcı gibi, bazı makam 
ve memuriyetlerin alameti farikası olmuş
~ur, mesela bir çavuşbaşı ağa, yaşı ne olursa 
olsun, görevi başında bir asa taşırdı. 

Türkiyede. asayı bırakıp ilk defa baston 
:kullanan zat, memleketimizde garblılaşma 

yolunda ilk kıyafet inkilabını yapan İkinci 

· Sultan Mahmud olmuştur; ulema sınıfından 
ilk baston kullanan da, o devrin aydıri kafalı 
hocalarından olup 1849 da vefat eden Kethii.
dazade Mehmed Arif Efendidir. (B.: Mehmed 
Arif Efendi, Kethüdazade). Derin bilgisi ve 
hudutsuz hürriyet aşkı ile ayrıca nüktedan
lığı ve zarafeti ile de zamanının pek mümtaz 
bir siması olan Kethüda.zadenin bastonu üze
rine çok şirin -bir fıkra nakledilir: 

Bir gün Beşiktaş Mevlevihanesin~ bir· 
yobaz, Efenclinin bastonuna takılmış: 

- Bu frenk değn~ği de kimin?. diye sor
muş. Zarif adam: 

:..__ Benim, demiş ... Ben onu -.şünnet ettir
diµı, müslüman oldu! 

Basto~ ikinci • Abdülhamid devrinde, yaş 
icabı veya h~r hangi _bir ihtiyac ile bir dayak 
olmakdan çıkdı, kullananı ayak takımından 

. ayıran bir alameti farıka gibi telakki edildi, 
gene - yaşlı bütün memurlar baston kullan
dılar, hatta geneler, arasında baston, mavi 
camlı gözlükle. beraber bir şıklık, alafranga
lık icabı bilindi; bazı gençler, resimlerini bi
le. ellerinde bastonları ile çıkartır oldular. 
Şıklık, alafrangalık yolunda Qaston şarkılara, 
kantolara girdi 

,, MUHAYYER SARKI 
•··,. 

(Şevki Bey) 

Blr .. beliıkes_ Aşıkı sAdık değil de y4 neyim·· 

Çeşnd fu~stlıri.bak bana ben şık değil de y4 neyim 

• •eh ce~ ~~sima I!i.Ylk değil de ya. iıeyim 
. Oeşıiıl mestim bak bana ben şık değ"il de ya neyim 

:Nev zufuır gözlükler nadide b;ston bende var 
_.Gtydlğim elbfsel . zibi.yı edna Mır yapar 4' . ·, ... 

Sen. befenmezsen be~m -şıklıkda em~alim mi var 

Ç~n:d me_stlriı bak bana ben şık değil de yi neyim 

NİHAVEND şm: KANTOSU 
(Virjini Hanım) 

Ben şıkım gözleri süzerim. 

BeyoğlUiıda _daim şık gezerim 

Karnavalda ben de ~aske giyerim 

-' ~tmuellerle kol kola danı ederim 

Ben şıkım balolara hep gir~rini 

:,:aşı oynatır gözlerimi sjizerim 

Glase iskarpin ~odadır moda 

Güzel matmazeller benimle baloda 

Dansdan sonra eğlenirim büfede 

Şıklıkda yekta.yım gaayetle hoı,payıaı 

Pek şık gezerim hem de alafranıa 

Elde baston gözde gözlük moda 

Gezerim da.ima böyle baloda 

NİHA_ VEND ŞIK KANTOSU 

(Şamram Bamm) 

Pek çok şık gezerim hem çok gezerla 
Etrafıma herdem gözler süzerim 

Severim derler bazı zevzekler 

Hiç kimseye ben asla kulak asmam 

Etrafıma ben asla bakmam 

Şimdi modadır hem pek ar nnvodur 

Gözde gözlük elde baston. çekilir pardea 

İskarpin glase elde yelpaze 

Kendime isterim böyle mı1şuka 

Büyük bestekar Şevki Beyin şarkısı ile 
iki sahne yosması Virjini ve Şamram hanım
ların kantonlarında': gözleri gözlüklü ve elle
ri bastonlu şık beylere karşı tezyif seziliyor 
(B.: Balo; Mir, Terzi). 

Şıklık alam,_eti baston modası İstanbul'i:la 
yarım asra yakın devam ettiği halde, büyük 
şehirde zarif ve kıymetli bastonlar imal . eden 
tek atölye kurulmamıştır, bütün zarif baston
lar Avusturya, Fransa veya İngiltereden gei
miştir; İstanbulda idhal nialı en güzel baston
ları satan en meşhur mağaza da Sultanliama~ 
mında İngiliz isimli bir rum, Roben:ııon ol
muştur. 

İkinci Sultan Abdülhamid ince maran
gozlukda :fevkalade bir hüner sahibi idi, Yıl
dız Sarayında hususi bir marangozhanesi vaı·
dı, J?p.rada kiraz ve gül ağacından kendi eliyle 
pek zarif bastonlar yapardı, Hatta yunan 
harbinin İstanbul'a getirilmiş malul gazileri
ne Yıldızda bir ziyafet vermiş, yemekdeı:ı !01"

.ra bir dayanağa ~uhtaç olan yaralı aske:rlere 
kendi yaptığı bastonları kendi eliyle l;ıediye 
olarak dağıtmışp.ı. 

1918 Mütarekesinden sonra İstanbul 
gençleri arasında bambo - kamış bastonlu 
moda oldu, o devrin mizah mecmualarındaki 
karikatür~erde bu şık İstanbul küçük beyleri 
hem kamış bastonludlır .. Cumhuriyet dev;ri:q. 
de baston kullanılmaz oldu, ancak alilleriR 
elinde görüldü. Yakın temasımız olaırı. n1.11.-
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hitlerde, israr ile baston kullanmakda devam 
· etmiş olanlar bu ansiklopedinin müellifi R. 
E. Koçunun babası muharrir Ekrem Reşad 
Bey merhum, rahmetli şair Hamamizade İh
san, rahmetli muharrir Kazım Sevinç1 estet 
ve muharrir Nurullah Ataç ve Ord. Prof. Dr. 
F. Kerim Gökay · olmuşlardır; son ikisinden 
Nurullah A,taç Ankara'da yerleşdikten son
ra, F. K. Gökay da İstanbul Valisi ve Bele
diye Reisi olunca bastonlarını bırakdılar. 

Halen İstanbul'da müstakil bir bastoncu 
Mağazası yoktur; zevk ile kullanılabilecek 

zarif bir baston bulunamaz; baston adı altın
da gaayet kaba, cilalanmış bir takım sopalar 
satılmaktadır. Bilhassa kışın, köprü üstünde, 
vapur iskelelerinde alt uclarına sivri demir-

~'"' . 

ler çakılmış .bu sopaları «kara buza baston! .. » 
diye bağırarak satan .bir takım seyyar esnaf 
görülür. Zabıtac'a taşınması yasak edilmiş içi 
şişli, kamalı bastonlar da kaçak ·yapılıp satıl
maktadır. 

Sokakların gereği gibi aydınlatılmadığı, 
köşe başlarının, kaldırım sürü sürü köpekler
le tutulduğu eski İstanbulda baston, öyle 
zan ediyoruz ki yalnız süs ve şıklık alameti 
de_ğil, bir ihtiyaç idi ... 

Aşağıdaki satırlar R. E. Koçu'nun 12 
Mayıs 1956 da Her Gün gazetesinde çıkmış 

bir fıkrasından alınmıştır, muharririn bizzat 
gördüğü bir olaydır; yazarın sonunda ver
diği hüküm fantezi de olsa bastonun fazileti 
aşikardır: 

« Sahne Sirkecide, araba v;apuruna gire
cek ~amyonların nöbet bekledikleri yerin ar
kası ... On beş yaşında pırpırı bir kopil, esmer, 
yüzü harikulade güzel, vücudu keçi yavrusu 
gibi kıvrak, ayaklar yalın, pantalon partal, 
et üstündeki mintan lime lime, dev gibi bir 

. delikanlının pençesine düşmüş, ·yerden 
yere çalınıp hırpalanıyor. Su,çu nedir?. 
Bu müthiş dayağı hak etmiş mi? Meç
hul! Burun deliklerinden alev çıkan gazablı 
çlelikanlıya kim cesaret edip de soracak! 

, .« Soran ,çıktı efendim, eli bastonlu bir 
ihtiyar, hfitta yal;uz sormak da. değil, araya 
girip ayıracak oldu: / 

- Delikanlı ... Ye.ter ar:tık ... Öldürecek-
sin... Vurma!. .. 

Dedi ve kahramanca atıldı ... Fakat: 
- .Çekil ulan moru)<! ... 
Nara.siyle beraber göğsüne bir muşta 

indi ve oracığa yuvarlandı ... 
«Ejderhanın pençesinden. kurtulan keçi 

yavrusu bu müdahaleyi fırsat bildi. Kaçtı 
mı? Hayır, Şimşek sürati ile ihtiyarın elin
den fırlayan bastonu kaptı ve yine ayni sü
ratle bastonu celladının başına indirdi. De
likanlı sersemledi .. Çocuk bir daha yapıştırdı. 
Dev sallandı. Başına ayni tam isabetle üçün-, 
cü baston darbesi inince de dizleri üstüne 
çöktü.. Bayıldı. 

~- Muzaffer kopil bastonu yerden kalk• 
mağa çalışan sahibine vererek: 

- Baba! ... Kaç ... kaç ... 
Dedi ve kendisi, çıplak ayakları kaşarlı, 

uçtu gitti. .. 
« Bu çocu_klar baston kullanacak efen

dim. ihtiyarları muştalayan, hürmet bilme
yen ve kendilerini döven, şefkat bilmeyen 
bir nesli yôla getirmek için, diz çökertmek 
için baston kullanacak!,> 

BASTON EKMEK, BASTON FRANCA
LA - Ekmeğin ve_ francalanın iki ucu siv
rimsi ve uzun şekillendirilmişinin adı; zama
nımızda bast~nun .kendisi kullanılmaz oldu
ğundan ekmek ve francalaya verilen bu isim 
de unutulmak üzeredir,· baston yerine «uzun 
ekmek», «uzun francala» deniliyor. Şu ko
nuşma 1960 . yılı Mayısında Kadıköyünde bir 
fırında tesbit-edilmiştir: 

Yaşlıca bir zat tezgahtara: 
- Bir baston francala ver .. dedi. 
Tezgahtar delikanlı anlaıp.adı: 
- Yok! .. dedi. 
- Yok olurmu oğlum!. arkandaki raf 

dolu ... 
Bu sefer fırın uşağı dudak bükdü: 
- Sen de uzun desene beyim! .. dedi. 
BAŞ - «Garb · türkçesinde isim, insan 

vücudunun en yukarısında ve hayvanların en 
önünde olanı, ve dimağ ile müteaddid duygu 
azal~ını taşıyan mahfaza, kılıf, reis, ses; me
cazen: zeka, idrak, akıl; beyin, dimağ:. (Hü
seyin Kazım, Büyük Türk Lugatı). 

Dilimizde ve dilimizin İstanbul ağzında 
en zengin kelimelerden biridir. 

1 - And ve ye~in konusudur: 
«Başın için», «Güzel başın için», «Evla

dının başı için», «Ananın babanın başı .için», 
«Evladının başı için», «Sevgilinin başı için>. 

Onsekizinci asır İstanbul Türkçesi tek 
başına temsil eden Nedim baş üzerine andı 
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Türk şiirine şu ölmez mısralar içinde mal et
miştir: 

İşte hun oldu dilim gamzei ayyaşın içün 
İşte hançerlere düşdüm senin ol kaaşın içün 
Pek reca eylerim unutma güzel başın içün · 

Q-el benim kaaşı hilalim bize bir id idelim 

Bunların arasında «Güzel başın için» ve 
«Evladların başı için» andlar dilenci ağzının 
en çok kullandığı sözlerdir; bunları hazan da 
«Gençliğinin başı için» ilave ed\lir. 

2 - Mecazi ve argo deyimler: " 
Bunlar bu ansiklopedide müstakil mad

deler olarak tesbit edilmiştir (B.: Başağrısı, 
Başağtıtmak, Başa gün doğmak, · Başa 

kakmak, Başa zından olmak, Başbağı, 

Başdan,· Başdaş çıkmak, Başdan kara gitmek, 
Başgöz etmek, Başıaçık, Başıbağlı, Başı du
manlı, Başı -göğe ermek, Başı havada, Başına
buyruk, Başına . çıkarmak, Başına ekşimek, 
Başına geçirmek, Başı na.re yanmak, Başına 
taş, Başında ka:bak patlamak; Başında kavak 
yeli esmek, Başını bağlamak, Başını dilediği 
taşa vurmak, Başının etini yemek, Başını 

gözünü yarmak, Başını · kaşıyacak vakti ol- · 
maniak, Başın kıçdan haberi yok, Başını kol
tuğunun altına almak, Başım meydana koy
mak, Başı taşa vurmak, Başı yerine· gelmek, 
Başkaldırmak, Baş kesmek, Baş kasmak, Baş 
tacı, Baş üzerinde yeri olmak, Baş vermek). 

3 - Darbımeseller : 
Başbaşa vermeyince taş yerinden kalkmaz 
Baş bostanda bitmez . 
Baş sallamakdan kavuk eskidi 
~aş .sallamakla kavuk eskimez 
Baş yanlır börk içinde, kol kırılır yen içinde 

Baht olmayınca başda, ne kuruda biter ne-

yaşda 

Başını evde tutan kala,balıkda kalpağını kay

beder 

· Başını acemi berbere teslim eden cebinden 

pamuğu eksik etmesin. 

Başa gelmez iş olmaz · 

Başa gelmeyen bilinmez 

Başa gelen çekilir 

Başı bez olsun, yaşı yüz olsun 

Ağrıyan başa sivri sinek davul olur 

Başlar ayak, ayaklar baş oldu 

Akılsız başın ayak çeker sılantısını 

• Başım rahat eder diliın durursa 

.Baş taşa. vurmayınca ~kil başa gelmez 

Başı büyük bey olur; ayağı büyük çoban · 

Başına vur, ağzından lokmasını al 
Hakkı tanıyan halka baş eğmez 

Baş yerinde dursun, külah bulunur 

Hekim kim? 8aşa gelen! 

Gülme komşuna gelir başına 

Baş ol da eşek başı ol 
Baş nereye giderse ayak oraya 
Bin işçi, bir başcı 

Ba~kasının sözünden kendi_ gözüne inan 

BAŞ - Tarihimiz boyunca askeri ve 
mulki makamlarda; imparatorluk devrinde de 
saray memuriyetlerinde bazı kumandanlar, 
amirler unvanlarına «Baş» kelimesi eklene
rek anılmış, halen de anıla gelmektedirler; 
zamanımızda kullanılanlar: Başkumandan, 

baş yaver, baş gedikli, başçavuş, başvekil, baş 
müdür, baş veznedar; baş müfettiş, baş mü
rakıb, baş katib, baş savcı, baş hekim, baş 
hemşire, baş mu.hendis, baş -kaptan, baş pilot, 
baş memur, baş hademe dir. 

İmparatorluk devrinde Tanzimatdan. ev
vel ve sonra kullanılmış 1;1İıvanlardan bazıla
rı da şunlardır: Baş alkışcı, baş bakıkulu, baş 
binbaşı, baş bölükbaşı, baş cüce, baş çakır
salan, baş çavuş, baş çuhadar, baş defterdar, 
baş deveci, baş . dilsiz, baş efendi, baş eski, 
baş halif~, baş haseki, baş ıkbal, baş kadın, 
baş kapugulamı, baş kapıoğlanı, baş karakol .. 
lukcu, baş kollukcu, baş lala, baş muhasebe
ci, baş mukataacı, baş odabaşı, baş ruzname
ci, baş şakird, baş yazıcı gibi (alfabetik sıra
lanmış bu isimler M. Zeki Pakalın'ın Tarih 
Deyim ve Terimleri adlı eserinden alındı). 

Eski ve yeni, «baş» kelimesi unvanın so
nuna getirilerek kullanılan isimler de vardır: 
Minırbaşı, hekimbaşı, çavuşbaşı, .onbaşı, yü.ı• 

başı, binbaşı, kuyumcubaşı, aşçıbaşı, kol başı,: 
kolcubaşı, bostancıbaşı, hamlacıbaşı, berber 
başı, kapucu başı, ır.gad başı, amele başı, ha
mamcı başı, esirci başı, hakveci başı, şerbet
ci -başı ... gibi (Bütün bu isimlerin bazılarını· 
bu ansiklopedide kendi alfabetik sıralarında 

müstakil madde olarak, bazıları da, mesela 
hamlacı, haseki, cüce, çakırsalan vesaire gibi 
maddelerin içinde bulacaksınız). 

BAŞA ÇİÇEK TAKMAK - Cumhuriyet 
inkılabmdanevvel, cemiyetimizde kadın örtü 
altındadır; fakat, başvekalet arşivinde Diva
m Hümayun mühimme defterindeki vesika• 
lar aydın olarak göstermektedir ki örtü al
tındaki müslüman Türk kadını da asırlar bo· 
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yunca açılıp saçılma arzusu ile çırpınmış. ve 
devir. devir, kadınların sokak kıyafetlerini 

.kesin olarak tarif ve tayin iden. sokaklarda 
ve mesirelerde tavır ve hareketleri kayıdlar 
altına alan yasaklar çıkmıştır. Bir ima, bir 
işaret, erkeği tahrik yolunda, argo tabiri ile 
bır işmar olacağından, en son örtüsü olan çar
şafı sırtından atıncaya kadar kadın sokakda 
başına çiçek takmamıştır, hatta eline dahi 
,~ .. ı ~;.~ek alıp sokağa çıkmamı§tır. Bir kadın 
başında hakiki çiçek, ancak kendi evinde, 
manremiyetinde ve helali olan eri karşısında 
süs. olmuştur_; ve hem öylesine ki, çiçek bu
lunmasa dahi, bir kadının sabah tuvaletini, 
yemenisinin yalı~d hotozunun bir kenarına 

iliştirılen bir yeşil yaprak tamamlamı§t~. 
Çarşaf kalkdıkdan, Türk kadını insanlık 

hakkı olan mutlak hürriyetine kavu§duktan 
sonra, ha~iki çiçeği bir baş ziyneti olarak 
kullanmamıştır; §aha.ne bir gülün, muhteşem 
bir karanfilin, bir top yaseminin, bir demet 
mor menekşe. bir genç kadının veya· bir genç 
kızın başını tezyin etmiyor, hatta göğüslerde 
bile pek ender görülüyor. Tabiatın bu muat
tar mücevherleri bizde maalesef kıbtı karı
larının v:e kızlarının başındadır; bazan da 
kenar mahallelerin yosmaları başlarına bir 
çiçek takarlar. 

Erkeğe gelince, şapka başda çiçek taşı

mak için uygun bir serpuş· değildir; açık er
kek başında ise çiçek takılacak, konulacak yer 
ancak kulak arkasıdır ki vekaar ve ciddiye
te uymaz, kulhani, bıçkın işidir, 'zamanımız
da, ayak takımından bazı gençlerin, gençlik 
çağını geçirmiş de haşarılığı, uçarılığı bıra
kamamış yine o boydan kım~elerin kulak 
ardlarırida, yahud bez kasketlerinin kenarin
da bir çiçek görülür, bir hakikattir ki çiçek 
erkek başı için de bir süstür. , · 

Fes de şapka gibiydi; kenarından saç 
turreleri taşmış bir külhan beyinin ba§mda
dır ki bir de çiçek iliştirilebilirdi. 

Fakat Tanzimatdan evvelki asırlarda çi
çek, erkek başının, bilhassa her tabakadan 
delikanlı başının süsü olagelmiştir. Zira ka
vuk veya külahın üzerine sarılan desfar, bir 
dülbend yahud yemeniniİl kıvrunları, bük
lümleri, hatta çiçeği ister, bekler gibidir. Fa
tih. Sultan Mehmed ile Barbaros Hayreddin 
Paşanın ellerinde çiçekle minyatürleri var
dır, biri karada biri denizde kılıçlarını arşa 

asmış bu cengaverlerin kokladıkları gülleri 
ve karanfilleri başlarındaki destarın bir kıv
rımına iliştirmelerine · mevki ve şöhretleri 
asla mani değildir. Birinci Sultan Mahmud'un 
sır katibi Sal.ahi efendi, bu padişahın bir sa
bah has bağçede dolaşır iken bir karanfil ko
parıp dostlarına takdığını yazıyor. 

Onsekizinci asır sonları ile on dokuzuncu 
asır başlarında yaşamış şair Enderunlu Vasıf, 

\ 

bir nevcivan şanında yazdığı şarkısında güzel 
gencin başını güllerle süslemektedir: 
Sular gibi gülzari safaya. ak efendim 
Destin perişanına güller tak efendim 
Gel halimi bir rör de yakarsan yak efendhu 
Sensiz bana hasret neler etti bak efendim 

Son Yeniçerilerden Çardak İskelesi Kol~ 
luğu çorbacısı ve halk şairi Galatalı Hüseyiil
Ağanın destan mecmuasında c;ia "İşmar ba-

. bında" diye uzun ve son derecede şayanı dik• 
kat bir manzume vardır (B.: İşmar). Haki• 
kate ne kadar uygundur bilemeyiz, bu man• 
zumeden öğreniyoruz ki Yeniçerilerin .. p en 
azgın devrinde, türlü rezilane tecavüzler ulu 
orta yapılır iken, İstanbulun uygunsuz güru
hundan genelerin başlarına takdıklarJ, des
tar larına ilişdirdikleri çiçeklerin de ayrı bir 
manası olmU§tur: 

Var ise başmda anın çiçeği 
Çevir gel yoldan e> dilber köçeği 
Gül ise takdığı nazh11m demek 
Yok ise altunun boşuna emek 
Oğlan başında ger kızıl karanfil 

Kanludur o Afet yolundan çekil 

Var ise başmda bir sap sünbülü 

' Bir tabur yiğittir seven o gülü 
Şebbisu var gice gelürüm demek , 

Rakib ola gaayetle dikkat gerek 

Benefşeli garib yetim uşakdır 

Hediyesi fllar ııioıten kuşakdır 
V~a ger mahbubun serinde fulya 

Ayağm öpmeğe bin altm saya 
Varsa ger mahbubun serinde zerrin 
Manisı mecltsde bide lıterln 
Varsa ger serinde Yisemin dalı 
Bil ki ol mahbubu 2ibi. baltalı 
Ger lale var ise mahbub başında 
Çak işmarı bekle sokak başında 

.,ı; ... ~ 

j _.:ı 

BAŞAGA ÇEŞMESİ' SOKAÖI - Beyoğ
lu Merkez ilçesinin Kuloğlu mahallesindedir; 
Anadolu Geçidi ve· Alyon sokağı kavuşağı ile 
Turnacıbaşı sokağı arasında uzanır; bir ara-
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banın çok rahat geçebileceği kadar geniş, 
yarısı asfaltlanmış, yarısı paket taşı döşeli, 

meyilli bir sokaktır. Dörder beşer katlı bü
yük kagir binalardan başka, başda ~tlas Si
nemasının arka kapusu, sol kolda da yedi kat
lı .Emek Hanı, Bulgar Orta Okulu, Fitaş 

Filmcilik T. A. Şirketi, Yeni Melek sinema
sının arka çıkış kapusu bulunmaktadır. İş 
yeri olarak da bir piyano evi ile bir emlakci 
yazıhanesi vardır (Ağustos 1960). Sokağa 

adını veren çeşme yok olmuş, kitabesi bi:::
apartımanın duvarında duruyordu, metni 
okunamadı~ L<: _ i$: ""~ ~r::--i 

Hakkı Göktürk 

BAŞAGA SOKAÖI. Eminönünde, 
Taşcılar caddesi ile Tütün gümrüğü sokağı 

arasında idi ( 1934 Belediye . Şehir Rehberine 
bakınız) ; Eminönü ile Unkapanı · arasındaki 
bulvar açılır iken istimlak edildi ve şehir ha
ritasından silindi. 

1951 yılında şu notlar tesbit edilmiş idi: 
Taşcılar caddesi kavuşağından · girildiği

ne göre, bir araba. geçecek kadar geniş ve pa
ket taşı döşeli. Sol kolda tuzcular sokağı ile 
bir kavuşaği olup ·Balıkpazarı fırın sokağı ile 
bir dört yol ağzı yaparak kesişir. İki kenarın
da ikişer üçer katlı kagir hanlarla altlarında 
4 yağcı, 4 zahireci, 2 kahveci, 1 tuzcu, 1 so- .. 
ğancı dükkanı vardır. Hanlarda da avukat 
ve komisyoncu yazıhaneleri \)ulunmaktadır. 
Hanların arasında yapı tarihimizde tedkike 
değer kıymetde binalar bulunmuş olacağı 

tahmin ediyoruz. 
Hakkı Göktürk 

· BAŞAĞRISI - Halk ağzı deyimi, varlı
ğı ve sözü ile. karşısındakine sikıntı veren 
adam; misal: 

- Adı neydi?. senin sakallı geçiyor .. 
- Aman görmesin, baş ağrısıdır!.. . . 
BAŞAĞRITMAK. - Pialk . ağzı . deyim, 

rahatsız etmek, sıkmak, sıkıntı. vermek, ek
seriya konuşan ken_di hakkında kullanır: 

- Affedin.iz, ·başınızı ağrıtdım ... 
- Yine ben geldim, başı,nızı ağrıtacağım .. 

ne yapayım, sizden başk~ dayanacak yerim 
yok: .. 

Bazan azarlama, paylama yohında kul
lanır, mesela, bağlı olduğu köprü iskelesin
de linıan vapurlarına gazete müvezzileri 
dolar,' sesleri yolcuları iz'aca . başlar, bir. şi
kayet: 'f~ryacl(yükselir: ·. 

- Yeter artık yahu .. baş ağrıtıyorsunuz? .. 
BAŞA G"ON DOĞMAK - Halk ağzı de:

yim; 1): mesud olmak, bahtiyar olmak, ta
liiyar olmak; 2) Fırsat çıkmak, dilediğini 

yapmağa meydan bulmak; misaller: 
« ... O yari melek sima ki her akşam Bü

yük Kuleliye gelirdi, cümle uşşakının başına 
gün doğdu» (Alaca hamamlı Reşid Efendi 
Ruznamesi). 

«... İbşir Paşa vezir olub İstanbula· gel
dikde şehir eşkiyası erbaş ve erazi bin başla
rına gün doğdu». 

BAŞA HASIR YAKMAK - İstanbul 
ağzı sohbet dilinde eski bir deyimdir ki za
manımızda tamamen terk edilmiş, unutul
muştur; bir haksızlık karşısında her tehlike
yi göze alarak ve bütün engelleri yıkarak en 
son, en büyük makaama baş· vurmak mana
sına soylenirdi. Ali Paşanın divan efendisi 
Celal Bey bu tabiri muharrir - avukat Abdur..: 
rahman Adil Erer'in kalemi ile şöyle izah 
ediyor ki başdan sona hatalıdır: 

« Veziriazamlar da bir sözle, bir emirle 
_Padişahtan başka her istediklerini astırırlar, 
her istediklerinin· boynunu vurdururlardı. 

Veziri azamların kararı kat'i idi. Yalnız ka
rar icra edilmezden evvel, her tehlike göze 
aldırılmak şartile o kararın belasından kur
tulabilmek için tek bir çare vardı. O da ba
şına hasır yakmak, eğer dayanabilirse Padi
şahın yanına o halde varmak, derdini dök
mekti. Veziriazamın kararını ancak ve an
cak Padişah durdurabilir, Padişah değiştire
bilirdi. Derdi olan adam, ortası çukur bir 
saç alır, içine hasır doldurur, yanmış hasırlı 
saçı çıplak başına koyarak Babıhümayuna 

doğru koşmaya başlardı. Başına hasır yak
mış bir adamın koşa koşa geldiğini gören 
Babıhumayun nöbetçileri savulurlar, dertli, 
başında yanmış saç olduğu halde huzuru hu
mayuna kadar gir~r, Padişaha derdini döker
di; Ali Paşa çapında bir sadrazama divan 
efendiliği yapmış bir kimsenin Osmanlı Ta
rihine bu derece vukufsuzluğu garibdir; öy
le tahmin ederiz ki naklettiğimiz satırlar, 

geçmiş üzerine anlatdıkları ekseriya itima
da şayan olmayan A. .Adil Eserin karihası 
eseridir. 

· Tanzimatdan evvelki devirde sadırazam
ların padişah fermanı veya mahkeme hük'." 
mü üzerine idam fetvası olmadan adam öi-
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dürtdükleri çok görülmüş vak'alardır (B.: 
· Sad,ırazam) ; fakat. bir veziriazam . gazabına 
uğrayan zat padişah huzuruna çıkmak ve 
aman elilemek için başına hasır yakacak za
manı asla bulamazdı. 

Eıışında hasır yakmış bir adamın Babi-
hümayurıa doğru koşması ve. oradan içeriye 
girip padişah huzuruna çıkması ise, söyleye
nin de yazanın da ancak ve ancak koca bir 
cehalet damğasıdır; Topkapusu sarayında 

padişahın bulunduğu yer ile Babıhümayun 
arasında kale gibi iki muazzam kapu daha 
vardır, başda yakılan hasır parçası ile değil, 
koca hasırcılar çarşısı yana yana gelse geçe
mez; kaldı ki padişahın mutlak vekili olan 
dahi geçemez. 

Bu deyim, "ateş istidası" denilen bir 
olaydan çıkmıştır ki bu ansiklopedide kendi 
maddesinde gereği gibi anlatılmıştır (B.: 
A.teş istidası). Ağır haksızlık ve açık zulum 
karşısında padişahdari başka baş vurup hak 
arayacak yeri kalmayan, padişahın yalı köş
küne indiği bir zamanı kollar, ve bir kayığa 
btnerek başında hasırı yakardı, padiş~h «ba
iJ.nda ateş yanan kulunu» görür, ve alargada 
duran kayığın Yalı Köşküne yaklaşması işa
ret edilir, şikayet sahibi de huzura çıkıp ·der
dini arz ederdi. 

Padişahların, sarayın şehir içine bakan 
Alay köşkünde bulunduğu bir sırada da ateş 
istidası baş vurma akla yakın olabilir; bu 
takdir de başında ateş yakan huzura ateş ya
kan huzura Babıhümayundan değil, Has Bağ
şeııin soğuk çeşme kapusundan çıkarılır. 

Bu küçük tenkidden kasdımız, tarihimiz 
üzerine çala kalem neşredilmiş yazılar kar
şısında, Jııu ansiklopedi ile tarih lfütüğümü-
3e yaptığımız naçiz hizmeti belirtmektir. 

Ateş istidasından çıkarak dilimize gir
miş olan bu deyimi en güzel kullananlardan 
biri İkinci Sultan Abdülhamid'in nazırların
dan Münir Paşa olmuştur, bir gün Babıali 
ricalinden bir zate bir münakaşa sırasında: 

«Ben maslahatı devlet için başımda hasır 
yakarım!.» deıiıişdi. 

Geçen asrın külhani şair !erinden Ende
runlu Fazıl Beyin meşhur «Zenanname» si
:ıı.in sonunda bir baskın manzumesi vardır; 

şair şöyle bir sahne tasvir eder: 
Mahalle namusunun taassubla kerundu~ 

ğu o devirele gaayet fettan uygunsuz bir ka:-

dının evi basılır _(B.: Baskın); kadın, mahal
lelerinin başına geçmiş olan İmam efendiyi 
teftiş için içeri alır, ve imamı eline sıkışdır
dığı rüşvetle kandırır, imam da fahişe avreti 
mahalleliye karşı himaye eder: «Evdeki toy 
delikanlı yabancı değilmiş, bu kadıncağızın 
kucağında büyüttüğü halasinın oğlu Bekir 
imiş!..» der. Fettan kadın baskın belasından 
kurtulunca şirretliği ele alır ve mahalleliden 
davacı olduğunu söyler: 

Yakayım başıma bir eski hasır 

İşte kadı ile dlvinı vezir! ... 

BAŞA KAKMAK, BAŞINA KAKMAK 
- Halk ağzı deyim; 1) bir kimsenin geç
mişdeki bir kötülüğünü yüzüne vurmak, bu 
yolla tenzil, tahkir etmek; 2) Vakiti ile 
kenkendisine yapıi~m bir iyiliği yüzüne kar
şı her vesile ile hatırlatarak o kimseye min
net duygusu yüklemek; buna benzer haller
de bayağılıklar; misal: 

Bir bayram kışın, bakkalın ceketle dola
şan çırağına büyümüş olan oğlunun eski pal
tosunu verir, ve sonra çırak çocuk eve her 
gelişinde: 

- Dikkatli giy oğlum, bak kolu yağlan
mış ... 

- Ahmed, şu paltonu bir kere süpürse
ne ayol... 

- Bak hele ... eteğini de nereye taktırıp 
yırtmışsın!. derneğe başlar, işte bu yapılmış 
iyiliği çırak oğlanın başına kakmaktır. Yıl

larca da başa kakılabilir: 
- Hatırlarmısın Ahmed Efendi oğlum, 

hani sen onbeş yaşında çocukdun, bakkal 
bandod'un yanında çırakdın, sana Mehmed
ciğimin paltosunu vermiştim, ne de yakışdı 
idi sırtına.. nerde şimdi öyle kumaşlar, tam 
beş yıl giydindi .... 

Halk ağzından ayrıca: «B?Şma kaka ka
ka söylemek» deyimi vardır; misAI: 

Yüksek sosyeteye mensub gene adam 
anlatır: 

- Kulübde büyük skandalmış.. umu
runda değil, bana. yaptığı edebsizlilderi he> 
kesin ortasında başına kaka kaka söyledim, 
ağzını açamadı ... 

BAŞAKOI SOKAOI - Kadıköyünde 
rıhtım semti sokaklarındandır; Recaızade 
sokağı ile İzzeddin sokağı arasında uzanır, 
iki araba geçecek genişlikde, kabataş döşeli, 
yaya kaldırımları yer yer çimento, kabata§-
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tır; sağlı sollu kapularına ikişer üçer basa
maklı taş merdivenlerle çıkılır üçer dördet 
katlı kagir evler arasında bir aralık sokak
tır. Recaizade sokağı He olan kavuşağı köşe-

. sinde üç ağaç sokağa bir şirinlik vermiştir. 

(1960). 
Hakkı Göktürk 

BAŞ ALKIŞCI - Osmanlı saray ve dev
let merasiminde padişahı alkışlayan Divanı 

Hümayun Çavuşlarının başına verilmiş un
vandır. Değerli tarih bilgini M. Zeki Pakalın 
son baş alkışcının Şeyh Tevfik Bey adında 

::bir: zat olduğunu söylüyor. (B.: Alkış).,· 
Bibl.: Mehmed Zeki Pakalın, osmanh Tarih 

Deyim ve Terimleri. 

BAŞAR (Ahmed Hamdi) - Devlet ve 
· Siyaset adamı, mücadeleleri hürriyet ideali 
etrı:ı.fında toplanmış ·mütefekkir; muharrir; 
nezahet ve nezaketi ile mümtaz bir sima; yıl 
!arca bulunduğu Liman Şirketi müdürlüğün
den kalma «Limancı» lakabı ile anılır 11313 
(M .. 1897) senesinde İstanbulda doğm~ştur. 
Babası: müciz dersi-am Ermenekli Mehmed 

·Fevzi Efendidir. Başar İstanbul Darülfününµ 
riyaziye şübesinde iki sene kadar okuduktan 
sonra orayı terk ederek Coğrafya Fakültesi
ne girmiş ve bu fakülteyi ilk mezunu sıfa

tile ve 1 numaralı şehadethame ile 1919 se
nesinde bitirmiştir. 

. Henüz Darül:fununa giderken hocalık ve 
gazetecilik hayatına atılmıştır. Birinci Dün
ya Harbinden evel iki arkadaşiyle birlikte 
Fatih'in Çırçır semtinde Timsali Maarif is
niiiıi verdikleri bir mektep kurmuşlardır. 

· Sonra ·Fatih Vakıf Akşemseddin, Mah-
. :ıriud Şevket Paşa nümune mekteplerinde ho
calık etmiş, Darülfuıiunu bitirdikten sonra 
da Çamlıca ve İstanbul kız liselerinde ve 
Yüksek Ticaret Okulunda coğrafya müallim
liği yapmıştır. Birinci Dünya harbi senele
rinde epiştesi Ermenekli Mehıned Nuri Bey
le müştereken «Ticareti Umumiye Mecmu- · 
asi> nı harbin sonuna kadar haftalık olarak 
uç sene neşret~iş~ir; 1910 dan bugüne 
kadar da muhtelif gündelik . gazetelerde ve 
haftalık ve ayİık mecmualarda· bilhassa ikti
sadi mevzulara da'it bÜ· çok yazılar neşretmiş 
ve muhtelif kitaplar yazmıştır .. 

Başar, aynı zamançla hem· tale]?elik ·ve 
hem de hocalık· ve muharrirlik · ettiği harbin 
ve mü.tarekenin eıi karanlık ve buhranlı dev-

İSTANBUL 

relerinde muhtelif milli hareketlere karış

mış, bilfiil çalışmıştır. İstanbul Muallimler 
Cemiyeti ve Türk Ocağı azası olarak, Müta
reke başlarında Darülfünün Müdafaayi Mil
liye _(M. M.) Grubunda Heyeti Merkeziye 
azası ve temas murahhası vazifelerini gör
inüştür. Aynı devrelerde, sonraları Himayei 
Etfale (Çocuk Esirgeme Kurumuna) iltihak 
etmiş olan ve Boğaz içinde, Kalender'de ya
tılı bir ziraat mektebi açan Çocukları Çalış
tırma Derneği· kuruculuğu ve umumi katip
liğini de yapmıştır. Henüz İzmir işgal edil
mediği sıralarda bazı arkadaşlarile İstanbul
da Ahali İktisat Fırkası isimli bir parti de 
kurmuş, bu suretle siyasete fiilen de atılmış
tı. Bu tarihlerde bir buçuk sene kadar da İs
tanbul iaşe encümeni Mücadelei iktisadiye 
müdür muavinliğinde bulunmuştur. 1921 de 
evvela aylık, sonra haftalık olarak neşriyatını 
senelerce devam ettirmiş olan "Türkiye İkti~ 
sat Mecmuasını çıkarmaya başlamıştır. 1922 
de "Milli Türk Ticaret Birliği" ni kuran ve 
bu birliğin faaliy~tini devam ettirdiği 1924 
senesine kafar umumi katipliğini üzerine 
alan Başar, bu müddet zarfında ticaretin 
Türklere geçmesi uğrunda çalışan bu teşek
külün bütün çalışmalarını sevk ve idare et
miştir. 1923 de toplanan İzmir İktisat Kong'." 
resinde Milli Türk Ticaret Birliği gerek ha
zırladığı rapor ve tebliğlerle ve gerek umu
mi katibinin Divan katibi sıfatiyle yaptığı 

çalışmalarla kongrenin idaresindeki hakimi
yeti herkesce malumdur. 

Hamdi Başar, Milli Türk Ticaret Birliği 
umumi katibi iken İstanbul · Ticaret ve Sa
nayi, Odasının.· millileşmesinde büyük rolü 
oynamıştır. . Oda se
çimlerini bu birliği.n 

namzedleri kazandık~ 
tan sonra kendisi 
"Oda Mecmuası" baş 
muharriri olarak ça
lışmıştır. 1924 de 
Anadolu-Bağdat 'De
miryolu meclisi ida
re azalığına, 1925 de 
İstanbul · Liman Şir
keti Umum müdür
lüğüne, 1926 da 
munzam olarak Tali- Ahmed Hamdi Başar 
siye İdaresi Meclisi (.Jtesim: Bülend Şeren) 



ANSİKLOPEDİSİ ,..... 2169 - BAŞAR (A. Hamdi), ---------------~-
idare azalığına tayin olunan Hamdi Başar'ın 
bu tarihlerden 1930 senesine kadarki hayatı 
münhasıran idari hizmetler sahasında geçmiş
tir. Bu vazifeleri yaptığı hayatı senelerde ay
nı zamanda Milli Reassurans meclisi idare 
azası idi. Fakat 1930 da "Serbest Fırka"nın 

kurulmasından sonra bir tesadüf eseri olarak 
Gazinin teveccühüne mazhar olmuş ve mez
kur fırkanın o sene sonlarına doğru kendisi
ni fesh etmesini müteakip Gazinin yurt. için
de yaptıkları üç aylık seyahat esnasında mai: 
yetlerinde bulunmuş, kendilerine iktisadi mü
şavirlik yapmıştır. Bu seyahatte Başar, Ga
zinin emirleri üzerine iktisadi inkilap için 
bir rapor hazırlamış ise de _sevki tesadüfle 
mazhar olduğu iltifat ve teveccühü sevki 
kaderle kaybetmiş olduğundan fikirleri ilti
fat görmemiştir. Bundan sonra Ahmed Ham
di Başar fikirlerini neşrettiği kitaplar, ma
kaleler ve muhtelif topluluklarda verdiği 

konferanslarla müdafaya çalışmış bunun ne
ticesi olarak umum müdürü bulunduğu Li
man Şirketinden uzaklaştırılarak şirket tas'
fiye olunmuştur. 

Hamdi Başar 1934 de Liman Şirketinden 
ayrıldıkdan · sonra ticaret hayatına atılmış, 

Süngercilik Şirketini kurarak iki sene kadar 
idare etmiş; bir sene de Sümer Bank Bakır
köy Bez Fabrikası murakipliğini yapmıştır. 
1941 de Alman nakliye şirketlerile çalışan ve 
harbin sonuna kadar bu şirketlerin maaşlı 

müdürliiğünü yapan Hamdi Başar, bir ta
raftan da fikir ve neşriyat hayatındaki faali
yetine devam etmiş, Cumhuriyet ve Son Pos
ta gazetelerinde seri makaleler neşretmiş 

ve «Barış Dünyası» isimli haftalık bir de 
mecmua çıkarmıştır; başlıca eser !erini de se-: 
neler zatfında neşretmiştir. Nihayet 1945 de 
memlekette çok partili demokrasi rejiminin 
ilanı üzerine Demokrat Parti kurucularile 
beraber çalışarak bu parti programının hazır, 
!anması sırasında kuruculardan bazılarile 

arasında çıkan fikir ihtilafları yüzünden on
lardan ayrılmış ve bund~n sonraki çalışma
larını tüccar ve iktisatcıları bir dernek altın..: 
da toplayarak politika dışında bir fikir hare
keti" doğurma gayretine tahsis etmiştir. Ham
di Başar, 1946 sonlarında kurduğu İstanbul 
Tüccar Derneğinin- başında mezkur derneğin 
katibi umumisi sıfatile 1950 seçimlerinde İs
tanbul milletvekili seçilinceye kadar bulun-

muş ve bu derneğin bütün faaliyetlerini sevk 
ve idare eylemiştir. Türkiyede İzmir_İktisat 
kongresinden sonra ilk defa olarak 1948 de 
İstanbul'da Türkiye ölçüsünde bir iktisat 
kongresi toplanmasını sağlamış ve bu hare
ketin bir takım müsbet tesirleri kendisini . . 

bir Türkiye Ticaret ve İktisad Derneği kur-
ma fikrine götürmüş ve bazı hazırlıklara da 
sevk etmiş ise de 1950 seçimlerinde _ meb'us 
olması bu tasavvur ve teşebbüslerin gerçek
leşmesine imkan bırakmamıştır. 

Ba~arın bu4nan sonraki hayatı bir ta-. 
kım ümitler ve hayal . kırıklıkları içinde 
geçmiştir: Bir devrelik mebusluğu esnası.~
da teşrii vazifesine b:üyük bir titizlikle sarıl"'.' 

mış, mebus olmasından bir sene sonra bü~ 
tün fikirlerini «Milletçe Kalkınma» ismını 

verdiği bir kanun teklifinde toplayarak Mec
lise sunmuştur. Başar Meclisteki çalışmaları 
arası~da İktisadi Devlet teşekküllerinin is
lahı, İstanbul'un idare ve kalkınması gibi· bir 
çok mevzular üzerinde ve bilhassa orman ve 
vergi davaları üzerinde takrirler vermiş, . ve 
arkadaşları · arasında fikirlerini kabul . ettir
rebilmek için her vesileden istifade etmiy~ 
çalışmıştır. Fakat mebusluk hayatının üçün
cü senesinin sonlarına doğru ümitsizliğe dü
şerek ve mustakil çalışmak arzusu ile Demok,. 
rat Partiden istifa ederek iktidarla muhale~ 
fet haline düşmüştür. 1954 seçimlerind~ 
Cumhuriyetçi millet Partisi listesinde müs
takil ve 1957 seçimlerinde de C. H. P. liste
sinde partili olarak İstanbul adayı olan IIam
di Başar siyasi mücadele yolile fikirl~ri:qi 
gerçekleştirme ümidi içinde yaşamıştır .. Fa
kat bu ümidini_ taI?amen kaybettiğini son 
neşrettiği kitabında belirtmiştir. Hamdj Ba,
şar halen iktisadi etütler yapmak . suretile 

' -
hayatını kazanmaya çalışmakta. ve fil~irlerini 
yeni eserler vasıtasile neşretme imkanları 

peşinde koşmaktadır. 

Başlıca eser !eri şunlardır: İktisadi. Dev
letçilik, 2 cilt; Para ve İnkilap; ,Değişen 
Dünya; Bir Medeniyetin Sonu; Davalarımız; 
Türkiye ve Yeni Dünya; AtatQ.rk'le_ üç ay; 
Aziz Milli Şef İsmet- İnönü'ye açık dilekçe; 
Hürriyet Buhran:ı; Vergi reformu; Milletçe 
Kalkınıpa Davamız; Demokrasi Buhranları; 
Demokrasi Yolunda Nereye Gidiyoruz? 

Neşrettiği mecbualar :. Ticarei Uınumiye 
Mecmuası ,(1916-1919), Türkiye İktisat Mec-
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muası (1921) Liman (1929), Kooperatif 
(1932-33), Barış Dünyası (1943-44). 

BAŞAB (Ali) - Nalband ustası: 1947 
de Kazlıçeşme muhtarı bulunuyor idi, bü
yükşehrin sur dışındaki bu mahallesinde 
kırk senedenberi muhtarlık edegelmekde idi, 
bir ara muhtarlıkların kaldırıldığında ayni 
mahallenin mümessilliğini yapmışdı; 1891 
de Kazlıçeşmede doğdu, babası 1876-1877 
Rumeli bozgunu muhacirlerinçlen nalband 
Hasan Ağadır. Ali Usta Davutpaşa Rüşdiye
sinden şahadetname almış olduğu halde ba
ba işini terketmemi§tir, kendi sözleridir: 
"Bundan. sonrasını bilmem, halen ve asırlar 
boyunca geçınişde benden başka rüşdiye . me
zunu nalbad yoktur, çiy yumurtaya küçücük 
bir nal çakıp elimin hünerini isbat ettikden 
sonra bir gün geldi, ayni zamanda · ustam, 
olan babam bana çırak gibi ayak tuttu, hay
vana nalı ben çakdım,. o gün babam dükkanı 
bana devretti». 

Ali Başar, muhitinde, temiz insanların 
hakkı hürmeti göregelmiş, işgal yıllarında 

Kazlıçeşmenin milli teşkilatında çalışmış, 

Anadolu'ya zabit ve silah kaçırmakda büyük 
yararlıkları görülmüşdür. 

BAŞAR (İsmail Zühdi) - Yüksek mi
mar ve ressam; 1886 yılında İstanbulda doğ
muşdur, babası maliye katiblerinden ve ayni 
zamanda Haydarhane Mahallesi imamı Hacı 
Nuri Efendidir. Vefa Sultanisinden mezun 
olmuş, Edebiyat Fakültesi ile KadastrGı Mek
tebine devam etmiş, kısa bir meslek seçme 
buhranı geçirdikten sonra nihayet Sanayii ' 
Nefise Mektebine (Güzel Sanatlar Akademi
sine) girmişdir, bu sırada babası vefat etti
ğinden, o zamanın geleneğince babasının ye
rint;ı imam olmuşdur. Bir müddet sonra Bal
kan Harbi başlamış, İsmail Zühdi , hem tale
be hem de imam olmak dolayısı ile katmerli 
olarak askere alınmamış iken vatan hamiye
ti ile gönüllü yazılmış, o felaketli harbde 
yurd müdafaasına iştirak etmişdir. Harbden 
sonra tekrar mektebine dönmüş, tahsiline 
devam ile 1917 de Sanayii Nefise Mektebin
den birincilikle diploma almışdır. Eski Eser
lerin Muhafazası Cemiyeti mimarlığına tayin 
edilmiş, tarihi abidelerin karşısında çalışma-
ya başiamış, bu ar~d~ '1stanbul ve B~ğazi~ 
çi" adındaki eserını hazırlayan İhtifalcı 

Ziya Beye büyük, 
· yardımlarda bulun
muşdur. Sonra mü
zeler mimarlığına, İs
tanbul Belediyesi 
Heye'ti Fenniye Me
bani mutahassıslığına 
tayin edilmiş, 1927 
de memuriyetden ay
rılarak serbes -Çalış

maya başlamışdır. 
Müzeler mimarlı

ğında bulunduğu za
man eski eserlerin İsmail Zühffl Başar 
onarımında, bilhassa (Resim: Nezih) 

Topkapu: Sarayının ilk· restorasyo:p.unda de
ğerli hizmetler etmişdir. 

Serbest çalışdığı sırada yapdığı binalar 
arasında Ankara'da Polis Enstitüsü ile Jan
darma Okulu, v_e Çankaya'da bir köşk iltt ha
rabe halinde olan Mahmutpaşa Bedesteninin 
restor~syonu sayılabilir. 

Hasta olmasına rağmen içden bağlılığım 
yenemeyerek son iş olarak Bursada Yeşil 

Türb.enin tamirini üzerine almış, ve orada 
çalışdığı sıralarda krizler geçirerek İstan

bul'a getirilmiş, beyninde yapılan bir ur 
ameliyesinden kurtulamayarak 24 Ağustos 
1942 de vefat etmiştir. 

İnce ve · üstün bir zevke sahibdi. Sözle,. 
rinde, yazılarında kendisine has letAfet ve 
şirinlik vardı. Gaayet güzel sulu boy.a resim
ler yapardı. Erzurumda bulunduğu sırada 

bu bölge abidelerine dair yapdığı etüdler Al
manya'da ve Macaristanda teşhir edilerek 
çok · takdir edilmişdi. Bilhassa eski eserlerin 
resminde ve onarımında pek kudretli bir şah
siyeti. Topkapu Sarayı koleksiyonları arasın
da, sarayın muhtelif köşelerine aid, Zülüflü 
Baltacılar Koğuşu", "Arz Odası", "Babüssa
ade", "Mecidiye Kasrı" gibi pek güzel resim
leri vardır. 

Tahsin Öz 

BAŞARA (Mehmed Necati) - Musiki 
şinas, bilhassa Türk halk musikisinin seçkin 
sima,larından, çoban kavalını kırdan alıp Bü
yükşehriıi en müşkilpesend mahfillerine ge
tirmiş, ve şair ruhunun hassasiyeti ile üfle
diği zaman dinleyenleri tabiatın bakir sih~ 
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riyle sarmış, ve kah 
ağlatmış üstad; kale
mini gilzetle tö kez

lenmekden koruma
sını bilmiş bir hiciv 
şaırı ; 1909 yılının 

Ocak ayında Tokadın 
Soğukpınar mahalle
sinde doğdu, babası, 

Sivasda istinaf mah
kemesi azalığında ve 
Sivas Askeri · ;Rüşti

yesinde kavaidi Iisa
niye muallimliğinde 

bulunmuş ve 1908 Necati Başara 
Haziranında İstanbul' (Resim: Nezih) 

da vefat etmiş şair Sivaslı Mütevellizade 
Ömer İhya Efendidir (B.: İhya Efendi, 
Ömer); validesi de Tokad eşrafından Arslan
zade Cilban -Hacı'nın kızı Şerife Hanımdır; 

hali hayatda ve Necati Başaran'ın yanında
dır. 

Yukarıdaki tarj);ılere göre Necati Başa
ra babasının vefatından yedi ay sonra dünya
ya _gelmiştir; ilk ve orta okulları Tokadda 
bitirdi, Sivas Lisesine girdi, liseyi. onuncu 
sınıfdan terk ederek İstanbul'da Bağçeköy 

· Orman Mektebine geçdi ve oradan· diploma .--· 
aldı, Tokadda, · Sivasda, Trabzonda orman 
memtıru olarak çalışarak 1944 de İstanbul'a . 
geldi, 1960 da İstanbul Unkapanı Bölgesi Or
man Kontrol Mühendisliğinde bulunuyordu. 

Musiki il~ iştigali masum çocukluk ça
ğında başlamışdır, hikayesi çok şirindir: 

Anadedesi çiftliğine giderken yetim to
rununu ekseriya yanına alır götürürmüş, 

Necati ~edi yaşlarında kadarmış, bir gün 
köyde dedesinin çobanı çocukdan bir kaval 
istemiş, bu siparişi unutmayan · çocuk kasa
baya geldiklerinde çarşıdan bir kaval almı~, 
meğer kavalın iyisi . erik ağacından olurmuş, 
çoban Necatinin getirdiği kavalı beğenme

miş, kaval çocukda kalmış, ve daha o gün üf
lemeğe başlamış. Aradan kısa bir zaman geç
miş, kasabadaki evlerinin bağçesinde havuz 
başında kavalını üfleyerek bir türkünün nağ
melerini. çıkarmaya çalışıyormuş, türkü şu
dur: 

Tokad'dan aldım bakır 
Yosmam gözlerin çakır· 

O çakır gözlerine 
· Kurban olsun bu fakir 

ÇG,cuğu komşuları binbaşızade Celal Bey 
(Ceial Erman) dinliyormuş, bu zat bir musi
kişinasdır, Tokad'da bir musiki yurdu açmış, 
gencleri toplamış, talim ile meşguldur, kü
çük Necatideki büyük istidadı derhal seze
rek yurda almış ve evvela nota öğretmiş. 

Necati Başara tokatda orta mektebi bi
tirinceye· kadar· ilk hocası bu Binbaşızade Ce-: 
lal Beyin yanında çok ciddi bir tahsil ~gördü 
ve sağlam musiki terbiyesi aldı; başda üd ve 
ney hemen bütün sazları çaltjıaya ve üfleme
ye başladı, ve klasik türk musikisinde yir
mibeş otuz fasıl geçdi. İstanbulgaki dört se
nelik tahsil müddetince de musikiden bir an 
ayrılmadı, üstadlarla tanışdı; Neyzen İhsan 
Bey bir gün. basit bir teneke kaval ile :fasıl
lara iştirakini hayretle gördü ve ·Necatiyi 
Darüttalim'e götürerek hususi ney dersleri 
verdi, ve sonra Fahri Kopuz'un dershanesi
ne iftiharla takdim etti. Bu sefer fasıllara 

nısfiye ile iştirak ederek· onda da büyük ka
abiliyet gösterdi. Yine bu yıllar içindedir ki 
ayrıca Hakkı Derman ve Klarinef Bahri Bey
lerin Letafet Apartımanındaki topluluğuna 
devam etti. 

Orman Mektebinden mezun olunca Nik
sar, Erbaa, Reşadiye kazaları orman bölge 
şefliğine tayin edildi. Vazifesi icabı dolaşdı
_ğı köylerde halk şairleri ve sazcılarla haşir 
neşir oldu, halle musikisinin cazibesine ka
pıldı, sağlam nota bilgisi ve kavala mutlak 
hakimiyeti sayesinde topladığı parçaları no
taya geçirdi, bu suretle elinde muazzam bir 
halk türküleri repertuvarı meydana geldi. 

Necati Başara'nın ille eserinin doğduğu 
yer, bu memuriyeti esnasında Erbaanın Bu
ğalı Yaylası oldu; onun da hikayesi güzeldir: 

Yanında muhafaza memur vardır, yay
lada ahtlyi vahşi bir çoban kızı görürler, Ne
cati: 

- Koyuna bak koyuna!. 
Der, muhafaza· memuru nükteyi, telmihi 

kavrayamaz, şairin sürüyü kasd ettiğini zan 
eder: 
~ Ya .. bey, der, maşallah se.miz koyun

lar ... 
Kızın adı Zekiyedir, dibinde köpürmüş 

çay gürleyen uqurum gibi haşmetli. bir gü-
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zellik, karşısında fazla duramaz, göz kararır
sa insan o girdaba yuvarlanabilir, atını mah
muzlar ve kaçar, ve kaçarken sesini atının 
nal ahengine ayarlayarak türküsünü tamam
lar: 

Koyana bak boyuna 
Bak :rosmaııuı boyuna 
Zekiyenln saçlan 
Dolanıyor boynuna 

. ·, 

Bu türkü bilahare Mesud, Cemil Tel ta
rafından Ankara Radyosunun "Bir türkü 
öğreniyoruz .. " saatinde halka öğretilmiş, 
filmlere, plaklara okunmuşdur, bir 19 Ma
yıs gösterisinde de gençler bu türkünün rit
m.ine uyarak jimnastik hareketleri yapDll§
lardır. 

Necati Başara'nın ikinci -türküsü kendi-· 
sinin· en beğendiği eseri «Fadime> dir; şair: 
«Fadimemi herkesin sevdiğine kaanüm .. » 
diyor. Niksarın Çamiçi nahiyesinde Gülebi 
köyUnde pınar başında gördü,ğü güzel bir kı
zı ormana daveti.dir: 

Kız Fadime Fadime 
Sana diyeceğim var 
Ama kimseye dlme 
İderim Vallab ar 

Gel şu orman boyana 
Dolanayım boynuna 
Ay bulata girince 
Sanolayım koynuna 

Sonra eserleri birbirini takib etti: «Sarı 
buğday başıyım», «Nadide>, ·«Fıtnab (pla
ğa okunmuştur), «Halime», «Kara Kız», «Yu
muk yumuk pamuğum», «Niksardan çıkdım 

I 

yayan» . (filme okumuştur), «Şinanaydb, · 
«Kırdım sana değen eli», «Değme güzel değ
me» en meşhurlarıdır. Bunlardan başka Yu
nus Emre'nin, Derdlinin, Emrahın, Veysel'
in ve bilhassa Karaca Oğlanın güftelerinden 
elliden fazlasını bestelemiştir. 

lstanbul'a geldikdeiı sonradır ki eser
ler bestelemeğe başladı: «Köy Valsi» (söz 
avukat Vecdi Barmanın), «Hasretinle dolu 
gönlüm» (söz avukat Saiın Sarıgöllünün), 

«Ey gözlerinin sihrine mest olduğum dilber» 
(söz kendisinin), « Yine düşdüm yad illere 
ayrıldım Elifim.den» _(söz kendisinin, Yeşil 
Kurbağalar filminin müzik direktörlüğü ya
parken bestelemiş ve bu filme Salahaddin 
E,rorhan tarafından o~unmuşdur). 

Necati Başara şiir yazıiıağa çocukluk ·ça-

ğında, orta mekteb talebesi iken başladL Bu 
şiirler arasında yaşından umulmayan feta.., 
net ve nüktedanlıkla ilk hiciv ve latifelerini 
söylemeğe başladı, mesela, simasını ancak 
sarıklı bir resminden tanıdığı babasının müh
ründe: 

SA.bibi mArifete dildi.de 
Ömer İhya Mütevellizade 

yazılıydı, kendisine böyle manzum bir mü
hür yazdı: 

Necati Başara Tokad 
ller zaman yüreği . rahat 

Şiirlerinde, bilhassa bestelenmek üzere · 
yazdığı manzumelerde. kendisine «Aşık To
kad'lı» mahlasını münasib gördü, mesela Fıt
nat için yaptığı ve divan sazı ile bir Kolom
biya plağına okuduğu hicaz makamındaki 

eseri: 
Evlerimin kapusu çifte kanadlı 
Önünden geçiyor bir yağız atlı 
Bak neler söylüyor Aşık Tokadlı 
Fitnat Fıtnat ölüyorum aman nerede kaldın 
o baygın bakışınla kalbimi çaldın . 

Sivas Lisesinde, Orman Mektebinde, 
sonra memuriyetle bulunduğu Tokadda,, Si-. 
vasda, Trabzonda, Bursada musiki ile iştiga
li, yarının ilerlemesi ile artan alaka ile devam 
~tti. 1941 yılı sonlarına doğru, Almanlar Yu
nanistanı işgal ederken ikinci defa ihtiyat 
subaylığına çağır.ıldı. O kışı, Bolayır sırtla

rında, çadırda geçirdi, topcu zabiti olarak ba
taryasının başında Saros Körfezini gözetledi. 
1942 de tümeni Denizlide ihtiyata alındı, b,u · 
intikal sırasında alay kumandanının tevec
cühü eseri izinli olarak 1stanbui'a geldi ve 
o sırada Ankara Radyosuna imtihanla saz. 
sanatkarları alına~ağını öğrendi, bu imtiha
·na girebilmesi için musiki bilgisini genişlet~ 
mesi lazımdı, bestekar Hafız Saadeddin 
Kaynakla tanışdı ve ondan büyük usülleri 
meşketti. Üstad Neyzen Tevfikin neyde çı
kardı orijinal vibrasiyonu elde edebilmek 
için bir kaç defa Bakırköy Hastahanesine 
gitti, fakat bu günü birlik ziyaretlerle gaa
yesine ulaşamayacağını anlayınca, başhekim 
muavini bestekar Neşet Halil Öztan'ın dos:
tane bir yardımını gördü, kendi tabiridir\ 
Neyzen Tevfikin 18 inci koğuşdaki odasının 
¾itişiğine posdunu serdi, müz'iç; nağmelerle 
üstadı tahrik ederek ona uzun uzun ney üf
letti», ve eskilerin tabiri ile ·«alacağı nakşi 
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aldı»; girdiği imtihanı da birincilikle kazan
•dı, ve Aydına :inüfrez olarak verilen taburu
na iltihak etti. Ata binmekteki meharetini 
gören 32. Tümen kumandanı General Müm, 
tazın emri ile Kermencik nahiyesindekı 

müstakil süvari bölüğüne nakledildi, orada 
altı ay kadar kumandan vekilliği yapdl, ter
hisinde de Trabzon'a tayin edildi, oradan Si
vas'a naklolundu, asıl mesleği ormancılık ol
makla beraber sanatkarın yeri muhakkak ki 
Türk Musikisinin büyük ocağı İstanbul şeh
ri idi, orman umum müdürlüğü bu sarih 
hakkı teslimde geçikmedi, Necati Başara 

1944 de İstanbul'a geldi, Hemen Hafız Saa
dedini buldu ve onun tavsiyesi ile Hasan 
Tahsin Parsadanla tanışdı. Artık musiki ma
lfunatı ve sazlara hakimiyeti akran . ve em-·, 
sali arasında kimse ile ölçülemeyecek kadar 
geniş ve sağlamdı. Hasan Tahsin Parsadan 
tarafından Eminönü Halk Evinde Nedim 
Akçer'e takdim edildi, Halk Evinde sosyal 
çalışmalar başkanı olan Nedim Akçer tara
fından da ayni halk evinde folklor kolu baş
kanı tayin edildi. Necati Başara bir tarafın
dan bölge orman müdürlüğünde memuriye• 
tinde devam ederek büyük bir şevk ile işe 
başladı, Emin'önü Halk Evindeki musiki he
veskarı gençlerle bir «Halk Türküleri Ko
rosu» kurdu; bu koro evvela halk evi salo
nunda ·vermeğe başladığı konserlerle kısa 

bir zaman içinde İstanbul'da bir şöhret oldu. 
1949 da İstanbul Radyosu . ikinci defa 

olarak kurulub açıldığında üstad Cemal Re
şid Beye takdim edildi; o . takdim gününün 
hatırası da şudur: 

Necati Başara kırk yaşında idi. Uzun 
boylu, levend yapılı, gözleri ateşi zeka ile 
parıl parıl, bakışları saf, musikide bir hüner 
gösterecekdi; ceketinin iç cebinden kiraz 
ağacından bir çubuk çıkardı, eskiden gaayet 
kıymetli hediyeleri tevazu boğçasına sarar
lar, «Çoban armağanı çam sakızı» derlerd~ 
Başara da: 
~ Çoban armağanı çam sakızıdır üsta

dım.. diyerek kavalını üflemeğe başladı. 
Maestro çubuğu ile memleketimizin sı

nırları dışında, Avrupa'da orkestralar idare 
etmiş Cemal· Reşid Rey, Necati'nin dudakla
rındaki kiraz ağacından ·dağılan nağmelerde 
öylesine rüstik bir aleme sürükleniverdi ki 
Aşık Tokadlıya İstanbul Radyosunda müsta-

kil bir saat vermekde en küçük bir tereddüd. 
göstermedi. Necati Başara .Eminönü Halit 
Evindeki korosunu «Şen Türküler Güınesb · 
adı altında İstanbul Radyosuna götürdü. 
· İstanbul Radyosundaki çalışmaları 1955 
yılına kadar devam etti. Bu arada beş sene 
kadar da radyodaki «Orman Saati>ni idare 
etti; ağa~ sevgisini yayma ve ormanlarımı- · 
zın cehil yüzünden tahribi önleme yolunda 
yapılan bu konuşmalara manzum · öğüdler1 
nükteler ve saz nağmeleri katarak müzikal 
bir skeç çeşnisi vermişdi. Bu konuşmaların 

hakiki muhatabı İstanbul ve diğer büyüklü 
küçüklü şehirler halkı değil, ormanlarımızı 
tahrib eden eller, köyümüz idi. Onun içindir 
ki Necati Başara bu skeçlerinde, fevkalade 
muvaffak olduğu köylü ağzı ile konuşuyor
du. Mesud Cemil Tel İstanbul Radyosu mü
dürü olunca orinan saatindeki skeçlerin fa
sik türkçe ile. konuşmasını istedi, o da nok
taf nazarında haklı idi, radyonun· muhatabı 
bütün alemi medeniyet idi, cihan dilimizin 
en güzel telaffuzunu dinlemeliydi, kaldı ki 
köylü de açık şehir dilini, taklid köylü ağ
zından çok daha ciddi alaka ile dinleyecek
di. Necati Başara müdürün isteğine uymadı, 
müdür ısrar edince orman saatini idareden 
kendisine yakışmayan huşunetle çekildi. Bu 
huşunetin tabii neticesi, az sonra da radyo
daki «Şen. Türküler Gümesb seanslarına son 
verildi, Başara İstanbul Radyosundan tema
men ayrıldı, onun seanslarının yerine Mu
zaffer Sarısözen'in «Halk Türküleri» kondu. 

İstanbul Rad) osundan ayrılması hadise
si üzerine Necati Başaran~ın Mesud Cemil 
Tel'e hır koşma - hicviyesi vardır. ·Derin bir 
igbirarm eseri de olsa Buğalı Yaylasındaki 
çoban Zekiyeye ve Gülebi Pınarındaki. Fadi.
meye türküler yazan bir kaleme asla yaraş
mamışdır. Başara bu hicviyeyi neşretmişdir 

zan ediyoruz, bir gün derin nedamet duyaca
ğı aydın bir hakikatt_ir. 

1955 de radyodan ayrılınca Çarşıkapu

sunda «Sivil Mehter ve Milli Oyunlar . Şirke
tbinde müstakil bir dershane açdı; bu satır
ların yazıldığı 1959 yılı Kasım ayında bu 
dershanesi dört yıldanberi faaliyetde bulunu
yordu, ve Necati Basara' talebelerine umumi 
müzik ve müzik kültür -dersleri veriyor, 
gençleri radyolarımıza alınacak elemanlar 
için açılan imtihanlara hazırlıyordu. · 
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Yine bu s~n yıllardadır ki umumi kon• 
serler vermeğe başladı, İstanbuldaki Türk 
filin şirketleri tarafından çevrilen yerli film
lerde möz~al .sahneler için davet edilmekte
dir, sazından ve bilgisinden istifade edilmek
tedir. 1959 yılına kadar on iki yerli filmde 
emeği geçmişdir. 

Aşağıdaki terennümü -çok sevdiği Nük
het Yücebilgin'in şanındadır; . bu· ismin hatı
rası şair ·müsikişinasın . mahremiyetinde ka- ' 
lacaktır: 

Benim yirim 
İşte bu benim yarim: 
Elik yüzlü 
Üveyk gözlü 
. Suna boylu, . melek yüzlü .. 
Yer yerinden oynasa 

. K4inatın nesi varsa 
Bir olub beni . boğııa 
Vermem onu iller~ 
Atılırım güle güle 
Ölümlere 
Bak hele dime 

~ğil ile. 
Ecele bile 
Vermem 
Ecele ... 

Sohbeti tatlı bir meclis adamıdır; neşeli, 
gamsız görünür "zahiri gerki gülüp kalb gö
zü kan ağlayan'' insaµ.lardandır, "güzel" seç• 
mede olgun bir. zevk sahibidir. Azıcık içki: 
ara sıra- kağıd oyunları masum küçük zevk
lerindendir. Kasım 1959. 

1960 yılı Temmuzunda evlerıdi. 
BAŞARAN (Mehmed Fethi) - lstan

buJ'.un sportmen şöhretlerinden, "Eren
köy Spor Klubü - Hilal Gençlik Klubü -
nun kurucularından; 1893 d,e İstanbulda 
doğdu, Harbiye Nezareti eczacılarından Tah
sin beyin oğludur, ibtidai ve rüşdi tahsilini 
Bürhani Terakki'de, idadi tahsilini de Mer
can İdadisinde yapmış ve Hukuk Fakültesin
den mezun olmuştur. Bir müddet avukatlık 
stajı yapmış, Adliye Nezareti Ticareti Bah
riye Mahkemesi ~aleminde mülazemetle ça
lışmış, Birinci Cihan Harbine iştirak ederek 
Cemal Paşanın iaşe zabitliği hizmetinde bu
lunmuştur. Spor ile iştigali, çocukluk çağ
larından .başlar, arkadaşları arasında Fethi 
Tahsin adı ile anılır, muhtelif tarihlerde, Tür• 
kiye İdman Cemiyetleri ittifakınçia ınıntaka 

reisliği yapmış, o zamanın nızamnamesi yazı
lır iken kıymetli emekleri geçmiştir. Bir nab
zecik de sahne hayatında bulunmuş, "Üvey 
Ana" adında bir piyes yazmış bizzat vazife 
alarak piyesini sahneye koymuştur. 

Mesleki hayatında, Evkaf Umum Müdür
lüğü Hukuk Müşavirliği muavinliğinde ve 
umum müdürlük muavinliğinde bulunduk
tan sonra başvekil İsmet İnönü'nün muvafa
kati ile, uzun zaman, Türkiye İş Bankasının 
hukuk müşavirliği servisi şefliğini yapmıştır. 
1939 yılı Eylfilünda, bu bank~ın resmi bir. 
işinin halli için gittiği Ankarada vefat etmiş
tir, naaşı İstanbul'a getirilerek, Karacaeh
med'deki aile makberesine defnedilmiştir. 

RHat Köprülü 

BAŞA ZİNDAN OLMAK - Halk ağzı 
deyim; türlü mihnet içinde, huzursuzluk, 
mahrumiyet ile rahat yüzü görmeme; vefa
sız, nankör sevgilinin firarı ·karşısındaki hal; 
pek aziz sevgililerin ölümü ile hayatda duyu
lan kara boşluk, yalnızlık: 
Bu cihan kimine kasn tareb ö iyşl ~afa 
Kiminin mihnet ile bişma zından ancak 

Bikl 
Nankörlüğiin, firarın 

Çapkınlığın şAnından 

Sürünürsün sen yarın 
Unar mı hiç bir nidan 
Lakin bu dilftkann 
Dünya başma zından 

Ali Çamlç 

Sensiz başıma dünya 
Bir zmdandır şu an_da 
Keysiile~ hayill 
Zlncirimdir zındanda 

Ali Çamiç 

BAŞBAÖI - Halk ağzı deyim, dildade, 
sevgili; misal: 

Başbağı, yavuklu bilmedik, babamız ka
rar verdi, anamız görücü gitti nikahda kera
met var dediler, gözümüz kapalı gerdeğe gir-
dik. . 

BAŞBAGLAMAK - Esnaf argosunda 
« bir adamın meslekde cehlinden ve hırs ile 
tamahından isti~ade edilerek elinde buluna:a 
malı, hakiki değcarinden çok üstün . kıymet 
biçme hilesi ile aşla satamayacağı hale koy
mak»; bilhassa sahhaf ve koltukcu esnafı 

ağzında kullamlır. 

Meseli sahhaf Hasan'in elinde nadir rast-
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lana bir kitabcık . vardır, «Lüleci Yekta 
Efendi ile garib çocuk Hikayesi»; nadir rast
lanır ama zamanında 5 kuruşa satılmış olan 
bu hikaye kitabı zamanımızda en çok 5 lira 
eder. Bir ilim adamı yahud bir kitab merak
lısı gelir, bu eseri ismi ile asar, tamahkar 
Hasan, kırk yıldır rafında duran kitaba yüz 
lira ister, tabii satamaz ve alıcı da bu fahiş 
l&lebi dolaşdığı diğer dükkanlarda. nakleder. 
Bu sefer onların içinden bir muzib çıkar, 
Hasan'a koşar: 

- Sende Lüleci Yekta Efendi var mı? 
/ 

-Var! .. 
- Elli liraya b.ir müşteri buldum .. 
- Yüz lira! .• 
Mtizib adam kısa bir münakaşadan_·sonra 

döner, hikaye kitabının başı bağlanmıştır; 

«Lüleci Yekta Efendiye 5 yerine 10, oh yeri.
ne 20 lirada verilse Hasan «Elli lira verdi
ler! .. » diye o kitabı artık satamaz, elli lira
yı da kimse vermez. 

1930 - 1935 arasında bir kolt~cu, elin
deki kıymetli malların başları bu sftretle 
bağlanarak iflasa kadar sürüklenmiştir. 

Mehıned Koçu 

BAŞBAKJIUILU - Tanzimatdan evvel
ki devirde maliye baş müfettişinin' unva:pı; 

maliye müfettişlerine de «bakı kulu» deni
lirdi. 

Başbakı kulları, Divanı Hümayun azası 
olan Baş defterdara (Maliye Vekili yerinde) 
bağlı; maliye kaleminde çekirdekden yetiş
miş, nhnusu, ve avamı tabiri ile kılı kırk ya
ran dikkati ile tanınmış, hazine menfaatleri
ni ve haklarını arayıp korumada amansız si
m&lardan seçilip tayin edilirdi. 

BAŞBAKKAL SOKAGI - Şehremini'
nin Me]ekhatun Mahallesi sokaklanndandır; 
Dutlubakkal sokağı ile Selam ağası ve Lali
zade sokakları arasında uzanır; kavisli, dir
sekli bir sokaktır, 1934 Belediye Şehir Reh- _ 
berinin 10 numaralı paftasında görüldüğü 
gibi dümdüz bir yol değildir; Dutlu Bakkıl 
sokağı kavuşağı başından yüründüğüne göre 
sol kolda Melek çeşme ve Hatib sokakları ve 
isimsiZ bir sokakla kawşakları vardır. Blr 
araba rahat geçecek genişlikde kabataş döşe
li, bozuk bir yoldur; bağçeli, bağçesiz, kagir, 
ahşab fakat hepsi muta.vazı gelirli aile mes
keni evler arasından geçer; bağçeli bir ma
halle kahvesi, 2 bakkal; 1 kasab dükkanı bir 

BAŞCI ESNAFI 

d.e sabun imalathanesi vardır (Ağustos 1960) 
Hakkı Göktürk 

BAŞOi ESNAFI, BAŞCILAB - Koyun 
ve kuzu başı pişirip satan esnaf; lstanbul'
un günlük hayatında, bilhassa bekar odala
rında ve hanlarında, veya çalışdıkları Jıer

hangi bir yerde .yatıp kalkan bekar uşağı 

amele, ırgad diyar gariblerini, ayak takımı
nı, büyük şehrin dar gelirli halkını asırlar 

boyunca beslemişlerdir. Bir kısmı dükkan 
sahibi, bir kısmı seyyar esnaf olmuştur; sey
yar olanlar akşamları İstanbul'un meyhane
leri ile meşhur semtlerini, çarşı ve sokakla
rını da dolaşmışlar, sofralarında meze çeşidi 
arayan akşamcıları da hoşnud etmişlerdir. 

Dükkan sahibi başcılar; başın yanında 

· işkembe çorbası, paça da pişirip satmış, sey
yarları da baş suyuna. çorba, pil~v, kuskus 
pilavı yapmışlardır. 

Baş, ya haşlanmış söğüş, yahud fırınlan
mış, hazan da tandırda pişirilmiş olarak sa
tılmış, zamanımızda da satıla gelmektedir. 
Tandır başcıları zamanımızda kalmnmış gibi
dir; ,1945 - 1950 arasında, adını· maalesef 
tesbit edemediğimiz ihtiyar bir ermeni Kum
kapuda deniz kenarında, hatta ön kısını de
ne buğuda pişirilmiş kuzu başı getirirdi, ga
'niz üstünde salaş olan Agob'un meyhanesi
ayet nefis mezelik olan bu başlar bir anda 
kapışılarak alınır, biterdi. 

Onyedinci asrın büyük Türk muharriri 
ve seyyahı Evliya Çelebi başcı esnafı hakkın
da şu malumatı veriyor: 

"90 dükkan, 500 neferdir; pirleri Seyfed
din'dir. i'slartıdan evvel pirleri Keykavus'dur. 
Hazreti Resul asrında İmam Hasan'ın aki-

. kası olan koyunun kelle ve paçası sirke ,ve 
satmısak ile Seyfeddin tarafından pişirilip 

huz:uri Resule getirildi, Hazret eklittikde 
Seyfeddine dua etti, Enes bin Malik anın be
lini bağlayub başcılara pir eyledi. .Hazreti 
Resulün başı ağrıdıkda Cebeli Ebikabise çı•• 

kar, bu Seyfeddin baş getirip ekliderdL Ha
len sünneti Resuldür diye nice bin hacılar 

mezkur dağda koyun kellesi yerler, bir da
ha baş ağırısı görmezler; bunun için o dağ, 
baş kemikleri ile dolmuşdur. Esnaf alayında 
bu başcılar da arabalarını başlarla süsleyülı: 

- Canım yağlıca, sekelice, sarmasaklıca ! . 
diye başrışarak geçerler». 

Dördüncü Sultan Murad zamanında tan-
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zim · edilmiş bir narh ve esnaf nızamı defte
rinde başcılar için şu kayıd bulunınaktadır: 

«Başcılar pişirdikleri _ baş ve paçayı te
miz tutarlar ve iyi pişirirler, bayat ve kıllı 
olmaya. Koyun başına zamanına göre narh 
verile, ve paçanın her zamanda dört tanesi 
bir akçeye olur, .ziyade narh olmaya, sirkesi 
ve sarmısağı tamam ola». 

Ayni asır sonları ile onsekizinci asırda 

tanzim edilmiş bütün narh defterleri . ve es
naf nizamnamelerinde başcılar hakkında yu
karıda hüküm dfilma tekrar edilmişdir. 

Bibl: EViiya Çelebi, I; Maarif Vekaleti yayın
larından Tarih Vesikaları dergisi. 

BAŞOi MAHMUD CAMİİ ÇIKMAZI -
Cerrahpaşa mahallesi sokaklarındandır; He
kimoğlu Ali Paşa caddesi il~ Haseki cadde
sinin birleşdiği yerdedir, bir' araba girebile
cek genişlik de olup vaktiyle kabataş döşen
miş ise de uzun z~an bakılmamış, yer yer 
toprak olm~tur. Üzerinde en çok üç katlı, 
ikisi teneke kaplı, dördü bağçeli evler orta 
halli diyebileceğimiz ailelerin meskenleridir. _ 
Sokağın sağında iki araba genişliğinde top
rak bir yolla Karabaş sokağına geçilir ki 1934 
Belediye Şehir Rehberinde (11 numaralı 
pafta) gösterilmiştir. Sokağın bitimi meyda
nı~ın bir açıklıktır; burada yıkılmış 1:>ir kaç 
evin arması Vezir Odaları ç~zına gecid 
olmuştur. 

Başcı Mahmud Camii (Başcı Mescidi) bu 
sokakdan uzakça bulunduğuna. göre . bu çık
maz - çıkar sokağın adını hangi münasebetle 
aldığı tesbit edilmedi (Temmuz 1960). 

. Hakkı Göktürk -

BAŞOi MAHM® ÇEŞMESİ ~ Haseki
de Özbek Süleyınan Efend,i Sokağı ile Cev
det · Paşa Caddesinin keşişdiği dört yol ağzın
dadır. . 1953 de ayni yerde 1:>ulunan harab 
Başcı Mescidi tamamen yıkdırılıp kaldırılır 

iken orta yerde kalmıştır. Cebhesi kesmetaş
dan, arkadaki hazinesi kabataş .ve ince tuğ
ladan olup aşağıdaki kitabesi geçen asır ba
şında bir tamir görmüş olduğunu göstermek
tedir: 

.ve ·sakaabiim Rebbihüm şe.rAben tahiira 
•Başcı Bacı Mahmud Efendi lbnJ Sinan çeşme

- sldlr, 

sene 121~ (M.1803) ». 
Başcı Mescidi yıkılır iken bu çeşmeyi, de 

kaldırmak istemişler, semt halkının • ısrarlı 

Başcı Mahnıud Çeşmesi 

(Resim: B. A,) 

itirazı ile her nasılsa bırakılmıştır, restore 
edilir ise bulunduğu meydancığı tezyin ede~ 
cek olan bir eserdir (1960). · 

Hakkı GöktürJ[ 

. BAŞOi MESCİDİ - Hasekide Özbek 
Süleyman Efendi sokağı ile Cevdet Paşa 

caddesinin kesişdiği dört yol a,:zında idi; 
Hadikatül Cevamiin kaydine göre banisi Fa
tih Sultan Mehmed'in Başcıbaşısı Sinan oğlu 
Hacı Mahmuddur, hicri 900 (Miladi 1494-
1495) de vefat etmiş ve mescidinin yanına 

defnedilmiştir; minberini Hacı Salih Efen
di adında bir zat yaptırmış idi. 

Mescid halk ağzında banisinin de adı zik
redilerek Başcı Mahmud . Camii diye anılırdı. 
Civarındaki Haseki Camiinin kayyumu !s~ 
mail Efendi ile semt halkından Ahmed Ak
çebal'm anlatdıklarına göre 194 7 de metruk; 
dört duvardan ibaret bir harabe idi, yalnız 
minaresi sağlam duruyordu; 1953 de bu ba
kiye de kaldırılmış, bu arada banisinin kab
ri de yok olmuştur (1960). 

Hakkı Göktül"k 

BAŞCOCE - (B.: Saray Cüceleri) .. 
BAŞÇAVUŞ AGA - Yeniçeri Asker 

Ocağının büyük zabitlerinden bfrinin unva
nı; Ağa bölüklerinden 5. inci Bölüğün -ku
mandanı, bütün ocağın da başçavuşu idi (B. : 
Yeniçeriler, Yeniçeri ·Asker Ocağı). . 

Başçavuşun 5. iııci Bölük kumandaı:ılı

ğından gayri Ocak başçavuşu olarak .vazife-
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1eri şunlardı: · 
1 ~ Aga kapusunda Ağa Divanı kurul

duğunda, , oturumu, metni hiç değişmeyen 

bir dua okuyarak açmak.- · 
2 - Her Çarşamba günü, yeniçeri kışla

sı koğuşlarına verilen mumun dağıtımına ne-
zaret etmek. · 

3 - Yeniçeri Ağası tarafindaıı verilen 
emirlerı, Aksaraydaki Et Meydanında Yeni 
Odalar adını taşıyan kışlanın avlusu ortasın
da bulunan Orta Camide Ocaklıya, yeniçeri
lere tebliğ etmek. 

4 -Ulilfe tevzii divanında, Yeniçerilere 
para -torbaları alıp kaldırmaları işaretini ver
mek. 

5 - Orduyu Hümayun sefere çıkarken, 
Yeniçerilerin İstanbul'da yapa geldiği sefer 
resmi geçidini tanzim ve idare etmek. 

6 - Azil edilen Yeniçeri ağası, eğer sür
gürı de ediliyor ise, ağayı gideceği yere ka
dar götürmek. 

7 - Yeniçeri Ocağına alınan acemioğlan
ların Ocak kütüğüne kayıd ve kabul merasi
minde, her. emre kaydsız şartsız itaat etmeye 
mecbur olduklarını bildirmek için o gençle
rin kulağını çekip enselerine ananevi tokadı 
atmak. 

8 - Aga kapusuna herhangi bir iş veya 
şikayet için gelenleri dinlemek, lüzum görür
se gelenleri Yeniçeri Ağasının huzuruna· çı-
karmak. i 

9 - Yeniçeriler bir askeri ihtilal çıkar
mak için Aksaray Kışlasının Orta Camiinde 
toplandıkları zaman, ki bu toplantılar bir 
anane olarak daima yatsı namazından sonra 
yapılır ve · cainiin ortasına yalnız bir tek 
şamdan konulurdu, ihtilal maddesinin görü
şülmesi başlar iken o mum da söndürülür, 
müşevviklerin kimler olduğu belli olmamak 
için karanlıkda ·konuşulurdu. Bu toplantilar
da mum söndürme vazifesi de Başçavuş Ağa
nın idi: 

10 - Herhangi bit suçdan mahkum Ye
niçerilere verilen cezaların yerine· getiriline
sine Başçavuş Ağa nezaret ederdi. 

Başçavuş Ağanın, kendi bölüğü efradın
dan başka, diğer Yeniçeri Ortaklarindanın 

en kıdemlilerinden yüz otuz Yeniçeri vardı; 
Ocağın başçavuşu olarak bütün ortalarla mü
nasebetini onlarla sağlardı. 

Başçavuş Ağa başına, ucu arkaya kıvrık 
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sorguçlu keçe külah, sırtına, kırmızı dolama
kaftanı, içine eiıtiri, bacağına kırmızı şalvar, 
ayağına da mert pabuç yahud sarı çizme gi;. 
yerdi. 

Divana giderken ata biner,- başına külah 
yerine çorbacı üsküfü. giyer, sorguç yerine 
turna telleri takardı; sırtına da çuhaya kaplı 
kürk - ferace giyerdi. 

Bir debdebe ve servet mümayişi olduğu 
için ayni zamanda bir yabancı elçinin de hu
zura kabul edildiği Yeniçerilere ulti:fe gün
delik hesabı ile askerlik ücretleri dağıtıldığı 
ve «Galebe divan» denilen günlerde kemha 
denilen kıymetli kumaşdan üst elbisesi gi
yerdi. 

Her sene miriden, kışlık ve yazlık iki de
fa, diğer büyük Ocak ağaları arasında Baş
çavuş Ağa da birer top esvablık çuha, birer 
top da çamaşırlık bez alırdı. ' 

Başçavuş Ağa Ocak silsilesi ile terfi etti
ğinde Haseki Ağa olurdu. 

Bir dirlik verilerek Yeniçeri ocağından 

çıkarıldığı takdirde en az 15.000 akçelik bir 
timar verilirdi. 

Bibi.: İsmail Hakkı uzu.ııçarşıİı, Kapukulu 
Ocakları; M, Zeki Pakalın, Osmanlı Tarih Deyim
leri ve Terimleri 

BAŞÇAVUŞ SOKAÖI - Kadıköyünde 
rihtım semtindedir; rıhtım boyu Kadıköy -
Haydarpaşa caddesi ile Söğüdlüçeşme Cad
desi arasında uzanır, sağa sola kavisli bir 
sokaktır; iki araba geçecek genişlikde ve pa
ket taşı döşelidir. Rıhtım boyundan gelindi
ğine göre, 1960 Ağustos'unda sağ başında ye
ni bir yapının tem:eli atılmakda idi; yanında 
7 katlı bir binanın da yapısı henüz tamanı
lanmış bulunuyordu. Bu şeddadi binanın ile
risinde baraka - kagir kulube halinde . dült- . 
kanlarda bir doğramacı, bir kalorifer tesisat
cısı, bir bıçkıcı, bir kereste deposu ve bir nal
bur deposu ve bir· nalbur bulunuyordu; sol 
başda d~ bir· karpuz sergisi ve bir dükkanın-

, dan sonra inşaat malzemecileri ve keresteci
ler sıralanmıştır. 

Sol kolda Mühürdar Esad Bey sokağı ile 
bir kavuşağı vardır. 

Hakkı Göktürk 
BAŞÇUHADAB AÖA - Osmanlı İmpa

ratorlarının -İstanbul sarayında )mderunu 
Hümayun teşkilatında Enderunun en büyük 
amir ve zabiti Sillhdar Ağadan sonra g~len 
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Çuhadar Aia ile ayni mertebe bir saray za
biti; resmi_ unvanı «Rikab Başçuhadarı>dır, 

fakat ba.zan «rikab» kelimesi hazfedilib sa
dece «Başçuhadar» denilir , (B. : Çuhadar 
Ağa; Rikab Başçuhadarı Ağa). 

BAŞDAN, BAŞINDAN GEÇEN - Halk 
ağzı deyim; macera sahibi olmak; feleğin 

türlü sillesini yiyerek görüb geçirmek; aşk 
yolunda türlü cefa,· mihnet çekmek,; misal
ler: 

Başından geçen pişmiş kelleden geçme
miştir (Bu örıiek de ayni manada bir halk 
deyimidir). 

Başından bu kadar şey geçdi, yine uslan-
madı. ' 
Günde bin gez kanlu yasım mevci başından aşar 
Gör neler geçdi bu aşk içinde başımdan benim 

BAŞDAN ÇIKMAK, BAŞDAN . ÇIJ{A
BILMAK - Halk. ağzı deyim, bilhassa genç 
kızlar, kadınlar, oğlanlar, delikanhlar hak
kında söylenir; temiz, namuskar ailenin ev
lad~ iken kötülüklere ıneyl etmek, kötü ar
kadaş, kötü tesadüflerle kumara, ayyaşlığa, 

refahete, · fuhuşa sürüklenmek, iffetini sat
mak,. hırsızlık etmek. Misaller: 

Ehli ırzı çıkaranlar başdan 
Başların kurtaramazlar taşdan 

Sünbülzide Vehbi 

* Gazetelerde yüksek sosyeteye (? !) 
mensub bir delikanlının hırsızlık kasdi. ile 
girdiği bir köşkde yakalandığı okunur: 

- Bu oğlanı· başdan çıkaran anası, ba
basıdır; on yaşında çocukdu, günde o~ lira 
harçlık verirlerdi, sonu böyle olur .... 

* Bir dedi kodu: 
- Dün Mustafa'yı köprü altında iki itin 

yanında gördüm, yalın:_ ayak, pırpırı bir ha
neberduş olmuş, evinden kaçalı bir ay olma
dı, _gül gibi mektebli çocuk olduğuna bin şa
hid ister ... 

--- Ah!. o Dedenin kahvesi yokmU:,, kö
yün bütün çocuklarını başqan çıkaran ora- · 
sıdır.;-heroin zehrine orada alışdı ... 

* Bir bar kızı anlatır: 
- Biz hep kenarın yosmalarıyız.. elleri

miz kınalı, arkamızda iki örgü saç, ağzımız
da gıcırlı sakız, sırtımızda basma entari, çıp
lak ayaklarımızda takunya çeşmeden ~u ta
şırdık, Cibali, Defte:ı:-dar, Bakırköy fabrika
larında işçi idik.. evvela, yolumuza abla- . 
lar ( !) çıkdı, ipe~li, cincik boncuk, iki ka-

deh şampanya, sabahleyin gözümüzü açtık 
ki, olanlar olmuş, bir altıiı bilezik, bir çift el
mas küpe da gözyaşını dindirdi . . . biz hep 
böyle başdan çıkdık beybaba ... 

* Yine bir dedi kodu: 
- Falanın karısı randevu evinde basıl

mış! .. 
- Başdan çıkaran kocası.. sen her ak

şam evinde içki sofrasını kurar, poker par
tisi diye bir alay erkeği evine alırsan akiheti 
budur ... 

* «Şeyhzademiz Osman Beyfendimizi 
bağ baston dolaştıran, tiyatora dedikleri re
zalethanelerde oyuncu kızları ile başdan çı
karan kahve ocağında Hallaç Yusuf dedikleri 
zeberdest haylaz, dinsiz imans.ız laz uşakdın 
(Ruznamei Reşid Efendi). 

BAŞDANKARA GİTMEK - Halk ve 
külhani ağzı argo,, deyim, kötü itiyadlar ve 
ibtilalar, nefis azgınlığının pençesinde karan
lık, felaketli bir istikbale sürüklenme; fırtı
naya tutulmuş geminin sürüklendi kayalara 
çarparak parçalanmasından alınmıştır, peri• 
şan olmak, mahbolmak; misaller: 
Evvel Allah döneceksin çabucak maskaraya 
Uracaksın iki üç dalgada ba.şdan karaya! 

.... , ..... 
Mehmed Akif· 

Genç bir fabrikatörden bahsedilir: -
Alman kızı ile başdan kara gidiyor, koca fab
rikayı ortağına kaptırdı. 

Bir kopuk, kendi argoları ile «Adem Ba
ba» kılığında, yalın ayak, yan çıplak bir kü
çük delikanlıyı ayakdaşına ·gösterir: 

- Kim bu aynalı oğlan? 
- Bursalı Yakl,ıb ... babası milyon.er;. bir 

dalgaya kapılmış, bir ayda başdan kara etti ... 
BAŞ IJEF.tER»AR - Tanzimatdan ev

velki devirde İmparatorluk maliyesinin ba
şında en büyük memurun unvanı, zamanı

mızın maliye vekili yerinde olan zat (B.: 
Defterdar). 

BAŞ DEVECİ - Yeniçeri Asker Ocağı
nın cemaatl~ ortalarından (B.: Yeniçeriler) 
Ocak mekkare develerine bakan ortalar ef • 
radının en kıdemlisi; terfi ettiği zaman Ace
mioğlarlar Ocağın9a Rumeli Ağasr olurdu 
(B.: Acemioğlanlar). 

Divan merasime iştirak eder, divan gün
leri kadifeye kaplı samur veya vaşak üstlük, 
ve sarı çizme giyerler, başlarına balıkçıl tüy
lii sorguç takarlardı. 
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BAi Dtt.stz - (B.: Dilsiz, saray dilsiz
leri). 

BAŞ EFENDİ - . Tanzimatdan evvelki 
devirde, Osmanlı İmparatorlarının İstanbul
da daimi ikametgahları olan ve devlet kütü
ğünde resmi adı Sarayı Cedidi Amire olan 
Topkapusu Sarayının Enderunu Hümayun 
teşkilatında Hazine koğuşunun zülüflü ağa
larından, saraydaki hizmet kıdemi gözetilme
den, liyakat ve ehliyetleri dolayısı ile tayin 

rC:.! 

edilen dört hazine katibinden biri, ve bu 
katiblerin amiri, başı; diğer üç katibde «ikin
ci Efendi, Üçüncü Efendi; Dördüncü Efen
di» unvanlarını taşırdı. 

Hazine Baş yazıcısı da denilen Başefen
di, koğuş arkadaşı zülüflü'\ ağalardan diğer 
üç yazıcı, katib ile beraber «Hazine · Hassa» 
yahud «İç Hazine» denilen, ve içi baha biçil
mez antika tarihi eşya, pek kıymetli hatıralar 
ve mücevherat ile dolu bulunan, ve zamanı
mızda Topkapusu Sarayı Müzesinde teşhir 

edilen Hazinenin defterlerini . tutardı; biri 
giren eşyaya, diğeri çıkan eşyaya mahsus iki 
defter olub bunlara kaydedilmeden hazineye 
hiç bir şey giremez, ve asla çıkamazdı. Def
terlere kayd edilen en hurda teferruatına ka
dar tarif edilerek yazılırdı, tebdili, tagyiri 
imkansızdı. 

Devletin ve memleketin kayıdsız şartsız 
mutlak sahibi olan Padiş~ kullanmak için 
hazineden almak istediği bir şeyi, defterdeki 
kaydı aynen yazılmış bir senedi imzalamadık
ca alamazdı. Bir padişah tahtdan indirildiği 
zaman, karşısında evvela, ellerinde senedler".' 
le, kendisindeki hazine eşyasını isteyen Baş 
efendi ile Hazine koğuşun en büyük amiri 
olan Giyimbaşı Ağayı görürdü; Padi§ah öl
düğü zaman ise, naşi henüz döşeğinde iken 
ayni adamlar gelir, yakın bendeganından · 
senedli hazine eşyasını isterlerdi; ölüm telaşı 
arasında padişah zimmetindeki hazine malı
nın çalınmasına . asla imkanı bırakılmazdı. 

Ehemmiyetle kaydetmek lazımdır ki, ts
tanbul'un fethinden Türkiyede Cumhuriyetin 
ilanına kadar İstanbul tahtına oturmuş otuz 
Osmanlı padişahı arasında hazine malına 

el uzatmış, hazine eşyasını zayi etmiş 

tek sima yoktur. Padişahlar tıynat ve meş
reblerine göre gözde nigar larına, mah
bublarına verdikleri şahane hediyeleri, dai
ma kendi padişahlık tahsisatından yaptırdık-

ları, satın aldıkları mücevherlerden, zikıy

met eşyadan vermişlerdir; ve bilakis, kendi 
keselerinden yaptırtarak hazineye layık bul
dukları şeyleri de,· varislerine değil, hazine
ye bırakmışlardır. 

Baş efendiler ve diğer hazine yazıcıları 

efendiler, asırlar boyunca istisnasız iffet ve 
namus timsali insanlar olmuşlardır. 

Dura dura nefasetini ve dolayısı ile kıy
metini kaybetmiş bazı eşyanın büsbütün te
lef olmaması için, hazinedeki kaydinin ibtali 
ile satılıp nakda tahvili icab ettiğinde, bun
ların kayıddan silinmesi defterini de· Başe .. 
fendi tanzim eder ve padişahın tasdikine arz 
ederdi. 

Bibi.: R. E. Koçu, Topkapusu sarayı 

BAŞESKİ - Yeniçeri Asker Ocağı un
vanlarından, bir Yeniçeri ortasının en kı
demli neferi; ortalarında nüfuz ve itibarları 
çok üstündü. İstanbul şehrinin asayiş ve in
zibatı için şehrin muhtelif yerlerinde kurul
muş Yeniçeri Kollukları (Karakolları) za
bitleri olan Başkarakollukcu'lar daima. bir 
başeski'den tayin edilirdi. 

Yerinde ve icabında orta bayrağını, orta 
nişanını (alameti farikasını) da başeski ta
şırdı. 

Başeski olmuş olmak, yükselme yolund~ 
bir Yeniçeri neferinin ilk. hedefi idi. Başeski 
olduktan sonra, eğer yaşı otq.raklığa · ( emek
liliğe) yaklaşmış ise, tek arzusu İstanbul'un 
canlı, hareketli, ayak takımı, bekar uşağının 
kalabalık olduğu bir semtinde, olmazsa, mu
hafazası kendi ortasına verilmiş olan semtde 
bir kahvehane açmak olurdu. 

Yeniçeri Ocağının ve yeniçerilerin kaldı
rıldığı tarihe kadar lstanbulda «Başeskinin 
Kahvesi» diye anılan yüzlerce kahvehane 
vardı. 

BAŞESKl - Tanzimatdan evvelki İs
tanbul Sarayı teşkilatında, Babüssaade'nin 
muhafızı olan Akağalardan ( = Beyaz ırklar
dan hadım ağalar) bir zabitin unvanı (B.: 
Akağalar; Babüssaade). 

Galata Sarayı Kışla - Okulunun koğuş 

zabitlerinden biri de bu unvanı taşırdı (B. :ı 
Galata Sarayı). 

BAŞ Göz ETMAK - Halk ağzi deyim; 
evlendirmek. 

BAŞ HALİFE - Tanzimattan- evvelki 
devirde, askeri teşkilat da dahil, devlet ka• 
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pusundaki bütün katiblere «halife»; büro, 
daire karşılığı kullanılan «kalem>lerin en li
yakatıfkatibi de «Başhalife» unvanını taşır
dı; mülki idare ve maliye kalemlerindeki 
başhalifeler rüus sahibi idiler; yani memu
riyetleri kaydi hayat şartı ile verilmiş olur
du; amirleri tarafından, vazifenin suistimal 
etmedikçe azil edilemez, kendisi istemedikçe 
veya bunaklık gelmezse emekliye de ayrıla
mazdı. 

Askeri kalemlerde ise azilleri o asker 
ocağının ağasının elinde idi; ağalar da başha
lifelik için hatır, gönül veya akraba kayır
dıklarmdan, . yalnız emirlerine . yapmayan de
ğerli bir başhalifeyi azil edib yerine kendı 
adamlarını tayin ederler, bu yüzden de türlü 
yolsuzluklara, suistimallere yol açdıkdan 

başka, başhalifenin ehliyetsizliğinden kale
min bütün işl~ri aksardı. Eski teşkilatın son 
zamanlarında nihayet onlara d~ rüus verildi. 

Tanzimatdan sonra Başhalüeler «mü
meyyiz» veya «baş katib:. unvanlarını aldı
lar. 

Bibl: M. z. Pakalın, osmanb Tarih Deyim 
ve Terimleri. 

BAŞRA.NELEB - Salhanede kesilen sı
ğır ve koyun başlarının toplanup temizlen
diği yerlere verilmiş isimdir; zamanımızda 

mevcud olmayan ve ne zaman kaldırıldıkla
rını tesbit edemediğimiz bir müessesedir; ha
len sığır ve koyun başları satıldıkları sakar
cı dükkanlarının ayrı bir bölümünde yüzü
lüp temizlenmektedir. 

. Resmi vesikalarda ki kayıdlardan eski 
başhanelerin büyük ve mahzenimsi yerler 
olması gerektiğini tahmin ediyoruz, ki İstan
buldaki başhanelerin hepsi Ayasofya Camii 
vakıflarından yerler idi. Salhanede baş sat
mak şiddetle yasak edilmiş, başlar mutlaka 
başhanelere gönderilir ve oI'ada· çırak adı al
tında usta amele tarafµıdan dikkatle yüzülüp 
temizlenir, başcı esnafı ile sakatcılara temiz
lenmiş satılırdı (B.: Bascı esnafı). Başhane
lerde acemi çırak kufüµiılması da yasak idi. 

Başhaneler Ayasofya Vakıfları idaresin
den kira ile tutulup işletilirdi. 

Büyük miri salhaneden başka Silivri ka
pusuıida, Yenikapuda ve Yenibağçede vaktf 
dükkanlarda üç salhane daha • vardı, ayrıca 
şehrin kesif yahudi nuflisunun bulunduğu 
yerlerde de beş dilltl(anda sığır ve koyun ke-

silirdi. Bu sekiz yerde kesilen hayvanların 

başlarının başhanelere gönderilmeyip gizlice 
esnafa ve halka satıldığı olurdu; aradan 
mütevassıt başhaneci kalkdığı için daha es
naf ve halk bu başları daha ucuza alırdı, fa~ 
kat başhanelerde olduğu kadar itiıiali temiz
lenemezdi. Başhaneciler de Ayasofya Vakfına 
mühim bir ücret ödedikleri için onlarm alıcı 
ve satıcı haklarına da tecavüz edilmiş olur
du. Hicri 967 (miladi 1560) tarihli bir fer
maıi' bu başhaneler nızamının dikkatle taki
bini bildirmektedir. 

BAŞ HASEKİ - (B.: Haseki) 
BAŞHOOA SOKAĞI - Fatihde Şeyh

resmi mahallesinde Fevzipaşa caddesi ile Da
rüşşefaka caddesi arasında uzanır; Fevzi pa
şa caddesi tarafından gelindiğine göre Yedi-

. emirler sokağı, Hafızpaşa sokağı ve Fatih 
caddesi ile birer dört yol ağzı yaparak kesi
şir, sağ kolda Boyacıkapusu sokağı, sol kol
da da Müstakimzade ve Musannif sokakları 
ile birer kavuşağı vardır. İki araba geçecek 
genişlikde olup 1960 Eylulünde beton dökül
mekde idi. Fevzipaşa caddesinden Fatih cad-,· 
desine kadar dik yokuşdur; Fatih caddesi ile 
Mustakimzade sokağı arasındaki pa~çası da 
düzlüktedir. Müstakimzade sokağ~ ~avuşa

ğında bir kavis yaparak sağa kıvrılır· ve gaa
yet tatli bir meyil ile Darüşşefaka caddesine 
iner; Darüşşefaka caddesinin öbür kenarın
da, bu sokağın devamı olan yol Otlukcu yoku
şu adanı alır. 

Başhoca sokağının üzerinde üçer dörder 
katlı beton evler hali vakti yerinde aile mes
kenleridir. Bu binaların altında iki tuhafiye 
mağazası, üç kunduracı, bir döşemeci, bir 
elektrikci, bir terzi, bir kasab, bir bakkal, bir 
gazocağı tamircisi dükkanı vardır; iki doktor 
muayenehanesi bulunmaktadır; Cankorur 
tıbbi mustahzarat laboratuarı da bu sokakta
dır; tarihi bir sanat eseri olarak da Arabkirli 
Müderris Yusuf Efendi çeşmesi bulunmakta
dır ki cebhesi mermer kaplı, mermer sütun
lu, kitabeli ve iki yanında birer mihrabcık 

bulunan bu çeşmeyi İbrahim Hilmi Tanışık 
«İstanbul çeşmeleri» adındaki eserinin birin
ci cildinde mamur ve akar çeşme olarak gos
termiştir; 1960 da susuz, teknesi de taşla do
lu idi. 

Bu Başhoca sokağı, Fevzipaşa ve Darüş
şefeka caddeleri arasında, hemen yanı başın-
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daki Başiman ve Başm.Üezzih sokakiarı ile 
paralel olarak uzanır; Başmüezzin sokağı 

Şeyh Resmi ve kirmasti mahalleri arasında 

hududu teşkil eder, Başiman sokağı ise Kir
masti mahalleleri içinde kalır. 

Hakkı Göktürk . 

. BAŞIAÇIK - Eski İstanbul argosunda 
orospu, fahişe; Müslüman. - Türk Kadını 

Cumhuriyet inkıl~bında örtü altından . çıkıp 
füsanlık hakkı .9lan hürriyetine kavuşunca 

terk edilmişdir j misaller: 
Bir mahalle kahvesi dedi kodusunda: 
- Kanbur Cemil söyledi, Yoğurtcuların 

yeni kiracı başıaçıkmış .. 
- İnanırım, orospuyu zenpareden öğ

ren .. 
* Daracık sokakda karşılıklı pencere de

dikodusu: 
- Duydun mu komşum mümeyyizin 

kızlarını? 

- Ne olmuş? 
- Başı açık olmuşlar _ayol. .. 
- Allah bizimkileri korusun, kötü za-

mana kaldık... .. 

BAŞI. AÇIK GEZMEK ---: Şapka devri
minden evvel Müslüman ". Türk erkek, hatta 
sabi oğlancık olsa sokağ~ başı açık çıkamaz
dı, sokağa çıkmak şöyle· dursun, memur ve- . 
ya serbest meslek erbabı, tüccar, esnaf, ame
le, ırgad, işinin başında dahi, fes, kalpak, ka
vuk, külah, barata, üsküf, takke başında mu
hakkak bir serpuş bulunurdu; bunlardan- bi
rini tedarik edemeyecek kadar düşkün olsa 
bile, _başına bir dülbent, çevre sarar, bağlar
dı; sokakda başı açık . dolaşmak, hiristiyana 
taklid bilinirdi. Hatta, _evlerde, mutlak mah
ren:ıiyetde d~hi sokak serpuşu çıkarılır, mev
sime göre başa bir takke geçirilirdi. 

Sokakda başı açık dolaşmak, bir müslü-• 
man türkün tekfiri için yeter sebeb olmasa 
dahi serserilik alameti sayılır ve zabıtaca ya
kalanırdı; bundan ötürüdürki dilimizde sefil 
ve perişan_ serseri anlamına «baş açık yalın 

ayak» deyimi vardır. Bu,, hale düşenler de, 
gerek hakiki hayat sahnesinde yaşamış · ge
rekse veya bir mahbubun aşkr yolundan cin
net vadisine düşenler olmuştur; ve İstanbul 
halkı onlara «abdal aşık» yahud «cezbe sa
hibi» demiştir, abdal aşık'a hazan kızin.ış, ba~ 
zan acımış, cezbe sahihlerinin de kerametine 

inanmıştır. Bunlardan önyediiıei asır ortasın
da yaşamış Un.kapanlı Keysudar (Saçlı-ya

hud - kaküllü) Mehmed Efendinin porttesirti 
büyük muharrir Evliya Çelebi pek canlı çi
ziyor: · 

«Melamiler Sultanı Hazreti Kapani Meh
med, buna Keysiı.dar Mehmed Efendi de der . 
ler, bu lakaba sebeb keysularının büklüm 
büklüm perişan olm~sı ve kendisinin baş ayak 
çıplak gezmesidir, kış vaktı bir beyaz İmroz 
kebesi giyerek elinde bir teberle dolaşırdı, 

harabati erenlerdendir (B.: Mehmeıi Efendi, 
Kapani Keysudar) ». 

Geçen asır sonlarında yaşamış bir aşık 
abdal portresi de şu satırlar la çizilmişdir: 

«Derviş Ömer ki Çeşme kasabası ehali
sinden olub Kapdanıderya Hacı Ahmed, Ve
sim Paşa hazretlerinin filikasında tersane 
hamlacılarından letafeti simaya sahih bir ta
ze yiğit iken Üsküdar çarşusu esnafından bir 
mahbuba alaka peyda iderek afif olmağla 

elin eline sürmemiş idi, maşuku olan helvacı 
civanı iki çifte dolmuş ile Dersaadete gider 
iken eceli kaza irişiib bindiği kayık. bir iska
na ile müsademe ittikde · garikan fevt ve vü
cudi nazenini. Marmara Denizinde nabud. ol
mağla Hamlacı Ömer bi şuur, başı açık ycilın 
ayak abdal aşık olub kaptanpaşa hazretleri 
ki ehli dil derviş nihad ali himmet· alicenaJ\ 
veziri la Il._azirdir, kemali merhametlerinden 

· melcei dervişı;ın olan konaklarında kamil üç 
sene himaye eylediler, diı.şinde abayi inevle
vi, saç sakala ve sakal bıyığa sarmış aslA dün
ya kelamı eylemez amma kimseye sikleti yok 
idi, akibet ölenle ölünmez ve kişi sevdiği ile 
gömülmez o hali vahşeti terk ile adem kılı
ğına -girdi, paşa hazretleri dahi bir cariyele
ri ile. baş göz idüb civana civan · değil. nigar 
gerekdiğin hak bin olanların malumu ise de 
erbabı dalalete dahi ayan oldu, · Aşık Öm~r 
ş,ifa bulub Kasımpaşa Mevlevihanesi dedeğa
nındandır ve kaydi dahi. tecdid olunmağla 

Tersanei Amirede çavuşdur» (Alacahamam
li Reşid Efendi Ruznamesi). · 

BAŞI BAĞLI - Halk ağzı deyım; 1) : 
Nişanlı,· nikahlı, 2) : İtaatli,: disiplinli, ahval 
ve etvarı mazbut. 

«Böyle başı bağlı ve ol vakte göre nızam
lı asker ile Devleti Osmaniye mansur ola 
geldi» (Koca Sekbanbaşı Layihası) 



BAŞI Bö.ZüK ~ 2182 - İSTANı3u:t 

«Tamam altmış sene Tophane gibi yer
de kahvehane işlettim, çırakları kaşı gözü 
yerinde, eli ayağı düzgün seçtim, kahveha
nem kabadayı, bıçkın, külhanbeyi ve erazil, 
haşarat ile kepenk tahtalarını kaldırır iken 
dolardı, Selim namında bir laz uşağı müs
tesna, çıraklarımın fÜmlesi başı bağlı çıkdı, 
emrimden dışarı ayak atmadılar, amma unut
mamak gerek, at sahibine göre eşinir» (Ali 
Çamiç Ağa, Nöt). 

BAŞIBOZUK - Halk ağzı argo; 1): as
ker olmayan, sivil;- kelimede, kullanılış yeri
ne göre sivile karşı bir tezyif m~nası da va:.-
dır; misal: 

- Kızın gözü askerde, forma ile kasatu
ra kılıçda, isterse çavuş olsun varırım .. diyor, 
beyzade paşazade de olsa, peri padişahının 

oğlundan güzel de olsa başıbozuğa varmam .. 
diyor .. 

2): Gayri muntazam yardımcı asker, gö
nüllülerden teşekkül etmiş taburlar, alaylar. 
Tarihimizde görülen son başıbozuk askerler 

Balkan Harbinin Gönüllü Taburları, birinci 
Cihan Harbinin Mevlevi Alayı, ve Milli Mü~ 
cadelenin ilk yıllarındaki Demirci Mehmed_ 
Efe, Yörük Ali Efe, Çerkes Edhem, Topal Os
man Ağa gibi sergerdelerin topladıkları Milli 
Çetelerdir ki Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Ordusu kuruldukdan sonra dağılmışlar, yal
nız Osman AğaIJ-ın başı bozukları Gazi Mus
tafa Kemal Paşanın muhafız alayı olarak Ka~ 
radeniz yalısı halkının mahalli kıyafetleri 

olan kara zıbkaları ve kara başlıkları ile mu
hafaza edilmişdi. Yukarıda adı geçen ser_ger
delerden. Demirci Mehmed Efe ile Yörük Ali 
Efenin isimleri tarihimize milli kahraman
lar olarak yazılmış, Çerkes Edhem ise dağıl
ma emrine isyan ederek müstevli düşman 

saflarına geçmiş, kendisini ve çetesini vatan 
ihaneti ile bednam etmiştir. Osman . A,ğanıri 
Karadeniz uşakları da, siyasi bir . cinayetin 
mürettibi olan Ağalarının tenkilinde ordu 
•kuvveti ile kanlı bir şekilde dağıtılmıştır. 

Ordumuzda ilk başıbozuk birlikleri, Tan-

187'7 - 1878 Türk Rus Harbinin Başıbozuk kıt• alarından Aydınlı zeybeklerin Beykoz kasrından 

cepheye sevki. 

(O devrin bir fransız dergisinde çıkmış gravür) 



ANSi:KLÖPEDİSİ -· 2lfs3 -
-----'--~---------------~---=· .... ···~-·-----·-------=------'-'-''~-- -

i 
1/. 
I 

. , 
\ . 

I 

l memleketlerinden evvela 1stan-
~ . , 
j' bul'a gelmişler ve büyük şehir-
;· den donanma ile cebheye sevk 
edilmişlerdi; hatta bu - serger

. delerin içinde Kara Fatma 
adında bir de kahraman kadın 
vardı (B.: Fatma, Kara). 

Başıbozuk birliklerinin en 
büyük hususiyeti, bu gönüllüle
rin mahalli kıyafetleri muhafa
za ederek askeri üniforma taşı
maması, yaşa da tabi olmayub, 
içlerinde 70-80 yaşında zinde 
ihtiyarlar ile 14-15 yaşında genç 
irisi tüysüz oğlanların bulun
ması idi. Son başıbozuklardan 

·jrnek kaydedebiliriz: 
ı Aydınla Karaosmanoğulları 

,j ailesinden ressam Nazmi Dayan 
i sırtında avcu ceketi, bacağında 

dolak, ayağında yemeni ve ba
şında Karadeniz uşaklarının 

kara başlıklarına benzeyen bir 
- sargı ile Balkan Harbi gönüllü
leri arasına katıldığında henüz 
17-18 yaşlarında idi (B.: Dayan, 
Nazmi). 

Balkan Harbinde bir gönüllü ~ başıbozuk nefer tipi 

Başıbozukların çeşid çeşid 

ve rengarenk, ve hemen hepsi 
askerlik yapabilecek erkek vü
cuduna pek · yakışan, gözle gö-
rül~eyince asla tahayyül edile
meyecek olan kıyafetleri Kırım 

(Nazmi Dayan. Fotoğrafdan Bülend Şeren eli ile) 

zimat İnkılabından sonra devletin girdiği ilk 
büyük harb olan Kırım Harbinde görülür; 
{<Başıbozuk » ismi resmen ilk defa o zaman 
kullanılmıştır. Kırım Harbinin · başıbozuklar, 
vilayetlerin kendi isimleri ile anılar~k asır
lardan beri çıkardıkları Timarlı sipahiler te~
kilatının Tanzimat İnkılabında kaldırılması 

üzerine Timarlı sipahilerin yerini tutmuşdu 
diyebiliriz, şu fark ile ki, timarlı sipahiler 
askeri mükellefiyet . gereğince toplanır iken 
başıbozuklar tamamen gönüllü, timarlı sipa
'hiler, adı üstünde atlı asker iken başı bozuk-_ 
lar yaya - atlı karışıkdı . 

ICırım Harbinin başıbozuklarını Aydın, 

İzmir ve havalisi "zeybekleri ile Erzincan, 
Erzurum ve Kars havalisi'nin halkı teşkil 
etmişdi, bunlar sergerdeler kumandasında 

Harbinde müttefiklerimiz arasında bulunan, 
1877 - 1878 Türk - Rus Harbine de mü
şahid ve muhabir olarak katılan garblıla

rın büyük alakasını çekmiş ve başı bozuklar 
üzerine hemen hepsi güzel pek çok resim ya
pılmıştır. 

Başıbozuklar hakkında M. Zeki Pakalın• 
ın «Osmanlı Tarih beyimleri ve Terimleri» 
adlı kıymetli eserinde şu malumat verilmek
tedir: 

« Harb vuku unda orduya . katılan gönül• 
lü efrada verilen ad idi. Bunlar ordunun asli 
kuvveti ile karıştırılmazlar, süvari veya pi
yade olarak iltihak ettiklerine göre ayrı si
lah ve techizat · ile ayrı kumandanlar idare
sinde olarak teşkil edilen kıt'alar halinde ve 
muavin asker suretinde istihdam olunurlar-
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Başıbüyük Köyünün Maltepe yolundan Paronaması 
(Resim: Bülend Şeren) 

dı. 1854 Osmanlı~ Rus Harbi sıralarında (Kı
rım Harbı) disiplinli bir hale getirilmelerine 
çalışıldı. ve bu "iş ile bilhassa Fransız gene-

\ 

rali Joussouf ile İngiliz generali Biston meş-
gul oldu ise de bu teşebbüs akim kaldı. Ba
şıbozukların intizamsızlığı bilhassa 1877-1878 
Rus Harbinde kendini göstermiş ve bu usul 
o zamandan sonra terk edilmişdi. Ahmed 
Midhat Efendi «Üssü İnkilab adlı eserinde 
§U iz~hatı veriyor: «Asakiri muavineden ba
şıbozuk tabir olunan dırıntı askerin tahtı in
zibatda olmamalarından naşi kendilerinden 

şiarı insaniyete mugaayir bazı harekat vu
kuu şayi olup egerçi şayiai vakıada mübala
ğa o\duğu tahkikat ahire ile sabit olmuş ise. 
de nizam ve talim altında olmaya~ askerle
rin harekatında bittabi i~tizam olamayacağı 
ve esnai seferde kendilerine verilecek hava
yic ve tayinat hususunda mazbutiyet olama
yarak bulundukları mevakide, zaruret ve se
falet çekecekleri ve bu cihetlerle kendilerin
den muntazar olan hidematı haseneye bedel 

hem kendileri hem de devlet ve ahali muta
zarrir olacakları hasebi ile başıbozuk nam ve 
hayati külliyen lağvolunı:ıp ba'dezin gönüllü 
olarak harbe gitmek isteyenlerin asakiri ni
zamiye tarzında ha,ı;eket eylemeleri madde
isinin nızama rabtı lazimedendir». 

«Eskiden taşradan lstanbula gelip yer
siz yurds{ız dolaşanlara da başıbozuk deni
lirdi. Bu tabir sonraları askeri sınıfa men
sub olmayan bütün sivil halka teşmil edil
mişdi» (M. Z. Pakalın). 

BAŞI BOZUJ{ SOKA(;.I - Şehreminin
de Mollasefer mahallesi sokaklarındandır; 

Oğuzhan caddesi ile Molla Gfırani Caddesi 
arasında uzanır; Saray meydanı ve Fındık-.. 
cızade sokakları ile birer kavuşağı vardır. İki 
araba geçecek genişlikde ve paket taşı döşe
lidir; Molla Gfırani caddesi ve Nakiküleşraf 
sokağı ile dört yol ağzı yaparak kesişir; yolun 
iki kenarı büyük şehrin günlük hayatında 

iki ayrı sınıfa mensub insanlar tarafından 

isk~n edilmiştir: bir yanında hali vakti ye .. 
rinde ailelerin oturduğu üçer beşer katlı be
ton apartımanlar dizilmiştir; öbür yanında, 

bu apartımanların karşısında, ve imar deni-• 
· len son İstanbul hercümesinde çukurda kal
mış bağçe ve arsalar içindeki kulubemsi ev
ceğizlerde günlük rızıklarını çıkarmaya çalı
şan insanlar barınmıştır. Apartımanlar altın~ 
da bir terzi, bir bakkal, bir berber, bir kasab 
ve bir de eczahane vardır (Ağustos 1960). 

Hakkı Göktürk 

BAŞI B'OYOK KÖYÜ" - Büyükşehrin 
Anadolu yakası topraklarında Kartal kaza-
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sının merkez n;1hiyesine bağlı bir köydür; 
Küçükyalının tam arkasına rastlayan sırtlar-. 
da, bir vadinin hemen başlangıcındadır; ge
niş arazisi merhum General Süreyya İlmen 
tarafından bağışlanmış İşçi Sigortaları Has
tahanesi ile bu hayır sahibi. zenginin hali 
hayatında yaptırdığı abidevi kabri bu köyün 
sınırları içindedir; yeni Ankara yolu ile Ka
dıköyü istikaametinden gelinirken sol kolda 
gerilerde köyün. bazı evleri ile Camii görü
lür. 

Başıbüyük, Kartal, Maltepe ve civarının 
fethindenberi altıyüz senelik bir müslüman
türk köyüdür; köyün yerlilerinden inşaat 
ustası ve bilhassa pek namlı bir bostan do
labları yapıcısı olan Celil Yıldız Ustanın ri
vayetine göre Başıbüyük adı, halk ağzında 
«Başbuğ»dan bozma olarak kalmış; Marma
ra havzasında ilk fütuhat devrinde kurul
muş bütün köylerimizde olduğu gibi, Başı

büyükde de gaziler kaafilesine katılmış eren
lerden iki yatır vardır; biri, köyün içinde Çiğ
dem Suyu kaynağı çeşmesinin karşısında Ah
med Baba olub kabir taşı son yıllar içinde 
kaldırılmış, yok olmuştur; diğeri de köyün 
şimal-batısında küçük bir koru içinde Da.ver 
Babadır (B.: Daverbaba Tekkesi). 

Kayışdağı eteklerinde bir vadinin ağ

zında kurulmuş olan köyün, tatlı meyiller 
ile dalgalı bir şekilde Marmaraya doğru inen 

~ . •ı.Jt,ı:- . -- - --~ -----

---~--------------
geniş araziye, yalı boyuna, denize, uzakdaki 
Adalara öylesine bir hakimiyeti vardır ki 
azametli panoramanın seyrine doyum olmaz, 
gece ay ışığında manzaranın tahayyül edil
meyecek feerik bir hal alacağı muhakkaktır. 
Suyu bol ve havası latif olan bu köy son yıl
larda sosyal zarfı.retlerle küçülmektedir, kay
bolunmayacak, . kalkmayacaktır, · fakat öyle 
tahmin ediyoruz ki köy atmosferini kaybedip 
bir mahalle olacaktır. 

120 hane olan köy 1960 yılında 70 hane
ye inmiş bulunuyordu; Başıbüyük köylüsü
nün satdığı küçükyalı bostanlarında, bağçe
lerinde İstanbul'un namlı bir yazlığı. kurulup 
gelişince, hali vakti yerinde olup da Küçük
yalıdaki topraklarını elden çıkarmamış olan
lar nüfus kayıdları köy kütüğünde kalmak 
üzere oraya hicret edip yerleşmişlerdir; köy 

nüfusu her ne kadar 650 kişi görünür ise de 
bunların hepsi köyde oturmamaktadır, bin 
nefis köy sakinleri 350-400 can arasındadır. 
Halen köyde oturanların bir kısmı gündelik
ci - amele, bir kısmı da bağçıvan - sağmalcı 

olarak geçinir. Namlı bağçıvanlar arasında 

Fethi Bucaklar (1960 da köy muhtarı), Celil 
Yıldız (yapı ustası, bostan dolabı yapıcısı), 

Halil Tan, · Osman Aykanad, İsmail Ülker 
vardır; İsmail Ülkerin babası Mehmed Ağa 
merhum şöhreti pek büyük bir bostan dola
bı yapıcısı imiş ve Dolabcı Mehmed diye 

---

Başıbüyük Köyünün Cami öiıünden görülen bir köşesi, geride Diver Baba korucuğo 

(Resim: Bülend SeŞren) 
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anılırmış; Erenköyünden Pendiğe kadar en 
büyük bostan kuyuları üzerindeki dolabları 

ya bu Dolabcı Mehmed Ağa, yahud Celil Us
ta yapmışlardır. Sağmalcıların başında da 
Emin Öztürk, Sabri Güller, Ali Erbil (İnek-
ci) ve Halil Yılmaz vardır. 

Beş sınıflı bir ilk okulu vardır; fakat 
bir tek odadan ibaret ve bir öğretmenlidir; 
bir oda içinde ve bir öğretmen ile beş sınıflı 
ilk okul, Demokrat Partinin maarif sahasın
da icad ettiği gülünç garabettir; buna ken
di kendini aldatmak denilemez, milleti ce
haletden kurtarma, hiç olmazsa ilk tahsil ka
dE:?mesinde irfan nurunu yazmayı hokkabaz
lıkla köstekleme, bir büyük vatan ihanetidir. 
Bu kötü şart altında. Başıbüyük köyü ilk oku
lunda 60 çocuk · okumakda idi, 1959 - 1960 
ders yılı sonunda 9 mezun vermiştir; tahsi
line devam etmek isteyen köy çocukları Kar
tal . yahud Kadıköy orta okullarına gider; 

Ağustos'unda köylü ile işçi Sigortaları arat 
sında münazaa mevzuu idi. ... 

Köyün elektriği yoktur; 1955 - 1957 ara~\
sında yapılan bir keşifde köye elektrik hat- { 
tının çekilebilmesi için 187,000 liralık bir 
masraf gösterilmiştir; köyün bu parayı vere
bilmesi imkan dışındadır; İstanbul Belediyesi ._ 
hududu dışında kaldığı için elektrik mesele
si ile hler Bankasının alakadar olması gere.: 
kir. 

Hekimi, · ebesi yoktur; ölüm tehlikesi 
gösteren. acil tıbbi müdahale isteyen vak'a- -·• 
lar karşısında dahi, insanlık adına müracaat 
edildiği zaman dahi, köylü, hemen yanı ba
şındaki koca hastahanenin kapularını yfizü
ne kapalı bulmuştur. 

İki bakkalı, bir kah:vesi vardır; köy bü-
. tün ihtiyaclarını, başda ekmek, et, Küçükya
lı ve Maltepe çarşılarından temin eder. ,· 

Camii Serasker Riza Paşanın hayır ese> 
1960 yılında orta okula devam eden 10 çocuk vardır; 
bu çocukların, her gün, sabah ve akşam en azdan on 
beş kilometre yol yürüyerek, sonra da tirenle mek
tebe gidip gelmesi; hele kış günlerinde, yağmurda, 
karda, karanlıkda ~n hafif hüküm ile hazindir. 

, ridir (B. : Baş~ 
büyü~ köyü Ca
mii) . 

. Bibl,: REK ve 
Mehmed 

Gezi notu 
Ağustos). 

Koçu, 
(1960< Vaktiyle köy sandığının senelik 20.000 lira tu

tan bir geliri varmış; bu gelirin büyük bir kısmını 

teşkil eden taş ocakları 1960 yılında muattal idi, ve 
köyün tek gelir kaynağı Çiğdem Suyu kalmış_ bulu
nuyordu. 

GüzeJ bir su olan Çiğdem Suyu köyün içindedir; 
günde yazın 18 ton, kışın 25 ton su verir; 1955 yı
lında on yıl süreli bir mu-
kavele ve senelik 5500 li
ra bedel ile işletmesi Nuri 
Yalçun ve Hilmi Palabı

yık adınla iki ortak müte
ahhide verilmişdir; · hazı
nesind~ su seviyesi 70 san~ 
tinıe indiği takdirde rtıü

taahhidin su alamayacağı 

da mu'½:avele şartlarından
dır. 

Yine köy gelirlerinden 
Keçibatağı Suyu İşçi Si
gortaları · tarafından sene
vi 1500 lira bedelle hasta
haneye alınmış, fakat bu 
para bir yıl ödenmiş, son-
ra verilmemiştir; 1960 yılı 

Başıbüyük Köyü Camii 
(Resim: Bülend Şeren) 

BAŞI BOYOK 
KÖYÜ CAMİİ 
-Küçükyalı ar
kasında Başıbü~ 
yük köyünde, 
köyün güney 
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kısmında bir. tepecik üstündedir. Hicri 1321 
(Miladi 1903) · de Serasker Riza Pa
şanın haY.ır eseri olarak yapılınışdır 

(B.: Riza Paşa, Serasker; İlmen, General 
Süreyya) ; kesme taşdan, küçük ve. fevka 
ani bir camidir; üstü dışardan bir tek.nt 
kubb.e ile kapatılmış, içerden düz tahta ta 
vanlı olup hususiyeti binaye nisbetle ölçü,. 
süz büyük olan ve minareden ziyade saat ku• 
lesine benzeyen, gövde kısmı arab tarzına 

taklid ile kesme taşdan dört köşe inşa edil
miş, ve şerefesi ayni çatı altında ve yine 
taş merdivenle çıkılır imamına meşruta 

fevkaani bir odası vardır; 1960 yılı Ağus

tosunda bu oda köy sandığından tamir edil
mekde idi. 

BAŞI DUMANU - Halk ağzı deyim, 
aşık, vurgun, sevda.zede. · 

Bana benziyor şu dağm başı 
Ne zaman bakılsa dumanlıdır! .. 

Muallim Naci 
Başı dumanlı yarin 
Varma üstüne gönül 
Kendi sine bülbülü 
Sevdiği bir gonce gül 

Ali çimiç 

Sarhoş yerine de kullanılır;. kıskandık 

yüzünden arkadaşını vuran bJr genç kara
kolda üade verir: «... başım dumanlıydı 

ağabey, ne yaptığımı bilmiyorum ... ». 
BAŞI GöGE ERMEK - Halk ağzı de

yim, müfsidin, munafıkın fesad ve nifakda 
muvaffak olması; misaller: 

İşden çıkarılan hademe kopucu yolda
şına: - Başın göğe ersin! .. 

Bu deyimde bir istihfaf ve hatta ·tezyif 
manası da gizlidir; hazan soru sigası ile bu 
mana daha açık ifade edilir: 

- Beni kovdular, senin başın göğe mi 
erecek? 

İrdi göğe destan seri müfsid.i nemmaın 

Düşdü yere tacı seri keyvanı sadakat 
Kani 

Ayni deyim, her şeye hased 
başkalarının sıkıntı ve felaketi 
ruh haletini ifadede kullanılır: 

edicinin, 
karşısında 

- Kan ·kusuyorum, kızılcık yedim di
yorum, çektiğim sıkıntıyı bilse herifin başı 
göğe erecek.. 

Yine bu deyim, layık olmadıkları mev-

kilere himaye . kanadı altında yahud baht 
yolu ile ulaşanların hakiki kıymetler karşı"'. 

sındaki nahvet ve gururunu ifade yolunda 
kullanılır ; misaller:. 

- Kim bu başı göğe değmiş züppe? 
- Falanın ablasının oğlu, bizim mür 

dür! .. 
Mii.rifet olmayıcak bir kişide ey Ruhi 
Baht ile başı göğe irse yine cahildir 

Ruhi 
Başı irişdi göğe rif'at ile her dunun 
Hak budur kim kati alçaklığı var gerdunun 

Nevres 

BAŞI HAV ADA - Halk ağzı deyim, 
mağrur; misal: « .. başı havada amma kafan 
kalın ve ayağı yerde yalın, hasır üstünde 
yatub padişah rüyası görü,r .. » (Alaca ha
manili Reşid Efendi Hezeliyatı). 

Mahalle kahvesinde dedi kodu: 
- Kızın başı havada, başı bozuk iste

mem, ille zabit olacak diyor, hem de paşa
lığı yakın olacak ·diyor, babam yerinde de 
olsa varırım diyor ... 

:BAŞINA BUYRUK (BUYURUK)-Halk 
ağzı deyim, emir, kumanda altında bu-. 
lunmayan; dilediğini yapma hürriyetin,e 
sahih olan; emir ve kumanda altında bulun
muş olsa da, sonunda başına gelecek zararı 
göze alup dilediği gibi hareket eden; bilhassa 
gençler hakkında, ulu baskısı, nezareti altın
da bulunmayan; aklına geleni yapan; misal
ler: · 

- Zemane gençleri, ana baba dinledikle
ri yok, hepsi başına buyruk. 

«... Etvarı serbe.st, cundabaz çalak, bi 
perva bi bak, sinesi uryan, yalın ayak dalta
ban, gemi uşağı kaltaban efendi babacığım 

dedi anamur ipliğini pazarda satdım, Gedik
paşa Hamamı külhanında yatdım, alında arü 
haya damarını ç~tlatup şeytana hendek at
lattım başıma buyur~k bekar uşağıyız ... » 
· (Alacahamamlı Reşid Efendi ruznamesi). 

Yani kaldıkda başına buyruk 
Aşıkı zare salardı kuyruk 

(Berberııamei Sı\bit) 

BAŞINA ÇIKARMAK, ÇIKMAK - 1): 
Halk ağzı deyim, yüz vermek, şımartmak; 

yüz bulup şımarmak, şımarıklık eseri saygı
sızlık; 2): haneberduş külhaniler argosunda 
müstehcen deyim. 
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BAŞINA EKŞİMEK - Halk ve külhani 
ağzı argo deyim; üstünde yük olup kalmak; 
misal: 

Bir haneberduş konuşur: :- Kışın, gece 
açıkda donup geberecek, benim ine getirdim, 
tam altı ay oldu be, başımda ekşidi. 

* - Abi, hastayım (parasızım, 

(açım), toka et (para ver), yoksa 
başında. 

zilim 
ekşirim 

BAŞINA GEÇİRMEK - Halk ağzı de
yim; hasmının, düşmanın, kızdığı kimsenin 
bulunduğu yeri allak bullak etmek; sahibine 
kızdığı yeri, eşyayı kırıp, yıkılıp tahrib et
mek; her hangi bir şeyi birinin başına vur
mak; misaller: 

Tophanede sabahçı kahvehanesinden ko
ğulmuş hane berduş ağzından: - Anam avra
tım olsun· moruğun kahvesini başına geçir-
mezsem. 

Mahalle kahvesinde kopuk tehdidi: -
Kız kardeşimin adını ağzına alanın evini ba
şına geçiririm.. İmammış, hocaymış, beymiş, 
paşaymış vız gelir bana ... 

Yeniçeriliğin son yıllarında bir· kabada-
yının. tasviri yolunda: 

Aldandılar anın yetmiş yaşına 

Pamuk gibi sakal bıyık kaşına 
Çekup zağlı palasını dalınca 
Kolluk geçdi çorbacının başına 
Galatah Hüseyin Ağa, Peremeci Zehir 

Mehmed Destanı) 

BAŞI NARE YAKMAK, BAŞ NARE 
YANMAK - Eski halk ağzı deyimlerden, 
«başı ateşe yakmak», «baş ateşe yanmak»; 
bilerek, bilmeyerek sonu belalı tehlikeli, fe
laketli ve hatta ölümlü bir işe girmek, so
kulmak, sürüklenmek, 

Misaller: 
Yalın ayaklı, üstübaşı dökük bir tüysüz 

oğlan polis karakolunda ifade verir: · 
- Ben hırsız değilim .. beş kağıt verdi

ler, burda dur, bekci göründü mü uzakdan 
ıslık çal, bizim şu evde bir karı dalgamız var 
dediler .. üç kişi idi, birini tanımam, başımı 
nare yakdılar . . . · 

* Bir nikah memurluğunda, gelin zengin 
kızı, son derece çirkin, güvey istikbali parlak 
bir meslek sahibi, fakat halen fakir ve son 
derecede güzel; yahut aksi, zenginin şimarık, 
küstah, kaba, cahil oğluna fakir bir ailen'.in 

melek misali güzel masume kızını alıyorlar; . 
davetliler fısıldaşır: 

- Oğlanın başını nare yakdılar 
yahud: 

- Zavallı kız... baş na.re yandı ... 
* Gazetede kıskançlık yüzünden işlenmiş 

bir cinayet vak'ası okunur, bir delikanlı tut
kunu olduğu bar kızını öldürdükten sonra 
intihar etmiş: 

- Hep yandık kardeşim ama, o da ken
di başım kendi yakdı nare ... kahbenin peşini 
bırak diye o kadar nasihat ettik, dinledi mi?. 

* Sabık İstanbul Valisi F. K. Gökay bu 
ansiklopedinin müdevvin ve müellifi R. E. 
Koçu ile konuşur; bedbin ve kızgın: 

- İmar işi ile Menderes artık bizzat meş
bu! olacak!. 

Koçu hüzün ve elem içinde: - İstanbul'• 

un başı nare yandı desenize. efendim 
BAŞINA TAŞ, BAŞINA. TOPRAK -

Halk ağzı deyim, bed dua: «Ölesice, gebere-· 
sice» yerine kullanılır; misal: 

- Hayırsız dayın ne alemde? 
- Bı:ı.şına toprak, domuz gibi, Azrailin · 

gözü kör, gider elin taze, gül gibi evladlarını· 
alır da bu habisi ortadan kaldırmaz. 

BAŞINDA KABAK PATLAMAK, PAT
LATMAK - Halk ağzı deyim; Ceza görmek; 
ayni suçdan ceza · görmesi lazım bir kaç kişi 
arasında birisin cezal~dırılıp öbürlerinin 
kurtulması; bu deyim de «masum olarak ce
za görme» anlamı da gizlidir; misal: 

Kahvede bir hademe anlatır: - Müdür 
kapucunun bizim Hasana kızmış, gittim, ço
cuğun kabahatsız olduğunu anladım, kabak 
benim başımda patladı, Hasan kaldı, her işe 
burnunu sokuyor muşum diye beni attılar ... 

BAŞINDA KAV AK YELİ ESMEK -
Halk ağzı deyim, hava ve heves yolunda uça
rılık, haşarılık; bir gencin ciddi olmayan 
şeylerle meşgul olup kıymetli zamanım hiçe 
harcaması; misaller: 

Baba haylaz oğlundan şikayetcidir: -
Oğlum .. yaşın otuz, başında hali kavak yeli 
eser, baltaya sap ol yahu!. 

- Ben ona nasihat ederim, onun başın
da kavak yeli eser! ... 

Şiir dilimize de güzel terennümlerle mal . 
edilmiştir; şair bir nevcivana aşık olur, ilti
fat görür, bunu evvela sevgiyi ciddi bir an-
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!ayış zan eder, .halbuki karşısındaki ne yap
. dığının farkında değildir, birden, a~ıkından 
yüz çevirir: 
Bu hake meylini gördükde merhamet sandım 
Meğer başında o servin kavak yeli var imiş! .. 

Pertev 

Bu da Sabitin bir İstanbul semti ile ci
naslı beytidir : 
Aceb mi olsa Kavak seyri zevkine meftun 
Kavak yeli eser ol serv kaddin başında ... 

Aşağıdaki kıt'a Enderunlu Fazıl Beyin 
Tazefidan lakablı bir köçek oğlana ağır teh
zilidir: 

Ne çiçekdir bilürüz Taze fidan 
Çok filiz aşladılar ana cihan 
~uru ağaca bulaşdırmam kan 
İşte başında kavak yelleri var .. 

Bu kıt'a da bir destanda bir halk şairinin 
kendi hal tercemesinin başlangıcıdır: 

Galatada. kahvecinin oğluyum 
·Yaş onbeş samur saç fidall_ boyluyum 
Akranım içinde bir içim suyum 
Esdi bir gün başda kavak yelleri 
(Galatalı Hüseyin Ağa, Dasitam Serencam). 

Yine o halk şairi son Yeniçerilerden 
Celladçeşmeli diye meşhur azılı bir kopuğun 
portresini çizerken ayni deyimi kullanıyor: 

Zeberdest dilaver Celladçeşmeli 
Bali vahşet üzre insan güzeli 
Şahin baş üst-ünde durmayub eser 
Deli poyraz ile bir kavak yeli 
(Galatalı Hüseyin Ağ4i: Osman Bey Destanı) 

BAŞINI BAĞLAMAK - Halk ağzı de
yim, nikahlamak, evlendirmek; « Yüzü gözü 
açılmadan oğlanın başını bağlamalı». 

· BAŞINI DİLEDİÖİ . TAŞA VURSUN -
Halk ağzı deyim; kırık kalbim çok yakın bir 
sevgiliye inkisar hitabı; «artık benden, mad
di manevi hiçbir şey beklemesin» manasın
da. 

BAŞINI GÖZÜNÜ Y ABMAK - 1) : İki 
kelimeyi bir araya getiremez dil bilmezin 
hatibliktaslaması; kaba köylü ağzı ile yersiz 
fakat dakunaklı, bilmeyen mütecaviz sözler 
söyleme; 2): İşde beceriksizlik, olacak işi 

berbad etme, 
« .. Bağçıvanın yamağı Allahın hödüğü 

amma al yanağında ayva tüyü, kaşı gözü ye
rinde parlak, nümayişli el ayak, çalak, bi per
va bi bak, nazenin hanımefendimizin came-

habında mihman edildfkde söz bilmez ve ilti
fatdan anlamaz palaz aşkbazlık ideyim.. diyüb 
belasın arar, gancuk eşşekden başlayub fin
girdek, bıngıldak, yağ tulumu, asma kabağı, 
sarı ineğin memesi, hanı bu Amadııi ninesi 
deyüb muhabbetin başını gözünü yarar, bir 
de yerde taklidin 'dahi yapub kuzu gibi mele
yince hanım efendimizde tahammül kalma
yub şark deyil düşüb bayılır, kahya kadın ve 
kalfalar oğlanı karga tulumba don paça ha
remden tard ile dolab kapusundan atarlar, 
velakin oğlan gabi, hanım dahi desti nazeni
nin ol şehbazın giribanından çekmiş değildir, 
dahi hareme kabulünde baş göz yarmamak 
için Kargılı Mandacıköseoğlu Büvelek Ah
medin şehir oğlanı önünde talimi başlamış

dır» (Hezeliyatı Reşid Efendi). 
- Davayı muhakkak kazandın .. 
- Ne münasebet, senin Deli Orhan son 

celsede başını gözünü yardı, berbad etti, bı
rakdı. 

BAŞINI KAŞIYACAK VAKTİ (IIALİ) 
OLMAMAK - Halk ağzı deyim, 

Misal: «Zavallı taze ... hasta baba, yata
lak ama, koca, beş çocuk, çamaşırları, boğaz
ları, süpürge, :ıp.utabık, üstelik çarşı pazar, 
başını kaşıyacak hali yok .. 

BAŞIN KIÇDAN HABERİ YOK -
Halk ağzı deyim, «Kıçın başdan haberi yok» 
şeklinde de söylenir, hususi, resmi bir işde, 
bir büroda mutlak düzensizlik, anarşi. 

BAŞINI KOLTUĞUNUN ALTIN AL
MAK - Halk ağzı deyimi; tahammül tü
kenip her tehlikeyi, hatta ölümü göze almak, 
misal: « ... hayır babacığım, yapdığımızı kü
çümsemeye hakkınız, yok, yirmi altı Nisan
da biz gençler Bayazıd meydanına başımızı 
koltuğumuz altına alup gittik .. ». 

Baş yerine hazan «kelle» de denilir. Tan• 
zimatdan evvelki devirde, devlet erkanı aley~ 
hinde konuşmanın, sorgusuz, mahkemesiz 
ölüme varabileceğini ihtar yolunda «adamın 
başını koltuğunun altına ve_riverirler ! .» di
ye bir deyim vardı. 

BAŞINI MEYDANA KOYMAK - Halk 
ağzı deyim; hayatını, nefsini ölüm tehlikesi
ne atmak, muvaffak olunamadığı takdirde 
sonu muhakkak ölüm veya ölüm cezası olan 
teşebbüs, ihtilallere girmek katılmak. 
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BAŞININ ETİNİ "YEMEK - Halk ağzı 
deyim; bir kimsenin yakınlarının, yahud gö
nül tahtında oturan sevgilinin, bilhassa ana, 
bal;>a, karı, evlad gibi en yakınlarının, hal
den anlamadan, imkanı düşünmeden istedik
lerinin yerine getirilmesi için amansız iz'ac
ları, ısrarları; misal: Aybaşında maaş aldığı 
günün akşamı memur ellerinde paketlerle 
evine dönerken: 

- · Maaşı yatırmışsın .. 
- üste borçlandık da .. Valide, refika, ke-

rime, iki mahdum tam beş kişi altı aydır ba
şımın · etini yiyorlar .. 

. Gülhane parkında, kuytu, loş bir köşede 
fısıltı: 

- Kış geliyor .. çırıl çıplak kaldım .. 
~ Başımın etini yemeğe başlama! . 
- Se~den bir şey istemiyorum .. bana izin 

ver, peşimde dolaşan kaptanı sızdırayım .. 
- ..... . 
BAŞI TAŞA VURMAK, TAŞDAN TAŞA 

VURMAK - Halk ağzı deyim, . peşimanlık, 
ve büyük peşimanlık; misaller: 

Hayırsız evlada bir arta hitabı « ... kır ha~ 
tırımı oğlum, bed dua edemem ama gözümü 
yumunca başını taşa vuracaksın .. ». 

Sadık ev kadını karısını boşayıp kendin
den üç yaş büyük kart yosma ile evlenen 
adam hakkında eski zevce:- O başını taşdan 
taşa vur~cak ama benim yuvam yıkıldı. .. 

Gark olup çeşmden akan yaşa 
Başını urdu taşdan taşa 

Ati.i 

BAŞI YERİNE GELMEK - Halk ağzı 
deyim, kafa dinlenmesi; misal : 

- Hasta mısın? 
- Evet .. 
- Nen var? 

_ :-- Karşımızda yazlık sinema.. üç aydır 
başım yerinde değil. .. 

BAŞ İKBAL - Osmanlı sarayının Harem 
hayatında, padişahların nikahsız olarak iştif
raş ettikleri ve «odalık» adı verilen kadın

ların en :\(:ıdemlisi, bir padişahın daha şehza
deliğinden kadın olarak ilk göz ağrısı. Osman
lı padişahları arasında, kadın~, cinsi temas 
yolunda tanımadan tahta oturan tek sima var
dır ki o da henüz yedi yaşında iken padişah 
olan Dördüncü Sultan Mehmeddir. 

«Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri» 

müellifi Mehmed Zeki Pakalın, bu muteber 
eserinde bu madde üzerinde şu malumatı ve
riyor: «İkbal'in lugat manası teveccüh, meyil, 
arzu, baht, yıldız barışıklığıdır; saray ıstıla
hında, -mukbil cariye, odalık hakkında kulla
nılır. İkbal olabilmek için hiç şüphesiz ki 
müstesna güzellik şarttır., ~akat güzellik ile 
beraber saray adabını da pek mükemmel bil
mek lazımdı. İkballar padişahdan gebe · ka
lub çocuk doğurunca, nikah kıyılır,. padişa

hın zevcesi olur ve «kadın» unvanını alırdı; 
ve padişahının kaçıncı zevcesi olmuş ise, ona 
göre, faraza «Üçüncü kadın» diye anılırdı; 
ilk zevce ise Başkadın olurdu» . 

Osmanlı Sarayında İkbal, Başikbal Ka
dın, Başkadın ünvanları Tanzimatdan sonra 
kullanılmağa başlanmış; Tanzimatdan evvel
ki devirde ikballere sadece cariye denilir, is
men anılır iken de kendi isimleri ve ismin 
sonuna bir «kadın» eklenirdi: Hüma.şah ka
dın, Ruhşah kadın denilirdi. Nikahlı zevceye, 
Tanzimatın kadın efendilerine de «Haseki», 
«Haseki Sultan» denilirdi. 

BAŞİMAM SOKAĞI - 1934 Belediye 
Şehir Rehberinin 6 numaralı paftasında fa
tihte Kirmasti mahallesinde, Fevzipaşa cad
desi ile Darüşşefaka caddesi arasında uzanır 
gösterilmiştir; yerinde ise Fevzipaşa ve Fa
tih caddeleri arasındadır, Fatih caddesınden 
öte Darüşşefaka caddesine varmaz. Fevzi
paşa Caddesi başından gelindiğine göre sağ 
kolda Malta çarşısı sokağı, sol kolda da Yedi
emirler sokağı .ve Hafızpaşa sokağı ile birer 
kavuşağı vardır; iki araba raha_t geçebilecek 
genişlikde ve dikçe bir yokuşdur, Hafızpaşa 
sokağı kavuşağında sağa bir kavis çizerek 
darlaşır .(yukarıda adı geçen paftadaki görü
nüşe benzemez), ve Fatih caddesine tavuşur. 

Bu sokak 1960 Eylulünde tamir halinde 
idi. İki kenarında ikişer üçer katlı (yalnız 

tek bir yapı beş katlı) kagir, beton binalar 
· · hali vakti yerinde aile meskenleridir; altla
rında kunduracı, tuhafiyeci, nalbur, bakkal, 
elektrikçi, saatci, berber, doğramacı, sobacı 
dükkanları vardır. 

Bu sokağın hususiyeti «Yediemirler» ma
kaamının burada bulunmasıdır; iki beton bina 
arasına sıkışmış bir avlucuk içindedir, etrafı 
beyaz badanalı dıvarla çevrilmiştir, demir 
parmaklıklı ve demir kapuludur; kapunun 
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sağında dört, solunda üç kabir vardır; kita
besindeki kayde göre bu zavat Bu.haradan 
gelere~ Fatih Sultan Mehmed'le beraber İs
tanbul cenginde ve fethinde bulunmuşlardır, 
isimleri Seyyid Abdurrahim, Seyyid Abdür
rahman, Seyyid Abdürgafur, Seyyid Hamza, 
Seyyid Ukayl ( ?) , Seyyid Cafer, Seyyid Ab
dülazizdir. Yaşlıca kimseler, bunlar arasında 
da bilhassa kadınlar bu riıakam önünde bir 
fatiha okumadan geçemezler. 

Hakkı Göktürk 

BAŞ İŞARETLERİ (Çapkınlıkda). -
(B.: Çapkınlık, çapkınlık işaret ve işmarlar-ı; 
İşmar). 

BAŞKA - F. Devellioğlu «Türk Argosu.,> 
adlı eserinde «Çingene» karşılığı olarak gös
teriyor ve: «Başka diye çingeneye derler» 
misalini veriyor. 

Sayın dilcinin verdiği misal bir klişe de
yimdir, şöyleki: Ayak takımı arasındaki mü
nakaşelerde, haklı olan bu kelimeyi· ağzından 
kaçırır ise, faraza: «... sen ters anlıyorsun, 

benim söylemek istediğim başka» derse hak
sız olan hemen: «Başka diye çingeneye der- ' 
ler!», yahud «Başka diye senin babana der
ler!» diyerek mevhum hakaaret iddiası ile 
kaybetdiği münakaşeyi kavgaya döker; yok
sa «başka», bir argo kelime olarak her zaman 
çingene yerine asla kullanılmaz; mesela: 
«başkalar ç~rgi kurmuş», «Başkalar geçiyor», 
«bir başka karısına fal baktırdım» denilmez. 

BAŞ KADIN EFENDİ - Osmanlı Sara
yı Harem hayatında padişahların nikah altın
daki kadınların ilkine Tanzimatdan sonra 
verilmiş unvandır; diğer zevceleri de ikinci, 
üçüncü, dördüncü kadın efendi diye anılırlar
dı; padişahların kadın efendilerinin Tanzi
matdan evvelki unvanları «Haseki Sultan» 
idi, o zaman da bir padişahın ilk nikahlı zev
cesine Baş Haseki denilirdi (B.: Haseki Sul
tan). 

Osmanlı Hanedanı ananesince Haremi 
Hümayunda Kadın Efendi (daha eskiden Ha
seki); yani nikahlı zevce olabilmek için pa
dişahdan gebe kalmak şart idi; nikah çocuk 
dünyaya gelince, lohusa döşeğinde kıyılırdı, 

şehzade veya sultan doğumundan pek kısa 
bir müddet sonra ölmüş olsa dahi kadın efen
di bir, hasekilik, haseki sultanlık unvanı baki 
kalırdı. 

Bir Osmanlı padişahı, sarayının hare
minde, bakire olmak şartı ile cariye kızlar

dan dilediğini yatağına alup istifraş edebi
lirdi; bu yolda tek engel cariye kızın bu is
tifra.şa riza.sı idi, muvafakat etmediği takdir
de, cebir, asla kullanılmazdı, kızın mücevher
le iknaı, zifaf için hazırlanması, ve bir harem 
ananesine göre padişahın yatak odasın~ ko
nulması valide sultanlar, yoksa, padişahın 

kız kardeşleri olan sultanlar ile Hazınedar 

Usta Unvanını taşıyan Haremin nüfuzlu bir 
memuresinin vazifelerindendi (B. : Valide 
Sultan; Hazinedar Usta). Bir bakire kız, pa
dişahın koynunda yattığı gecenin sabahı, Tan
zimatdan evvelki devirde sa.dece kadın unva
nını alırdı (B.: Haremi Hümayun), Tanzi
matdan sonra da bekaretlerinin gittiği gece
nin saba.hından itibaren «İkbal» unvanını 

ala geldiler, ikballerin en kıdemlisi de «Baş 
ikbal» oldu (B.: İkbal; Başikbal). 

Bir «kadın»ın veya «ikbal»in, bu günkü 
tabir ile karşılığı «padişah metresliği» dir. 
Bazı Osmanlı hükümdarları için sayılamaya
cak kadar çok olan bu metreslerin nikahlı 

zevce olabilmeleri için gebe kalıp çocuk do
ğurmaları lazımdı; çocuk doğunca derhal ni
kah yıkılır, kadın veya ikbal - yani metres, 

· haseki sultan veya kadın efendi - yani zevce
olurdu. Burada «kadın» ismi karışdığı için 
bazı sözleri tekrarı lüzumlu bulduk: Tanzi
matdan evvel metresin unvanı sadece «ka
dın», zevcenin unvanı «haseki, haseki sultan» 
dır. Tanzimatdan sonra metresin unvanı «ik
bal», zevcenin unvanı da «kadın efendi» ol
muştur; saray ıstılahından «haseki sultan» 
unvanı kalkmıştır. 

Eğer padişah arzu ederse, metresini aşırı 
severse, bir çocuğa gebe kalmasa da onu ken
disine nikah ile bağlayabilirdi; bu yolda tek 
vak'a vardı, Sultan İbrahim, müstefrişelerin
den Hüma.şah kadını, çocuk doğurmadığı hal
de sırf haseki sultanlığa yükseltmek için ni
kahla almışdı. 

Mühim bir noktadır, yukarıd_a da kayd 
ettik, padişah nikahları, kadının - ikbalin lo
husa döşeğinde kıyılırdı; padişahlar telli du
vaklı bir gelin kız, ve cemiyetimizin «düğün» 
dediği merasimle evlenmezlerdi; mutantan 
saray düğünleri padişahların kız kardeşleri 

ile padişahların kızları sultanlara yapılırdı. 
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Sultan İbrahim, Hüınaşahı, saray ve ha
nedan' ananesi dışına çıkarak nikah, ile alır 
iken, ananeyi merasim tarafından da çiğne
miş, başının tacı sevgilisine bit- de tantanalı 
saray düğünü yaptırtmış idi ki bu güzel kadın 
telli duvaklı gelinliğinden ötürü Osmanlı 'ra
rihinde «Telli Haseki» lakabını almıştır (B. : 
Hüma.şah Sultan). 

Bu satırların yazıldığı 1960 yılı Ağustos
unda Osmanlı Hanedanın son kadın . efendisi 
Müşfika Hanım, 106 yaşında :iıayatda, ve İs
tanbulda Nişantaşında evlerinde oturmakda 
idiler, yine bu Ağustos ayının başında dünya
da tek istinadgah olarak . kalmış kızı Ayşe 

Osmanoğlunu kaybetmiş bulunuyordu (B.: 
Osmanoğlu, Müşfika; Osmanoğlu, Ayşe). 

Müşfika kadın efendi İkinci Abdülhamid'in 
en sevgili zevcesi idi; bu hükümdar 1900 da 
tahtdan indirildiğinde Müşfika Osmanoğlu 55 
yaşında idi. 

BAŞKADIN MEYDAN ÇEŞMESİ - Üs-
küdarda İmrahor Camiinin önündeki mey

. dancıktadır; kesme taşdan yapılmış, cebhesi 
mermerle kaplanmıştır; gördüğümüzde suyu 
mevcud, mamur idi. (1945). Banisi Üçüncü 
Ahmedin başkadınıdır. Üçer mısralı altı satır 
üzerinde hak edilmiş olan kitabesi o devrin 
büyük şairi Nedimindir (Nedim divanında bu 
tarih manzfunesi on beyittir; aşağıdaki k:.tabe 
suretini tam olarak divandan alıyoruz) : 
Hazreti Sultan Ahmed Hanı gerdılnpaye kim 
.Aleınl eıtMıı ihsaniyle .ihya eyledi, 
Fatihi İran şebi devran ki Ciidü re'fetl 
Üsküdarı Ahı şirin ile iğna eyledi 
Suyıı başmdan idüb . icra o hakaanı kerim 
EhU devlet ol . sudan çok çeşme peydi eyledi 

Başkadın Meydan Çeşmesi 

(Resim: Hüsnü) 

Bu mahalle ahi safiye kati muhtaç idi 

Hakka şükrolsun bu ma atşanı irva. eyledi 

Başkadın hazretleri dahi bu ziba çeşmeyi 

Kendi maliyle yapub bir hayri vali eyledi 
Nev reviş cari olup bu ahi safı dllpezir 
Teşnega.nın dillerin eşvaka. ne'va eyledi 
Pek mualla çeşmesarı bi adil oldu hele 
Tarhını üstad hakkaa ldm dilara eyledi, 
Hak teala ol şebin ikbalini efzün ide 
Kim deri lutfin cihan halkına me'va eyledi 
Çeşmenin banisinin dahi kıla ömrün füzıin 
Kim deri lutfin cihan halkına me'va eyledi 
Söyledi tarihi itmamın anın kilki Nedim 
~Başkadın bu çeşmei valayı icra eyledi. 

R. 1141 (M, 1728 - 1729) . 
İbrahim Hilmi Tanışık 

BAŞKALDIRMAK - Halk ağzı deyim; 
isyan, ihtilal, ayaklanma, misal: «Yeniçeri
lerle İstanbulun ayaktakınının, şehir eşkiya
sı hezele ve hayta gürühunun Alemdar Paşa 
ile yaranına karşı ilk fırsatta baş kaldıracağı, 
İstanbul sokaklarında o makalenin tavur ve 
hareketine dikkat idüb ağızlan~dan çıkan 

laflara kulak verenler daha ramazan ayının 

başında anlamışdı» (B.: Alemdar paşa vak'
ası). 

BAŞKAPU GULAMI - (B.: Kara ağa
lar; Topkapu Sarayı). 

Bı\ŞKESMEK - 1) Açık lugat manası 

ile idam; Tanzimatdan evvelki devirde padi
şahlar tarafından mülki ve askeri amirlere, 
vezirlere gönderilen fermanlar, verilen emrin 
kesin tatbiki isteniyor ise ekseriya «Başın 
keserim!..» tehdid ve ihtarı ile biterdi. 

2) Tekke tarikat dilinde şeyhin, yahud 
tarikatın bir başka büyüğü önünde hürmetle 
ve bir usule uyarak eğilme: sağ el kalbin al
tına konulur, sol kol tabii halinde, düşük, ve 
baş goğüs üzerine eğilıp gözler yere, ayağa 
bakardı; mecazen göriül tahtına oturtulmuş 
güzeller şanında da kullanılır idi. Tahirül 
Mevleninin aşağıdaki beyti bu yolda yazıl
mıştır: 

Dest her sadrı muhabbet olduğum, . ruhum sa.na. 
Bir lşaretdir ki cayin ha.nei dildir senin. 

BAŞKOŞMAK - Halk ağzı eski · deyim, 
candan arkadaş olmak, «yari gaar» olmak; 
«yari gaar~ olmak; zamanımızda kullanılmı
yor. 
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Tutub avareler semtin ayak basdık harabate 
Meyi n.ab ile ·baş kosd,uk aceb ehli havayiz biz 

Ruhi 

BAŞKÖŞE, BAŞSEDİR ·- Eski Türk 
ve dolayısı ile İstanbul evlerinde, A vrupakari 
iskemleler, koltuklar, kanapeler girmeden, 

· ' 
şilte ve yastıklarla döşenmiş sedirlerde otu-
rulurdu (B.: Sedir); bir odanın en az iki di
van boyunca yapılmış olan sedirlerden, oda 
bağçe tarafında ise bağçeye, sokak tarafın

da ise sokağa, eğer deniz kenarında ise deni
ze nazır pencereler önündeki sedire baş sedir, 
bu sedirin en güzel köşesine başköse denilir
di~vin efendisi, hanımı, ulusu, ihtiyarı, aşı
rı hürmet edilen misafir daima baş köşeye 

oturur, ·oturtulurdu. 
Banei dil senindir 

Geç otur baş köşeye ... 

BAŞKUT ( Cevad Fehmi) - Gazeteci, 
edib, piyes müellifi; bu satırların yazıldığı 
1960 yılında Cumhuriyet Gaz.etesi yazı aile
sinin seçkin başlarından, bu büyük gaze
teye ciddi ve vakur simasını verenlerden bi
ri; 1905 de Edirnede doğdu, piyade binbaşısı 
Ömer Fehmi Beyin oğludur. Ömer Fehmi Bey 
ömrünü askeri mekteblerde Fransızca mual
limliğinde geçirmiş asker maarifcilerimiz
dendi, Cevad Fehmi silahlar arasında değil, 

kitablar arasında büyüdü; altı yaşında iken 
ailesi ile beraber İstanbul'a · geldi, Eyyubda 
Reşadiye ilk okulunu bitirdi, oradan leyli ola
rak İstanbul Sultanisine geçti ve devamlı ola
rak orada okudu; zengin bir tarihi olan bu 
irfan müessesinin zeka, gayret ve terbiyesi 
ve bilhassa kültür derslerinde çok muvaffak 
olmuş bir talebesi iken, Liseden sonra hayata 
atıldı ve meslek olarak gazeteciliği seçti; bu
günkü mevki ve şahsiyetini, memleketimizin 
ekser büyük adamlarında görüldüğü gibi oto
didakt olarak yapdı; bir büyük gazetenin id
raki olan genclere hiç bir üniversitede elde 
edilemeyen umumi kültür verdiği cihanın 

malumu hakikattir; Cevad Fehmi Başkut biz-, 
de bu s.özün ne kadar doğru olduğunu göster-
miş bir kalem sahibidir. Gazeteciliğe musah
hih muavinliğinden başlamıştı, her şu.besin-: 

de çalışdı, muvaffak olarak pek genç . yaşda 
yazı işleri müdürü oldu, bu ağır, mesuliyetli 
mevkide Cumhuriyet, parlak devrinde Son
Posta ve sonra tekrar Cumhuriyet gazetele-

rinde yirmi yıldan fazla çaliştı. Bir. ara, yev-
, mi gazeteciliği bırakarak «Perde» adı ile bir 

tiyatro - sanat mecmuası çıkardı, editör ol
mayı tecrübe etti, fakat basın aleminin tica
ret yoluna ruhen intibak edemiyeceğini an
layarak yine yevmi gazeteciliğe döndü. 

Uzunca bir müddet de İstanbul Gazeteci
ler Cemiyetinin idare heyeti başkanlığında . 
bulunmuş olan Cevad Fehmi Başkut'un ti-

. yatroya karşı alakası lise talebeliğinde başla
mıştı; mekteb sahnesinde aktörlük etti, ilk 
deneme piyeslerini de · o zaman yazdı. Hayata 
atılınca bu yolda uğraşmak için zaman bula
madı; 1945 de «Büyü~ Şehir» adlı bir komedi 
yazarak Şehir Tiyatr9suna verdi ve eser ti
yatronun edebi heyetince kabul edildi. Mo
dern Türk tiyatrosunun kurucusu Muhsin Er
tuğrul Cevad Fehmiyi ara sıra makaaleler 
yazdığı . gazeteden tanıyordu, büyük sanatkar 
bu eser üzerine müellife karşı yakın bir alaka 
gösterdi, Cevad Fehminin tiyatro muharriri 
olarak yetişmesine çalışdı; Muhsin Ertuğru
l un teşviki, . tenkidi, irşadı müellife öyle bir 
gayret verdi ki, meşhur tabirin tam yeridir, 
gecesını gündüzüne ekledi, üst üste onbeş 
piyes yazdı; ki bµnların en meşhurları «Pay
dos» ile «Küçük Şehir» dir. Paydos bir temsil 
rekoru tesis etti, ayrıca Türkiye dışında sah
neye konan ilk Türk piyesi şerefini kazandı, 
Atinada Argiropulos Tiyatrosunda yetmiş de
fadan fazla temsil edildi; «Küçük Şehir»de 
İnönü Devlet Mükafatını kazandı. Son piyesi 
«Öbür gelişde» koJ1!.edisi dir. 

Cevad Fehmi -Başkutun · piyeslerinden 
başka kitab olarak neşredilmiş «Geceleri bizi 
kimler bekliyor?» adlı röportajlardan mürek
keb bir eseri ve bir 

kaç romanı, bunların 
arasında da zabıta 

romanları vardır. 

Uzun boylu, kum-

ral; son derecede 
ciddi, vakırlı adam

dır; hususi hayatı 

gaayet mazbut iyi 

bir aile reisi olarak 
tanılır; 1932 de Fat
ma Vedide Başkutla Cevad Fehmi Başkut 
evlenmiştir, iki oğlu (Resim: Bülend Şeren) 
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vardır. Eğer yazarsa, Cevad Fehmi Başkut'un 
gazetecilik hatıraları, istikbalde Türk basın 
tarihi, Türk edebiyatı tarihi ve Türk tiyatro
su tarihi için en zengin ve itimad edilir bir 
kaynak, kendisinin de şaheseri olacaktir. 

BAŞLALA - Tanzimatdan evvelki de
virde, Osmanlı İmparatorlarının İstanbulda . 
daimi ikaametgahları olan ve devlet kütü
ğünde resmi adı sarayi Cedidi .Amire olan 
Topkapusu Sarayı teşkilatında Enderunu Hü
mayun zülüflü ağalarının en üst sınıfını teş
kil eden kırk nefer Has Odalı Ağadan biri
nin unvanı (B.: Topkapusu Sarayı; Enderu
nu Hümayün; Zülüflü Ağalar; Has Oda). 

Vazifeleri her gün bizzat padişaha hv.
met olan kırk l)efer Has Odalı Zülüflü Ağa
dan bir kısmı, gördüğü işe, işgal ettiği mevkie 
Has· Odadaki kıdemine g~re tayin edilir, bir 
kısmı da kıdem nazarı dikkate alınmadan 

şahsi liyakat ve ehliyetine göre tayin edilirdi; 
Başlalalık hizmeti, şahsi liyakat ve ehli
yet aranan vazifelerden biri idi. 

Başlala saray eczahanesine bakardı; he
kimbaşı ile saray hekimleri bu Hasodalı Zü
lüflü Ağaya bağlaı:ı.mıştı. Sarayda, Fatih Sul-. 
tan Mehmed devrinden kalma bir bina olub 
Başlala Kulesi ad·ı ile anılan müstakil bir 
dairesi vardı; Hekimbaşı ve hekimler odası 
ile saray ecza.ha.nesi bu binanın içinde idi. 
İlaçları Hekimbaşının getirdiği bir ecza.cıba-

. şı hazırlar idi. Padişaha mahsus olan ilaçlar 
şişe veya hokkalara konduktan sonra ağız

· lan veya kap_akları balmy,mu ile kapanub He
kimbaşı ve Başlala tarı:i.fından müştereken 
mühürlenirlerdi. İlaç mahiyetinde macunlar

. la şurubiar da keza burada hazırlanırdı. 
Padişahın nefsine mahsus macun ve şu

rublar her ne kadar Başlala Kulesinde hazır
lanır ise de sarayda tatlıların yapıldığı Helva
hanede pişirilirdi; bu münasebetle Helva.ne
ye de Başlalalar nezaret eder.lerdi. 

Başlalanın maiyetinde Enderunun Kiler 
· koğuşundan (B.: Kiler Koğuşu, kilerli) bir 
müstai_d zülüflü ağa çalışırdı, onun da ünva
nı «Başlala Kollukcusu» idi. 

Başlalanın hizmetinde uşak olarak Bal
tacılar Ocağından iki zülüflü baltacı neferi, 
(biri sofalı adını taşır, ortalık siler süpürür), 
Helvahane Ocağından da bir «Külahlı» ile 
«Heybeci» bulunurdu (B.: Baltacılar Ocağı; 

Helvahane Ocağı; Bostancılar Ocağı); 
Başlalaların içinde adı Osmanlı Tarihine 

geçmiş olan zat, Alemdar. Mustafa Paşanın 

Üçüncü Sultan Selimi tekrar tahta çıkarmak 
için Sarayı bastığı zaman Sultan Selimin şe
hadeti facıasına şahid olmuş ve Şehzade Sul~ 
tan Mahmud'un hayatını kurtaranlar arasın
da bulunmuş. Tayyar Ağadır; kendi adına 
nisbetle «Ata Tarihi» diye anılan bir Ende
run Tarihinin müellifi Tayyarzade Ata Beyin 
babasıdır. 

Bibi.: Tayyarzade Ata, Enderun Tarihi; R. E. 
Koçu, Topkapusu Sarayı. 

. BAŞLALA BAĞÇESİ- Topkapusu Sıfi.a. 
yında, sarayın büyük giriş kapusu olan Babı
hümayun tarafından gelindiğine göre Dör
düncü Avlu denilen avlunun en geniş parça
sının adıdır; isim dairesi bu avluda bulunan 
Ba§lalaya nisbetle verilmiştir. Eski saray teş
kilatını ve saray hayatını gereği gibi bilme
yüb de saray hakkında ya~ı yazanlardan bi
ri, «lala»yı gaflete düşüb «la.le» okumuş, La
le Devrinde yapılmış olan Sofa Köşkü, diğer 
adı ile Mustafapaşa köşkü de bu bağçede bu~ 
1unduğundan, Üçüncü Sultan Ahmed zama
nındaki meşhur lale bağçesinin burası oldu
ğunu zan etmiş, gaflet üstüne gafletle «La
la Bağçesi»ni «Lale Bağçesi» diye göstermiş, 
büyük hata eseri bu uydurma isim de yerle~ 
şip kalıvermiştir . 

Bu hata hala devam etmektedir, Lala 
Bağçesine lale soğanları dikilmiş, sarayı ge
zenlere Lale Devrinin meşhur bağçesi olarak 
gösterilmektedir. Lala Bağçesi küçücük bir 
yerdir, lale devrini tahayyül edenleri hayal 
inkisarına uğratır. 

Sarayda lale çiçeğine karşı olan d:i"
künlük, 1730 ihtilalinden sonra Üçüncü Sul
tan Ahmed'in halefi Birinci Sultan Mahmud 
devrinde de devam etmiştir. İhtilalin hamam 
dellaklığından gelme lideri Patrona Halil ve 
ayakdaşları yıkıcı ellerini saraya uzatama
mışlardı. Birinci Sultan Mahmud sır k~tibi 
Salahi Efendi bu padişahın günlük hayatı 
üzerine çok zengin bir ruzname kaleme al
mıştır ki malumumuz oian el yazması bir 
.nushası İstanbul Üniversitesi kütübhaı;ıesin
dedir; müellif bu ruznamede Üçüncü Sultan 
Ahmed zamanından kalma meşhur Lale Bağ
çesinin yerini aydın olarak tarif ediyor; lale-
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nin pek şairane isimler taşıyan bin b.ir çeşidi
nin_ harikulade renk ve nakış ahengi ile açdığı 
o muhteşem lale bağçesi, .sarayı garb, şimal ve 
şark tarafından bir nal şeklinde çevirmi~ olan 
muazzam Has Bağçe'nin şark parçesini kap
lıyordu, bugün mevcud olmayan Sultan Ba
yazıd köşkü ile İncili - Sinanpaşa köşkünün 

önlerinde uzanıyordu (B.: Lale Bağçesi). 
Yukarıda da kaydetmiş idik, Lala Bağ

çesi üstünde en güzel yapı Üçüncü Sultan 
Ahmed zamanından kalmış ahşab sofa köş~ 
kü - Mustafa paşa köşküdür. 

Lala Bağçesinden mermer bir merdiven
le iftariye kameriyesi'nin, Bağdad köşkünün, 
Revan köşkünün ve büyük mermer havuzun 
bulunduğu mermer taşlığa çıkılır; hepşi Lala 
Bağçesinin garbına düşer; aşağıda, Lala Bağ~ 
çesinin şarkında ve karşısında Mecidiye Köş
kü vardır. 

Bibl.: R. E. Koçu, Topkapusu sarayı; SaUlhi 

Efendi, Ruznime. 

BAŞLALA' KULESİ - Topkapusu Sa
rayında Fatih Sultan Mehmed devri yapıla
rındandır; zamanımızdaki görünüşü ile tav
la zarı şeklinde bir binadır, kadimden beri 
«kule» denile geldiği nazarı dikkate alınırsa 
eskiden üzerinde bir veya bir kaç kat daha 
bulunduğu muhakkaktır. Bugünkü binanın 
üstü ahşab bir çatı ile örtülüdür. İçinde He
kimbaşı ile saray hekimleri için bir daire ile 
bir eczahane vardır. Asırlar boyunca Os
manlı padişahlarının ve saraydaki binlerce 
insanın sihhati bu binanın içinde hazırlan
mış ilaçlarla korunmuştur. 

Tarihimizde hekim başılar, ihtisas saha
larında. bir hekimi mesleki faaliyetden men 
edecek salahiyete sahib oldukları halde Tür-

,j"it."•';.~ · 

Başlala Kulesi 
(Resiıu: Nezih) 

-------~~---'~----,--~ 
.kiyenin, hiç olmazsa İstanbulun daima en de
ğerli, .bazik hekimi ola gelmemişlerdir. Hele 
XVIII. asır sonlarından sonra ·hekimbaşılık 
siyasi bir mevki olmuştur. Hekimbaşıfar ara
sında mu.sevi, isevi ve frenk (Avrupalı) müh
tediler de çokdur (B.: Hekimbaşı). 

Başlala Kulesindeki ecza.hanede ilaçlar
dan gayri güzel kokular, iç açıcı ruhlar, çı
çek suları da hazırlanırdı. Hazırlanan ma
cunlar, şurublar, merhemler,_ haplar, sular, 
kokular, sureti mahsusada yaptırılmış şişe

lere hokkalara, kaselere, kutulara Hekimbaşı 
ile Başlalanın nezareti altında konulur, ka
pakları, ağızları kapanub mumlanır, üzerle
rine bezler, dülbendler sarılarak «kulak» de
nilen etiketleri bağlanır ve sonra Başlala ile 
Hekimbaşı tarafından mühürlenerek bu Baş
lala kulesindeki macun, şurub ve. ilaç dolab
larına yerleştirilirdi. 

«Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleriı;, 
adlı eserin müellifi Mehmed Zeki Pakalın da 
bu değerli eserinde Başlala Bağçesine «Lale 
Bağçesi» demek hatasına düşdükten sonra 
Başlala kulesi için şunları yazıyor: 

«Fatih Sultap Mehmed tarafından yaptı
rılmış olan kulenin dahilen tul ve arzı 4,83 
metredir; duvarları 1,78 metre kalınlığında

dır, bu kalınlıkda bir duvara ancak kadim 
tarassud kulelerinde tesadüf olunabilir. Ku
lenin zeminden irtifaı 10 metre 20 santim 
olup bu irtifa Lala Bağçesi cihetinden 6,70-
metredir. Dört cebhenin üçünde birer pence
re ve birinde kapu vardır. Saçağı etrafı küçük 
kıtada karıkad:im müteaddid pencerelerle 
müzeyyendir. Elyevm sakfı bir düz çatı ise 
de tarzı inşasına ve emsaline nazaran sakfı
nın vaktiyle mahruti ve irtifaının da daha 
ziyade olması lazım gelir. 

«föızine Kethüdası Refik Bey merhumun 
Edebiyatı Umumiye Mecmuasındaki . makale
sinde verdiği izahata göre • 1331 senesinde 
(1915) Topkapı Sarayı .tamiratı umumiyesi 
icra kılındığı sırada bu Başlala Kulesi de ta
mir edilmiş, ve hazinei hümayunun anbar kıs
mında bir sandık derununda mahfuz bulunub 
hekim başılığa ve bu kuleye aidiyeti sandığa 
konulmuş varakada gösterilen tababete aid 
kitablarla kavanozlar içinde tensih (türlü 
şekilde mamul güzel kokulu. hamur kurs) 
için tuğralı ve yazılı pirinçden sanatkarane 
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işlenmiş kalıblar, ve eczacı havanları ve sai:ıt 
eşya eskiden olduğu gibi dolap ve höcrelere 
konularak hekimbaşılığa aid asarı sabika ih
ya edilmiştir». 

BAŞLIK - Gelinbaşı süslemede kulla
nılan tac, gelin tacı; muhakkak tac şeklinde 
olmayan her hangi bir şekil, mesela bir sor
guç, bir çiçek büketi şekli verilmiş olan fakat 
yına gelin başı süslemede kullanılan mücev
herat, Eski İstanbul düğünlerinde en müteva
zı ailenin kızları dahı evlenirken, .. gelinlik 
tuvaletleri muhakkak bir başlıkla tamamla
nırdı. Üzerindeki taşların ve kuyumculuk işi
nin değerine göre bir başlık 200-300 altından 
başlayub 10.000 altına kadar satın alınırdı. 

Bilhassa kibar ve rical düğünlerinde gelinin 
mücevheratı ve bu arada başlığı gelin görü
cüler ağzmda İstanbul mahallelerinin hafta
larca süren dedikodu mevzuu olurdu. 

Bu düğün geleneği İstanbulda «Başlıkcı» 
denilen bir takım insanların bir nevi faizci
likle büyük paralar kazanmasına yol açmıştı; 
her aile gelin kızına baş yaptıramayacağı, 

alamayacağı için, gelin başlıkcilarından bir 
geceliği, iki geceliği şu kadar altına kira ile 
başlık · kaldırılırdı. Başlıkcıların hemen hepsi . 
kadın idi, ve düğünde davetli olarak bulu
nurdu, bir gün evveltnden gelir, iki gece dü- . 
ğun evinde kalır, hatta mütahassıs sayıldığı 
için gelin başını yapanlar arasında bulunur, 
gerdeğin ertesi de emanetlerini alup gider
di. Başlıkcılar düğünlerde kira ile yalnız baş
lık, gel!n tacı • değil, gelin için ve düğünün 

s:akın akrabaları için iğne, küpe, yüzük, bi
lezik, gerdanlık, broş gibi mücevherler de 
'bulundururdu. Bu kira mucevherlerinin he
men hepsi, İstanbulun mütecessis mahalle 
kanlarının malumu idi: 

- Gelinin başlığını Reşide Hanımdan 

kaldırmışlar ... 
- Kaynananın kulaklarındaki armud 

küpeler de Reşidenin, ben o küpeleri mü
meyyizlerin düğününde de gördüm ... 

D~nilirdi. 
Elindeki mücevherleri düğün düğün teş

hir etmek, yükde hafif bahada ağır bir mü
cevher çekmesi ile yabancı· evlerde bir, iki 
gece geçirmek mecburiyeti, hele bir kadın 
için çok tehlikeli meslekdi. Süleymaniyede 
bir konakda oturah ve «Yarım İstanbul» la-

kabı ile meşhur olan Başlıkcı Cevriye Hanım 
zenci halayığı ile beraber hicri 1255 (Miladi 
1839) de mücevherleri yüzünden esrarengiz 
bir cinayetin kurbanı olmuştu. (B.: Cevriye 
Hanım, Başlıkcı Yarım İstanbul; Bekir, Ter
saneli Çapkın). 

İstanbulda gelin başlarının tac başlıklar
la süslenmesi Abdülmecid zamanında başla

mış idi; daha evvel mücevher çiçeklerle Tez
yin edilirdi. Zamanımızda ise gelin tacları 

yerlerini ınum çiçeklerine bırakmış bulun
maktadır. 

BAŞMAK, BAŞMAKCILAR - Yemeni, 
kesimi, biçiminde bir nevi ayakkabıdır ki 
asırlar boyunca halk, asker ve kadın, erkek 
ve çocuk ayakları «başmak»ın çeşidini ayak..: 
larında taşımıştır; üstü açık, ön kısım par
makları tamamen örter (yemeni de. parmak 
aralıklarının bitimi görünebilirdi, hatta Ga• 
lata Yemenisi ayağı ancak parmak uçların
dan tutardı; (B.: Galata Yemenisi; Baldırı 

· çıplak; Cezayer kesimi), burnu küt, yuvar
lakdı; arka kısmı da sert idi, yani, yemeni ar
kası gibi, icabında basılıp topuk göstererek 
giyilemezdi, başmak içindeki ayağın topuğu 
görünmezdi; tabanı da yemeni tabanı · gibi 
ince - yumuşak olmayub kalın köseleden ke
silir, fakat başmak tabanına,, kundurada 01° 
duğu gibi nalça ve kabara - çivi çakılniazdı. 
Tarih kaynaklarımız kadın sevmeyen, ve bil
hassa padişahın gözüne çarpub firaşına gir
mek şerefine nail olmak isteyen Haremi Hü
mayundaki yüzlerce cariyenin yılışık sokul
ganlığından nefret eden Üçüncü Sultan Os
manın başmaklarının tabanlarına gümüş ka
baralar çakdırtdığını, harem I yolunda ayak 
seslerini işiden kızların derhal bir köşeye giz
lenüp gözüne görünmemelerini şiddetle em
rettiğini yazıyor. 

, Başmaklar, giyenin işine, mevkiine göre 
sarı, kırmızı veya siyah sahtiyandan olurdu. 

· Gayri . müslimler başmak giyemezdi. Burnu 
küt, yuvarlak olduğu için. en tarakkı ayağa 
daima kolaylıkla hazır başmak bulunabilirdi.· 

Kadın başmağının erkek başmağından 

farkı küçüklüğü ile taban astarı idi; kadın 
başmağına taban astarı olaı;-ak sahtiyan yeri
ne bir atl~s parçası konulurdu. 

Başmağın dış tabanı da yemeni gibi· düz 
olup kısa bir topuk içinden konurdu; yemeni 
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Günlük işi kad1n ve kız ayakla
rına başmak uydurmak ve beğen
dirmek olan başmakcı esnafı üze
rine bir de güzel İstanbul masalı 
vardır (B.: Başmakcı Güzeli). 
BAŞMAKCIGVZELİ ALİ yahut 

KADININ FENDİ ERI\EGl YEN
Dİ MASALI - Tanzim ve nakle
denin a~ı ile tarihini tesbit. ede
mediğimiz bir meddah mas1:1,lıdır, 

emsali gibi geçmiş asırların İstan
bul hayatı bakımından büyük kıy
met taşır. Bu masal 1953 de Haf
ta Mecmuasında R. E. Koçunun 
kalemi ile ve «İstanbul masalları
nın güzel kadınları» başlığı altın
daki bir yazı silsilesi içinde şöyle 
nakledilmiştir. 

· Büyük Kapalı Çarşıda bir başmakcı dükkanı 1374 

Başmakcı Ali onsekiz ondokuz 
yaşlarında güzellik şöhreti 1stan-. 
bulu tutmuşdur, oturduğu dükkan 
babadan miras kalmış, l;ıekar, toy r 
:inası görücü geze geze şu kadar 
çift başmak eskittiği halde oğlan 
güzelliğine mağrur, bulunub tarif 
edilen kızların birini beğenmemiş
dir. Bir gün dükkan komşusu: 

(Resim: c. Blseo) 

tamamen topuksuz, kundura da dışdan to
puklu olurdu. 

İstanbulda Büyük Kapalı Çarşıda kavaf
lar Çarşısında kadın başmağı satan esnaf ay
rı _idi, tek sebebi de başmak alış verişinde 

kadın müşteri feracesinin eteğini kaldırıp 

ayak gösterme mecburiyetinde olduğundan, 
m:üşteri olarak dükkanda yabancı bir erkeğin 
bulunmamasının mahzurlu görülmesi idi. Ka
dın terliklerini de başmakcılar' satardı. İs

tanbul üzerine pek şirin bir seyahatname 
bırakmış olan İtalyan edibi Edmondo de 
Amicis bir başmakcı dükkanını gaayet güzel 
tasvir etmiştir (B.: Ayakkabı; Amicis; Ed
mondo de) İtalyan edibinin güzelliğini pek 
ballandırarak anlattığı Türk kadının, kızının 
ayağı karşısında başmakcılık herhalde ahlak 
metaneti isteyen bir iş ·idi; aşağıdaki mizahi 
beyit Sünbülzade Vehbinindir: 

Seyredip başındaki kız yaşmağinı 
Bıis ederdi eğilüb başmağını! 

-- Aman oğlum, der, kadında 

güz~llik arama, temiz s~t ile iyi huy ara, ben 
karlının şerrinden fendinden pek korkarım .. 

Ali omuz silker: 

- İlahi Hacı Baba, saçı uzun aklı kısa 
taifesinden korkulur mu .. der. 

Başmakcı Güzelinin bu sözünü o sırada 
çarşı içinden geçmekde olan Kırkçeşmeli Beri"- . 
li Behiye işidir, feleğin çenberinden kırk de
fa geçmiş, Şeytana pabucunu ters giydirmiş 
kadınlardan, «Alacağın olsun Başmakcıgüze
li, ben seni önümde dize getirmesini bilirim .. » 

diye yürümüş. Bir kaç gün sonra da yanında 
afeti devran bir kız ile Alinin dükkanına baş4 

mak almağa gelmiş. · 

Toy oğlan dilber müşterisine bir çift baş
mak beğendirir, ama yaşmak altında gözle
rini karnaşdıran simasına bakamadığı kızın 

gül penbe topuklu, parmakları ak sünbül 
koçanı ayaklarını seyre doyamaz, kızı bir an 
için camehabında tahayyül eder, ve hayalen 
serapa uryan görür, çileden çıkar. Müşteriler 
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gittikden sonra bütün günü o hayal ile geçi
rir, kız gece de rüyasına girer. Yemeden iç
meden kesilen Başmakcıgüzelinin yüzü gün 
günden solmağa başlar, aşıklık hali budur. 
Fakat aradan çok geçmez, Benli Behiye yine 
görünür, bu sefer yalnızdır. Delikanlı hicab 
terleri dökerek sorar: 

- Hanım teyzeceğim, geçenki teşrifiniz
de yanınızdaki küçük hanım kızınız mı idi? .. 

Kadın zaten böyle bir suali beklemekde-
dir · ı ··" ·,-1lıli • . l -:.:,,•\'"9 

- Torunumdur evladım, der, kızımm 

kızı, neye sordun? .. 
Başmakcı güzeli hemen kadının ayakla

rına kapanır; bir görüşde aşık olduğunu söy
liyerek Allahın emri ile o kıza talih olduğunu 
niyaz ile bildirir. Behiye: 

- Senin gibi rttkını namusu ile kazanan 
güzellikde yekta bir nevcinvana kız verme.:. 
yecekler de kime verecekler, git babasından 
iste, yalnız, bir acaib adamdır, seni imtihana 
kalkar, dikkat et, «benim kızım sarsak, çolak, 
topal;---bir gözü kör, ağzından burnundan: sal~ 
ya sümüğü akar bir biçare mahlukdur» der, 
sen ısrar eder, her kusuru ile makbulümdür 
dersin, seınt halkı da tenbihlidir, sorar isen 
onlar da deli herifin sözlerini tasdik eder
ler, kimseye kulak verme, ne de olsa büyük 
analık, kızın kısm~ini körletecek diye kor-
kuyorum.. ~• 

Başmakcıgüzeli Ali ertesi gün tertemiz 
esnaf kıyafeti ile kadının tarifi. üzerine Ak
bıyıkda · eşrafdan Hacı Bekir Efendinin ko
nağına giderek huzura çıkar, el öperek kızına 
talih olduğunu arz eder. Hacı efendi Aliyi, 
külahının kenarından çıkmış bir tutam civan 
perçeminden ayaklarının tırnaklarına varın
ca şöyle bir süzer, oğlan bit içim su, kıl ka
dar kusursuz bir mp.hbub dilaver, el hak ki 
kendisine evlad yerinde damad olmağa layık 
bir şehbaz: 

- Aman oğlum,· der, benim dari dünya
da bir kızım var ama hem kem, hem kör, hem 
çolak, hem topal... 

- Her haliyle makbulümdür efendim ... 
- Ağzından salyası akar ... 
~ Makbulümdür efendim .. , 
- '.Kulağı duymaz, dili anlaşılmaz ... 
- Makbulümdür efendim ... 
Hacı Bekir Efendi içinden: «oğlan serve-

tim için bu belaya katlanacak .. O kızın cefa
sını çekerken ben onun sefasını sürerim, da
mad adı ile evlad edinir, ahir ömrümü şu gü
zel yüz karşısında mamur ederim» diye geçi-
rerek: ' 

- Günahı boynuna, ben de sana kızımı 
verdim .. der. 

Oa"lan huzurdan çıkınca evvela konak 
halkı, sokakda semt halkı etrafını sarar: 

- Aman qelikanlı kendini ateşe atarsın .. 
derler. 

Ali kaşlarını çatar: 
- Ben işimi bilirim der, caydıramazsı• 

nız ... 
Ertesi gün bin altına nikah kıyılır, haf• 

tasına da düğün olur. Fakat Başmakcıgüzeli 
zifaf odasına girib de köşede oturan gelinin 
duvağını kaldırınca yıldırımla vurulmuşa 

döner, kız öyle bir garib mahluktur ki sal
yangoz yanında süğlün ve kurbağa ahu olur. 
Ali ancak o zaman kadın fendine uğradığını 
anlar. Feryad idüb kaçsa ve kızı boşasa bo
şayamaz, nikah bin altınadır ki evini ve dük
kanını cümle eşyası ve malı ile satsa ancak 

/ 

bin altın tutar . .Qünya başına zından, Hacı 
Bekir Efendinin konağı da cehennem olur, 
karısının koynuna girmekden ölüm yektir. 

Gözü etrafı görmez, ağzını bıçak açın.az, 
konakda kimseye renk vermez ama erir bi
ter, gün doğarken sokağa fırlar, bütün gün 
dükkanda ağlar, yatsıdan sonra konağa dö
ner, odasına kapanır, kendimi deryaya mı 
atsam, yoksa şu tavana mı assam diye düşü
nür, çarşılı da kararını verir: «Ali verem ola
cak» derler. 

Böylece bir hafta geçer, bir gün Ali dük• 
kanda dalgın otururken dükkana Benli Be
hiye çıkar gelir: 

- Damad efendi oğlum, nasılsın, karınla 
hoş musun? .. 

Oğlan yerinden fırlar, kadının boğazına 
atılıp boğsa hakkıdır: 

- Beni bu ateşe niçin attın!. diye bağı
rır. 

Behiye: 
- Cehlin için, der, seni ateşe atan beııim 

ama kurtaracak olan da ben.. hemen kalkar 
bir hattata gidersin, ala sülüs yazı ile "Kadı
nın fendi erkeği yendi" diye bir levha yaz
dırırsın, dükkanının kapusuna asarsın, sonra 
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işi bana bırakırsın, seni hem obeladan kur
taracağım, hem de torunum olan sevdiğin kı
zı helalinden koynuna koyacağım ... 

Başmakcıgüzeli levhayı yazdırıp altın 

yaldızlı çerçive içinde dükkanının kapusu üs
tüne asacağına söz verir, yemin eder. Benli 
Behiye. 

.:._ Cuma günü konakdan bir yere ayrıl
ma, Hacı Efendinin yanına git, hürmetle 
otur, zuhuratı bekle .. diye tenbih eder. 

Cuma olur, Hacı Bekir Efendi selamlık
daki divanhanesinde eşiyle dostuyla oturur
ken damad içeri girer, güler yüzle el öper, 
Hacı "Benim güzel damad belasına alışdı, iş
te bende onun safasını sütmeğe başlayaca0 

ğım'' diye memnun olur. Tatlı bir sohbet ka
pusu açılır. Derken Akbıyıkdaki konağın 

önüne Ayvansaray kıbtilerinden kadınlı er
kekli, çoluklu çocuklu elli · altmış kişilik bir 
kaafile gelir. Allı güllü şalvarları, oyalı ye
menileri, kara feraceleri, aba poturları, şa
kaklarında çiçekleri, fesleğenleri, hepsi süs
lenmişlerdir, ellerinde kemanlar, kemençeler, 
defler, ziller, darbukalar, zurnalar, bir sur
cuna faslı ile köçek oğlanları ve çengi kızları 
oynatmağa başlarlar. Hacı Efendi: 

--- Bu nedir yahu, bunlar da nereden çık
dı, ne isterler?., diye bir uşak gönderir, sor
durur. 

Kaafilenin başı kıbti kılığında Benli Be
hiyedir, ağzında sakız, avuclarında kına, ya
nağında laden ben, kaşlarında sülük rastık, 
gözlerinde · kuyruklu sürme, süt anası gibi 
göğsü açık, memeler_ sallanır, bir elini beline 
dayar, öbür eli havada: 

- Ben Ayvansarayda Lonca çeribaşının 
· karısı kırk kocadan arda kalmış Billurgöbek 
Benli Behiyeyim, der, sizin damadın halası
yun, çapkın oğlan biJ;den haberSiz evlenmiş, 
saray gibi konağın damadı olmuş, yeni öğren
dik, safamızdan ne yapacağımızı şaşırdık, ak
rabalarımız ile tanışmaya geldik, tanışalım, 

görüş~liın, öpüşeİim, koklaşalım ... 
~u haberi alan Hacı Bekir Efendi bay

gınlıklar geçirir, Başmakcıgüzeline: 
- Doğru mudur? diye sorar. 
Oğlan· kızarır, bozarır, hicabından boynu

nu büker: 
- Doğrudur efendi baba, der, ama kızı-

hız benim makbulümdür!. · 

Hacı Bekir Efendi evvela derhal yüz al
tın göndererek loncalıları konak önünden 
uzaklaşdırır, kızının bin altın nikahından 

vaz geçer, boşaması içiıi üstelik Aliye beşyüz 
altın verir. 

Başmakcıgüzeli Ali evvela dükkanın ka
pusuna mahud levhayı asar, sonra da dilber 
Safinazı hela~inden sinei muhabbete basar. 

BAŞMUHARRİR - Günlük, yahud haf• 
tada iki veya üç gün yayınlanır, onbeş gün
lük, aylık, ciddi yahtid mizahi bir siyasi ga
zete veya derginin baş yazısını yazmayı ta• 
ahhüd etmiş muharrirlere verilen isimdir. 

Siyasi dergi yahud gazete, 1) : bir imti• 
yaz sahibinin malı; 2): bir şirketin malı; 3) 
bir· siyasi partinin malı olarak yayınlanır. . 

Şahıs veya şirket imtiyazları' ile çıkarı• 
lan dergi ve gazeteler de ya bir siyasi parti• 
nin fikirlerini_ destekler, yahud, iç siy~set 
mücadeleleri dışında tarafsız kalır. 

Başmuharrir siyasi gazete veya derginin 
ayni zamanda imtiyaz sahibi değilse, gazete 
sahibinin ideoloji arkadaşıdır; Başmuharrir 

kalemine tahsis edılmiş SÜ tunlarda gazetenin. 
siyasi temsilcisidir. 

Parti gazeteleri başmuharrirleri,. parti 
içinden seçilmiş kalem sahible;ridir. Şirket 
gazeteleri başmuharrirleri ya şirketin kuru~ 
cularından biridir, yahud şirkete bir muka
velename ile bağlanmış bir muharrirdir. Bu 
mukavelenamelerin başmuharrire temin . et• 
tiği en büyük şey kalem hürriyetidir. Bunun 
içindir ki bir Başmuharrir yazısından daimil 
şahsen sorumludur. ' · 

Bir siyasi gazete veya dergi, ya iktidarın 
yahut muhalefetin organı olur, yahud iç si• 
yaset mücadelelerfnde müstakil, tarafsız ka
lır, hadiseleri sadece realist bir görüşle mü
talaa eder ve umumi efkara aksettirir. 

En basit. çizgileri ile tesbit · ettiğimiz bu 
şartlar altında başmuharririn ahlaki hüviyet 
.ve şahsiyeti, malumatı, görgüsü, kalemine 
hakimiyeti, ifade belagati, müşahede ve ter
kib ve tahlil kudreti, görüş ufkunun genişliği, 
hak ve hakikatleri müdafaa yolunda mederu· 
cesareti, hasis şahsi menfaatleri istihkar 
eden iffeti imzasının şöhret ve mevkiini ya.
par; imzasının üzerinde kesif okuyucu kitlesi 
toplanır. Bazan bir başmakale;· umumi efkar 
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üzerinde hükumetin resmi tebliğinden kat 
kat üstün müessir olur, o derecede itimad 
telkin eder ki iktidarın sözünü, propaganda
sını bir fiskede yıkar; o zaman bu kudretde
ki muhalif veya müstakil başmuharrirler 

iktidar mahfillerinde büyük tehlike olarak 
~örülürler; iktidarın liderleri komitacı ruhu
nu taşıyorlar ise, veya açıkca bir despotizmi, 
ferd veya zümre diktatörlüğünü temsil edi
yorlarsa, o başmuharrirleri susdurmak için 
hatt§. cinayeti de irtikabdan çekinmezler. 

İstanbul basını baş muharrirlerinden son 
yazılarını Basiret gazetesinde yayınlayan Ali 
Suavi, Rumeli muhacirlerinden topladığı fe
dailerle Çırağan Sarayını basarak Beşinci 

Sultan Muradı tekrar tahta çıkarma teşebbü
sünün başında Beşiktaş Muhafızı Hasan Paşa 
tarafından başı sopa ile ezilerek öldürüldü. 
Volkan gazetesi baş muharriri Derviş Vah
deti irtica muharririki olarak 31 Mart vak' -
asından sonra divanı harb kararı ile asılarak 
idam olundu. İttilı.ad ve Terakki Fırkasının 
istibdadına karşı cesurane muhalefetde bu
lunan Zeki -Bey Bakırköyündeki evinde, ser
besti başmuharriri Hasan Fehmi Bey Köprü 
üstünde, Sadayi Millet başmuharriri Ahmed 
Samim Bey Bağçekapusunda sokak ortasın
da ittihadcılar tarafından tabanca kurşunları 
ile vurdurularak öldürüldüler. İşgal yılların
da Hadisat baş muharriri Süleyman Nazif 
Fransız marşalı Franşe Despere . tarafından 
kurşuna dizdirilmek tehlikesinden Türkiye
deki büyük şöhreti sayesinde kurtuldu. Vatan 
başmuharriri Ahmed Emin Yalman bir ted
kik seyahatında Malatyada bir fanatik tara
fından tabanca ile tecavüze uğradı, çirkin, 
bedbaht tecavüzden ağırca yaralarla kurtul
du. 

İşgal yıllarında Anadoludaki Milli Müda
faa hareketine karşı muhalefetde bulunan 
Peyamı Sabah başmuharriri Ali Kemal Bey, 
zaferden sonra vatan ihaneti ile ittiham edi
lerek lstanbuldan İzmite kaçırıldı, orada ilk 
sorgusunun yapıldığı yerden Ankaraya götü
rülmek üzere çıkarılır iken, Nureddin Paşa
nın teşviki eseri olduğu söylenir, halk tara
fından taşa tutularak linç edildi. Sabah · gaze
tesi baş muharriri Diran Kelekyan, muhalifi 
bulunduğu ittihadcılar tarafından Birinci 
Cihan harbi içinde Ermeni komitecileri ile 

rnünasebetde bulunmakla suçlandırıldı ve 
sürgüne gönderildi, ve Uurfada birkaç arka
daşı ile beraber kayboldu. 

1960 da henüz yüzüncü yılını idrak et
miş olan İstanbul basınında tesbit edebildi
ğimiz baş muharrirler, imzalarının alfabetik 
sırası ile şunlardır: 

Agah Efendi; • Tercemam Ahval» adı ile gay
ri resmi ilk Türk gazetesinin kurucusu . . 

Abdullah Cevdet Bey; İctihad 
Abdullah Zühdi Bey; Yeni Gazete 
Ağaoğlu Ahmed Bey: Tercumanı Hakikat, 

· Türk Yurdu, Akın 

Ahmed Cevdet Bey; İkdam 

Ahmed Emin Yal91an; Vakit, Vatan 
Ahmed Ferid Bey; Türk Yurdu, İkdam 

Ahmed Midhat Efendi; Tercemanı Hakikat 
Ahmed Samim Bey; Sadayi Millet 
Ahmed. Şükrü Esmer; Milliyet 
Ahmed İhsan Tokgöz; Serveti Fünun 
Ali Mümin Bey; Köylü 
Aıı Bey; Diyojen 

Ali Fuad Bey; Karagöz 

Ali Kemal Bey; İkdam, Sabah, Peyam, Pe
yamı Sabah 

AH Naci Karacan; İnkillb, Akşam,· M-illiyet· 

Ali Suavi Efendi; Ulum, Şurayi Ümmet, Muh• 
bir, B4siret 

Arif Oruç; Y.,rın 
A. Rıfkı; Perde 

A. Sami; Geveze 

Avukat Nazif Bey; Baba Himmet 

Babanza.de İsmail Hakkı Bey; S_abah, Tanin 
Baha Tevfik; Hak yolu 

Bedii Faik; Tef 

Burhan Cahid Morkaya; Karagöz, Köroğlu 
Cem Nuri İleri; İleri 

Cemil Said Barlas; Son -Havadis 
Cihad Baban; Tasvir 

Derviş Vahdeti Efendi; Volkan 

Diran Kelekyan Efendi; Sabah 
Ebüssüreyya Sami Bey; Hayal 

Ebüzziya Tevfik Bey; Tasviri Efkir 

Edhem İzzet Benice; Zaman, Son. Telgraf, 
Gece Postası 

Ertuğrul Şevket Avaroğlu; Mizah 

Eşref Edib_; Sebilürreşad 
Falih Rıfkı Atay; Akşam, Dünya 

Feridun Erkin; Cumhuriyet, Ak,şam · 

Fevzi Lütfi Karaosmanoğlu; Son Telgraf 
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Fuad Jarım; Hür Adam 

· Habib Edib Törehan; Yeni İstanbul 
Hakkı Tarık Us; Vakit 

Hamdi Nebioğlu; Türk Sesi. 

Hasan Fehmi Bey, Serbesti, Mizan 

Hüseyin Cahid Yalçın; Tanin, Flklr Hare-

ketleri, Yeni Sabah 

Hüsnü Yaman; Hakikat 

İsmail Hami Danlşmend; Memleket 

Köstenceli Himmetzade . Sô:dl Bey; Gönüllü 

Lütfi Fikri Bey; İfham, Sabah 

Mahmud Bey, Milliyet 

Mahmud Nedim Bey; Falaka 

Mahmud Sadık Bey; İkdam,. -Sabah 

Mehmed Akif; SırAtımüstakim 

Mehmed Asım Us; Vakit 

Mehmed Faruk Gürtunca; Her Gün 

Mevlanzade Rifat Bey; Bayrakdar 

· Morabzade H. Sami Bey; Köprülü 

Muallim Naci Efendi; Tercemanı Hakikat, 

Tarik 

. Muhiddin Birgen; Tanin, Meslek, Son Posta 

Murad . Bey; Mizan 

Mümtaz Faik Fenik; Havadis 

M. Nermi; Yeni İstanbul · 

Nadir Nadi; Cumhuriyet 

Namık Kemal Bey; İbret, Tasviri Efkir, Hür-

riyet 

Necmeddin Sadak; Akşam 

Nihal Atsız; .Ergenekon, Atsız 

Nizameddin Nazif Tepedelenlioğlu; İstiklal, 

Hür Nizam 

kit 

Nureddin Rüşdi BeY; Cadaloz 

Nuri Bey; Tokmak 

Nüzhet Sabit Bey; Takib ve Tenkid 

Orhan Seyfi Orhon; Çınaraltı 

Peyami Safa; Terceman, Havadis 

Rauf Ahmed Bey; İstiklal 

Refi Cevad Ula NaY; Alemdar, Teşrih 

Refik Halid Karay; Aydede, Sabah 

Sadri Edhem Ertem; Son Telgraf, Tan, Va-

Salalı Cimcoz; Kalem 

Sedad Simavi; Hürriyet 

Selim Ragıb Emeç; Son Posta 

Suad Tahsin· Türk; Hareket 

Subhi Nuri İleri; İleri 

Süleyman Nazif Bey; Tasviri Efkar, H4disat 

Süleyman Tevfik Bey, Adil . 

kar 
Şinası EfeudJ; Tercemanı Ahval, Tasviri Ef-

Şükrü Baban; Tercl'ınan, Yenisabah · 

Tabir Olgun; Mahfil 

Tahsin Demi.ray: Türkiye 

Tevfik Fikret Bey; Tanin 
Turban Feyzioğlu; Cu.mhurlyet, Akşam 

Ubeyclullah Efendi; Hakyolu 

Velid Ebüzzlya; Tevhidi Efk4r, Zaııııuı 

Yusuf Ziya Ortaç; Akbaba, Çmaraltı 
Yakub Kadri Karaosmanoğlu; İnkll4b 

Yunus Nadi; Tasviri Efkir, Cumhuriyet 
Zekeriya Sertel; Son Posta, Tan 
Zeki Bey 
Ziya Gökalp; 'l'ilrk Yurdu; Yeni .Mecmua. 

BAŞ MOEZZtN SOKA(il - Fatihte Kir-
masti ve Şeyhresmi mahalleleri arasında hu
dud sokaktır; Fevzi paşa caddesi ile Darüşşe
faka cadclesi arasında, sağında ve solunda iki 
ayrı mahallede kalmış bulunan Başimam ve 
Başhoca sokakları ile_ paralel uzanır. Fevzi
paşa caddesi başından girildiğine göre Yedi -
emirler sokağı, Hafız paşa sokağı, Fatih çad
desi, ve Boyacıkapusu sokağı ile birer döıt 
yol ağzı yaparak kesişir; Fevzipaşa caddesi 
ile Fatih caddesi arasında kalan kısmı dikce 
bir yokuştur; Boyacıkapusu sokağına kadar 
düzlükde kalır, bu adı geçen sokaklardan son
ra Darüşşefaka caddesine hafif bir meyil ile 
iner. Dük.lcan olarak da bir kunduracı ile 
bir terzi vardır; Hüsnü Kulluk ve Aziz Çan
dere adında iki sağlık memuru da hususi 
küçücük bir dispanser açmışlar, bilhassa kü
çük kazalar karşısında çok faydalı dırlar 

(Eylfil 1960). Hakkı Göktürk 

BAŞ ODA - Eski Türk ve dolayısı ile 
İstanbul evlerinde biri haremde biri selatn
lıkda evin en süslü döşenmiş misafir odala
rına verilen isim; Eski İstanbul evinde ha
rem - selamlık kalkınca baş odanın adı umu
miyetle «misafir odası». adını aldı, son za
manlarda da misafir odaları kenar mahalle
lerde kalıp evlerde, apartımanlarda «salon:.
lar yapıldı. 

lstanbulun eski Türk evinde baş oda,· ev 
yapılır iken mimar - kalfa tarafından evin 
planında tesbit edilirdi ve mu.hakkak büyük 
ve güzel bir ocağı olurdu. Baş odalara. büyük 
konaklarda, yalılarda sofa, divanhane adı ve
rilirdi; başodaların, sofa - divanhanelerin bil.,. 
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ha§a tavan tezyinatı fevkalade itina ile ya
pılırdı. 
Bibi.: M, Zeki Pakalın, Tarih Deyim ve Terimleri. 

BAŞOKCU (Rebia) - Fransanın baş 

şehri Paris'in namlı kadın terzilerinden· İs-
' tanbulun çok eski ve kibar bir ailesine men-

sub Nafia Nezareti muhasebeciliğinde bu
lunmuş Tevfik Beyin kızıdır; Rumelihisarın
da büyük bir yalıları vardı. Fransızcayı İs
tanbulda anadili gibi öğrenmiş olan Rebia 

- Hanım galiba on altı, on: yedi yaşlarında on 
parasız Avrupaya gitmiş (belki - kaçmış), 

Parisde yerleşmiş, geçim için kadın terzili
ğine başlayarak, ince zevki, yaratıcı kabiliye
ti, ye pek itinalı dikişi ile kısa bir zaman zar
:fında moda aleminin tanınmış bir terzisi ol
muşdur; Faris yüksek sosyetesinin kibar ha•• 
yanlarının çoğu müşterileri arasına girmiş

tir. Bir zamanlar Vatan gazetesine Faris mo
(la alemleri üzerine yazılar yaz~r gönderir 
idi; Türkiyeyi ve türkleriiyi tanıtma yolun
da geniş ölçüde propaganda yapdığı muhak
kaktır; «A vrupada yirmi · beş senem nasıl 
geçeli» adı ile bir de kitab yayınlamıştır. Ha
len ne durumda olduğunu ·bilmiyoruz; do
ğum tarihirti, tahsil derecesini, A vrupaya 
hicreti tarihini de tesbit edemedik. 

Hayri 

BAŞ .ŞAKİRD - Yeniçeri Asker Ocağı 
teşkilatında İstanbuldaki Yeniçeri ağalığı 
Sarayı olan Ağakapusunda (B.: Ağa kapusu) 
yazı işleri kaleminde şakird denilen on kati
bin en kıdemlisi; terfi ettiği zaman «Kethü
dayeri Katibi» olurdu. 
Bibi.: M. Zeki Pakalın, Tarih Deyim ve Terimleri, 

BAŞ TAOI - Halk ağzı deyim; 1) Hür
. mete llyık adam; dostluğu, yakınlığı övün
meğe değer, şeref olan adam; 2) Aşıkın aşırı 
derecede üstün sevgilisi; uğrunda can feda 
edilir. sevgili. 

«Melek sima canım, · lehi mercanım, ey 
ruyi mahım, gül yüzlü şahım, zülfü kemen
dim, servi bülendim, peri ruhsarım; şeker 
güftarım; şiveli yarim, def'i melalim, mali 
menalim, fikrü hayalim, güli handanım, der
de dermanım, taze fidanım, tuti dillim, ince 
hellim, kara gözlüm, şirin sözlüm, güler yüz
lüm, afeti devranım, kaaşı kemanım, gözü
mün nuru, gönlümün süruru, aşkım ilacı, ba
şunın tacı .... , .. " (Muhabbetnamei la nazir). 

Başların tAcı ki meclise gele 
Töredir eşikde ayak öpüle 

* Seziyi merhametim hari bana sen acı 
Suçum nedir ey efendim bıışiının tıı.cı 

* Saçların perişan perişan gÜzel 
Baygın baygın gözlerin her an rüzel 
Ağzın öpülürken ballanan güzel 
Sensin benim Wşıın tacı biı' dinem 

Verdin zülüf kemendiıı 
Cellad Çeşmin eline 
Sen başımın tacısıı,. 

4llÇ~ 

Kasdln mi var kendine AU Çamiş 
BAŞTAK (Naci Fikret) - Filosof, şair; 

ansiklopedik bilgisi çok geniş, meslek aşkı 
olmayan avare iştiyak ile çok okumuş adam; 
şarklı doğmuş, garba hayran yaşamış fakat 
garblılaşamamış, doğduğu alemin eşine en
der rastlanır büyük derbederlerinden, hed~r 
olmuş bir dahi; Konyalıdır, 1891 de orada 
doğdu, babası medrese.· ulemasından arabca, 
farsca ve türkcede derin vukufu ile meşhur 
şair Mustafa Fikri Efendidir; tahsilini Kon
ya mülki idadisinde yapdı ve bu mektebden 
şehadetname aldı; otodidakt olarak en ağır 
metinleri takib edebilecek kadar Fransızca 
öğrendi; daha idadinin son sınıfında iken ar
kadaşları ile beraber., İstanbuldaki akranları
nın tesis ettikleri "Fecri Ati" ye nazire ola~ 
rak Konyada "Ufki Ati" adı ile bir mecmua 

.. çıkardı, ilk felsefi şiirlerini bu mecmuada 
neşretti. Konyada c;ıkan mecmua ve gazetele
re f~lsefi makaaleler yazdı, bu yoldaki yazı
larının bir kısmını da İstanbulda intişar eden 
«Zeka», «Felsefe Mecmuası», «Milli Mecmua.. 
gibi mevkutalara yol
ladı. Birinci Cihan 
Harbinde ihtiyat za
biti olarak Irak ceb
hesine gitti, İstiklal 
Harbine de .. iştirak ,,. 
ederek Afyonda bu
lundu. 1918-1922 ara-· 
sında Konyada arka- , . 
:iaşları tarafından te .. 
sis edilmiş hususi 
Anadolu İntibah Mek
tebi ile Konya Sulta
nisinde coğrafya ve 

Naci Fikret Baştak 
('.Rtmm: B. Çizer) 
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felsefe muallimliği yapdı, fakat bu mesleği 
hiç benimsemedi, talebeleri de kendisini an
layamadı, bilhassa coğrafya derslerindeki 
takrirleri cemiyet ilmine doğru kaçarken, 
mekteb kitablarındaki malumatın aynen nak
line alışmış çocuklar tarafından yadırgandı, 
geniş bilgisinden nakış alacak yerde: 

Coğrafiya dersi değil 
Muallimbey masal söyler!. 

dediler. Muallimlikden ayrıldıktan sonra 
Konyada müze memurluğu, Yusufağa Kü
tüphanesi memurluğu gibi vazifelerde bulun
du. 1930-1931 arasında olacaktır. İstanbula 
geldi, evvela Darülfünunun Edebiyat Fakül
tesi kaleminde katib oldu, Darülfünün lağve
dilip İstanbul Üniversitesi kurulur iken Üni
versite Kütüphanesine memur olarak nakle
dildi, bu vazifede iken 1946-1950 arasında 

vefat etti. 
Hiç evlenmemişdi, kadın olarak anasını 

daima sonsuz bir sevgi- ile yad etmiş, fakat 
ömrü boyunca kadından nefret etmiştir. Bü
tün şark derbederleri gibi mahbubdost ola
rak tanınmıştır. Ortanın üstünde uzun boylu 
idi; iri kemikli heybetli yapısı, daima çula.
kiden veya kaba şayakdan yapdırttığı biçim
siz setre pantalonu, kaba kunduralar, boyun 
altından kapanır balıkcı biçimi yeleği, iri ba-, . 
şırıda hor kullanılmış fötr şapkası, ensesini 
ve kulak etrafını dolduran ve hiç taranma
yan saçları, sakalı matruş pos bıyıklı · ablak 
yüzü ve apul apul yürüyüşü ile bir şair, fi
losof, mütefekkirden ziyade hammallar kah
yasına benzerdi. 

Yaman bir ayyaşdı; batıda Verlaine'in 
ve bizde adaşı Muallim Naci ile arkaqaşları
nın hayatına özenmiş,. fakat kendi hayatı, ya
kından tanıyanlarını daima tiksindirmiştir. 

İstanbulda bir müddet üçüncü sınıf otellerde 
ve sonra hanlarda tutduğu bekar odalarında 
iğrene bir pislik içinde yaşamıştır; bu sefa
letin başlıca sebebi muhakkak ki aldığı aylı
ğın içki masrafını ancak karşılayabilmesidir. 
Anasının vefatında eline altın olarak geçen 
ve o devir için kendisine yeni bir hayat tar
zı tanzimine med!r olabilecek bir serveti de 
ayyaşlık ve derbederlik yollarında heba etti
ği söylenir; hayatının son on yılında Çenber
litaş · civarındaki bir handa tuttuğu odasında 

· gecelerini mum ışığında geçirdiği, o sefalet
haneyi gidip görenler tarafından anlatılmış
tır. 

.Naci Fikret için, alkolün tesiri ile cin
netin eşiğini de atlamış, fakat bunu etrafın. 
dakiler fark edememiştir diyebiliriz. Herke
si, hatta bulunduğu yerlerde kendisine hür
met eden, ve hatta kendisini seven arkadaş
larını dahi zaman geim.iş can düşmanı bil
miştir. Tahayyül ettiği şeyleri, kuruntularını 
bilahare yaşadığına inanmıştır. Bu ansiklope.. 
dinin müellifi bu büyük adamı yakından ta
nımış, ve· zaman zaman onun tarafından dost 
gibi karşılanmak şerefi ile can düşmanı gibi 
nefretine uğramak talihsizliğini tatmıştır. 

Tesbit ettiğimiz bir «Ermeni Haygas çocuk 
macerasb bir gün ruh hekimi Fahreddin Ke
rim Gökay'a nakledilmiş, muhterem profe
sör latince bir kelime ile Naci Fikretin cin
retinin adını koymuştur. Bu maceranın Naci 
Fi~ret tarafından hatıra defterlerinden biri
ne ~miş teferruatlı hikayesi ile sefalet için
de gurer~ hastahanesinde ölen Haygas'm . 
ölüm eşiğü1deki samimi ve çıplak itirafları 

9irbirinin tamam-o.n zıddıdır; hlkayenin mu
hayyel ve itirafın h~kikat olduğundan şübhe 
edilemez. 

Naci Fikret• «Son Asır Türk Şairleri» 

adındaki eseri için Mahmud Kemal tnal'a gön
derdiği hal tercemesinde: << •• ben ş!ir deği
lim, fakat küçüklüğümdenberi şiir ve edebi
yata karşı büyük bir meclubiyetim vardır, bu 
inciz,,abımda irsi olacaktır. 1-911 den itibAren 
bazı his ve fikirlerimi nazmen kaleme alma
ğa başladım, bir müddet · felsefe ve_ müsbet 

. . 
ilimler ibtilası araya girdi, 1925 den itibaren 
şür zevkim tekrar canlandı, hala devam et
meldedir .. » diyor. Bu mektubu 1937-1938 
arasında göndermiş olacaktır. Bazı şiirlerinde 

«Azer» mahlasını kullanmıştır. · 

Müsbet ilimlerle uğraşdığı zamanlardır 
ki ladini oldu; perişanlığının bir sebebi de bu 
inkarı, maddeciliği olsa gerektir. Son yılla

rında hidayete kavuşduğu zan edilmektedir. 
Dinler tarihinde memleketimizde en sağlam, 
derin bilgiye sahih adamdı. ".Aydın bir haki
kattir ki Naci Fikret Baştak ilim ve sanat 
hayatımızda heder olmuş çok büyük bir mü
tefekirdir. 
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Bu şiirinde son perişan halini tasvir et
miştir: 

DERBEDAR AYYAŞ 
«İsmail Safa'ya nazire. 

Bercümerc olmuş sakal, bıyık, bulanmm dideler 

Dizleri titrer, yürürken bazı bazı sendeler 

Yüz yaşında piri fani veş beta.etle yürür 

B~zı inler, bazı. çeşmanı olur yaşlarla pür 

Böylece gitti ve bir bakkala girdi muhteriz 

Korkuyor bakkalı görmekden abusü müşmeiz 

Bekledi bir hayli, sonra haifane istedi. 

.üç şişe konyak, Ligor, ver, şimdilik kafi .. " dedi 

Şimdilik kafi, evet, her şeb boşaltır beş şişe 

Hem verir bakkal vehem şaşmakda bir böyle i:!je 

Çıkdı dükkandan yine lerzan bacaklarla heman 

Çehrei hitabına gelmişdi lakin şimdi can 

Şimdi almıştı gıdayı başka bir şey istemez 
,· 

Her· gece zehrab içer, günlerce hiç bir şey yemez 

Gitti, gitti, en nihayet dahil oldu bir hana 

Şimdi gelsin de bu handa oğlunu görsün ana 

Kalmamıştır kimsesi, mader, peder ya akriba 

Hepsi de gitmiş öbür dünyada tutmuşlardı ca 

Kalmamıştır bir muhibbi, aşinası hiç, hiç 

En nihayet ·············'.································ 
Şimdi kalmıştır onwı bir dostu hem pek çok sever 
Alkol adlı zehrdir.'ki durmayub her şeb içer 
Tesliyetkan, medarı · inşirahı tek odur 
lzdırablardan onu tahlis eden bişek odur 
İsmine Azer denir arzettiğim avar~in 
«Sızlıyor kalbinde evcaı derin bir yarenin ... 

BAŞTAR (Fatma) - 1950 yılından be
ri gün günden artan geçim zorluğunun, 

memleket pazarlarını pis şahsi çıkarları uğ
runa allak bullak eden bıçaksız kaatillerin 
kurbanı olmuş bir ev kadını; yarı resmi bir 
müessesede memur Hüseyin Bastarın zevce
sidir, bir namus ve fazilet timsali olan Hü
seyin Baştarın elleri. her gün deste deste 
banknotlarla oynadığı halde ikisi mektebli üç 
çocuklu ailesini mütevazı maaşı ile ancak 
besleye bilmektedir; Fatma Baştarın hünerli 
ev kadını elleri de eskileri çıtip yenileyerek 
giyim masrafını azaltmaktadır. Bir asil ve 
neci:b iş adamı B. A. da evinin müştemila

tından dört odalı bir yeri bu aileye 50 lira
ya kiralamış, en küçük bir kira zammı iste
meye tenezzül etmemiş, üstelik mektebe gi
den iki çocuğun masraflarını üzerine almış
tır. Fakat B.A. nın bütün namuslu iş adamları 
gibi 1950-1960 arası «vurdu aldı, kapdı kacdı 

ve çaldı çırpdı» ticaret usulüne ayak uydur
maması işlerini bozmuş ve nihayet mükellef 
evini satmak mecburiyetinde kalmıştır. Çok 
duygulu bir kadın olan Fatma Baştar: «Ev 
satılır ise nereye çıkarız, bir odaya yüz lira, 
yüz elli lira kira istiyorlar nasıl veririz, ne 
yaparız» düşmesi ile evvela aklını 01natmış 
ve ardından bir . fek darbesine uğramıştır. 

Kocası ve üç evladı perişan bir haldedir. Bu 
facia İstanbul Ansiklqpedisinin bir tesadüf 
eseri görebildiği sahnedir; çatıların altında 

kimbilir daha ne hazin manzaralar vard:ır. 
Bu şehir kütüğü içinde bu madde, ayrıca 

bir melek gibi de güzel ve henüz 35 yaşında 
üful eden Fatma Baştara vesilei rahmet ol
sun. 

BAŞTARDA, BAŞTARDE - Osmanlı 
Donanmasının kuruluşundan XVIII. asrın 

üçüncü dörtdebiri sonuna kadar, bizim ter
sane ıstılahımızca «Çekdiriler» denilen kü-

. rekli harb gemileri devrinde, Türk Donan
masının Büyük amfral = Kaptanpaşa gemi
sinin adı. 

Geminin adı, diğer birçok gemici ıstılah
ları gibi İtalyancadan, «Batardi» isminden 
alınmıştır. 

Kürekli gemiler devrinin bütün harb 
gemileri gibi baştardalar, iki buçuk asır . bo
yünca İstanbul Tersanesinde yapılmışlar ve 
İstanbul halkı, Donanmayı Hümayun sefere 
çıkarken, büyük şehirin deniz kenarlarına 

yığılarak baştarda ve donanma seyrine do
yamamıştır; unutmamalıdır ki çekdirilen = 
kürekli gemiler devri bizim Karadeniz ve 
Akdenizde mutlak hakimiyet devrimizdir. 

Çekdiriler devrinde, tek başına bir deniz 
harbi . kabul edebilecek harb saffı gemiçi 
«Kadırga» dır; o devirdeki donanmalara Ka
dırgalar donanması denilebilir. 

Kürekli gemilerin büyüklüğü, kürekci
lerinin oturak sıralarına, dolayısı ile kürek 
adedine göre tesbit edilirdi; Kadırga 25 otu
rak yani 25 çifte kürekli bir gemi olup tek 
küreğini 5 kişi çekerdi;. Kadırga en büyük 
harb gemisi olmuş, ve bu tonu mutlak şekil
de tesbit edilmiştir, ne bir oturak ilave edil-· 
miş, ne bir oturak hazfedilmiştir (B.: Kadır
ga). 

Baştarda, Kaptanpaşa Gemisi, yahud sa-
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dece Paşa Gemisi birden 11 oturak ilavesi 
ile azametli olarak büyürdü, 36 oturak olan 
Baştardanın tek küreğini_ de 7 kürekci, for
sa çekerdi (B.: Kürek; Forsa; Tersane Zın
danı). 

Kaptan Paşa olmak için denizci olmak 
şart değildi; idarecilik de. liyakat ve himmet 
ile cesaret ve otorite sahibi olmak kafi sayı
lırdı. Kaptan Paşa, Baştardanın seyk ve ida
resi ile meşgul olmaz, gemi «Reis» unvanını 
taşıyan çekirdekden denizci Tersanenin en 
seçkin bir kaptanının idaresinde seyrederdi; 
deniz harbi içinde de y{lpılması gereken ına
navrayı yine Reis idare ederdi. 

36 oturak 72 kürek olan Baştardanın 504: 
nefer kürekcisi, 80 nefer de mutahassıs ge
mici vardı; azeb askeri-yahud tersaneli de
nilen bu seksen gemici içine nefer, zabit, 
reis bütün mürettebat dahildi. Bu seksen 
denizcinin vazifeşi; harb içinde ihanet, yahud, 
zincirle çakılı bulwıdukları kürek oturakla
rından boşanarak isyanları çok tehlikeli olan , . 

kürekci - forsaları dikkatle nezaret altında -
bulundurmak, geminin seyri için gereken 
şeyleri yapmak, dümencilik, puslacılık, hari
tacılık, iskandilcilik ve yelkencilik hizmetle
ri idi. 

Çekdiri sınıfından olan bütün gemiler 
gibi Baştardanin muharrik kuvveti her ne 
kadar kürekcilerinin beden,. bazu kuvveti 
ise de, bir kürekli gemi olarak Baştarda Y«;l
ken de kullanmak mecburiyetinde idi, hatta 
öyleki bazı ahvalde, mesele sığ geçid sular
da, fırtınalarda, kürekcileri dinlendirmede, 
müsaid rüzgarla sürat artırmada yelkene ke
sin olarak muhtaç idi; yelkenler için iki di
reği vardı. 

Çekdiriler devrinde deniz cenkleri, bir 
müddet uzakdan top atışından:. sonra borda 
bordaya rampaya, ve gemiler üstünde kılıç 
kılıca, boğaz boğaza cenge, yani bir kara . 
cengine çevrilirdi; bunun için, bütün kürekli 
gemilere ayrıca, «Cenkci» adı altında kara 
askeri de bindirilirdi; Baştardanın Cenkci sa
yısı 216 nefer olarak tesbit edilmiş, bu su
retle Baştarda.da tersaneli, azeb askeri (B.: 
Azeb), forsa ve cenkci can sayısının tutarı 

800 kişiyi bulmuşdu. 
Baştardanın kıçda, başda ve bordaların

da Cem'an 25 parça topu vardı. 

Baştardanm boyu 70 olurdu, bi:lzan da 
72 arşın tutulurdu. Kürekci oturakları tek
nenin ortasında en -geniş sahayı işgal ederdi; 
ortada, yuksekde · boydan boya bir nöbetci 
köprüsü bulunur, burada gece gündüz müna
sib sayıda nöbetci azebler durur, ellerinde, 
en dibdeki forsanm vucüduna ulaşacak uzun
lukda birer kamçı, ve bellerinde dolu çifte 
kubur - tabancalar bulunurdu; kürek çekme
de ağır olan forsanın çıplak gövdesine kam
çıyı savururdu; isyankar bir hareket sezildiği 
anda da, hiç tereddüd etmeden tabanca kur
şunu ile beyni dağıtılırdı; _ iki kenarda, kıs
men kürekci oturaklarının üstünde iki güver
te uzanırdı, bir kısım cenkcilerle borda top
ları orayaya yerleştirilirdi; bu orta kısım, 
adi seyir_ esnasında -yakıcı güneşe veya yağ
mura karşı, gerilen bir tente ile örtülürdü. 

Kaptan Paşanın kamara - köşkü ge~inin 
kıç güvertesi üstünde idi, «çadır» -denilirdi; 
Demir çubuklu bir çatı üzerine kumaş topla
narak yapılır ve içi mükellef bir sarayın di
vanhanesinden farksız, olar-ak döşenirdi; ça
dırın yan, arka ve önünde perdeler vardı, ica
bında toplanıp açılır, etraf seyredilirdi. Baş
tarda çadırları azamet, şevket devrinde sera.
sere denilen, altın sırma ve inci işlemeli ga
ayet kıymetli ipekli ·kumaşdan yapılırdı; son
ra kadifeye tahvil edildi, kırmızı ve yeşil ka
difeden kolanlı yapıldı; bir müddet sonra da 
kırmızı çuhada karar kılındı. 

Kapdan Paşalar Baştarda da donanma ile 
sefere çıkar iken (B.: Donanmayi Hümayun; 
kapdan Paşa), yanına bu seçkin kemankeş 

pehlivanlardan muhafiz-fedai olarak 10 ne
fer gene alırdı; bu güzide delikanlılar, sefer 
devamınca çadırda kendilerine ayrılan böl
mede yatup kalkarlar ve kapdan Paşanın 

sofrasında yemek yeI'.ler idi (B.: İskender 
Pehlivan, Tozkoparan).-

Baştardada kapdan Paşalılt• alameti, ön~ 
direğe çekilen bir flandra ile geminin kıçın
da çadır üstüne konulan üç fener idi, fenere 
«fanus» da denilirdi, madeni kısmı altın kap
lama olan bu fenerler, çadırın üstüne yanla
masına konmuşdu. Üç fener o devirde bütün 
donanmalarda büyük amirallik alameti _ idi, 
bizd~n gayri bütün Avrupa donanmalarında 
fenerler, çadır üstüne geminin boyu istikaa
metince konulmuştu. 



BAŞTİLKi 

Hünkar Baştardası. Hünkit Gemisi -
Donanmada «Hünkar Gemisi» denilen bir 
Baştarda daha vardı; yukarıda bahsede gel
diğimiz geminin ayni idi; farkı boyasında 

idi; teknesi, kürekleri direkleri yeşil idi; 
mavi deniz üstünde görünüşü pek güzel
di. Her deniz seferine çıkmazdı; bazı deniz 
seferlerine kapdan Paşadan gayri ve onun 
üstünde selahiyetle bir deniz serdarı tayin 
edilir; o zaman kaptan Paşa yukarıda tarif 
eylediğimiz Baştardaya, «Bastardai Hüma
yun»a biner, serdar da bu yeşil «Hünkar 
Gemisi»ne binerdi. 

Tarihimiz boyunca gemi ile sefere giden 
padişah olmamıştır; yalnız Kanuni Sultan 
Süleyman Rodos seferinde İstanbuldan kara 
yolu ile Marmaris'a gitmiş, oradan, donanma 
ile İstanbuldan gelen yeşil hünkar gemisine 
binerek adaya geçmişdi; muhteşem padişa

hın saltanatının ilk yıllarında bindiği bu ge
minin adı, rengine uygun « Yeşil Melek» idi; 
Rodos Adası fethedildikten sonra padişahın 

emri ile İstanbul'a getirilmedi, bir zafer hatı
rası olarak Rodosda kaldı ve tersane gözle
rinden birine çekilerek dikkatle muhafaza 
ol'!,lndu; bir buçuk asır kadar sonra Rodosa 
uğrayan büyük Türk muharriri ve seyyahı 
İstanbullu Unkapanlı Evliya Çelebi «Yeşil 
Melek» ı Rodos Tersanesinde gördüğünü ve 
bu tarihi geminin zamanındaki taravetini 
muhafaza etmekde olduğunu yazıyor. Bu es
ki kayıdcfan sonra gemi hakkında bir şey bil
miyoruz. 

Hünkar Gemisini, Hünkar Baştardasını, 
padişahları İstanbul sularında dolaşdıran ve 
«Saltanat Kadırgası» denilen gemilerle karış
dırmamalıdır (B.: Saltanat Kadırgası). 

BAŞ mKt - On yedinci asır ortala
rında yaşamış, «sündür» ( ?) denilen bir saz• 
da hüner sahibi ve muhakkak ki ayak takı
mından bir adamdır; bu sazı tarif ed~n Evli
ya Çelebinin aşağıdaki s.atırlarından Baştilki
nin İstanbulda yerleşmiş hamına! ve irgad 
makunlesi bir kürd olması da muhtemeldir: 

_ «Sazendeganı sündür, on iki neferdir. 
Bu saz kürdistanda icad edilı~iş ise de mucidi 
na malftmdur, çökür gibi bir saydır ki göğ
sü içinde on demir teli vardır, kürd rnutrib
lerine mahsusdur, İstanbulda sanatkarları 
Beştilki, Bölüklü, Elisündürlü nim mutrib-

ler, Deli Dumara, Deli Tufan, Deli · Gönül; . 
Şeker Bali nam sazendelerdir». · 

BAŞ -OZERİNDE YERİ OLMAK ....., , 
Halk ağzı deyirn; hürmet tazim: görmek; 
ilim ve irfan sahibi, asla ağırlık vermez, hoş 
sohbet meclis adamları, yaşlı kimseler, gü: 
zellikleri ile bulunduğu meclisleri ışık.lan

dıranlar, seçkin sanatkarlar, ve aslında• baş 

tacı sevgililer şanında ·söy !enir: 
- Rahatsız etmezsem Pazar günü gelirim 

- Baş üzerinde yeriniz üstadım .. 

* Sen klin gelesin meclise bir yer mi bulunmaz 

B4ş üzre yerin var 

Gül .gonceslsln, kuşei destar senin4ir 

Gel ey güli rini! 

Nedim 

BAŞVEKİL OADDESİ - Şehremininin 
Denizabdal mahallesindedir; Ahmed Vefik 
Paşa Caddesi, Vezir caddesi, mevlevihane 
kıipusu caddesi ve Günaydın sokağı ile teşkil 
ettiği bir beşyol ağzı ile Millet caddesi ara
sında uzanır; Köprülü Mehmed Paşa sokağı, 
Denizabdal sokağı, Hacamat sokağı ve Gas
piralı İsmail sokağı ile kavuşakları vardır; 
üç araba genişliğinde asfalt yoldur; iki ke
narında birer katlı evceğizler, 3-4 katlı be
ton apartımanlar, bazı arsalarda gece kondu
lar karma karışık dizilmiştir; 2 bakkal, 2 
berber, 1 kasab, 1 kahvehane, 1 yorgancı, 1 
kunduracı, 1 doğramacı, l nalband, 1 ben
zinci ile küçük bir çarşı boyudur (Ağustos 
1960). 

Hakkı Göktürk 

BAŞVERMEK - Halle ağzı deyim; nef• 
sini bir gaye1 fikir, büyük aşk uğrunda feda 
etmek. 

B4şm vireyim kılın giderse 

Bir dilbere verdim başı 
Dedi t,unun gözü şaşı 

Ne kirpik var ne de kaşı 
Üç otuzu geçnıiş yaşı 

Nasıl olam ben oynaşı 
Buna gerek kabir taşı 

Şeyh Galib 

Ali Çamlç 

BAŞ VOLİ - Umur yeri Dalyanı -hu
dudu içindeki yedi voli yerinden biridir; ba
lık avı zamanlarında bu voli yerinde kanca
baş ve iğrıb kayıkları bulunursa ufak ığrıb 
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ve manyat kayıkları ava gelemezler (B.: 
Umı.ir yeri Dalyanı; Balı}{, Balıkcılık, Balık
cılar). 

Bibl: Karakin Deveciyan, Balık ve Balıkcılık. 

BATAK - Türk liigatında batılan yer, 
çamurluk; mecazen: olmayacak, sonu zarar, 
iflas olan iş; usulsüz, yolsuz, kanunsuz, hi
leli iş; suistimal; şeref, iffet ve namus kirle- · 
necek durum; misaller: 

- Pantalon paçasını sıvamak kafi değil, 
ayak bileğe kadar. gömülüyor, sokak değil, 

. batak .. 
* O iş yürümez dostum, batak .. 
* Bir müfettiş ağzından: 
- Şaşırdım kaldım, şirketin her işi ba

tak ... 
* Bir bar kızı çılgın genç aşıkına söyler: 
- Vazgeç evlenme davasından, benimle 

yuva kurmayı hayalinden çıkar, ben bu ba
tağın içinde güzelim, b'ııranın . çiçeğiyim, çe
kip aldın mı, ne rengim kalır, ne kokum .. 
sana da bana da yazık olur ... 

* Çul çaputla yalnayak 
Gezer idin alnın ak 
Şimdi pek şıksın a,ma 
Her tarafın bir batak Ali Çamiç 

BATAK, HAMAMLARDA YAHUDİ BA
TA(a - Bazı İstanbul. hamamlarında, bil
hassa musevilerin kesafet ile oturduğu semt
lerdeki hamamlarda, binanın iç kıı;mında, fa
kat asıl yıkanma yerinden ayrı, ekseriya .ayak 
yollarının bulunduğu koridorun bitiminde 
yapılan, ve halveti andırır bir bölme içinde 
bulunan havuzcuk - banyo (B. :. Balat Hama
mı). 

BATA~E, BATAKIIANEI,ER -
Zengin kimselerin, meşreb ve zevklerine gö
re, yollarına çıkarılan mahbub oğlanlar veya 
mahbube nigarlarla tuzağa düşürülerek, gö
türüldükleri ve orada türlü yollarla soyul
dukdan sonra öldürüldükleri yerler, cinayet 
yuvaları; İstanbul tarihine geçmiş en kor
kunc batakhane, onaltıncı asır • sonlarında 
'Üçüncü Sultan Muradın gözdelerinden iken 
haşarılıkları yüzünden saraydan çıkarılan 

Forsa Halil Ağanın bizzat işlettiği . Yenika- . 
pudaki konağı olmuştur (B.: Halil Ağa, For
sa; Yenikapu Batakhanesi). 

On yedinci asır sonlarında, bir kalyon 

levendi ile karısının işlettikleri bir batakha
ne de Kasım paşada keşfedilmişdir; 1867 yı~ 
·1ında kalyon levendleri ulu orta şekaavete 
koyul~uş, Kasımpaşadan yukarı boğaz köy
lerine' varınca evleri basarak yakaladıkları 
kadınları, kızları, oğlancık ve delikanlıları 
gerilerdeki sırtlara kaldırmışlar, oynatub eğ
lendikden ve ırzlarına geçdikden sonra soy
muşlar ve aman vermeyüb öldürmüşlerdi, 

bir kaç ay içinde bu şakiler eliyle 800 den 
fazla kadın, kız ve oğlan katledildiği söyle
nir (B.: İbrahim, Fındıklılı Kanlı). Yakala
nan Kasımpaşalı iki levend on dört kadın 

öldürdüklerini itiraf etmişlerdi, ki bunlar
dan biri karısı ile beraber Kasırtıpaşadaki ev
lerini ·kurbanları olan kadınları düşürdükleri 
bir batakhane olarak kullanmışlardı. Kadın 
bazı ırz ehli safdil fakat zengin hatunların 

evlerine,. o zamanın adetince "tanrı misafiri" 
diye girer, Kasımpaşada düğün var,· gelin sey
ri var diye biçareyi kandırır, hatun, cariyesi 
ile beraber süslenir, mücevherleri takınır, yi
ne o eski adetlerce düğü:p seyrine giderdi, Ka
sımpaşada batakhaneci karı "evim şuradır, 

girelim, dinlenelim de düğün evine öyle va
ralım" der, l?,anım ile cariyesini içeri sokar, 
eve girer girmez de kocası ile ayakdaşı olan 
levend kurbanlarına atılırlar, evvela ırzları
na geçerler, sonra da soyub esvap ve mücev
herlerini alırlar ve biçareleri boğarlar, ce
sedlerini de bağçede bir yere gömerlerdi. Ko
casının itirafı üzerine batakhaneci karı da 
yakalanmış, bağçeye ve evin muhtelif köşe
lerine gömdükleri cesedler meydana çıkarıl
mış, batakhaneci levend avreti batakhanele
rinin kapusuna asilarak, kocası ile cinayet 
ortağı olan levend de Alay )Cöşkü önünde 
ve· devrin padişahı Dördüncü 'Sultan Meh
medin gözü önünde boyunları vurularak 
idam olunmuşlardı. 

Bu gibi vak'alar İstanbul halkının mu
hayyilesinde Batakhane mevzuuriu o kadar 
işletmişdir ki · milli kütüphanemizin en eski 
uzun hikayelerinden birisi de Batakhane 
üzerine kaleme alınmışdır; "Tayyarzade ile 
Gevherli Hanım (Cevahirli Hanım),, adını 

taşıyan bu hikayede batakhaneci çok yaşlı 
ve zengin bir kibar fahişe olan Gevherli Ha
nım, batakhanesi de Bindirdirek üstündeki 
meşhur Fazlipaşa Sarayıdır; bundan ötürü 



BATANAY (Ercilmend) - 2208 - İSTANBUL 

hikaye halk ağzında "Binbirdirek Batakha
nesi" diye de meşhurdur. Vak'a Dördüncü 
Sultan Murad zamanında geçer (B.: Binbir
direk batakhanesi; Mehmed Ağa, Tayyarza
de; Hüseyin Efendi, Gümrükcü). 

Halk ağzında bir takım toy kişilerin, mi
rasyedi delikanlıların türlü hilelerle soyul
dukları · kumarhanelere de "Batakhane" de
nilir ki bunlardan çoğunun dış görünüşü ek~ 
seriya bir kahvehane olagelmişdir; bu: batak
hanelerin külhani argosunda karşılığı "Biti
rimyeri''dir (B.: Bitirimyeri). 

BA.TANAY (Ercümend) - Zamanımı
zın pek üstün kıymetde tanbur virtüozu; 9 
Nisan 1927 de lstanbulda Tepebaşında doğ
du, şöhretli musiki bilgini Hafız Kemal Ba
tanay ile üstad bir udi olan Müveddet Hanı
mın oğludur. Edebi bir mahfil, bir sanat oca
ğı . olan bjr evde, Ercüriıend Batanay müzik 
kültürünü, anasından emdiği ,süt ile beraber 
aldı. 

Sadeddin Gökçepmar, 1950 yılında sa
natkar ile bir mülakaatını Akşam gazetesin
de şöyle anlatıyor: 

«Henüz 23 yaşında (1950 de) olmasına 

rağmen şöhretli müzisyenler arasında katı• 

lan Ercüment Batanay'ı Konservatuvarda 
buldum. 

Zayıfça uzun boylu, yüzü, çocuk yüzü 
·gibi masum bir ifade taşıyan bu genç ( ve gü
zel adam) sanatkar hayatını şöyle. anlattı: 

~ 1927 de İstanbulda doğdum. Babam 
tamburi Kemal Batanay'dır. Babamla anne
min musiki ile meşguliyetleri dolayısile evi
mizde daima musiki alemleri yapılırdı. Üç 

' dört yaşından itibaren aralarına katılmağa 
başladım. Saz çalan büyükleri taklit ederek 
elime ya bir süpürge veya oyuncak bir keman 
alırmışım, babama da sazımı akort etmesi 
için yalvarırmışım. Altı yaşında bulunduğum 
sırada bende musikiye karşı istidat olduğunu 
gören merhum Rauf Yekta üstadımız oğlu
na yaptırdığı ufak bir tamburu bana hediye 
etti. O ufak tamburla zamanın türkülerini 
kulaktan kapa:ı;ak çalmağa başladım. On ya
şına gelince büyük tambur çaldım, öylesine 
ki yaşımdan umulmayacak derecede ilerle
miş durumda idim. 

· «Babam beni o sıralarda t~tanbul rad.:. 
yosu spikeri ola:n Mesut Cemil Beye götürüp 

takdim etti. Mesut Cemil Bey merak ve isti
dadımı görerek mütehassis oldu ve benimle 
meşgul olmağa başladi; Kendisinden altı ay 
kadar ders aldım. Ankara radyosunun açıl

ması üzerine Mesut Cemil Bey Ankaraya gi
dince üstadın feyzinden mahrum kaldım. 

İşte babamın bana gösterdiği şeyler istisna 
edilirse, benim aldığım tambur dersi müd- . 
deti topu topu bu altı aydan ibarettir. 

. «Babamın yardımı ve bilhassa kendi 
· kendime çalışarak yetiştim. Lisenin dokuzun
cu sınıfında iken İstanbul Konservatuvarına 
stajyer olarak girdim (1944 de) Kabataş li
sesini bitirdikten ve. askerliğimi yaptıktan 

sonra tekrar Konservatuvara döndüm, altı 

senedir Konservatuvar icra heyetinde çalışı
yorum; Radyoda çaldığım gibi dişarda da 

. çalışıyorum». 
S. Gökçepınarırı muhtelif sualleri arasın

da garb musikisi hakkında da şunları söyle
miştir: 

«Çok severim. Bilhassa tekniği karşısın
da hayran · kalmamak elden gelmez. İfade 
kudreti de fevkaladedir. Gece yattığım za
man radyoda büyük orkestraları dinlemek 
hoşuma gider. Ankara radyosu için Mesut 
Cemil Bey İstanbuldan ayrılmasaydı ba:na 
viyolonsel dersi de verecekti. En çok sevdi
ğim bu garp sazını ·çalarak o büyük aleme 
girmek bu musiki ile bizzat fırsatını üsta
dın Ankaraya gitmesi ile maalesef kaybet
tim». 

Ercümend Batanay, Mesud Cemil'e ilk 
gitdikleri günü bize biraz da tafsilat ile nak
letmiştir: 

«Çocukdum, bir 
üstad huzuruna çı

kacaktım, son dere
cede heyecan içinde 
idim. Mesud Cemil 
en küçük hareketimi 
ka,çırmıyordu, evvela 
sazımı akord ettim, 
Hisarbuselik makaa
mından bir · girizgah · 
ile taksime başla-

. dun, bir kaç makaa
ma girip çıktıktan 

sonra ayni makamda 

Ercümend Batanay 
(Resim: Bülend Şeren) 
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karar kıldım. Gözleri yaşaran Mesud Cemil:
Çocuğum, · saza hakimsin, sende istikba
lin büyük bir sanatkarını görüyorum! dedi. 
Saçlarımı okşayan elini öptüm, ve o gün ta
lebesi olmak lutfuna kavuştum. Haftada bir 
gün giderdim; ama her gidişimde yeni bir 
şey öğrenirdim, Mesud Cemilin mümtaz şah
siyetinin bir cebhesi de büyük hoca olması
dır». 

Hakkı Göktürk 

BATANAY (Hafız Kemal) - Seçkin 
musikişinas ve hattat, 1894 de (Rumi Şubat 
1309)' !stanbulda · Eskialipaşa Mahallesinde 
doğdu, zamanın şöhretlerinden Hafız meh
med Ziya Efendinin oğlu ve zamanımızın 
şöhretlerinden Tanbfı.ri Ercümend Batanay'
ın babasıdır. İlk tahsilini Zeyrekde Sabiha 
Sultan Mektebinde, .orta tahsilini de Fatih 
Rüşdiyesi ile Vefa İdadisinde görmüştür. Pek 
küçük yaşda iken babasının nezareti altında 
Kur'an hıfzına başlamış ve ondört yaşında 

hafız olmuştur; yukarıda adı geçen mektep
lerden gayri hususi olarak arabca ve Farsca 
öğrenmiş, ·cami derslerine de devam ederek 
1914 de imtihan ile İstanbul Dariilfününun 
fiahiyat Fakültesine girmiştir; 1915 de Bi
rinci Cihan Harbinde askere çağrıldı, yükselç. 
tahsili yarım kaldı; harb sonu terhis edildi- · 
ğinde İlahiyat Fakültesini lağvedilmiş buldu, 
bu suretle intisab ettiği ilmiye mesleğinde 
yüksek tahsili yarım kaldı. 

Eski arab asıllı harflerle yazı sanatında 
bir talik hattatı olarak meşhur olan Hafız 
Kemal Batanay, bu yazıyı ünlü sanatkar Sul
tanselimli Hulusi Efendiden öğrenmişti, hat
tatlık icazetnamesini 1918 de aldı; ayrıca sü
lüs, nesih ve rik'a yazılarını da Erkanı Har
biyei Umumiye baş hattatı Mehmed Efendi 
ile o devrin sülüs ve celi yazılarda üstad bili- . 
nen Hacı Ömer ve Hacı Kemal Efendilerden 
meşketmişti. 

Musikiye ise pek küçük yaşda, baba 
evinde başlamışdı; ba,bası Hafız Mehmed 
Efendi Klasik Türk Musikisi üzerinde hem 
geniş bilgi sahibi, hem de her sazı iyi çalan 
bir icrakar idi, evinde bütün sazlar vardı; 
sık sık musiki meclisleri kurulurdu; Hafız 
Kemal sekiz dokuz yaşında bir sabi iken 
bu meclislerden ilk feyzini almağa başladı, 
kulakları en temiz nağmelerle doldu. Mev-

levihaneler dini musikimizin ocaklarıydı, 

'hepsi birer . sanat_ mahfili idi, Hafız Kemal 
18-19 yaşlarında iken bu tarikate girdi, ki o 
zamanlar bir idadi talebesi idi. ilahiler, saz 
semailer, ağır besteler, ayinler, tevşikler 

meşk etti; bir de kıymetli hoca- mürşid bul
du, bu zat babasının en yakın arkadaşların
dan Kasımpaşada Küçükpiyale Camii imamı 
namlı zahir Şeyh Cemal Efendi idi; genç 
hafız ile üç yıl meşgul oldu. 

Birinci Cihan Harbinden sonra musiki 
ustadlarindan Rauf Yekta ;Beyle tanışdi, ve 
onun öylesine sevgisini kazandı ki tam on
altı sene talebesi oldu. 

Bu yıllar içinde ,tanbura merak sardı, 
bu sazın ustalarından Ömer Beyden ders al
dı; bu arada tanburi Refik Fersan Bey le 
tanbfı.ri Kadı Fuad Efendiden de istifade et
ti. Namlı hattat ve neyzen Emin Dededen 
de bazı ayinler ve şair dini besteler meşk 
etti, ve Hamparsun. notasını öğrendi;- Zekai 
Dedenin oğlu Hafız Ahmed Efendi ile Dr. 
Suphi Ezgi, bestekar Ahmed Avni Beyden 
de istifade etti. Mesud Cemil Tel .ile tanışma
sı musiki ilmindeki görüş ufkunu genişletti. 

Hafız Kemal Batanay «İlim beşikden 
mezara kadar aranır, istenir» sözünü hasma
nada kıymetlendirmiş, benimsernişdi, musi
kideki bilgisi kendisinde hocalık yapması ile 
kat kat kafi idi, başda sevgili oğlu Ercümend 
Batanay, pek çok talebe yetiştirdi.' 

Bestekar olarak otuzdan fazla eser sahi
bidir, hiç birisi basılmamışdır, bütün şark 
sanatkarlarında olduğu gibi manasız tevazuu 
bu kıymetli eserleri unutulmaya mahkum 
kılmışdır; talebelerine geçdikleri şunlardır: 

ı - Sevdi gönlüm 
sen gibi nazik teni, 
suzinak şarkı, 1928; 
2 - Dembedem art
makda alamım be

nim, ferahfeza cur
~una şarkı, 1928; 3-
Bir dudak bükdün 
:ievirdin badei gülgfı. 
numu evic şarkı, 

' 1928; 4 - Şad iken 
aşikı pür gam gibi Rafız Kemal Batanay 
dilhun oldun, beye.ti- (Resini: Bülend Şeren) 
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araban şarkı, 1928;5 - Eşki çeşmim gibi ca
nan bu gece oldu revan, şehnaz sengin semai, 
1928; 6 - Gülüm, reftarını göster saJın da 
bağı gülşende, saba murabba beste, 1935; 7-
Enginleri yok eder nurlu yollar açarız, 36. 
Alay Marşı, 1939; 8 - Hastai aşkım gözüm 
ruşen değil, şehnaz şarkı, 1943; 9 - Görür 
hali perişanım niçin itmez beni dilşad, sul
tani tegah murabba beste, 1944; 10 - Neden 
amalimi kırdın bırakdın natüvan gönlüm, 
hüzzaın murabba beste, 1944; 11 - Birlikde 
getir bezme yine nay ü rebabı, kürdilihicaz
kar yörük semai, 1944; 12 - Ne hacet sor
mağa canım cemali ruyini benden, hüuam 
şarkı, 1944; 13 -: Benzemez başka· güzel göz
lere şahane gözün, hicaz devri kebir şarkı, 

1947; 14 - Bağlandı gönül sen gibi yektayi 
zamana, nihavend şarkı, 1947; l,5 - İçelim 
o güzel gözlerinin sunduğu meyden, suzidil 
şarkı, 1947; 16 - Yarin. bana her nağmesi, 
şedar~ban şarkı, 1947; 17 - Sevd~yı teren
nüm edecek bestenigarım, bestenigar şarkı, 

1947; 18 - Yar elinden yarelendi ya.reli gön
lüm ben~, saba .devri hindi şarkı, 1947; 
19 - Bir gül gibi saçlarına bend olabilsem, 
nihavend şarkı, 1948; 20 - Baş döndürüyor 
ruhu saran cilveli dansın, rast yörük semai, 
1948; 21 - Geçdiğini dik;enli aşk yollarında, 
gülizar sofiyan türkü, 1948; 22 - Ey hüsni 
semavi seni beli az mı severdim, yörük semai; 
23 - Dem olur hayalin gitmez gözümden, 
şedaraban şarkı, 1944; 24 - Derdim nice bir 

sinede pinhan ederim ben, beyati şarkı; 
25 - Cezbenak etmez iken bir malı peyker 
gönlümü, hüseyni şarkı, 1928; 26 - Beyati
araban peşrevi, 1934; 27 --:- Segah sazsema
isi, 1928; 28 - Suzidil sazsemaisi. 

Büyük biyograf merhum Mahmud Kemal 
İnal «Son Hattatlar# adlı eserinde şunl~ı 
yazıyor: «Kur'anı azimuşşanı pek latif tila
vet edenlerden ve şarkıları da hoş seda ve 
eda ile okuyanlardandır. Pek çok şakirdi var
dır. Ticaret idaresi memurlarındandır. Hak
kın inayeti ile yıllardanberi haftada bir gece 
fakirhanemizde toplanınakda olan musiki 
meclisine en değerli üstadiarla beraber Ke
mal Bey de devam ederdi. Ruh nevaz alem -
ler olurdu, hala oluyor. O hengamede beste
lenmek üzre benden bir kaç güfte istemişti, 
yazmışdım. Dilrüba_ suretde bestelediği şar

kılardan biridir: 
Şad iken aşıkın pür gam gibi dllhun oldun 
Sen de kendin gibi bir afete meftun oldun 
İbtila afetini şimdi nedir anlarsın 
Sen de kendin gibi bir afete meftun oldun 

Hakkı Göktürk 

BATARYA SOKAĞI - Galatanın Kılıc
alipaşa mahallesindedir; Defterdar Yokuşu 
ile Tüfekci Salih sokağı arasında uzanır, Ka
mac~ ustası sokağı ile bir kav-uşağı vardır; 

Defterdar Yokuşu başından yüründüğüne. 

göre, iki araba geçecek genişlikde ve paket 
taşı döşelidir; sağ koldaki Kamacı ustası so
kağı kavuşağına kadar dik yokuş olup, bu 
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kavuşakda sola bir kavis çizerek düzlük olur; 
sağlı sollu evlerin kapu numaraları 2-18 ve 
1-15 arasındadır; binalar 3-5 katlı kagir-be
ton .. aa_partımanlardır (Ağustos 1960). 

Hakkı Göktürk 

BATI BOBALAIU, BATI KABA.YEL, 
BATI LODOS - Batıdan kopub gelen bora
lar İstanbul limanı ve suları kayıkcı, balıkcı, 
gemici ve kaptanları tarafından daima endi
şe ile karşılanır; havada bora alametleri be
lirdiği zaman dikkatsiz- ve gafletle sandal, 
kayık, tenezzüh motoru, gırgır, salapurya, 
romorkör gibi küçük teknelerle açıkda bulu
nulur ise batma, dolayı ile ölüm tehlikesi ile 
karşılaşılır; batı boraları, hele ani kopanları 
limanda, Haliçde, Marmarada çok can yemiş
tir. 

Batı boraları batı - kuzeyden esen «Batı 
karayel», ve batı - güneyden esen «Batı lo
dos» adı ile iki şiddetli rüzgardır. 

Batı Karayel ~ Her mevsimde ara sıra 
eser, barometre 29,85 i gösterir; ya_zın, 
Rumeli yakasından beyaz bulutların . havaya 
döne döne yükselmesi bir batı karayel fırtı
nasının kopacağına güvenilir alamettir• çok 
dikkatlı, basiretli bulunmak lazımdır. Kışlfi 

ise bir afet halini alabilir, gün ortasında or
talığın zifiri karanlığa büründüğü görülmüş~ 
tır. Bilhassa kışın sağmakla beraber gelir; 
yazın da sağınakla geldiğinde, İstanbul, gök 
gürlemeleri, şimşekler, yıldırımlarla pek 
dehşetli anlar yaşar; minarelerin külahları, 
kubbelerin kurşunları, damlardan kiremitler 
kopup uçar, koca koca ağaçlar devrilir. Ha
liç, liman allak bullak olur; deniz bakımın
dan büyük tesirini Adalar açıklarında ve Ya
lova sahillerinde yapar; :fırtına başlar iken 
bütün kayıkları, sandalları karaya çekmek 
lazımdır. 

Batı Lodos --:- Sema daima bulutlu
dur, barometro ~9,65'i gösterir; bilhassa ber
rak semalı bir gecenin sabahında ziyade çiy 
düşmüş olduğu görülürse, şiddetli bir batı 
lodosun esmesini beklemelidir. Batı -lodos 
fırtınalarında Marmara, bütün Rümeli sahi• 
lini Kabataş, Ortaköy, Selimiye, Kadıköy kör
fezi, Moda, Kalamış ve Bostancı sahillerini 
şiddetle döver; çok şiddetli bir bati lodos 

· fırtınasında Marmara'nın Haydarpaşa men
direiini aşan büyük dalgalarının mendirek 

içinde demirli 15 adad motorlu takayı yarım 
saat içinde batırdığı görülmüştür. Bu fırtına
şiddetle hüküm sürer iken_ liman vapurları 

Kadıköy_üne ve Adalara sefer yapamazlar 
(B.: Karayel; Lodos), 

BATI CADDESİ - Şişlinin Paşa mahal
lesi yollarındandır, Yay meydanı caddesi ile 
Ferahi sokağı arasında uzanır,· ki -Ferahı so
kağı, Batı caddesi ile ayni istikaametde, cad
denin ad değiştirmiş devamıdır; Yay meyda
nı caddesi başından yüründüğüne göre, sağ 
kolda Civelek sokağı, kahramanbey sokağı ve 
Adsız nefer sokağı ile k~vuşakları vardır. 

Paşa Mahallesi, büyük şehrin bu tarafla
rının tam kenar mahallesidir, Batı caddesine 
paralel uzanan Darülaceze yolunun ötesi kır
lıktır. İki araba geçebilecek genişlikte olan 
Batı caddesi paket taşı döşeli olup evleri 1-2 
katlı, kagir veya ahşab, büyük kısmı dışından 
teneke kaplı dar, gelirli aile meskenleridir. 
1960 Ağustosunda bu sokağı dolaşdığımız 

sırada yapılınakda olduğunu gördüğümüz 

bir kaç şeddadi beton binanın bu sokağın ic
timai hüviyetirti değişdireceğe benzer. Yay 
ineydanı caddesi başından Civelek sokağı ka
vuşağına kadar Batı caddesinin sağ yanını 
Havagazı Fabrikasının arsa duvarı kaplar 
(Ağustos 1960). 

Bakla Göktürk 

BATMAK - Türk lügatında, toprağın, 

çamurun, suyun dibine gitmek; gark olmak; 
güneşin ve ayın batı ufku ardında gözden 
kayboluşu, gurO.b etmek; sivri bir şeyin vü
cO.da girmesi, saplanması. Mechen iflas et• 
mek, mal kaybetmek, ahlaken bozulmak, çök
mek, nam ve nişanı kalmamak yerinde kul
lanılır; İstanbulun bu kökden pek çok deyim 
vardır: 

Ana baba hayırsız evlAda inkisAr eder
ken: «Adın batsın İnşallah!..» der~ 

Hoşlanılmaya~ kimseler hakkında: «Ru
hum bir türlü ısınamadı, herifin her sözü, her 
hareketi batıyor!» denilir. 

Kıskanriıak, çekememek yolunda: «Nasıl 
muhit, ne garib insanlar, şaşırdım kaldım, 
sırtıma çul geçirsem göze batıyor!». 

Nasihat yollu, ahlaken kirlenme mana• 
sında: «O rezil herifle. düşüb kalkma evladım, 
batırır seni, insan yüzüne bakamazsın!». 

-Sonsuz hicab duygusu; bir lisede öğren-
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ciler , arasında yapılmış anket cevablarından: 
«Bu yaz, yalın ayak, Eminönünde gazete sa
tıyordum, siz gördünüz, yerin. dibine battım 
sanki .. ». 

Bu kökün müteaddisi «Batırmak»; yu
karıdaki manaların müteaddi şekillerinden 

başka ağır sO.retde adam çekişdirme, hakaa
ret, şeref ve haysiyet kirletme: 

- Yeter artık be, amma batırdın adam
cağızı ... 

Bir akademik toplantıda: _ 
- Hayır üstad, gençliği batırmağa _hak~ 

kınız yok, onların bütün hataları, talim ve . . 

terbiyelerinden mes'ul olan bizim neslin gü-
nahıdır ... 

BATPAZARI - Bayat Pazarından boz
ma, eski eşyanın alınıp satıldığı çarşılar, pa
zarlar, halk ağzında «Bitpazarı» denilir (B.: 
Batpazarı; Bitpazarı). 

BATPAZARI SOKAÖI - Üsküdarda 
Çarşıboyu sokaklarındandı; 1934"' _ Belediye 
Şehir Rehberinde Hakimiyeti Milliye Cadde
si, ile Balaban caddesi arasında iki dirsekJi 
bir sokak olarak gösterilmiştir. Üsküdar iske
lesi meydanının etrafı açılırken meydana ka
tıldı, ve Yeni Valide .Camii de bu suretle 
meydana çıkmış oldu. 

Bu sokakda küçük köhne dükkanlarda 
kullanılmış elbise ve ayakkabı satıcıları, hır
davatcılar, harcı alem zücaci eşya satıcısı es
naf yerleşmişti, bir de eski han vardı ki 'Ba
laban İskelesi civarının meşhur bekar han
larından kalmış tek bina idi (1960) 

Hakkı Göktürk 

BATTAL - Kelime dilimize arabcadan 
alınmışdır, asıl manası: gaayet büyük, iriya
rı, büyük boy, iri yarı, büyük boy, iri kıyım, 
kocaman demekdir; «Battal Gazi», müslü
manlarm ilk· Anadolu fütiihatındaki meşhur 
kahramanın, adem ejderhası, dev yapılı bir 
·cengaver olarak tahayyül edilmek gerekir. 

Bu kelimeyi günlük sohbet dilimizde 
asJl manası ile yalnız eşya üzerinde kullanı
yor: Battaı tahta (Büyük boy tahta), Battal 
kağıt (Büyük boy kağıt). Vaktiyle İstanbul
da yapılan kağıtların adı «İstanbul tabağı», 
o kağ~dların en büyük boyunun adı da «Bat
tal İstanbul» idi. 

Battal günlük sohbet dilimizde hüküm
süz, kıymetden düşürülmüş, , kullanılmadan 

kaldırılmış, kapatılmış manalarında kullanı-

lır ; misaller : . 
Resmi dairelerde ve hususi müesseseler .. 

de hükmü kalmamış evraka «Battal evrak» 
denilir (B.: Battal Torbası). 

* «Battalına batmak», resmi dairelerde 
katib ağzı bir deyimdir. Kalemlerde battal 
evrak vesika olarak saklanır (B.: Battal 
·sandığı); lüzum karşısında höccet, vesika 
olarak battal evraka müracaat etme demek~ 
tir. 

* «Battal çakmak», resmi dairelerde ka
tib ağzı deyimdir! evraka battal edilme işa
retini koymak. 

* «Kapatma» manasında yalnız yol, ka
pu, pencere, kuyu haklarında kullanılır: 

- Maslakda yeni yol açılınca, eskisi bat
tal oldu. 

Bir okul müdürü yardımcıları ile ko-
nuşur: 

Arka kapuyu · battal etmedikce firar 
vak'alarının önüne geçemeyiz!.. 

Bir çocuk kuyuya düşüb boğulur: 
- Kaçıncı kaza yahu!. bu kuyuyu zabıta 

niçin battal etmez!.. 
Sen hercai nevcivan 
Bende kırçıl topsakal 
Yalın ayak baş açık 
Küf olmaz aşık abdal 
Buldun akran oynaşı 
Kart öküz oldu battal 

Ali Çamiç 

BATTAL AÖA (Hamlacı başı Ahmed) 
- İkinci Sultan Abdülhamid'in saltanat ka
yığı reisliğini yapmış 

ve _ bu hükümdarın 

kesin · güvenini ka
zanmış bir kayıkcı

dır; nereli olduğu, 

saray hamlacılığına 

ne zaman ve kaç ya
şında intisab ettiği, 

ve hamlacıbaşılığa · 
nasıl yükseldiği tes
bi t edilemedi; 1898 
de Almanya İmpara
toru İkinci Wilhelm'-

- in İstanbulu ikinci Battal Ağa 

ziyaretinde, saltanat (Resim: Bülend Şeren) 



. AN"SİKLôPEblsİ - 2213 - BATTISTA 

kayığı ile bu haşmetli misafirin hizmetine ve~ 
rilmiş; 35·40 yaş arasında bir erkek güzeliy-• 
miş, hem yüzi.ini.in temizlik ve güzellik cazi• 
besi, hem de etvarU harekatı ile lmparato
run pek boşuna gitmiş,· hatta bir Eyyubsul-· 
tan. ziyareti seferinde terce.manı vasıtası ile 
bizzat hitab ederek taltif etmiş: «Haşmetli 

biraderim padişahınız bana sizden bahsetti, 
sizi tebrik ederim, İstanbul sularında dolaş
dığımı hatırlarken sizin yüzünüzü de unut
mayacağım» demıştir ve Hamlacıbaşı B~ttal 
Ahmed Ağaya bir demir salib nişanı vermiş.
tir. Hayatı hakkında başka bir kayde rastla
namadı. 

Bibl.: Devrin gazeteleri. 

BATTALGAZİ SOKAĞI - Fatihin Ka
ragümrük nahiyesinde Hasanhalife, Hoca 
Üveys ve Muhtesibiskender mahalleleri için
den geçen uzun bir sokakdır, Muhtesibisken
der mahallesinde Keçeciler caddesi ile- Ha
san halife mahallesinde Mutemet sokağı 
arasında uzanır. 

~eçeciler caddesi üzerindeki başı, Türk 
yapı sanatının şah eserlerinden Sultan Selim 
Medresesinin tam karşısına düşer; bu nokta
dan yüründüğüne göre {1937 Belediye Şehir 
Rehberinin 6 ve 7 numatalı paftaları), Ak
şemseddin caddesi ile dört yol ağzı yaparak 
kesişir ve Hocaüveys mahallesine girer, bu 
mahalle içindeki Korkutata o, Karamuk ve 
Hocaefendi sokakları ile dört yol ağızları 

kesişir; Hocaüveys ve Hasanhalüe mahalleri 
arasında sınır olan Akdeniz caddesini de bir 
dört yol ağzi ile aşdıkdan .sonra Mutemet so
kağında sona erer. 

İki araba genişliğinde bir asfalt yoldur; 
üzerindeki evlerin apartımanların hepsi, 2-4 
katlı yeni beton binalardır; aralarında boş 

arsalar da görülür; kapu numaraları 2-120 ve 
1-123 arasındadır; bu satırların yazıldığı sı

rada birkaç yeni bina da inşa halinde idi. 
Balipaşa Camiinin yan avlu duvarı da bu so
kak üzerindedir. Bir elbise temizleyicisi, bir 
kolacı, bir kunduracı, iki terzi, bir . manav, 
bir kaynakcı dükkanı bir de doktor muaye
·nehanesi vardır (Ağustos 1960). 

Hakkı Göktiirk 

BATTAL İSTANBUL - Vaktiyle İstan
bulda yapılan ve «İstanbul Tabağı» den,ilen 
kağ1<iların en büyük boyunun adı (B,: Ka-

ğıd; İstanbıd Tabağı; Battal). 
BATTAL sAN.DIGI, BATTAL TORBA

SI - Devlet dairelerinde «do.sya»lar kulla• 
nılmadan önce evrak torbalar içinde muhafa
za edilirdi; evrak torbaları Birinci Cihan 
harbine kadar devam etmiştir; kalemlerde 
de, dosya dolabları yerine torbaların konu
lup kilidlendiği sandıklar vardı. Devlet dai
'relerinden evrak sandık ve torbalarının ke
sin olarak kalkması ve yerlerini evr.ak dolab
ları ile dosyalarının alması Cumhuriyet dev
rindedir. 

Bir kalemde her ayın işleri iç-in bir evrak 
torbası kullanılır, üzerine o ayın adı ile yılı 
yazılırdı. · 

Dairelerde hükmü kalmayan evrak atı
lıp, yakılıp yok edilmez, istikbalde bir ve
sika olacağı düşünülerek «Battal Torbası> 

denilen torbalarla Battal Sandıklarında sak• 
lanırdı. Bugün zengin arşivlerimiz bu battal 
torbaları ve sandıkları içinden çıkmış evrak 
ile vücud bulmuştur {B.: Arşiv). 

Dilimizde, büyüklük taslayan, kibir ve 
· azamet sahibi bir adamın gizli kalmış kil-. 
çüklüklerini; bayağılıklarını, geçmişindeki 

utanç verici, hallerini bilmek iddiası ile «Ben 
cemaziyel evvelini bilirim!..» diye bir deyim 
vardır; bilhassa yakın geçmişin cemiyet ha
yatını, çok iyi bilen kıymetli alim Mehmed 
Zeki Pakalın bu deyimin doğuşunu kalem
lerdeki bu eski battal torbalarına bağlıyor 

ve şöylece anlatıyor: 
«Küçük bir memur cemaziyelevvel ayına 

aid torbadan kendisine gömlek yapar, arka
daşlarından biri de, (Her halde hamamda so
·yunur iken olacak) gömlekdeki yazıyı oku
yub sırra agah olur, fakat yüzlemez; zaman 
ile ~vrak torbasından gömlek yapan yükse
lir, kendisine bir kibir v.e azamet gelir, be
riki de onun bu halini gördükçe· torbadan 
gömleğini hatırlayup güler ve yeri geldikce: 
«canım .. ben onun cemaziyelevvelini bili
rim! .. »· der, bu deyim de böylece sohbet dili
mizde yerleşip kalır». 

Bibl.: M. z. Pak.alın, Osmanlı Tarih Deyim-

leri ve Terimleri. 

BATTİSTA (Galatalı) - Onsekizinci 
asırda Galfl,ta İtalyanlanndan ve Venedik El
çiliği tercümanı; 1715 Türk-Venedik harbi 
başlayınca kadim adete uyularak balyos ile 
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-beraber Yedikuleye habsedildi, fakat bir 
müddet sonra, tebaası bulunduğu Türkiye 
aleyhine ve tercümanlık hizmetinde bulun
duğu Venedik Cuhı'nuriyeti hesabına casusa 
luk yapdığı gösteren vesikalar elde edildi, o 
sırada Morada bulunan serdar ve sadırazam 
Şehid Ali Paşanın İstanbuldaki sadaret kay
makamına gönderdiği emir ve talimat üzeri
ne ayni yılın· Ey lul ayında, ki hicri 1127 yılı 
Ramazanına rastlar, zındandan çıkarılarak 
sırtına tercümanlık esvabı giydirildikden 
sonra Parmakkapuda asılarak idam olundu. 

Bibl.: Raşid Tarihi. 

BATU (Rahime) - Ünlü kadın doktor 
ve Operatör, Cağaloğlu civarında Park Has-. 
tahanesinin kurucusu ve sahibi; 1914 de İs-

-tanbulda doğdu, babası P.T.T. memurların

dan Malatyalı Mehmed Arif Beydir ki aile 
hatıralarına göre Seyyid Battal Gazı torun
larındandır; annesi Sıdıka Hanım da Rize'
nin bir eşraf kızıdır; Rahime Batu orta tahsi
lini İstanbulda Kandilli ve Erenköy Kız lise
lerinde yatılı olarak yapdı. ve liseden pek iyi 
derecede mezun oldu, devlet hesabına Avru
pada tabiiye veya riyaziye tahsili için nam
zed seçilmiş iken doktor olmağa karar verdi
ği için İstanbul Üniversitesinin Tıb Fakül
tesine girdi ve 1936 da bu fakülteden diploma 
aldı. 

İhtisas tahsilinde dünyaca şöhret olub o 
zamanlar İstanbul Üniversitesinde görevli 
Prof. Nissenin yanında çalışdı; Ord. Prof. Ke
mal Atay, Ord. Prof. K. İsmail Gürkan, Ord. 
Prof. Ş. Hakkı Erer, 
Ord. Prof. U. Ziya 

Konuralp'ın klinikr 
!erine muvaffakiyejt
li imtihan verec~k 

operatör oldu; aka
binde Cağaloğlu Sağ
lık yurduna girerek 
bu müessesenin ida- · 
resini üzerine aldı, 

sonra baş oper~törlük , 
ile Esnaf Hastahane
lerine geçdi; . sonra 

Şişli. Çocuk !Jastah,a~ 
p.esi · Ope:ratürü, Ha~ Dr. Rahime Batu 

s~ki-Hastahan~si Qpe-. (Resim: Bülend Şeren)' 

ratörü oldu; _ideali şahsen hususi bir has~ 
taba.ne açmaktı, 1952 de Park Hastahane
sini inşa ettirdi ve bu müessese ertesi yıl za
manımızın en mütekamil cihazlarıyla ve kona 
forlu mücehhez olarak amme hizmetine açıl
dı. 

Operatör Rahime Batu'nun aşağıdaki 

sözleri bu şehir kütüğünde tesbit edilmeğe 

değer: «Bence, bize baş vuran hastaya evve
la yapılması gereken cerrahi müdahale var
dır, hastahane ücreti ve ameliyat ücreti son
-ra düşünülecek şeydir; hastamızı mali im
kansızlığı bizi vazifemizden alıkoymaz, fakat 
esefle beyan ederim ki bazı hastalarımız be
ni aldatmaya tenezzül etmişlerdir, hastaha-' 
11eınde geçim darlığ·ındari sızlananların bila
hare çok zengin. kimseler olduğunu ogren
mişimdir; Park Hastahanesi gariblere karşı 
kucağını bir devlet müessesesi gibi açmış 
iken beni aldatmak, şefkati düşündüren his'
set bir cemiyet için hazindir; fakat idealist, 
bedbin olmaz, yolundan şaşmaz. , 

«Hastahanem 700 metre kare bir arsa 
üzerine yaptırılmıştır, istikbalde 250 yataklı 
olacak durumdadır; Ord. Prof. muteveffa Dr:. 
Frank'm Türkiyede ilk Avrupai hususi has_
tahane sözleriyle taltif ettiği bu müesseseyi, 
çocuğum olmadığı için feyz aldığım Tıb Fa
kültes_ine bırakmak düşüncesindeyim». 

Operatör Rahime Batu mesleki faaliye
tinin dışında edebiyat ve ..güzel sanatlar ile 
meşguldür; kir gezileri en büyük zevk kay
nağıdır; bu hal tercemesi yazılır iken: «Çı~· 

nar ağacını pek severim, demi~ir; hem göl
gesinde oturmasını hem de uzaktan temaşa
sını azamet ve vekaar timsalidir, oğlum ol
saydı adını hiç düşünmeden çınar koyardım». 

R. Batu, hiç tereddütsüz, Türk kadınlığı
nın yüz akı bir simadır. 

Hakkı Göktürk 

. BAYAR (İlyas Bahar) - İkinci Meşru
tiyet devri ile Cumhuriyet devrinin ilk yir
mi yılı içinde 'l'ürkiyenin · tefekkür ve bilgi 
kanalı olan Ankara (Babiali) caddesinin en. 
büyük kitabcı - tabii (editörü); «Kanaat kita-. 
bevinin kurucusu aslı, en kuvvetli hüviyeti 
ile Türk Musevisidir, 1880 de Fatihde Sal
matomruk'da doğdu, babası Balatlı_ Yako 
adında çok mutevazı gelirli esnaf tabakasın~ 
dan bir kimse idi;· okumaya pek hevesli olan 
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· oğlu .ilyası öı~ce Alyanş fzraelit mektebine 
v~rmiş, fakat, ailesi efradı kalabalık olduğu 
için, geçimine yardım etmesi için onu mek
tepden alıp iş hayatına atmak zorunda kal
mıştı; İlyas henüz 14-15 yaş~nda iken Babıali 
caddesinde Darüşşefaka kütüphanesine (1960 
da Ankara caddesinde Vahid Agar kitabesi
nin b.ulunduğu dükkanı) çırak, el ulağı ola
rak girdi (1894-1895). Kitabcılık işini pek 
kısa zamanda kavrayarak 1898 de henüz 18 
yaşında iken ayni caddede kendi adına «ka
naat kütübhanesi»ni kurdu; bu müstakil işi
ne de, Sahaflar Çarşısından topladığı kitab
ları satmakla başladı. 1909 . dan sonra da ta
bii ve naşirliğe başladı. 19-20 yaşlarında bir 
genç adamdı,, fakat . iş programını çok ciddi 
olarak çizmişdi: 1 - MHli kütübhanemizde 
yer alacak ciddi eserler basacaktı; 2 - Sa
lahiyeti ilmiye ve edebiyeye sahih .kalemle-

. rin tabii olacaktı; 3 - Telü haklarının kud
siyetine· hürmetkar olacaktı; 4 - Tabı' ve 
neşredeceği eserler masraflarını _sür'atle ç~
karmayacaktı, fakat işportalara da. düşme

yecektı, ağır satılacak, daima aranacak ve sa
tılacak, deposundaki malı altın kıymetinde 

duracaktı; 5 - Basacağı kitabın icab ettir
diği masrafdan çekinmeyecekti. 

Bu programından ölünceye kadar inhi-
. raf etmedi: Ciddi tarihi külliyat, klasik ve 
muasır Türk edebiyı;ı.tı metinleri, ansiklope
dik külliyat, coğrafyalar, atlaslar; Büyük di.ı-, 

var haritaları, lugatlar kanaat kütübhanesini 
kısa bir zaman içinde Türk basın aleminin 
en ön saflarına geçiriver~i (B.: Kanaat ki
tabevi). 

İlyas ·Bayar'ın ilk basdıgı kitab Ali Re
şad Beyin "Tarihi 
Siyasi"si, son basdığı 
kitab da Abdülhak 
Hamidin . "Tezer"~ 

. dir. 

1915 de Sünbül 
Hanım adında bir 

mtisevi kızı ile ev
lendi ve bu hanım-

dan Yakub ve Arslan 
adında iki _-0ğlu oldu. 

(B.: Bayar, Yakub), 
1942 de 450,000 · var~ 

İlyas Bayar 
_(Resim: Bülend Şeren) • 

lık vergisi , ödemekle mükellef tutulması. 

rrürk maarifine ve irfanına büyük hizmetler
de bulunmuş bu seçkin iş adamını çok sars
dı; nakdi bu yüksek rakamı dolduramadığı 

için deposundaki değerli kitablarını kıyme
tinin çok dununda tasfıye ederek nakde tah
vile ve vergi borcunu ödemeye çalışdı. Tees
sürü o kadar derin oldu ki 1945 de bir kalb 
sektesi ile vefat etti, Arnavutköyü mezarlı
ğına defnedildi. 

Kazım Nami DurU «Bütün. Tiirkiye:t 
mecmuasının 1951 Nisan ayı nüshasinda bu 
büyük adam hakkında yazdığı bir makalecik
de: «Eğer, bütün çalışmalarının alın teri olan 
Varlık Vergisi onu ezmemiş olsaydı, : kütüp
hanesi şimdi daha yüzlerce, belki de -orijinal 
eserlerle dolacaktı. Bu felaket onu yıktı. Bu 
yetişmiyormuş gibi Çankırıda fahiş füıtla sa
tıldığı iddia olunan bir kitap yüzünden, Milli 
dı; sonunda beraet etti ama, günlerce haksız 
yere hapis yattı. Basıp yaymağa başladığı 

Ankara. kütüphanesi; Yeni kütüphane, Milli 
kütüphane serileri, ne yazık ki, yayınlarını 

ileriye götüremedi. 
· Korunma Mahkemesince tevkifhaneye tıkıl-

« İlyas Bahar, kitapçılık etmek istiyen 
bütü:ıı vatandaşlara kıymetli bir örnektir; 
kendisi öldü, fakat çocukları onun eserini de
vam ettirmektedirler» diyor. 

BAYAR (Yakub) - Büyük kitabcı - edi
tör İlyas Bahar Bayarııı büyük oğlu, kardeşi 
Arslan Bayar ile beraber babalarının hayrül
halefleri olarak Kanaat kütübhanesir.in sa
hibleri; 1918 de Kuledibinde doğdu, · babası-

nın müessesesinden yetişdi; Ayşe Hanım 

adındaki zevcesinden İlyas adınd~ bir oğ
lu vardır. Babasinın müessesesi ile bera
ber terbiye ve · ne
zaketine . de varis ol
muştur. 1920 do
ğumlu olan Arslan 
Bayar Hukuk Fa
kültesi mezunudur. 

Babalarının ölümün
den sonra ilk bas
dıkları kitab «Türk-
çeden İngilizceye> -
liigattır (B.: Kanaat Yikub Bayar 
kitabevi). (Reslın: Billend Ş~ren) 
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BAYATA (Mahmud Ata) - Zamanımı

zın şöhretli bir kadın hastalıkları mütahassi
si -hekim;. çok nazik ve terbiyeli muhabirimiz 
Hakkı Göktürk ile hal tercemesi üzerinde ko
nuşmak istemediğinden, bu şöhretli doktor 
hakkında rahmetli dostumuz Sermed Muhtar 
Al~s'un çok güzel bir yazısını bu şehir kütü
ğünde neşre · lüzum görmiyerek aşağıdaki sa~ 
tırları İbrahim Alaeddin Gövsanın «Türk 
Meşhurları» adındaki eserinden almakla ik-
. tifa ediyoruz: «1881 de İstanbulda doğdu, 

Said Bey adında bir miralayın oğludur, 1901 . 
de Askeri Tıbbiyeden birincilikle diploma al
dı, mesleki ihtisasını Berlin ve Parisde ta
mamladı, 1909 da Tıb Fakültesi kadın has
talıkları seririyatı kürsüsüne tayin edildi, 
1914 de askerlikden ve fakültedeki kürsüden 
ayrılarak serbest hekim olarak çalışmaya baş
ladı, Birinci Cihan harbinde yedek askeri he

. kim olarak tekrar ordu hizmetine girdi; 1918 
de tekrar serbest· hekimliğe döndü, . 1934 de 
Kadıköyyünde Şifade hususi bir hastahane 
açdı. Tıb Fakültesinde serfriyati nisaiye şefi 
iken mesane iltihabı hakkında yazdığı bir 
travayı neşredilmiştir. Muhtelif operasyon~ 
larda kullanılmak üzere bazı pratik aletler 

.meydana getirmiştir». 
BAYAZID - (B.: Bayazıd Bucağı). 
BAYAZID il. - Osmanlı padişahlarının_ 

onuncusu ve İstanbul tahtında oturmuş Türk 
hükümdarlarının ikincisi; Fatih Sultan Meh
medin büyük oğlu, hicri 851 (miladi 1447-
1448) de doğdu; anası Gülbahar Hatun, bir 
rivayete görede Dulkadir oğulları hanedanın
dan mükerreme Hatundur. 1481 de, babasının 
sefere ggiderken İstanbul yakınında Gebze· 
civarında beklenmeyen esrarengiz ölümü üze
rine vali olarak bulunduğu Amasyadan İlgar
la gelerek İstanbul tahtına oturdu (B.: Meh
med II/Fatih Sultan· Mehmed). 

Fatih Sultan Mehmedin ölümü ile İkinci 
Sultan Bayazıd cülusu ar_asında on sekiz gün 
geçdi,.bu günler içinde büyük siyasi entrika
lar çevrildi,· İstanbul kanlı vak'alara sahne 
Qldu. 

· Fatihin son sadrazamı Karamanlı Meh
fued · PS:şa Yehışetiıerin nefret_ ettiği, Amas
ya valisi veliahd.şehzade Sultan Bayazıd için 
de tehlikeli bir sima idi. 

Mehmed Paşa kendi memleketi olan Ka-

ramanın valisi v~ Fatihin küçük oğlu şahza- -
de Cem ile sıkı bir dostluk kutmuşdu. Yeni-

. çeriler ve Sadrazamı sevmeyen de~let erka~. 
m, ki Fatihin son seferine çıkar iken 1staii
bu1 Kaymakamı bıraktığı İshak Paşa bunla
rın başında idi. Karamani Mehmed Paşaya · 
«müfsid» diyorlardı; haksız da değillerdi. 

Fatih, taht veraseti usulü ile saltanat ni- · 
zammı ve devlet teşkilatını tesbit eden «Ali 
Osman ;Kanunnamesi» ni bu zatın sadaretin
de yazdırmıştı. 

Bu kanunname, Osmanlı hanedanında · 
Padişahlığın, babadan büyük oğula kalacağı~ 
nı ve Padişahın devlet selameti, .alem nizamı 
için kardeşlerini idam ettirebileceğini söylü
yordu. Fakat kanunnamede, P~dişahın şehza
delerine göndereceği ferman örneğinde Sul
tan Ceın'e hitap, edilmişti. Bu da, '«Karamanı 
Mehmed Paşanın fesadıdır, Padişahımızı iğ

fal idüb büyük oğlu Şehzade Bayazıdı salta-
nat hakkından da ıskat ettirecektir» diye 
haklı bir endişeye yol açmıştı. 

Fatihin ani ölümü, :Mehmed Paşayı deh
şet içinde bırakdı, evv~la Sultan Cem'e bir 
mektup yazarak, babasının ölümünü haber 
verdi ve kendisini süratle İstanbula davet 
etti, mektubu da en· sadık adamlarından biri 
ile gizlice yola çıkardı. Sonra kendi otağında 
ordu kumandanlarını toplayarak vak'ayı giz
ledi: 

- Padişahımız mübarek ayaklarından 

fazlaca muzdaribdir, hekimler hemen ha
mam lazımdır dediler, Padişahımızı Üsküdara 
götürürüm ... Orduyu Hümayunun burada 
kalub ve bir ferdin 
ordugahdan ayrılma
yub avdetlerini bek
lemenizi ferman bu
yurdular. 

Dedi. Naşi araba
ya koydu, Enderun 
Ağalarının muhafa
zasında ılgarla Üskü
dar yolunu tuttu. üs
küdara varır varmaz, 
Anadolu yakasında 

ne · kadar kayık ve 
gemi yarsa, hepsini 
karşıya geçirtti. Ru- İkinci Sultan Bayazıd 
meliden Anadolu ya- (Resim: Bülend Şeren) 
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İkinci Sultan Bayazıdin Turası 

kasına en küçük bir deniz nakil vasıtası

nın geçmesini şiddetle yasak etti. 
İstanbul şehrinin zabıta hizmeti ile Ace

mi Oğlanları bırakılmıştı , onları da Bakırköy 
taraflarında bir köprü tamiri bahanesiyle şe
hirden çıkarttı ve bütün sur kapılarını kapat
tı. Fatihin ölümünü İstanbullulardan da giz
lemişti, Gözleri yolda, Sultan Cem'i bekleme
ğe başladı. 

Fakat Mehmed Paşanın naşi alub ordu
gahdan ayrılmasından bir kaç saat sonra as
ker, büyük Padişahlarının ölümünü öğrendi. 
O anda otağı hümayunda bulunub da Kara
manlı Paşanın telaş ile gaflete düşüb Sultan
çayırında bıraktığı birkaç kişinin yolunarak 
anlattıkları sahne, çok müthişti: 

- Padişahımızın mübarek ayakları, mu
tad üzere ağrırdı, sancı ziyade oldu, tabibler 
geldi, ilacından acız oldular, başka tabibler 
de geldi, ittifak ettiler, ayağından kan aldi
lar, zahmet ziyade oldu. şerab-ı fariğ (mü
sekkin, uyku ilacı) v~rdiler, Allah rahmetine 
vardı.. 

Dediler, Müverrih Derviş Ahmet Aşıki 
de, o!"duda idi, bu sözleri rivayet olarak de
ğil, kulakları ile duydu. 

Tablbler şerbeti kim verdi Ran'e 
O han içdi şerabı .kaane kaane 
Ciğerin doğradı şerbet o Hanın 
Hemin dem zari itti ya.ne ya.ne 
Didl. niçün bana kıydı tabibler 
Boyadılar ciğeri, cani kane 
Tabibler Ran'e çok taksirlik itti 
Timarları kamu vardı ziya.ne 
l,)ua et Aşıki bu Han hakkında 
Ki niirl rahmete canı boya.ne. 

Koca Fatih Sultan Mehmed Han, tabible
rin cehli veya şeni bir suikasd, öldürülmüş
tü ki, o devrin saray tabibleri Yahudi müh-
tedisi veya bunların evlatları idi. , 

Fakat siyasi durum gösteriyoı; ki, suikasd 
ihtimalinde Karamanı Mehriıed Paşanin as
la eli olamaz, çünkü kendisine itimad etmiş 

Sultan Mehmedden · gayri bütün etrafı can 
düşmanı idi, tek istinatgahı Sultan Mehmed
di. 

Fatih Sultan Mehmedin beklenmedik es
rarlı ölümü üzerinde dikkatle durulacak nok
ta, daha sadrazam Mehmed Paşa naşi İstan
bula getirmeden, ve dolayısiyle büyük şeh
rin kale kapıları kepanmadan İstanbul kay
makamı İshak Paşanın Fatihi~ ölümünden 
haberdar olması ve Keklik Mustafa adında 

İkinci Sultan ~ayazıd_ın 

Kaftanı ve kavuğu 
· Topkapu Sarayı Müzesinde 

(Resim: Nezih) 



BAYAZID II. - 221s ·- İSTANBUL ----------------------- -------------------
saray kapıcıbaşlarından rrıahrem bir adamı
m, tebdi,li kıyafetle Anadolu yakasına geçir
terek Amasyada bulunan veliahd şehzade 

Sultan Beyazıtlı İstanbula çağırmasıdır. 
Vak'anüvisler Keklik Mustafa için «bir mer
di rüzigar» diyor, ele geçmemek için cadde-

• lere uğramayıp kaçakçı yollarından gittiğini 
söylüyor. Anlaşılıyor ki, şehzade Bayazıdı 

davet için Amasyaya doğru yola çıkması, ba
şı koltuğa alacak cesaret isteyen tehlikeli bir 
vazifedir; Karam ani Mehmed Paşanın hen uz 
ortalığa hakim olduğu zamandır. 

Keklik Mustafa Amasyaya selametle var
ımş, Mehmed Paşanın Sultan Ceme yolladığı 
ulak ise Anadolu Beylerbeyi Sinan Paşa ta
rafından yakalanarak koynundaki name ile 
beraber Karaman yerine «adem diyarına re
van ve bi na.mü nişan» olmuştu. 

Acı ölüm haberi yayılınca Gebze civarın
da Sultançay\rı ordugahı bir anda dağılıver
mişti. Yeniçeriler yaya askerdi, büyük kısmı 

cebri yürüyüşle Üsküdar yolunu tuttu. Bir 
kısmı da· Pendik, Kartal, Maltepe iskeleleri
ne indiler, . oralarda buldukları kayıklara do
larak evvela Galataya geldiler. Galata sahi
lindeki bütün kayık ve gemileri kılıç kuvveti 
ile kaldırıp Üsküdara yolladılar, Anadolu ya
kasına yığılmış olan yoldaşlarını İstanbula 

geçirdiler, Sur kapılarının muhafızları güğ

remiş Yeniçerilerin karşısında sadrazamın 

yasağını tutmadı, bütün kapılar açıldı, şehir 
bir ıp.ahşer yerine döndü. Evvela sadrazamın . 
sarayı basıldı, Karamani Mehmed Paşa pa
ramparça edildi, bütün yahudi mahalleleri 
yağma edildi, bu arada kan da döküldü. İshak 
Paşa ihtilale _bir kaç saat seyircikaldı, fakat 
Mehmed Paşanın katli haberi gelince, İstan
bul kaymakamı bir vezire yakışan celadetle 
atına binip kıyamı idare eden zal:;>itlerin ka
rargahı Yeniçeri kışlasına girdi, onun görün
mesiyle de ihtilaİ bi_r anda ııo.na erdi, asker 
kışlaya girdi Şehre dellallar çıkarılarak deh
şet içindeki halk teskin edildi. Osmanlı tahtı
nın meşru varisi şehzade Sultan Bayazıd İs
tanbula gelinceye kadar, İstanbul sarayında 
bulunan oğlu şehzade Korkud babasının ve
kili olarak tahta oturtuldu. 

Yukarıda da söylemişdik, Sultan Bayazıd 
babas~nın ölümünden onsekiz gün sonra gele
bildi: haberlerin atlı ulaklarla gönderildiği 

ve en sür'atli vasıtanın at olduğu bir devir. 
için Amasya'dan gelen yeni padişahın· gece
leri dahi yol aldığı muhakkaktır. Sahibini 
bekleyen, İstanbul tahtına biran evvel otur_
ması lazımdı. Küçük kardeşi Sultan Cem'in 
vali bulunduğu Konya ufukları kara bulut-· 
!arla kaplıydı. 

İkinci Bayazıd 1481 de otuz dört yaşı~
da idi; uzun boylu, vechen son derecede gü
zel, buğday ten üstüne koyu kumral saçlı, 
koyu kumral bıyıklı, sobu yüzünü sünneti 
seniye üzere kesilmiş bir sakal süslemiş, ko
yu ela gözlerinin bakışı temiz ve merdane, 
sağ yanağında da bir beni vardı. Hususi ola
rak sağlam bir medrese tahsili görmüştü, 

büyük mutasavvıfları da anlayarak okumuş~ 
tu. Başda matematik, müsbet ilimlerin hay
ranı idi; tıb ile, edebiyat ile, tarih ile -meş~ 
gul ve şairdi. Çatık kaşlar ·altından hışımla 

bakar iken bir kat daha güzelleşen bir nev-' 
civana şöyle hitap ediyor. 

Dai zülfinle başa daim bela eksik değil, 

Hışmı çeşminle dile herdem cefa eksik değil.;. 

Sonra kendisine dönüyor: 
Öldürür gam seni, yare ne .gam, çün her zaman 
Bin senin gibi geda, Adli, ana eksik değil ... 

diyor, puhakkak ki has manası ile şairdi. 
Bazusu da sağlamdı, iyi ok atardı mü

kemmel ata biner, yaman cirid oynardı. Re
simden anlar, minyatürden anlar, yazıdan 

anlar; san'atın ve san'atkarın büyük hamile
rinden bir padişah olacakdı. Hatta Amas
ya'dan İstanbul'a gelirken, yalnız kendi dev
rinin değil, asrının büyük yazı üstadı olacak 
Amasyalı Şeyh Hamdullahı da beraberinde 
getirmişti. Hem senli benli konuştuğu yirmi 
yıllık bir arkadaşı olarak -getirmişti. 

Sultan Bayazıd'ın bu san'atkarla pek ya-: 
kın dostluğu şirin bir fıkra ile başlar: 

Amasya'da vali olarak oturan genç şeh
zade av meraklısıdır, cins tazıları vardır. Ma
iyetindeki sipahilerden biri bir tazı satın 

alır. Kasabdan da bir okka et alıp Buharalı 

Mustafa Dede adında bir şeyhe gider. Kapu
yu şeyhin on beş yaşındaki Hamdullah açar: 

- Babam evde yok, der, hacetiniz ne 
idi? 

Sipahi bir saf adam, boynunu büker: 
- Şu bir okka _eti babana hediye getir

dim, dileğim şu taziye bir muska yazdırmak-
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tı, avda şehzadenin tazılarını geçsin, bir hoş
ça nam alayım. 

Hamdullah: 
- Ağam .. der, gam çekme, sen eti ver, 

muskayı ben de yazarım: babamdan ruhsa
tım vardır .. 

Ve muskayı yazar, verir·; Birkaç gün son
ra da avda sipahinin tazısı şehzadenin namlı 
tazılarını arkada bırakıp avı yakalar. Sultan 
Bayazıd'ın emri ile köpeği huzuruna getirir
ler, görürler ki boynunda bir muska sallan
maktadır. Bayazıd emı:edeı:, musk~yı açıp 

içindekini okurlar: 
Taınah ettim etine 
Muska yazdım itine 
Tazı . geçsin, geçmesin 
Kuyruğu sahibinin ~ . .. ne. 

Bugün İstanbul'da Bayazıd camii şerifi- _ 
nin mihrabı üzerinde, kubbesinde ve orta ka
pusunun üzerindeki şaheser yazılar işte · bu 
şeyh Ham<lulla:h'ın yadigarlarıdır. 

İstanbul tahtında otuz iki yıla yakın 

oturacak olan İkinci Sultan Bayazıd'ın temiz, 

güzel yüzü kalbinin aynası idi; melek huylu 
idi. Öylesine ki daha erenler arasına koya
cak, ona «Veli» unvanını verecekti. Tarih 
kütüğüne geçmiş vak'adır: 

Bir gün Sultan Bayazıd'ın meclisinde 
bir seyyah Dalmaçya'nın tabiat güzellikleri 
ile türlü ahvalinden bahsederken: 

.- Padişahım, der, o diyarın frenk beği
nin iki oğulu vardır ki yer yüzünde hüsün 
ve cemallerinin eşi bulunmaz, cennet kaçkını 
iki taze ci vandır .. 

Sultan Bayazıd: 

- Haydi, der, ben dua edeyim, sizler de 
amin deyin... Ey Ulu Tanrım, bu_ güzel :ço
cukları küfrün karanlığı içinde bırakma! 

1stanbulda bu sesin yükseldiği gün Dal
maçya'daki iki güzel çocuk birer yüğrek ata 
binerler, baba ocağından kaçarlar, Türk sını
rını geçip: 

- Bizi İstanbul'a götürün, şerefi islam 
ile müşerref olu.P padişahımızın hizmetinde 
olalım, derler. 

Gülbaba ve çocukları 
(Resim: Sabiha Bozcalı) 
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Osmanlı tarihinin Dulkadiroğlu Ahmed 
Beyi ile Dulkadıroğlu Mehmed Paşası bu ço
cuklardır. 

İkinci Sultan Bayazıd'ın devrinde Gala
tanın arkası kırlıkdır, dalga dalga tepeler me
şe ormanları ile kaplıdır. Bir kış günü padi
şah oralarda ava çıkar, lapa lapa kar yağmak
tadır. Padişah: 

- Bana gül kokuları geldi, der. 
Maiyetindekiler: «yine bir keramet gös

terecek .. » derler. Ve hakikatte de bir az son
ra meşe ormanının içinde bir kulübeye rast
larlar ki önünde saksı saksı güller kar altın
da çiçekle donanmış, kulubenin içi bir gül 
bağçesi halinde, Sultan Bayazıd'ı ak sakallı 
nurani bir ihtiyar karşılar: 

- Padişahım, der, seni benim gönlüm 
çekti, buraya bir mekteb yaptır, içini çocuk
lar ile doldur, ahir ömrümü onları okutmak
la geçireyim, şu güllere o socuklar bülbül ol
swı ! .. 

Sultan Bayazıd o meşe oJ;manının orta
sında koğuşları ile, dershanesi ile, aşhanesi 

ile, hamamı ile büyük ınekteb yapdırır, adı
na «Galata Sarayı» denilir. İşte o günden bu 
yana, beş yüz yıldanberi orası bir mekteb 
ola gelmiştir. Memleketimizin büyük irfan 
müessesesi Galatasarayı Lisesinin temelini 
atanlar bir Gül Baba ile İkinci Sultan Baya
zıd Handır. 

İkinci Sultan Bayazıd İstanbulda pek 
muhteşem . karşılandı, Devlet erkanı, şehir. 

ayan ve eşrafı ve asker istikbal için Üsküda
ra geçmişti. İshak Paşa onyedi gündenberi 
babasının vekili olarak İstanbul tahtında 
oturan şehzade Korkutlu da alarak ü,ç konak 
ileri çıkmıştı. 

1481 Mayısının yirmibirinci Pazartesi gü
nüydü. Padişah saltanat kadırgasına bindik
ten sonra gemiye yol açmak çok güç oldu. 
Müverrihler: «Üsküdar Boğazı gemi ve ka
yıkla doldu, derya yüzü görünmez oldu, ka
dirgalar- biribirine katılıp kürek küreğe ça
tılµı» diyor. Sultan Bayazıd siyah matem es
vabı giymi~ti, başina da siyah dülbend sar
mıştı. Geminin yanaştığı iskeleden sarayın 
büyük merasim kapısı olan Babıhümayuna 

kadar geçeceği yollarda atının ayakları altı
na sırma ve ipek nakışlı kumaşlar serilmişti. 
Bind\ği atın alnında da matem alameti olarak 

elmaslı bir siyah sorguç vardı. 
Babihümayun önünde yeniçeri ağası ile 

ocağın büyük rütbeli zabitleri padişahın 

üzengisini öperek İstanbulda geçen hadiseler, 
bu arada sadrazam Karamanlı Mehmed Pa
şanın asker elinde katli vak'ası için af edil
_melerini rica ettiler: 

- Sen sevgili padişahımıza sui kasdi 
vardı, anı senayii ahvalinden katlettik.. de-
diler ve af dilediler. · 

Fatih Sultan Mehmed İstanbula bir Salı 
günü girmişti. Aziz naşi de büyük şehrin top
rağına Mayısın yirmi ikinci Sali günü verildi. 

İstanbul fatihinin cenaze namazını asrın 
·büyük velisi ve din alimi Şeyh Vefa kıldırdı. 
Musalla taşından türbeye kadar Sultan Baya
zıd da muhterem babasını omuzunda taşıdı. 

O cenaze günü idi, İstanbula, şehzade •. 
Sultan Cemin Karaman eyaleti askeri ile. 
Bursa üzerine yürüdüğü haberi geldi, Sultan 
Bayazıd vezirlerden Ayas Paşaya alelacele 
bir mikdar askerle Bursayı müdafaaya gön
derdi. Fakat Bursada «Yeniçeriler İstanbul
da yaptıkları gibi şehri yağma edecekmiş .. » 
şayiası çıkınca halk Sultan Cem tarafını tut
tu ve şehrin kapılarını şehzadeye açtı. Sultan 
Bayazıdın İstanbul tahtına oturmasından 

. tam bir hafta sonra Sultan Cem de Bursa sa
rayındaki tahta oturarak kendi adına hutbe 
okuttu ve padişahlığını ilan etti. 

Aralarında oniki yıl gibi haylı açık bir 
yaş farkı bulunan iki kardeş arasında iki se
ne sürecek olan mücadele böylece başlamış 

oldu. 
Sultan Cem, asırlar boyunca dillere des-:

tan olacak macerasının eşiğinde iken · yirmi 
iki yaşında bir delikanlı idi. O da kardeşi 
gibi sağlam bir tahsil görmüştü, kardeşi ve 
babası gibi şairdi; bir gaddar sevgili şanında 
ne güzel mısradır: 
Dil helak eyler, güzel hançer çeker can üstüne!. 

Fakat iki kardeşin analarından e)Jldik
leri süt ayrı idi (B.: Cem, Sultan). 

1481 yılı Haziranının ondördüncü Per
şembe günü İstanbula Bursadan üç kişilik 
bir elçi heyeti geldi. Heyetin başında hane
danın en yaşlı kadını, Bursada oturan Sel
çuk Sultan bulunuyordu. «Büyük Hala Ha
tun» diye anılan Selçuk Sultan Çelebi Hün
kar İkinci Sultan Muradın ablası idi, Yanın-
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dakiler de Bursa ulemasından Molla Aya.si ile 
Şükrullahoğlu Ahmed Çelebi idi. Cem Sulta
nın talini ettiği Büyük -Hala Hatun elçilik 
vazifesinde kusur etmedi. Fatih Sultan Meh
med ölümünden az evvel yazdırttığı alios
man kanunn§.mesinde kardeş katlini padişah
lara bir hak olarak tanımıştı. Cem Sultan bu 
korku ile ayaklanıp Bursaya gelmişti; ihti
yar kadın: 

- Padişahım, mümkün değil · midir ki, 
bıraderine husumet etmiyesin, İstanbul ile 
Rumeli memleketlerinde şan ve şevketle 

saltanat sürüp .Anadoluyu Sultan Cem'e ih
san edesin ... İki şah birbiri ile cenk ederse 
ortada masum halk kırılır, Sultan Cem de 
bu saltanat bağında bir taze fidandır, vücu
dunu kaldırmak vallah azim vebaldir .. 

Diye ağlayarak yalvardı. Bayazıd: 
- Ecdadımız bu ülkenin vahdeti yolun

da bunca gazalar etmiştir, bu devleti alios
man benim zamanımda parçalanamaz. Cem 
bu kötü işinin akibeti ne ise onu görecektir .. 
dedi. İki ünlü molla sustular, bu sükut Sul-, 
tan Bayazıdın kardeşi Cem üzerine kılıçla 

yürümede yerden göğe haklı olduğunu kabul 
etmekti. 

Sultan Cemin Bursadaki padişahlığı yir
mi üç gün sürdü. Bu saltanatın bugüne kadar 
kalan hatırası bir tarafında hicri «886» tarihi 
ile «Bursa», bir tarafında da «Cem ibni Sul
tan Muhammed Han» yazılı gümüş paraları
dır ki, Osmanlı paraları koleksiyoncuları ara
sında nadiren ~le geçirilir, son derecede kıy
metlidir. 

20 Haziran 1481 Çarşamqa günü iki kar
deş arasındaki Yenişehir ovası muharebesi 
Sultan Cemin ağır bozgunu ile sona erdi. Ce
min 4000 askeri vardı, Bayazıd 20,000 kılıçla 
gelmişti; Cem, namusunu mansıba satan la
lası Aştınoğlu Ya.kup Beyin de katmerli iha
netine uğramıştı. Bu adam tecrübesiz delikan
lıyı evvela yenilmesi imkansız çok üstün bir 
kuvvetin karşısına çıkardı, sonra seçkin as
kerleri ile Sultan Bayazıdın tarafına geçti. 

Sultan Cem bütün ağırlıkları ve hazine
sini · muharebe meydanında bırakarak bir 
avuç sadık hendesi ile at sırtına düşüb kaçdı, 
türlü mihnetle Konyaya geldi, takib edild_iği 
için. orada da kalamayub Toroslatdan aşdı, 
Osmanlı hududunu geçerek Mısır Sultanlığı-

na sığındı. Hacca gitti, 1482 Mayısı ortaların
da Karamanoğlu Kasım Beyden aldığı bir 
davet mektubu üzerine tekrar Anadoluya 
girdi, alelacele toplanan bir mikdar askerle 
Konyayı muhasara etti. _Fakat Sultan Baya
zıdın büyük bir ordu ile yolda olduğu habe
ri gelince Konyayı bırakıp Ankara üzerine 
gitti, güney batı, Anadolu Taşeli'ne kaçtı. O 
sırada Sultan Bayazıddan bir büyük kardeşe 
yakışan dostane bir mektup aldı. Padişah, 

saltanat davası macerasından vaz geçmesini, 
kendisine, refah içinde y_aşatacak bir maaş 
bağlanacağını, Kudüs'e gidip yerleşmesini 

teklif ediyordu. Cem bu teklifi reddetti, Sul
tan Bayazıda verdiği cevabda: 
Sen pisteri gülde yatarsııı şevk ile handan 

Ben kül döşenem küllıeni mihnetde sebep ne? ... 

diye sordu, Sultan Bayazıd da ikinci mektu
bunda bunu manzum olarak izah etti: 
Çüıı ı-ıizi ezel kısmet olunmuş bize devlet 
Takdire riza vermiyesin böyle sebeb ne?. 

dedi, pek, haklı olarak da hacılığını ima ede
rek: 
Haccül Haremeyniın diyübeıı dava kılursuıı 
Bu saltanatı dünyevtyeye bunca taleb ne? .. 

Sultan Bayazıdın öncü kuvvetleri Taşeline 

doğru yürürken Cem; Silifke civarında Ço
kören adında küçük bir iskelede bulduğu bi,r 
gemiye otuz otuzbeş ·kadar adamı ile can at
tı ve Anamur açıklarında rastladığı bir Ro
dos gemisine geçdi ve Rodos şövaliyelerine 

sığındı, onüç sene sürecek olan hezin fren
gistan esareti böyle başladı (B.: Cem, Sul
tan). 

İkinci Sultan Bayazıd kardeşinden sonra 
oğullarının çıkardığı gaibeler ile de çok uğ
raşdı. Abdullah, Şehinşah, Ahmed, Alem
şah, Korkud, Mahmud ve Selim adında yedi 
oğlu olmuştu. Bu yedi oğuldan da sekiz oğ
lan torunu -vardı. 

Şehinşahın oğlu M;ehmed; Ahmedin 
Oğulları Murad, Alaeddin, Osman; Alem
şahın oğlu Osman; Muhmudun oğullar.ı 

Orhan, Emir, Musa; Selimin oğlu Süleyman. 
Abdullahın çocukları kız doğmuştu. Yalnız 

Korkud'un çocuğu olmamıştı, galiba hiç ev
lenmemişdi de. Oğullarından Abdullah, 
Alemşah, Mahmud ve Şehinşah babalarından 
evvel öldüler. Önündeki iki büyüğü ölünce 
Şehzade Ahmed tahtın müstakpel sahibi mu-
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amelesi görmeğe ba_şladı. Ahmed Amasya, 
Korkud Magnisa, Selim de Trabzon valisi 
idiler; Sultan Bayazıd Selimin dokuz yaşın
daki oğlu Süleymana Bolu sancak beyliğini 
verince Ahmed: 

- Bu oğlanın benim yolumun üzerinde 
ııe işi var?! .. 

Diye itiraz etti, çocuğu derhal Kefe vali
liği ile Kırıma gönderdiler. Magnisadan İs

tanbula gelmek Amasyaya nazaran daha ~o
laydı. Yine Ahmedin arzusu ile şehzade Kor
kud da Magnisadan Tekeeli'ne yollandı. 

Korkudla Selim büyük kardeşlerinin bu 
gidişinden kuşkulandılar. Babalarının yerine 
tahta geçdiği gün akibetlerinin çok elim ola
cağını gördüler. Amıcaları Sultan, Cemin ha-
zin akibeti önlerinde bir ibret sahnesi olarak 
duruyordu. Ahmed tahta oturduktan sonra 
baş kay~usuna düşüb saltanat davasına kalk
mak beyhude olacaktı; bu davayı Sultan Ba
_;yazıdın hayatında hal etmek istediler, padi
şahın ölümünü beklemeden tahtı ele geçir- <\111 

menin yolunu aramak lazımdı. Korkudla Se-
lim mektublaşarak gizlice anlaşdılar, taht 
ikisinden birine nasib olursa, Fatihin, Alios
manın kanunnamesinde kardeş katline cevap 
veren o meş'um maddeyi unutacak, biribir
lerinin hatırını hoş tutacaklardı. İlk çıban 
başını 1509 da şehzade Korkud kopardı. Ba
basına acı bir lisan ile bir şikayetname gön
derdi ve tekrar Magnisaya iadesini istedi; 
tahsisatı bir misli arttırıldı, fakat isteği red 
edildi. Çok hassas, çabuk kırılır adamdı, son 
derecede meyus oldu. Antalya limanina indi, 
«Bana saltanat gerekmez .. » diyerek en yakın 
adamları ile ve yüze yakın kölesi ile bir ge
miye bindi, «Hacca giderim .. » diyerek İs
kenderiyeye doğru yola çıktı. Tekeeli'ni baş-
sız, yüzüstü bırakmış, padişah babasından 

izin almağa lüzum görmemişti. Tam kırk ya
şında, idj., kemal çağının başında geniş bilgi 
sahibi, mahbubdost, ve içli bir şairdi. Dede
sinin ölümünde oniki yaşında iken İstanbul 
tahtında onyedi gün padişah vekilliği yap
mışdı, saltanatın tadı damağından gitmemiş-

ti, tahta kavuşma ümidini kaybedince derin 
bedbinlik ne yapdığını bilmediği muhakkak-
tı. Haber İstanbulda hem hayret hem de cid-
di bir endişe uyandırdı. Mısırda ancak bir 
hükümdara yapılabilecek meraşimle karşı-

landı. Mısır sultanı ihtiyar Kansu Guri şeh
zadeye birmanevi baba tavrı aldı bir hacı
nın sahib olması gereken faziletlerle hüküm
darlık sanatının asla bağdaşamayacağını söy
ledi, bir gün tahta çıkması ihtimaline karşı 
hacca gitmesine mani oldu, ve Sultan Beya
zıdla bozuşmak istemediğini söyliyerek Kor
kuddan babasına hitaben bir af dileknamesi 
aldı, şehzadeyi af ettirdikten sonra bir Mı
sır gemisi ile Antalyaya iade etti. 

Şehzade Korkud meselesi tatlıya bağ

lanır bağlanmaz 1511 de Şehzade Selim me
selesi çıkdı. Bayazıdın bu en küçük oğlu ken
disinin Rumelinde bir valiliğe naklini istedi, 
red edildi, o da babasından izin almadan 
Trabzondan bir gemiye atladı, sekiz, on ge
miye de eyaleti askerlerini bindirdi, «oğlu

mu ziyarete giderim .. » diyerek bir kadırga 

filosu ile Kırımdan, Kefeye kaçdı. İstanbul
dan ara bulucu elçiler geldi. Selim: 

- Babamla yüz beyüz konuşacağım! 
Diyerek her türlü tavassutu red etti. 

Hem oğlundan hem de Kırım Hanından yar
dım görere}{ yine deniz yolu ile ve askerleri 
ile Karadeniz sahilinde Burgaz civarında bir 
yerde Rumeline çıkdı ve Edirne üzerine yü
rüdü. Edirne civarında Akpınar mevkiine 
konmuşdu ki Sultan Bayazıd da _ ordusu ile 
gelerek Çukurçayır'a kondu. Baba oğul pa
zarlığı cenge tercih ettiler. Merkezi Semeri.
dire olmak üzere büyük bir eyalet teşkil 

edildi ve valiliği Şehzade Selime verildi. 
Şehzade Korkud vak'asının çıktığı yıl, 

1509 da, Eyliil ayının ondördüncü Cuma gü
nü İstanbulda, tarih kitaplarına «Küçük Kı
yamet» diye geçen müthiş bir zelzele olmuş
tu. Büyükşehir bir harabezaıa döndü, tarihi 
surların mühim bir kısmı ile büyüklü kü
çüklü yüzden fazla cami, bir çok han, ha
mam, medrese, mektep, üçbine yakın ev yı
kıldı, ve 5000 kişi enkaz altında kalarak öl
dü. Halk bunu bir işareti ilahiye gibi gördü, 
babasına asi evlad olan Korkuda bir uğur
suzluk giydirildi, şehzadelerin hepsinin ço
cukları olurken onun evlad sahibi olmaması 
da Allahın ona gazabından bilindi. «Meyva
sız ağaçtır, ayağını bastığı yerde bet bereket 
olmaz. Aliosman tahtı onun için değildir» 
dediler. 

Küçük rnrs.·~tılar haftalarca devam et~ 
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ınişti, padişah İstanbulun elim man·zarasına 
tahammül edemiyerek Edirneye gitti, ora
dan İstanbulun tamiri için süratli · ve esaslı 

kararlar aldı. Bütün imparatorluktan evba
şına 20 akçe yardım parası, gönüllü olarak 
çalışarak 77.000 amele ile 3000 usta toplan
dı, bu 80.000 işçinin eli .çökmüş İstanbulu bir 
yıl içinde ayağa kaldırdı (B.: küçük kıya
met). 

Sultan Bayazıd İstanbula döner dönmez 
yeni ve büyük bir tehlike ile karşılaştı. Yıl
larqan beri Anadoluda şiiliğin sinsi cinsi ya
yıldığı biliniyordu. İran şahı hesabına çalışan 
şii misyonerlerin köy köy dolaşarak nifak 
tohumu ektikleri Sultan Bayazıd ile devleti 
erkanının çoktan nazarı dikkatini çekmişti. 

Fakat ortada bir vaka yoktu, ve Sultan Baya
zıd birtakım masum halkı şiHik töhmeti ile 
ezerk -'bu bozguncu misyonerlere gözdağı 

verecek hükümdar değildi. Şehzade Korku
dun vilayetini başsız bırakıp Mısıra gitmesi 
Tekeelinde kızılbaşlarını daha hümmalı faa
liyete geçirdi. 

Mısırdan dönen şehzade vilayetinin is
yankar havasından ürktü. Küçük kardeşi Se
limin Kefeye kaçtığı haberi gelince daha faz
la duramadı, ve yine babasına sormadan 
Mağnisaya geldi. Eski vilayetinin idaresini 
eline aldı. Korkud Tekelinden çıkar çıkmaz 
büyük bir kızılbaş kıyamı harlayıverdi. Şah 
İsmailin Karabıyıkoğlu Hasan adındaki bir 
halifesi «Şah kulu» unvanı ile kıyamın başı
na geçti, Sultan Bayazıd iki oğlunun isyan
kar hareketlerinden evvel elini bu tehlike 
üzerine koydu. Sadrazamı büyük asker ve 
devlet adamı Hadım Ali Paşayı kızılbaşların 
amansız tenkiline memur etti. Osmanlı mü
verrihlerinin haklı olarak «Şeytankulu,> de
dikleri Hasan, Gökçay Muharebesinde sadra
zamın şehadet kanı bahasına ağır darbe ile 
ezildi. İsyan sahasında dökülen kızılbaş kam 
nehir misali aktı. Halk bu kanın vebalini de 
Korkuda yükledi. 

İşte bu vakanın tezinedir ki, şehzade Se
lim Kırımdan Rumeline geçmiş bulunuyor
du. Padişah altmışüç yaşında idi, saltanattan 
bıkmıştı. Bütün korkusu ölümü üzerine oğul
larının birbirine girecekleri hakikati. idi. Se
lim ile pazarlığa girişmesi bu elim buhranı· 
önlemek içindi. Niyeti, daima muti ve sevgili 

oğlu Ahmetli Amasyadan İstanbula getirmek 
ve tahtını kendi eliyle ona bıraktı. Ken~ 
disi hayatta olduğu için kardeşleri yeni pa
dişaha baş kaldıramayacaklardı; başlarından 
emin, vilayetlerinde oturacaklardı, her geçen 
yıl da Ahmedin yerini takviye edecekti. Mu
vaffak olamadı. İstanbula gelir gelmez Seli
min Semendire yolundan dönüp Edirneyi bir 
baskın ile zaptettğini öğrendi, ordusunun ba
şında ters yüzüne Edirneye döndü. Artık ye
ni uzlaşma imkanı kalmamıştı. Baba oğul 
Çorlu civarında Uğraş Deresi denilen yerde 
karşılıklı kılıç çektiler. Selim müthiş bir boz
guna uğradı, «Karabulut» adındaki meşhur 

atının sayesinde ölümden, en az esaretten 
kurtuldu, Ahyolu iskelesinde beklettiği do
nanmasına kaçtı, yola dökülen askerlerinin 
bir kısmını toplayarak gemilere bindirdi ve 
tekrar Kırımda- Kefeye, oğlunun yanına dön
dü. 

Sultan Bayazıd şehzade Ahmetli artık 

rahatça tahta oturtabilirdi; İstanbulda topla
dığı bir saltanat divanında bu arzusunu açı
ğa vurdu'. Şehzade Ahmedin İstanbula gel
mesi için davetname yazıldı. Devlet erkanı 
arasında yekdiğerinin ikbalini çekemeyen
ler çoktu, saltanat tebeddülünde mevkiini 
tehlikede görenlerden biri mağlup Selim sah
neden silindiği için, bu daveti gizlice ve sü
ratle Korkuda haber verdi. Korkud da teb
dili kıyafet ederek ve yalnız üç sadık hende
si ile gizlice İstanbula geldi. Yeniçeri ocağı
na iltica etti, bu asker ocağının erkanına 

parlak vaidlerde bulunarak, çekilmeye karar 
vermiş babasının yerine tahta oturtulmasına 
yardım etmelerini istedi. Yeniçeriler mülteci 
şehzadeye son derecede hürmet gösterdiler, 
fakat kendi aralarında «Bunun ayağında 

uğur yoktur, tahta la.yık değildir» dediler, 
arzusuna uymadılar, «o ki bize sığınmıştır 

kılına ha ta getirmeyiz, ocağımız himayesin ~ 
dedir» diyerek b_abasına götürdüler, el öp
türüp baba ile oğulu barıştırdılar. · Fakat 
bir meçhul şahıs Sultan Ahmedin taht 
yolunu kapayıverdi, Nur Ali adında bir kı
zılbaş tam o sırada şehzade Ahmedin vilaye
tinde yeni bir isyan çıkartmış, vilayet merke
zi Amasyanın köy ve kasabaları da dahil 
Tokad, Niksar ve Şarki Karahisar· bölgesini 
tamamen ayaklandırmıştı. Şehzade Ahmed 
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tanbul yolunu tutmuş, Maltepeye gelmişti. 

Yeniçeriler ayaklandı: 
- Mademki padişahımız saltanatı bırak

maya niyet etmiştir. tahta layık olan şehzade 
Selimdir, bize şecaatde yekta kılıç eri yavuz 
padişah gerektir, şehzade Ahmedin İstanbula 
girmesını istemeyiz, ve ilaa iş başka renk 
alır: ! . dediler. 

Sultan Selime «Yavuz» lakabı işte o gün 
asker tarafından verilmiş oldu. Yeniçerilerin 
bu ağır tehdidi . taht yolunu Sultan Selime 
açtı. Ahmed Maltepeden Amasyaya döndü
rülürken Kefedeki Yavuza süratle İstanbula 
gelmesi için davetname gönderildi. 
· Yavuz Selim Kırımdan İstanbula gelin

ceye kadar pür silah ayaklanmış olan Yeni
çeriler kışlalarına girmediler; şehrin içinde 
Yenibağçe çayırında bir açık ordugah ve bu 
ordugakda d~ şehzade için bir otağ kurdular. 
O günler için hiç tereddütsüz, İstanbulda 

kansız bir askeri ihtilal günleridir diyebiliriz. 
Sultan Bayazıd ve qevlet erkanı askerin ne
zareti altına girdi. Büyük şehirde her kesin 
ağzında Selimin kahramanlık menkibeleri 
dolaşmağa başladı. 

Kefeden süratle İstanbula gelen Sultan 
Selim Büyük şehirde- asker ve halk tarafın
dan pek parlak şekilde karşılandı, hatta ri
vayet edilir ki, kardeşi Korkud da karşıla
yanlar arasında bulundu. İki kardeş kucak
laşıp öpüşmüşler ve eski ahidlerini tazele
mişler, Selini, «Kardaş, demiş, vilayetin olan 
_Magnisada safayı hatır ile hükumet et, ben
den sana ziyan ihtimali yoktur.» 

Sultan Selim' doğruca Yenibağce çayı
rındaki otağa götürüldü. Yavuz askerin önü
ne çatık bir yüzle çıktı ve askerle açık, mer
dane konuştu: 

- Beni padişahlığa istediniz! Bilmiş olun 
ki, ben babama benzemem... Benim devrim 
din ve devletimizin selameti uğrunda cihad 
devri olacaktır .. Büyük seferlerin ağır yor
gunluklarına katlanabilecek iseniz beni pa
dişah yapın! .. , 

Dedi. Asker de: 
..:.._ Biz dahi seni bu yavuzluğun için pa

dişahımız görmek isteriz!. dedi. 
Yavuz Selim İstanbula 1512 yılı Nisanı

nın 19 uncu Pazartesi günü gelmişti. Sa.ray-

da asker nezareti altında bulünan babası ile 
saltanattan feragat şartlarının konuşulması 

altı gün sürdü. Sultan Bayazıdın üzerinde ıs
rar ile durduğu tek şartı, Selimin kardeşle
rine kıymaması idi. Yavuz: «Nifak yolun
da baş kaldırmazlarsa onlara ve evlatlarına 
asla dokunmayacağına» yemin etti. Sultan 
Bayazıda inzivagah olarak hangi şehri istedi
ği soruldu, Dimetokayı sevdiğini söyledi. Fe
ragat merasimi 24 Nisan Cumartesi sabahı 

yapıldı. Asker ve büyük bir halk kitlesi sa
ray meydanında toplandı. Sultan Bayazıd 

çok yorgun bir yüzle ayak divanına çıktı: 
- Oğlum Sultan Selim Hanı yerime pa

dişah_ nasbettim, Allah mübarek eyliye!. de
di. 

Feragatten sonra Sultan Selim saraya ,ge-. 
!erek babasının elini öptü. Sultan Bayazıd bir 
ay kadar İstanbulda kendi adını taşıyan semt.:. 
te ve sanat şaheseri olan camiinin karşısın
daki Eski Sarayda yol hazırlığı gördü. 23 
Mayıs Pazar günü araba ile Dimetokaya doğ
ru yola çıktı, fakat seyahatinin üçüncü günü 
Edirne civarında Söğütlü Derede ani olarak 
hastalandı ve öldü. 

Bütün müverrihler oğlu Sultan Selim ta
rafından zehirlendiğinde müttefiktir. Hatta 
Sultan Bayazıdın zehirli şerbeti bile içtiğini 
söyleyenler de vardır; şerbeti içmiş ve Seli
me gıyaben hitab ederek: 

- Oğul . Kılıcın keskin olsun ama öm
rün kısa olsun!. diye beddua etmiş. Sultan 
Bayazıd . Hanın veliliğine inananlar Sultan 
Selimin ancak dokuz yıl süren kısa saltanatı
na asla şaşmamışlardır. 

Bayazıdı Veli'nin ölümü 1'stanbulda te
essürle karşılandı. Şehirde bir korku havası 
belirdi. Bu ölümü şehzadelerin felaketi ta- . 
kip edeceğini herkes görür gibi oldu. Yavuz 
Selim babasının cenazesini matem esvabı ile 
şehir dışından karşıladı. Cenaze namazı Fa· 
tih Camiinde kılındı. Bayazıddaki türbesine 
defnedildi. 

İkinci Sultan· Bayazıd için babası Fatih 
Sultan Mehmed ile oğlu Yavuz Sultan S~
lim arasında sönük bir simadır diyenler var• 
dır. Bu hükmü verenler büyük hükümdarları 
sadece göz kamaştıran zafer haleleri içinde 
görmek isteyenlerdir. V ~ya memleketinin . 
her sahada kalkınmnsı yolunda · çalışanları 
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arayanlardır. 

Sultan Bayazıdın tahta oturması ile kar
şılaştığı Cem gailesi küçümsenir mesele de
ğildir. Bu taht kavgasında Bayazıdın çok 
ağır basması hükümdarlık şahsiyetinin kıy
metini belirtmek için kafidir. 

Sultan Bayazıda otuz yılı aşan saltanatı 
boyunca parlak zafer fırsatı zuhur etmedi, 
fakat ecdadı gibi yerinde o da kılıç adamı 

idi. Cemden kurtulur kurtulmaz Morava se
ferine çıktı, Hersek ülkesini kat'i olarak il
hak etti; 1484 de ordusunun başında Boğ

dan'a gitti, Tuna ağzının kilid noktaları, Kili 
ve Akkirman kaleleri fetholundu. Yunan se
ferini yaptı. Adriyatik sahilinde İnebahtı ile 
Moranın müstahkem limanlarından Koron 
ve Modon alındı. Osmanlı donanması Akde
nizde asırlar boyunca bir şöhret olagelmiş 

Venedik donanmasına karşı ilk büyük deniz 
zaferini kazandı. Akıncı Bali Bey Polonya
ya, akıncı Ya.kup Bey İstiryaya akınlar yap
tı. Saltanatının son yıllarında 'Tekeelindeki · 
kızılbaş kıyamı kahhar bir' darbe ile ezildi 

' ve nihayet kendisine karşı kılıç çeken oğlu 

Sultan Selimi Uğraş Deresi muharebesinde 
hezime~e uğrattı. 

Meclis adamı idi, seçkin ulema ile en 
nazik meseleleri konuşabilecek kültüre sa
hipti. «Adli» mahlası ile yazdığı şiirlerden 

bir kısmı edebiyat tarihimizde asrının en gü
zel eserleri arasına konulabilir: 

Göreli ol sanemin kaşlarını yay gözüm 
Kaldı cevr oklarına sine siper vay gözüm 

Dimedim mi sana ben bakma. ana hay gözüm 
Gözüm, ey vay gözüm, vay gözüm, ey vay gözüm .. 

Daima cevr kılur ben kuluna şah nidem 
Şebi hicrimde tülii eylemez ol malı nidem 
Gözlerim görmez ise giln yilzünü ah nidem 
Gözüm, ey vay gözüm, vay gözüm, ey vay gözüm, 

İslami güzel sanatlar üzerinde sağlam 
bilgi sahibi idi; asrının seçkin hattatları ara
sında anılır, yazıyı has nedimi ve dostu Şeyh 

, Hamdullahdan öğrenmiş ve «Tuhfei Hatta.
tin» müellifi Müstakirrizadeiıin söylediğine 

göre üstadı ayarında yazılar yazmışdı. 

Müstakimzade eserine şair «Adli» den 
şu beyti -almakla bu padişahın şiirdeki kud
retini de bi.lhassa belirtmek istemiştir: 

Ey ııüvAri esbi naz olan, rlkabı ctıne bas 
Büsiin meydinı senindir, ayağın merdine bas! 

Bazı tar.ih yazarları ham sofu olduğunu 
söylerler; İkinci Sultan Bayazıda bu sıfatı 

verebilmek için pek insafsız olmak da kafi 
değildir, tarihin kapkara cahili olmak la
zımdır. 

«Küçük kıyamet»den sonra İstanbul 
imar edilirken İtalyadan dahi sanatkar ve 
mutaassıb katolik Mikelangelo Buonarroti'yi 
davet etmiş, sanatkarın İstanbulda heykeller 
yapma şartını dahi kabul etmiş ve Mikolan
geloya Papa izin vermiştir. 

Babasının aldığı İstanbulu geniş ölçüde 
imar etti. «Küçük Kıyamet» denilecek kadar 
müthiş bir zelzelenin harabezare döndürdü
ğü BüyJik şehri bir yıl içinde yeniderı kurdu, 
hayati ve medeni ihtiyacı olan bol suya ka
vuşturdu. Daha şehzadeliği zamanında ~mas
yada bir güzel cami, bir büyük medrese, ve 
bir sibyan mektebi yaptırmıştı ki, hanedanı
nın hiç bir prensi hatırasını bu ölçüde hayır 
ese~leri ile tezyin etmesini bilememiştir. Os
mancık kasabası civarında Kızılırmak, Gey
ve kasabası civarında da Sakarya üzerin.de 
birer büyük köprü yaptırdı. Bugün İstanbul 
şehrinin göbeğinde en şerefli bir yer onun 
adını taşımaktadır. Muhteşem camii, karşı

sın~a .medresesi, az ötede hamamı, beri ta
tarafta _ imareti, kervansarayı, mektebi ile 
Sultan Bayazıd Han külliyesi Türk yapı sa
natı tarihinde onbeşinci asrı pek şanlı kapa-
mıştır. · 

Mahremiyetinde ise iffet ve ismet tim
. sali idi. 

Erenler, evliyalar fevkalbeşer kudret 
ve kuvvet sahibi fanilerdir. İkinci Sultan 
Bayazıda hali hayatında iken tebaası tarafın
dan «Vali»sıfatının verilmesi, hükümdarlık 
sanatını pek iyi bildiğini gösterir (Bu yazı 
R. E. Koçu'nun Osmanlı Padişahları adında
ki eserinden alınmıştır, Nebioğlu Yayını). 

BAYAZID (Ali· Riza) - Asker ressam
lardan, 1883 de İstanbulda doğmuştur, Kola
ğası Konyalı Mehmed Efendinin oğludur, 

ailesi memleketinde Kurşuncular diye ma
ruftur; Kuleli Askeri idadisini bitirmiş, 1907 
de de Harbiye mektebinden mezun olmuştur. 

Resme karşı olan ilk istidadı daha ço
cukluğunda görülmüştür, Harbiye mektebi 
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resim atölyesinde de ressam Ali Riza Bey ile 
Halil Paşanın talebesi olarak ·inki-şaf etmiş- · 
tir; öyle ki sınıfında «Ressam Riza» diye 
anılmaya başlamıştır. Harbiyeyi bitirince 
mülazim rütbesi ile Manastırdaki 3. Avcı Ta
buruna verilmiş, meşrutiyetin ilanı sırala

rında, resimdeki kaabiliyeti nazarı dikkate 
alınarak Manastır Askeri Rüşdiyesi ile İda
disine resim muallimi tayin edilmiş, ayni za
manda bu vilayet .merkezindeki mülkiye 
rüşdiyesi ile idadisinde ve muallim mekte
binde resim muallimliği yapmış, bu askeri 
ve sivil mekteblerde hendese dersleri de 
okutmuş ve 1911 yılına. kadar .Manastırda 

kalmıştır; bu tarihde İstanbula çağrılarak 

Fatih Askeri Rüşdiyesi resim muallimliğine 
tayin edilmiştir. Balkan Harbinde jrdu em
rine alınarak harbe iştirak etmiş, harbdan 
sonr~ açılan bir imtihanı kazanarak Erkanı 

Harbiyei Umumiye harita şubesinin topog
rafya kısmına girmiş ve bir harita zabiti ola
rak Türkiyenin hemen her tarafını gezib gör
mek fırsatını elde etmiştir; ki otuz iki sene_ 
süren bu vazifesinin hatırası olarak. kurşun 
kalem ve sulu boya ile zengin bir resim al
bomu vücuda getirmiştir. i938 de harita 
y_arbaylığından yaş haddine göre emekliye · 
ayrılmıştır. Emekli olarak Harb Okulunda 
ve Yedek Subay Okulunda da Topografya 
muallimliği yapmıştır. 

Ali Riza Bayazıd bilhassa kurşun kale
mi ile yaptığı resimlerde hocası Ali Riza 
Beyin çok kıymetli bir muakkibi olmuştur; 
tereddudsüz bir «üstad» olarak tanınmıştır. 
Ressam Pertev Boyar «Türk Ressamları» 

adındaki eserinde, ki yukarıdaki malumat 
da oradan alınmıştır, bu sanatkar hakkında 

şunları yazıyor: «Sulu boyaları, hafif ve şef· 
faf renkleri ile onları seyredenleri teshir ede
cek güzellik ve incelikdedir. Yağlı boyala
rında da bir renk çeşidi bolluğu .içinde tabi
atdan aldığı mevzularda kendi görüş ve se
zişlerini de ilave etmek suretiyle eserlerine 
fırçasına has bir güzellik vermişa.ir. · Bu · eser
lerle Türk ruhuna pek güzel hitab etmesini 
bilen üstad 1944 de Ankarada Kutlu Gazino
sunda, emekli üç arkadaşının iştiraki ile bir 
sergi açmış, buraya koyduğu memleket gü
zelliklerini . gösteren eserleri ile büyük bir 
alaka ve takdir kazanmıştır. Bir sene sonra 

da 1945 de emekli ve muvazzaf ressam ar
kadaşlarının iştirakı ile «Ressam Emekli 
Subaylar Birliği»ni kurmuştur; ve şahsen 
bu birliğin başkanı olarak büyük faaliyet 
göstermiş, her yıl Ankarada açılan sergiler
le sanat aleminde ressam zabitlerin kudret 
derecesini tebarüz ettirmiştir. Yine bu sa
natkarın gayret ve himmeti ile 1910 da faa
liyeti durmuş olan Harb Okulu Resim Atöl
yesi 1946 yılı başında yeniden kurulmuştur. 

üstad Ali Riza Bayazıd halen bu atölyenin 
fahri öğretmenidir». 

Pertev Boyar sanatkarın bazı eserleri 
hakkında da şu notları kaydediyor: 

Beyşehir Gölü (70X50, Harita Genel 
Müdürlüğünde), MilJi Mücadelede süvari ke
şif eri (50X70, Harb Okulunda); Pertek-Ka
lesi (65X50, Cumhuriyet Halk Partisinde);· 
Murad Nehri Köprüsü (65X50, Cumhuriyet 
Halk Partisinde); Milli Savaşda Batarya 
(50X70, Harb Okulunda)·; Marmarada mer
mer ocakları ( 45X50, Maliye Bakanlığında) ; 
İstanbulda gurub (90X80, Ofis Genel ~üdür
lüğünde); Boğaz içinde Hisarlar (50X70, 
Harb Okulunda) ; Gölbaşı ve Sapanca 
(70X35, General Salih Omurtakda); Bir çeş
mebaşı (70X35, General Ali Riza. Artunkal
da); Trabzon Kalesi (35X40, General· Ka
zım Özalpda) ; Meyadin Köyü, sulu boya 
{20X25, Hasan Ali Yücelde); Ali paşa Camii, 
sulu boya (35X40, Harb Okulunda). 

Bibi.: Pertev Boyar, Türk Ressamları 

BAYAZID (Arabacı) - Hadikatül Ce
vamiin kaydine göre Silivri kapusu civarın
da Arabacı Bayazıd Mescidinin banisi; hayati 
hakkında başka bir J{ayde rastlanamadı. Fa
tih Sultan Mehmedle İstanbula gelenlerden, 
hiç olmazsa Fatihin muasırı bir hayır sahibi 
olduğu muhakkaktır (B.: Arabacı Bayazıd 

Mescidi). 
Bibl.: Hadikatül cevami, r. 
BAYAım AĞA (Sekbanbaşı) - Hadi

katül Cavamiin kaydine göre Fatih Sultan 
Mehmedin sekbanbaşılarından; Topkapusu 

1 

yakınında Bayazıdağa Camiinin banisi. Ha-
dika ·camiinin mihrab duvarı önünde med- · 
fun olduğunu kaydediyor ise de 1949 da kab- · 
rinin izine dahi rastlanamadı; hayati hakkın
da başka bilgi edinilemedi. 

Bibi.: Hadikatül ceva.mı. r. 
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B:ıyazıdağa Camii, 1947, 

(Resim: Nezih) 

BAY AZIDAÖA CAMİİ - Aşağıdaki 
notlar 1947 yılı Eyl_O.l ayında tesbit edilmiş 
idi: 

«Topkapıda tramvay caddesi üzerinde, 
c:adde ile sur arasındadır, bu satırların -yazıl

dığı sırada dört duvardan ibaret bir harabe 
idi (Eylul 1947). 

«Hadikatülcevami, banisinin Fatih · Sul
tan Mehmedin sekbanbaşısı olduğunu, kab
rinin de camiinin mihrabı önünde olduğunu 
kaydediyor, ki yukardaki tarihde · ziyaret 
edildiğinde bu kabir de kaybolmuş bulunu
yordu. 

««Cebhe dıvarı kesme taşdan olup diğer 
çlıvarların inşa tarzına, bilhassa pencere sil
melerinde prese tuğlanın hatıl olarak kulla
nıldığı bakılırsa, bu camiin elli altmış yıl ka
dar evvel, muhtemelki büyük zelzeleyi mü
teakip tamamen tecdid edildiği aşikardır. 

«Toprağa yarı gömüımüş bir halde olan 
son cemaat sundurmalarının başında birer 
sütun kaidesinin bulunması, iç haremindeki 
selvi ağacının dibinde de iki büyük sütunun 
yatması, son cemaat yerinin dört sütunlu bir 
ruvak altında bulunduğunu ·gösterir. Avlu
sunda muslukları koparılmış bir taş tekne 
ters kapanmış bir vaziyetde duruyor idi; 
harabesinin ve bağçesinin dıvar taşları her
gün birer ikişer eksilmektedir. 

«Bu camiin tamir ve ihyası artık müm
kü:o değildir; · yirmi beş yıldan fazla harab 
ve metruk olduğu söylenmektedir; tehlikeli 
görülen minaresi 1944 - 1945 arasında topra
ğa kadar indirilmiştir; harabe Vakiflar İda
resi tarafından . ayda yedi lira kira ile bir 
yıkıcıya verilmiş olup kiracısı ardiye olarak 

kullanmaktadır. Bayazıdağa C~~ii 
için, avlusundaki sütunlar yeni 
bir hayır eserinde kullanılmak 

üzere kaldırıldıktan sonra, tama
men hedmi düşünülebilir ise de 

ihya edici bir elin uzanarak bu 
mabedin yerinde yeni bir camiin 
inşası ile ilk barıisinin ruhunun 
şad edilmesi en yerinde iş olur». 

Bayazıdağa Camii 1955 de 
imar ve ihya. edildi; banisinin 

kabri de İstanbul Fethi Cemiyeti . tarafından 
tanzim edilip baş ucuna mermer bir şahide 
kondu. · 

Bibl.: Hadikatül cev§.mi, I; REK ve Muzaffer 

Esen, Gezi notu; E. H. Ayverdi, not ... 

BAYAZID BUCA(U - Türkiyenin mül
ki teşkilatında İstanbul İlinin İstanbul şehri 
içinde Emi_nönü İlçesinin bir bucağı · (nahi
yesi) dir. Bucak olarak İstanbul haritasında 
kesin olarak sınırlandırılmış ise de; «Baya
zıd» adı, Cumhuriyet devrinde yapılan mül
ki teşkilatdan asırlarca evvel 1stanbulda bir 
semt alemi olarak kullanılmıştır. 

Bayazıdın son mülki. teşkilatdan evvel, 
onbeşinci asır sonlarından itibaren meşhur 
bir semt olarak hududunu çizmek çok zordur. 
Bu ansiklopedinin baştacı dostu ve en seç
kin ve selahiyetli kalem arkadaşlarından 

Ekrem · Hakkı Ayverdinin bize verdiği kısa 

bir notda eski Bayazıd semti şöyle tarif edil-

Bayazıdağa Camii 

(Plı\n: Reşad Sevinçsoy) 
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iniştir: 

«lstanbulun en büyük merkezlerinden 
birinin İkinci Sultan Bayazıdın eserlerinden 
aldığı ismidir. Hududunu şaşmadan tarif 
mümkün değil ise de, işgal ettiği tepenin 
düzlüğüne alem olması lazım gelir. Bu saha
nın bir kısmı başlı başına semt olacak geniş
likde topluluklarla kaplandığından, Bayazıd 
adı,. filen daha küçük bir satha munhasır 

kalmıştır; eski Saray = Babı Seraskeri (za
manımızda Üniversite merkez binası) ve 
Büyük Kapalı Çar~ı çevreleri itibariyle Ba
yazıddadır, fakat içlerine girince artık Ba
yazıd ismi kaybolur. 

<<Semt olarak bugünkü hududu şark

garb (doğu-batı) istikaametinde Karamus
tafa Medreselerinden Hasanpaşa H~nına 

(1958-1959 da yıkdırıldı) ve şimal - Cenub, 
(kuzey - güney) tarafında Süleymaniye ya
kınlarından Soğanağaya kadar uzanır deni
lebilir. Yukarıda da kayd ettiğimiz gibi semt 
adını on altıncı asır başında İkinci Sultan 
Bayazıd manzumesinin inşası ile almıştır; da
ha evvel ne dendiği bilinmiyor, belki «Eski 
saray» tesmiye olunuyordu. Kanuni devrin
de veya ondan az evvel şehir büyük camile
re nisbetle nahiyelere ayrıldığında Bayazıd 
Camii nahiye:.i teşekkül etmiş olup hudud
ları Eski Saraydan Kumkapısına ve Atika]i
paşa · fSedefciler) Camii hizalarından Saraç
hane başına kadar uzanıyordu. Ancak bu 
hududlai:da. müstatil şekilli düz bir saha ta
savvur edilmemelidir; genişlikler her yerde 
değişiyordu». 

Son mülki teşkilatda Bayazıd Bucağı do
kuz mahalleye ayrılmışdır: 1 - Bayazıd; 

2 - Süruri; 3 - Balaban; 4 - Mercanağa; 

5 - Dayahatun; 6 - Kemalpaşa; 7 - Sü
leymaniye; 8 - Mollahusrev; 9 - Kalender
haiı.e. Bu dokuz mahalle 165 sokaktır (1934 
Belediye Şehir Rehberinde on mahalledir; 
yukarıdaki mahallelere ilaveten bir de Cam
cıali mahallesi vardır. Ansiklopedimizde bu 
maddenin yazı mesuliyetini üzerine almış 
olan emekli öğretmen General Hakkı Raif 
Ayyıldız bu Camcıali Mahallesinde durma
mıştır, kaldırılmış ise yeri ya Bayazıd v:eya
hud Balaban mahallesine ilhak edilmiş ola
caktır. Bu fasikülün neşri sırasında muhte
rem general Van vilayeti gezisine çıkmış 

İS'tANBut. 

bulunuyordu). Bi.ı dokuz mahalleden. en bü~ 
.yüğü Bayazıd (Hürriyet) l,ieydanından Sü~ 
·1eymaniyeye ve Uzun çarşıya kaaar uzanan 
Süleymaniye Mahallesidir. 

1955 sayımına göre bucağın nüfusu 
24568 kişidir, 

Bucak müdürlüğünden aldığımız rakam
lara göre dokuz mahalleye taksim edilmiş ev 
ve dükkan sayısı şudur: 

65 ev 600 dükkı1n Balaban Mahallesinde 
15 "1600 Bayazıd Mahall~inde 
17 il 500 Dayahatun Mahallesinde 
25 • 2000 Mercan Mahallesinde 

2000 il 200 11 • Kemalpaşa Mahallesinde 
500 60 il ~ Kalenderhane Mahallesinde 
750 • 100 Mollahsurev Mahallesinde 
900 60 SurO.ri Mahallesinde 
950 il 500 Süleymaniye Mahallesinde 

5222 ev 5620 dükkan 

Bucak sınırı içindeki müesseseleı: şun-

lardır: 

İstanbul Üniversitesi 
Vefa Lisesi (Maarif vekaletinin) 
İstiklal (Lisesi hususi) 
Cibali Kız orta okulu (maarif vekaletinin) 
6 ilk. okul (4., 5., 6., Süleymaniye, Atatürk) 
8 talebe yurdu (Site, Trabzon Kız, · Güneş 

Kız, Vefa Erkek, Anadolu Erkek, Diyarbakır Er
kek, Tokad Erkek, Sivas Erkek), 

Vatan sathı üstünde kıymet 4 Umwni. Kü
tübhane (Bayazıd, Belediye, Üniversite, Süleyma..; 
niye Kütüphdneleri) 

12 Otel ( Çukur Han, Mercan Palas, Hürriyet 
Oteli, Onsekiz Sekbanlar oteli, Akartürlc oteli, 
Bayazıd Oteli, Revan Oteli, Faile Palas, örnek. 
oteli, Güzide oteli, vardar Palas, FUadpaşa 

Oteli) 
2 Dernek (Eski Muharibler, İbrahimpaşa, 

Medresesinde; Şehidlikleri imar) 
Bayazıd camii 
Süleymaniye Camii 
Şehzade Camii 
Nı'.ı.riosmaniye Camii 
Laleli Camii 
Mercan Camii 
Damadibrahimpaşa Camii 
Altuıiizade Camii 
Taştekneler Camii (Mollahusrev) 
Kalenderhane camii 
Ça.kmakcılar camii 

! 



Bayazıt Camü 
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Kirazlı Mescid _ 

Hacıküçük Camii 
Sinekli Mescid 
Burmalı Mescid 
Biiyük Kapalı Çarşı 
Sahhaflar Çarşısı 
Hardavarcılar Çarşısı 

Uzun Çarşının bir yanı 
Bayazıd Yangın Kulesi 
4 sinema (Yeni, Ferralı, Turan, Ege) 
Örücüler Hamamı 
vezneciler Hamamı 
Acemioğ-Ianlar ·Hamamı 

5 Fabrika (Oksijen civata, Madeni e§ya, Ço-
rab, Topluiğne, Jilet fabrikaları). 

4 ilaç laboratuarı 
Büyük Akın Garajı (30-40 araba alır) 
Üçü içkili 6 lokanta 
3 karakol (Bayazıd Başkomiserliği, Yeşildi

rek karakolu, Çarşı. karakolu) 

Bucak binasında müdürden başka 2 nü
fus memuru, belediye hekimi, Eminönü ve 

Fatih veterinerleri, t,elediye -ayar memuru 
buhmmaktadır. 

'Hakkı RaH-Autıan 

RAY AZID -CAMİİ _;_ İstanbul da kendi 
adına nisbetle anılan tepede ve meydanda 
İkinci Sultan Bayazıdın imaret, medrese, 
mekteb, kervansaray ve bir çifte hamamdan 
mürekkeb hayır ve cemiyet yapılarının mih
rakı, Türk lstanbulun hüviyet ve şahsiyet 
damgalarından -bir abide; Fatih Sultan Meh
medin yaptırdığı cami (Eski Fatih Ca_mii) 
bir zelzelede yıkıldığı ve bugün gördüğümüz 
Fatih Camii on sekizinci asır yapısı olduğu 

için İstanbulda en eski büyük padişah camii; 
yapısı hicri 906, miladi 1501 de başlamış, hic
ri 911 ve miladi 1506 yılında sona ermiştir. 

Prof. Celal Esad Arseven Maarif Vekaleti 
tarafından halen fasiküller halinde yaymlan
makda olan -<<Türk -Sanatı -Tarihi» adındaki 

eserinde mimarı için kesin olarak «Üstad 
Hazreddindir» diyor. Bu ansiklopedinin ka
lem sahibi Ekrem Hakkı Ayverdi ise bu ca-

Bayazıd Camii 

(Kesim: .Sabiha B~ıea.lO 
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miin ruh ve manası hııkkında bir arama ve 
teknik hususiyetleri üzerine İstanbul An
sik:lopedisine tevdi ettiği notlarda Bayazıd 

Camiin mimarı için şunları yazıyor: «Bu gü
ne kadar. camiin mimarı olarak ya Hayred
din kabul edilmiştir ya Kemaleddin. Hiç 
bir vesikaya dayanmadan birbirinden nak
len yapılan bu yakışdırmaya, sebeb olarak 
ben her iki mimarın Çarşıkapusunda ve Kos
kada birer camii olmasını görmekd,eyim. Na
sıl ki Fatih Camii mimarları:p.dan Ayas'ın 

Saraçhane başında, Sınanı Atik'in de Nişan
cıda birer mescidi varsa, ona kıyasen Baya
zıd Camiinin iki tarafında bulunan Mimar 
Hayreddin ve Kemaleddin mescidlerinin ba
nilerinden birisinin veya ikisinin birden ca
miin mimarı olacağına hükmedilmiş ve hat
ta Mimar Kemaleddinin Koskadaki kabri 
1916 da İhtifalcı Mehmed Ziya Bey tarafın
dan merasimle Bayazıd Camii hazir~sine 
nakledilmişdir. Rıfkı Melul Meriç tarafın

dan İlahiyat Fakültesi Türk ve İslam Sanat
ları Yıllığının ikinci cildinde «Bayazıd Camii 
Mimarı» adlı makaalede neşredilen son bu
lunan vesikalara nazaran hicri 909 senesin
den camiin hitamına kadar camiin mimarı 

Yakub Şah bin Sultan Şahdır; Halifeleri 
de mimar Ali ve mimar Yusufdur. Bulunan 
vesikalar ancak 909 saferinden başladığı için . 
temel atıldığından itibaren Yakub . Şahın 
mimar olub olmadığı malum değildir. Bir 
ihtimal ile daha evvel Hayreddin de mimar
lık vazifesinde bulunmuş olabilir. Yine bu 
vesikalara nazaran bina nazırı Mustafa Bey, 
bina emiri Hüsam Bey, bina katibi de yine . 
bir Hüsam Beydir». 

Camiin temel atma ve tamamlanma ta
rihlerini veren kitabe, şadırvanın bulunduğu 
harem avlüsunda, Camiirı, esas giriş kapusu
nun üstündedir; sülüs celisi ile mermer üze
rine · kabaHma üç' satır halindedir, metni 
arabca, yazısı o asrın büyük sanatkarı Şeyh 
Hamdullah'ındır. 

C. Gurlitt'den aldığımız planda aydın 
olarak . görü~eceği · vechile · şadjrvanlı harem 
avlusu ile asıl c~mi satıh ölçüleri ayni 'iki 
murabba·, ( döifg~rı}dir. . 

• Şadtr'v~iılı ·~~İti~uh biri batıda Bayazıd 
Meydanına, biri kuzeyde Üniversite tarafına, 
biri de doğuda Bayazıd i'maretine (Bayazıd 

Umumi kütübhanesi ile Salıhaflar Çarşısına) . 
karşı üç kapusu vardır; eskiden birinci «Mey
dan Kapusu», ikincisi «Eski saray kapusu», 
üçüncüsü de «İmaret yahud Kaşıkcılar ka
pusu» diye anılırdı. Avlunun etrafı 20 sutun 
üzerine atılmış, her cebhesinde 5 kemerden 
20 kemerli ruvak ile çevrilmiş ve ruvakla
rın üstü 24 küçük kubbe ile örtülmüştür. 

Esas planı bir murabba olan camiin şa
dırvanlı avluya açılan büyük kapusundan 
gayri iki yanında da birer kapusu vardır, 

böylece üç medhallidir. Camiin «salın» deni
len orta kısmı bir büyük kubbe ve iki yarım 
kubbe ile örtülmüşdür; salının iki yanında, 
büyük kubbe ile yarım kubbelerin istinad 
ettiği kemerleri taşır ikişer fil ayağı ve birer 
sütün ile ayrılmış iki yan kısım vardır ki 
onlar da dörder küçük kubbe ile örtülmüş

tür. Camiin iki yanına ve şadırvan avlusu ta
rafına müstatil planlı iki bina yapılmışdır; 

bunların dört köşesinde avlu ruvakları üs
tündeki kubbeler çapında birer küçük kub-.. 
be, ortalarında da camiin yan kubbeleri ça
pında birer kubbe vardır; sonradan bu bina
ların Camie muttasıl duvarları kaldırılmış 

ve sahaları Camie eklenmiştir, bu suretle Ca
miin dörtgen plan~ bozulmuş, Bayazıd Camii 
ters T planlı Camiler arasına girmiştir. Ca
miin iki minaresi işte bu binanın bitiminde
ki şimal köşelerine inşa edilmiştir, araları 

çok açık düştür. Bu açıklık şirin düşmüş ol~. 
makla beraber minareleri kısa gösterir; mey.:. 
dan (Batı)- · tarafındaki minarenin dibine .ve 
bu tarafdaki mülhak binanın bitimine bir 
kubbe ile örtülü Şeyhülislam Velıyüddin 

Efendinin vakıf kütübhanesi )nşa edilmiştir, 
Kütübhaneye Camiin içinden ve meydan 
tarafındaki mülhak binadan geçilerek girilir~ 

Zaruri gördüğümüz bu ibtidai tarifden 
sonra aşağıdaki satırlar kıymetli bilgin Ek
rem Hakkı Ayverdinin bize tevdi ettiği not
lardan alınmıştır: 

«Orta salında köfeki taşından . yapılmış 
dört büyük murabbaı fil ayağı üstüne 17,5 
metroluk bir merkezi kubbe müsellesi küre
vi alikaları (pandantif) ile okunur. ,Ayak
ların dört yüzünde birer kulak olup büyük 
kemer tarafındakiler daha çıkıntilıdır. 

«Merkezi kubbe kıble ve medhal tara
fında iki büyük kemere, cenub ve şimalde 
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ise birer yekpare granit sütuna müstenid da
ha ufak ikişer kemere oturur. Büyük kemer
lere birer de yarım kubbe dayanır. Cenub ve 
şimalde dörder müsavi kubbeden mürekkeb 
alçak cenahlar vardır, bütün kubbeler mü
sellesi kürevilere oturmaktadır. Bu kemer 
kamilen iki merkezlidir. 

«Büyük kubbenin -kasnağında da\irevi 
20, yarım kubbelerde de 7 şer pencere var
dır. 

«İki yekpare direğin (sütunun) başlığı 
pek zengin, fakat henüz tam ahengini, yu
muşaklığını bulamamış istalaktidlerle mü
zeyyendir. 

«Merkezi sahn'ın sağ ve solunda iki ce
nah kolu vardır. Bu cenahlar Edirnedeki 
Bayazıd,_ İstanbuldaki · Davudp~şa ve Sultan
selim, ve Bursanın ters T tipi camilerinin 
cenahlarının .kendi kitlelerine daha uygun 
düşen eb'adını haiz ohnayub dar ve uzundur. 
Buııların şimale açılan birer kapusu olup bu 
suretle camiin beş kap'usu olur. 

«Bu cenahların aslında ne maksadla. ya
pıldıkları hakkında sarih bir karara varıla

mamaktadır. İçlerinde ocak . olmadığından 
ikaametgah değildir; Evliya Çelebi «Camie 
muttasıl sağında ve solunda iki aded Tabha
ne (dinlenmeyeri) bina olunmuş medaris 
vardır. Badehu mezkur tabhaneleri Camıe 
ilhak idüb Camii şerif iki cihetinden tevsi 
olundu» diyor, hem tabhal!e hem de medre
se olduğunu söylüyor, akla en yatkın görü
neni eskiden birer medrese olmalarıdır; Bu 
cenahlar cami harimine geniş eyvanla mer
but olduğundan daha ziyade ters T tipi Ca
milerin planına uymaktadır, ancak harim ile 
ayni seviyededirler, T tipi camileri gibi sevi
ye farkı gözetilmemiştir. 

· «Şadırvan avlusu gaayet mütenasib, fa
kat fazla yüklü ve süslüdür. 24 kubbe bak
lavalı kuşaklarla yeşil eğri boz, kırmızı Mı
sır graniti gibi nefis taşlardan yapılmış yek
pare sütunlara oturur, başlıkları istalaktitli
dir. Revakın saça:ğı büyük bir itina ile işlen
miş ve ağır denecek kadar yüklü bir istalak
titli silmeden yapılmıştır. 

«Avlunun üç kapusu vardır, hepsinin üs
tü zamanınd3: veya sonradan konmuş ayatı 

kerime levhaları ile müzeyyendir. Avlu, 
renkli mermer direklerinin ve kırmızı l;ıeyaz 

kemer taşlarının verdiği renk ahengi içinde
_dir. Döşenmelerdeki renkli mermerler de bu 
güzelliği tamamlar; hat ve kitlelerin nisbeti 
de kusursuzdur; fakat bir ağırlık, bir ferah 
noksanlığı his edilir; ortadaki geniş şadır

van bir darlık tevlid etmektedir. 
«Esas kapu istalaktit yaşmaklı, zengin 

silmeli, üstü taclı, ince bir inermercilik ese
ridir. Minareler tek şerefeli olup cenahların 

· ta ucuna konduğundan pek ziya ayrık, uzak 
düşmüşdür. Bir tanesi eski hüviyetini muha
faza etmektedir; bunda, kaaide kısmi renkli 
taşlar kakılmış zengin kitabeler ve yapraklı 

bir silme ile müzeyyendir. Gövde kısmı sekiz 
aded kırmızı kuşakla çenberlenmiş olup en 
alt ve üst boğumlan kırmızı taşdan kakma
lar ve hendesi şekillerle süslenmiştir. 

«Camiin dahili tezyinatı pek güzeldir. 
Kalem işleri zamanından kalmışdır denecek 
kadar saf ve güzeldir. Bir az tamir görmüş 
olsa da gaayet üstada.ne yapılmış ve renkle
rin safiyetine itina gösterilmiştir; :Yalnız ete
ğe vurulan koyu lamleri, bir kelime ile,\ kö
tüdür. Şad:ı:rvari avlusu kubbeleri malakari 
tezyinat ile müzeyyendir. 

«Kapu üstünde ve sağda bulunan mü
ezzin, ve şimali şarki köşesindeki hünkar 
mahfilleri konsollar, oymalı kafeslerle ya
pılmışdır; mahfillerin renkli mermer sütun
ları nazirsiz balgaami taşlardan yapılmıştır-. 

«Mihrabın kafesi oymalı bir alın kemeri 
altında sekiz sıralı bir istalaktit yaşmağı ve 

· tacı vardır; boyu yüksekce ve pek muhte
şemdir. Minberin kapu direkleri zengin ru
mi kabartmalı, kafesleri mermer oymalı, ta
cı ve külahı nefisdir» (Ekrem Hakk_ı Ayver
di). 

Avrupalı sanat münekkidleri ve arkeo
loğlar Bayazıd Camiini tamamen Ayasofya
nın tesiri altında inşa edildiğini söylerler. 
Ekrem Hakkı Ayverdi bu noktaya da şöyle 
temas ·ediyor: 

«Prof. Albert Gabriel henüz genç iken 
yazdığı İstanbul Camileri namındaki eserin
de «Bizans tesirlerinin açıkca yer aldığı ilk 
İstanbul eseri» diyor; Diez de Türk Sanatı 

namındaki kitabıp.cla «Ayasofy~ ve onun tak
lidi Bayazıd» •diyor; Benzerlik_ orta salının. 
iki yarım kubbe ortasında bir kubbe ile ör
tülmesinden ibarettir. Aslında ise bu plan~ 
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Bursa ve Edirne Camileri ile Osmanlı mi
marisinin seyir ve inkişafının tabii netice
sidir. Edirnede Üç şerefeli de 24 metro ça
pında tek merkezi kubbe yapılmış, İstanbul
da Bayazıd Camiinden önce inşa edilmiş olan 
eski Fatih Camiinde (B.: Fatih Camii) 26 
metro kutrunda merkezi kubbenin mihrab 
tarafına bir yarım kubbe eklenmiş; onu ta.
ki~ eden İstanbul Bayazıd Camiinde de, es 
,ki Fatih Camiin planı, basit bir tenazur 
kaidesi ile inkişaf ettirilmiş, bir yarım kub
be de medhal tarafına ilave olunmuştur, ve 
bu suretle Ayasoiya planının benzeri ortaya 
çıkmıştır. Mukallid sanat, ibda kudretinden 
mahrumdur. Halbuki Türk yapı sanatı, ayni 
asır içinde Şehzade CamHni inşa etmiş, bu 
sefer Bayazıd Camii planı, merkezi büyük 
kubbenin etrafına konulan dört yarım kubbe 
ıle inkişaf ettirilmişdir ki mimari hacmin 
zirvesidir. Bayazıd planı, bir inkişaf _yolunda 
Bizans yapı sanatı ile zaruri bir kavuşak nok
tası olmuştur, Türk yapı sanatı, Bizans mi
naresinin son noktasından, şöyle bir uğrayup 
geçi vermiştir'. 

«Filayakları ortasındaki tek direğe (sü
tuna) bakarak Bayazıd Camii orta sahnının 

Ayasofyadaki nef'in bir sepliği olduğunu id
dia da pek acele bir karardır; Ayasofyanın 

fil ayakları ara-5ında dörder direk yanaşık 

bir halde olduğun~an yan neflerle orta ara
sında bir perde kurmuştur. Putperestlik dev
rinden hazır alınan bu sütun dizisine sonra
dan bir inşai vazife verilmiş, bir de üst kat 
ilave edilmiştir; bu iki kat kubbe kas11ağına 
kadar yükselerek Ayasofyayı başı omuzları 

arasına gömülmüş beden yapmıştır. 
«Bayazıdda ise kademe kademe .ehra.mi 

inişin temini için· cenahlar alçak tutulmuş, 

veyan küçük kubbeleri oturtmak için orta
ya bir sütun konmuş, yani vazifeden doğan 
bir mimari ahenk çıkarılmıştır. Bu ince far
kı kavramadan gelişi güzel «taklid» yakışdır
ması hazin olsa gerekdir» (Ekrem Hakkı 
Ayverçli). 

Camiin banisi İkinci Sultan Bayazıd 
mihrab duvarı önündeki hazirede medfundur. 
Kabri üzerindeki sekiz köşeli türbe oğlu Ya
vuz Sultan Selim tarafından yaptırtdmışdır. 

Bayazıd Camiinin edebiyatı oldukça zen
gindir; Evliya Çelebi onyedinci asır ortasın-

daki manz~rasını, bazı eski menkibeleri de 
kaydederek şöylece · anlatıyor: · 

«-Camiin esasına başlandıkda Mimarbaşı; 
- Padişahım, mihrabı nasıl koyalım? 

Diye sordukda Bayazıd Veli: 
- Şu ayağıma bas! .. der. 
Mimar ayağını padişahın ayağı üstüne 

basdıkda karşısında Kabei Mükerremeyi gö
rür, hemen padişahın ayağına kapanarak 
mihrabi o istikaametde kor; mihrab temeli 
konulunca Bayazıd Veli camiin hayır ile bit
mesi için iki rekat hacet namazı kılar. 

«Camiin yapısı tamam oldukda bir Cuma 
günü cemaati kübra toplanup açıldı. Bayazıd 
Veli buyururlar ki: 

- Her kim ki müddeti ömründe ikindi 
ve akşam namazlarının sünnetlerini terk 
~tmemiş ise şu mı'.'ı.barek vakitde o kimse· 
imam olsun!. 

Perya misal cemaat içinden bir ferd çık
maz. Bayazıd Han: 

- Elhambülillah ömrümüzde seferd·e 
hazarde sünnetlerimizi terk etmedik!. • 

Diyerek kendileri imam olurlar. 
«Gaayet ruhaniyetli camidir. Çarşı ve 

pazar içinde olduğundan gece ve gündüz ce
maati kesireden yer bulunmaz. 

«İç haremdeki havuzun muslukları, her 
an abdest alındığı için akşama kadar kapan
mayup ·.daima akar. 

«Camiin iç haremi dışında sahra misal 
üç tarafında dükkanlar .inşa edilmiş bir ha
remi azim vardır, imaret, mutbak, misafir
hane ve sibyan mektebi bu haremdedir; onun 
~hşı da serapa dut ağaçları ile · müzeyyen bir · 
azim meydandır». 

Evliya Çelebinin tarifindan Bayazıd ca-. 
miinin bir de dış haremi olduğunu kesin ola
rak öğreniyoruz; bu dış harem duvarları 
onsekizinci asırda kaldırılmış, iç haremin ka
puları doğrudan meydana açılmışdır. 

İbrahim Hakkı Konyalı (B.: Atis, İbra- . 
him Hakkı) tarandan verilmiş bir notda: 
«Cebheden bakıldığına göre soldaki minare 
küpüne kadar yıkılarak sonradan yapılmış

dır. Cami 1797 ve 1870 de esaslı tamirler 
görmüştür» diyor. Dış harem dıvarının 1797 
tamiratında kaldırıldığı tahmin edilebilir. 

Yine İ. H. Konyalı camiin yazılarından· 
bahsederken: «Sol avlu l,<:apusunun dışındaki 
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yazı 1797 tamirinde Yamak Salih .Efendinin 
yetişdirmesi· Mustafa bin Mehmedin, iç kib
le kapusunun iistündeki yazı çla 1870 tami
rinde Sikkezenbaşı Abdülfettah Efendi ta
rafından yazılmışdır» diyor. 

Camiin edebiyatında bir . hoş fıkrada 

Dördüncü Muradın · minare alemine konan 
bir kargayı okla vurmasıdır (B.: Bayazıd 
Muvakkithanesi). 

Bibl.: Evliya çelebi, Seyahatname, I; s. E
Arseven, Türk Sanatı; E. Hakkı Ayverdi, Not; 

İ. H. Konyalı, Not. 

BAYAZID CAMİİ AVLUSUNDA RA
MAZAN SERGİLERİ: - İstanbulun büyük 
camilerinin şadırvanlı iç harem aviularında 
her yıl Ramazan ayı devamınca birer sergi
pazar kurulurdu; sergi-pazara katılan esnaf 
da gedikli idi, her yıl avlunun ayni noktası-

. na yerleşirdi; en alasından, en nefisinden, 
en güzelinden, en kıymetlisinden olmak şar
tı ile yiyecek içecek, tütün, ağızlık, tesbih, 
kumaş, eşyayi zücaciye ve kitab satılırdı. 

· Cami sergi - pazarlarının kurulması ne za
man başlamıştır bilmiyoruz; bu Ansiklope-

. diye tadımlık fakat pek kıymetli notlar tev-
di eden Eyyublu Şevki Bey: «Ka~imden be
ri kurulurdu» diyor, fakat «ka
dim» kelimesini takvim ile kıy
metlendiriyor. Tanzimatdan ön
ceki devirde bu sergiler hakkın
da en küçük bir kayde rastla-

dir, Üpaydının aşağıdaki satırları artık bir 
tarih vesikası olmuşdur: 

«Artık bir daha görülemeyecek şeyler, 

bazı bazı zihinde öyle izler bırakıyor ki göz 
önünde duran şeyler bile o muhayyiledeki 
hatıraların kuvvetini haiz olamıyor: o zaman 
sanki baş, geçmiş günlerin naşını taşıyan 

tabuttur! 
«Dün Bayazıd ~etgisi]ld,e .. b~yle düşünü

yordum. Harem Avl:usunun . sıra .. . k~bbeleri 
altına kurdukları mamulatı dahiliye_ meşher
lerine girdim. 

«Tezgahların üstüne top top elbiselik 
kumaşlar atmışlar; duvarlara eğer takım

ları asmışlar; ucuz ve sağlam ayakkabları, 

çoraplar, daha bir hayli cins kaba eşya raf
ları, masa üstlerini doldurmuş!.. Nazarların 

gfiya bunları didik didik kurcalayan yara
maz bir çift eldi. Onlar vasıtası ile bu basit 
şeyleri, heyhat, henüz beceremediğİ.n\iz bu 
garbkari yeni sanayi yıkıyordum. Altların
dan,' içleri rengarenk tesbit dizileri He dolu 
muattar· cam kutul~r çıkıyordu. Ve narçip., 
n_ak~, kavkaa, udağacı, santral, anber, gül, 
tıba~oz, necef, şahmaksud, gergeden tesbih
lerin mühevven şelaleleri arasından başına 
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sergi - .pazar kurula gelmiş ca
miler Eyyub Camii Kebiri, Fa-
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tih Camii, Bayazıd Camii, Aya- , 
· sofya Camii, Yeni Camii, Ka- .__....,., '-----: 
· sımpaşada Kaptanpaşa Camii .ve 

Tophanede Kılınc Ali Paşa , Ca-
miidir; bunların arasında da 
Bayazıd Camii sergileri cümle
sinden zengin, üstün olag~lmiş-
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Değerli edib ve İstanbul 

aşıklarından merhum Ruşen Eş
ref Ünaydın «Ayrılıklar» adın
daki eserinde (neşri tarihi 1923) 
. «Bayazıd Sergisb başlıklı yazı

sında son Bayazıd sergilerinin 
pek güzel bir resmini çizmekte-
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Bayazıd Camii Avlusunda 
lıta6 Ramazan sergisinin krokisi · 
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ağabaı:ıi sarık dolanmış, mahmur yüzunu 
sakalının değirmi bezazı sarmış müttaki eda
lı kanaatkar tacirler beliriyordu. Sonra üst
lerinde - baloların konfetilerini andırır yas
sı ve y~varlak - naneli, darçınlı, portakallı, 
limonlu şekerler rengarenk düğme yığınları. 
gibi duran tezgahları aradım. Hama ipeğin
den mintan giyen esmer bir müslüman on
lardan avuç avuç toplar, birbirini iten uruc
lu müşterilere muttasıl külahlar. daaıtırdı. 

«Bir az ötede envai baharat satan adam 
aklıma geldi. İlk baharın belagati bülbülün 
nağmesinde ise serginin belagati de onun 
sesinde gibi bir şeydi. Onun önündeki kala
balığın mislini sonraları hatiblerin karşısın
daki izdihamlarda gördük. 

«Elinin ve dilinin sür'atine; hayrandım: 
insanı yemeğe inrendiren, şuna buna· iftar 
·saatini özleten ne garib edası vardı! Bir eline 
kaşığı alırdı, öbürüne külahı: 

- Kokulu, kokulu! .. Kokulu. bahar!. 
Çorba için, dolma için, köfte için, pilav için 
kokulu, kokulu, kokulu bahar! .. 

«Medihkar mukaddime aç zihinlerde 
sofra ve · leziz yemek hayalleri uyandırırdı. 
Baharların kokusu canlarda tüterdi. Sonra 
ister müşterisi çıksın, ister çıkmasın: 

- Darçın, karanfil, zencefil, havlican .... 
diye bir sürü bahar adı sayar, her isim de
ğişdirişde başka bir kutuya el atar. İsimler 
bitince «kokulu .. kokulu» diye tekrar başlar; 
o da bitinceye kadar paket sarılmış; bağlan
mış bulunurdu. O vakit muhakkak üç dört 
talihlisi birden çıkardı. O adamın bir· daki
ka boş durduğunu görmek mümkün ol
mazdı. 

«Sonra o Çakmakcıların. simidleri, Edir
nenin devai miskleri, Selanik'in ve· Edirne'
nin badem ezmeleri, Gelibolu sardalyaları, 

~ırkkilise hardaliyeleri, Kayseri pastırma

ları. cam üstüne yapılmış armalarla, levha
larla süslü mini zarif barakalarda bulunur
du. 

«Hereke ve Karamürsel fabrikaları, keh
rübacılar, Reji idaresi orada Ramazana mah
sus şubeler açardı; hatta Kütahya çinileri 
bile garb işi fağfur avanilerin, moskofkari 
maden semavı:!rlerin yanı başında Buharalı 

Alimzade Ticarethanesinin şubesinde uzun 
hil'atli ve geniş sarıklı .Türkistan tacirleri 

tarafından satılırdı. 

«Kösele derili, çipil bakışlı Mekke arab
ları Yemen akiki tesbihler, deste deste mis
vakler ve kokulu hilaller satarlardı. Abdül
gaffar Efendi gibi farisiye, asabiye aşina, 

ruh ve lisan zarafetine sahib efen diden, ule- · 
madan birkaç tesbihci vardı ki envai hacı 
yağı kokuları sfnmiş dükkanları adeta birer 
vükela, vüzera mecmai idi: · dudakları dua
larla kımıldayan sırma kordonlu, avniye ka
putlu, kaloş kunduralı paşalar; redingotlu, 
uzun kırmızı fesli saray erkanı altın kamçılı 
nadide tesbihler ·çekerek,. yassı mahmur, ya
rı ibadetka.r ağır ağır görüşürlerdi. Halk da 
o yan kubbelerin altında, her adımda bir ye
ni meşhere bakarak bir cereyan halinde çen
ber - gibi döner, dolaşır, şadırvanda abdest 
alanlara sürüne sürüne orta kapulardan do
lar böşanırdı. · 

«Hasılı sergi, renkleri ve kokuları ile 
damağı da, dimağı da, dünyayı da, ahreti de · 
kendinde tecelli ettiren bir müslüman sey~ 
rangahı idi; Ramazan zevkinin gündüzkü 
zübdesi mahiyetinde bir seyrangah! ... 

«Fakat yılın birinde bir yel esdi eski 
sanatlarla eski kalacağı dağıttı. Yerlerinde 
senelerce sade güvercinler kaldı. Daha ihti- . 
yarlaşan tesbihciler tozlanmış ve boşalmış 
camekanlarının başında: bedbin ve mütevek
kil, iki büklüm kaldılar. Tezgahları da, ken
dileri de ağızlarındaki dişler gibi seyreldi. . 

« Nihayet bu yıl, sergi bakımsız ka]mış 
• eski bir çiçek bağçesi gibi yeniden üremeğe, 
filizlenmeğe başlıyor: yine bir iki baraka, 
yine birkaç tesbihci, hatta muhterem Gaffar 
Efendi de geçen takva eyyamının nadir bir 
hatırası gibi meydana çıkdı. Yine bir nevi 
kalabalık Bayazıdın kararmış muazzam ista
laktitli ve müzehheb sülüslü kapuları altin
dan geçip harem avlusunda geziyor. Fakat 
heyhat, Sergi de-•sırçaları dökülen eski fağ
furlar gibi olmuş: bir varlıkdan ziyade bir_ 
varlıkdan ziyade bir artık!.. 

«Fakat revnakı yoksa bile tesellisi var ... 
Hiç olmazsa bu günlerden daha az kederli, 
daha az kasavetli olduğumuz eski günleri 
bir melal halinde andırıyor!.». 

Ruşen Eşref bu güzel yazıyı 1918 müta
rekesinden sonra İstanbulun düşman asker
leri işgali altındaki kara günlerde Y,azmıştır: 
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Edibin 1920 - 1922 arasında dolaşdığı Baya
zıd Camii Avlusu Sergisi, son hükmü çok 
kuvvetlidir, bir varlık değil, bir artıkdı. 

Eski Bayazıd sergilerinden hicri 1303 
Ramazanı (miladi 1886 Haziranına rastlar) 
sergisini tasvir eden aşağıdaki notlar İstan
bul Ansiklopedisine 1944 yılında Eyyublu 
Şevki Bey tarafından verilmiştir; pek kıy

metli bir vesikadır. Bu kalem sahibi İstan
bullunun tarif ve tasvir ettiği tezgahlara, 
meşherlere birer numara koyuyoruz, bu nu
maralar ile Bayazıd Camii harem avlusunun 
yine kendileri tarafından çizilmiş bir kroki 
planda yerlerini tesbit ediyoruz: 

İç harem avlusunun batıya açılan kapu
sundan girildiğine göre : 

1 - Sağdaki revakın altında Feshane 
Fabrikasının sergisi. Fabrika mamulatından 
fesler ile abalar, battaniyeler, vesair kumaş
lar, boyun atkıları satılmakda idi. 

2 - Yine fes ve aba satılan başka bir 
sergi. 

3 - Bu avlunun yazlı kışh demirbaş es
nafı olan arzuhalcilerin işgal ettiği yer. 

4 - Akla gelen gelmeyen türlü şeyler 

satan küçük esnaf sergileri. 
5 - Camii şerif kapusu yanında ibadete 

girenlerin pabuclarını emanet ettikleri pa
buccu barakası. 

6 - Feshane Sergisi önündeki yolun al
tında Bursalı Şekerci; Bursada . imal edilmiş 
şekerler ile bilhassa gaayet nefis türlü reçel
ler satardı, bir hunnab reçeli de pek meşhur
du. 

7 __:_ Onun yanında, yine yolun altında 
Baklava ve Revani Sergisi. Hamur tatlıların
da emsalsiz bir usta olan sergi sahib'i tatlıcı
nın adını tesbit edemedik,· üstü nar gibi kı
zarmış bir güllaç yapardı ki ona mahsustu. 

8 - Batı kapusunun solunda Buharalı 

Alimzade Ömer Efendinin Sergisi. Sofra 
takımları, kahve ve çay takımları ve sair 
eşyayi zücaciye sergisi. 

9 - Güvercinlik. Serginin devamı müd
detince, cami avlusunun daimi sakinleri gü
vercinler, talim edilmiş gibi buraya çekilir
ler idi, ziyaretciler tarafından beslenir, dem 
çekerek kaynaşır dururlardı. , 

10 - Revak dışında, Alimzade Sergisi• 
nin önünde yol altında Şamlı Hacı İbrahimin 

Sergisi. Fındık, fıstık, kuru üzüm, hurm·a, 
Şamın meşhur . «mumcu» namı verilen kum 
kayısı, uryani eriği, bunların hoşaflık pes
tilleri, saraylardaki hadım ağaların iftarlar
da sofralarında eksik olmayan hind mustah
zeratından zencefil re<,ıeli, anebe turşusu, sa
koda.ne ve~air turşular, reçeller, helvalar· sa
tardı. Hele iftardan bir saat evvel fırından 

getirtip halkın önünde büyük bir kalbuz 
üzerine dökdüğü kebab fındığın misk gibi 
kokusu orucluları ziyade imrendirirdi. 

11 - Güvercinlik ile avlunun şimal ka
pusu arasındaki revak altı boydan boya Hü
sameddin Beyin tütün sergisi. Bu zat Tütün 

. Rejisi İstanbul Başmüdürlüğü başkatibi idi; 
Reji idaresinin müsaadesi ile kar ve zararı 
kendisine aid olmak üzere bu sergiyi kur
muştu; zevki selim sahibi ve ticaret fikri 
olan Hüsameddin Bey kendi nezareti altında 
hazırlatdığı tütün ve sigaraları ü~erinde, gü
zel bir sülüs yazı ile «Ramazanı Şerife Mah
sus» ibaresi yazılı hususi kutularda satışa 
çıkarmışdı. Kilosu yüz kuruşdan yukarı de
rece üzerine hazırlatmıştı, 25 gram tütünü 
veya 20 adet sigarayı ihtiva eden bu paket
ler fevkalade rağbet görmüşdü, sonra kiloluk 
tütün paketleri, 100 lük ve 500 lük sigara 
paketleri yaptırdı. Çok para kazandı, bunu 

. \ 

gören Reji İdaresi üç dört sene sonra bu ser-
giyi Hüsameddin Beyden alarak kendisi açıp 
işletmeğe başlamışdı. 

12 ve 13 ~ Şimal kapusunun yanında, 
revak dışında, yol altında ve tütün sergisi
nin önünde iki küçük tesbihci sergisi. 

14 - Şimal kapusunun solunda revak 
altında, tütün sergisinin karşısında İranlı 

Şekerci. İrana mahsus bazı şekerler ile nane
li, kakuleli helvalar, tatlılar, ceviz boa lühu
ku yapar satardı. 

15 - Küçük bir tesbihci, ağızlıkcı ser
gisi. 

16 - Kehrübacıbaşı Ali Beyin ağızlık, 

tesbih, kehrüba sergisi. 
17 - Revak dışında, yol altında, İranlı 

şekercinin önünde tesbihci meşhur hindli 
Abdülgaffar Efendinin sergisi. Bu zat saray 
mensublarının, bilhassa hadım harem ağa

larının rağbet ettikleri maverd, boya, anber, 
çeşitli kehrüba ve narçin tesbihleri tedarik 
eder, yüksek fiatla bunlara satar, bu sayede 
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bir Ramazanda bir senelik geçim parasını 
toplardı. Hatta bu sayede Pendikde bir köşk 
bile satın almışdı. İkindi namazıncian sonra 
camiden çıkan harem ağaları bu sergide top-. ' 
lanır, hem tesbih alırlar, hem de sohbet eder-
lerdi. 

18 - Küçük bir tesbihci sergisi: 
19 - Küçük bir tesbihçi sergisi 
20 - Mehmed Efendinin sergisi. Büyü

cek bir sergi idi. Bu Mehmed Efendi İhtifal
ci Ziya Beyin kaynatası, ressam ve astronom 
Ahmed Ziya Beyin de amcası idi. Mehmed 
Efendi ile Ahmed Ziya Beyin babası Çubuk
cu Riza Efendi pek hünerli iki kardeşdi; tak
lidi müşkil, pek zarif ve kıymetli şeyler ya-

parlardı: abanozdan kahve fincanları ve 
zarfları, tabib mismaları, yazı takımlari, acem 
kirazından ve Ortaköy. yasemininden çubuk 
ve ağızlıklar; Camie namaza gelen vükela 
ve rical Mehmed Efendinin sergisine muhak
kak uğrar, oturur, sohbet ederlerdi; gider
ken de bir şeyler alırlardı. 

21 - Bir küçük kehrüba sergisi 
22 - Cami avlusunun doğu kapu~u (Ka

§ıkcılar veya İmaret kapusu) yanında ud 
ağacı, baharat ve hardaliye satan küçük bir 
.sergi. 

23 - Avluya İmaret kapusundan giril
diğine göre solda Çayci Seyyid Efendi ile 
kardeşinin sergisi. Medine ve Mekke hurma-

Bayazıd Camii Şadırvanı 
(Resim: Turan Açıksöz) 
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ları, Yemen kahvesi, çiçek ·ve gül suyu ve 
baharat sergisi içli. Seyyid Efendi sergisine 
bir hindli çığırtgan almışdı,. baharat isimle
rini kendi şivesile zincirleme sayar, sonunda 
da: «Kukuli kukuli kukuli bahar! ... » diye 
bağırarak halkı güldürürdü, çok müşteri top
lardı. 

24 - Seyyid Efendinin sergisi yanında 

Hindli Hasan Efendinin Sergisi; bu sergide 
ipekli ve yünlü hind kumaşları, kibara mah
sus enfiye mendilleri, sarıklık hind dülbend
leri ve muteber islami eserlerin Hindistan 
baskıları satılırdı. 

25 - Onun yanında Sahhaf Hilmi Efen
di kitab sergisi: İslami muteber eserlerle be
raber elyazması divanlar, tarihi risaleler, 
fevaid mecmuaları bulunurdu. Hilmi Efendi 
bir kitab bilgini, bibliyofil idi, nadir eserler 
elinde hakiki kıymetini bulur, bunları da er
babına gösterir ve satardı. 

26 - Camii. şerifin sol tarafdaki son ce
maat yeri, boydan boya Hereke Fabrikası 

Sergisi. Fabrikanın ipekli ve yünlü kumaş

ları ile ipekli mendil ve çorapları, boyun at-' 
kılan, halı ve seccadeleri satılırdı. 

27 - Papucluk kulubesi. 
28 ve 29 - Renkler dışında ve yol altın

da, ve yukarıda bahsetdiğimiz sergiler önün
de akla gelen gelmeyen her türlü şey satılan 
. küçük esnaf sergileri. 

30 - Şadırvan önünde balmumlu balık 
yumurtası sergisi. 

31 _:_ Pastırmalı Dedenin ala · Kayseri 
pastırmaları sergisi. 

32 - Seyyar esnaf olarak simidciler, çö
rekciler, taze ekmekciler, pideciler, kadayıf
cılar, güllaçcılar. 

BAYAZID CAMİİ ŞADIRVANI - Ca
miiniç harem avlusunda dairevi ve kenarı 
yirmi dilimli şadırvanın her diliminde bir 
lüle vardır. Evliya Çelebinin kaydine göre, 
şadırvanın üstü on yedinci asrın ortalarına 

kadar açık iken, zamanımızda gördüğümüz 
sekiz mermer sütün üzerindeki kubbeli sa
çak o asırda Dördün~ü Sultan Murad ta
rafından yaptırılmıştır. Bazı yazarlar Evli
yanın bu kaydini yanlış anlayub Bayazıd 

camii şadırvanının adı geçen padişahın ila
vesi olduğu söylerler, Sultan Muradın ilave
si yalnız 8 sütün ile kubbeli saçaktır. 

BAYA.ZID CAMİİ VAK'ASI - Hicri 
. 1117 yılı rebiülevvelinin on sekizinci günü 

(9 ağustos 1705, Perşembe), Üçüncü Sultan 
Ahmed, Valide Sultan ve harem takımı ile 
bir az dinlenmek ve kır havası almak için 
Su Kemerleri Mesiresine gitmeğe karar ver
di, bir kaç gece orada kalacakdı (Mükellef 
çadırlar götürüldüğü ve çok kalabalık bir 
maiyetle gidildiği anlaşılıyor). Sadırazam 

Baltacı Mehmed Paşa padişaha büyük bir· kır 
ziyafeti vermek için sadaret Kethüdası Os
man Ağayı daha evvel Kemerlere yollamış

dı; Padişah da arabalar ile Tersane Bağçesin
den hareket etmişdi. 

Ayni gün sadırazamın huzuruna çıkan 

bir adam mühim bir ihbarda bulundu: daha 
evvel Edirne vak'asına da katılmış olan bazı 
kimseler (Edirne vak'ası Sultan Mustafanın 
tahtdan indirilmesi ve Üçüncü Sultan Ahme
din tahta oturtulması ile neticelenen kanlı 

askeri il:ıtilaldi:r) bir gizli cemiyet kurmuş

lar, İstanbulda yeni bir fitne çıkarub devlet 
ricalinden bir kaç kişınin başlarını isteyecek
lermiş. Muhbir kendisinin de bu cemiyete 
dahil olub fasid niyetlerini öğrendikten son
ra bu hainleri hükumete haber verdiğini ve 
o gün Bayazıd Camiinde toplanacaklarını 

söylemişdi. Fevkalade telaşa düşen Baltacı 

Mehmed Paşa yanına Vüzeradan Osman Pa
şa ile Yeniçeri Ağasını ve kafi mikdarda Ye
niçeri alarak kol ile Bayazıd Camiine gitti, 
caınide kimi ibadet kimi sohbetle meşgul on 
kadar şahıs tevkif edildi. Bunlardan birinin 
koynundan hakikaten içinde bazı zevatın 

isimleri yazılı bir defter çıkdı. Tahkikat de
rinleşdirilince vezirlerden Tevkii Hüseyin 
Paşa ile İstanbul Kadilığından mazul Hasan 
Efendinin de bu fitneden haberleri olduğu 

. anlaşıldı, Paşa İstanköye, Efendi ~e Limni 
adasına sütüldü, halkdan da yirmi kişi he
man o gün idam oltindu. Vak'ayı haber alan 
Padişah çok sinirlendi, Kemerler Mesiresin
de ancak bir gece kalarak ertesi_. Cuma günü 
İstanbula döndü. 

Bibi.: Rıişid Tarihi, III. 

BAYAZID EFENDİ (Yusufoğlu) - On 
sekizinci asır hattatlarından; Otakcılarda 

oturur, Anadolu kadıaskerliğinde bulunmuş 

kırımlı Mehmed Efendinin kahyası olan bir 
zatin oğlu imiş, yazıyı devrin seçkin hattat-
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Bayazıd Hamamı, mamur , tahayyül 
edilmiş resmi (E. A. Çanlı'dan) 

: (Resim: Bülend Şeren) 

i 

larından Katibzade Mehıned Refi Efendiden olan Bayazıd Camii, Bayazıd İmareti, Baya- . 
öğrenmiş; şair ve edib olarak akr'an ve · em- zıd Kervansarayı, Bayazıd mektebi ve Baya~ ' 
sali arasında seçkin bir sima iken hicri 1161 zıd Medresesi ile beraber İkinci Sultan -Ba.:. 
(miladi 1748) de vefat etmiştir; . yazıdın ve Türk yapı sanatının şaheserlerin-

Bibl. : Mustakimzade, TUhfei hatta.tin den biri olan bir çifte hamamdır, yukarı~ 

BAYAZID HAMAMI ·_;._ Bayazıd · Hürri- da binalarını sıraladığımız külliyenin bir ·-•-·• 
yet Meydanından Laleliye inen Ordu Cad- · parçasıdır. · Yıllardanberi pek harab bir hal-
desinin sağ kenarında--ve yeni yapılan şed- de duran. ve zan ediyoruz ki bir deri deposu 
dadi Üniversite binasının karşısındadır; Üni- olarak kullanılan bu çifte hamamın hemen 
versite ile Hamam arasındaki Kimyager ·Der- istimlaki ile devlet elinde gün geçirmeden 
viş Paşa . sokağı Ordu ·Caddesini Veznecilere dikkatle tamir ve restore edilmesi ve işinin :; 
bağlar ki, vaktiyle Üniversitenin Edebiyat ehli bir hamamcıya kiralanarak büyük bfr: 
ve Fen Fakültelerinin -meskun bulunduğu çarşı hamamı olarak halka açılması gerekir.\ 
·ve içinden çıkan bir yangında yok olan lstan- Unutmamalıdır ki Türk İstanbulun üzerinde 
bulun zıynetlerinden Prenses Zeyneb Hanım: milli -damgalarımızdan birini teşkil eden bil-/ 
Konağı bu sokağın Vezneciler başı üzerinde yük -küçük, fakat hepsi yapı sanatımızın gü- · 
idi. · zel bir eseri olan çarşı hamamlarımız süratle 

Yarı münevver kalem sahihlerinin -ku- azalmaktadır; bir hamamın tapu, senedini 
lakdan dolma bilgi ile yanlış '- ve· kötü telkin- her nasılsa · cebine koymuş olan vatanda§,. 
leri eseri halk arasında «Patrona Halil Ha- gözünü para hırsı bürümüş, cp.nım güzel{ 
mamı~ diye kirli bir ihtilalin yalın ayaklı güzel hamamlarımız kapanup depo yahucl 
zorba lideri olmuş· bir hamam dellakine nis- imalathane olmuş, yahud tamamen yıkılarak:( 
betle anilan Bayazıd Hamamı, İstanbulun yerlerine işhanı, apartıman, sinema yapıl?/ 
hemen· göbeğindeki bir tepeye - adım· vermiş mışdır; bir k1 ~m1 da İsta:nbulun imarı adı al-/ 
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tında kör kazmanın kurbanı olmuşdur; me
sela, her köşesinde, yollarında dolaşır iken· 
her adımda ecdad yadigarı bir eserle karşılaş
dığımız İstanbulumuza küstahca tasarruf 
eden ve bu büyük beldeyi bugün önümüzde 
ziyankar bir çocuğun kırık oyuncağı gibi 
bırakan sakit başvekil .Adnan Menderes, 
cahil müşavirlerinin idlali ile,· küçük
leri bir . yana bırakıyoruz, Beşiktaş iskele 
Hamamı ve Fındıklı Hamamı gibi Mimar 
Sinan yapısı iki şaheser hamamla onlardan 
bir asır evvel inşa edilmiş yine bir yapı şa
heseri olan muazzam ve muhteşem Aksaray 
Muradpaşa Hamamını yıkdırmışdır ki yerine 
-konulmaz üç abidedir ve yıkdıranı, Tü+k va
tanının ziyneti olan İstanbulda kıyamete ka
dar lanetle andıracaktır. Bu korkunç hamam 
tahribatı arasında bir harab depo halinde du
ran Bayazıd Çifte Hamamı nasılsa kurtul
muştur .. Bayazıd Hamamına tezyif kastlı ile 
«Patrona Hamamı» diyen bazı yazarlar .bu 
abidenin yıkılması için adeta çırpınmışlardır 
ki onların da ilelebed bednam olması için 
gazete koleksiyonlarında kendi yazıları kafi
dir. Bu ansiklopedinin naçiz müellifi, kemali 

·,ı 
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hüzi.i.n ile tesbit ederiz k.i zaman zaman Mil
liyet Gazetesi ile Her Gün Gazetesinde kale
mine e~anet ~dUirtiş sütunlarda hamamları
mızı kör kazmadan korumak için feryad iden 
tek ses olmuştur. 

Milli duyguları coşkun emekli tarih mu
alliıni ve muharrir Emin Ali Çavlı da «Ba
yezH Hamamı Meselesi» adı ile on iki sayfa
lık. bit risale neşre_tmiş, İkinci Sultan Baya
_zıd külliyesinin bir parçası olan bu abideye 
dokunu]mamasını müdafaa etmiştir. 

Bayaz;d Hamamının içi, depo olarak kul
lananların eliyle korkunç bir. şekilde tahrib 
edilmiş, bina hatta tehlikeli bir· şekilde ze
delenmiştir; mesela içine daha çok mal sığ
dırmak için ahşab katlar yapilmışdır. Ma
lumdur ki bir hamam yapısında camegah 
(camekan) denilen soyunma yerini soğuklu
ğa,_ soğukluğu da hara.reye (yıkanma yerine) 
bağlayan kaptilıii zemindedir; camegaha, so
ğukltiğa ve hara.reye ahşab· katlar yapılınca 
bu üst katlardan birbirine geçid temini için 
duvarlar delim~rek kapular açılmış, hatta bu 
kapu:lar açilır iken büyüklü küçüklü· ktıbbe-
lerin istinad noktala.rı oyulmuş, zedelenmiş-

· Bayazıd Hamamı 

(l'ltn: B, Gluck). 
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tir. 
Soğukluk ve hara.re kısımlarıriın üstünde 

tek kurşun kalmamıştır; kubbeler yıllardan

beri kara ve yağmura açık, adeta mantatlaş
mışlardır. Bu bakımdan da Bayazıd Çifte Ha
mamının devlet eliyle bir an evvel kurtarıl
ması lazımdır. 

Erkek hamamının camegahı ( camekan, 
soyunma yeri) kadın hamamından azıcık bü
yük ise soğukluk ve hara.re kısımları aynı 

genişlik ve plandadır. 
Soğukluk altı kubbe aliında iki kısımdır; 

birinci kısmın solunda bir soğuk halvet var
dır, sağında bir kubbesi geçidden otluk yeri 
ile ayak yollarına geçilir; ikinci kısım sağlı 
sollu üçer kurnalı iki soğuk sofayı ihtiva 
~der. 

Hara.re _yuvarlak bir göbek taşı etrafın

da dört köşede dört halvet ile üç sofa.dır; 
sofalar üçer, halvetler ikişer kurnalıdır. 

Bayazıd Hamamının her iki kısmının da 
büyük kubbeli ve kubbelerinin tepeleri fener
pencereli camegahları Ordu Caddesi üzerin
dedir; erkekler kısmının kapusu caddeye açı- · 
lır, fakat örülmüş, ibtal edilmiştir; kadınlar 
kısmının kapusu ise kimyager Derviş Paşa 
sokağına· açılır, o da ayni durumdadır. Ha
len hamam - depoya Bayazıd Külhan sokağı 
üzerinde erkekler kısmının küçük yan kapu
sundan girilip çıkılmaktadır. 

Bayazıd Hamamının içini 1940 yılında 
görmüş idik, yukarıda bahsetdiğimiz tahri
bat daha o tarihcfo yapılmış bulunuyordu. 
Yalnız erkek hamamının bir. halvetine giri
lebildi. Halvetde bir kurna taşı henüz yerin
q,e, sa:dece lüleleri koparılmış idi; üç yanı 
son çlerecede güzel üslublaşdırılmış alçak ka
bartma çiçeklerle müzeyyen bir mük'ab 
(küb, zar) şeklinde olup yatım küre kurna 
çanağı bu mükabın içine· oyulmuş, iki dış 
köşesine de sabunluk yapılmışdı; halvetin bir 
duvarında da kömür ile gaayet hünerli çizil
miş üç direkli bir gemi resmi ile 1330 (mila
di 1914) tarihi vardı. Hiç bir . münasebeti 
olmamakla beraber 1730 ihtilalinin çıplak 

ayaklı dellak lideri Patrona Halil'in pek çok 
emsali gibi hamam uşaklığı da yapmakda bir 
tersaneli nefer olduğu düşünülür ise kömür
le çizilmiş bir gemi resmi garib bir tesadif
dir. 

1730 ihtilaline kadar İstanbul h~mamla-

rının uşakları, natır, dellak ve külhancı, bü., 
yük ekseriyet ile arnavud idi. O tarihde en 
çok yirmi yirmi beş arasında tuvana ve pen~ 
çeli bir genç olarak tahmin ettiğimiz tersa~ 
neli Patrona Halil de ihtilal gecesi kendi aya-
rında yalın ayaklı manav uşağı Muslu ve kah~ 
vehane uşağı Ali ile son meşveretini bu ha~ 
mamda yapmış, sabahın ilk saatlerinde de 
kellelerini koltuğa alarak ve isyan naralarını 
atarak sokağa yalın ayak uğramışlardı, ki o 
yıllarda İstanbulda bulunan Hollandalı res-. 
sam Van Moor Halil ile Musluyu yakından 

görmüş ve iki şeririn yanyana resimlerini 
çizmek fırsatıı;u da bulmuşdu; pespaye ihti
lalciler ressamın bu tablosunda çıplak ayak
lıdır !ar. 

Halil ile süfli tabakadan ayakdaşlarının 
Bayazıd Hamamından çıkmış olmalarıdır ki 
1730 ihtilalinde tahta oturan Birinci Sultan 
Mahmud, ihtilalin elebaşılarını idam etti{
dikten sonra bir ferman ile bundan böyle 
istanbul Hamamlarına arnavud uşak alınrtıa
sıiu şiddetle yasak etmişdi (B.: Halil, Patro
na; Hamam; Dellak; Arnavud Dellaklar) . 

Bayazıd Çifte. Hamamı hicri 1127 (mila
di 1715) de, Bayazıdda kökcülerden çıkan 
büyük yangında yanmış idi. Meşum ihtilalde 
bu yangından sonra gördüğü tamirin tara
veti içinde idi. 

Bu sanat eseri büyük meşhur hamamın 
kapanup depo oluşu 1928 den sonradır; ta
rihini kesin olarak tesbit edemedik. 

Bayazıd Hamamı üzerine Konyalı Aşık 
Mehmed adında bir halk -şairinin ondokuz 
.kıt'a bir destanı vardır; Aşık Mehmedin bu· 
destanı 1918 - 1920 yılları arasınçla, İstan

bulun, o zamanki düşmanlarım~zın silahlı 
kuvvetleri işgali a,ltında bulunduğu sıra yaz
dığını Konyalı Hamdızade Abdülkadir Ef~n
di merhum söylemişdi; Aşık Mehmedin bir 
müddet Bayazıd Hamamında külhancıiık 
yapdığını da destanından öğreniyoruz: 

ı. Medhiyeyi yazdım ağalar beyler 
Biyezidde kebir hamama mahsus 
Girenler içine gönüller eğler 
Vaktinde yapılmış hünkara mJ,hsus 

2. Camegih kubbesi gaayetle ili . 

Temizliğin tasdik etmiş ahili 
Cşakları bu şehrin gül cemiU 
Yukarda üç oda kibara mahsus 
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3. Açık peykelere serilmiş has,r 

Hasırın alası damgası Mısır 

Kadimden avamı nase munhasir 

Yani ırgad uşak bekara mahsus 

4. Giren miişterinin gözü kamaşır 

Soyunana gelir temiz çamaşır 

İbrişim peştemal gence yaraşır 

Gençlerden de bir şivekara mahsus 

5. İki nefer natur Yusuf misili 

Goncesi üstünde birer gül dali 

, Nezaket üzredir şivesi hali 

Çini cebini de küffal'e mahsus 

6;· Olur hizmetinde biri pervane 

Dal fesi eğmişdir' şöyle bir yane 

Kaküli _anber bô ider divane 

Ademi soymak o cebbire mahsus 

7. Camegah ortası f~skiye havuz 

On nefer dellakin cümlesi yavuz 

İstemez efendim rehber kılavuz 

En dilberi siz keremkare mahsus 

8. Abanoz şimşirden cümle nalini 

Giyerken ~ir eivan tutar eUni 

Halvetde ölçersiri ince belini 

Gümüş endazesi o yare mahsus 

9. Soğuklukda vardır ayrı letafet 

Kahve çubuk viren bir başka afet 

Yalın ayak levendine kıyafet 

Hakveci çırağı mekkara mahsus 

10. Göbektaşı ak mermerden alan<iır 

• Bal dök yala disem sanma yalandır 

Ferman çıkmış Aşıklara talandır 

Anda yatmak da şol gaddara mahsus 

11. Bir kubbei ıili dört köşe halvet 

Üç sofası vardır tarhı letafet 

Kurna başı tatlı olur muhabbet 

Gönül çalmak şehri ayyira mahsus 

12. Hal·,etıerin hepsi pak ü pakbe 

Yarin ile otur anda diz dize 

Peştemal perdesi mani dikize 

Bu boş. adet de bu diyara mahsus 

13. Halvete girenler aceb çıkar mı. 

Bir ay kalsa hiç usanub bıkar mı 

Dellik başka yerde böyle yıkar mı 

Gönül ile hizmet buraya mahsus 

14.. Karşunda sanırsııı nurdan selvidir 

Hamam değil bura cennet evidir 

Çünkim bu hayrın sahibi velidir 

Bu destan. da bu günahkara mahsus 

15. Ağlarım daima yüzüm hiç gülmez 

Sevdiğim güzeller sevdiğim bilmez 
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Kimse Aşık Melımed derdin ne dimez 

Gariblik de ben dilfikara mahsus 

16. Sevdim be hamamda ben bir dilberi 

Turna telli uryan peı,-ipeykeri 

Olsam nola kakül kesen berberi 

Hizmetim külhan içre nara mahsus 

17. Maşukl~r yolcudur aşıklar hancı 

Dellak sevenler de olur külhancı 

Mevlidim Konyadır pederim hacı 

Koç yiğit kurbanın hunhara mahsus 

18. Sabah seher vakti açılır hamam 

Soyunur hizmete Çakır Mustafam 
Buyurun efendim buyurun ağam 
Nezaket de o yadigara mahsus 

19. Sultan &ılyezidin ç!fte hamamı 
Ciham tutmuştur şöhreti namı 

Beyan idem hatmederken kelamı 
Yarısı hatuna nigara mahsus. 

BAYAZID KASRI, SULTAN BAYAZID 
YAtl KASRI - Topkapusu Sarayının en es
ki yapılarından biri idi; saray yapılarını bir 
at nalı gibi çevirmiş büyük Has Bağçede, Bi
zans devrinden kalma yalı boyu kale duvar
larının üstünde, Salacık - Selimiye'nin kar
şısında, Boğaz ağzına ve Marmaraya nezareti 
olması geren bir köşk idi, İkinci Sultan Ba
yazıd tarafından yaptırılmış, on altıncı asır 
sonlarında yeniden yapılırcasına tamir edil
miş, geçen asır- ortalarında da, yanındaki 

İncili Köşk (Sinanpaşa Köşkü) ile berabex 
yıktırılmıştır. Bugün İncili Köşkün yeri ke
sin olarak belli ise de İkinci Sultan Bayazıd 
köşkünün yerini tesbit etmek imkansızdır. 

On alımcı asrın büyük müverrihlerinden 
Selanikli Mustafa Efendi, Has Bağçede Sul
tan, Bayazıd Kasrınin yanında, padişahlara 

mahsus meşhur yeşil boyalı kadırgaların ya
pıldığı hususi bir tersanenin yapıldığını ke
sin olarak kaydediyor (B.: Baştarda, hünkar 
baştardası; Bayazıd Kasrı Tersanesi). Bu gün 
bu tersanenin yeri de malum -değildir. 

Magnisada vali iken babası İkinci Sultan 
Selimin ölüm haberi ile sadırazam Sokullu 
Mehmed Paşadan taht davetnamesini alan 
Üçüncü Sultan Murad hemen İstanbul yolu
nu tutmuş ve Mudanya İskelesinde hünkar 
baştardasını beklemeden Nişancı Feridun 
Beyin buz gemisine binmişdi; yolda lodos 
fırtınasına tutuldu, çok muzdarib oldu, gece 
zifiri karanlıkda İstanbulda saray rıhtımına 
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çıkıldığında perişan bir halde idi, Sokolluya 
haber gönderildi, Vezir gelinceye kadar yeni 
padişah Sultan Bayazıd köşkünde b~ldeyip 
dinlendi (B.: Murad III.). 

Birinci Sultan Ahmedin cülusu sırasın

daki vak'aları naklederken (1603) Katib Çe
lebi bir münasebetle Sultanbayazıd köşkün
den bahsediyor: 

«Cülusu hümayun günü Kapdan Cağala
zade Sinan Paşa dahi Donanmayı_ Hümayun 
ile Akdenizden gelip ferman üzere lehi der
yada Sultan Bayazıd köşküne yanaşıp şerefi 
da.men bus ile müşerreb oldukda hil'ati fahi
re ile nüvaziş buyuruldu». 

Yine ayni müverrih ayni padişahın za
manında ve hicri 1014 vak'aları arasında Sul
tan Bayazıd köşkünde geçmiş kanlı bir sah
neyi şöylece anlatıyor: 

«Ramazanın başlarında ( Ocak 1606), bir 
gün Yeniçeriler ve ertesi gün sipahiler ulfı.f e 
ve çuha ve harac defterlerini isteyüb_ çorba 
içmeyiz-diye söylendiler. Babıhümayun dışın
da ağalarını taşladılar, defterdara bazı na se
za sözler söylediler. Ulufede· vezincilerden 
katibden şikayetle azil ettirdiler. Azil edilen 
Kargazade adamlarının azline sebeb bir şey 
yok idi, niçin oldu diye fitneyi tekrar körük
ledikleri padişaha aksetti. Ramazanın yirmi 
üçüncü günü seher vakti (1 Şubat 1606) pa
dişahın· emri ile vezirler, bölük ağaları ve 
bölük katibleri ve askerin ihtiyarlarından 

bazı kimseler Sultan Bayazıd köşkünde top
landı. Sultan Ahmed (o tarihde henüz 16 ya
şında); sırtına kırmızılar giymiş, içeri gazab
lı olarak girdi, sert bir lis.an ile: 

- Ben size hat gönderdim, defterdar bir 
kaç güne dek gelir, ulufeleriniz çıkar ve ha
rac defterleri kanun üzere dağıtılır dedim, 
itibar etmeyüz kapu önünde yapdığınız 

edepsizlik . nedir? Aranızda bu küstahlığa 

cür'et edeni çıkarın! dedi. 
Hiç biri cevab verem:edi. Sağ azebler ağa

sı ileri gelüb: 
- Padişahım!. Haremi Hümayunda ye

tişmiş olan kulların bunun gibi fiile müba
seret etmemiştir, bu cür'eti bölüğe çıkan ya
bancılar etmiştir! .. cevabını verdi. 

Padişah fes ada ön ayak· olanların isimle
rini sayarak: 

- İçinizde bunl"'r kimdir?,; 

Deyince Vezir birer birer gösterdi. Padi
şah hemen haklarından gelinmesini emretti. 
Silahdarbaşı Şehbaz Ağa ve. Sipahiler katibi 
Kargazade ve Yekçeşim Mahmud Efendi he
men cellada verilip katledildiler'. Atlı mukaa
belecisi Cuşi Efendi bir mermer sütuna sa
rıldı, Vezirler şefaat etti, kurtuldu. Sipahiler 
Kethüdası Müstedam Kethüda da şefaatle 

kurtuldu. Padişah yine sert bir lisan ile: 
- Bir daha haddinizi tecavüz iderseniz 

cümlemizin hakkından gelinir!. dedi. 
Huzurda bulunanlar dağılır iken idam 

edilenlerin secedleri de sı!tlarına verilip ken
. dilerine kaldırtıldı». 

BAYAZID KASRI TERSANESİ - Top
kapusu Sarayında Has Bağçe İkinci Sultan 
Bayazıd Kasrının yanında padişahlara malı~ 

sus meşhur yeşil boyalı hünkar baştardala
rının yapıldığı hususi bir tersane idi. Bugün 
adı geçen köşkün de, bu tersanenin de yer
leri malum değildir (B.: Baştarda, Hünkar 
baştardası). On altıncı asırda bu tersanenin 
mevcudiyetini asrın büyük müverrihlerin
den Selanikli Mustafa Efendinin bir kaydın- · 
dan öğreniyoruz. İkinci Sultan Bayazıd köş~ 
kü on dokuzuncu asır ortalarına kadar yaşa~ . 
mış idi; Tersanenin köşkden iki asır evvel
kaldırıldığını zan ediyoruz, zira onyedinci 
asırda hünkar baştardaları da artık Kasım

paşadaki Tersanei Amirede yapılıyordu. 
Selanikli Tarihinde Bayazıd Kasrı Ter

sanesi hakkındaki kayid şudur, bugünkü ya
zı dilimize çevirerek alıyoruz: 

«Has Bağçede kadimden ola geldiği gibi 
şevketli padişah hazretleri ve cümle devlet 
erkanı hazır olup bir baştarda yapıldığıdır - , 
Şaban ayı ortasın padişahı alempenah haz
retlerinin fermanı hümayunları ile divan ol
madı cümle devlet erkanı ve vezirler mer
hum Sultan Bayazıd köşkü yanında bulunan 
tersaneye geldiler. Bu Tersanede Ali Os~an . 
Padişahlarının bindikleri Yeşil Kadırga de
mek.le meşhur kadırga: yapılırdı, ne zaman
danberi boş idi. Padişah gazaya niyet ettik- -
!erinden bir büyük baştardanın yapısına el 
vuruldu. Şeyh ve· hafız efendilerin dua ve 
amin sesleri ile geminin esası çatıldı. Mer
hum Sultan Süleyman hünkar baştardasına 
çok ehemmiyet verirdi; sonra İkinci Sultan 
Selim de bu tersanede bir müstesna. ba~tar• 
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da yaptırmışdı; Sultan SeHmin iemisi ga~, 
}ara gitmiş, küffara gaalib _ olup gelmişti. Ha
len · kapdanı Derya olan Kılıç Ali Paşanın 
bildiği üslüb ile boyu ve eni . tayin . olunup 
mühendisler bir rrı,übarek saatde çatısını çat
tılar. Kılıc Ali Paşa iki hil'ati fahire giydi
rilerek taltif olundu. Tersane Emini Mustafa 
Çavuş ve Tersane Kethüdası ve on nefer nam
lı korsan reisleri ve Tersane Mimarı da hil'ati 
fahirelerle taltif olundular. Vezirler de mev
kilerine münasib kıymetli kum~şlar getirip 
mimara ve geminin yapısında sair çalışacak 
olanlara hediye ettiler. Öküz ve koyun pek 
çok kurbanlar kesilüp (amele olarak çalışa
cak) forsa kafirlere dağıtıldı. 10 Şaban 994 
(27 Temmuz 1586)». Bu b_endde zikredilen 
padişah Üçüncü Sultan Mutaddır. 

BAYAZID MAHALLESİ- Bayazıd B1.1- · 
cağının Bayazıd Mahallesi, 1934 Belediye 
Şehir Rehberinin 4 numaralı paftasına göre, 
Bakırcılar Caddesi, Fuad Paşa Caddesinin 

küçük bir parçası, Şeker Ahmed . Paşa ı.ok.ağı, 
bu mahalle içinde . bulunan Büyük Kapalı 
çarşının doğu duvarları Çarşıkapu - Nuru 
Osmaniye Caddesi, Tavuk pazarı sokağı, Çar
şıkapu Caddesi ve Yeniçeriler Caddesi ile 
çevrilmiştir. Mahallenin _mesken olan kısmı 
pek azdır, yarısına yakın 'kısmım Büyük Ka
palı Çarşı kaplar, bir kısmını da Bayazıd Ca
mii ile Bayazıd meydanı alır (B.: Bayazıd 
Bucağı). Meşhur Sahhaflar Çarşısı da bu 
mahallededir. 

İç yolları şunlardır: Bayazıd İmareti so
kağı, Hakkaklar (Sahhaflar) Çarşısı yolu, 
Çadırcılar Caddesi, Mühürdar Emin Paşa so
kağının bir parçası, Okcularbaşı caddesi, Le
keciler sokağı, Kokucular sokağı, Makascılar 
sokağı. 

Son istimlakler arasında Yeniçeriler -Cad
desi üzerinde sed üstü meşhur Çatal Hanın 
bulunduğu ada kaldırılmış, meşhu.r Okçular0 

başı Caddesi ile Lekeciler Soka4lı. ve Koku-

Bayazıd Mahallesi 
(1934 Belediye Şehir Rehberinden) 
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eular So~ağı kalkmış, yerleri Yeniçeriler 
Caddesi tarafına bir kuyruk halinde Baya
zıd Meydanına katılmıştır. 

BAYAZID MEDRESESİ, HAVUZLU 
MED.RESE - İkinci Sultan Bayazıd küUi
yesinin mühim bir parçası, lstanbulun eski 
ve en güzel eserlerinden biridir; asırlar bo
yunca önü bir takım . barakalar, Bayazıd
Aksaray yoluna bakan yanında ve ka
. gir sakil binalarla kapanmış bulunur iken 
bu muzahrefat Belediye tarafından istimlak 
edilerek etrafı temizlenmiş, abide bütün 
letafeti ile meydana çıkarılmış, ve usulü ile 
tamir edilerek içinde bir belediye müzesi 
ile umumi kütüphane ku~ulmuştur; 1943 
den sonra Bozdoğan Kemerinin bitişiğinde 

Gazenferağa medresesinin tamiri üzerine 
Belediye . İnkilab Müzesi Bayazıd Medrese
sinden Gazerifer ağaya nakledilmiş, Bayazıd 
Medresesinde yalnız kütüphane kalmıştır 
(B.: ,Gazanfer ağa Medresesi) . . . . 

Temeli Bayazıd Camii bitdikden sonra, 
hicri 912 (Milaqi 1506) de atılan Bayazıd 

Medresesi bir yıl içinde 1507 de tamam
lanmıştır, Camiin batısında olup Bayazıd 

Meydanı bu iki abidenin arasınd~ kalır. 

·Dışardan görünüşü sade güzel, içi ise 
pek şirin ve ferah olan Bayazıd Medresesi
nin planı, köşeleri doksan derecelik açılar
la kırılmış alt çizgisi doğuya · bakan bir U 
harfi şeklindedir; batıya bakan üsteki açık
lık bir duvarla kapatılmış dershane bu du
varın ortasina yapılmışdır, iki yandaki med
rese odaları ile ittisali · yoktur. · · 

Güzelliği plan ahenginde aranmış ve 

bulunmuş olan binanın medhali yüksek taç
lfapuludur ve bu kapu binanın yegane sü:JG:'; 
dür; odalar, yukarıda da işaret edildiği gibi ·
kapudan girildiğine göre sağa ve sola t~iib 
sim edilmiş, dershane de kapunun tam k~f-. 
~asına gelen. düz avlu duvarlarının ortasıriıi

konmuşdu:r, 

Kapudan girildiğine göre sağlı sollı.i. 

onardan yirmi odadır; bu odalardan, ıned:.., 

halin iki yanında üçerden altısını doğudi 
. . . . --~ ~~ 

meydana bakan, yedi oda şimal, yedi od.i ' dı:{ 

cenub cebheleri üzerindedir. Sol tarafda k6{ 
şedeki oda - sayılmadığı takdirde ikin.cii:vJ 
üçüncü odalar arasından açılmış uzunca. ·· hi'I:' 
koridordan medr~senin ayak -yollarına·•• gi

dilirdi, bu koridorun medresesinin dışına 

açılır ayrı bir giriş yeri daha vardı; 1926 da 
yapılmış olan planında bir kuyruk gibi gö:._: 
rülen ayak yolları, lrnridoru ile beraber)' 
binanın kütübhane olarak tamiri sırasınci~ı,' 
kaldırılmıştır. medresenin cemib · yüzüiıdekJ 
durur, hatta örülmemiş, tahta ve çinko il~{ 
kapatılmıştır. 

Medhanin, odaların ve dershanenin ü.s-
tü kubbelerle örtülmüştür; odaların ortasü 
şadırvanlı iç avluya bakan önü, yine bir : 
U harfi, şeklinde ruvaklıdır; dört köşeli 24C 
sütun üzerine 23 kemerli ruvakıri üstü de) 
~5 küçük kubbe, ,ile örtülmüştür. Medrese 
kütübhane yapılır iken sütünların arasındaki 
boşluklar camekanlarla kapatılmışdır. Meclr) 
rese odalarından bir kaçı idareye tahsis edi.f 
lerek diğerleri kitab hazinesi olmuş, ders> 
hanede mütalaa salonu yapılmıştır (B.: Be." 
lediye Küfübhanesi). 

Bayazıd Medresesi 
(Resim: Turan Açıksöz) 
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Bayazıd Medresesi 
(Plan: anoıil.m) 

Bayazıd Medresesi eskiden halk ağzın

da Havuzlu Medrese diye anılırdı; sebebi 
de önünde, · giriş kapusunun sağ tarafında 

mi:istatil şeklinde büyükce bir havuzun bu
lunması idi; abidenin önü açılır iken her ne-_ 
den ise bu havuz toprakla doldurularak ev~ · 
vela yer altında bırakılmış, Bayazıd Mey
danının i:mar ve yeniden ~anzim adı altında 
ancak despot cinneti eseri diye tarif edile
bilecek son hercü mercinde tamamen kal
dırılmıştır. Halen ki bı:ı havuz üzerine o ka
dar· güzel bir halk masali vardır ki, medrese 
ile beraber yapılmamış dahi olsa, havuzu 
İkinci sultan Bayazıdın hayır eserlerinin 
yapılmasına bağlayan bu masal için muha
faza edilmesi gerekirdi ta.: Bayazıd Medre- · 
sesi Havuzlu). 

Evliya Çelebinin · kaydına göre ilmiye
yolunda Bayazıd Medresesinin şahı pek bü
yükdü, Şeyhülislam Efendiler bu medrese
de . ders verirler, medresenin nezareti de 
doğrudan . seyhülislamlık makamına · bağ

lıydı . 

BAYAZID MEDRESESİ HAVUZU -
Bayazıd Medresesinin cebhesi önünde, Med-
rese kapusundan çikıldığına göre sol taraf•· 
da müstatil şeklinde ve oldukça derin bir 
havuz idi; medresenin etrafı temizlenüb 

. açılır iken her neden ise top
rakla doldurulmuş, yer altın-

1a bırakılmışdır, 

Bu havuz üzerine 1'stan
bul halk edebiyatında çok gü
zel bir hikaye vardır, havuzu 
Bayazıd Camii ile Medrese
nin inşasına bağlar; havuz 
muhdes dahi olsaydı bu hika
ye ıçın ilelebet muhafaza 
edilmeğe değerdi. 

Hikayenin çok şirin-,bir na
kil suretine ermeni harfleri ile 
yazılmış türkçe bir el yaz!11a
sında rastlanmıştır, Orta boy
da beşyüz sayfa kadar tutan 
bu kıymetli vesika, 1944 de 
Bayazıdda Muallimler · Kütüp
hanesi sahibi ve kitab bilgisi 
müteveffa Bedros Nişanyan'-
ın hususi kütübhanesinde bu
lunuyordu; ki bir umumi kü

tübhaneye alınması yolunda R. E. Koçunun 
· teşvikkar yazısını okuyan, okuyubda gereken 
ehemmiyeti veren olmamıştır; Nişanyanm 

ölümünden sonra da bu_ nefis eser kaybolmuş
. tur. 

Eserin ikiyüz sene kadar evvel · ıstan
bul un zengin ermenilerinden biri için topla
ııup tek nusha olarak yazıldığı muhakkaktır, 
adı bilinmeyen derleyici muharrir eserini 
pek zarifane takdim · ediyor: 

«Kitabı darbımesel .budur ki evvelden 
denilen meseleler kimi gülünecek ve kimi 
yarayacak kıssadan hisse almak için muhta
sarca naklolunmuştur, mazur ola. Dünya bir 
yağlı kuyruktur, aşkola kesip yiyebilene!». 

Kitabda kıssadan hisse almak için büyük
lü küçüklü üçyüz fıkra ve hikaye vardır; he
men hepsi İstanbulun gü!]-lük hayatmdan 
alınmış pek şirin şeylerdir; bir kısmı da açık 
saçık letaifdir; kitabın sonuna ilave edilmiş 
üç bcndden biri de şu güzel hikayedir; an
latılış dilini aynen muhafaza ederek nakle-
diyoruz: ·, 

«Vakt-i Sultan Bayezid-i .Veli'nin esna
ında bir gün bfoi şetti, Boğaziçi'ne doğru 
gezdi yürüdü. Geri döndükte gördi,i ki ığrıb
. çılar voli ederler balık için. Dedi padişah 

bostş.ncıbaşı'ya: 
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- Lala, bunlar ne dir · ki de~yaya hıra: 
kırlar? 

«Bostancıbaşi dedi: 
- Padişahım, balık avlarlar .. 
Dedi padişah: 
- Çok çıkar mı? 
Dedi bostancıbaşı: 
- Baht işidir padişahım. 
- Ey, dedi padişah, bir de benim talii-

me bıraksınlar bakalım ne çıkar? diye em
retti. 

«Iğrıbın birin voli ettiler. Hiç bir nesne 
çıkmadı; ancak bir deniz meleği çıktı. Getir
diler deniz meleğini padişahın karşısına. 

«Dediler ki: 
- İşte bu çıktı bahtına! 
;_ Ey, dedi padişah, söyle taliim, sen ne

sin? 
,«Asla nutuk yok. Birkaç 1defa ibram ey-. 

ledi, yine söz yok; hayran gibi karşısında 

durur. Padişah: 
- Götürün ~arşıya pazara, gezdirin; ba

kın ki ne söyler, ne yapar? İsmi ve resmi 
ilen bana ilam eylen! 

«Bu deniz meleğini götürdüler gezdire
rek çarşıya. Vararak vararak Odtİnkapısı'na 
geldikte gördü ki soğan tartıp satıyorlar. 

Orada güldü. Dahi ileri gittikte biri dahi sar
mısağı sayı ile satıyor. Anda dahi güldü. Da
hi giderek Sultan Bayezid'e geldi ki -ol za
man meydan idi-bir adam oturmuş bakıcılık 
eder; kiminden bir para, kiminden iki para 
alıyor. Orada dahi güldü. 

ki: 
«Getirdi}er. padişahın huzuruna. Dediler 

- Üç yerde güldü. 
Sordu padişah: 
- Ya taliim! söyle niçin güldün? 
~<01 deniz-meleği d~ dili açıldı söyleme

ğe başladı: 

- Evvel 'yerde ki güldüm, zararlı' şeyi 
tartı ile satarlar. İkinci güldüğümün aslı ol
-dur kim, bir yerde-bir adam oturmuş, halk-ı 
alemi aldatır ki: "Beri bakıcıyım!" diye. Bi-

•.rer ikişer paraların'afo··· oturduğu 'yerin al-. ' 
: tında yedi- hfü;ııevani'~küp ve hem bir taştan 
:havuz alim var, onu:Hiımez; '-'Ben -gaip bili-
---ciyiiri·!,, der.~ :·ı.~ :,.!. .<: ,_.: ~, 

«Bu cevabı bitirdiği gibi kaldırıp kendi
sini deryaya attı; nereden geldi ise ol yere 

gitti; padişah rriat kaldı. Dedi ki: 
- Ol adam nerede oturmuş ise ol yeri 

kazın! 

«Sabahısı, defterdar, başbakikulu ve mi
mar ağa ol yerin üstüne vardılar. Keşfettikte , 
emrolundu, kazdılar. Yedi hüs~vani küp al0 

_ 

tın hem taştan havuz dolu ki hala şimdiye 

dek durur. Padişah dahi tebdil-i came olup 
seyreder. Bu mal çıktıkta müjdeci gitti. Meş"'. 
veret ettiler ki: "Bu akçeyi ne işleyelim'?,,. 

«Padişah. ferman etti ki: 
- Şu meydanı yıksınlar! 

«Çağırdı mimar ağa'yı, keşfeyledi, camie 
başladılar temel bırakmağa .. Kalfası, dülger~ 
leri ve ırgatbaşısı ve rençberlere her adamın 
işine göre gündeliğini bağladılar. Adetine_ gö~ . 
re hafta başı oldukta emir eder ki: 

- Varın meydanda olan akçeden günde-' 
liklerinizi alın! , 

«Varırlar, her k_imse kendi gündeliğini . 
alırlar idi ve bazı kimseler tamah ederdi, 
artık alı:rdı. Ol aldığı artık akçe Allah'ın emri 
kur~una tebdil olurdu; yine getirip yerine 
koydukta yine altın olurdu». 

BAYAZID MESCİDİ - Galatada Neca• 
ti bey Caddesindedir; 1934 Belediye Şehir • 
Rehberine ve Karaköy tarafından gelindiğine 
göre sağ kolda, bu cadde ile Döşemeci sokağı, 
Ali Paşa Değirmeni sokağı ve Derici sokağı- , 
nın çevirdiği ada üzerindedir, avlusunun ar~ 
ka kapusu da Ali Paşa Değirmeni sokağına 
açılır. 

Banisi İkinci Sultan Bayazıddır, halk ağ- .. 
zında dolaşa gelmiş bir rivayete göre bu pa
dişahın kendi adına nisbetle anılan semtdeki 
büyük camiinden evvel yapılmış. İlk yapı
sından en küçük bir iz kalmamışdır. 

Halen görülen' mescid, Türk yçtpı sanatı 
bakımından en küçük bir kıymet taşı.mai, 

tahminimize göre geçen asır içinde belki bir, 
on yedinci asır binası bozularak inşa edilmiş- .. • 
tir. Necatibey caddesini sağlı sollu doldurmuş· 
ve bu mescidin de iki yanını almış zevksiz, 
şekilsiz, adeta kasde makrum çirkin yapılar~ 
dan biridir. 1957 etrafında Camileri Koruma• 
Derneği eliyle yeni bir tamir görmüştür. · 

·Fevkaani bir mesciçldir, ve asıl mescid 
binası caddeden içerlek bir avlu içindedir; . 
caddeden görülen pencereler mabetin üst katJ • 
kadınlar mahfilini aydınlatır. Kadınlar mah-
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fili tabirini de usulen biz kullanıyoruz, zir& 
bu mescidin erkek cemaati, çarşı boyu oldu
ğu için hayli kalabalık ise de semt sekenesi 
arasında camie gidecek tek kadın yoktur. 

Mescide caddeden bakılırsa, dört basa
mak taş· merdivenle çıkılan ve bir taşlık-av
luya kısa bir geçidle bağlanan sokak kapusu
nun sağında bir akmaz çeşme, solunda da 
muhdes olduğu belli bir kavaf dükkanı var
dır. 

Çeşme, ilk J?.azarda önü parmaklıklı bir' 
pençereye benzemektedir. Burada eskiden 
mevcud güzel bir çeşmenin yerine, yukarda 
kaydetdiğimiz gibi geçen asırda uydurulup 
yapılmış olacakdır; eski çeşmenin kitabesi 
de bu pençere.msi oyuğun üstüne konmuştur. 
Güzel bir talik yazı ile yazılmış olan, kitabe
nin halen görülen çeşmeye yapılmış olması 

asla varid olamaz. Tek beyit manzum kitabe 
şudur: 
Geçme iç ahı zülalden şifadır yarü ağyarc 

Çeşmenin 1,aniye~i Saraylı Şekerpare o-

Beytin altında rakamla tarih de vardır, 
fakat ço~ küçük ve yüksekde olduğu için se
çilip tesbit edilemedi. Zikredilen saraylı .Şe
kerpare, Sultan İbrahimin gözdesi olup gayri' 
meşru yollardan edindiği bütün serveti-mu
sadere edilerek Afrikada İbrime sürülen Şe
kerpare kadın mıdır, bilemeyiz. Her :müşkili 
hal edecek rakamı okumak için o civarda bir 
merdiven de bulunamadı. 

Çeşme kitabesi ile ayni eb'adda ve ayni 
yazı ile yazılmış ikinci bir kitabede kapu üs
tüne konmuştur, yine tek beyit olan bu kita
beden, mescidin Galatayı söıpürmüş büyük 
yangında yok qldukdan sonra hayır sahihle
rinin himmeti ile ihya edildiğini öğreniyoruz: 
Bayazıd Cimli mahvetmiş ~di şiddeti nar 
Nice eslıibı hamiyet siyile kıldı imar 

Bu iki kitabeyi çevirmiş taş çerçivelerin 
ayni bir üçüncü çerçive de soldaki dükkanın 
üstündedir, fakat ortası oyuk, bir pençeredir; 
onun içindir ki kavaf dükkanına muhdel! d~
dik, tahmin ederiz ki bu dükkanın yerinde' 
eskiden bir sebil, yahud muvakkithane bu
lunuyordu, üçüncü kitabe de bu hayır tesisi
ne aid idi; bina geçen asırda halen görülen 
çirkin çeklile tecdiden tamir edilirken, kal
dır.ılmış, dükkana tahvil edilmiş, kita_be yeri 
de pencere yapılmışdır. 

Dört basamak taş merdivenle çıkılan so
kak kapusundan kısa bir koridorla taşlık av-
lıya girilir. Mabed . . 
sol koldadır. Sonce- soı.:AI( 

maat yerine dört ba
samak ahşab merdi
yenle çıkılır. Son ce
maat yerinin avlu 
t*afı açıkdır, bir 
şırvanı andırır; tam 
karşıda bir tahtaper
de . - duvar arkasında 
üst kat kadınlar 

mahfiline çıkan ikin
ci bir ahşab merdi
ven bulunmaktadır. 
Taşlık - Avlu cad

de seviyesinden yük
sekde; Mescid ayrıca 

.. 
IMA .-\A 
ev,~ 

. T.AŞLtl( 

avluya nisbetle de · ..l\ııa:::::ıır.ımcilfll~ 
. fevkaanidir, altı mü- . 
ezzin meşrutası mes-Galatada Bayazıd Mescidi 

kendir; avlunun ar- (PIAn-kroki: Hüsnü) 

Galatada Bayazıcl Mescidi 
· (Besim: Bülend !}eren) 
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ka tarafında da imamlara meşruta müstakil 
.bir evceğiz yapılmıştır. 

Mescid murabba planlıdır; son cemaat 
mahalline açılmış iki penceresi vardır; diğer 
üç duvarından sağda ve solda üçer ve mihrab 
duvarında da iki büyük peı:ı.cere, bu büyük 
pencerelerin üstünde de birer küçük pencere 
vardır; yani mabed, son cemaat yerine ba
kanlarla beraber cem'an yirmi pencere ile 
.ı ydınla tılmıştır. 

İçf bakımlı, temiz bir mE;!scid olup başka
ca kayde değer bir hususiyeti yoktur. 

Kavaf dükkanının üstünü de kaplayan 
üst mahfil, avlu ile sokak kapusu arasındaki 
g~çidin "üstünde uzanır; caddeden avluya 
girince sağ solda, asıl mecsidden ayrı ve 
uzakca bulunan minarenin tam bu üst kat 
mahfilde, mahfilin geçid üzerine uzanmış 
kısmının bitimindedir. 

Aşağıda, cadde kapusundan taşlığı giri
lip sağ tarafda bulunan minare kaidesi 
geçilince, avluda, yine sağ tarafta iki .ba
samak taş merdivenle çıkılır ayrı bir böl
me içinde ayak yolları bulunmaktadır. 

Karaköyde köprü başından bu yana Top
hane Kılıç Ali Paşa Camiine kadar tek 
umumi ayak yollarıdır. 

Son imar kasırgasında yıkıcı kazma 
bu mescidin hemen yanı başına gelmiş 
iken 27 Mayıs inkılabı ile durmuştur; bu 
,emtde bu suretle , kurtulan bir de Kapu 
içi Hamamı var-. 
dır; Bayazıd Mes
cidinin kıymeti sa
dece taşıdığı bü
yük isimdir; fakat' 
l{apu içi Hamamı 

Türk yapı sanatında tek hamamların gü
zellerinden biridir; nazardan ve tapu sene
dini cebinde taşıyan mülk sahibinin «iş hanı 
yapdırma» hırsından Hak saklasın. 

Bu mescid hakkında Hadikatül Cevami
deki kayıd şu satırlardan ibarettir: «Banisi 
Sultan Bayazıd Han Velidiıı. Mescidi mez
kur İstanbuldaki camii kebiııi vakfından ida
re olunur. Minberini Kızlarağası Hacı Beşir 
Ağa merhum koymuştur; mahallesi vardır». 

Eskiden halk ağzında «Kavaflar Mescidi» 
diye de anılırdı. 

Bibl.: REK ve Mehmed Koçu, gezi notu. 

BAYAZID MESCİDİ, BAYAZID KET
KÜDA MESCİDİ - Kadıköyünde çarşı içi:rı.
de dört duvar üzerine kiremit örtülü, erili 
ve bodi:tr minareli küçük bir mesciddir, 1960 
yazında «Kadıköy Camileri Onarım Derneği» 
elile tamir edilerek beton binaya çevrilmiş 

ve ibadete 28 Ekim Cuma günü açılmıştır; 
\ 
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Kadıköydc Bayazıd Kethüda Mescidi 
(Rcsinı: n.· Şeren;. plıln: R. Seviııçsoy) 
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Türk yapı sana,tı bakınuri en küçük bir kıy-
. met ifade etmeyen bir bina olmuştur, temiz
ce bir zevk mahsulü eski köhne bina şekli 
bozulmadan tamir edilse idi daha isabetli 
olurdu; küçük taşlık - avlusunun arka kısmı
na müezzini ile hademesine mesken olarak 
tahtani ve fevkaani odalar yapılmışdır. 6 
Kasım 1960 Cumartesi günü ziyaretimizde 
mescid hademesi şehbaz bir delikanlı yalın 
ayak, elde süpürge taşlık yıkamada, müezzin 
odasına çıkan merdiven üstünde de bir yığın 
levha durmakda idi; bu levhaların ne olaca
ğını sorduğumuzda delikanlı: «artık· camie 
konmayacak, satılacak zan ederim» dedi. 
Müezzin efendi geldi, o da çıplak ayaklı ha
demenin yaşıdı toy bir genç, karşısındakine 

şübhe ile bakan biri: «Bunlar satılmayacak 

ama, artık camie de .konmayacak, yeni lev
halar alınacak dedi. Yeni levhadan ne kas
dettiğini anlayamadık, Merdiven üstüne yı
ğılmış levhalardan .birinin üstü armalı ve tu
ralı çerçevesi eşine ender rastlanır, antika
laşmış bir eserdi; bir de «Eşref» kebeli talik 
besmele levhası var idi, güzeldi; bu besmele
nin nasıl yeni bir levha ile tebdil edilebile
ğini kesdiremedik. Bu satırları bu' şehir kü
tüğüne kaydetmekden kasdımız, camileri 
onarım derneklerinde sadece hayır severli
f!in kifayet etmediğini, eski veya yeni türk 
yapı sanati ve cami tezyinatı, levha, yazı 
üzerinde bilgi salahiyetinin de bulunması 
gerckdiğini belirtmektedir. 

Mescidin banisi Bayazıd Kethüdanın 

kim olduğuııu tesbit edemedik. Onarım Der
neği Vakıflar Umum Müdürlüğü ile sıkı te
masda olacağına göre mescidin ilk ~şa tari
hini vakfiyesinden çıkartarak kapusuna bir 
kitabe taşı koydurtsa idi her halde iyi olur
du.· Evliya Celebi: «Kadıköyünde Osman 
Ağa Camiinden başka cami yokdur» diye 
pek kesin ya?dığına göre Bayazıd Kahya 
Mescidinin Onyedinci asır ortasından sonra 
inşa edilmiş olduğunu söyliyebiliriz. 

Mescid. bir yokuş üstünde olduğundan 

kısmen feykaanidir, altında bir çiçekci dük
kanı vardır. 

BAYAZID MEYDANI, BAYAZID Htl'R
RiYET l\lEYDANI - İstanbulun Sultanah
med Meydanı (At meydanı) ve Aksaray Mey
danı (Et Meydanı) ile üç büyük "tarihi mey-

danından biridir. Kemah ehemmiyet ile kay
dedelim ki İstari.bulun bu en · meşhur ve en 
eski üç meydanı büyük Avrupa şehirlerinin 
meşhur meydanları ile ölçülemeyecek kada.r 
küçüktürler. 

1943 de Cumhuriyetin yirminci yıldönü
münde İstanbul Belediyesinin «Güzelleşen 

• İstanbul» adı ile neşrettiği şatafatlı propagan
da kitabında «Dünkü ve Bugünkü Bayazıd 
Meydam» başlığı altında şu satırlar yazılıdır: 

«Bayazıd Meydanı, bütün Os.manlı Tari
hi boyunca İstanbulun en işlek bir merkezi 
ve ana caddelerinin kavuşağı idi. Aksaray
dan, Süleymaniyeden, Bağçekapusundan, 

Tahtakaleden, Kapalıçarşıdan, Ayasofyadan, 
Kumkap1!,dan, her taraftan gelen yollar bu
rada birleşir, memur ve esnaf her sınıf halk 
yine buradan geçerek kendi Mahallelerin.e 
dağılırdı. Denilebilir ki iş güç sahibi olup .da 
Bayazıd meydanıncian geçmeyen adam yok
tur. Hele bir zamanlar Harbiye ve Maliye 
nezaretlerinin bu meydan üzerinde bu.lun
ması, Ramazanlarda Cami avlusunda sergj 
açılması, Direkler arasının (Şehzadebaşının) 

bir gezinti yeri olması meydanın ehemmiye
tini bir kat daha arttırmışdı, öyle olmakla 
beraber eski devirler belediyesi bu ehemmi
yetin farkına varmamış ( ?) , zamanına göre 
Paris'in «Etoile = Etual» meydanı ile k!yas 
edilecek ( ?) geniş ve imara layık bir sahayı 
tamamiyla bakımsız bırakmışdı. 

«Nihayet Cumhuriyetin kuruluşu sıra

sında meydanda ilk şehircilik eseri . ~endini 
ı:ıösterdi. Yollar düzeltilip ortaya fıskiyeli bir 
havuz, etrafına tarhlar yapıldı. Bayazıd Mey
danındaki eski Harbiye ve Maliye N eza.ret
leri binalarına fakültelerin yerleşmesi dola
yısı ile yeniden büsbütün başka bir ehemmi
yet kazanmış, Üniversite Mahallesinin mer
kezi olmuşdu. Fakat burada yapılması çok 
lüzümlu olan bir şey vardı: Meydanın sol 
tarafındaki çürük çarık bir takım binalarla 
salaş sıra kahveleri, çerden çöpden barakala
rı kaldırmak... Zira bunlar yalnız meydanı 
daraltmak ve çirkin bir manzara teşkil et
mekle kalmıyor, İnkilab Müzesine çevrilmiş 
Bayazıd Medresesi gibi Türk mimarlığının 

bir şaheserini gözden saklıyordu. İşte bele• 
diyemizin son senelerde neticelendirdiği bir 
imar işi de bu oldu; o köhne binalarla dük-
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kanları silip süpürerek sahayı büyük .mikyas
da genişletmek sureti ile adeta meydana bir 
meydan daha ilave etti, ve bugün hayranlık
la 1te;yrine daldığımız Bayazıd Medresesini 
meydana çıkardı ... ». 

Bayazıd Meydanına Cumhuriyet devri
nin ilk on yılı içinde yapılmış olup da 1957 
de büyük Türk İstanbulumuzun üstünde bü
tün şiddeti ile hüküm sürmeğe başlayan van
dal kasırgaı;mda sökülüp kaldırılan çift fis- · 
kiyeli büyük havuzdan ve onun etrafında 

tanzim edilen tarhlardan sitayış ile bahsedil
diğine göre, yukarıdaki satırları İstanbul Be
lediyesi adına yazanlar park ile meydanı 

ayırdedememişlerdir. Etrafındaki muzahre
fatı silip süpürüp kaldıran ve Bayazıd Med- · 
resesini meydana çıkaran İstanbul Belediyesi, 
büyük bir havuz ve havuzun etrafına çiçek
çimen tarhları yapdırarak meydanı öldürmüş, 
ağaçsız bir' park içinden geçen müteaddid 
yollara halbetmiştir. Unutmamalıdır ki mey
d~n, olan, şehir içinde, iyi veya kötü, o şehir 
halkının toplanabileceği arızasız boşlukdur. 

Bu ·ıeniş boşluğun ancak göbeğine, etrafını 

asla , '. araltmamak şartı ile bir büyük adamın 
heykeli, yahud tarihi hatıra sütunu, keza bir 
zafer takı konulabilir. 

Meydanlar mitinglerin, büyük sj.yasi nü
mayişlerin, ihtilallerin, onbinlerce insanı top
layan duvarsız ve tavansız salonlarıdır· onun , 
içindir ki müstebit, despot idareler meydan
farı hiç sevmemişlerdir, meydanları şenlen
dirme, güzelleştirme adı altında, havuzlarla, 
tarhlarla; ağaçlarla arızalandırmaya, müm
kün olduğu kadar insan ayağının basacağı 

sahasını daraltmağa çalışmışlardır. · 
Her köşesinde, her yolunda bir kaç adım

da bir ecdad yadigarı bir sanat eserine rast
lanan büyük ve muhteşem Türk İstanbulu

muzu iktidardan düşdükden sonra ziyankar· 
bir çocuğun kırık oyuncağı gibi' bırakmış olan 
Adnan Menderesin altını üstüne _ getirdiği 
yerlerden biri de Bayazıd Meydanı oldu; bir 
türlü tanzim ettiremedi, büyük bir kısmını 
kazdirıp etrafında bir takım rampalar, sed: 
!erle öylesil).e. çirkinleşdirdi ki yeni bir şekil 
verip güzelleştirmek şöyle- dursun, eski hali
ne getirmek dahi zordur; Bayazıd Meydanı 

şehrin simasında bir «Haleb Çıbanı» yarası 

izi olmuştur. 

----------------'--~ 
Meydan, alan isimleri ile kasdedilen ina

nanın ne olduğunu yukarda arz ettik; büyük 
kalabalığın toplanabileceği yer olarait, İs- · 
tanbul ihtilalleri ya Et Meydatı:ından yahud . 
At Meydanından çıkmışdı, yalnız 1730 ihti~ 
lalinin alevi Bayazıd Meydanından parladı. 

Bayazıd Meydanının meydan hü vıyetinlıı 
Bozulması İkinci Abdülhamid 
bu hükümdarın Milli: Meclisi 
idareye koyulması ile başlar. 

zamanında, 

d.ağıtıp keyfi 

Bayazıd Meydanının daha ·eski manzara
sı ve tarihcesi hakkında pek az şey biliyoruz. . 

Kurban bayramlarına yakın İstanbula 

indiril~n koç sürüieri bu meydana getirilirdi. 
Nakil vasıtalarının at ve öküz arabaları ile 
at ve eşek olduğu devirlerde meydan yüz
lerce sürü ile kaplanır, satın alınan hayvan- .. 
lar hammal sırtlarına vurulup götürülürdü. 
Kurban pazarı olarak Bayazıd Meydanının 

seçilmesi ş~hrin en merkezi yeri olmasın- · 
dandır. Bu konu üzerinde güzel bir fıkradır: 

Fıtnat Hanım (XVIII. asrın zarafeti ile 
meşhu_r kibar kadın şairi) kurban almak 
için Bayazıd Meydanına gider, hanıma fırsat · 
buldukça takılan külhani şair Haşmet Efen• 
di de orada dır: 

- Hanım, sana ben kurban olayım!. det: 
- Boynuzun yok, seni kesmesi mekruh-

tur! .. 

- Aman canım, bayram sabahına kadar 
devlethanenizde iki gece yattım mı boynuz
larım çatal çatal çıkar! ... 

İstanbulda Türk kadınının sokaklar'da 
dilediği gibi gezib tozması Tanzimatdan son
ra başladı, bilhassa Ramazanlarda; kandil-· 
lerde,· bayramlarda şehrin en merkezi yeri· 
olan Bayazıd Meydanı ile etrafı, Vezneciler,· 
Direkler arası ve Divanyolu avare avare do
laşma, piyasa yerleri oldu, kadın ile erk;ek 
arasında külhani argosu ile «aşna fışna» al
dı yürüdü. İstanbulun büyük evladı Ahmed 
Rasim «Zen ve· Zenperesti» başlıklı makaale- • 
lerinde şehrin o semtlerini şöyle • tasvir edi
yor: 

«1296, 1300 hatta i305 tarihinde (Miladi 
1879, 1882-1883, 1887-1888) Ramazan ile 
kandiilerde başlıca piyasa. mahalleleri Divan~ 
yolu, Bayazıd Meydanı, Vezneciler, Direk
lerarası idi. Araba piyasası; iki keçeli ·_ tabir' 
edilQn tarzda yekdiij"erinin muakkib ve mu-
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kaı:ı.biH olarak gaayet bati ileri, dönüş hare
lcctleri ile icra olunur, yan kaldırımlar ma
halekallah dolardı. Filhakika ~endini bilen 
ne kadın ne de erkek böyle müdhiş kalabalı
ğa girmez, .girenler de k~ndilerini akıntıdan 
kurtaramazdı. 

«Harf endazlığın pek kaba bir nev'i olan 
sarkıntılık keyfiyetleri yayalarda pek ziyade 
barız ve mütenevvi şekiller alırdı: Çimdik, 
sıkıştırma, ferace veya çarşafa makas vurma, 
yakıcı maddeler dökme, elden mendil vesaire 
kapma, elfaz ve tabiratı galiza istimali, türlü 
türlü baygınlık parolaları, göz, kaş, vurgun
luğu, şemiye, pabuç, iğne mühabbetleri, tü
kürme, ayak basma, kol göğüs vurma, itme, 
tartaklama, şiddetle çatış, daldırma, saldır

ma, tehdid, terzil, arabalara kağıd, , mektub 
sarılı lavanta hatta muzahrefat atma,-ekse
riya fiyakacı kabadayılar tarafından icra 
ediljrdi - arada sırada araba beygirlerinin 
dizgilerine sarılış, yol kesme, çevirme, yar
ma, tebidili kiyafetle takib, türlü türlü uta
nış, bayılış, kızarış, bozarış vaziyetleri ve da
ha aklıma gelmiyen bir takım ahval bu piya
salara has idi..» 

Büyük muharrir ayni ma1malesiride 29 
şaban 1282 (17 Ocak 1866) tarihli «Terce
manı Ahval» gazetesind::m şu bendi nakledi
yor: 

«Zenparelere dair bugünlerde gerek Ruz
namede ( o devrin başka bir gazetesi) ve ge
rek Tercemanı Ahvalde bazı ihtarat görül
müştü. ·vakia zenpare kardeşlerin ettikleri 
rezalet, vasılı derecei nihayet bir hali denaet 
ise de bir takım dbilliyeli rediy taifei nisva
nın hal ve hareketi biçare zenpareleri tariki 
adabdan ihrac· ve semti rezalete idrac etmek
de olduğu da inkar edilemez. Zira meşhur ve 
malumdur ki taifei nisvan her kandil ve Ra
mazanda arabalara binüb Bayazıd Meydanın
da ictiına ederek bir aşağı ve bir de yukarı 
dönüp dolaşıp safbestei m~vkii zendosti olan 
bir takn?ı :ıvanak zenparelere yaltaklanıp 
koltuklad-.kları gibi kendi yolunda gitmek
de olan btzı adamlara dahi harfendazlık ede
rek yoh.ndan alıkoydukları çok kerre görül
müşdür. 

«Doğrusu şu hal tariki zendostiye süluk 
etmiş bir takım adamları cicimamaya dadan
dırıp ila nihay@ haibü hasir Sultan.· Bayazıd 

Meydanında cıaır bırakacağı gibi bir takım 

yeni yetişme· çocukları dahi iğva idüb bu ta
rike sülfıke mecbur ideceği aşikar bulunmuş
tur ... ». 

Müverrih Ahmed Cevdet Paşa da İkinci 
Abdülhamide verdiği «Maruzat» adındaki 

mufassal tarihi raporunun şu bendinde, Kı
rım Harbi sonunda İstanbulun değişen sima
sını tasvir ederken Bayazıd Meydanı piyasa
larından bahseder: «Zendostlar çoğalıp mah
bublar azaldı. Kavmi Lut sanki yere battı. 
İstanbulda ötedenberi delikanlılar için ma
ruf ve mfıtad olan aşku alaka hali tabiisi üze
re kızlara· mütakil oldu. Sultan Ahmedi Salis 
zamanından beri miltad. olan Kağıthane seyri 
ziyade rağbet buldu. Gerek orada gerek Ba
yazıd meydanında arabalara işaretlerle mu-

. aşaka usulü hayli meydan aldı». 

Geçen asrın Ramazanlarında piyasa sa
atlerinden evvel Bayazıd Meydanına halkı 

topfayan bir sebeb de Bayazıd Camii avlu
sunda kurulan Ramazan sergileri idi (B.: Ba
yazıd Camii Avlusunda Ramazan sergileri). 

Meşrfıtiyetin ilanından sonra bu meşhur 
meydan büyük şehrin siyaset yerlerinden 
biri oldu; evvela Serasker Hüseyin Avni Pa
şayı vuran Çerkes Hasan Bey (B.: Hasan Bey, 
Çerkes) bu rr:ıeydanda Seraskerlik kapusu 
önündeki bir.ağaca asılarak idam olundu; 31 
Mart vak'asından ve Mahmud Şevket Paşanın 
katlinden sonra da idam sehpalarından bir 
kısmı Bayazıd Meydanında kuruldu. 

İkinci Abdülhamid. devri başlarında B~
yazıd :Meydanı, berber, kebabcı ve sair esnaf 
barakaları ile dolmuş bir çarşı boyunu, pazar 
yerini andırır olmuşdu. O devirde . İstanbula 
gelmiş Uryani adında bir halk şairi İstanbul 

semtleri ve her semtdeki esnaf civanları hak
kında yazdığı 55 kıt'alık destanın 12 kıt'asın
da Bayazıd Meydanı ile civarını söyle. tasvir 
ediyor: 
ı. Seyridüb etrafı varclııu . mcydaııc 

Misli yok ol pıizan hüsnü ane 

Dükkanlar clop dolu güzeller ile 

Buyur llirlcr müşteriye şfılıaııe 

2. Bakırcı güzeli döver k~zaııı 

Vezneci mahbubun oyun bozam 

Gördüm bir de ııevlıat nfiri n1elıUıat 

Şalım baıjı gökde okur ezaııı '\ • 

3. Sultanbayazıdın berber ıüzoU 
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Görmedim mislini dünya gezeli 

Kakül perçem ipek gözleri mahmur 

Bal dudaklı gül yanağı gamzeli 

4. Kağıdcısı vardır esericedid 

Ferman etmiş anlara Sultan Mecid 

Setre pantol giyer firenk kesimi 

Aşıkına gerek imanı tecdid 

5. Kebabcısı vardır kıvırcık kuzu 

Gönül yaı:esine ekiyor tuzu 

Aşıkları öpüb peştemaliııi 

Nazik ayağına sürerler yüzü 

6. Hele kaşıkcılar hepsi şıkırdım 

Ayak dolaşdırır atdırmaz adım 

Ayine sineler simin bazô.lar 

Gizlice bir buse çalub sakladım 

7. Ya efendim kah:veciye ne dersin 

Yô.sufi Mısriden almışdır dersin 

Turunc köpüklü bir fincan kahveyi 

Getirir şô.lıane eğerek fesin 

8. Şol taraf imaret yapdıraıı vca 

Kapuda oturmuş aşcı güzeli 

Karşuda medrese yine o şahın 

Daııişmendler dilberin bi beledi 

9. Simkcş civan olut ekser ermeni 

Aybı tez kıllaııiır ol nazik teni 

Hasanpaşa Hanı ve hem fırını 

Cem etmiş devrü devran afetini 
10. . Beri yanda ol hamamı dilküşa 

Mekan olmuş on nefer şahin ba.'ia 
ince bellerhıdc ibrişim futa 
Şimljir naliıı vurur ak mermer ıai'ia 

11. Sürücüler bu meydanııı şelıbazı 

Sürei Yüsııfdnr alnında yazı 

Yalın .ayak taban deper koşarlar 
Bndur garlbleriıt kış ile yazı 

· U. Arabacı deyüb geççmeyiıı sakm. 
Şol kupada duran fetaya bakın 
Cebkeııi poturu gaayet yaraşık 
P~yasada görün akşama yakın 

13. Bayazıdın altı Koska Aksaray 

Abdülmecid zamanında İstanbula gelmiş 
olan İngiliz edibesi Miss Pardo meşhur se
yahatnamesinde . Bayazıd Meydanını şöyle 

tasvir ediyor: 
«Bu meydan büyük çarşının hemen yanı 

başında' ~lduğundan ·Çarşıya ve Camie gidip 
gelenlerle doludur. Her tarafında küfeli Lam
mallar görülür; her zaman mahalle bici ve 
yoğurtcular bulunur. Mahallebiciler ınuaz-

zam mantarlara benzeyen beyaz şeinsi.yeler 
altında o leziz şeyi temiz keten bezler üstün
de iştihaaver bir suretde gelip geçeçne arz 
ederler. Yoğurtcular ise büyük terazileri an
dıran tablalarının kefelerine itina ile dizdik
leri kırmızı toprak çanaklar· da dolaşa dolaşa 
satarlar. Sucular omuzlarında toprak desti
lede dolaşır, kemerlerine merbut dar bir tep
siye dizilmiş iri billur bardakları ile kendi
lerine göre tutturdukları bir makamla bağı
ra bağıra su satarlar. Bunların rakibi şer
betciler, seyyar tezgahlarını duvarların göl
gesine kurmuş, şerbetin akışı ile daima ha
reket iden madeni çıngırakların hoş ahengi 
ile müşterilerini celb ederler». 

1889 Ekiminde Almanya İmparatoru 

İkinci Wilhelm'in İstanbulu ziyaretinde Ba
yazıd Meydanındaki baraka - dükkanlar iki 
gün içinde kaldırıldı; 15 Teşrinievvel 1305 
(28 Ekim 1889) Pazar tarihli Sabah gazete
si: «Almanya İmparatoru hazretlerinin pa
dişahımızı ziya.retleri münasebeti ile Bayazıd 
Meydanında bulunan kitabcı ve berberler ve
saire barakaları dünkü gün belediye memur
ları tarafından kamilen kaldırılmıştır». 

Bu barakaların yıkdırılmayub olduğu gi
bi k,aldırıldıklarını · yine ayni gazetenin 11 
Aralık 1305 (24 Aralık 1889) tarihli nusha
smdan öğreniyoruz: «Almanya İmparatoru
nun İstanbulu ziyareti münasebeti ile Baya
zıd Meydanından kaldırılan kitabcı, kebabcı, 

berber barakaları birer tekerlekli kızağa bin
dirilerek Bayazıd Meydanına götürülerek ev-
velki yerlerine konulmuşlardır». . 

Bayazıd Meydanı hakkında bizim bula
bildiğimiz en eski kayıd meydanın temizlen
mesi için Divanı Hüsınayundan İstanbul Ka
dılığına gönderilen bir fermandır; bugünJçü 
yazı dilimize çevrilmiş sureti şudur: 

«İstanbul Kadısına hüküm ki; 
« ... Sultan B.ayazıd havalisi ayda iki kere 

supürülüp pak edilegelmiş iken halen hayli 
zamandan beri süpürülmedi bildirilmiş. Bu
yurdum ki Çöplük Sübaşısı geldiğinde eski
den nasıl ola gelmiş ise yine öyle yapılıp ta
yin olan gayri müslimlere zikrolunan yerleri 
pak ve tathir ettiresin. Hicri 993 (Miladi 
1585)». 

Evliya Çelebi Bayazıd Camiinin onye
dincı asır ortasındaki manzarasını tasvir 
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ederken, şadırvanlı iç ,harem avlusundan 
· bahsediyor ve bu dış avlunun dışında, mey
dan kenarında büyük dut ağaçları bulundu
ğunu söylüyor (B.: Bayazıd Camii). Büyük 
muharrir tasvirlerine meydan için şu güzel 
sahneyi ilave ediyor: «Bu dut ağaçlarının 

altında nice bin adem gölgelenip kefafı nefs 
için nice bin çeşit eşya satarlar. Meydanın 

etrafı da dükkanlarla müzeyyendir». 
R. E. Koçu «Binbirdirek Batakhanesi» 

adındaki tarihi bir romanında, vak'a onye
dinci asır ortasında geçer, yer yer o asrın 
İstanbulunun hakik~te en yakın dekorlarını 
çizerken, Evliya Çelebinin bahsettiği dut 
ağaçlarından mülhem olarak bu meşhur mey
dan için şu satırları yazıyor: 

«Bayazıd Velinin ruhaniyeti bu dut 
ağaçlarına da sindirilmişdi, abdestsiz ele alın-

l 
maz, agıza atılmazdı. Meyva mevsiminde 
ağaçlar her sabah merasimle silkilirdi; ve 
ağaçlara herkes biiıüp siikemezdi. 

«Bayazıd Meydanın dutları,· üç dört ya-, 
şma bastığı halde konuşamayan, dili bağlı 
çocuklara, korkudan dili tutulmuş hastalara, 
kekemelere şifa niyetine yedirilirdi. 

«Kırk kadar ağaçdı. Her yıl dµt mevsi• 
mindc, çarşının çıraklarından onbeşer onal
tı§ar yaşında ve yüzlerinde melahet nuru 
berk urur kırk nefer hafızı Kur'an oğlan dut
cu seçilirdi.. Küçük hafızlar her sabah Sul
tan Bayazıd Velinin hamamına girerler, yı
kanu.e ·hy abdesti alırlar, sabah r\amazındaı.i 
sonra df: kolları sıvalı, çıplak · ayaklarında 
takmtyalar, ilahi okuyub . meydanı üç defa 
döner, dolaşırlar, sonra ağaçlara çıkup yer
lere serilmiş tertemi:ı; çarşaflara dalları sil
kelerl.erdi. Ve her çocuk kendi silkdiği dut
ları: 

- Sultan Bayazıd Veli'11in ruhu için! .. 
Diyerek gümüş kepçelerle İstanbul hal

kı.na dağıtırdı». 

BAYAZID MEYDANINDA YÜKSEK 
TAHSİL GENÇLİĞfNİN H"ÜRRiYET IU~ 
YAMI ~ 27 Mayıs 1960 inkılal:ımdan sonra 
Bayazıd meydanına Hurriyet meydanı adı
nın verilmesine sebeb olan vak'a, hürriyet 
yolunda yüksek tahsil gençliğinin silahsız ih
tilalidir. 

27 Nisan 1960 Çarşamba günü sabahı 

Üniversiteli gençliğinin D.P. iktidarının ka-

--------------
nun üstü bir tazyik organı olarak kurdurt
duğu Meclis· Tahkikat Komisyonunu protes
to maksadı ile sessiz yürüyüş yapmak üzere 
Bayazıdda Üniversite bağçesinde toplandığı
nı haber alan İstanbul Emniyet Müdürlüğü 
buna mani olmak için bağçede tertibat aldı; 
polis,. kız ve erkek öğrencileri dağıtmak için 
zor kullandı. Gençleri polisin merh~metsizce 
hırpaladığını · gören Rektör Ord. Prof. Sıddık 
Sami Onar talebeyi kurtarmak için araya 
girdi, Bumin Yamanoğlu adında bir polis 
Rektörü de mevkiine ve. yaşına hürmet et
meden küstahca hırpalayınca (ki· bu namlı 
profesör bu arada başından yaralanmıştır) 

gençlik büyük teessürden doğan bir galeyan 
gösterdi. Bunun üzerine Bumin Yamanoğlu 
ve Şahin ve ruhen, tıyneten benzerleri zabı
ta memurları talebeİer üzerine tabancaları 
ile ateş etmeğe başladılar, talebe de polis
leri taş yağmuruna tuttular, bağçeden mey
dana intikal eden arbedede Orman Fakülte-

. sinden Turan Emeksiz polis kurşunu ile ŞQ
hid oldu, bir kaç üniversiteli de yaralandı. 

Saat 11 den itibaren Üniversite polis 
kuvveti tarafından sıkı bir abluka altına 

alındı. Abluka kordonu dışında ltalan kesif 
bir talebe kitlesi, polis tarafından işgal 

edilmiş bulunan Üniversite binası içinde ne, 
lcr cereyan ettiğini bilmiyor, büyük teessür 
ve endişe içinde idi. Talebe Üniversite bağ
t:csinc girmek için büyük' kapuya hücum et-, .. 
ti, atlı ve yaya polis kuvvetleri tarafından 
ge.ri püskürtüldü. Bu sırada bağçeden çıkap 
kapalı ambülanslar dışardaki endişeyi büs~ 
blitün artdırrlı. 

Saa.t 11,45 de Site Talebe Yurdunda top
lanan bir üni\1ersiyeli g·rupu, ellerinde bay
rak ve dövizlerle «Dağbaşını duman almış .. » 
marşını söyliyerek Bayazıda doğru yürüdü; 
Bayazıd meydanındaki gençler bu · dövizli 
ve bayrak kaafile gelince birden coşdu, ve 
bu sefer İstiklal Marşı söylenmeğe başlandı. 
Talebe üzerine atlı polis hücüm edince mey
dan derhal bir ihtilal havasına bürü:rdü. At
lı polis taş yağmuru.na tutuldu; at12nndan 
inen polisler göz yaşartıcı. bombalar, :;oplar 

· kullandılar ve hiç tereddüd etmeden taban
caları ile ateş etmeğe başladılar. Üııiverstte

. Ji gençler yılmadılar; polis mutlak acze· dü
:~üncc, daha evvel vak'a mahallfue getirilmiş 
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askeri kıt'alara süngü tak emri verildi, ve 
koşar adımla talebe üzerine sevk edildi; fa
kat neferler, süngüyü kullanmayub karşıları
na çıkan gençlerle kucaklaşıyor, her iki ta
rafin gözlerinden yaşlar akıyordu; bµ hadi
seye sebeb olanlar.a lanet ediliyordu. 

Saat 16 ya doğru örfi idare ilan edildi; 
radyo ile Üniversitenin kapatıldığı ve yurd
ların kapatılacağı ilan olundu. Bu sırada Ba
yazıd dövüşünde 11 kişinin şehid olduğu söy
leniyordu. 

28 Nisan Perşembe günü sabahın erken 
saatlerinde gençler Üniversite bağçesinde 
tekrar toplanmağa başladılar. Saat 11 de 
Rektörlük 27 Nisanda 1 gencin şehid olduğu
nu, başka .can kaybı olmadığını Örfi İdare~ 
den aldığı malumata atfen talebeye ilan etti. 
Şehid genci üniversite gençliği defn etmek 
istedi, Örfi idare izin vermedi. Saat 12 de üç 
profesör (Ekrem Şerif Egeli, Kazım İsmail 

Gürkan, Tarık Zafer Tunaya) Örfi idare 
makamları ile görüşmek üzere gittiler; şe~ 

hitlerin Üniversiteye teslimi, mevkuf talebe
lerin serbest bırakılmasını, yurdların açılma
sını isteyeceklerdi. Saat 15 de üniversiteye 
döndükleri ve şu cevabı aldıklarını bildirdi
ler: Şehid talebe üniversiteye verilmiyordu, 
askeri merasimle gömülecekdi; yurtlar an
cak 24 saat daha açık -bulunabilecekdi; ta
lebe Üniversite bağçesinden çıkıp dağılacak, 
kendilerine hiç bir şey yapılmayacakdı; mev~ 
kuf talebeden de yalnız kızlar serbest bıra
kılacakdı, erkekler ise emniyet müdürlüğü 
tarafından örfi idareye teslim edilecek, aske
ri nezaret altına alınacaklardı. Bu cevab Üni
versite bağçesinde toplanmış olan gençleri 
tatmin etmedi; «kaatillere ölüm! .. Menderes 
istifa et!.» diye bağrışmaya· ve O~man Pa
şanın meşhur türküsünü söylemeye başladı-
lar. ' 

Saat 16,15 de Örfi İdare kumandanı Fah
ri Özdilek beraberinde Tuğ general Refik 
Tulga ile Rektörlük köşküne geldi; Tulga: 
«Geceler gebedir, gençliğin hareketi asildir, 
hürriyet istiyorsunuz, bizim yok ki verelim~ 
diye çok manalı bir kon~şma yapdı. -. Fakat 
gençler yine dağılmadılar. 

Akşam olmuşdu, talebe sabahdan beri 
aç idi; askeri tıbbiyeliler okullarından ek
ekmek taşıyıp getiriyordu. Bağçenin• etrafın-

. . 

da bekleyen nöbetçi er ve subaylar da sıgar;i ;, 
dağıtıyorlardı. 

Saat 22 de hoparlörlerle, Üniversite bağ
çesindeki talebenin çıkıp dağılmakda serbest 
oldukları, kalanların tevkif edilerek kışlalara 
sevk edilecekleri tebliğ edildi. Yerinden kı
pırdayan olmadı. Gece saat 2 de talebeler 
askeri nakil vasıtaları ile Davutpaşa kışlası
na nakledildiler. Arabalar kışlaya gitmek. 
için en uzun yolu takib ediyor, ve yolda in
mek isteyen gençlere müsaade ediliyordu. 
Askeri kuvvetlerin meşrutiyeti kaybetmiş 

bir iktidarın kör uşağı olmuş bazı emniyet 
, amirlerinin gaddar muamelesinden bir hür
riyet inkılabının öncüsü olmuş silahsız genç
liği koruduğu bütün asaleti ile meydanda_ 
idi. 

Bayazıd Meydanı vak'asından tam bir ay. 
sonra dır ki Türk Silahlı kuvvetlerini 27 Ma.:. 
yis hükumet darbesi oldu. Bu hürriyet in
kılabının ilk günlerindedir ki Bayazıd Mey-· 
danına da «Hüriyet Meydanı» adı verildi. 

Bayazıd Meydanında Plevne müdafii 
Gazi Osman Paşanın türküsü, güfte değişti
rilerek söylenilmiştir: 

Olur mu bunlar olur mn? 
Kardeş kardeşi vurur mu? 
Sizi gidi diktatörler 

Bu dünya size kahrını? 
Hıdır Selek 

BAYAZID MEYDANI YANINDAKİ EC
ZAHANE - İstanbulda açılmış ilk ecza.ha-· 
nedir; adını tesbit edemediğimiz bir rum he-, 
kim-eczacı tarafından açılmışdır; Bayazıd:.; 

dan Koskaya inerken Sırmakeş hanesinin 
tam karşısında idi. Vak'anüvis Lutfi Efendi 
tarihinin sekizinci cildinde hicri 1261 (mila
di 1845) vak'aları arasında şu notu kaydedi-

--,_ 
yor: 

«İstanbul hekimlerinin çoğu Galata ve 
-Beyoğlu taraflarında otururlardı. İstanbul· 
ahalisinden gece vakitsiz tabib ve cerrah cel:. 
bine muhtac olanlar çok zorluk çekerlerdi. 
Pa.di)?ah hallerine merhametle mevkii !staİ:ı
bulun her tarafına münasebeti olan Sultan 
Bayazıdda Sırmakeşhane karşısındaki Ecza
cı dükkanı tabiblere nöbet yeri tahsis edildi. 
Mektebi Tıbbiyeden seçilen tecrübeli -on ne~ 
fer doktor ile iki nefer cerrah geceleri saba
ha kadar burada nöbetci olarak bulundular; 



ANSİKLOPEDİSİ. ,_ 2257 - ~AYAZID. S. MAHMUD KASltİ 
.,.._ ... -- . .·•-- - - --- .. - ~ ·-· 

bunların maaşları ile fakir v~ muhtaclar iç-in 
parasız dağıtılacak ilaçların bedeli her ay 
maliye ha~inesinden ödenecek idi. Paraca 
kudreti olmayan hastalardan asla muayene 
ücreti istenmemesi kesin emredildi. 

BAYAZID MUVAKKİTHANESİ- Kül
liyenin neresinde bulunduğunu tesbit edeme
dik; Evliya Çelebinin anlatdığına göre İstan
bul halkının çoğu ve hemen bütün gemici
ler saatlerini ve kıblenümalarını, «Bayazıd 

Camiinin kıblesi keşfi keramet ile tayin edil
miştir» diye bu muvakkithanede ayarlar 
imiş. 

Yine Evliya Çelebinin Dördüncü Sultan 
Murad şanında anlatdığı bir fıkradır; bazu 
kuvveti ile tanınmış 15u padişah · (B.: Murad 
IV), bir gün Bayazıddaki Eski Sarayın av
lusunda «Nogay Elçisi» .a,dındaki atına bin
miş silahşorluk yaparken Camiin sağ mina
resinin aleminde bir karga görmüş, atını, 

mahmuzlayub, dört nala sürerken .elindeki 
ciridi kuşa fırlatmış, arası bir ok menzili 
yermiş, uçan cirid kargaya isabet edüp dü
şürmüş. Minare dibinde, kuş ile ciridin düş
düğü yere bir adam boyu mermerden bir ni
şan taşı dikilmiş, üzerine devrin namlı hat
tatlarından Teknecizadenin yazısı ile şair 

Cevri Çelebinin şu tarihi yazılmış: 
Sı<lk ile Cecri dua idüb didi tarihini 
Kuvveti bazôyi Sultanı lala Mevla füzun 

İbrahim Hakkı Konyalı «Bu taş muvakkit
hane önüne kondu, muvakkithane yıkılır iken 
'l'opkapu Sarayı Müzesine kaldırılmıştır» di
yor. İki kaydi. karşılaşdırır iken, Muvakkit-· 
hanenin, Camiin sağ minaresi önünde bulun
muş olması gerekir. 

BAYAZID RÜŞDİYESİ -· Osmanlı İm
paratorluğunun son asrında İstanbulun, pek 
çok adam yetişdirmiş mekteblerinden biri; 
milli kütübhanemize, büyük emek ve him
met mahsülü bir «Maarif Tarihi» koymuş 

olan muhterem bilgin Osman Nuri Ergin bu 
rüşdiye mektebinin bulunduğu binayı maa
lesef göstermiyor. 

Hicri 1291 (Miladi 1874) de dört sınıflı 
olan bu mektebin Birinci sınıfında 43, ikinci 
sınıfında 28, üçüncü sınıfında 23 ve dördün
cü sınıfında 6 talebe, ceman 100 talebe ve 9 
muallim ve hademe vardır. 

Hicri 1294 _(Miladi 1877) yıllığında 107 

talebe, 9 muallim v::ırdır. 
Hicri 1319 (miladi 1903) yıllığında ise 

613 talebe, 14 muallim ve 7 mubassır ve ha~ 
deme gösterilmiştir ki mekteb 25 yıl içinde 
çok büyümüş demektir. 

Türk edebiyatının seçkin şair ve edible
rinden Recaizade Mahmud Ekrem Bey ile 
İkinci Abdülhamid devr.inde İstanbul şehre0 

minlerinden Rıdvan Paşa bu mektebde oku
muşlardır (B.: Rüşdiye Mektebleri). 

Bibi.: O. N. Ergin, Türkiye Maarif Tarihi. 

BAf AZID SEBİLİ - Topkapu Sarayı 
Müzesi müdür muavinliğinde bulunmuş mer
hum İzzet kumbaracılar· 1938 yılında basıl
mış «İstanbul sebilleri» adındaki eserinde: 
«Bayazıd_ Meydanında eski maliye dairesi 
(Askeri Tıbbiye) yanından gideri sokağrn 

(Takvimhane Caddesi) başındaki Ünivetsite 
kapusunun sol tarafındaki kulenin ( ?) ya-

. nında idi (garib bir tarifdir); bugün mevcut 
değildir» diyor; kendisi bu sebili görmüş mü
dür, rivayete dayanarak mı yazıyor,bileme
yiz. Evliya Çelebi bu sebili «Sebilhanei Sul
tan Bayazıd Veli» adı altında k.iydediyor ve 
kitabesinin tarih beytini naklediyor, ki kita
be tarihine göre sebil Üçüncü Sultan Murad 
zamanında yapılmıştır; beyit şudur: 

Nüş idiib Azmi didi tarihini 
Selsebil -0lnıuş rehi Hakka sebil .. 

BAYAZID SULTANMAHMUD KASRI . .... . ' 
11\IARET KASRI - Bayazıd Camiinin Ka-
şıkcılar kapusu karşısında, . İstanbulun eski 
ahşab yapılarından . pek güzel bir bina idi; 
1:J.icri 1225 (M. 1810) da İkinci Sultan Mah
mud tarafından yaptırılmışdı; Ayni Divanın
da bu kasır hakkında şu tarih kıt' ası vardır: 
Kıldı bu kahi hümayunu bina Mahmud Han 
Dergehin şabanı alem eylemiş cayi pemah 
Ayniya herkes temaşa eylesün tarihini 

uYa~dı rana kasrı Sultanbayezidde Padişahu 

Gaayet harab bir halde bulunur iken 
' dikkatle tamir ve ihya edilecek yerde İstan-

bul Belediyesi tarafından 1933-1935 arasında 
yıkdırıldı. İç avludan görünüşü ile, Türk 
klasik sivil mimarisin pek nefis bir nümu
nesi idi. Sağlam bir konfor duygusu, planın
~a muvaffakiyet sağlanmış samimi sıcaklık, 
ınsana o harab halinde dahi içinde oturma 
arzusu verirdi. Elimizde kalan son . hatırası 
kimin tarafından çizildiğini tesbit edemedi-
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ğimiz bir kaç desen 
ile Ahmed Ziya Be
yin avludan yapmış 

olduğu pek güzel bir 
tablodur. 

BAYAZID SU 
YOLLARI - İkinci 
Sultan Bayazıd, ba

- - bası tarafından fethe, ı 
,:,-:'2 dilen Büyükşehire 

bol su getirerek · hal
ı_.~ 

--=-=- kını ihya etmiş olan 
- -- hayır sahibi· padişah-

Bayazıd İmaret Kası·ı,ıarın ilkidir. 
içinden· Osman Nuri Er-

(Resim: anonim) gin «Mecellei Umu-
ru Belediye" adındaki ölmez eserinde, Hal
kalı Suları ve bu suların İstanbula akıtıldığı 
yollar bahsinde Bayazıd su yollarından şu 

·satırlarla bahsediyor: 
«E ... suyun membaı Cebeci Köyü civarın

da Kir<=~ Ocağı d,enilen yerdir. Sular evvele
mirde Baş Maslağa cereyan ve oradan bir ta
kım katmaları . alarak Paşa Çayırındaki 

Paşa Kemerine, buradan diğer bir takım 
katmalar daha alarak Küçük Batakbaşı 

Maslağına, ve bııradan Küçük köy, 
Söğüdlü; Çukur Han, Çiço, Demirkapu, Top
cul ... r köyi.i civarında Çayırağzı Maslaklarına, 

ve buradan Edirne Kapusu, Lökümcüler Bd~-} 
tanı, Karagümrük teraziJerine, Karagümrüı{ 
Terazisinden Çarşamba cihetine bir kofa~-•. 

· nlır, 'Karagümrük Terazisinden Karagümrük 
Caddesini takib ile Maymuncuk So~ağınd.~ 
Yeni Terazi ve . Altay Mahallesinde Bostan 
Terazısi ve Yeniçeşmede Mekteb Terazisi, 
Kavukcular Maslağı tariki ile Fatih Camii 
şerifi civarında Destereciler Caddesiridek:f 
maslağa ve buradan At ,Papan ve Bozdoğah 
Kemeri ile Bayazıd Meydanındaki Misafirhf
nei Askeri ıttisalindeki maslağa gelerek Ba• ·· 
yazıd Camii ve imareti ve medreı,;eleri ve 
sair hayrata tevzi ve taksim olunur». 

BAYAZ.ID SU YOLLARI HARİTASI:.___ 
İki asra yaklaşan bir maziye sahib ve eski 
istanbulu tedkik etmek ve bilhassa zamanı,: 
mıza kadar intikal edememiş bazı binaların) 
yerini tesbit edebilmek, ve İstanbulun tarihi/ 
topografyası üzerinde yeni yeni bilgf vermek 
bakımından gaayetle kıymetli bir vesika olup 
iki büyük paftadan mürekkeb bir haritadır .. 

Yeniçeri . Ocağının kaldırılmasındarif 

(1826 dan) yirmi sene kadar evvel (180d-
1805 arası) İkinci Sultan Bayazıd Vakıfları; 

Bayazıd İmaret kasrı 
(A. z. Akbulut'un tablosundan Nezih eli ile) 
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mütevelliliğince, bu padişahın vakıf suyun
dan, suyun güzerg~hında nerelere :m verii-
miş olduğunu görmek için çizdirilmiş olan 
bu haritanın 3,llX.1,50 eb'adındaki birinci 
paftası Sur dışını, 1,40Xl,85 eb'adında olan 
ikinci· paftası da Sur içini, -ve s17r içinde İs
tanbul un hemen üçde birine yakın bir par
çasını göstermektedir. 

Harita Kumbaracılar Ocağı sipahilerin
den mühendis Kulekapusu Seyyid 
Hasan tarafından çizilmiş olub ha
ritanın üzerinde ifadesi gaayetle 
düşük şu izahat vardır: 

«Merhum ve mağfur cennet
mekan Sultan Bayazid Veli İfan 
hazretlerinin Edirnekap4su hari
cinde hendek derununda camiişe
rife değin ve taksim olunan mek
teb ve medrese ve çeşmelere ve 
konaklara cereyan eden abı lezizin 
haritasıdır. 

«İşbu haritai mezkurda mev~ 
cud mekteb ve medrese ve çeşme
lere ve konaklara taksimi muci
bince mahalliyle resminde göste-
rilmiş olub ve sair abı leziz cere-
yan etmeyen mahallerden dahi 
resmi istihrac olunduğunun vechi 
konaklara cari olan su daimi ol-
mayub bazıları fakat suyu füruht 
ettiklerinde her hangi mahallede 
konağa cari olunacak ise füruht 
edenin mahallini reside idüp ba
dehu tar*i resmoluna. 

«Deruni haritada mezktır su 
t~riki üzerinde maslakda yah,ud 
kubbede «7» işareti oldukda etrafı 
mahallede her hangi mahalle de
rununda hanede mezkur işareti 

nücılmi bulunur ise ol haneye dahi 
mahalden cari olduğµna işarettir. 

«Ressemehu Kumbaracılar 

Ocağı sipahilerinden mühendis 
Kulekapulu Seyyid Hasan». 

Bir mikyas kullanılmış olmak-, 
la beraber haritacılık aletleri mü
kemmel olmadığından Camiler, 
medreseler, kütübhaneler, çeşme-

ie tesbit edilememiştir; takribi yerleri hari
tanın kıymetine asla halel vermez. Çarşı 

boyları, muhtelif esnafıh toplu olarak· bulun
dukları sokaklar, bazı konaklar, yerleri hak
kında en ufak bilgimiz olmayan Yeniçeri 
kollukları bu haritada o kadar güzel göste
rilmişdir ki kıymetinin büyüklüğüne bu üç 
madde kafidir; kaldı ki bu haritadan fayda
landığımız hususlar pek çoktur; en . önemli~ 

Bayazıd İmaret kasrı, sokakdan 
(Resim: anonim) 

Bayazıd -imaret kasrı, avludan ler, hamamlar, bugün mevcud 
olanlarına kıyasen, tam yerlerin- ----J 

,_ ·.'<lll, ... _. 
(Resim: anonim) 
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!erini tesbit edelim: 
Es.ki Saray - Bayazıdda üniversite mer

kez binası ile Atatürk heykeli, Bayazıd ku
lesi ve Üniversiteye bağlı sair binaların• bu
lunduğu saha; yalnız sahayı fırdolayı çeviren 
duvar ile bu duvarda sarayın şehre açılan üç 
büyük avlu kapusu gösterilmiştir. 

... dd Saray ~inaları haritanın diğer kı
sım lal mda olduğu gibi kabataslakda çizilmiş 
olsaydı bugün hakkında pek az şey bildiğimiz 
bu saray hakkında bizi hayli aydınlatırdı. 

Nitekim, bu gün bu sahanın dört kapusu bu
lunduğu halde 1800-1805 arasında 3 kapusu 
olduğunu, en büyük kapunun da Bayazıd 

Meydanına açılan kapu Qlmayup Mercan ta
rafıhda kapu olduğunu görüyoruz; Süleyma
niye karşısındaki üstü toroslu geçid-kapu bu 
tarihden sonra yani Eski Saray Asa.kiri Man
sure seraskerliği Sarayı olduktan sonra aç~l
mış oluyor. Mercan kapusu karşısındaki Ağa 
Mescidi (Alipaşa Camii) Eski ·saray Ağası 
Yakub ağa tarafından (ölümü 1547) yapıl

dığına göre, sarayın en büyük kapusunun ha
ritada bu kapu gösterilmesi ile daha manalı 
düşer. İkinci Sultan Bayazıd vakıfları müte
velliği tarafından çizdirilen bir haritada eski 
Saray binalarının gösterilmemesi, sarayın pa
dişahlık müessesesi mahremiyetine bağlı 

oluşudur. 

Eskiodala! ~ Şehzade Camii· karşısında
ki Yeniçeri kışlası; 1826 da Yeni çeri Ocağı 

kaldırılır iken bu kışla da tamamen yıkdırı
Jacaktır; bu haritadaki durumu son vesikadır. 

Zamanımızda Şehzadebaşı Caddesi adını 
taşıyan cadde bu haritada «Divan 'Yolu» adı 
ile gösterilmişdir. Kışla Şehzade Camiinin 
karşısında büyük bir ada teşkil eder, bu ada, 
1934 Belediye Şehir Rehberinde Şehzadebaşı 
Caddesi, Vidinli Tevfik Paşa Caddesi, Ağayo
kuşunun kuçük bir parçası, ve onsekiz Sek
baniar sokağı ile çevrilmiş olan sahadır. 1934 
rehberindeki Aceminefer sokağı; Safvet Pa
şa sokağı, Fethi Bey caddesinin bir parçası, 
Fevziye caddesi,· Fevziye çaı:şısı, Mahmudiye 
çeşme sokağı ve Muhtar Paşa sokağı kışla 

hududu ·içindedir, yani bu sokaklar eski Oda
lar yakıldıktan sonra açılmışdır. 

Eski Odalar, Şehzade Camii ile Damad 
İbrahim paşa Camii ve hazinesi karşısında 
yan yana iki kışladır; Batı tarafındaki asıl 

IS'l'ANBUt 

Eski Odalar, Yeiüçeri kışlası, doğu tar'afında,~. 
ki de hadtada «Tulumbacı kışlası;> adı · il~ 
gösterilmiş ölup Acemioğlanlar kışlasıdır, 

Asıl Eski Odaların ikisi büyük biri kü~ 
çük kapusu vardır. Büyük kapulardan biri, 
Divan Yolu üzerinde «Altmış bir Kapusu» 
dur; yani bu kapu 61. Yeniçeri Cemaat Or~ 
tası = taburunun nezareti altındadıır. Kanu
niden kalmış bir ananedir, Osmanlı padişah
larının yolu buraya düşdüğünde bu kapu 
önünde dururlar, kendisine bir bardak şer
bet ikram edilir, padişah şerbeti içdikten 
sonra bardağı altın ile doldururdu. Altmış 

bir Kapusunun yanında «Derviş Osman» tür
beı:;i vardır; bektaşı erenlerinden Osman Ba
banın türbesi kışla yıkılır iken yerinde bıra
kılmış. 1910 da, Bayazıd ile Fatih arasındaki 
tramvay yolu döşenir iken, çıkıntı yapub 
c~ddeyi daraltdığı için kaldırılmış, kabir taşı 
Şehzade Camii· mezarlığına nakloh.ı:.muştur; 
eski yerinde iken önü tunc şebike\i bir açık 
türbe idi. 

İkinci büyük kapu cenubda, altmışbir: 
kapus4nun tam karşısında «kırkdör·t kapusu» 
dur; o da adını muhafızları olan efradın men
sub oltjuğu 44. cemaat ortasından almışdır. 
Bu iki kapu ortasında bir taşlık-yol uzan
maktadır ki kışla ve kap4lar kaldırıldığında, 
1826 dan sonra şehrin sokaklarından Fevzi
ye caddesi olacaktır. 

Eski Odalar, Yeniçeri 'Kışlası bu iki. bü
yük ka:pu ve aralarındaki yolun batısında ka
lır, doğu tarafı tulumbacılar, Acemioğlanlar 
kışlası duvarlarıdır. 

Eski Odaların üçüncü ve küçük kapusu 
bu kışlanın batı ucunda «Meyyit · Kapusu» 
dur. Kışlanın ortası ağaçlarla bezenmiş 

· büyük bir avludur. ~ 

.Eski Odaların Divan Yoluna bakan yü
zünde ocak iradı bir sıra Kapamacı dükkan
ları bulunmaktadır. 

Tulumbacılar kışlasına gelince doğuya 
açılır bir kapusu1 vardır; bu kışlanın .ortası 

da ağaçlarla bezenmiş bir avludur. Harita
nın bu noktasında nazarı dikkati çeken bina, 
zamanımızda bir çarşı hamamı olarak işletil~ 
mekde olan Acemioğlan Hamamıdır. Halkın 
yanlış olarak•. Acemoğlu Hamamı dediği bu 
tarihi yapı, bu kışlaya Yavuz Sultan Selim, 
bir rivayete göre de Kanuni Sultan Süley-



ANSIKLOPEbrSİ - 226 ı -__:_~ _ ___:,,_--"~-:a-~_Y_A_z_ı-ı,_s~u_Y_o_· L_L_A._ıt_l 

ınan tarafından yaptırılmıştır; harita da kış
la · binalarından ayrı, avlunu11 ortasında gös
teriliyor, adı da «Meydan Hamamı» diye ya

zılıdır. 

Tulumbacılar (Acemi oğlanlar) kışlası-
nın cenub-batı köşesinde ve Yeniçeri kışla
sının kırkdört kapusu yanında bir fodla fırı
nı vardır. Tulumbacılar Kışlasının Divan 
Yoluna bakan yüzü de, Eski Odalarda oldu
ğu gibi

1 
ocak iradı bir sıra kahvekane, tütün

cü ve kalemtraşcı dükkanlarıdır. 
Çukur Hamam - Fatih külliyesinin bir 

parçası idi; bugün mevcud değildir. Charles 
Texier'nin çizdiği plana göre muhteşem bir 
hamamdı. Bu haritada yeri tesbit edilmiştir. 

Yeniçeri Kollukları - Bu haritada, İs
tanbulun tarihi topografyası ve cemiyet ha
yatı bakımından en kıymetli noktalardır; fa
kat ne kadar yazıkdır harita büyük şehrin 

ancak üçde birini göstermektedir. İstanbulun 
inzibat ve asayişi Yeniçeri Ocağına terk edil
miş idi, Ocak da Büyük şehri semt semt mu
ayyen bir taburun nezaretine terketmişdi 

(Yeniçeri taburlarına Orta adı verilmiştir); 
mesela Yemiş İskelesi· ve civarı 56. Cemaat 
Ortasının bölgesi idi, burada çıkan her vak'
adan bu ortanın kumandanı (Çorbacısı) mes'
ul id~. Başka ortalar buraya karışamazdı. Za
manımızın polis karakolları gibi her. semte 
bir «Kolluk» yapılmışdı; Kolluklarda yaka
lanacak suçlar için bir küçük nezarethane, 
bir çorbacı odası, nöbetci efrad için bir ka
ğın vardı. Haritada (İstanbulun üçde birin
de) 14 kolluk gösterilmiştir, fakat maalesef 
hangi ortanın kolluğu olduğu işaret edilme
miştir. Aslında bir su yolları haritasından 

fazlası da beklenemez. Kolluklar ekseriya 
köşe başlarındadır. Haritada tesbit edilmiş 

yeniçeri kollukları şunlardır: 
1 - Edirnekapusu Hamamı karşısında, 

2 - Karagümrüğüne varmadan Edir:ı're
kapusu caddesinde kahyakadın Camii hıza
sında köşe başında. 

3 - Fatih Camii avlusunda eski kara
kol, şimdiki askerlik şubesi binasının yerin
de. 

4 - Fatih Atpazarı altında Tezgahcılar 
Camii karşısındaki meydanda. 

5 - Çırçırda Çukurçeşme berisinde Ha
cı Hasan Camiine giden. sokağın köşe.sinde. 

a - Zeyrek Camii k,u·şısınd.a 

7 - Şeh:adebaşmda &;ki Odalarda. 
8 -:' NO.ruosmaniye Camiinin ~ialô,ilu 

tarafındaki kap.usunun tartı karşısında. 
9 - Bayazıd Hamamı yukarısıhda Sin:ı• 

şekhane karşısında. 

10 - Bayazıd Meydanın ortasında (Bir 
de hususi isim kaydedilmiştir: Fincancı Kol
luğu).· 

11 ve 12 - Süleymaniyede Tiryaki Çar
şının iki başındaki kölluklar. 

13 - Yeni Cartıi arkasındaki Meydan or
tasında 

14 - Bağçekapusu yanında. 

İstanbul şehrinin üçde bir parçası üze,. 
rinde yalnız 14 kolluk bulunduğu asla düşü
nülemez; Eminönünden Ayvansaraya kadar, 
yalnız Haliç kıyısında sıralanmış büyüklü kü
çüklü 25 kadar kayık iskelesi vardır en az 
bu sahil koyunda yirmiden fazla kolluk bu
lunması iktiza eder; kaldı ki kavgacı deniz
cilerin iskan ettiği Ayvansarayın, musevtle
rin oturduğu ; Balatın, rumların oturduğu 

Fenerin, daha daha gerilere uzanan mahalle
rin kolluksuz olması imkan dışındadır. Tek
rar ediyoruz, bu harita, nihayet !kinci Sultan 
Bayazıd Vakfı suyun yolları için çizilmiştir. 
14 kolluğun yerini öğrenmek dahi ka:zancdır. 

İstanbul Konakları - Bu haritada Istan
bulun tarihi topografyası bakımından mü
him kayıdlardan biri de sahihlerinin isimleri 
ile gösterilen otuz bir konaktır; hiç şüphesiz 
ki İstanbulun üçde biri üzerindeki konak sa
yısı bu rakamın çok üstündedir; bu konaklar, 
Sultan Bayazıd vakfından su almış olan mes
kenlerdir. Bu· notların arasında en mühimmi 
Mısırlı Prenses Zeyneb Hanım tarafında/! İs
tanbul Darülfünuna bağışlanıp Fen ve Ele
biyat · fakülteleri bulunurken içinden çıkan 
yangınla yok olan meşhur Zeynebhanım ko
~ağının yerinde o tarihde Valide Sultan kah
yasının konağı bulunmasıdır. 

Çarşı boyları, dükkanlar - Esnaf hayatı, 
büyük şehrin ticari ve iktisadı bünyesi, cemi
yet ilminin bu çetin kolu için haritanın en 
kıymetli notlarıdır; bu kısma haritada da 
ehemmiyet verilmiştir. 

Ord. Prof. Süheyl Ünver 

. Yukarıdaki yazı muhterem profesörün 
izni He· «İkinci Sultan Bayazıdın su Yolu Ha-
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ritası» adındaki değerli etüdünden çok kısal
tılarak alınmıştır. Bu eser 1945 de İstanbul 
Belediyesi tarafından İstanbulun Beşyüzüncü 
fetih yıldönümünü kutlama yayınları arasın
da basılmıştır. 

BAYAZID UMÜMİ KVTOBHANESİ -
İkinci Sultan Bayazıd Külliyesinden imaret 
binası .içinde bulunan ve lstanbulun en bü
yük ve zengin kütübhanelerinden biri olan 
Bayazıd Umumi kütüphanesi İkinci Abdül
hamid devrinde hicri 1301 miladi yılında kı
rulmuştur. Tarihçesi hakkında aşağıdaki sa
tırlar Muzaffer Gökman'ın «Bayazıt Umumi 
kütübhanesi» isimli eserinden kısaltılarak 

alınmıştır : 
Maarif Nezaretinin teessüsünden sonra 

İstanbulda mevcud 63 · vakıf kütübhanede 
. ciddi bir ıslahat yapılması düşünüldü, büyük 
şehirde tetkik ve· tetebbu erbabının bütün 
ihtiyacını karşılayacak merkezi bir kütüha
nenin kuruimasına, şehrin muhtelif·. semtle
rinde dağınık bir halde bulunan vakıf kütüb
hanelerden bir kısinının kaldırılması. ile ki-. . 

tablarınıri bu merkezi binada toplanmasına, 

yeni kitab bağışları ve devletce yapılacak pa
ra yardımı ile yeni kütübhanenin gereği gibi 
zenginleş~irilmesine karar verildi; merkezi 
bina olarak da Bayazıd İmareti binası seçildi. 
Bu işe memur edilmiş olan komisyon bir ari
za hazırlayub Maarif Nezaretine verdi, Ma
arifden Sadarete gelen arizayı Sadrazam Said 
Paşa tarafından İkinci Sultan Hamide arz
olundu. Padişah, Bayazıd imaretinin altı kub
beli bir bölümünün Evkaf Nezaretinden Ma-,. 
arif Nezaretine devredilmesine izin verdi. O 
tarihde bu imaret binası yıllardır bakımsız, 

çok harab bir halde idi, Evkafdan Maarife 
devri için padişah izni ve emiri çıkan bölüm 
ise yıllardanberi Bayazıd semtinin surucu 
beygirlerine ahır olarak kullanılmakda idi ki 
halen kütübhanen.in mütalaa salonu olan kı
sımdır. 

Şu kadar yıllık ahır pisliğinin temizlen
mesi, icab ~ıien tamirlerin yapılması, ve bir 
kütübh~ne binası olarak ışıklandırılması için 
çok emek sarf etmek ve haylı para harcam~k 
lazımdır, kı:ı.rşılandı ve iş süratle başarıldı. 

«400 metre kare genişliğinde ve iki fil 
ayağına istinad eden altı büyük kubbe ile ör
tülü bu bölümün ön ve arka duvarlarında 

yeni geniş pencereler açıldı; öri 'cebhe duva
rına istalaktitli mermer · kaplama yapıldı; 

kubbelerden merkezde bulunan ikisine de 
yuvarlak tepe pençereleri açıldı; zemine 
Fransadan sureti mahsusada getirilen ağaç 
parke döşendi; duvarlara ve fil ayakları ön
lerine de kitab dolabları yerleştirildi; cebhe 
duvarına da saib Efendinin üçer. beyitlik iki 
tarih manzumesini ihtiva eden kitabe mer• 
merleri kondu: · 
ı. Şebin şahi devran idüb himmeti 

Umuma kiitübhane yapdı nigô. 

Bu Abdülhamid Hanın asarıdır 

Felek itse layık buna serfürii 

Didi tam tirih ·saib kulu. 
«Açıldı umumi kütüphane· bu. 

* 2. Hazreti Abdülhamid Ban lntfidüb 

Yapdı bir darülkütüb gaayet güzel 

01 şehinşahl maarif perverin 
Ömrün efzun ide Hakkı izzü cel · 

Çdker Saib didi tarihi tam 
.Bu Kii~iibha.nef Umumi bi bedel. 

(B. 1301) 

E:ütübhanenin resmi küşadı 1301 Raina
zanın ilk Cuma günü (Ramazan 1301 1884) 
devrin her meslekden seçkin bir . davetli ka~ 
labalığı huzurunda yapıldı. Yerlere kıymetli_ 
halılar serilmişdi. Bu kütübhanenin uzun 
yıllar müdürlüğünü yapmış bulunan kıymetli 
bilgin merhum İsmail Saib Efendinin anlat
tığına göre o gün kütübhahenin içinde tek 
kitab yokdu, bütün kitab dolablarının rafla
rı bomboşdu. Duadan sonra, davetlilerden, 
hemen o andan itibaren kütübhaneye kitab 
bağışlanması temennisinde bulunuldu. O sı

rada kimin ve nereden alıp getirdiği tesbit 
edilememişdir, ortaya altı cildlik bir takim 
Naima Tarihi çıkdı; bu muteber eserin her 
cildi, bomboş duran dolablardan altı dolaba ., - . .. 
ayrı ayrı dualarla kondu. Samimi ve ulvi bir 
sahnedir. 

Hemen ertesi günden itibaren, ve hemen 
hepsi kıymetli, nadide eserler olarak kitab 
bağışı bir sağmak halini aldı; kü.tübhanenin 
bir tarih taşımayan ilk matbu fihristindeki 
kitab yekunu 8054 dür. 

Mütalaa salonu hergün her tabakadan ve 
her. yaşdan insanla doluyordu. Kitab dolab
larnın rafları da dolmakda idi. Muhitül Ma-
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arif toplantıları da Kütübhanede yapılıyordu. 
Müesse_se Türk irf&nına hizmet yoluna gir
mişdi. 

Hizmet ve. güngünden inkişaf Balkan 
Harbine kadar devam etti. Bu meşum harb 
içinde düşman istilasına uğrayan memleket 
parçalarından kaçırılıp getirilebilen kütüb
haneler de . burada toplanmağa başladı; kü
tübhane · okuyuculara kapatıldı ve mütalaa 
salonu bu yeni kitablara muvakkat depo ol
du. . . . 

Kütübhane Bayazıd imaretinin yalnız al-
tı kubbelik bir bölümünden ibaretti, kitab 
koyacak yer kalmamıştı. Müesseseye_ Maarif 
Nezaretinin eski yakın alakası da kalmamış
dı. Balkan. Harbinin ardından Birinci Dünya 
Harbi başladı; müessesenin bakımı kaybol~ 
du, özenilerek yapılmış camekanların her 
birine · iğreti saflar ilave edildi, kitablar sı

kıştırıldı, içleri tıklım tıklık dolmuş dolab
ların üstüne yığıldı, okuma salonu bölmeler
le küçültüldü, oradan alınan yer de kitabla 
doldu; ve kütübhane, asıl hizmetini göremi
yerek bir kitab deposu haline intikal etti. 

Cihan Harbini takib eden İstiklal Müca
delesi yıllarını da ayni hal içinde geç~rdi; 
Cumhuriyet devrine de o hali ile girdi. 

Kütübhane yersizlikden bunalır iken Ba
yazıd İmaretinin diğer bölümleri harab ve 
bomboş duruyordu. Kütübhane Müdürlüğü 
Vakıflar Umum Müdürlüğünden, mutaiaa sa
lonunun bitişiğinde iki kubbe altı bir böime 
daha istedi, Evkaf istenilen yeri Maarif Veka
letine kiraladı, oraya hemen bir kapu açıla
rak küçük bir nefes alındı, tahtadan alelade 
raflar yaptırılarak, okuyucular tarafından en 
çok istenilen kitablar oraya yerleşdirildi. Bu 
d~ruı;n da 1934 yılına kadar devam etti. 

1934 de «Basma Yazı ve Resimleri Der
leme Kanunu» çıkdı; bu kanun · gereğince 
memleket içi bütün yayınlardan birer nus
hanın kütübhaneye gönderilmesi mecburiye
ti kondu. Kanun, her eseri toplamış muazzam 
bir kütübhanenin. kurulması iç~n çok iyi dü
şünülmüşdü; ancak, gelecek olan kitab, ga
zete, mecmua vesair mutbu eserlerin tasnif 
ve. muhafaza edilebilmesi için kütübhan_ede 
hazırlık yapılmamış, icab eden te~birler alı
namamışdı. Çok kısa bir zaman sonra __ kütüb

. hane yine bir kitah deposu haline geldi, me-

sela: 100,000 den fazla kitabı olan bu mües
sesede ancak 30,000 kadar eser eski defterler 
ile fiş katafoklarında tesbit edilmiş ve oku
yucuya müşkilat ile çıkarılabiliyordu. Bir 
müddet bu durum sürdü. 

·1947 yılında, bugün 100 binden fazla ki
tabı ihtiva eden 1 numaralı deposunun bu
lunduğu kısım reı,to.re edildi.' 1949 da imare
tin diğer kısımlarının restorasiyonu başladı. 
1950 de imaretin fırınları, 1951 de hamur~ 
kar koğuşlan, 1952 de hfç bir izi kalmamış 
olan imaret avlusunun revakları, mermer sü
tunları, baklavalı başlıkları, kemer ve . kur
şunları ile birlikde ihya" edildi. 1954 de de 
aşhanenin baca ve kurşunları yenilen~i. · 

Okuyucusu sayısı, bilhassa katalokların 

geliştirilmesi ile kısa bir zamanda bir. kaç 
misli arttı. 90 kişilik okuyucu salonu her sa
bah çarçabuk doluyordu; sabahları okuyucu
la_r dış kaputla kuyruk yaparak bekleşiyord~. 

1955 yılı sonlarında bina genel. olarak 
onarılmış bulunmaktaydı. Ancak, iç tanzim
de yenilikler yapmak, şehrin büyük bir ih
tiyacına cevap veren bu müessesenin olcuma 
salonu ve ileriki ihtiyaçlarının hiç olmazsa, 
on yıl için pla~iamak gerekiyordu. 

1882 yılında yapılmış ve gereği şekilde 
bakılamamış olan okuma salonunun 40() met
re karelik parkesi, üzerinde gezenlerin ayak
lariyle ses veriyordu. Yer, yer çürümüştü. 

Buna ilaveten salonun duvarlarını çevrele
me kaplıyan eski ağaç dolaplar, okuma salo.
nunu bir kat daha küçültüyordu. 1956 yılın
da bu işler de ele alındı. Salonda bulunan 
dolaplar, İmaretin diğer bölümlerine monte 
edildL Salon döşemesi sökülerek beton ve 
üzerine · kauçuk kaplandı. Ayrıca, masa yer
leri tesbit edilerek, okuma µıasalarına top
rak altından elektrik getirilinek suretiyle en 
modern ışıklandırma tesisatı yapıldı; eskiden 
90 kişi alan okuma salonunun istiab hacmi 
200 okuyucuya çıkarıldı. 

Kütübhanenin evvelce iki adet fiş dola
biyle döndürülen katalok servisi, bu defa tam 
15 adet fiş dolctbına yükselmişti. Her biri 48 
gözlü olan bu dolaplar için de ayrı bir s~ksi
yon kurularak, buraya «Katal9k Servisi» adı 
verilerek hizmete açıldı. Kütüphaneye gelen
ler, buradan geçerek okuma salonuna giri-

. yorlardı. 
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Müessesede 1941 yılında ilk temelleri 
atılmış olan «Cild Atölyesi» de geçen yıllar 
içinde geliştirilmiş ve en modern makinalar
la teçhiz edilmişti. Atölye son yıllarda, kla
sik ve modern olarak iki bölüm üzerine çalı
şıyor ve klasik bölümde, mahir ustalar elin
de en fersude yazmalar kurtarılıyordu. Bü
yük bir itina istiyen bu- bölümün yıllik ka
pasitesi ( 400) cild ve modern cilt bölümü
nün kapasitesi de yılda 10.000 cild den aşa
ğıya düşmüyordu. Atölye, yalnız Bayazıd 

Umumi Kütüphanesi hizmetinden çıkmış, ls
tanbulun diğer kütüphanelerine ve taşra kü
tüphanelerine de cild yapmıya başlamıştı. 

1958 yılında Atölye'de matbaa servısı 

de hizmete açılmak suretiyle İstanbul ve taş
ra kütüphanelerinin küçük çapta basıları, 

karşılaşmıya başlandı. 

1882 yılında ilk temelleri atılan Bayazıd 
Umumi Kütüphanesinin kuruluşu kısaca 
şöylece özetlenebilir. 

a - 200 kişilik çok modern bir okuma 
salonu, 

b - Başlı başına bir kataloğ dairesi. 
Konu, Kitap adı ve yazara göre dizilmiş ka
taloklar, 

c· - Basılı kitaplar deposu. Üç katlı 

olan ve çelik yapı halinde inşa edilmiş ·bulu
nan bu depoda, dört bin metre tul madeni 
kitap rafı mevcuttur. 

d - Periyodikler bölümü: bu bölüm 
Dergi ve Gazete olarak iki kısımdır. Deposu 
ayni şekilde çelik üç katlı 2500 metre tul rafı 
vardır. 

e - Atölye ( Ciltleme ve baskı işleri) 

Haftanın yedi günü fasılasız olarak oku
yucuya açık bulunan Bayazıd Umumi Kü
tüphanesinin «Basma Yazı ve Resimleri Der
leme Kanunu» uyarınca 1934 yılından itiba
ren memleket içi kitap, dergi, gazete ve her 
türlü basıyı tam olarak takip edebilmesi, bu 
müesseseye ayıı bir mevki kazandırmakta

dır. Bunların dışında kütüphanenin halk 
eğitimine fazlasiyle eğilmiş bulunması, bil
hassa devamlı sergileri ve 17.000'i yazma, ve 
yazmaların çoğuda nadide olmak üzere 
250.000'i aşan kitabı ile kütüphanenin İstan
bul şehri içindeki mümtı;ız yerini bir kat da
ha kesinleştirmektedir. 

Şükrü Nail Bayrakdar 

BAY AaID USTA - ikinci Sultan Baya .. 
zıd zamanında · yaşamış namlı yay ustası; 

adaşı olan bu padişahın hususi yaycılarından. 
biri olmuştur. Bazu kuvveti kemankeşliği ile 
meşhur olan Sultan Bayazıd Veli kendi yay
larından bir kısmımda bizzat yapmış ve «ameJ 
li Sultan Bayazıd» diye de imzalamıştır, bu 
yaylar Topkapusu sarayındaki yay koleksiyo-
nundadır; pasişaha bu sanatı Yaycı Bayazıd 
Ustanın öğretmiş olması muhtemeldir. Sanat .. 
karın hayatı hakkında adından başka bilgi. 
yoktur. 

Bibl.: Topkapu Sarayı Müzesi Rehberi 

BAYAZID YANGIN KULESİ - Büyült 
İstanbul Tü~kler tarafından fethinden Cum
huriyet devrinde merhuin vali Haydar Bey 
tarafından kurulan sağlam itfaiye teşkilatı~ 

na kadar üçde birini, yarısını, hatta yarısın
dan fazlasını malı-• 

veden ve saatlerce 
günlerce devam 
eden yangın afet-
leri geçirmişdir .. 
Şehrin simasın1 

değişdiren. mimari 
abideleri yok eden 
ve astronomik ra
kamlar la ancak 
kıymetlen dirilecek 
milli serveti bir 
çırpıda yutup 'yok 
eden ateş faciasına 
karşı ilk koruyucu 
teşkilat da ancak 
on sekizinci asrın 

ortalarına doğru 

büyük vezir ve in -
kilab şehidi Nev-
şehirli Damad İb-
rahim Paşa tara
fından 1720 yılın

da Yen~çeri Ocağı
na bağlı bir «Tu-
lumbacı Ocağı» 

kurulmak sureti 
ile alınmıştır. On- ;.. · ,-. ı ı . 
dan evvel geçen ....r= ..,,_ - il 
ikiyüz yetmiş yıl 

boyunca yangın- Bayazıd yangın Kulesi, 
lar, semt semt ilk şekli (Resim: anonim) 
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şehrin muhafazası ,için kurulmuş Yeniçeri 
kollukları efradı ile yangının çıktığı semt 
halkı tarafından söndürüle gelmiş, ilk ağız 
da önlenemeyen ateşler de, yukar da kay
detdiğimiz gibi büyük ahşab beldeyi sömü'
ren birer ejderha olmuştur (B.: Yangınlar; 

Tulumb::ıcılar; Yeniçeri Tulumbacıları; Kol
luklar; Acemioğlanlar; İtfaiye). 

Yeniçeri Ocağına bağlı Tulumbacı Ocağı 
kuruldukdan · sonra şehrin . her semtindeki 
kolluklara birer yangın tulumbası ile bu tu
lumbayı yangın yerine götürüp işletecek kafi 
mikdarda tulumbacı yerleşdirildi. 

17 49 da Küçükpazarda çıkan bir yangın 
şiddetli bir poyraz ile süratle genişledi, Ye
niçerilerin kumandanlık dairesi olan Süley
maniyedeki Agakapusu Sarayı da yandı. Bu 
yangının büyümesinin başlıca sebebi ateşin · 
vaktinde görülmemesi ye İstanbuldaki kol
luldar da bulunan tulumbacı takımlarını 

yangın yerine toplayamamak olmuşdu. Aga
kapusu yeniden yapılır iken geniş iç ,avlusu
nun bir köşesine de, büyük şehirde yangın 

dumanı ve yalımı gözlemek, yangın başlan
gıcı görülür görülmez şehrin her tarafına 

ulaklar koşdurulup kolluk tulumbalarını ha
rekete geçirmek için yüksek ve zarif «Yangın 
kulesi» adı ile ahşab bir kule yapıldı. İstanbul_ 
da ilk yangın kulesi budur. En üst kısmı, et
rafı fırdolayı camekan bir köşk idi; , kulenin 
günlük bakım işleri, köşkde yangın gözcülü
ğü, ve yangın kolluklara haber verecek ulak
lık hizmeti için acemi oğlanları arasından bu 
hizmetlere elverişli yirmibeş nefer seçilerek 
Yaııgm kulesine yerleşdirildi; ve bu yirmi- · 
beş nefer acemi oğlanına «köşklü» adı veril-
di. -

177 4 yılındaki büyük Cibali yangınında 
m. : Cibali yangınları) Agakapusu · tekrar · 
yaridı, saray ile beraber ahşab yangın .kulesi 
de yandı, öylesine ki, bir dev meşale gibi, İs
tanbulların bir daha göremiyecekleri dehşet 
verici bir manzara olmuşdu. Agakapusu ih
ya edilirken eski yerinde ve yine ahşab ola-
rak ikinci yangın kulesi inşa edildi. · 

1826 da Yeniçeri Ocağı kanlı bir şehir 
muharebesi ile kaldırılır iken (B.: Yeniçeri
ler) , bu ana ocağa bağlı tulumbacı Ocağı da 
kaldırıldı. Agakapusu Şeyhülislamlık dAiresi 
oldu, bu sarayda Yeniçerilerin hatrrası Yan-

gın kulesi de yıkdırıldı. 
İkinci Sultan Mahmud Yeniçeri Ocağının 

yerine Asa.kiri Mansurei Muhammediye (B.: 
Asakiri Mansurei Muhammediye) adı ile ye
ni Türk ordu teşkilatını kurdu; Bayazıddaki 
Eski Sarayı da (B.: Eski Saray) ordunun se
raskerlik, başkumandanlık dairesi yapdı; sa
rayın büyük avlusu da askerin talim. meyda
nı oldu; eski Yeniçeri kollukları da asakiri 
mansure karakolları oldu. 

Fakat Yeniçeri Ocağının ve bu arada Ye
niçeri tulumbacıların kaldırılmasından kırk 

sekiz saat sonra büyük Hocapaşa Yangını ol
du <B.: Hocapaşa Yangınları). Afet tulumba
cı teşkilatının süratle ihyası için hükumeti 
harekete geçirdi, bu arada Bayazıddaki Se
raskerlik kapusunun talimhane avlusunun 
münasib görülen bir yerine de alelacele ah
şah bir yangın kulesi yapıldı; Fak~t Baya
zıddaki bu ilk yangın kulesi içine gözcüler 
(köşklüler) yerleşdirilmeden hala Yeniçeri~ 
lik davası güden· bazı fanatikler tarafından 
ateşe verilip yakıldı. Vak'ayı müverrih Cev,
det Paşa Hicri 1241 (Miladi 1826) yılı ·hadi
seleri arasında şöylece anlatıyor: 

«Sultan Mahmud Agakapusunda yıkdıs 

rılmış olan yangın kulesi - köşkünün bir 
eşinin Seraskerlik kapusunda yapılmasını 

emretti; kagir olarak inşasını irade etmiş ise 
de uzun vakte ·muhtac olduğu için şimdilik 
eskisi gibi ahşab olarak inşasına başlandı .. 
Kule bitinceye kadar yangın gözlem.eğe me
mur edilen asakiri mansilre · neferleri Sü
leymaniye Cainiinin bir minaresinde nöbetle 
gözlücük yapdılar. Kule kısa zaman içinde 
tamamlandı, efradın içine yerleşdirilmesj 
için yapının içinde ve dışındaki talaş ve ağaç 
ve tahta parçalarının temizlenmesi kalmışdı. 
Yeniçeri gayretkeşlerinden oldukları halde 
asa.kiri mansfıreye yazılmış olan müfsidler 
isyan etmek üzere ittifak etmişler ve bulun
dukları taburun. diğer neferlerini de igfal 
ederek büyük zabitlerinin haberi olmadan 
serasker paşa ile başbinbaşı ağanın evlerin-

. de bulundukları' gece mezkur yangın kulesi
nin dibine toplanup kuleye ateş verip yak
mışlar. Garazları serasker paşa ile baş binba
şıyı yangın sebebi ile oraya getirtip cümlesi
ni öldürerek isyan etmekmiş. Halbuki seras
ker paşanın adamları suikasdi öğrenip paşa-
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ya haber vermişler. Derhal tertibat alınmış, 
kapular askerle tutulmuş, mezkur tabur Ak
deniz Boğazına nakledilerek efrad iskeleden 
kayıklara bindirilir iken isyana ön ayak olan
lar tesbit edilmiş ve iskelede idam olunmuş
lardır; gemilerle Boğaza 

gönderilen taburun sair ef
radı da orada muhtelif kıta
lara ve hizmetlere dağıtıl

dıktan sonra idam olunmuş
lar. Bu vak'adan sonra asa.
kiri mansıireye nefer yazı

lanların mazileri hakkında 

çok dikkatli tahkikat yapıl

mıştır». 

Yeni tulumbacı teşkilatı 

Vak'ai Hayriyeden ancak iki 
sene sonra kurulabildi; eski 
kolluk tulumbaları tamir 
edilerek karakollara dağıtıl-• 
dı, seraskerliğe bağlı bir tu-

satır üzerine· yazılmıştır; 
Marizum metin şudur: 

Hak bu kim Sultan Mahmudıın salayı şevkete } 

Bir naziri gelmemiştir olalı dünya bini 

Banii endişesi tecdid kıldı devletin 

Köhne bünyaın elhanı itmede 

hala bina 

Eyleyüb Eski Sarayın ' Babı 

Serasker o şah 

Nev benev yapmakda ande. bit 

nice ala ·bfoa 
Emreyleyüb seraskeri sabık eüL 

seyin. Gaziye 

Buldu bu kaafi şecaat . Kullei 

raııa bina 

Eyleyüb sera.sk~ri la.hik nezaret 

hüsnüne 
Ani manen eyledi guya iki p'a,i 

şa bina·. 
Re,rzcni eflikden · bakdıkca· ziri' 

payine 
Kaldı ke_ndi kaddine hayretde 

bu baıa. tiiiıa ·· 
Olmasa zerrin külahı . asümafıa 

minneti 

Arz ider mi zer alemle kevkebi 

zehri bina 
Diri mülki etmesü11 bu Kulİeye 

muhtac Hak 

Ziynetiçün ~tmiş olsun şalıi 

mülk iri bina . 
. Kullei eflak ciurdukca o şahın 

eylesün 
Zirvei çarha esası şevketin Mev-. 

' ' 

ıa bina 
Sanki takı çarha yazdım izze-

ta tarihimi 

Kıldı Han Mahmôdi Adli Kul~ 

lei vala bina 

. lunbacı taburu teşkil olundu, 
bu taburun efradı da tulum
balarla beraber karakollara 
dağıtılıp yerleştirildi. Kun
daklanıp yakılan Bayazıdda 

Serasker kapusu avlusunda 
ilk ahşab yangın kulesinin 
yerine de bugjin gördüğümüz 
kagir kule, İkinci Bayazıd 
Yangın kulesi yapıldı; yapı 

hicri 1244 yılında tamam
- landı. Kulenin kesik piramid 
şeklinde olan kaaidesinin do
ğu tarafındaki cebhesine Ke
ç~çizade İzzet Mollanın yaz
dığı manzum bir tarih kita
besi konuldu. Kulenin inşa- . 
sına Ağa Hüseyin Paşanın 

-seraskerliği zamanında baş-

lanmış, yapı Hüsrev Mehmed W~~i 1244 (M. 1828 - 1829) 

Paşanın seraskerliğinde ta- ~lli!Mttılliı!iıiHllll!loaiif. Kundaklanup yakılan ah-
mamlanmışdı; üst kısmında şah birinci Bayazıd - Yangın 

beyzi bir çerçive içinde İkin- Kulesinin · mimarı Kirkor 
ci Sultan Mahmud un turası Amira Balyan; bugün gör-
bulunan kitabenin talik ya- _ ~~~ı;ı.w,ııı.... mekte · olduğumuz taş yapı 

d . ..JiU!Jlı/l, il 111 1 1 /11111 \ 111\I IJI - 'k ' ' 
zısı o · evrin en büyük hat- -~ - --= _ _ --:-=- , ı ıncı· Bayazıd · Yangın Kule-
tatlarından Y esarizade Mus- · H" -~ ~ =-- .:;;;;. - _-:' -= ""'::=- -- · ·. sinin mimarı da Senek4;!rim. 
tafa İzzet Efendinindir; ve Bayazıd Yanım Kulesi. Balyandır (B.: Balyan) . 
her satır, iki beyit olarak beş' (Resim: Behçet Cantok) · K. Balyanın yapdığı birinci 
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ahşab Bayazıd · Kulesinin şeklini bilmiyoruz; 
aranırsa ordu · arşivinde _asAkiri mamO.re se
raskerliği evrakı arasında bir resmi buluna
bilir zan ediyoruz. 

Balyan ikinci kagir Bayazıd Yangın Ku
lesinin resmini çizerken, bu kulenin seras
kerlik dairesi avlusunda yipıldıği noktasın
da ehemmiyetle durmuş, kulesinin . esasını 

teşkil eden gövdesini, dikine konmuş ağızdan 
dolma eski bir Osmanlı topu namlusu şeklin
de çizmişdir; taşdan örülecek olan bu top 
namlusunun ~lt ucunu bir kesik piramid şek
lindeki kaideye oturtmuş, üst kısmına da yan
gın gözcüleri için fırdolayı pencereli ve geniş 
ahşab şaçaklı, ve kurşun kaplı . sivri külah 
çatılı bir kagir köşk yapmışdır. 

Son kulenin bu ilk şekli yirmi sene son
ra, 1849 da değiştirilmiş, köşkün üstündeki 
sivri külahlı ve geniş saçaklı ahşab çatı kal
dırılmış, köşkün üsiüne geini pertçeresi gibi 
dört cihete bakan dört yuvarlak pencereli 
birer odacıkdan ibaret üç kagir kat daha ila
ve edilmiştir ve kulenin üstüne etrafı demir 
parmaklık korkuluklu bir cihannüma taraça 
yapılmışdır ki buradan bütün İstanb~l ve et
rafı ayak _altında gözün alabildiğine görünür; 
pek muhteşem bir panoramadır. 

1889 da da kulenin üstüne demirden bir 
bayrak direği-gönderi dikilmiş ve Bayazıd 
Yangın Kulesi bugün gördüğümüz şeklini al
mıştır. 

1894 deki büyük zelzelede kule ehemmi
yetli zedelenmiş ve hemen boşaltılarak esas
lı . bir tamir görmüştür; bu tamirin _ devamı 

müddetince de yangııı gözleyen köşklüler 

vazifelerine Süleymaniye Camiin . üç şeref eli 
büyük minarelerinden birinde devam etmiş
lerdir. 

Bayazıcl Yangın Kulesinin sonradan ila
ve edilen üç katı ile beraber yükseklıği 85 
metredir; giriş kapusundan köşke, -mınare 

ı;nerdiveni gibi döne döne 180 basamak ahşab 
riıerdizenle çıkılır; sonradan sef ertası gözleri ' 
gibiilave edilmiş kat odalara da düz tahta 
merdivenlerle çıkılır. 

Kulenin gövde üstündeki dört katı, aşa
ğıdan yukarıya «Nöbetci katı», «İşaret katı» 
«Sepet katı» ve «Sancak katı» isimler{ ile 
anılır. Kulenin en g~niş kısmını teşkil eden 
Nöbetçi katı kuledeki gözcülerin ayni za-

--------------'-----
manda yatakhane - koğuşudur; gece nöbetci
leri ikişer saatlik nöbetleri dışında buradaki 
yataklarında yatarlar. 

Yeniçeri tulumbacılığı zamanında Agaka
pusundaki yangın kulesi gözcü acemioğlan
larına .«köşklü» adı verilmişdi.. Yeniçeri Oca
ğı kaldırıldıkdan sonra seraskerliğe bağlı 

yeni tulumbacı teşkilatı kurulduğunda Baya
zıd Yangın Kulesinde vazifelendirilen efrad 
iki kısma ayrıldı; sayısını kesin olarak tes
bit edemedik, 20-25 arasında idiler, yaşları 
otuzunu aşkın altı neferi «Kule bekcileri» 
adını aldı, vazifelerf'§adece yangın gözlemek
di, ateşi görüp yerini tesbit ederek . ikinci gu
rupa bildirirlerdi; ikinci gurup ki yaşları 18-
30 arasında ayakları koşarlı, sı;im gibi genç
lerdi ve Yeniçerilik devrinden kalma olarak 
halk tarafından «köşklü» diye anılırlardı· te-

. ' 
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Yangın kulesin,in halk ziyaretine açılması müna
sebeti ile .blr karikatür (Rıfkı, Aydede .. Mecmua
sı); Yazılar: 1) - Haydi kuleye çıkalım o kadar 
eğleneceğiz ki. .. ; Z) - Ah, kalbimdeki ateş ... ,
Sus, yangın kulesindeyiz, nöbetci duyarsa sepet 
çeker .. '.; ·3) Yukarıları daha karanlık ise de şera
reler az. çok tenvir ider; 4) - Nasıl, eğlenceli değll 

miymiş? - Oh.. evet, .fakat pek yorııctı. 
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Yan,:ın kulesi katları . ve işaretleri 

lefonun olmadığı o devirlerde kulenin görüp 
yerini tesbit ettiği yangını Belediye Dairele
ri tulumba sandıkları ile mahalle tulumba 
sandıklarına bu köşklüler haber verirlerdi, 
her gece kulede kaç nöl::ıetçi köşklü yatıyor
sa, yakatlarma esvapları ile uzanırlardı, 
«yangın» haberi verilince hemen fırlar, ayak
larına gayet hafif yemenilerini geçirip yan
gını haber vermekle mükellef oldukları semt
lere doğru dağılır, koşarlardı (B.: Köşklü). 
zamanımızda köşklünün yerini telefon şebe
h"eSi almıştır. 

Bayazıd Yangın Kulesi (B.: Galata Ku
k,.· · tcadiye Kulesi; Yangınlar; Tulumbacı~ 
lar; İtfaiye) köşklülerini İstanbul içine da

. ğıtdıkdan başka, gece ve gündüze mahsus 
ayrı ayrı işaretler de çeker, asardı, ki bu işa
retler hata· kullanıla gelmektedir; gündüz 
işaretleri büyük sepetler, gece işarP.tleri de 
kırmızı, yeşil ve beyaz büyük fenerlerdir; 
yangının nefsi İstanbulda, Boğaz tara.fi ile 
Boğazın Rumeli ·yakasında, yahud' Üsküdar 
ile Boğazın Anadolu yakasında olduğuna gö
re gece ve gündüz işaretleri şunlardır: 

Nefsi istanhnl, Eyyub ve Yeşilköye kadar Ro

meli B■nllyöııö 

Gece : Kulenin iki yanında birer kırmızı fener 
Gündüz: Kulenin iki yanında . .çifter sepet 

Beyoğla ve Boğazın Rumeli yakası 

Gece : Kulenin ild yanında birer beyaz fener 
GQndiiz: Kulenin bir yanında tek, öbür yanında 
çift sepet 

Üsküdar, ve Boğaııu Anadolu yakası 

Gece : Kulenin iki yanında birer yeşil fener 
G-ündftz: Kule.rlin iki yQnında teker sepet 

Meşrutiyetin ilanına kadar Bayazıd Yan-

gın Kulesinde Bekei - Gözcü veya köşklü ktıf 
le efradının zabitine «kule ağası» denilirdit 
Kule ağası· mutlaka bekar olup daima kulede 
yatardı. Gece yangınlarında nöbetdeki bek:ci. 
ateşi görür görmez evvela ağayı uyandırır;' 

ve bekarlığına telmih ile ananevi bir hitab 
olarak; 

- Ağa kalk, bir çocuğun oldu! derdi. .. 
Uyanan ağa da: . 
- Kız mı, oğlan mı? diye sorardı. 
Nöbetci "kız" derse yangın Üsküdar, Bo-

ğaziçi yahud Beyoğlundii, «oğlanı» derse İs
tanbul içinde demekdi. 

Yangın tamamen söndürülünceye kadar 
gece ve gündüz kulenin çekdiği işaretler ye
rinde kalır; asılan sepet veya feherlerin içe
ri alınması da yangının söndürüldüğüne işa
rettir. 

Sepetler ve fenerler kulenin iki yanında 
· bulunan ufki, gemi mahmuzunu andıran di.;; 
reklere . asılır. 

Ayni zamanda büyük şehrin bir kaç ye
rinde yangın çıkarsa, gündüz sepetler karışa
cağı için, ikinci ve ücüncü ve hatta dördüncü 
yangın için işaret bayrakları kullanılır. llk 
bayrak kulenin tepesindeki büyük direğe çe
kilir, diğer bayraklar sepetlerin asıldığı uf~i 
direğe bağlı ipe çekilir; nefsi İstanbul ve 
Eyyub ile Yeşil köye kadar Rumeli banliyö
sü için kırmızı bayrak, Beyoğlu ve boğazın 
Rumeli yakası için sarı bayrak, Üsküdar ile 
boğazın Anadolu yakası için de yeşil bayrak 
kullanılır. Bir misal verelim; evvela Çenber
lita~da, sonra Kuzguncuk'da ve daha sonra 
Beşiktaşda yangın çıkmıştır; Bayazıd kulesi 
işaretlerini• şöyle görürüz: · 

İki yanında ikişerden dört sepet 
Tepe gönderinde yeşil bayrak 
Yan gönderinde sarı bayrak. 

müteaddid yangınlar gece olursa, fenerlerin 
renklerinden bölgeler tefrik edileceği içih 
her bölgenin fenerleri bir biri ardınca asılır
dı. 

Zamanımızda Bayazıd Yangın Kulesi İs
tanbul Belediyesi İtfaiye müdürlüğüne bağ
lıdır. Kıymetli muhabirimiz Hakkı Göktür

. kün kulenin son dt!,rumu hakkında yerinden 
topladığı notlar şudur: 

Bayazıd Yangın Kulesi İstanbul gatete 
v~ ınt:cmualşrının röportaj muhanitl~ri ta-
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rafndan sık sık ziyaret edilen yerlerdendir-; 
bu muharrirler ekseriya kule bekcilerinin ha
tıralarını dinlerler, kuleden görülen İstanbul 
panoramasını da kalemlerinin kudreti ölçü
sünde tasvir ederler; aşağıdaki satırlar Mek
ki Saidin 1926 da Aylık Mecmua da çıkmış 

-bir makaalesindeı:ı alınmışdır: 
«Bayazıd Yangın kulesinin sancak katın

da şiddetli, haşin bir rüzgarın altında yazı

yorum. Kulenin bu son ve en yüksek kısmın
dan şehrin en uzak semtleri görünüyor; san
eak katı, sancak direğinin dikili bulunduğu 

kattır, buradan İstanbul ve civarı, aşağı kat
larda oiduğu gibi pencerelerden bakılarak 
değil, etrafa çevrilmiş demir parmaklığın 
önünde dolaşarak doğrudan temaşa edilir. 
Ben de ağır ağır ve paslı parmaklıklara tutu
na tutuna dönüyorum, gözüm önündeki ge
nişliğin seyrine doyamayoıiım: 

«Ta ... ileride Küçükçekmece sırtları, Sol
da Marmaranın ufukla nihayetlenen bir kıs
mı var; bir sis ve duman yığını halinde Mu
danya sahilleri, Bursa dağları, İzmit Körfezi
nin bir parçası, Bozburun, Tuzla fark edili
yç,r. 

«Bostancıdan Çengelköyüne kadar uza
nan Anadolu sahilinin arkasında hazan dağ
lar ve ekseriya yeşil tepecikler yükseliyor. 
Boğazın, Kuleli Mektebinin kurulduğu koya 
doğru kısmı, ılık bahar güneşinin huzmeleri 
altında baygın uzanıyor. 

· «Kuruçeşme sırtları, Zincirlikuyu, beride 
Kağıthane, daha solda Metris Çiftliği, Malte
pe Hastahanesi, Halkalı sıralanıyor, nihayet 
insanın bakışı tekrar Küçükçekmece sırtla
rına erişiyor. 

«Bazan dağların, kısmen ufkun ve ekse
riya yeşil tepeciklerin çerçivelediği bu pano
rall)a - tabloda, tabiat· sanatkarlığını göster
mişdir. 

«Şehrin büyük meydanlarında binlerc·e 
insan kaynaşıyor,· caddelerde tramvaylar, 
otomobiller, arabalar koşuyor, köprü insan 
kalabalığı altında. Boğaza, Marmaraya, Muh
telif istikametlere vapurlar, istombotlar; mo
torlar Hkıyor, yelken kayıkları süzülüyor, ma
vunalar. salapuryalar sürükleniyor. Tabiat 
bu man .. araya bütün tenevvuu kudretli fır

çası E : tersim etmiş, zıd renkleri toplamış 
ve eserine böylec:e ıiyn.et vermiş. 

«Beri yanda Adalar, şu yanda Üsküdar; 
büyük bir kısmını kaplayan Karacaahme::i 
mezarlığının binlerce servisi.. 

«Karşıda çok katlı apartımanların, cesim 
binaların üst üste dizildiği semtler, beride, 
gemilerin, sandalların, mavunalarm ve sahil
lerinde ekseriyeti teşkil eden mukassi ve 
harab evlerin akisleri ile harelenen Halic. 
Ta uzakda dindar Eyyub, türbeler, ağaçlar, 
kabirler ve camiler arasında. 

«Bir tarafda öyle köyler vardırki sık ve 
saldide ağaçlar arasında kaybolmuş olan kas 
şaneleriyle müftehirdir, bu kaşanelerin için
dekiler, İstanbulun hayatını buzlu ve renkli 
camların arkasından, uzakdan seyrederler. 
Bir yanında öyle mahalleler var ki, basık ta
vanlı evlerinin nasibi daimi bir sefalet ve ye~ 
isdir. Bu kulubeler; ötesi be_r~si çökük,. çarpık 
çurpuk evler o kadar toprağa yakındır ki ne 
şu mut,aazzım apartımanlarıp pancurları ara
sından, ne de zarif köşklerin camları arkasın
dan görülemez. 

«Bir az sonra akşam, Kuleyi çerçevele• 
yen panoramanın üstüne perde perde inecek, 
ve şehrin gece hayatı başlayacak. Gece haya
tı, bu iki keli~e İstanbulun bir çok semtleri 
için acı bir istihzadan başka bir şey değildir. 

<~Gözlerimi Seliiniyeden itibaren Boğaza 
doğru uzayan sahile çeviriyorum. Orada, gü
neşin alçaldığı ve nihayet Topkapu arkasın
da karanlığa karışdığı dakikadan · iki saat 
sonra tek tük ışıklar da söner, hava gazı fe
nerleri mahmurlaşır ve her yer ağır bir uy
kuya dalar. 

«Buna mukabil karşı sahilin azam.et ve 
ihtişamı artar. Birbirlerinin omuzlarında 
yükselen apartımanlardan bol bir ziya·· taşa~, 
aydınlık içinde çalkanan caddelerin hay ve 
huyu ziyadeleşir. . . 

(<Boğazın yıldızların aksi ile pırıld~yan 
suları, daha Çengel köyüne varmadan karan
lıklara ·karışır. Edirnekapu tarafları diğer 
bir çok semtler gibi görünmez olur .. Eyyup 
bu siyah tablonun bir köşesine siner. 

«Kulenin pencerele!'i bütün bu semtlerin 
üzerine açılmışdır. Bu pencerelerden İstan

bulun üstüne çevrilmiş_ bir çift göz vardJr, ki, 
şehriı1 sakinleri_ kendileri içiz:ı daimi bir ala
ka duyan bu nazarlara bigan.edir. 

«Jiu göz, kırk senedir :geceli gündüzlü 
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İstanbulun üzerinden ayrılmadı ve şehrin 
gayri muayyen bir nok~asından çıkacak bir 
kıvılcım, bir duman, bir alev aradı. 

«Kule bekcisi Ruscuklu Mehmed Ağa, 
kulenin sancak katında bana: 

- Kırk yıl bu, dedi, dile kolay ... 
«Yarım metro enliliğinde bir deliğe uza

tılmış tahta merdivenin basamaklarına tutu
na tutuna aşağı indik, Sepet Katı'nı ve İşa
ret_ katı'nı gezdik. Kiremid renginde ve içi 
boş balonlarla işaret lambaları (fenerleri) bu 
katlarda muhafaza olunuyor Mebmed Ağa 
izahat verdi: · 

- Yangın Üsküdarda olursa iki tarafa 
birer, Beyoğlunda olursa bir yana iki, bir 
yana bir, İstanbulda çıkarsa iki tarafa da 
ikişer sepet asarız. Yangın gece olursa Üskü
dar tarafı için iki yeşil, Beyoğlu tarafı için 
iki beyaz, İstanbul için de iki kırmızı lamba 
yakarız. Bu usul çok eskidir. kuleye geldiğim
de de eskidir derlerdi. 

«78 basa~ak indik, kulenin Nöbet Ka
tı'na geldik. Burlida saha genişliyor. Her 
cihete açılmış pencereler diğer katlara nis
betle daha büyük. Pencereler önünde dar ve 
dairevi bir koridor var; merkez kısmında 
yerden bir arşın kadar yükseklikde müdev
ver bir tahta sedir, sedirin üstünde kule bek
cilerinin yatakları serili.: gece nöbet saatleri
ni dolduran arkadaşını uyandırır, nöbeti ona 
devredip kendi yatağına uzanır. 

«Kule bekcisi nöbet mahallindeki kori
d0ru mütemadiyen dönerek ve her dönüşün
de İstanbulun her cihetine açılan pencereler
den şehrin mahallelerine_ ayrı ayrı bakacak, 
gece bir alev, gündüz bir duman arayacak. 

«İhtiyar bekçi derd yandı: 
- Yahgın görürüz, haber veririz, itfaiye 

gider, fakat evin içindekiler veya konu kom
şu ateşi söndürür, itfaiye yangın bulamaz, 
semt halkı, ev halkı polis tahkikatı filan iş 
uzamasın diye vak'ayı gizler, kabak bizim 
başımıza patlar, tekdir işidiriz; evvelki ak
şam Bakırkôyünde Osmaniye Mahallesinde 
yangın haber verdik, itfaiye gitti, inkar et
'mişler, kireç ocağıdır, dumanını kule bekcisi 
yangın sanmış demişler, kırk yıldır gözcülük 
ederim, kireç ocağından hiç bir zaman böyle 
ateş çıkmaz, hasılı kabahat bize yüklendi. 

- Dumanları nasıl tanırsın Mehmed 

.A.ja? diye sordum. 
- Duman kendini gösterir, dedi, ,çıkı

şından belli olur, baca dumanı aheste aheste 
çıkar, yangın dumanı altdan alta yükselir, 
birden bire çoğalır, gözler alışkın, ayırd eder. 

«Kule bekcileri istanbulun bütün semt
lerini tanır, mahalleleri bilir, sokakları talı-, 

minle bulurlar. Mehmed Ağa: 
- Bu da bir derddir, dedi, Kantarcılar

da dersin, Kutucularda çıkar al bir tekdir .. » 
Yıllarca sor.ra Cemaleddin Bildik de Ak

şam gazetesi için Bayazıd Yangın Kulesine 
gitmiş ve o da otuz yıldanberi kule bekciliği 
yapan bir Mehmed Ağa ile konuşmuşdur. 

- Muharrir yazısının bir yerinde "muhatabım 
kırksekiz yaşlarında kadardı" dediğine göre 
bu kinci Mehmedin Mekki Saidin bahsettiği 
Ruscuklu Mehmed Ağa olmadığı aşikardır, 

emekdar kapu yoldaşının· emekdar adaşıdır,, 
belki de Cemaleddin Bildiğin kuleyi ziyare
tinden çok evvel rahmeti rahmana kavuş

muş olması muhtemel olan Rusçllklu Meh
med Ağanın yetişdirmesi, belki de oğlu ola
bilir: Aşağıdaki satırları da Cemaleddin Bil
dikden alıyoruz: 

<(Pencere kenarındaki iskemlede otura
rak bir yandan İstanbulu yüksekten seyredi
yor, diğer taraftan da kule baş memuru Bay 
Mehmetle konuşuyorum: · 

- Otuz senedenberi itfaiyedesiniz ç,yle 
mi? 

- Evet otuz senedenberi.., Bu mesleğe 
18 yaşında iken girdim, hala da içinde_yim. 

. - Emekliye ayrılmadınız niı? 
«Acı bir gülümseme ile cevap veriyor: 
- Biz itfaiyeciler maaşlı değil, ücretli

yiz. Yeni kanunda ücretliler için de tekaüt 
hakkı tanınacakmış! İnşallah o kanun çıkar 
da bizler de istifade ~deriz. 

- Otuz senenizi bu kulede mi geçirdi
niz? 

- Eh, aşağı yukarı öyle sayılir. 
- Büyük yangın olarak hangisini ha-

tırlıyorsunuz? 

- Aksaray yangını... Adliye yangını, 

Atabey hanı. Hayriye lisesi, Zeynep hanım 

konağı. .. 
«Muhatabım, Aksaray yangını sırasmda 

meslekte olmadığını söyliyerek: 
- Ben, , dedi, o zaman 10 - · 12 yaşında 
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' 
bir çocuktum ve kunduracı yanında çıraklık 
ediyordum. Köşklülerin kırmızı· ceket, siyah 
pantolon, hafif yemenilerine mi heves ettim 
ne oidu bilmiyorum; tam 18 yaşında iken bir 
gün kendimi köşklü olarak meslekte buldum. 
İşte o günden bugüne tam 30 senedir de it
faiyedeyim ve işimden bir gün bile bıkkınlık 
duymadım. Vücudumun zindeliğimi gençli
ğimde köşklü adı altında yapdığım koşu spo
runa borçluyum, kuledeki bu merdivenleri 
de yabana atmayın, inip çıkmak da bir spor
dur! .. 

«Bay Mehmed Yangın Kulesinin İstan

bula hizmetinden ·bahsediyor: 
- Öyle yangınlar_ olur ki, bina içinde

kiler mışıl mışıl uykularında iken söndürme 
ekibinin onları yataklarından. çıkardıkları 

olur. Mesela Atabey hanı yangını da böyle 
olmuştur. İçinde~i üç bekçinin yangından 
haberleri yoktu. Ateşi kuleden biz gördük ... 
İtfaiye grupu yangın _mahalline ,gittiği vakit 
gece bekçilerini don gömlek yataklarından 

dışarıya çıkardı ve onları yanmaktan kur
tardı. Adliye Sarayı yangını da, Zeyn~p ha
nım konağı ve Hayriye lisesi yangınları da 
hep kuleden görülerek itfaiye grupuna ha
ber verilen yangınlardandır». 

İstanbula gelen Avrupalı ve Amerikalı 

seyyahlarm içinde Bayazıd Yangın kulesine 
çıkmak fırsatını bulanlar, kulenin en üstün
deki cihannüma tar;;ı.çadan İstanbul panora
masına istinasız hayran olurlar, hunların 

içinde de kalem sahibi olanlar seyahat hatıra
larını tesbit ederken kuleden gördüklerini 
anlatmakdan kendilerini alamazlar. Ondoku
zuncu asırda Abdülmecid zamanında İstan
bula gelmiş olan namlı İngiliz edibesi Miss 
Pardo «İstanbul» adındaki meşhur eserinde 
Bayazıd Kulesinde gördüklerini şöyle anlatı
yor: 

<<İstanbulun şayanı dikkat yapılarından· 
biri Saray Meydanında (Eski Saray - Seras
kerlik Meydanı) yangın Rtilesidir. Çok yük
sek müdevver bir kule olup üst kıs~ında şeh
rin her tarafına müteveccih · pencereler bu
lunur. Pencerelerin bulunduğu yer bekçile
rin dairesidir. Bu bekciler altı kişi olup aske
ri nöbetciler gibi her iki saafde bir nöbet de
ğişdirerek gece· ve gündüz vazife görürler. 

«Güneş batıp ortalığı karanlık kaplar 

iken· yorgunlukdan mütevellid ağır ağır ba
san uykuyu defetmek için nöbetde bulunan 

· köşklü ayaklarına çift tabanlı tahta kundura 
giyer, iki taban arasına konmuş bir yay va
sıtası ile alt tabanlar her adımda yere şiddet
le çarparak köşklünün uykuyu yenmeğe kar
şı gösterdiği gayrete çıkardığı gürültü ile 
yardım eder nöbetini bitiren köşklü kendi
sini yerde serili hasırın üstüne attı mı.hemen 
derin bir uykuya dalar. 

«Bir yangın görürnür görünmez nöbetci 
kulenin daha aşağı kısmında bulunan ikinci 
gurupa ateşi yed ile bildirir; işi onlara bıra
kıp gözcülük vazifesine döner. İkinci gurup 
evvela itfaiyeyi haberdar itler. Bunlar belki 
lngilteredekiler gibi iyi yetişdirilmemişler
dir, fakat cesaret _ve gayretlerine hiç diyecek 
yoktur. Onlar da selahiyet dar kimseleri ha
berdar ider . 

. « Yangın Kulesinin esas vazifesi budur; 
fakat bir tabiat aşıkına, yüksekliğinden ötürü 
yer yüzünde rakibsiz bir zenginlik ve ihti
şamda arz ettiği manzaralar· dolayısı ile de
rin· hazlar bahşeder. Hemen ayak altında 

Saray Meydanı, Seraskerlik kapusu, demir 
parmaklıklı hapishaneler muhafızların çadır
ları. Duvarların gerisinde Bayazıd Camiin 
kubbe ve minareleri görünür. Yanıbaşında 

Büyük Kapalı Çarşının epeyi uzaklara giden 
toplu damları. Belki burası bir seyyah için 
meşhur İstanbul çarşısının büyüklüğü, ,ge
nişliği hakkında en iyi fikir alınacak bir nok
tadır. 

«Daha uzaklarda - deniz ve sahilin, dağ 
ve adanın, koy ve ormanın, ışık ve gölgenin 
imtidad ve imtizacı - hudutsuz tenevvu, tabi
atın en şaşaalı ve en latif görünüşlerindeki 

bu fevkalade ihtişamı nabızları durdurur, 
başı sersemletir; mebhut ve meshur kalan 
seyyah bu aşk ve güzelliği derin derin·' içe 
çeker, kendisini yepyeni bir alemde sanır. 

Diğer tarafda İstanbul şehrinin kısmı 

azamı bir harita gibi önüne serilir. Binlerce 
kubbe ve minarelere bakar, dev-cüsseli çı

narlar çalılar kadar ufalmıştır. Koyu renkli 
serviler öteye beriye dağılmış mezarlıkları 

gösterir. Her taraf da insan el ve zekasının 
eserleri görünür. İnsan kudretinin azametini 
düşünerek insani tafahüre kapılır. 

«Pencereden bakınca Marmara'· · Denizi 
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adaları ile, gözün alabildiğine uzanır. Pırıl
dayan dalgaları, parlak mavi gök altında oy
naşır. Ufukda kar taclı, buhar mantolu Olim
pos Dağı (Ulu dağ, Keşiş Dağı) görünür. Zen
gin ve meskun sahilleri arasında kıvrılan 
Boğaziçi, Fırtınalar Denizine (Karadenize) 
doğru yol gösterir. Diğer bir pencereye geç
diğimiz zaman Halic ayaklarımızın altında 
uzanır. Ü zerinde diğer memleketlerden. getir
dikleri eşyayı boşaltan veya bu memleketin 
servetlerini yükleyen binlerce yelkenli, her 
tarafı kara ile çevrilmiş bu limanda emniyet 
altındadır. Direklerine muhtelif milletlere 
aid bayraklar sallanır, ve muhtelif memle
ketlere aid diller sanki esen rüzgarla yükse
lir. Nazarlar biraz daha ileriye atılır ise yer 
yüzünde eşi bulunmayan kağıdhane vadisini 
çevreleyen tepeler görülür, ve insan oradaki 
suların, koruların ortasında yazlık sarayın 
altın kafesli odalarında, yaşmaklı güzellerin 
arasında bulunduğunu tahayyül ederek ken
dinden ~eçer. 

«Bu suretle taslağı çizilen muhteşem ve 
muhtelif manazırın bahış edeceği hazlara 
karşılık sarf olunacak şey, kulenin üçyüz otuz 
basamağını çıkmakdan· ibaret bir yorgunluk
dur (Miss Pardo'nun bu rakamı çok mübağa
lagalıdır; fakat ahşab merdivende bir deği
şiklik yapılmış olması da muhtemeldir; Ab
dülmecid devrinde daha tatlı meyilli ve ba
samakları daha alçak 330 basamak merdi
venle çıkılır olması· da muhtemeldir}. Baş 
döndürücü yükseklikden büyük ve faal bir 
şehre, kürenin iki kıt'asını bir gümüş tel ile 
yekdiğerine birleşqiren Boğaza, derin esr2-
rengiz ve hayallerin hududu olan, koyu, ren
gin elvan erguvaniye ile ufukda kaynaşan 

vasi denize bakar bakmaz bu yorgunluk.dan 
eser kalmaz». 

Bayazıd Yangın Kulesi İtfaiye Müdürlü
ğü 1. Grup Amirliğine bağlıdır. Baş memur, 
ikinci memur, üçüncü memur ve mülazım 

unvanları ile dört kişilik bir kadrosu vardır. 
Bu dört memur ikişer kişi olarak 24 saatlik 
nöbetle çalışır. Nöbet saatleri kuleden etrafı 
,dürbün ile tarassud etmekle geçer. Belediye 
tarafından kulede ve dışarda giyilmek üzere 
ikişer kat elbise verilir; iç kiyafeti ile dışarı 
çıkmak, ve dış üniforması ile vazife görmek 
ya5aktır. 

Dış kıyafetleri şudur: 
Kasketde kırmızı çuha üzerine defne da-'. 

lı ortasında çaprazlama balta ve merdiven, 
kolda kırmızı sun'i deri üzerine sarı pirinç
den kule işareti, iki santim altında mavi bez
den bir şerit: başmemur 3, ikinci memur 2, 
üçüncü memur 1 ve mülazim yarım şerit 

takar. 
1960 yılı Ekim ayında Yangın kulesinin 

dört kişilik kadrosu, memurların kıdem yıl
ları ve maaşları ile şu idi; 
Başmemur: Mehmed Tezbulut ( 40 senelik) 
800 lira 
2. Memur: Salahattin Ergin (36 senelik) 700 
lira. 
3. Memur: Nuri Nurhan (20 şenelik) 600 
lira. 
Mülazim: Tahsin Atasay (7 senelik) 450 lira. 

Kuleye gündüz asılan işaret sepetleri 1 
metro boyunda ve 1,5 metro eninde, üzerine 
kırmızı boyalı tutkal sürülmüş kanaviçeli 
bir kasnakdan ibarettir. 

1930 - 1935 arasında gündüz sepet asma 
usulü kaldırıldı; sepetlerden biri itfaiye mü-. 
zesine kondu. Sepet yerine· kırmızı, sarı ve · 
yeşil renkler de üç flama ikaame edildi . ki 
renklerin bildirdiği semtler yukarıda yazil
mışdır; halen kullanılmakda olan flamalar 
1,5X2,5 metro eb'adındadır. 

Gece işaretli olarak yakılan fenerlerin 
eni ve boyu 50 sandimdir. 

Kulenin tepesinde otomatik olarak ça
kup söner ve yangın ile hiç ilgisi olmayan 
bir de uçaklara tehlike işareti feneri var~ 
~ır. Bir semt de yangın çıkar da yangın 
fenerleri yakılırsa uçaklara işaret feneri yan
gının devamınca söndürülür. 

Fenerlerde ilk zamanlar çıra, sonraları 
iri yağ mumu kullanılmış olup halen elek-
trik ışığı kullanılmaktadır. · 

Kule bekcisi Ruscuklu Mehmed Ağa -
Bayazıd Yangın kulesinde kırk sene ile 
hizmet rekoru tesis etmiş bir simadır.· 

1865 de Ruscukda · doğmuş, fakir bir ailenin 
evladı imiş, yirmi yaşına kadar esnaf yanın
da ayak hizmetleri görmüş; 1885 Şarki Ru
melinin Bulgaristan tarafından iihakı üzeri
ne bulgar ordusunda askere çağırılmış, kaç
mış, anavatana sığınmış, pek yoksul bir genç 
olarak geldiği istanbulda günde bir çift ek-



-: 2271 -
-~--"-"'-=· .. ·---- . ---~---··-· ----. ··-~----·------

BA.YCU (Hikınet) 

me&e Bayazid Yan
iın Kulesine kil§k
lü yazılmış, vücü
du zinde ve ayak
ları koşarlı, tab'ı 

da işine yatkın_ ol
duğundan on sekiz 
sene mahalle ara
larında koşmuş, ku
lede yatup kalkmış, 
otuz sekiz yaşında Ruscuklu Mehmed Ağa 

_ köşklülükden kule- (Resim: B. Şeren) 

bekçiliğine terfi etmiş, yirmi iki senede bek
cilik etmiş, 1926 yılında 60-61 yaşlarında bu 
vazifeye devam ediyordu, bu tarihden son
raki hayatı tesbit edilemedi (Aylık ınecmu

adan). 
BAYAZID YANGINLARI - İstanbu

lun bütün semtleri gibi Bayazıd da büyük
şehri harabezara çeviren ateş afetlerinde 
bir kaç defa mahvolmuş, ayrıca kendi sınır
ları içinde de tahrib ·sahası oldukca geniş 
yangınlar' çıkmışdır. Tarih kaynaklarımızda 
tesbit edilen Bayazıd yangınları şunlardır: 

Hicri 7 Receb 1127 (M. 9 Temnıuı 1715)_ 
yangını - Ateş Bayazıd Camii yanındaki 

kökcü dükkanlarından çıkdı, Eskinişancı ve 
Kumkapuya kadar geniş bir sahayı kül etti, 
Bayazıd Çifte H~mamı ile Simkeşhane ( o 
zamanlar darbhane) yanan binalar arasında 
idi. -

Hicri 8 Şevval 1153 (M. 27 Aralık 1740) · 
yangını - Ateş bir Salı gecesi sabaha karşı 
bir berber dükkanından çıkdı, evvela bitişi
ğindeki Cağalazade Kethüdası -Mahmud Ağa
nın konağını sarub yakdı, oradan bir kaç 
kola ayrılarak bir kolu Bayazıd Camii yanın~ 
daki Kağıdcılar Çarşısma, bir· kolu da Sim
keşhaneye kadar dayandı. 

Hicri 28 Şaban 1175 (M. 21 Nisan 1762) 
yangını - Ateş gece saat 2 de, gün battık
dan iki saat sonra Desterecilerde ihtiyar bir 
kadının evinden çıkdı ve şiddetli bir poyraz
la süratle genişleyüb afet halini aldı, otuz 
saat kadar devam etti; Divanyolu Çarşısı, 
Tavşantaşından Eskinişancı ve Langaya ka
dar uzanan mahalleler tamamen kül oldu. 
En son yanan binalardan biri de devrin sadı
razamı Koca Ragıb Paşanın konağı oldu; 
kendisi Babialide, miri sadaret sarayında 

oturmakda idi, habet1 aldı&m hiç ehemmiyet 
vermedi:. 

- Bizim başımızda şu miri saray var, 
açıkda kalan halkı, fakir fukarayı düşüne

lim;. dedi. 
Ateşin söndürülmesi için canla başla 

çalışan Yeniçeri ağasının elleri yanmış, bos
tancıbaşı ağa~ın da ayağı kırılmışdı, her iki
si de birer samur kürk ile taltif edildiler. 

Hicri 1327 <M. 1909) yangını - Emin
bey Mahallesinde 111 bina yandı. 

Bibl.: Rı\şid Tarihi; vasıf Tarihi; o. N. Er
gin, Mecellei Umuri Belediye. 

BAYCU (Hikmet) - İki kolu dirsekle
rinden ve iki bacağı da dirseklerinden nok
san olarak dünyaya gelmiş bir vatandaşdır; 
piyade subaylarından Hasan Basri Bey adın
da bir zatin oğlu olup 1923 de Edirnede doğ
du; mütedeyyin ebeveyni oğullarının tali'
sizliğini Allahın bir cilvesi kabul etmiş, Hik
metin aza noksanlığının fikren inkişafına en
gel olamayacağını kabul etmişler ve ona im
kan ölçüsünde bir hususi tahsil temin etmiş-

,, Hikmet Baycu 

(Resim: B, Şeren) 
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lerdi. Dirseklerini el yetine. kullanma ıneleke 
sine sahih olan Hikmet Baycu 194 7 de eniş.
tesinin yardımı ile 1947 de Beşiktaşda bir 
apartıman altındaki küçücük dükkanda pi
yango bayiliği yapmağa başlamış, ayni yıl 
içinde, dükkanın bulunduğu apartıman ki
racilarından bir ailenin kızı bayan Şükran 

ile evlenmiştir; Gönül adında ve 1960 da 
on iki yaşında bir kızı vardır. «Hikmet Ağa
bey»_ diye çağrılan H. Baycu muhitinin sevi
len .bir siması idi, iki kolunu birleşdirip iek 
el gibi kullı;mmakda, yemeğini kimseye muh
tac olmadan yemekde, yazılarını, hesaplarını 
k_endi yazub tutmakda, hatta zar atıp, pul 
sürüp tavla oynayabilmekde idi. Hoş sohbet, 
nazik; çelel:!i, sevimli bir İstanbul hemşehric 
si idi; az.ası tam olub da onları hayır yolun
da kullanmasını bilmeyen bunca gaafile 
muhteşem bir ibret abidesidir; 

Hakkı Göktürk 

BAYER (Galib) - Zamanızımın pek de
ğerli tıb adamlarından, veteriner - baktrio~ 

loğ; sağlam bilgisini asil bir tevazu ile tezyin 
etmiş, vazife aşkı ile memur ciddiyeti ye te-

mizliğinin timsali simaiarda:ıidır; 1892 de İs
tanbulda doğdu, 1912 de veteriner ,'olarak 

meslek hayatına karışdı ve yurdun mÜhtelif 
yerle~inde hayvan hastalıkları mücadelelerin-

de çalışdı. Birinci Cihan Harbinde Çanakka
le, Rumanya ve İran cebheleri harblerine 

alay baytarı olarak · iştirak ettL Milli Müca
dele yıllarında Ziraat Vekaleti Baytar Umum 

Müdurlüğü salgın hayvan hastalıkları şube
sini idare etti, bu vazifede yedi yıl . kalarak 

,1fÇ/~, !;l~o~:jt::::t:s:: 

.{ ' 1 ne asistan tayin edildi 
ı ' ve 1932 yüksek ihti

sas tahsilini tamam
layarak ayni enstitü
de · çalışmalarına de
vam etti, laboratu

var şefi oldu. Muta
hassıs olarak üç ori

jinal mesai meydana 
getiren Galib Bayer 

Galib Bayer 

(Resim: B. Şeren) 
mesleğinde otuzyedi 
yıl devamlı çalışma-

larmdan sonra 1951 de emekliye ayrıldı.>~dı, 
evlad ve ahbabı tarafından daima lnedari if-
tihar olarak yad edilecektir (1952). · 

Hakkı Ğöktürk: 

BAYG:IN - İkinci Abdulhamid devrih
de Üsküdarın namlı bir esrarke~i, .öylesine/~i 
ömrü esrar dalgası içinde geçmiş, ayık za
mam görülmemiş, asıl. adi unutulup «Baygı11i 
lakabı ile anılır olmuştu. · 

Zamanımızda yerini tesbit edemedik, 
müşterisi it ve kopuk güruhundan gençler, 
bir kahvehanesi vardı, esrar çekdirirdi, f~
~at bu kahvehanede ekseriya küçük karde
şi Rifat ile Sürmeli Mustafa adında ocakfa
lık yapar mahbub. delikanlısı buluriur, ken
disi araba sürücülüğü yapardı. Çift atlı yük 
arabası surerdi, ve yaman sürücü idi. Rifa:t· 
evli, geceleri evine gider, Baygın bekar, kah .. 
vehanesinde yatardı. Esrarkeşlik yolunda gü.
zel fıkradır: 

Baygın, bir· gün arabası ile· Üskü.darda. 
Dutlukahve semtinden geçerken; ·ayakdaş~ 

!arından Zibidi Ahmedin kahvesi önünde 
mola ver..ir. Misafire hemen bir nargile ikrain 
edilir, keyif ehli ağzı ile «Kabak», birkaç 
nefes çeker,·. dalgasına dala~, Zibidi'nin · kah
vesinden çıkar, kendi tekkesine döner, ve bir 
peykenin üstüne uzanır. Artık bir alem: Pe
ripeyker civanlar, cennet kaçkını huriler ... 
Yağmur kuşağından köprüler . . . Billurdan 
havuzlar ... Çiçek gibi kokan kelebekler.,. 
Kuşlar gibi öten çiçekler ... Ya hey ... 

Gözünü açar ve elini alnına vurur:' 
- Tuh .. be!.,. 
Ocakçısı oğlan, birkaç :müşteri: 
- Ne oldu usta?! .. 
- Ne oldu be Baygın?~-
Diye sorarlar .. 
Esrarkeş: 

- Ne olacak, der... Arabayı 
kahvesi önünde unuttum be! .. 

- Nasıl oldu?. 

Zibidinin 

- Nasıl olacak?. Kahveden çıktım .. tH-
neceğim zaman, araba küçülüverdi .. : Aya-· 
ğımı atsam çatır çatır ezilecek ... Cebime kô
yup getireyim dedim, ağır ... Kaldıramadım., 
Bıraktım, geldim!. 

Bibl.: vasıf Hiç, Not. 

BAYILDIM ÇIKMAZI_,.. Eyyubda İs
lam bey Mahallesindedir. Tahtaminare BÔs~ 
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tan çıkmazı karşısında bir ar.abanm rahat 
geçebileceği genişlikde kabataş döşeli, kavis-.~ 
li dik yokuş bir çıkmaz sokaktır; sağ kolda 
Bayıldım sokağı ile bir kavuşağı vardır. Bi
rer ikişer katlı, kağir, ahşab, hemen hepsi 
bağçeli evler mutevazı gelirli aile mesken
leridir. Sokağın bitiminde bağçesine onüç 
basamak beton merdivenle çıkılan iki katlı 
yeni beton bir ev sokağın en hakim nokta
sındadır. etrafa koşca bir nezareti olsa gerek_
tir {Eylul 1960). 

Hakkı· Göktürk 

BAYILDIM SOKAĞI - Eyubda İslam
bey mahallesi yollarından, Bayıldım çıkmazı 
ile Tahtaminare Bostan çıkmazı arasında, bir 
dağ yolunu andırır; Bayıldım çıkmazı kavu
şağından evvela. dört basamak merdivenle 
başlar: kaba taş döşeli, sağlı sollu, birer iki
şer katlı ahşab veya ;lqığir beş altı evin ara
sından geçerek gaayet dik bir geçi yolu - pa
tekaya inkilab eder, bağçe ve bostanlar ara
sından tırmanarak Tathaminare Bostan çık
mazına ulaşır (Eylul 1960). · · 

Hakkı Göktürk. 

BAYILMAK - Halk ağzında ve külha
ni argosunda keseyi boşaltacak, bütceyi sar
sacak derecede para harcanarak; istek dışı, 
herhangi bir mecburiyet ile para vermek, 
harcamak; misaller: 

- Yılbaşında üçyüz kağıdı bayıldık ... 
Tavla oyununda: 
- Yirmi lirasına, bir beş daha ver mı

sın? 

- Sen hele on kağıdı bayıl, oynarım ... 
- Hergün peynir ekmek yesem üç ka-

ğıt boğazıma, bir papel de cigaram, bir pa
pel de ;bay-ılıyorum beni yatıran kahveciye ... 

~A,YKAL (İsmail) - Enderunu hüma
yunun ye_tişdirdiği son simalardan, sohbeti 
tatlı, kalem sahibi bir İstanbul Efendisi· ku-. . 1 

ruluşu yıllannda Gazanferağa Belediye Mü
zesi Müdürlüğünde bulundu. 

· 1888 de Beşiktaşda Şenlikdede mahalle
sinde doğmuştur, babası İkinci Sultan Abdül
hamidin faytoncubaşısı Amasyalı Halil Ağa
dır. Önce Beşiktaşda Kaptan İbrahim Ağa 
ibdidai mektebinde ikinci sınıfa kadar oku
du, 1898 de on yaşında iken Enderunu hü
mayun mektebine alındı, Seferli Odasına 

-ycrleşdirildi, ve bu mektebde idadi derece-

sinde bir tahsil tamamladı.. O devirde Ende
run, Osmanlı devlet adamlarının yetişdiği 

yer olmakdan çıkdığı için, Faytoncubaşızade 
İsmail Bey münevver bir saray memuru ola
rak yetişdirildi ki bu memurlar «Hademei 
Hassa» diye . anılırlardı. Sarayda, Osmanlı 

Hanedanı yurd dışı edilinceye kadar yirmibeş 
sene kaldı. Aşağıdaki satırları, 19·47 senesin· 
de isteğimiz üzerine İstanbul Ansiklopedi
sine tevdi ettiği mektubdan alıyoruz: 

«Sarayda geçen yirmi beş yılımın hiz
met hatıraları şunlardır: 

«1910 yılında. İstanbula gelen Bulgar kı
ralı Ferdinand'ın hizmetine verildim, şehri
mizde kaldığı müddetçe ikaametine tahsis 
edilen Şale kasrında çalışdım. Onu takiben 
Sırp kıralı Petronun da maiyetine verilerek 
ayni · merasim dairesJnde bulundum, bu kı

ralı memleketine dönüşünde Ertuğrul Yatı 
ile önce Aynaroza, sonra Selaniğe götürül
dük. Kıral yatı terk ettikden sonra ehalinin 
gösterdiği arzu üzerine, Sultan Mehmed Re
şaddan telgrafla izin aldıktan sonra bir haf
ta Selanikde kaldık ve halka yat{ gezdirdik. 
Bu bir hafta içinde akşamları mürettebitin 
temizlik işi gözümüzün önüne geldikce içim-
sızlar. · 

«Beşinci Sultan Mehmed Reşadın Edir
ne ve sonra Rumeli seyahatlarında maiyetin
de bulundum. 

«1911 de, kendi memleketinde hududla
rımıza yakın bir seyahata çıkmış olan Rusya 
Çarı Nikolaya Padişahın dostluk selamını 

götüren Gazi Mahmud Muhtar Paşa reisliğin
deki heyet ile bir likde Hamidiye kruvazörü 
ile Livadye (Yalta) ye gittim. Bu seyahat
daki vazifem tamamen hususi idi, padişahın 
Çar'a zati hediyesi olarak bir sandık Hacı 

Bekir şekeri ile bir Hereke halısı götür
müştüm; mefruşatı hümayun müdürü mer
hum Hacı Akif Beyin maiyetinde idim. 

«Yalta dönüşümden bir müddet sonra, 
1912 yılının Mayıs ayında, aylığımı Enderun
dan almak, şartı ile veliaht Yusuf izzeddin 
Efendinin hizmetine verildim. Şehzadenin 
yanında dört yıl çalıştım( çok mühim hadi
selere şahid oldum, ki rnufassalen kaleme 
almakda olduğum hatıralarımda anlatılml§tır. 
1915 de intihar eden Yusuf lzzeddin Efendi
nin döşeeinde çenesini ben bajladım. 1916 da 
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Şehzade Abdülmecid Efendinin maiyetine 
_geçtim. Osnıanli Hanedamnın son halifesi 
olan l:n.ı zatin yanında, memleketden çıkarıl
dığı c :::eye kadar sekiz sene kaldım. 

, «( ,mhuriyetimizin adaletini bilhassa 
belirtn:.~k isterim, ne kadar saray mensubu 
varsa hepimiz, iktidarımıza göre birer hiz
mete tayin edildik; Topkapu sarayında bi
rinci sınıf hazine memuru oldum; sonra ye
ni teşkilata göre sırası ile mfıtemed, ikinci 
katib, kütübhaneci oldum, 1945 de emeklili
ğimi isteyerek ayrıldım; 1946 yılı Şubat ayı
ııın birinci · gününden iiibaren yeni kurulan 
lstanbul Belediyesi müzeler müdürlüğüne ta
yin · edildim». 

İsmail Baykal 1947 de bir Saray Tarihi 
yazrrıakda olduğunu söylemişti; bu konuda, 
~İafız tıyas'i.rt «Letafi Enderfıniyesi gibi kıy
metli fakat çok basit bir "kaç hatırıadan sonra 
ciddi ·kaynak olarak müracaat edilen onye
dinci ·asır · muharrirlerinden Enderunda Has 
odalı Mehmed · Halifenin bir . makaalesi ile 
i9;· asir yazarlarından Enderunlu Tayyarza
de Ata Beyin beş cildlik. «Enderun Tari
hi>; nden başka eser yoktur; Ata Beyin 
eseri · sarayı İkinci · Sultan Mahmud 
devrinde bırakdığına göre, bu hüküm-
darın son zamanları ile Abdülmecid 

. . . ' 
Abclülaziz Beşinci Murad İkinci Abdülhamid ' . ' 
Beşinci Mehmed ve Altıncı Me~ed ile sa-
d~ce Halife Abdülmecid devirlerinde Os
manlı Sarayı vekaayiini ihtiva · edecek bir 
·eser riıılli kütübhanemizde mühim bir ' boş
luğu dolduracaktir. 1951 yıhnda Niyazi Ah
~ed '.Batioğlunun çıkardığı «Tarih Dünyası» 
adlı inecmu'.lya mühteHf konularda makale-
1er ·- yaza.n İsmail Bay kalın mühim eserının 
ne olduğunu bilmiyoruz; yarım kalmış ise 
pek hazindir. Belediye Müzeleri Müdürlü
ğünden ayrıldıktan sonra kendi durumu 
hakkında da bilgi edinilemedi. 

- BAYKAL (Mehmed Kemal) . - İstanbul 

Belediyesinin iffet ve istikaamet sahibi tec
rübeli meniurlar::.ndan; kendine has sevimli 
halleri He bir · meclis adamı, nesli gün gün
den' azalan bir «İstanbul Efendisi», kendi 

:.tabiri ile bu ansiklopedinin «hayran bir oku-
-yucusu»; R. E . Koçu'nun da «hakiki dost» 
bildiklerinden,· öyle ki, bu şehir kütüğünün 

-,tahakkuku yolundaki yorucu çalışmalardan 

1947 de bir Kasımpaşa cevelanına · yedi ';i ; / 
kadaşdan biri olarak iştirak etmiş; yotulü:p> 
ilk pes edenlerden biri olmuş, ve bil' . gi.µı, 
son nefesini bu eserin müsveddeleri ü~eriri.{ ' 
de verecek olan adama acımış ve acısitı.ı ği>i 
yaşları ile ifade etmiştir. \\ i . \ 

1900 de İstanbulda Mercanda doğdti, ba\ 
bası kantariye malı üzerine ticaretle me~ğ~F 
Kastamonulu İslamizade Ahmed İhsan · Beyl), 
dir, kendisi de soy adı kanunundan evvJi 
İslamzade Kemal Bey diye çağırılırdı. Kadı ... 
köy Sultanisini ve Dişçi M~ktebini bitirin.iş-

tir; fakat diş tabibliği diplomasında kalrtrış, 
ömründe tek diş bile çekmemiştir. Babası~ 
nın yazıhanesinde ticaret iştigal et.miş; 1931. 
de memuriyeti ticarete tercih ederek Beledi~ 
ye İktisad Müdürlüğüne intisab etmiş, hep 
ayni müdürlükde demirbaş eşya /;;ibi kal- • 
mış, kalem amirliğine kadar - yükselmiştir-. 

Son samimi dileği «nikah memuru>> ol~ak:.'. 
tır, nikah · memurluğunun ne kadar şirin ·. bir 
vazife olduğunu yakın dostlarına bir s~er 
halinde nakleder ki İs\anbul ·Ans~klöpedi~i 
de Kemal Baykal'ın, bir gün kendisine bi~ 
çilmiş kaftan bu işe kavuşmasını niyaz eder. 

Amatör bir keman icrakar ve renamdır· 
' 

çoğu tarihi eserlerle olmak üzere hayli kitab 
sahibi idi, pek yazıkdır ki -1949 da Çarşarrı: 
hada, bir ömür mah~ulüne zevcesinin hulli
yat bedeli de katılarak satın aldığı evceğiz 

yanmış, kitabları ve kendi elinin emeği re
simleri de bu yangında mahvolmuştur. Bil 
acının tesellisini ruhunun asil salabetinde 
bulan Kemal Baykal zevcesi, ve biri kız 

, biri oğlan iki evladı ile tekrar kira bucağına. 
düşmüş, yanan evini yıllarca sonra 
yapdıra bilmiştir. 

Nargile tiryakisi
dir; iskambil kağıdı 
oyunlarından «pra
fa»'yı çok iyi oynar, 
yenildiği zamanlar 
y'anına muhakkak bir 
«düztaban dost» o
turmuştur, gençli
ğinde ara sıra bade-

ye iltifat ederdi; or
taya yakın kısa boy~ 

ludur, arkadaşları a
rasında «kara Ke-
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mijl» diye anılır, esmer .benizli; gaayet zeki, 
güzellik üzerinde ciddi, sağlam zevk sahibi~ 
dir. 

BAYKARA ·(G~vsi) - Miladi 1902 
Mart'ının 24. Pazartesi (Rumi : 1318 Mart 
11) günü Yeni· kapu Mevlevi dergahında doğ
muştur. Annesi Şevkiye Hanım Babası Yeni
kapu tekkesi son şeyhi Mehmed Abdülbaki 
Dede efendidir <B.: Baykara, Mehmed Abdül
baki) . . 

Gavsi Baykara baba tarafından, hasib ve 
nesih bir soya sahihtir, tarihte çok ün almış 
bir tekkenin, Yenikapu Dergahının Şeyh 

silsilesine mensubdur ki bu şeyhlerin hepsi 
kendi devirlerinde birer feyiz kaynağı olan 
kimselerdir. 

San'atkar ilk mu~iki derslerine büyük 
babası Şeyh Celaleddin Efendiden, henüz 
beş yaşında olmasına rağmen, kudümle bü
tün küçük usulleri velveleli olarak vurma
sını öğrenerek başlamıştır. 

Çok sevdiği ve çok benzediği büyük 
babası Celaleddin Efendinin vefatı üzerine, 
posta geçen babası Abdülbaki Efendi tara
fından kendisine · hoca olarak nasb eq.ilen 
Halid Dededen (Ney) meşkine başlamış, bir 
·zaman sonra tekkenin neyzen başılığına ge
tirilen Rauf Yekta Bey'in halka-i tedrisine 
dahil olub •diz döğmeye başlamıştır. Zakai 
zade Hafız Ahmed Efendiden istifade etmiş
dir. 

Tahsil . hayatına bir göz atacak olursak 
şu şekilde sıralandığını görürüz, önce Mek
tebi Osmaniye girmiş ve üç sene devam et
miş. Bundan sonra Galatasaray Sultanisine 
girmiş fakat birinci Cihan harbinin patlak 
vermesi neticesinde mektebin bir kısmının · 

Gavsi · Baykara 

(Besim: Nezih) 

hastahane oluşu ve 
diğer kısımda tecj.ri~ 
satın nehari yapılma
sı sebebile Yenikapu 
tekkesine daha ya-

, kııı olduğu mülaha- ' 
zasile Davutpaşa sul
tanisine girmiş, niha
yet Babası Şeyh Ab
dülba.ki efendinin em
rile Darülhilafetül 
Aliyye Medresesine 
girib tahsiline de-

2S't7 - l3A YKARA (M. Abdulba.ki) 

vam etmiştir. Bu sırada 17 yaşında mıtrıba 

çıkmış ve baş dede olmuştur. Bu vazifesi 
tekkeler kapanıncaya kadar devam etmiştir. 

Bu irfan ocağında yetişen sanatkar dev
rin bir çok üstadlarını yakından tanımak fır
satını bulmuştur. Bunlardan Tanburu Cemil, 
Udi Nevres, Rauf Yekta, Suphi Ezgi Beste
nigar Ziya, Lemi Atlı, İsmail Hakkı, Rakım 
Elkutlu ve daha bir çokları. Ve bilhassa San'
atkar san'at kudretini Şeyh Ali Nutki, Şeyh 
Osman Salahaddin, Şeyh Celaliddin . Dede 
efendiler gibi devrinin en büyük alimlerin
den veraset yolu ile almış, Bestekarlığı da kü
çük yaşta başlamıştır. Nihayet askere giitiği 
zaman tekkeler lağv olunmuş, avdetinde bir 
müddet Adanada İtibarı Mi.lli Bankasına gi
rib memurluk yapmış fakat musikiye olan 
sonsuz bağlılığı dolayısile istifa etmiş, İstan
bula gelib musiki hayatına başlamıştır. 

1941 Yılında konservattıara neyzen ola
rak dahil olmuştur. 

Bu devreye kadar bestelemiş olduğu 150 
kadar eserini yırtıb yerine daha olgun ve öz• 
lü besteler yapmaya başlamıştır. Yani onun 
eserleri Kırk yaşından sonraya aittir. 

Bestekarlık vadisinde daha çok saz eseri 
meydana getirmiştir. Şarkılara ikinci dere
cede önem vermiştir. Halen fi0-60 Eseri mev• 
cuttur; bunlardan «Nihavend Saz Semaisi», 
«Puselik Saz Semaisi», «İsfahanek Saz Seıı:ı:a_.... 
isi ve Peşrevi», «Arazbarpuselik Peşrev ve 
Saz Semaisi», «Acemaşiran Saz Semaisi» ile 
«Rüzgar», «Yankı» «Deniz ve Mehtab» gibi 
modern uslübdaki eserleri en sevdiği beste
leridir. . 

Şu satırların yazıldığı anda yani 1959 se
nei miladisinde 57 yaşında olub Atik Ali:de 
oturmaktadır. 

Hakkı Göktürk 

BAYKARA (Mehnıed Abdülbaki) -
Şair, edib, Yenikapu Mevlevihanesinin son 
şeyhi; 15 Ramazan 1300 (Miladi 20 Temmuz 
1883) de bu mevlevihanede doğdu, babası 
Şeyh Mehmed Celaleddin Efendidir. · 

Aile, Aksak Timurun zulmünden Anado
luya kaçarak Kütahyada yerleşmiş Pir Baba~ 
sultan Horasani adında bir cedde bağlıdır; 

bu zatin ahfadından Kütahyada halveti şey
hi Ahmed Efendi üç oğlunun terbiyesini)<ü
tahya Mevlevihanesi şeyhi Sakıb Pede Efen-
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diden rica etmiş, bu 
suretle bu üç kardeş 
mevlevi olmuşlar, 

bunlardan Ebubekir. 
Efendi de miladi 
17 46 da İstanbulda 
Yenikapu Mevleviha
nesine şeyh olmuş

tur. O tarihden iti
baren bir buçuk asır · 
bu meşhur dergahın 
şeyhliği babadan ev
lada bu ailede kal
mış, Ebubekir Efen
diden. sonra sırası ile 
oğlu mftsikişinas ve Abdülbaki Baykara 
şair Nasır Abdülba- (Resim: Nezih) 

ki, onun oğlu Mehmed Celaleddin · ve onun 
oğlu Mehmed Abdülbaki Efendiler Yenika
pu Mevlevihanesi şeyhi olmuşlardır. 

Abdülbaki Efendi dergah civarındaki 

sibyan mekteb'inde, Darüttahsil'de okumuş, 

1897 de Davudpaşa Rüşdiyesini bitirmiştir. 

Molla Dainiye kadar Demircili Ahmed Fu
ad Efendiden okuduktan sonra asrımızın 

namlı şarkiyat alimi İsmail Saib Efendiden 
ikmali tahsil ederek ilmi icazetname almış

tır. Uzun yıllar babasının dergahda verdiği 

mesnevi derslerinde bulunmuş, ayrıca Süt
lüce Dergahı şeyhi Elif· Efendinin mesnevi 
derslerine de devam etmiştir. 1908 de baba,., 
smın vefatı üzerine Mevlevihaneye mesnevi
han ve şeyh oldu, henüz yirmibeş yaşında idi; 
1925 de Türkiyede tarikatlerin lağvine ve 
dergahların reddine kadar on yedi yıl da 
şeyhlik yapdı. 1925 den sonra İstanbul Türk 
Ocağı Müdürlüğünde, kütübhaneler tasnif 
komisyonu azalıklarında bulundu; 

İlahiyat ve Ed,ebiyat Fakültelerinde 
farsca muallimliği yapdı; İlahiyat Fakültesi 
mecmuasına ilmi makaaleler yazdı, basın 

aleminde şair olarak arandı, edebi - mizahi 
mecmualarda şiirleri intişar etti. 28 Şubat 
1935 Perşembe günü vefat ederek vasiyeti 
üzerine Yenikapu Mevlevihanesine giderken 
Çınaraltı Mezarlığı denilen mezarlığa defne
dildi. 

Son derecede nazik ve nüktedan bir zat 
idi; neslindeµ. pek az kimse kalmış zarif bir 
İstanbul ~fendisJ idi. Mesnevi okutduğu za-

manlar, talebeleri, bilgi salahiyetinden' baş
ka tala.katine ve sesinin halavetine . ayrıca 

hayran kalırlardı. Türkçe ve Farsca pek ç~~Vi 
siir yazmıştır; ebced hesabı ile manzum tarifi{ 
;öy lem ekte ise zaman~ın en önde üstad( i~fiJ 
yakın dostlarından ve hayranlarından Eb1.1:-
suudzade Suud Bey merhum Abdülbalc{ Bay .. 
karanın şiirlerini toplamış, «Enfasi Baki{Waı 
altında Fatih Millet Kütübhanesine ·· hediye 

etmi6t~~~ Gavsi Baykara, kendisini ra~lll~f :: 

ile yad ettiren hayrül halefidir. ··. . ; 
BAYLAV (Mehmed Naşid) - Muallim, · 

Eczacı ve kimyager, bu ansiklopedinin yaz!' 
ailesinin seçkin simalarından biri; 1903 d; 
Manastırda doğdu, Manastır · eşrafından lnü
teahhid Rifat Beyin oğludur, on sekiz evlad
dan hayatda kalmış ;üç erkek kardeşin ikin
cisidir. Validesi Lebibe Hanım Konyadan ge.: : 
lip Manastırda yerleşmiş bir ailenin kızıdıf/ 
muammerinden olub bu satırların yazıldığf 

sırada hayatda ve sihhatce zinde idi. . \ .· 
Aile Balkan Harbi muhaciri olarak ls41 

tanbula gelmiş, Rüat Bey Balıkpazarında. 
bir ticarethane açarak bilhassa İzmir ile zen
gin üzüm ve incir ticareti yapmış, İzmir iş
galinde ağır ziyana uğramış ve o yıllarda. 

salgın bir afet olan «İsp~nyol nezlesi»nden. 
ölmüştür. 

Naşid Baylav ilk tahsilini Manastrr ft.
tihad ve Terakki mektebinde yapmiş; aske~f 
rüşdiyeye kaydının birinci ayında BaJkaii 
Harbi başlamış, hicretden sonra 1stanbulda 
Mercan Sultanisini bitirmiş, Eczacı mektebi
ne girmiş, hem bu mektebin, hem de ayrıca 
devam ettiği İstanbul Darülfünunu Fen ~f;" 

kültesinin Kimya 

NAşid Baylan 
(Resim: s. Bozcalı) 

::r7:ıe:~~7şt::i~:ııı: 
:fünunda. Tıbb(~f~ij.f. 
tat ve Müfr~ati /l'ı~ · 
asistanlığı, · ·_wf: )~sis- · 
tanlığı, Farıtiako~tıo
zi doçentliği:.i ve~lg
fesör . vekiUiğL. )'~~} 
mış, 1944 de. Ortt~~FT 
siteden ayrılara~ · ~tL 
se muallimliğinl ... tel'
cih ·etmiştir. •· .. •·•\ ) i .. • 

Bu satırların yazıl-
. dığı 1960 ••. ·· yıluı~~ 



ANSİ'KLOPJ!:DİSİ --- 2279 - · BA'YRAK 

!Rtımj.rnl Erkek Lisesinin kimya muallimi 
bulunuyordu. Daha evvel. Üniversite kadro
sunda çalışır iken dahi Kuleli Askeri Lise
sinde kimya, Şemsülmekatibde tabiiye ve 
kimya, Darüşşefakada tabiiye ye kimya, Da
rüşşefakanın muallim kısmında tabiiye ve 
ziraat ve Vefa Lisesinde de fen bilgisi mual
limliği yapmışdı. İkametgahının bulunduğu 

Beşiktaşın Halk Evinde de yıllarca müze ve 
tarih komite.si başkanlığı yapmış, Beşikta

şm tarihi eserleri üzerinde kıymetli tedkik
ler tahakkuk ettirmişdir. Süleymaniye Spor 
kulübünün da uzun yıllar idare heyetin.ele 
çalışmıştır. İstanbul Ansiklopedisinin yazı 

ailesi içinde kalemi bir otoritedir; mesela 
«Attar» ve «Baharat» maddelerini yazabile
cek tek isimdir. İhtisasına geniş umumi ~ül
türü ayrı bir revnak vermiştir. Hoş sohbet, 
dostlarına vefakar, işinde titiz, güzel resim 
yapar. Tamamlanmış fakat basılmamış «Tıb 
ve Eczacılık aleminde Mısır Çarşısı» ve «İlaç 
yapılan nebatların müayene ve teşhisleri» 

adında iki değerli eseri vardır; «Nebat isim
leri lügatı» ve «Eczacılık tarihi vesikaları» 

adlı iki eser üzerinde de çalışmaktadır; . bir 
· de güzel ·«Türkiye Nebatları» koleksiyonuna 
sahibdir. «Fatih Sultan Mehmed d.evrinde 
t1b eserleri ile ilaçlar» adlı bir eseri d~ İs
tanbul fethinin beşyüzüncü fetih yılı müna- · 
sebeti ile 1953 de Tüı kiye Tıbbi Müstahzarat 
Laboratunrları Derneği tarafından basdınl
ımştır. 

Kitab olarak bastırılmış olan eserlerin
den <<Farmakoknozi'nin manası ve vazifele
ri» «Memleketimizin tıbbi nebati mahsulleri 
(Drogları) hakkında bir kaç söz» adh eseri , 
ile yine orta ve liselerin kimya kitabları, 

halen, bu kitablar bugünkü liselerimizde 
okutulmaktadır. 

Matbu olmayan diğer eserlerinden «Top
kapu sarayı helvahanesinde padişahların 

nefsi hümayunları için pişen ilaçlar» ve ay
rıca büyük bir kitap olarak yazılmış «Eski 
kuvvet macunları» vardır. 

Eczacılık ve kimyagerlik aleminin ta
nınmış simalarındandır. 1931 de ilk «Iı'arma
kolog» mecmuasının ~ahiblerinden olup mec
muasını da senelerce neşriyat müdürlüğünü 

ifa etmiştir. Türkiye Eczacıları cemiyetinde 
senelerce,,, çalışmış, ve Türkiye Farmakoğla-

rı birliğini'de ınüessislerinden biridir. 
Çocukluğunda ve gençliğinde uzun 

zaman Süleymaniye kulübünün birinci takı
romda sağ açık ve sağ haf olarak futbol· oy
namıştır. İstanbulu semt semt çok gezmiş, 

dolaşmış, büyük şehri iyi tanır olarak da 
şöhreti vardır. 

BAYRAK - İstanbulda dini ve milli 
bayram günlerinde bütün liman vapurları

nın direkleri rengarenk donanma bayrakları 
ile donatılır. Eskiden yeni bir padişahın tah
ta oturduğu gün, şehzade ve sultanların do
ğum şenliklerinde de konaklar, saraylar, çar
şı boyları gemiler gibi donanma bayrakları 

ile donatılırdı (B.: Suri Hümayun; Veladeti 
Hümayun) ; «Bayrak Donanması» tarih lu
gatımıza geçmiş bir kelimedir. 

Eski İstanbul Tersanesi ıstılahında bir 
de «Bayrak Askeri» vardır; yelkenli harb 
gemileri, kalyonlar devrinde (XVIII ve XIX 

. asır), cenkci efrad, bir sefer mevsimi için, im
paratorluğun sahil halkı gençleri arasından 

ücretle toplanırdı, bunlar İstanbula getirilir 
ve gemilere dağıtılı:rdı ve kendilerine «Bay
rak Askeri» denilirdi, sefer dönüşünde de 
sağ kalanlara paraları ödenir, memleketleri
ne yollanırdı; bayrak askerliğini meslek elin
miş binlerce yalı uşağı vardı. 

İstanbul ağzında bir «Bayrak açma» de
yimi vardır; «isyankarlık, edebsizlik, şirret

lik» manasına kullanılır; şair Ayni bir çap
kın güzel. şanında: 

Açdı o yosmam yJne bayrağını 
Basdı iç ilde dll ocağını!. 

diyor; şirin güzel beyitdir. 
B-rçkının açınca bayraklarını 

Eritir Kuhi Keşişin kal"lnı 
Sokar bir pabuca iki ayağı 

Satın al andan edeble arını 

Ali Çamiç 
Heı- sabah eriyor yüreğ·im yağ·ı 

Göz açmadan karı açar bayrağı 
Ben bulurum selameti firarda 
Anın kapı ardımlad,ır ya~mağı 

Ali Çamiç 

Sabilerin, bebeklerin, hastalıkdan gayri 
. mir sebeble anasına ne yapacağını şaşırtan, 

evde huzuru kaçırtan ağlama sağnakları için
de ayni deyim kullanılır, hatta hazan: << Yu
murcak bayrakları açdı!.» denilir. 
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İSTANBUL . ANSİKLOPEDİSİ - 22ar""'."" BAYRAKDAR (Nimet) 

Halk ağzında ·. edebsiz, hayasız, asi, şaki 
manasına bir de «eli bayraklı» deyimi vardır: 

Eli bayraklı, Kasımpaşalıdır, erzeldir 
Kübera, hanelerinden hele müstaskaldir . 

Süleyman Paşa 

Bursalıdır . şuh um eli bayraklı • 
Başı altın ayak gümüş parmaklı 
Anın nuru şebabiyle nam verdi 

Kadırgada. şu Hamamı Çardaklı 

Ali Çamlç 

·* 
«Nuri didei peder naz ü niem içinde per-

verde melek sima İsmail Beyefendi oğlumuz 
lalası olacak yadigarın igmazı ayni ile tulum
bacı güruhundan yalın ayak dal taban eli 
bayraklı Aksaray kopukları ile düşüb kalkub 
elif kaddin dal ve baba dostların lal eyledi» 
( Alacahapıamlı Reşid Efendi Ruznamesi). 

* - Kız güzellikden yana bir içim su, ama 
eli bayraklı kenarın yosması, gelinimdir diye 
nasıl karşıma alırım ... 

* - O cimri heriften hakkını alabilmek 
için elibayraklı olmak lazım ... 
BAYRAKDAR - İlk nushası 31 Kanunuev
vel . (Aralık) 1328 Pazartesi günü (13 Ocak 
1913) intişar etmiş günlük bir gazete; her 
gün öğleden sonra yayınlanmış, ne kadar de
vam ettiği tesbit edilemedi, o devrin mantar 
tarlası manzarası arz iden gazeteleri arasında 
bu gazetenin de ömrünün pek' kısa sürdüğü 
muhakkaktır. İdarehane olarak Binbir direk
de «Serbesti» gazetesinin yeri gösterilmrştir 
(B.: Serbesti). İmtiyaz sahibi Mehmed Asaf, 
mes'ul müdürü Ergirili Ahmed Cevdet, baş 
muharriri Mevla.rıza.de Rifatdır (B.: Rifat 
Bey, Mevlanzade). 28,5X41 santim eb'adın
da dört sayfa ve her sayfası üç sütün küçük 
boy bir gazetedir, nushası 10 paraya satıl
mışt!r. Balkan Harbi bozgunun son ayların
da intişara başlamış «Bayrakdar» da bu ağır. 
hava his edilmektedir. Kaç nusha çıkmış ise 
bu gazete ve emsali, o devrin mufassal tari
hini yazacaklar için kıymetli vesikalar ara
sindadır. ;:. :'; :ı.;;• 

BAYBAKDAR - Geçen asır .sonlarında 

Balatda sur dışında namlı bir gedikli mey];ıA
ne idi; adından başka bir kayda rastlanama
dı <B.: Meyhan~; Balat; Balat Meyhaneleri). 

Bibl.: M. Tevfik, MeyhAne yahud İstanbul 

·aıtşa.mcıları. 

BAYBAKDAB (Necdet) - Yüksek mü
hendis, mimar; 1920 de İstanbul da Eyyubda 
doğdu, Galatasarayı Lisesinden yetişdi, 1946 

Necdet Bayrakdar 

(Resim: B. Seren) 

da İstanbul Teknik 
Üniversitesinin Mi
marlık Fakültesin
den diploma aldı. 

Modern Mimariyi li
yakatle temsil ·eden 
simalardandır. Nafıa 
Vekaletinde yapı ve 
imar işlerinde çalış-. 

mış, 1950-1952 ara
sında Teknik Üniver
sitenin inşaat Fakül• 
tesinde öğretim yar

, dıfncı olarak bulun-
muş, sonra serbest meslek hayatına atıl

mıştır. Meslek hayatının henüz başlan

gıcında sayılan N. Bayrakdar Bakırko

yünde Bağçeli Evlerde 300 lojmanlık m.o
dern blok apartımanlar ile Cenberlitaşda 
yüksek tahsil kız talebe yurdu binasını yap-. 
mışdır. Balıkesirdeki Dokuma ve İplik F'ab
rikası binası da bu sanatkarın eseridir 
(1960). Hakkı Göktürk 

BAYRAKDAR <Nimet) - Değerli kü
tübhanecilerimizden, bu ansiklopedinin seç
kin kalem arkadaşlarından; meslekdaşı Şük
rü Nail Bayraktarın zevcesi (B.: Bayraktar, 
Şükrü Nail) ; İnebolu'lu merhum Bostan oğlu· 
Ali Fehmi Bey ile Fatma Hanım'ın küçük 
kızıdır. İlk ve orta tahsilini !nedolu'da yap- · 
tıkfan sonra, İstanbul'a gelerek . İnönü Kız 
Lisesine devam etmiş ve 1950 yılında İstan
bul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih 
şubesinden mezun olmuştur. !ki yıl kadar 
muhtelif ilkokullarda vekil öğretmenlik yap
tıktan sonra, kütüphanecilik mesleğine geç~ 
miştir. 1952 Nisanında Üsküdar Hatı Selim 
Ağa Kütüphanesi'nde bu göreve başlamış; 

bir yıl sonra, Üsküdar'da yeniden tesis edilen 
Şemsi Paşa · Kütüphanesi'nin· kuruluşunda 

vazife alarak bu kütüphanenin ilk memuru 
olmuştur. 1954 yılı Ekin;ı ayında Süleymani
ye Umumi Kütüphanesi'ne tayin olunan Ni
met Bostan, bir yıl sonra bu kütüphanenin 



BAYRAKDAR (Ş. Nı'.lil) - 2282- tSTANBui. 

X.:,nct Bayrakdar 

(Resim: B. Şeren) 

müdür muavinliğine 

getirilmiştir. Halen 
bu vazifededir. 

Biyografik bir ma
hiyette olan fakülte 
tezi «Ebussud Aile 
si», kendisinde bu 
mevzuda çalışma 

şevk ve merakını 

uyandırmıştı. Kü
tüphanecilik mesle
ğini seçtikten sonra 
da bu yoldaki çalış

malarına devamla, 
İstanbul kütüphane-

lerinin tarihi hakkında notlar toplamağa baş
lamıştır; «Hayırsever Türk Kadınları» adını 
taşıyan kıymetli bir eserini 27 · Aralık 1958 ·_ 
13 Nisan 1959 tarihleri arasında Kadın ga
zetesi'nde neşretmiştir. · 

BAYRAKDAR (Şükrü Nail) - Değer

li kütübhanecilerimizden, bu ansiklopedinin 
seçkin kalem arkadaşlarından; 1932 yılında 
Üsküb'ün Kalkandelen kasabasında doğmuş
tur. Babası Davut. Efendi, annesi Vecihe 
Hanımdır; 1938 de İstanbul'a muliaceretle
rinden bir yıl sonra, babası vefat etmiş: ye
di yaşında öksüz Nail kardeşleriyle dayısı

nın yanında büyümüştür; 27.· İlkokul ve Ka
ragümrük orta okulundan sonra Vefa Lise
sine devam etmiş ve oradan 1950 yılında me
zu'h olmuştur. Askerlik vazifesini müteakip, 
kütüphaneciliğe intisap etmiştir. Halen Sü
leymaniye Umumi Kütüphanesinde çalış

maktadır: Mesleğini se,vmiş; kitap ve kütüp
hane. d,üşüncelerini_n başında yer almıştır. 

~- Nail Bayrakdar 
(Resim: B. Şeren) 

İki seneden beri, 
Sişli Camii Kütüp
hanesini yalnız Pa
zar günl.eri · çalışarak 

tanzim, tasnif ve ida

re etmektedir. 

Lise tahsili _ sıra
larında, hocası Re-

- şat Ekrem Koçu'-
nun İstanbul'a dair 
verdiği vazifeler te-
siriyle kendisinde 
uyanan İstanbul 
sevgisi, kütüphane-

ciliğe intisabından sonra lstanbul'a: bı{has
_sa istanbul'un eski kütüphanelerine/?ait 
araştırmalar yapmasına sebep olmtiştur. 
Derlediği yazılar, bazı gazete ve mecmua
larda ıcİstanbul'un eski kütüphaneierilı 
adıyla neşredilmiştir. · · 

1958 yılında meslekdaşı Nimet Hıırıırnla 
ev lenmişdir. 

BAYRAKDAR AHMEDEFENDİ Sd:ıti. 
Öl - Şişli Bucağının Gazihalaskar ve .şıiif 
mahall_eleri içinde Rumeli Caddesi ii~ ' JDI ... 
han ve Ekmek fabrikası sokakları arasihda. 
uzanır. 

Rumeli Caddesi tarafındaki başınciaııSğt~ 
rildiğine göre (1934 Belediye şehir rehber{{ 
nin 18 numaralı paftası), Şair . Nigar, Ha.~ı 
Mansur sokakları ve Kocaman Caddesi bu 
sokakla birer dört yol ağzı yaparak kesişir/ 
ler; · sağ kolda Madalyon, sol kolda da Sütlü 
ve Kevser sokakları ile kavuşakları vardır; \'; 

İki araba rahat geçecek · genişlikdei~J:i 
ket taşı döşelidir, Hacı Mansur sokağı kavti½ 
şağından sonra dikleşir, Kevser sokağı kavu .. 
şağını geçince de yirmi basamak taş riıerdH 
venle Elhan ve Ekıriekfabrikası Sokaklatil 
na bağla:Q.up sona erer. 

Rumeli caddesinden Hacı Mansur ~ok{'. 
ğına kadar iki tarafı beşer katlı apartımari/ 
!ardır; bu sokakdan sonra binaları kü? 
çülür, üçer kat · apartımanlar, ikişer . katli 
kağir ve ahşap evler sıralanır. Bu soka.k 
üzerinde 7 bakkal, 6 kasab, . 5 manav, 2-
kahve, 2. sobacı, ve birer çilhıgir, nalbur, 
kunduracı, kömürcü, tütüncü, mezeci; ki~ 
ğıtcı, yorgancı, elektrikci, sucu, tavukcu, 
tatlıcı, mefruşatcı -dükka.nı sayılİnışdir; ' biı< 
çarşı boyudur (Eylfil 1960). Hakkı Göktürk 

BAYBAİIDAR SOKAG-1 - s~ity.-.ı,, 
Bucağının Kocamustafa paşa maha.ll~sf{şqBi 
kaklarındandır. Müdafaai Milliye Cadı:tJsfl!~[t 
Şırlağan sokağı arasında uzanır. Cacidı(lr.~~r~;> 
şağı başından yüründüğüne göre biti iir#p'~ 
rahat geçebilecek genişliktedir;- .• va~tr\il.~ 
Kabataş döşeli imiş, bakımsızlıkdari> < fopfaltu 
yol halini almış. Sağa doksan . 'derece 'füf. 
dirsekle kırılarak Şırlağan sokağına · biğt~für. 
Birer, ikişer, üçer katlı ahşab ve kagir e~l~fi 
orta halli aile meskenleri görülür , (Eyli'ılJ· 

-~f~ ~-- ~ -~·~ .. ---~ .. -~- · ·' - Haldu Öö.dt~ı~. 
!~i(.:. ; 



ANSİKLOPEDİSİ - 2283- BAYRAKLIKAHVEHA~ 

BAYRAK FABRİKASI - Kanuni ölçü
lerde ve her boyda yünlü bayrak kumaşına 
renk baskısı ile Türk ve ecnebi bayrakları 
yapan, ve yalnız memleketimizin değil, Bal
kanlarla Yakın Doğunun en modern ve bü
yük bayrak fabrikası olub bilhassa memleke
timizi adi bezlerle gayri nizami- bayraklar
lardan kurtarmış bir müessesedir. 1919 da 
Galatada Azebkapusu ile Karaköy arasında 
uzanan Tersane Caddesinde 106 numaralı bi
nada Feyzullah Göçek tarafından küçük bir 
imalathane olarak kuruldu. Bu imalathane
de bayraklar sabit al renge boyanmış patis
kadan yapılır; ayrıca beyaz patiskadan kesil-

-miş olan ay yıldız da bu al zemin üzerine di
kilirdi. Feyzullah Göçek;in bayrak nızamna
mesine uygun olarak temiz işçilikle yapdığı 

bayraklru:: rağbet gördü, müessese inkişaf et
' ti, ve 1946 da, patiska' yerine, buruşmayan, 
katlandığı zaman kırışmayan yünlü bayrak 
kumaşı üzerine ay yıldızi dikişsiz, al zemini 
sabit boya ile basılmış bayraklar yapmağa 

ba~ladı. Bu Avrupai yenilik yalnız ticari bir 
teşebbüs değil, yabancilara karşı yüzümüzU 
ağartan bir vatan hizmeti oldu. 

Feyzullah Göçek 1953 de vefat ederek mü
e:;sesesi oğulları Muammer ve Muzaffer Gö
çeğe kaldı. İki kardeş iş hacmi genişlemeğe 

müsaid imalathaneyi inkişaf . ettirmeğe çalış
dı; Muammer Göçek 1956 da Eyyubda Otak
cılarda bir fabrika kurdu. Bu fabrikada 20 
işçi çalışmaktadır. Kumaşları hususi olarak 
dokunan ve bir boya-basmahanesi ve bir de 
diklınhanesi olan fabrikada imal edilen bay
rakların en küçüğü 15X22,5 santimetre, en 
büyüğü de 10X15 metre ebadında olup; daha 
büyük bayraklar sipariş üzerine yapılır. Tür
kiyenin dostluk ahdlasmaları ile bağlı oldu
ğu devletlerin standard eb'adda bayrakları 

da satış şubelerinde hazır olarak bulunur; 
diğer yabancı devlet bayrakları sipariş üzeri
ne yapılır. Fabrikanın iş programı içinde 
Kızılay hayır kurumunu bayraıh, deniz işlet
melerinin, mesela Denizcilik Bankasının for
sunu taşıyan bayrakdar vardır. Türk bayra
ğı olarak çeşitli boydan senelik imalatı 60 
bin bayrakdır, vasatı olarak günde 165 bay
rakdır. 

--- ... ~ .•.--· ·---~ 
'' Hakkı Göktürk 

-----------------
BAYRAKLI KAHVEHANE - Küçük 

Mustafa paşada~ Hamam önünden geçen yol 
ile vakıf mekteb sokağının köşesinde idi, 1960 
_yılında yerinde bir tornacı dükkanı - atölye
si vardır. 1918 de Rizeli Hafız Şevki· tara
fından açılmışdı; halen hayatda olup «Silan» 
soyadım taşıyan Hafız Şevki 1889 da doğ
muş olup Birinci Cihan Harbinde Kafkas 
cebhesinde bulunmuşdu, Küçük Mustafa pa
şadaki kahvehaneyi açdığında yirmi dokuz 
yaşında idi. Kahvehane İstanbuldaki M. M. 
Grupu teşkilatının irtibat yeri ve gizli silah 
depolarından biri oldu; toplanan silah ve ceb
hane Anadoluya gizlice buradan sev~ edildi; 
M. M. Grupu kumandanı Topkapulu Mehıned 
Bey ile bu teşkilata büyük hizmetlerde bu
hmmuş Sandalcılar Cemiyeti Reisi Rizeli Ali 
Osman Reis ekseriya Hafız Şevkinin kahve
sinde buluşurlardı; takaları ve motorları ile 
silah ve cebhane kaçıran kaptanlar, gemici
ler de onlara burada mülaki olurlardı. Bilhas
sa meşhur · İpsiz Receb'ın korsan çetesi ef
radı kahvehanenin daimi müşterileri idi, hat
ta içlerinden bir kaçı geceleri de kahvehi
nede yatardı. 

O meş'um işgal yıllarında Halle Feneri 
ve etrafı, bu· arada Küçükmustafapaşa semti 
Yunan askerinin muhafazasına bırakılınışdı; 
Yunan kumandanı da her ne sebeble olursa 
olsun her hangi bir yere türk bayrağı çekil
mesini yasak etmişti; Hafız Şevki ise kahve
hanesinin saçağı köşesine bir direk dikmiş 
( direk hala durur) ve bu direğe de bir türk 
bayrağını, · gece dahi indirmemek üzere çek
mişdi. Semt halkının ekseriyeti denizci Ka
radeniz yalısı uşağı, pençeli, kızdığı zaman 
zehir gibi insanlar olduğu için bayrağın in
dirilmesi yolunda bir ihtarda bulunulama
mışdı; «Bayraklı kahve» adı da rumlar tara
fından verilmişdi. Rivayet edilir ki Patrik
hanede bir toplantıda Bayraklı Kahvehane 
bir mesele olarak konuşulmuş ve buranın 

«sadece bir milli asabiyeti temsil ettiği», sa
hibinin de «delişmen bir Rizeli» olduğu ka
naatine varılmış, böyle yunan işgal kuvveti
ne bayrak asılarak· meydan okunan bir yerin 
Anadolu ile irtibatı olamayacağına hükme
dilmiş. Bayraklı Kahvehanesinin önünde otu
ran gemicilerin birgün laterna (B.: Laterna) 
ile ve «Zito Venizelos» diye bağıra:rak nüma-
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yiş yapmak ,isteyen iki palikaryaya mükem
mel dayak atmalarından sonra da Küçük
mustafa paşaya rumlar giremez olmuşlardı 

(B.: Silan, Hafız Şevki.). 

BAYRAM - Yılda iki dini bayram, pi
ri üç gün, iydi fıtır (Ramazan, şeker bayra
mı), diğeri dört gün, iydi adha (kurban bay
ramı) İstanbulda, asırlar boyunca yerleşmiş, 
an'anelere sahih olmuş inerasım ile tes'id 
edilegelmiştir. 

Ayak takımından ayan ve eşrafa varın
ca, en mutevazı çatı altından saraylara, ka
şanelere, kadın erkek, pirü civan bu dini 
meserret günlerinin tes'idine haftalarca ev
velinden hazırlanmıştır; istanbulun en garib 
sakininin,, hemşehrisinin köşesinde dahi 
bayramlık tertemiz bir -esvabı bulunmuştur. 
On yedinci asrın büyük şairi Şeyhülislam 

Yahya Efendi bir gazelinde istanbulun bu 
bayram havası için: 
Ana küçük büyük bir camei zibayı hazırlar 
Aceb makbiıli alemdir, aceb mergiibdur bayram! 

diyor; ve ayni gazelde, kalenderane hürriyet
le taassubdan sıyrılarak bayramı &şıkların 
çileden çıkaran bir mahbuba benzetiyor: 
Münevver tal'ati ferhundesi bir hübdur bayram 
Güneş yüzlü hilal ebrulu biı' mahbiıbdur_ bayram 
Görünür ruzedarı hicre ancak yılda bir kerre 

Çok eğlenmez gider bir dilberi mahcubdur bay-
ram 

Zamanında değil her kuşe bayii huyden hali 
Civanı fitnecu mahbubu şehraşubdur bayram. 

Mehmed Akif de: 
Pür handedir afak, cihan başka cihandır 
Bayram ne kadar hoş, ne şetaretU zamandır!. 

diyerek bayram ·günlerinde yaz olsun, kış ol~ 
sun, İstanbul'un günlük hayatının daima de
ğişdiğini, büyük şehre neş'e saçıldığını kabul 
ediyor. 

Asrımızın başında, Balkan Harbi ile Ru
melindeki geniş topraklarıtiıız elden çıkınca, 
birinci Cihan Harbinde de İmpar~torluğumuz 
kesin olarak tasfiye edilince, fstanbulun eski 
bayram havası da kayboldu. Artık bayramlar 
haftalarca öncesinden başlayan hazırlıklarla 
karşılanmıyor, usulen kutlanıyor. 

Bayramlar ve eski İstanbulda bayram 
günlerinin tes'idi üzerine en güzel, derli top
lu yazı, muallim _ve muharrir Tahirül Mev
levinin (Tahir Olgun) kalemi ile, müessisi 

ve sahibi bulunduğu dini, edebi ve içtimai 
«Mahfil» mecmuasının hicri 1339 Şevval ta
rihli (Miladi 1921) 12 numaralı nushasında 
intişar etmiştir. Bir şeker bayramı münase- · 

- beti ile yazılmış olan bu güzel makaleyi he
men aynen alıyoruz: 

«Ramazanı Şerif gitti, Şevvali mükerrem 
geldi, Cenabı Hak kudumunu ummeti mu
hammede müteyemmin ve hüsnü emsalinin 
idraki ile ihvanı dini muşerref eyliye. Ma
lumdur ki şevvalin birinci, ikinci, üçüncü 
günleri müslümanların yevmi sürurudur. B1;1 
günl~re, imsak bırakılup iftar edildjği içiıi 

«iydi fıtır», ve şeker hediye edildiği, yenildi
ği için de «Şeker bayramı» denilir. Müslü
manlıkda ba~ram, hicretin ikinci yılı Şevva
linde başlamıştır. 

Bayramın ilanı - Ramazanı Şerifin 29 
uncu akşamı Şevval hilali görülebildiği tak~ 
dirde, ertesi günün bayram olacağı mahalle 
bekcilerinin çaldığı davul ile ilan olunur. 
Şevval hilali görülemediği takdirde Ramaza
nın otuzuncu günü ikindi vakti toplar atılıp 
ertesi bayram olduğu halka- bildirilir, ve bay
ramın üçüncü günü ikindi vaktine ~adar na
maz vakitlerinde top atılmasına devam edilir. 
Sultan Mahmutlu Evvelin devri saltanatında 
ve 1152 Ramazanının 30 uncu Cuma günün--_ 
de (31 Aralık 1739) ogünün bayram olduğu 
sabit olmasına binaen kuşluk vaktine doğru 
toplar atılmak ve dellal çağırtmak suretile 
bayram ilan edilmiş ve camilerde _ bayram 
namazı kılınarak sonra Cuma namazı kılın
mışdır. 

Bayram gecesi - Bayram gecesi, sela
tin camilerinin minarelerine kaftan giydiri
lir ve mahya olarak da bir hat, yol çekilir, 
bununla da Ramazanın yolculuğuna ima olu-
nur. 

«O gece İstanbulun hamamları sabaha· 
kadar açık bulundurulur ve hepsi de· tas tas 
-üstüne denilecek derecede kalabalık olur. 
Çünkü bayramı temiz bedenle karşılamak 
adet hükmüne girmişdir. Senede bir defa sı
cak su yüzü gören ayak takımı bayram mü
nasebeti ile istihmama riayet eder. O gece 
kalabalık olan bir de şekerci dükkanlarıdır, 
zaten bu dükkanların en revaclı zamanı· re
çel ve şurub dolayısı ile Ramazan günlerı, 
şeker ve şekerleme müp_asebeti ile de bar-
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ram gecesi ve günleridir. 
Bayram namazı - Bayram gecesi saba

ha karşı mahalle. bekcileri davullarının tan
tanası ile halkı uyandırırlar. Sonra atılan 

toplarla .sabah namazı vakti ilan olunur, mi
nareler üzerinden lahuti bir seda yükselir. 
Abdest nuru ile parlayan her yüz, zemını 

ubftdiyete kapanmak için camii şerife tevec
cüh eyler. Hatta küçücük kalbinde büyük bir 
zevki iman bulunan müslü~an çocukları da 
bayramlıklarını giymiş olarak • babaları ya
yud velileriyle birlikde camie giderler. Yal
nız çocukların değil büyüklerin de bayramda 
temiz ve yeni elbise giymeleri sünnettir. Sa
bah namazı kılınır. Ka~blerden hurftşa gelen 
tekbir ve tehlillerle kubbei sema cezbedar 
olur. Sabah namazının hitamında bir hoca 
efendi kürsüye çıkıp bayram namazı vaktine 
kadar vaaız ve nasihatda bulunur: Bayram 
namazları Cuma namazı kılınan, yani min
beri ve hatibi bulunan camilerde eda olunur. 
Bir de şehir haricinde cemaati kübra için ya
pılmış namazgahlarda kılınır. 

«Bayram namazı iki rekattır. Sair namaz
lardan farkı bunun her rekatında üçer fazla 
tekbir olmasındadır. Senede ancak iki defa 
kılındığı ve fazla tekbirleri bulunduğu cihet
le cemaatden bazıları edasında tereddüde uğ
rarlar. Ava.mı şaşırtan ciheti, •birinci rekat
da «Sübhaneke» den sonra üç tekbir alınıp 

ikisinde ellerin salıverilmesi ve üçüncüde 
bağlanması; ikinci rekatda ise zammı sure
den sonra üç tekbir ile ellerin salıverilmesi, 

ve dördüncü tekbir ile rükfıa varılmasıdır, 

şu harekatı anlatmak için: 
İki salla bir bağla, üç salla bir yat 

denilmişdir ki, her kim söylemişse Allah razı 
olsun, b.undan daha veciz bir tarif yapılamaz. 

Namazdan sonra - Camii şerif dahilin
de bazı zevat yekdiğeri ile bayramlaşır. Bay
ramlaşma,. el öpmek, el öpüşmek, musafaha 
ve muanaka etmekle yapılır. Camiden çıkan
lar da ulema ve meşayihin, yahud sinnen 
ileri olanların ellerini öpüp dualarını alırlar. 
Evlere gelince alettertip el öpülür. Ebevey
nin elini öpen çocuklar mahalledeki evleri 
dolaşırlar ve komşuların ellerini öpüp dua 
ile beraber bayramlık mendil alırlar, Çocuk
lar ailelerinin derecei kudretine göre yapıl
mış olan bayramlıklarını giyinirler ve yeni 

------------------
elbise içinde masumane bir tefahürle gezi
nirler. Bir gün evvelinden giyinip kuşanmış 
olanlarla eskiden «Arife çiçeği ...... böceği» 
diye eğlenilirdi. 

Bayramlarda kabir ziyareti - Şimdiler

de unutulmaya başlayan müstahsen bir usul 
vardır ki o da bayram namazından sonra ehli 
islamın kabristana giderek yakınlarının ka
birlerini ziyaret etmesidir. İstanbulda buna 
çok dikkat edilirdi. Sur dışındaki mezarlık
larda bayram sabahları epiyce kalabalık gö
rülür ve selvilerin hazin hışırtıları arasında 

yanık yanık tilavet sedaları duyulurdu. 
Mevlevilerin bayram namazından dönü

şü - Topkapusu haricinde kain Yenikapu 
Mevlevihanesinde minber olmadığı için şeyhi 
ve dervişanı bayram namazlarını civarındaki 
Merkezefendi Camii şerifinde eda ederler ve 
hitamı salatda cemaatle dışarı çıkıp türbe 
önünde kemali tazim ile 'dururlar, badehu 
Mevlevihane ve Merkezefendi Dergahı şeyhi 

· efendiler çıkarlar, mevlevi şeyhi Merkez 
Efendi huzurunda dua ve fatiha eder, badehu 
gülbank çekilir, ve her iki şeyh bayramlaş
dıkdan sonra mevleviler dışarı çıkarlar, bir 
cem'i gafir tarafından tazim teşyi edilirler, 
surilru iydi izhar için ney ve kudüm çalarak 
Mevlevihaneye avdet ve orada beyne! ihvan 
muayede ile ihvanı din ve tarikat için dua 
ederler. Senelerden beri teamül hükmüne 
girmiş şu tarzı avdeti şeyhi irfanperver mer
hum Mehmed Celaleddin Efendinin zaman( 
meşihatinde "Mevlevi şeyhi bayram selam
lığı yapwor!" diye sultan Abdülhamid mer
huma jurnal edenler olmuş, fakat icrasına 

devam olunması hakkında iradei seniye çık
mışdı. Hem bu resmi görmek hem de yakın
larının kabirlerini ziyaret etmek için gelen
lerin çokluğundan Merkezefendi Camii ile 
kabristanında o gün fazla cemaat ve züvvar 
bulunurdu. 

Tebrike gelenler - Bayramın ilk günü 
ilk tebrike gelen mahalle bekcileridir. Bekci 
Baba, otuz Ramazan çaldığı davulunu o gün 
de gümbürdeterek ve arkasında eli sırıklı 

bir de muavini bulunarak kapuları devreder. 
Her kapudan verilen bahşiş para olursa bek
cinin cebine girer, mendil ve basma gibi şey
ler ise sırığa bağlanır. 

"Mahalle bekcisini tulumbacılar takib 
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eder. Bunların vürudu, çifte nekkaare ve 
zurna sesinden ve bir de her kapunun önün
de atılan ve bahşişin verilmesi gecikince te
kerrür eden: 

- Tulumbacılar!. narasından anlaşılır. 

«Tulumbacıların arkasından belediye 
süprüntü arabacıları gelir. Bunlar gaayet ha
kikatli kimselerdir, eyyamı sairede girme
dikleri sokakları, yahud hiç uğramadıkları 

evleri bile bayram günü ziyaret ile bayram 
tebrikinde bulunmak nezaketini gösterirler. 
Daha sonra komşu çocukları gelip el öperler 
ve birer mendil veyahud birkaç kuruş bay
ram harclığı ile gönülleri hoş edilerek gider
ler. Daha sonra hısım akrabadan- gelenler ve 
yazma mendile sarılmış şeker ve yemiş ge
tirenler olur. 

«Kadınların bayram tebriki gezmesi öbür 
bayrama kadar sürdüğü halde erkekler ara
sında garib bir telakki vardır, bayram gün
leri eskidikce tebrikin ehemmiyeti de azala
caği, binaenaleyh büyüklerin tebrik ziyare
tini gecikdirmek edeb ve tazime muhalif dü
şeceği vehmi hasıl olmuşdur. Bunun için 
tebrikine gidilecek zevatın en büyükleri bi
rinci gün, mutavassıtları ikinci, daha dun 
mertebedekileri de üçüncü gün ziyaret olu
nur. Nedim bile meşhur gazelinde: 
Pek unıar teşrifi iydiıt ikinci giin Nedim 

Gündüzün olmazsa akşam olsa da mani değil .. 

·1emişdir. Tebrik ziyaretcilcrinden çokları ih
las için değil, hulus için gittikleri cihetle ev 
sahibi bulamazlarsa daha memnun olurlar 
ve isimlerini "bendeleri, kulları, çakerleri" 
gibi elfaz ile birHkde züvvar pusulasına ya
zub dönerler. 

Şeker ikramı - Bayrli:ın züwarına ev
vela şeker ve sonra kahve verilmek adettir. 
Eskiden şeker tepsisi misafirin önüne konu
l ur ve misafir ondan istediği kadar yemeğe 
mezur.: hulun'urdu; sonraları ise şeker tep
sisi getiriliyor, züvvarın önünde tutuluyor, 
ye bir dane alınır alınmaz çekilip götürülü
yor. 

Resmi dairelerde bayram tebriki - Şe

ker bayramının dördüncü ve Kurban bayra
mının beşinci günleri devair açılır ve hemen 
o günkü meşgale bayramlaşmaya hasredilir. 
Bir daireyi teşkil eden kademlerden her bi
ı·irıdeki memurlar evvela kendi aralarında 

----------------~;....:, 
bayramlaşırlar, sonra mümeyyizleri önde ola
rak müdüre giderler, müdürler de idarelerin
deki efendilerin önüne düşüb müsteşara, na
zıra götürürler. 

«Ziyaretine gidilen zat, koltuğundan kal
kub ayakda durur, iltifat göstermek isterse 
masasından bir iki adım ileri çıkmak lutfun
da bulunur. Resmi muayedeler, küçüklerin 

· kandilli temennasından, büyüklerin vakuu
'rane mukabelesinden ibarettir. 

«Erkan ve ümeranın ziyaretinden sonra 
kalem · mümeyyizleri, refakatlerindeki katib
leri alıp kalem kalem dolaşırlar ve bayram
'laşır lar. Nazırlardan bazılarının bayramlaş

mayı pek haklı olarak men etdikleri "de gö
rülmüşdür (Tahir-ül Mevlevi, Mahfil Mec
muası)». 

Görgüsünün, bilgisinin ve zengin hatıra
larının, deryadan katra, pek azını kalem di
line verebilmiş ve ölümü büyük kayıbla_rdan 
biri olmuş Tahir-ül Mevlevi'nin bu didaktik 
yazısının yanında, eski İstanbul . bayramları 
üzerine en güzel konuşmuş muharrir, Büyük 
İstanbullu Ahmed Rasimdir; "Gülüp ağla
dıklarım .. " adındaki eserinin "Eski günler" 
'başlıklı bendindeki bir kaç satırla İstanbullu
ların bir yıllık hayatının panoramasını çizi
yor: 

«Düğünler, gelin seyirleri; gidiş, biniş, 

surre, mevlfıd alayları; Kadir gecesi, üçaylar, 
Ramazan, bayramlar, aşura, matemi iraniyan; 
Kağıdhane, Eyyub, Fulya Bağçesi; Tokmak
lı Dede, Merkez Efendi, Cafer Baba ziyaret
leri; Salıpazarına, Büyük Çarşıya, vapurla 
Boğaz~çine gidiş; koç, horoz döğüşleri tema
şası; beygir koşdurma, macun çevirme .... ». · 

Bu satırlar ve devamı öyle bir renk ve 
hareket, bir hayu hfı:y sağnağıdır ki bayram
lar bir kelime olub kayboluvermişdir. Fakat 
ayni kalem bayramı sanat tezgahına koyduğu 
zaman hurda teferruatı ile işliyor. Bayram 
yaklaşmaktadır, lstanbulda onbinlerce çocuk 
o şata.ret günlerini bilerek bilmeyerek iple 
çekiyor; muharir, Darüşşefakada okumuş
dur, hayatın meraretini küçücük iken tat~ 
mişdır, kesif halk tabakasının günlük haya~ 
tının yakından aşinasıdır; çocuk için bayram 
evvela yeni esvab, yeni pabuçdur. · Ölmez 
eser "Şehir Mekt1:1bları"nda bir parça bu aşi~ 
nalıkla yazılmışdır: · 
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«Çocuklar bir daha söylüyorum, sözüme 
dikkat edin, beni dinleyin, bayram geliyor, 
ruba isteriz diye sızlanın, söylenin, mırıl mı
rıl mırıldanın, somurtun, homurdanm, kifayet 
etmezse sıcak odadan çıkıp avluda gizli_ gizli 
ağlayın, sofraya · oturmayın, yemeği herkese 
zehir edin. Babanız kızsın, size dayak atsın 
siz yine aldırmayın, fakat dayak acısı ile ağ
layın. Büyükananız meraklansın, küçük kar
deşiniz size bakarak o da başlasın arada kom
şunun oğlanını da azdırın. Analarınız boyun
lar,.nı büksünler. 

- Efendi! Bey! Çocuğu mahzun ediyo
ruz, desinler, evde kavga çıksın. Babanız: 

- .Almayacağım!. diye bağırsın. Kadın 

valde atılsın: 
- Bizim damad. kadar cimri görmedim!. 

diye söylensin, bir patırdı da böyle kopsun;· 
Fakat unutmayın ha! Yine siz· tepinin,· sızla
nın, evi çın çın öttürün. Mahud yayık ses- . 
lerle: 

- Ruba isterim!. diye var kuvvetinizle 
bağırın. Feryad edin, ağlar iken tebdili ma
kam ederek, duvara -doğru· dönerek uluyan, 

. gözünüzden yaşlar insin, hıçkırıklar, hığ hığ
larla kaameti azdırın, yoksa başka. türlü ru
ba alınmaz. Geçen bayramki elbise ile kalır
sınız. Elli altmış para gündeliğe kulak asma
yın. Onlar gelici geçici şeylerdir. Çabuk bi
ter. Yirmi paralık bilya, otuz paralık lastik 
top, on parahk boğaça vesselam. Yine siz 
tehi dest_ sırtı çıplak, yalın ayak kalırsınız. 

Sonra ka, ışma.ın. Şimdiler evvelkf zamanlar
da oldıı"':..ı. gibi mekteb kapamaları da yok 
(I{apaın.~., bir çeşid esvab. Eskiden -bazı, va
kıf ınekteblerde hayır sahibinin vasiyeti 
üzerine bayramlarda çocuklara birer kat ka
pama verirlerdi), bayramda bir yere çıka
mazsınız. Dö,nme dofab, salıncak, ecel beşiği, 
::ıtlı karaca, Feleğin merkebi,· Mercanın atı, 
Top Süley:ınanın · arabası, macuncu fırıldağı 
sizin için hazırlanıyor. Şekerciler, fıstıkcı 
hacılar, koz helvacı, keten helvacı, köşedeki 
attar, karşımızdaki bakkal kudfımuza intizar 
ediyorlar. Ha göreyim sizi tepinin, sonra ha
lanıza, teyzenize, büyük ·babanıza gidip · el 
öpüp mendil ve para alamazsınız. öteki ma
hallenin çocukla;rı sizinle eğlenirler. Sayini
zin meşkür olmasını isterseniz iınsakden son
ra sabaha karşı uyanub yirie ağlayın. Oruc 

babanızın başına vursun. Divane gibi evden 
fırlasın. Fakat bu kadar da kafi değil, o fır
lar fırlamaz siz de arkasından terliklerle fır
layıp: Eee ! . Eee ! . diye ağlayın, arkasından 

yürüyün, Kovalarsa kaçın. Mahalle kahvesi 
önüne kadar ardı sıra gidin. Bekciyi gözetle
yin, tutar ha! Sakadan hazer edin, yakalar 
ha! Bakkalı yabana atmayın, kurnazdır. Ma
navı nasıl çılsa aldatırsınız. Koşar gibi yapub 
elma küfesine kendinizi verin, birkaç dane 
alınırsa mubahtır. İmam efendi tutmağa kal
kışırsa hem kaçın, hem de iki yumruğunuzu 
birbirine urarak «elif be te se, cimdallı kö-. 
se» yi okuyun, o size yanaşamaz. Kayyum, 
işe karışacak olursa» kay:yum başı, kayık 

başı «nağmei perdebirfına_nesini tutturun. O 
da mündefi olur. Müezzin yobazdır, hoş ge
çinin, o koşarsa yah•arın,» inşallah imam 
olursun, tutma beni» diye ricalarda bulunun. 
Lakin bu arbeyi aşırır aşırın.az evde tavrı 
sükfanu ihtiyar ederek, mahzun gezinerek, ne 
derlerse onu yaparak, gündüzden iyice kar
nınızı doyurun, iktisabı kudret ederek akşa
ma hazırlanın. Topa beş kala başlayın. Ev
de çömlek hesabına göre bayrama sekiz, bü
yük valdenin düğümüne göre dokuz, münec
cimbaşı takviminde sekiz, mini mini tak
vimde dokuz gün var. Ne yapılacak ise bu 
esnada yapılır. Sonra ar~l{k ayında güme gi
dersiniz, kurban bayramına kalırsınız. Ba
banıza büyük tövbeyi, küçük tövbeyi şi!lldi
den ettirin .. 

«Çocukluk hakikaten latifdir, sevimlidir. 
Ağlamalar can sıkar ama o hevesi _masuma

' neyi kırmaya gönül riza göstermez. Nasıl ço
cuklar benim_ kadar size yol gösteren var 
mı? Fakat şuna da dikkat edin, babanız: 

- Yarın gidelim de alalım ! . derdernez 
susun. Mütebessimanc yanma oturun. Boynu• 
na sarılın, şapur şupur öpün. Gündelik iste
meyin. Akşama iftarda uslu oturun, bir şey 
istiyor mu diye gözünün içine bakın. İlk işa
retde- alesta bulunun. Yalnız sabahleyin er
kence kalkıp güzergahda durun, belki oruc 
keyfi ile unutur. Yüzünüzü, gözünüz:_, silin, 
kendinize biraz çeki düzen verin. 

«Haydi derdemez lastiği giyip fırrıyın. 

Yanında tin tin yürüyerek, bir şey isteme
yerek, öteye beriye dalmayarak esvabcı dük

kanına kadar gidin, ne alırsa beğenin. Boğ 
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çayı koltukladınız mı? Artık meydan sızın
dir. Horoz şekerine bayılırım! Koz helvasını 
severim. Bursanın kestanesi tatlıdır, tatlı 

limon, delip de emdin di, cana can verir. Por
takalı nasıl bulursunuz? Vay babam!, Arna
vud elmasına bakın. Kuru üzüm ile fındık 
size hasret çekiyor. Narlar nar gibi kızar

mış, ayıklayup da kahve, kaşığı ile karşısına 
geçdin mi, safasına doyulmaz. Aman bayıl

dım, Medine hurması,. parıl parıl parlıyor. 

Ne de güzel istif etmiş be! İnsan kutusu ile 
alub · götürmek istiyor. Kavrulmuş fındık da 
misk gibi kokdu, artık dayanılmaz. 

- Ver on paralık! 
_ - Üzüm de vereyim mi? 
- Ver! baba, üzüm de aldım, on para 

ver. 
«İsteyin, artık kesenin ağzı açıldı, ufak

dan giderseniz zararı yok. Ne o, endişe için
desiniz? Bayram gününe· Hak kerim! Peder
den çeyrek, büyük anadan ikilik, .valdeden 
kuruş, babanızın anasından iki yüzlük ala
caksınız. Teyze, hala, dayı ve amıcanınk:iler 
de fazla. Ha göre.yim sizi çocuklar» (Ahmed 
Rasim, Şehir Mektubları). 

Yılda iki dini bayrama Cumhuriyet dev
rinde ş_u milli bayramlar ilave edilmişdir: 

Milli Hakimiyet Bayramı, 22-23 Nisan, 
bir buçuk gün 

Gençlik ve Spor Bayramı, 19 Mayıs 
Bahar Bayramı, 1 Mayıs 
Toprak Bayramı, 12 Haziran 
Denizciler Bayramı, 1 Temmuz 
Zafer . Bayramı, 30 Ağustos 
Cumhuriyet Bayramı, 28-30 Ekim, iki 

buçuk gün· 
Yurdumuzun düşman istilasından kurtu

luşunda, her şehrin kurtuluş tarihi o belde 
için milli ,bayram olarak kabul edilmişdir, 

İstanbulun kurtuluş bayramı da 6 Ekimde 
tes'id olunur (B.: Milli Hakimiyet Bayramı; 
Denizciler Bayramı; Zafer Bayı;-amr; Cum
huriyet Bayramı; fstanbulun Kurtuluş Bay
ramı). 

· Eski İstanbul hayatında meyhane akşam
cılığı, ayak takımı ve esnaf ile orta tabaka
dan bazı kimselerin şahsi itiyadı olmakdan 
çıkmış, Büyükşehrin sanat ve ebediyat tarih
çesinde bir fasıl teşkil edecek kadar zengin 
hatıralara sahib olmuşdur (B.: Meyhaneler; 

Akşamcılar). Cumhuriyet inkilA.bmdan ev-. 
vel Ramazanlarda bütün meyhaneler arife 
günü kapatılır, resmen kapanır, bir ay kapalı 
kalarak şeker bayramının birinci günü akşa
mı açılırdı; şeker bayramları İstanbul ak
şamcılarının ayrıca bir hürriyet bayramı, 

katmerli bayram olurdu. Büyük gedikli mey
hanelerin sahlbleri müşterileri arasında sof
rabaşı bildikleri kimselerin evlerine, bay
ram günü sabahı, mevsimine göre son dere
cede. dikkatle, itina ile hazırlanmış bir koca 
tabak dolusu midya yahud uskumru dalınası 
gönderirdi, bu dolmalara «Unutma beni dol
ması» denilirdi. Üzerleri tertemiz dülbend
lerle örtülmüş dolma tabaklarını da, yine 
başından ayağına tertemiz giydirilmiş ve her 
biri cel?net kaçkını denilecek kadar' güzel çı
rak oğlanlar, «muğbeçelen, «ateş oğlanları:.; 
«Sakız mahbublar1> getirirlerdi. 

lstanbulun rind, kalender şairleri, rin
dane, kalenderane yaşayan zevk ve safa er
babı bağlarda bağçelerde, kahvelerde ha-· 
marnlardan aşıkaane sadıkaane gezib tozduk .. 
ları, dizdize, gözgöze oturup ülfet, muhab
bet ve iyşü işret ettikleri ınaşuklarindan, 

oruc bozulacağı için, Ramazan ayı boyunca 
· uzak kalırlardı. Bundan ötürüdür ki asırlar 

boyunca rind ve külkani şairler, badeye ve 
türlü türlü zevk ve safaya izin çıkan şeker 
bayramları şanında pek güzel beyitler, kıta
lar, P,azeller, şarkılar yazmışlar, pek şirin ci
naslar, nükteler, imalar yapmışlardır. On ye
dinci asrın büyük şairi ve hür kafalı din 
adamı Şeyhülislam Yahya Efendinin bir 
nevcihana hitab eden şu beyti tie kadar gü
zeldir: 
El vireydi nimeti vasim eğer bayramda 
Gam yemezdi s4lml btcra.nııı ol eyyimadek 

Şu beyit de Hayali Beyindir: ,, 
HayAU mey fürişun ayAğın öpmek mukarrerdir 
Yüzün gördükde Bayram irtesi camı musaffinm 

BAYRAM - Bayram, İstanbul ağzının 
günlük sohbetinde zengin bir kelimedir. 

Zararı, kötülüğü, sıkıntısı sadece nefsi
mize yüklenmeyüb cemiyeti· ezen baskılar, 
zulümler, haksızlıklar kar§ısınd'a teselli yol
lu: 

- ll ile gıelen düğünle bayram!. deriz. 
Her hangi bir gaflet eseri olarak ınüna

sebetde bulunduğumuz görgüsüz, pespa.yı:ı, 
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tıyneti bozuk kimsenin şeref ve haysiyet ze-
deleyecek münasebetsizliği karşısında: 

- Ektiye borclu ·oıma,ya düğünde ister, 
ya bayramda! denilir. 

İç huzuru sadece ı;iuygusuzluğundan ge
len insanlar için: 

..,.... Deliye her gün bayram!. 
Büyük şair Şeyh Gaalib bu deyimi, bir 

maşuka bağlanmayıp, onun hicriyle, cevrü 
cefasıyla perişan olmayub her gördüğü gü
zelle avuna bilen, şıb sevdi gönül için kul
lanmışdır: 
Her zaman bir mehi nev hatla akşam eyler 
Hasılı Gaalib Divaneye her gün bayram .. 

Bir taahhüd yolunda verilen sözün ehem
miyeti, bu sözün yerine getirilmesi için va
deye güvenilmeyüb hazırlıklı bulunmak ge
rekdiği: 

- Bayram günü borc ödeyecek olana 
Ramazan uzun sürmez .. 

<<İnsan ekdiğini biçer» darbı meseli ye
rinde ve manasında: 

- Ramazanda yalan söyleyenin 
bayramda yüzü kara olllf. 

Yas ve matem için mecazen ve 
nadiren «Kara bayram» denilir. Ye
niçeri Ocağının bir haşarat, şehir eş
kiyası yatağı halini aldığı devirde, o 
zamanın bu büyük ahşab şehriµde sık 
sık çıkan yangınlarda, ateşi söndür
mekle mükellef Yeniçeriler girdikleri 
evlerden kıymetde ağır yükde hafif 
eşyayı kaldınp yağma ve talanı adet 
edinmişlerdi; ,hattA bu maksadla biz
ııat kendileri kundak koyub 

çıkarırlardı, bundan ötürüdür ki Yeni
çeri . baldırı çıplakları yangına «Kızıl 

Bayram» derlerdi. 

BAYRAM (Bandırmalı Taşcı) - Geçen 
asır İstanbulunun halk hayatını renkli ve 
canlı destanlarda yaşatmış her ikisi de Üs
küdarlı Vasıf Hoca ile Aşık Razinin tanıtdığı 
bir simadır; çok hünerli bir kalem ile roman 
ka;hramanı olabilir. Vasıf Hoca ~amanımız
dan 70-80 yıl kadar evvel yaşamış Bandır

malı Taşcı Bayram adı ve harikulade güzel
liği ile şöhret bulmuş bu gencin hayatını İs
tanbul Ansiklopedisine tevdi ettiği bir notda 
şöylece naklediyor: 

«1885 - 1890 arasında idi, Üsküdarda 
Taşcı Ahmed Ağanın yanına çırak girdiği 

zaman 16-17 yaşlarında güzellikde yekta 
bir genç idi; Bandırmalı idi, hem yetim 
hem ~ksüz imiş, o taraflarda bulunmuş bir 
kadı efendinin yanında evladlık adı altında 
uşak olarak geİmişdi; efendi ellilik bekar 

Taşcı Bayram 

. ---• ~ıı:I• bit kompoıisyoau) 
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bir molla, mollanın koçanı, yobazı; hayli 
dünyalığı olduğu adım atışından belli ama 
kirli çıkı cimri, Bayramı yalın ayak, yağlı 
dal fes, yırtık şalvar ile gezdirir; Ahme
tliye Medresesine yerleşmişler, oğlana yap
dırmadığı iş yok, yemek pişirir, bulaşık yı-

. kar, çamaşır yıkar. O zamanlar Üsküdarda 
Hanife Dudu adında Rumeli . muhacirlerin
den çöpçatan bir kadın vardı, ne yapmış ise 
yapmış, molla efendiyi kandırmış, Fatihde 
başında evi bulunan kısmeti çıkmamış kırk
lık bir kız ile baş göz etmiş, efendiyi oraya 
iç güveyisi koymuş; biçare Bayramcıkda şu 
kadar yıl uşaklılığının hakkı avucuna bir al
tın konularak sokak ortasında · bırakılmış. O 
zamanlar Bayramdan az kabaca bir gencim; 
güzel delikanlıyı Ahmediyede bir kahveha
nede ağlar iken gördüm: 

- Kendimi evlad bildim, tam on yıl hiz
.ı:net e'.Oim,iki yörük heybesi altını vardı efen
dinin, ölürsem hepsi senin derdi, hakkımı he
lal etmem! diye anlatıyordu. 

· - Zanatın var mı? diye sordum. 
-'-- Yok, bildiğim uşaklık, hevesim oldu

ğu halde okutub yazdırmadı, beygir yerine 
bostan dolabına koşsanız çalışırım! .. dedi. 

«Taşcı Ahmed Ağa da yanına aldı. Bay
ram sanatında. büyük usta olan Ahmed Ağa

. nın yanında. beş altı sene çahşdı. Üsküdarda 
Bandırmalı Taşcıgüzeli diye nam saldı. La~ 
kin Band-ırm~lı gaayct dürüst· bir delikanlı 
çıkdı, altın adını hiç bir veçhile bakır yapma
dı. taşcılıkda USt/'lSll1ın bütün hünerini aldı. 

«Bir ara bir dedikodu çıkdı, oğlan lstan
bulda bir eve dadanmış diye. Aşık Razi, yaş
ca bizlerden epeyi büyük, bıçkın şöhreti de 
var, ondan daima çekinir, bu fakiri . ise pek 
severdi. Ustasının hem sanatını aldı; hem· de 
akşamcılığını, bir gece bayrama sarhoş rast
ladım, İstanbuldaki ev meselesini sordum: 

·...:... Doğrudur ağabey, dedi, haftada bir 
gece bir nigapda kapanıyorum .. 

- Gene mi, güzel mi? diye sordum. 
- Anam yerinde, çiçek bozuğu, kara ku- . 

ru bir avrat.. · 
- Çok mu zengin? dedim. 
- Ağabey, dedi, senin anlayacağın, ben 

on yıllık hakkımı alıyorum .. benim gibi bir · 
uşak ayda 80 kuruş alır.. acemilik yıllarını 

da· hesab et, ortalarına 60 diyelim.. senede 

720, on _senede 7200, yetmiş iki· altın· ~cl~i./} 
Şimdi niçin ve kiminle kapandığımı anfadiri 
mı? ... 

O yolun tehlikelerini anlattım: 
~ Biliyorum .ağabey, dedi, alacağım tad 

mam olur olmaz ayağımı kereceğim! .. , .. 
. «Bu Taşcı Bayramı ilk tanıdığım zamari

lar bezil yollu karalamışdım; Bandırmalı ~ıJ 
duğunu bildiğim halde memleketini de fo:,:. 
kerleme merakı ile tahrif etmiştim: / / 

Bayram geldi bayram günü Bayramiçdeıi bt( 
şehre •> 

Adı uşak fidan boylu gazal gözlü gül .çehre > 
Kusuı·suzdur samur saçdan ta müşekkel ayai~i 
Fakat nidem dangıl dun.gol maarifden bi behı'e 

·. __ C 
Acı su dir ayak direr bö~ bön bakar sırıtir 

Bir kerecik deniz dedirtemedim .ben şu bahre •.·· 

Aşık Razı bıçkını ise delikanlıtnn bir 
kadınla ara sıra kapandıği dedi kodusuntin 
üzerine, kadına hitaben şu alaylı destanı yaz
mışdır: 

1. Taşcı Bayram Şahım o Bandırmalı 

Nola yalın ayak şalvar yamalı> 
Vasfında yazub bir şanlı destanı 
İstanbulu aşkına yandırmalı 

2. Saçılmış kakülü dal fes altından 

Her teli _yirmi dört ayar altından 

Slnede biilbiilüm olsun bir ise 

Kalkamaz masrafın herkes altından 

3. Çamaşır ister biirümciik ipek 

Yaraşır firengi al çuhalar pek 

Sırmalı uçkuru aldın diyelim 

lfümıs düğme ister pirehen gömL.~k 

4. lfa!li ince belin Lahuri şah 
Nerde altun saat 9ifte maşalı 

. Çekclin mi altma kuzgun lcüheylan 

Gümüş üzengili, sırma haşalı 

' 5. Bi~daJlı hatai ister anteri 
. Sırmalı çevreye ·silecek teri 

. Kaç akçeye gelir bilir misin sen 

Pe~çemi.n kesmeğe_ hünkar berbel'i 

6. Gülden nazik teni o misli melek -··· . ., 

Seı'din mi. haneye kuş tüyü döşek 

. Ayağ·ın yu~in~ğa leğeı:t ibriği 
Aituıi olınasa 'da giimüşdeiı ger~k 

7. . Ya efeµdi~ düşün ,bir gez hamamı 

Hami inci püsküllü peştemalı 

Sırmalı, havlular atlas boğçada 

Nerde şimşir na.hin sırma tasmalı 
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8. Biri soyub giydirecek elvanı 

Biri de halvet de yunacak anı 

Üç uşağı gerek zira biri de 

Kahve şerbet için isterse canı 

9. Ya efendim çayır, çemen mesire 

Civanım gidecek elbet bir· yere 

Nerde yağlı plya.deyle koç'ı.ısu 

Bir de oy_llaş gere~ peri peykere 

10. Sazende hanende hem çengi köçek 

Gülüb eğlenecek bade içecek 

Felekden kam a.Jsın demi fırsattır 

Hüsnü şebab çağı gelmiş, geçecek 

11. Bayramdır pazarı -hüsnün bas malı 
Şeker kurban bir şeyle kandırmalı 

, . . .. 

A.guşe çekmek için nazlı yari • -·,, 

Davete lisanı ballandırmalı 

«Taşcı Bayram feci bir kazanın kurbanı 
olarak öldü, otuz yaşında yokdu; Üsküdar 
İskelesinde bir yere odun indirmişler, amele 
istifi iyi yapamamış, tufanı andıran yağmur
lu bir gece, şu kadar çeki dağ misalı odun 
kaymış yıkılmış, iki üç gün sonra kaldırıldı
ğında altında Bayraı:p. Ustayı buldular. Gala
tada içmiş, sarhoş, vapurdan çıkmış, bir ha
cet için odun yığının yanına gitmiş, eceli 
kaza». 

Bibl.: Vasıf Hiç, Not. 

BAYRAM (Dellak Debreli) - Hicri 
1098 (Miladi 1686-1687) de İstanbul Hamam
·cılar Kethüdası .bulunan Derviş Şehri İsmail· 
Efendinin dellknamesinde hal tercemesi kay
dedilmiş on bir nefer namlı hamam uşağın
dan biridir. Aşağıdaki satırları hal terceme
sinden kısaltarak alıyoruz: 

İstanbula bir bektaşi · babasının yanında 
sine bülbülü hizmetkar olarak gelmiş, evve
la Merdivenli köyündeki dergaha inmişler; 

bu tekkede bağçıvanlık eden Dağlı· Hüseyin 
a~ında «bir şaki tıynet yiğit» Bayram çocu
ğıi ikna ederek bir gece Üsküdara, oradan da 
kayık ile Eyyub civarında Zalpaşa Medrese
sinde hemşehrisi bir softanın odasına kaçır

mış; Nalband Hoca denilen bu softa ile Dağlı 
Hüseyinin cevrü cefasına ancak bir hafta da
yanabilen Debreli Bayram bir gece fırsat bu
larak oradan da kaçmış, ve rast gele dükka
nına sığındığı helvacı esnafından Telli ·Halil 
Ağaya çırak olmuş ve az zamanda «Helvacı 
Güzeli» diye şöhret bulmuş ve İstanbulun en 
namlı külhanileri ile ayakdaşlık yapub dü-

. 
şub kalkmağa başlamış, akibet on yedi ya-
şında bir ney hat şehbaz civan iken Bağçe
kapusunda Yıldızbaba Hamamında soyunub 
dellak olmuş; bu hamamın müşterilerinden 

yalnız ağa ve efendi takımının hizmetine ko
şulurmuş. 

Bir gün bu hamamda İstanbulun namlı 
zenginlerinden Yelkenci İbrahim Ağanın ga
ayet kıymetli elmaslarla müzeyyen altun ko
yun saati çalınmış. Külhancı, natır, dellak 
bütün hamam uşakları tazyik edilmiş, sıra 

dayağına çekilmişler: «O ağayı camekan 
odada De breli soydu idi, · cümle hizmetin o 
görüb, içeride dahi o yıkayub ve çıkdıkda 
dahi ağanın boğçasın açup o hizmet etmiştir» 
demişler, ve hem: «Bu hamamda soyunmaz
dan mukaddem hezele ve hayta güruhu ile 
bile dolaşır uygunsuz hiz oğlandır» diye ila
ve etmişler; Debreli Bayramı kıy~sıyh döğ
müşler, oğlan: «Beli.. saati gördüm, kisesi 
ile bile boğçaya ben koydum, ama ben sirkat 
etmedim, bi günahım ... » dermiş. 

Debreli Bayramı Tersane Zındanına at
mışlar, oradan, donanma sefere çıkarken bir 
kadırgada küreğe çakmışlar. Oğlan üç yıl 

zındanda ve gemide zincirbend kalmış. Yıl

dızbaba Hamamının arnavud dellaklarından 
biri ağır hastalanub öleceğini anlayınca: 

«Elmaslı altın saati ben çald.ım idi, külhanda 
falan yerde gömülüdur» diye itirafda bulun
muş, saati de dediği yerden çıkarup sahibine 
teslim etmişler, Debreli Bayramın serbest 
bırakılması için donanmanın seferden dön
mesi beklenmiş, fakat bahtsız güzel gencin 
kürek meşakkatine daha fazla tahammül ede
miyerek Akdenizde öldüğü ve cesedinin deni. 
ze atıldığı öğrenilmiş. 
Bibl.: Derviş İsmail, Dellaknamei dilküşa 

BAYRAM (Kaftancı Hacı) - Murad pa
şa civarında kendi adına nisbetle anılan Ha
cı Bayram Kaftanı Mescidinin banisi; Ha.di
katül Cevami Fatih Sultan Mehmedin kaf
tancıbaşısı olub mescidi y~nında medfun ol
duğunu, kabir taşındaki rakamlı tarihe göre 
hicri 951 (M. 1544-1545)'de vefat ettiğini ya
zıyor; hayatı hakkında başka kayde r_astala
madı. 

Bibl.: Hadikatül Cevaıni, ı. 

BAYRAM AĞA (Sıişehirli) - Abdüla
ziz devri sonlarında Tophane serserilerinden 
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miras yedi bir genç adamdır; memleketinin 
hatırı sayılır bir ağasının oğlu iken, babası
nın ölümü üzerine kötü arkadaşlarla düşüb 
kalkmış, bednam olarak malını mülkünü· sa
tup İstanbula hicret etmiş, elindeki parasını 
Tophane çapkınları ile kısa bir zamanda ye
dikden sonra yalın aya_k yarı çıplak haneber
duşlar arasına düşmüş. Üsküdarlı halk şairi 
Tophane katiblerinden Aşık Razi· yakından 
tanıdığı bu Bayram Ağa ağzından o devrin 
Tophane ahv:alini tasvir eden bir destan ka
leme almışdır; İstanbulun hayta yaşayışı ba
kımından kıymetli ~ir vesikadır: 

1. Tophane çarşusu hüsün pazarı 
Bal kaymak satılur gezdir na.zarı 
Kim vuracak teraziye kantara 
Şeftali kirazı elmayı ııarı 

2. Narh olmaz efendim cilveye naza 
Dem dahi perçeme zülfi tannıiza 
Nakdi can koyarlar piştahtasına 
Ol çeşmi cellada lıi'li dilbıiza 

3. Levendine reftar tozub gezerler 
Cennet kaçkınları bin peri peyker 
Pi bürehııe bıçkın pırpın dalfes 

Bir kese tütüne saydolur dilber 

4. Attarı bakkalı kasab berberi' 

Dolaş dükkanları seç bir dilberi 

Göz mizan hem akıl dirhem ise de 

İş gören pazarın dellıil rehberi 

5. Gözlerin siyahı çakır elası 

Sünbül kakül perçemlerin alası 

Gül dikensiz olmaz b,unlar engelsiz 
Güzellerin hep püsküllü belası · 

6. Tutulmuş köşeler· kahvehıineler·· 

Her birin hey heyi top misal gürler 

Tulumbacı kopuk.kalyoncu topcu 

Birbirin yer zehri mir divaneler . 

7. Anınçün gerekdir bir meyineci 

Yolun izin bilir kösemen keçi 

Ol pazıiri hüsne ger varam dirsen 

Dolu olmak gerek kesenin içi 

• 8. Namım Bayram .Ağa hakim Suşehri 
Balen Tophanede külhandır yeri 

Kulaklara küpe bu hıile seb~b 

Azgın nefis he~ Tophıiııe dilberi 

9. Sinnim yirmi beşe varmış' idi tam 

Peder vefat idüb kaldı han haııiam 

Bir vak'ai dilsôz geçdi serimden 

Yurdum diyarımda ettiler bednam 

11. 8atub malım mülküm düşdüm bu yela 

Didim varam hele şu İstanbula 

Alın yazısıdır gelecek başa. 

Tophıiııede muhtac oldum bir pula 

11. Zülfü kemendini attı· bir dilber· 

Şive cilve fennin eylemiş ezber 

Bağ bağçe bostaıı kah derya safı\sı . 
. . 

Kahve hamam gece gündüz beraber 

12. Ekildi kesenin dibine• ·dıu-ı 

Başıma üşüşdü bir kovaıı .arı 

, Didiler kfilhandır gece mekinın · . 

Gündüzün arşınla. kaldırımları 

13. Avuç açılmıyor düşmana dosta 

İtibar riayet keseyle posta 

Kese aparmada hem post soymada 

, Tophanenin civanları pek usta 

14. Bayram Ağa yazdı destan efendim 

Sebebi müstakil bu işe kendiın 

Ey karındaş Tophanenin gü,en 

Yüzü melek _içi şeytan efendim 
- 15.. Rihi müstakimden ayrılman sakın 

Yimesüı;ı akçeni, bir sürü çap'kın 

Yalın ayak uryan zelllü hakir 

Bayramın haline ibretle bakıiı · 

BAYRAM. ALAYI VE OSMANLI SA-
RAYINDA BAYRAM TEBRiKtı ME:BAst
Mi - Bayram alayı, padişahları~, Şeker ve 
Kurban bayramlarında ananevi merasim ile 
bayram namazına gidib gelmeleridir, Tayyar::. 
zade Ata Bey· ~<Enderun Tarilii»nde- sarayda 
bayramlaşmayı ve bayram alayını şöylece 

anlatıyor ki tek ve itim~d edilir kaynakdir: 
«Padişah bayram günü sabah namazmı 

sarayda Hirkai Saadet dairesinde kılar. Na;; 
mazdan sonra sırası ile Kızİarağası; Silahdar 
A~a; Hasodalı Ağalar ve Müsahib Ağalar Hır: 
kai Saadet dairesinde huzura 'girerek padi
şahın baJramını tebr~k. ederler. Padişah ora- · 
dan Revan· Odasına geçer ki bu odaya ·sonra
-1arı «Sarık· Odası» denilineğe haşlanmışdı;; 
Orada merasim, saltan.at • : elbisesini . giyef, . 
Hünkar İmami Efendiler ne· Hekimb~şı Efen
di huzura girüb arzı tebrikatde bulunur. Son_· 
zamanlarda padişahlar Hırkai Satidet daire-
sinden çıkınca Rev~n. Odaşı yerine -Sünnet. 
Odasına gider· olmuşlardı. •• 

«Bayram sabahı Hazine :Kethüdası ile· 
. Hazine Ağal_arı Hazinei Hfü:nayµndan Bay-r 
~am Tahtını· çıkarırlar, Babüssaade önüne, 

· geniş saçak altına koyarlar, üzerine şiltesini, 
örtülerini, sair tez;yinatını sererler. P~diıahm 
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!Jayramını tebrik edecek isimleri tesbit edil
miş zevat sabah namazını Ayasofya Camiinde 
kılarlar, namazdan sonra heman saraya ge
lüb Kubbealtında toplanırlar. Teşrifati Efen
di içeriye giderek Silahdar Ağa vasıtası ile 
Sünnet Odasında oturan padişaha arz eder. 
Padişah Sünnet Odasından ka1kub Arz Oda
sına gelir, orada da azıcık oturur, bu sırada 
Has odalılar da Arz Odası ile Babüssaade 
arasında dizilirler. 

«Padişah Arz Odasından çıkub kapu 
önündeki taht önüne gelir. Evvela Nakibü
leşraf Efendi gelir, yüzü padişaha karşı ayak
da durub ellerini kaldırır, bir dua okur, padi
şahın bayramını tebrik eder ve temenna ede
rek gider. Efendi huzurdan çekilirken Ende
run_ Çavuşları bir ağızdan ve yüksek sesle: 
<<Aleyke avnullah! ... » diye bağırırlar. Bu sı
rada Enderunu Hüm~yun Mehterhanesi çal
mağa başlar ·ye· tebrik merasimi bitinceye 
kadar durmadan çalar. 

«Nakib Efendi çekilirken padişah tahta 
oturur. Tahtıı:ı arkasında; sağ tarafda Kızlar
ağasi, sol tara!ta Şilahdar Ağa ayakda durur
lar. Eğer Kırım Hanzadelerinden ·o sırada 

istanbulda _ bulunan varsa, onlar da tahtın 
arkasında sol tarafda dururlar. Bunların ar-

- . 

kasında kapuya kadar· o·lan boşluğu Zülüflü 
Baltacılar· doldurur. 

« Tahtın karşısında sağ taraf da Yeniçeri 
Sekbanbaşısı Ağa, arkasında sipah ve silah-
dar ocakları ve Dört Bölük zabitleri dururlar. 
Yeniçeri Ağası, · vezir rütbesini haiz değilse 
burada Sekbanbaşı Ağanın önünde durur. 
Çavuşbaşı ile Kapucular Kethüdası ellerinde 
gümüş asalar ile onların yanında mailce du
rurlar; Tahtın karşısına sol tarafda. da So
lakbaşı Ağa, Miriale~ Ağa, Zaimler, Müte
ferrikalar ve Teşrifatcı Efendi mailce durur
lar. 

«Kubbe altında toplananlardan evvela 
sadırazam, vezirler, Rumeli ve Anadolu ka
diaskeri Efendiler arzı tebrikatda bulunur. 
Bunlar sıra ile ilerileyerek tahta yaklaşdık
ları zaman evvela eğilerek· tazimde bulunur
lar, ve sonra saçak öperler; saçak öperlerken 
padişah hepsine hürmeten ayağa kalkar. Pa
dişahın her ayağa kalkub oturuşunda, ve bu 
zevatın eğilüb saçak öpüb doğruluğunda, yu
karıda kaydedilen kalabalık yüksek sule 

«Maşallah!..» diye alkışlarlar. Sadırazam teb
rikden sonra tahtın sağı Kızlarağasının önü
ne durur; vezirler ile kadıaskerler de sadıra
zamının sağına sıra ile dizilirler; 

«Bu birinci kaafileyi, eğer vezir_ rütbesi 
yok ise Başdefterdar; Tevkil (Nişancı) Efen
di, Reisülküttab Efendi takib eder, fakat bu 
zevat saçak öpmez, tahtın eşiğini öperler. O 
sırada Çavuşbaşı Ağa ile Kapucular Kethü
dası Kubbealtma gidüb Şeyhülislam Efendi
ye haber verir; iki Kapucubaşı da gümüş asa;. 
ları ile ilerileyüb tahtın önünde dururlar. 
Şeyhülislam Efendi de Ulema Efendilerin ba~ 
şında tebrike gelir. Şeyhülislam saçak öpmez, 
padişahın önünde hürmetkar bir eğilme ile 
iktifa eder. Padişah Bayramını tebrik eden 
ulemaya, İstanbul kadılığı payesinde olan• 
!arına kadar ayağa kalkar, ve yukarıda kay• 
dedildiği şekilde alkışlanır. •Sadırazaıri da 
padişahın her kalkışında hafifce sağ koltu~ 
ğundan tutar; ve ulemayi isimleri ile padi
şaha takdim eder. Müderris Efendileri de 
topdan: «Müderrisini kiram: Efendiler da.ile
ridir» diye takdim eder. Ulemanın isimleri
ni Sadırazam da· bilemeyeceğinden : elinde, 
.meşihatdan gönderilmiş bir teşrifat defteri 
bulunur. 

«Ulemadan -sonra Piyade ve Silahdat 
Dört Bölük Ağalar, Yeniçeri Ağası, Yeniçeri 
Ocağınııı katar Ağaları eşik öperler. Yeniçeri 
Ağası vezir ise, ve-zirler- arasında tebrikde 
bulundukdan sonra ayrılır, tahtın arkasından 
dolaşarak Yeniçeri Ocağı erkanının ·başında 
ikinci defa tebrikde bulunur. Yeniçeri Oca
ğının erkanını da Çavuşbaşı, Cebecibqı, 

Topcubaşı, Kumbaracıbaşı, Lağımcı başı ta
kib eder. 

«Tebrik merasimi bitince Teşri:fatcı Efen
di eşik öperek merasimin bittiğini. padişaha 
arz eder. -Padişah ayağa kalkar, sağ koltu
ğuna sadırazam, sol koltuğuna- da kızlarağası 
girer, bir kaç adım atınca, Sadırazam padi
şahın sağ koltuğunu silahdar ağaya ·"bırakır; 
padişqh l3abüssaadeye doğru - yürürken vü
zeraya selam verir, onlar da yer ile . bir te
menna ederler. 

«Padişahı camie götürmek "için Kapucu
başılar ile Mirialem, Çavuşlar, Çavuşbaşı 
ve Rikabi Hümayun solakları müstesna, -oriı.
o bulunanlara ciiınl-eıi Orta Kaputian ciıifın'ı 
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çlk.u):) atlarına biner. Teşrifatcı Ef(lıl.ıdi. hep
sini 59n bir defa 'daha gözden ieçirir. 

«Sadırazam ile Vezirler Orta Kapu içine 
serilen seccadelere oturarak padişahın içer
den çıkmasını beklerler. 

«Kılavuz Çavuşu Ağa alayın hazır oldu
iunu Sadırazama haber verir, o da Bostan
çılar Karakulağı ile Enderunu haberdar eder. 
Padişahın ata bindiği haberi gelince Sadıra
zam ve Vezirler hemaıa kalkarlar, atlarına 

binerler, Orta Kapudan çıkarlar ve kapunun 
Has Fırın tarafındaki dıvan önüne dizilirler. 
Onların alt tarafına da, yine atlı olarak alay
da bulunmaları mutad devlet erkanı dizilir. 

«Padişah at üstünde Orta kaputla görü
nünce Alay ÇaVU§ları alkışa başlar (B.: Al
kış). Padişah da etrafına selam vererek ilti
fatda bulunur. 

«Padişahın seccadesi alaydan evvel Ka-' 
pucular Kethüdası tarafından Camie götürü
lfı.b mahfili hümayuna serilir, ve Kapucular 
Kethüdası alayda bulunmak üzere saraya 
döne:ı;. Bu usul kadimden kala gelmiştir.-. 

«Bayram Alayı şu suretle tertib olunur 
_(Önden arkaya doğru; atlı olanlara bir * işa
reti kon.muşdur): 

Divanı Hümayun Haceg-anı Efendiler 
K.apucubaşı Ağalar 

* Defteremini Efendi 
* !kinci ve Oçüncü Defterdavhu.· 
* Başdefterdar 

* Nişancı 

* Sadırazam Kethüdası 

* · Vezirler 

·: :ı.... •• 

* Sadırazam. Atının yanında yaya olarak 
ortakuşak ve sorguçlu yeniçeri bölük corba-
cıları yürürler. · • 

Kapucular Kethüdası. Elinde gümüş asa, 
sırtın.da kısa kürk, başında selimi destar, aya
ğında mor kadife tatar şalvarı ve cerkes fi
ları, yemenisi. 

lkinci mira.bur Ağa 
Birinci mirahur Ağa ve Çavuşbaşı Ağa
lar. 

* Padişah. Atının yanında yaya olarak 
kırmızı doİama ve devetüyü renkli sivri kü- · 
!ahları ile ve ellerinde başpareli asalarla· Ha
sekiler; Peykler ve Solaklar; kavuklarında 

Hazineden çıkmış -mücevherli sorguçlarla 
Çuhadar Ağalar.-. 

...... , .. 

«SHahdar Aiı;ı. ve Çu~dar Ata. Başla .. 
rında mücevherli üsküf, bellerinde incili ku
şak ve bıçak, sırtlarında ağır sırmalı entari 
ve kaftan. " 

«Kızlarağası. Başında selimi, belinde som 
mücevher akua ve arkasında ağır sırmalı 

entari, üstüfan kaftan, üzerinde serasereye 
kaplı dört yenli ağır sırt samur kürk. 

«Badüssaade Ağaları. Başlarında selimi 
destarlar. 

«Hazinedar Ağa ve Hasodalı Ağalar. Baş. 
larında düz kaş serpuş, bellerinde mücevher 
hançer ve altın köstekli som mücevher bıçak 
ve ayaklarında kontuşlar. 

«Padişahlar bayram namazlarını önce
leri Ayasofya Camiinde kılarlardı. Sultanah
med Camii yapıldıkdan sonra Sultanahmed
de kılmaları an'ane oldu. 

«İstanbulda bulunan Yeniçeriler sabah 
namazını kışlalarındaki camide kılarlar ve 

' 
namazı kılar kılmaz takım takım gelib Su.1-
tanahmed Camiinde toplanırlar, ve camiin 
avlusunda, avlu kapusundan mahfili hüril.a
yuna kadar iki sıralı selama dururlardı. Ala
yın ön tarafı camie girince, atlı ve yaya, he
man iki safa ayrılıp onlar da Yeniçerilerin 
önünde iki keçeli selama dururlardı. 

«Padişah cami avlusuna girince, önde 
Yeniçeri Ağası, arkasında Kapucubaşılar ko
şarlar, padişahı yerle bir temenna ile selam
larlar, atından inmiş bulunan sadırazam da 
ayaklarından çizmelerini .çıkarır, pabuç gi"'. 
yer, istikbale hazırlanmış bulunurdu. 

«At ile binek taşı önüne gelen padişahı 
atından sadırazam indirirdi, evvela diz çö
küb yer öper, sonra koltuğuna ·girer, atdan 
inmesine destek olurdu. Bu esnada Divan 
Çavuşları alkış ederlerdi. 

«Padişahın sağ koltuğundan Sadırazam1 
sol koltuğundan Yeniçeri Ağası tutar, vazifeli 
bir Hasodalı Ağa padişahın ayaklarından 
çizmelerini alır, o esnada Sadırazam, sol eli 
pa~ahın koltuğunda, eğilir, sağ eli ile pa
dişahın pabuçlarını önüne koyardı. 

«Sadırazam ile Yeniçeri Ağası padişahi 
Mahfili Hüma.yuna kadar çıkarırlardı. Padi
şah mahfile girerken Divan Çavuşları tekrar 
alkış edel'lerdi. Sadırazam ile Yeniçeri Ağası 
padişahı mahfile bırakıb namaz ıçın aşağı 
inerlerdi. !kisinin de seccadeleri safı nialde, 
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@u son safda serilmiş bulunurdu. 

• «Bayram nama.zını camiin imamı evveli 
kıldırırdı, devrin ulemasından yahud meşa
yihinden tanınmış bit zat de zamana müna
sib bir hutbe irad ederdi. 

«Namazı müteakib evvela Yeniçeri Ağa
sı camiden çıkar ve bayram namazını camiin 
iç hareminde kılmış olan Yeniçerilerle bera
ber Sarayı Hümayuna giderek Yeniçerileri 
Babıhümayun ile Orta Kapu · arasındaki yo
hın iki kenarına dizer, dönüş için istikbal 
hazırlığını yapardı. Askeri böylece hazırla

dıkdan sonra kendisi Babıhümayunun iç ka
pusu yanında dururdu. 

«Sadırazamla vezirler, namazı müteakib 
dışarı çıkarlar, atlarına binerler ve padişahı 
muslu..ldar önünde beklerlerdi. Padişah mah
filden çık.ıh atına bindikde Divan Çavuşları 

tarafından alkışlanır, Sadırazam ile Vezirleri 
nazıırlan ile selamlar, onlar da at üzerinde 
hep birden temenna ile mukabele ederlerdi. 

«Alay geldiği tertib ile saraya dönerdi. 
Babıhümayundan girilince alayın ön kısmı, 
bu kapudan Orta Kapuya kadar Yeniçerilerin 
önünde selama di.zilirler, bu suretle Sadıra
zam da, at üstünde ve Orta Kapu yanında 

selama dururdu. Padişah Orta Kapudan atla 
girerdi. 

«Sil&hdar Ağa ile Çuhadar Ağa atların
dan inib ileri geçerler ve padişahı Bfibüssa
ade önünde istikbal ederlerdi. Padişah Divan 
Çavuşlarının alkışları arasında atından iner, 
Babüssaadeden içeri girer, Sadırazam, Ve
z.ider ve alayda bulunan sair zevat Kubbe
altııµ giderlerdi. Orada padişah tarafından 
kendilerine mükellef bir ziyafet verilirdi. Bu 
sırada Yeniçeriler de Orta Kapudan içeri gi
rerler, Saray mutbakları önünde kendileri 
için hazırlanmış gümüş taslar içindeki çor
baya seğirdirlerdi. Çorba içmek için koşarak 
gitmek an'ane idi. 

«Yemekden sonra Sadırazam Kubbeal
tında ulema ve ricalin, alaya iştirak etmesi 
kaaideden olmayan ulemanın vesair yüksek 
devlet memurlarının tebriklerini kabul eder
di. Bu merasim de bitince Çavuşbaşı ile Ka
pucular Kethüdası Kubbealtının kapusu 
önünde gümüş asalarını birkaç defa yere vu
rurlar, Sadırazam makaamından kalkar, Ve
zirler teşyi yollu Kubbealtı kapusuna kadar 

a.rdı.ndau yi.irür.ler, s~mra ifori eeçib Oı;-ta Klil
pu dLjında atlarına binerler, Bibıhüına;rtın 

dışında Ayasofya İmareti önünde Sadıraza• 
ma at üzerinde selama dururla:ı;-dı. s.dıra~ 

zam da Çavuşbaşıyı, Kapucula.r ~thüd&sıru 
ve Kubbealtının sair memurlarını selamları 
Orta Kapu dışında atına biner, 13?,bıhümayun 
dışında vezirlere selam verir,-selam alır, Pa• 
şakapusuna giderdi. Alaya i§tirak etmiş olan
lar da dağılır, konaklarına, evlerine giderler., 
Bayram Alayı da bu suretle samı ermiş olur-

. du. Bundan sonra vüzera, rical; ulema ara
sın~a birbirlerine gidilerek hususi ziyaretle,r, 
tebrikler başlardı. 

«Kurban ve Ramazan Bayramlarında 

· bir fazla madde vardı, saraya kesilecek kur
banlardan bir veya bir kaçını bizzat ~· 
hın kesmesi an'ane idi. Namazdan dönünce 
Enderunda Hırkai Saadet dairesi önündeki 
şadırvan yanında Kurban Kapusu denilen 
yere konulmuş bir iskemleye otururdu. Si
lahlar Ağa padişahın keseceği koçları getirir, 
duası edilir, Hazinedar Ağanın getirdiği dül
bendlerle hayvanların gözleri bağlanır, ve 
yıne Hazinedar Ağa padişahın beline bir fu~ 
ta sarardı. Bıçakcıbaşı bir gümü.~ tepsi için
de bıçakları. getf.:ir, Başlala bunlaı·dan b.iri
ni seçerek padişahın eline verirdi. 

«Padişahlar için 18 kurban kesilirdi, biz
zat kesdiklerinden gayrisi için Kızlarağasınn 
vekalet verirdi. Kurban etleri Harem bende.: 
ganına, Enderun koğuşlarına, saray kapuları 
koğuşlarına, Baltacı, ~seki, Kozbekci, Sa
kalar, Kuşhane, Helvahane, Odun anbarı, 

Hasfırın ve Kayıkcı ocaklarına dağıtılırdı. 
«Sarayda, Yavı.iz Sultan Selim zamanın

dan an'aneleşib kalmış Bayram Rikabı deni
len bir kabul resmi vardı: 

Şeker bayramının dördüncü, kurban 
bayramının beşinci günleri Sadırazam, Şey
hülislam, Kapdanpaşa, Yeniçeri Ağası, Yeni
çeri Kethüdası, Baş Defterdar, Nişancı ve Re
isülküttab toplu olarak huzura kabul edilir
ler, kabul merasimi, padişah saraydaki ka
sırlardan hangisini seçerse orada yapılırdı. 

Bu zevat Saraya bayramlık resmi esval >rı 
ile gelirlerdi. Silahdar ve Çuhadar Ağa!...r 

Sadırazamın, Rikabdar ve Birinci çuhadar 
Ağalar Şeyhülislamın, ves4ir Hasodalı, Ser
mahfil, Başçakırsalan Başdilsiz Ağalar da di-
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ğer davetlilerin .koltuklarına girerek karşı

larl_ardı. Sadırazam ile Şeyhülislam Kızlar

ağası odasına, diğerleri de Silahdar Ağa da
iresine götürülerek kendilerine tatlı, kahve 
ve şerbet ikram edilirdi. Bir müddet istira
hatden sonra toplu olarak huzura girerlerdi. 
Padişah her birine ayrı ayrı iltifatda bulunur, 
devlet işlerinden bahsedilir, sonra padişah 

-kendilerine izin verir, yalnız Sadırazam ile 
Şeyhülislamı yanıncla azıcık daha alıkoyardı. 
Bu sefer huzurda ancak dilsizler hizmet E?q.er, 
bu üçlü sohb_et mutlak mah~em geçerdi. 

«Sadırazam ile Şeyhülislam huzurdan 
çıkınca Kızlarağasına da vedada bulunurlar
dı. Saraydan çıkacakları sırada Sadırazam, 

Şeyhülislam ve Kapdanpaşa, ikinci Çuhadar, 
Başçavuş, Sermahfil, Başçakırsalan, Başdil

·SJz ve_ nöbetci dilsiz ağalarla ve Kozbekciler 
Ocağına şanl~ına layık bayram. _ bahşişi ve
rirlerdi. 

«Dördüncü Sultan Mehmed zamanından 
kalmış bir an'aneye gore. de, .bayram. gecele
rinde Enderun .koğuşlarµra dışardan sazende
ler, hanendeler; karagö,z.~üler, _ hokkabazlar 
.ve meddahJar getirtilerek _ eğlenilirdi; gün~ 
.düzleri de E:qderun Ağaları, bayramlık res
mi kıyafetleri ile toplu olarak İstanbul me
sirelerinden birine giderlerdi» .. 

;N.dişahların bayramını tebrik merasimi 
İstanbulun fethinden Ondokuzuncu asır or
talarına kadar Topkapusu Sarayında yapıl
mış, sonra -Dolmabahçe · Sarayının orta kıs
.:m,ındaki büyük muayede salonunda yapılır. 
olmuşdu._ 

Hicri 1261 (M. 1845) Kurban bayramın
da memurların bayramlaşması için yenı bir 
nizam kondu; dairelerdeki bayramlaşmanın 
Jc~fi olduğu,_ memurların amirlerini evlerin
. de, konaklarmda ayrıca tebrike lüzum olma
d~ğı bilqirHdi. Vak'anüvis Li.ltfi :mfendi bu 
münasebetle: 

«Ben o zamana yetişdim, bilirim, bir kü
_çük memur dolaşacağı kapular iç,in defter 
,tutmcığa mecbur idi. O -tarihlerde vapur, 
tramvay gibi kolaylıklar olmadığınd~ bey
gir ve kayık ücretinden maada gıdilen ko
naklarda ayvaz ve kapuculara varınca -hade
me ve _ kavaslara verilmek için bin kuruşa 

yakm para sarfır:a muhtaç idi» diyor. 
BAYR,AM BAHŞİŞİ (Tulumbacılara) -

Semt, mahalle sandıkları tulumbacılarınm 

kendi semtleri, mahallelerindeki evleri -bay
ram sabahları kapu kapu dolaşarak. bayram 
bahşişi toplamaları İstanbuıa has, yer yüzün
de başka yerde görülmeyen bir sahne, tulum
bacılık hayatında da, yılda ancak iki defa, 
cümbüşlü . -bir nümayiş idi. _ 

Adamlık esvablarını giyerek çifte nek
kaare, klarinet ve darbuka gibi bir çalgı ile 
kapuları dolaşırlardı. Bahşiş ya fenerin, ya
hud borunun içine toplanırdı- CB.: Tulumba
cılar; Fener, fenerci; Boru, borucu). Boruya 
toplanacak ise su fışkırtan ucu tıkanır, para, 
borunun hortuma geçen ağzından atılırdı. 

toplanan para da koğuşda paylaşılırdı. 
Türk dostu Fransız edibi . Pierre Loti İs'

tanbula geldiğinde Fethiye Camii civarında 
Birinci Dairesi Belediye Tulumbası Reisi 
olan zatin evinde de bir iki gece. misafir olur
muş, bu tulumbacı ile dostluğu pek eski, genç 
bir bahriye zabiti olarak İstanbula ilk geli'" 
şinden imiş. Bir misafirliği bayrama rastla
mış, Fethiyeliler de sabahleyin bahşişe gel
mişler. Lotinin misafir olduğunu_ bilen polis
ler, edibi rahatsız etmemeleri için tulumba
cıları -önlemişler, o evin bulunduğu sokağa 
sokmak istememişler, küçük bir çekişme ol
muş, Loti de bunu pencereden görmüş, mu
tevazı • bir İstanbul Efendisinin ev kıyafeti 
ile, başında takkesi, sırtında patiska gecelik 
entarisi, çıplak ayaklarında şıpıtık mercan 
terliklerle - kapuya koşmuş ve polislere eli 
ile işaret ederek tulumbacıların serbest bı
rakılmasını rica ·etmiş, borunun içine de hah~ 
şiş olarak bir Napolyon, Fransız altını a,tmış: 
Fethiye tulumbacıları da bu altını hatıra ola
rak tulumbalar:ının sandığına çakmışlar; Ma
halle tulumbacılığının kaldırıldığı tarihe ka
dar dururdu derler . 

Bu satırları yazan naçiz muharrir onbeş 
onaltı yaşında bir çocukdum, her bayram na
mazını vatanım olan Üsküdarın bir canıii şe
rifinde kılayım diye ahd etmişdim, C~nabı 
Hakka hamd ederim, Üsküdarın büyüklü kü
çüklü bütün camilerinde bayram namazı kı
lacak bir ömrü bu aciz kuluna nasib etti. (Bu 
satırlar vesilei rahmet oluyor, merhum bu 
ahdini sonraları bütün !stanbula teşmil. et
mişdi. Vefatından bir sene evvel bayram na
mazı kılm'.ak için arife günü Ü ııküdardan 
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kalkıp Sarıyar ~asında Zekeriyya köyüne 
gittiğini biliriz. B.: Hiç, Vasıf) . 

Bir Kurban bayramı sabahı namazdan 
sonra Bahriye Nazırı Koca Hacı Vesim Pa
şanın konağı önünden geçiyordum, bahşişe 

gelmiş tulumbacıları gördüm. · Paşa merhum 
saraya gitmek üzere büyük üniformasını giy
miş kaputla duruyordu; borunun içine bir 
altın bırakdığını ve kahyasına: 

- Koçlardan birini bu çocuklara verin! .. 
dediğini gözümle gördüm, kulağımla işittim. 
O mübarek zati daima rahmetle anarım. 

Tarihini tam yazamayacağım, 1890-1900 
arasında olacak, Üsküdar Dairelilerden Ci
hanyandı Yusuf diye bir tulumbacı vardı, 
17-18 yaşlarında taşıdığı ismin sanına layık 
afeti devran bir erkek güzeli idi; uzun boylu, 
tığ gibi, esmer, arslan bakışlı, pençeli, insan 
yüzüne bakmaya doyamazdı. 1stanbula. gaa
yet zengin tunU:slu bir fes tüccarı gelmiş, Üs
küdarı pek beğenmiş, bir konak . kiralamış, 

kalabahk ailesini de getirterek. iki sene ka
dar oturmuşdu; adı yanılm.iyorsam Hacı 

İnayetullah Efendi idi, son _derece mükrim, 
sevimli, türkçe öğrenmek için halk ile düşüb 
kalkar, konağının kapusunu, sofrasını misa
firlerine açmış, kendisi. de mahalle kahvesine 
çıkar saatlerce otururdu. Bir bayram sabahı 
bahşişe gelen tulumbacılar arasında Cihan
yandı Yusufu gorur, çocuğun güzelliğine 

aşık olur, o anqa kararını verir ; oğlanı da
mad olarak konağına aldı, bayram ertesi bir 
mükellef dij.ğün . yapdı. Yalın ayak san
dık kolu . altın~ giren ve. yarım pabucla 
beygir sürücülüğü yapan delikanlı bir Yu
şuf Bey oldu. Bizzat kendisinden dinlemi
şimdir, _ karın Hacı Efendinin_ bir_icik evladı 

imiş ve c~nnet hurisi gibi güzelmiş. Bayram 
sabahı bahşiş için gittiklerinde kapuya çıkan 
Tunuslu zengin Yusufu: ~Oğlum, sen evli 
misin?» diye sormuş. Oğlan: «Bekarım efen
di . baba .. » demiş; «Gözünün gönlünün bağ- · 

!andığı bir kız varmı ?» diye sormuş, ona da 
«Hayır, yokdurt» cevabını alınca damdan 
düşer gibi: «Sana kızımı vereceğim, razı mı
sın? alır mısın?» demiş. Çocuk şaşırmış: «Öz
rü, aybı yoksa alırım!..» demiş. Bunun üze
rine yaşlıca iki ,tulumbacıyı konağa daved 
etmiş, mahalle imanımı da çağırtmış, 'Cihan
yan Yusufa: «Oğlum, . arkadaşların ile imam 

-----------------,.--
efendi hakkİnda hüsnü tezkıye de pulunursa 
düğünüzü bayram ertesi yap1yorum!.» dem.iş. 
Düğüden bir müddet sonra Fas tuccarı tu
lumbacı damadını da alarak memleketi olan 
Tunusa gitti. 

VAsU Bif 

BAYRAM ÇAVUŞ (Kasımpaşalı) . -
Birinci Cihan Harbinde küçük «Sultanhisar» 
torpidosunun topcu neferi iken Marmarada_ 
Sultanhisardan sekiz inisli büyük bir düşman 
denizaltı gemisi ile çarp1şıldığmda tam ~ 
betli atışları ile deniz-altı gemisini batırmış 

ve. çavuşluğa terfi etmiştir; aşağıdaki nofüı.r 
kahveci ve halk şairi Ali Çamiç Ağa ağzın

dan zabtedilmiştir: 
«Askere alınmadan Kasımpaşa iskelesin• 

de sandalcı imiş; bahriyede yakın arkadaşım 
oldu, ben o zaman fırınlarda çalışıyordum, 

boylu boslu bir erkek güzeli idi; düşman tah~ 
telbahirini batırdıktan sonra göğsünde madal• 
ya ve kolunda çavuşluk şeridi ile bir defa 
görmüş, sonra n~mı, şanı kayboldu, . Har.bi 
Umuminin -şüheda kaafilesine katıldığmı zan 
ediyorum, kahramanlığı ve güzelliği , .· kadar 

Kasımp~lı Bayram Ça~ş 
(Besim: S. B.) 
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ahlaken de pak ve haluk bir genç idi (1937) ». 
BAYBAMÇAVUŞ MAHALLESİ- Emi

nönü ilçesinin Kwnkapu bucağı mahallele
lerinden; 1934 Belediye Şehir Rehberinin 3 
numaralı paftasına göre güneyinde Marmara 
denizi, doğu, kuzey ve batısında da yine Kum
kapu bucağının Şehsüvar, Çadırcı Ahmedçe
lebi ve Muhsine Hatun mahalleleri ile çev
rilmiştir; sınır yolları, doğudan batıya bir 
kavis çizerek Kumluk sokağı, Kadırga Lima· 
nı Caddesi, Karabıçak sokağı, Kumkapu mey
dam, Ördekli Bakkal sokağı ve Kumkapu İS'· 

tasyon caddesidir, Acemdağı sokağı. Bu ma
hallenin iç sokakları da şunlardır: Küçük 
deniz sokağı, kömürcü Mustafa sokağı, Kürk
cü kuyusu sokağı, Çaparis sokağı, Çakmak
ta~ı sokağı, Kürkcübaşı Mekteb sokağı, Beh
r, .... n çavuş sokağı, Düzgün sokağı, Arabzade 
A~:.~'1ed sokağı, Serkerdeler sokağı. 

Rumeli demir yolu · bu mahallenin Mar
mara eteğinden geçer, mahallenin demir yo
lu güneyindeki-küçük deniz sokağı, Marmara 
sahil yolu açılır iken şehir haritasından si
linmiştir. 

Mahalle muhtarı Bay Behçet Aksoyun 
verdiği rakamlara göre mahallede 404 ev, 112 
dük.kan, 1 iplik boya fabrikası, 1 mozayik 
imalathanesi, 1 odun deposu, 2 otel, 1 Mescid 
(B.: Behramçavuş Mescidi), 1 ermeni kilise
si, 1 ermeni mektebi vardır (Ekim 1960). 

Hakkı Göktürk 

BAYRAMDA KADINLARA SOKAĞA 
ÇIKMA YASAGI - Bayramlarda. karşılıklı 
tebrikler münasebeti ile erkeklerin sokağa 

döki.ihnesi, ve bilhassa bekar hanlarında, be• 
kar odalarında oturan bekar uşağı şehbaz yi
ğitlerlı1 el öpmek, para, çevre, çamaşır, min~ 
tan gibi bayram hediyesi almak için efendi, 
ağa kapularına gitmek bahanesi ile mahane 
aralarına girmeleri, her ne sebeble olursa 
olsun kadınların bayram günlerinde sokağa 
çıkmaları hoş göstermemiş ve zaman zaman 
kadınların bayram günlerinde sokağa çıkma
ları yaşak edilmişdi. Hicri 1179 Ramazanı . 
sonunda (Mart 1766) İstanbul Kadısına hita,
ben yazılmış olan aşağıdaki yasak fermanı 

bunlardan biridir: 
«İstanbul Kadısı faziletlfı efendi; 
«Bayram günlerinde kadınların sokak• 

~arda, Pazarda ve mahalle aralarında dolaş-

---------------
malan ferman ile yasak olduğundan mahal
le imamlarını şeriat meclisine çağırıp işbu 

önümüzdeki Ramazan bayramının ilk gü
nünden bayramın sonuna kadar kadınların 

sokaklara ve pazarlara çıkmayub ve mahal
le aralarında gezmeyüb evlerinde oturtulma
sı hususunda tenbih ideriz. Eğer bayram es
nasında fer mana mugaayir harekete cesaretle 
sokak ve mahalleler arasında dolaşanları 

olursa muhakkak tedib olunacaklarını imam
lar mahalleleri ehalilerine tehdid yolu ile 
ifade etsinler». 

Ferman Üçüncü Sultan Mustafanın'dır. 
BAYRAM FIRINI SOKAGI - Eminönü 

İlçesinin Alemdar Bucağının · Cankurtaran 
mahallesi· sosaklarındandır. Akbıyık caddesi 
ile Cankurtaran sokağı arasında, iki araba 
geçecek genişlikde meyilli bir sokakdır. Ak
bıyık caddesi başından girildiğine göre, sağ 
kolda yeni adı ile Amiral Tafdil sokağı (1934 
Belediye Şehir Rehberinde Akbıyık Hamamı 
sokağı), sol kolda da yeni adı ile Saraçhane 
sokağı ile (1934 Belediye Şehir Rehberinde 
Terbıyık sokağı ile) birer kavuşağı vardır. 

Cankurtaran ve Saraçhane sokakları ile olan 
kavuşakları arasında bir arsa vardır ki 1918 
mütarekesinden sonra İstanbulun düşman 

silahlı kuvvetleri işgali altında bulunduğu 

sırada yanmış Cankurtaran Mescidinin yeri
dir; mescidin banisi Fatihin topcubaşıların
dan Hasan Ağa olub kabri mezkur arsada 
hala durmakta idi; kitabesind~n Hüseyin 
Taşkend adında bir hayır tarafından onarıı-· 
dığı öğreniliyor. Kabrin üzerinde bir de kı
rık taş vardır ki yazısının ancak son kısmı, 
«Efendi ruhuna sene 1236» ibaresi kalmıştır; 
Camiin banisi ile ilgisi yoktur (Eylul 1960). 

Hakkı Göktürk 

BAYRAM HEDİY}JSİ, «BEDAY1t AsA 
Rt OSMANİYE» - Ressam Bahriyeli Hüs
nü Bey merhumun, büyük bir kısmı İstan
bulun en namlı abidelerine tahsis edilmiş 
bir eseridir; müellif kendi gezi notlarına ba
zı edebi parçalar ilave etmiş, eserini kendi 
· elinden çıkmış 70 kadar da tire resim ile süs
lemişdi r. Öyle tahmin ediyoruz ki bu resim
lerden bir kısmı fotoğrafları kopye edilmiş 
olacakdır. İlk nazarda adı bir az tuhaf görü
nen eserir. mukaddimesinde Hüsnü Bey şun
ları yazıyor: 
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«Şu son h~zin senenin bayramıı,da ih
vaıµ dinimin inşirahı kalbine medar olur 
ümidi ile hazırladığım bu naçiz hediyemde 
selatini izamı osmaniyenin pek kıymetdar, 

pek mukaddes birer bergüzarı layezali olan 
muhteşem meabidi islamiyenin resimleri 

ile tarifleri ve her eamii şerifin bina olundu
ğu zamanm eazımı meşayih ve şuerasının 

ilahiyat ve nuuti şerife nev'inden asari sofi
yane ve beligaanesi, velhasıl ormanlıların 

maddi ve manevi asarı diniyelerinin en gü .. 
zideleri cem olunmuşdur. Ecdadımız emri 

dinden bir hatve bile 
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nazaran, onlar bizi bu 
en mühlik badireden 
korumak istemislerdir . 
Ammei halka be~endir
mek azmi ile r.esimlerle 
tezyin ederek ihzar et
tiğim bu mecmuamla; 
ecdadımızın dinimize 
verdiği ehemmiyetin 
ve etti~i hizmetin bü~ 
yüklüğünü hatırlatmak 

ve evladı vatanı ecda
dımıza layık halef ola
rak htı..zırlamak için ten
vir etmek istedim». 

17X25 eb'adında olan 
eser rumi 1335, mi.J.i4f: 
1919 yılında İstanbul
da Bahriye Matbaasın
da basılı:nışdır; lstan
bulun düşınan ~gali al
tında bulunduğu tArihi
mizin en karanlık bir 
devrine rastlar. Sanat
kar müellifiıı yukanda
ki satırları ağlayaı-a.k 

yazdığı aşikArdır. 

Eserde 1stanbula aid 
bahisler şunlardır: 

Fatih Camii, Eyyub 
Camii, Ayasofya Camil; 
Bayazıd Camii, eultan
selim Camii, Hırkai Sa
adetde bulunan em&nA
'tı mübareke, Şehztda 

Oa.mii, Cihan,il' C&unil, 
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Üsküdarda iskele Mihrimahsultan· Camii, 
Edirnekapusunda Mihrimah Camü, Süleyma
niye Camii, Surre alayı, Miı;:nar Sinan, üs~ 
küdar da Valdeiatik Camii, Sultanahmed 
Camii, Hüdai Aziz Mahmud· Efendi. Üskü
darda Çinili . Cami, Yeni Cami, Ü sküdarda 
Yenivalde Camii, Şeyh Mahmud Nasuhi, Şa
ir Süleyman Nahifi, Nurosmaniye Camii, 
Üsküdarda Ayazma Camii, Laleli Camü, ilk 
mahya, Beylerbeyi Camii, Hamidiye Türbe
si ve İmareti, Ü sküdarda Selimiye Camiı, 
Kumbarahane Camii, Nusretiye Camii, Me
cidiye Camii, Hırkaisaadet Camii, Ortaköy 
Camii, Dolmabağçe Camii, Kasımpaşa Ca
mii Kebiri. 

Adı geçen · camilerin hepsinin birer resmi 
vardır;· ekserinin .·bir ·köşesine banisinin de 
bir madalyon . içinde resmi yapılmışdır. Bir 
kısmı p~k basit çizgilerden ibaret olan bu 
bina resimleri umumiyetle. çok kötü klişe

lerle ve adi bir · mürekkeb kullanılarak ba
sılını~dır. Hoş görülmelidir. müellifin eserini 
b~ türlü gü~lük ve maddi sıkıntı içinde ta
hakkuk ettirdiği bellidir, bu kadarı bile ha
:ııniyet işidir,. büyük fedakarlıkdır. 

Bu kitapcık Ressam Hüsnü Beyi daima 
rahmetle andıracaktır. 

BAYRAMt TARİK.ATİ TEKKELERİ -
İstanbulda muhtelif tarikatlere aid kurulmuş 
tekkeler üzerine tek rehber Üsküdarlı Ah
med Münib Beyin «Mecmuai Tekaya» adın
daki 16 sayfalık risalesidir. Hicri 1307 (M. 
1889-1890) de basılmış olan bu risalede yer
leri, isimleri ve ayin günleri ile ·tesbit edil
miş 305 tekke içinde 4 Bayrami Tek.kesi bu
lunmaktadır ki şunlardır: 

Üsküdarda Salacakda Emekyemez Tek
kesi (ayin günü pazartesi), Altı mermerde 
Tavil ·-Mehmed Efendi Tekkesi (ayin günü 
salı),. Üsküdarda Divitcilerde Şeyh Himmet 
Efendi Tekkesi (ayin günü Salı), Nakkaş
paşada Himmetzade Tekkesi ( ayin günü 
Perşembe). 

· BAYRAMOOLU (Necmeddin) - İş ada
mı, Tuzla-Gebze arasında geniş toprak sahi- .. 
bi, Bayramoğlu Sahil Mahallesini Kuran İba
Bayramoğlu Şirketinin iki ortağından biri; 
1920 de · Darıcada doğdu, babası çiftci ve 
mulk sahibi, Milli Mücadeleye iştirak eden
lerden, «Müdafai Hukuku Vatan Cemiyeti» ' 

azası, zaferden sonra 
yıllarca Darıca bele .. 
diye reisliğini yapmış 
İsmail Beydir. N. Bay
ramoğlu ilk tahsilini 
Darıcada yapmış, Ka
dıköy Orta Okulunu 
bitirmiş, Kuleli Aske-
ri Lisesine girmiş, Ku
leliden de sınıfının bi• 
rincisi olarak mezun 

· olmuş, Topcu sınıfını 

tercih etmiş, 1943 de 
de Harb Okulunundan 

N. Bayramoğlu diploma alarak Türki-
(.Resiın: Bülend Şeren) ye Cumhuriyeti Ordu

suna topcu asteğmeni olarak katılmışdır. Or
du hizmetinde 1955 yılına kadar on iki sene 
kalmış, Tuzla He Gebze arasında babasından 
kalan cennet misali sahil boyunu imar et
mek, layık olduğu medeni tesislerle iskan 
etmek gaayesi ile yüzbaşı iken 1955 d_e ordu
dan· istüa etmiş ve hemen bu umran işine te_
şebbüs etmiştir (B.: Bayram oğlu sahil Ma
hallesi). Gaayet nazik, sevimli, çelebi, ener-• 

jik; evli ve üç erkek evlad sahibidir. 
BAYRAMOĞLU SAHiL MAHALLE

Sİ - Zamanımızın tabiri ile İstanbul yükeek 
sosyetesinin yaz dinlenmesi, deniz eğlence 
ve sporları ve amatör balıkcılık meşgalesi 

için kurulmuş yeni bir mahalledir; Tuzla ile 
Gebze arasinda bir yarım ada üzerinde olup 

. mülki idare bakımından İzmid Vilayetinin 
Gezbe Kazasına, hayatiyet bakımından da 
İstanbul şehri şehirine bağlıdır; bu kiitüğe 
alınması da bu bağından dolayıdır. 

Yarım adaya İstanbul - Ankara yolun
dan, Çayırova'yı geçdikten az sonra ayrılan. 

hususi bir yol ile gidilir. 
Mahalle toprak sahibi Necmedin Bayra

moğlu ile !ba Limited Şirketinin kurduğu 

hususi bir ortaklıkla tesis edilmişdir, ve işe 
1955 yılında başlanmışdır. 

Batıya bakan üç burun arasında iki kör
. fezi olan yarım ada 650 · parsele ayrılmış 

olup, bu mahalleyi tesis eden şirket yarım 

adanın yollarının tanzimini, suyunu ve elek
trikle ten~irini üzerine almış, inşaat ile meş
gul olmamaktadır,. parsellenmiş araziyi sat
makla kahp evlerin yapısı arsa alanların 
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zevklerine :ve servet imkanlarına bırakıl

mışdır, Şirket bina olarak, batıdaki burun
lardan birine güzel bir ' gazino, koylardan bi
rine mahalle sakinleri için hususi bir plaj 
ve plaj odaları, yarım adanın ortasında bir 
sokak üzerine de dört dükkanlı bir çarşı yap
tırmakla iktifa etmiştir; ilerisi için, berza
hın güneyinde, kadimden beri <<Kumlar» di
ye anıla gelen koyda, mahalle sakinlerinden 
gayri haricden gelecekler için bir umumi plaj 
inşası tasavvur halindedir .. 

Parseller' «lehi derya» ve «iç» olmak 

- -· -

• ·" ·- ı:; _ -

__ ,,:,._ 

· -1ıı. ,-

üzere iki kısma ayrılmışdır; lebi deı:ya.' ~a1Z.:; 
seller 700-800 metro __ karelik olup>•• sô,oôö.!, 
60.000 lira arasında, iç parseller de 400 'fu~tC 
ro karelik olup 15,000-25,000 lira arasında 
satılmaktadır. Satış. bedelinin nısfı peşin 
olup öbür yarısı iki sene vade ile iki taksid-
de alınmaktadır. 1960 yılının Ağustos ayın
da 650 parselden 346 parseli satılmış, satılan 
parsellerden 41 inin üzerine de sahibleri 
yazlık evlerini yaptırmış bulunuyorlardı; ev
lerini yaptırmış olanlar arasında tanınmış si
malardan Kazım Taşkend, Doğan Nadi, Şev-

. --

Ba,-ramoğlu Mahallesi 
· (Resim: Behçet Cantok) 
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(Resim: Bülend Şeren) 

ket Rado, Vedad Nedim Tör, Dr. Nihad Re- , 
şad Belger, Mimar Bedri Uçar, Y. Mühendis 
Necdet Arslan, Yapı ve l{ı:edi Bankası İstan
bul Merkez Müdürü Taceddin Baykal, Fab
rikatör Nihad Uzer, Mühendis Ali Akpınar 

ve toprak sahibi Necmeddin Bayramoğlu 

vardı; arsa alıp da henüz evini yaptır_ma

yanlar arasında da Prof. Hüseyin ~aili Ku
balı, Falih Rıfkı Atay, Prof. Tevfik Remzi 
ka:ı:ancigil, Sulhi Dönınezer ve Müfide Küley 
bulunuyordu. Yine o Ağustos ayında yazı 
yarım adada geçiren 41 evin halkı 250-300 
kişi idi. 

Huşusi Mahalle plaji açılmışdı; mahalle 
halkından ve onların misafirlerinden gayri 
kimse kabul olunmamakda idi. 

Şirket, toprak tesviyesi, parselleme· ame
liyesi, ana yolun ve iç yolların açılması, çar
şı, plaj ve gazino tesisleri, ve su getirilmesi 
için kurulmasından 1960 yılına kadar 5 mil
yon lira harcamış bulunuyordu; Su, Necmed
din Bayramoğlunun yine o civarda bulunan 
başka arazisi içindeki bir kaynak.dan getiril
miş olup su mikyası derecesi 25 dir. Elektrik 
de Sarıyaı· Barajından temin edilmişdir. P. 
T. T. Umum Müdürlüğü de biıınsı şirket 

fa::-afmdan at;ılmak şartı ile . Mahallede bir 
şube tesisini kabul etmiş bulunuyordu. Şir

ketlı1 bir otobüsü Kadıköy ile yarım ada ara
sında muntazam olarak işlemekde, bu bir 
araba. günde ii~· gidiş ve üç geliş seferi yap
makda idi. ' 

Bu yarım adanın bir nimet sayılacak 

hususiyeti, sulaJ>mın en makbt.ıl balıklara 

yatak oluşudur; barbunya, sina~< 
rid ve bilhassa gaayet iri mer
canlar çıkmaktadır, diğer mak,:. 
bul deniz mahluklarından · ·da iri 
istakozlar çıkmaktadır. 

Bayramoğlu Sahil Mahalle~ 
· sinin bir hususiyeti de maddi 
ve manevi en küçük bir devlet 
muzalleretli istenmeden, tama~. 
men şahsi teşebbüs eseri oluşu~ · 
dur. 

BAYRAM PAŞA Onye-
dinci asrın birinci yarısında .· 

namlı vezirlerden, Dördüncü 
Sultan Muradın eniştesi, sonra 
en sadık ve mahrem · adamı, ve 

bu padişahın Bağdad seferi başında sadıra

zamı; İstanbulda bir semt bu vezirin adına 
nisbetle anılır. '1i 

İstanbulda doğdu, doğum tarihi bilinmi
yor; İsmail Hami Danişmend «İzahlı Osman
lı Tarihi Kronolojisi» adlı eserinde büyük 
şehrin Davutpaşa semtinde doğduğunu kay
dettikden sonra: «Babasının adı Kurd Ağa
dır, ailenin menşei Amasyanın Ladik kasa
basıdır» diyor. 

Bayram Paşa pek genç yaşında, müra., 
hiklik çağında Yeniçeri Ocağına nefer olarak 
girdi ve Yeniçeri neferliğindan ocak yolu ile 
yükselerek yetişdi. O tarihde devşirme ka
nunu yürürlükde, kendisin de lstanbulda · 
Kurd Ağa adında bir adamın sulbünden dün
yaya geldiği bilindiğine göre, Bayramın Oca
ğa girebilmesi için babasının bir Yeniçeri 
emeklisi, dolayısı ile Ladik reayasında.n bir 
mühtedi olınası gerekir. . 

Osmanlı · Tarih kütüğünde adına ilk d~
fa olarak hicri 1001. (miladı 1622) senesi . 
vak'aları arasında «Turnacıbaşı Bayram ·• 
Ağa» diye rastlıyoruz, tstanbulcla yeni yapı~ • 
lacak kadırp:aların nezaretine memur edil- · 
miş, Birinci Sultan Ahmedin kızlarınrian bir 
sultan ifo evlendirilmis, Bayazıdda ,_Eski Sa
rayda. oturan sultan, ananeye uyularak ter
tib edilen bir düğün alayı ile Eski Saravdan 
alınıp Bayram Ağanın menziline götüriil
müsdür. Yeniçeri Ocağından Turnacıbaşı 

rütbesinde bir zabite, kendisine vezirlik ve
rilmeden bir sultan ile evlendirildiğini, biz, 
bu Bayram A4ıada istisnai bir vak'a olarak 



ANSİKLOPEDisİ - 2303 - BAYRAM PAŞA 

gör~yoruz; Turnacı başı ağanın emsalsiz bir 
erkek güzeli olduğu, sultanın kendisine aşık 
olarak kardeşi olan devrin padişahı İkinci 
Sultan Osman'a (Genç Osmana) yalvararak 
Yeniçerisine kavuşduğu aşikardır; Bayram 
Ağaya menzil olarak da miri bir saray tah
sis edilmiş olacakdır (B.: Bayrampaşa Sara
yı) ; bu Osmanlı prensesinin adı Hanzade 
Sultandır. 

Bu izdivacın hemen akabinde «Hailei 
Osmaniye» denilen ve Genç Osmanın tahtdan 
indirilmesi, Yedikule Zındanında feci bir şe
kilde öldürülmesi ile neticelenen askeri ihti
lal olmuşdur. Bayram Ağa, ki müverrihler 
gaayet tedbirli, akıl yolundan yurumesım 

bilen bir adam ol~uğunu yazarlar, adım bu 
kanlı vak'aya karışdırmamışdır. 

Ayni yıl içinde ve mecnun Birinci Sul
tan Mustafanın zamanında Sadırazam Mer
re Hüseyin Paşa Yeniçeri ağası Derviş Ağa
nın nüfuzundan çekinerek Karaman valiliği 
ile ocakdan ve İstanbuldan uzaklaşdırd.ı, sa
ray erkanından Silahdar Bayram Ağa Yeni
çeri ağası oldu, fakat asker eski ağalarını is
tedi, ve ayaklandı, Merre azledildi, Derviş 

Paşa tekrar Yeniçeri· ağası oldu. Bayram 
Ağa da Bosna valisi tayin edildi. Mesela Ha
dikatül Cevami müellifi gibi, bazı yazarlar 
bu Silahdar Bayram Ağayı Yeniçeri Bayram 
Ağa ile karışdırırlar, yukarıda kaydetdiği

miz vak'ayı onun ilk Yeıiiçeri ağalığı gibi 
gösterirler. 

· l032 0623) de Zağarcı başılığa terfi 
eden Bayram Ağa Rumelinde Yeniçeri ocağı 
için oğlan devşirmeye memur edildi. 

A q·ıi yıl içinde Merre Hüseyin Paşaııın 
ikinci adaretinde Yeniçeri Kethüdası oldu; 
Hüseyi. Paşanın Yeniçeri odabaşılarını para 
ile e1 • ,.:: ederek Yeniçerilerle sipahileri bir
birine düşürecek ve kanlı vak'alara yolaça
cak entrikasına asker üzerindeki nüfuzu ile 
mani oldu;· ve Mene Hüseyin Paşayı devi
ren askeri ihtilalde Yeniçeri Ağası oldu. 

Ciddi, vakarlı, otoriter adamdı. Çocuk
luğundan beri Ocakda olduğu için yeniçeri
ler arasındaki fitne ve fesad erbabının hep
sirii tanıyordu. Uzunca bir zamandan beri de 
Yeniçeri ocağına ocakdaıı yetişmiş ağa tayin 
edilmiyor, Yeniçeri ağaları saraydan yetiş
miş kimselerden seçiliyordu. Bayram Ağa-

nm ağalığı zorba odabaşıların işine gelmedi, 
1033 Muharreminde (Kasım 1623): «Biz 
Ocakdan Ağa istemeyiz, Ağamız azil edil
sin» diye ayak dirediler; Bayram Ağa azle
dildi ve paşalık hasları verilerek Divanı Hü
ma.yün vezirleri arasına alındı, «Kubbe ve
ziri» oldu. 1625 de Mısır Valisi tayin edildi. 

Mısırda üç buçuk sene kadar kalan Bay
ram Paşa, halk tarafından iş bilir, hak tamr 
ve adil bir devlet adamı olarak hürmet gör
dü. 1628 de Divanı Hümayunda altıncı ve
zirlikle İstanbula alındı. Fakat seferden dö
nen zamanın haris ve hunhar sadırazamı 

Husrev Paşa Bayram Paşayı maka_amı için 
bir rakib olarak gördü, o sırada askerin bazı 
yolsuz hareketlerinden istifade etti, Bayram 
Paşayı askeri fitneye teşvik iftirası ile itti
ham etti; padişah Dördüncü Sultan Murad 
masum olduğunu bildiği halde eniştesi olan 
Bayram Paşayı tehlikeli adam olan Husrev 
Paşaya karşı müdafaa edemedi, Bayram Pa
şa azil ve tevkif edildi, bir hafta Y edikule 
Zındanında bir hafta da Sarayda Kapucular 
odasında yattı; bütün malı, eşyası hazine adı
na musadere olundu, Bayram Paşa, vak'anü
visinin tabi ile «derviş gibi kuru hasır üstün
de kaldı>.,. Sultan Murad Husrev Paşanın 

pençesinden Bayram Paşanın ancak güzel 
başını kurtarabildi, ve bu musadere fırtına
sından pek az sonra devlet adamı eniştesini 
tekrar kubbe veziri tayin etti; Divande beş 
sene çalışdı, Sultan Murada karşı çıkan as
keri ihtilallerde, padişahın en mahrem ben• 
deleri Yeniçeri ağası Hasan Halife ile has
nedim Musa Melek Çelebinin asi askerler 
elinde feci ölümlerini görmesine rağmen, 

Sultan Murada daima metanet" tavsiyesinde 
bulunan bir yakın dost kalmakdan çekinme
di. 1633 de Rumeli Beylerbeyisi oldu, bu vi
layetin merkezi olan Sofyada büyük timar 
ıslahatı yapdı, mütegallibe eline geçmiş olan 
timar ve zeametleri istirdad etti ve onları 
yımi. ievcihnamelerle ehli nlan kılıç sahibi 
tüvana yiğitlere dağıttı; öyleki bu beratlara, 
o seçme gençlerin künyeleri ve yaşları ile 
beraber boyu bosu, kaşı gözü, saç.mm rengi
ne, elinin ayağının tarifine varınca mufassal 
eşkalini yazdırttı. Bayram Paşanın bu timar 
ve zeamet beratları tasdik için İstanhula gel
dijinde padişahın fevkalade hoşu; g::ttl. 
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Tekıtar İstanbula alındı ve Divanda ikinci 
vezir oldu· artık amansız bir müstebid hü-, 
kümdar olan Dördüncü Sultan Muradın mut
lak itimadını kazanmış ve mahremiyeti şaha
neye kabul edilmiş bir vezir idi, sonsuz bir 
nüfuza sahibdi. 

1635 de Sulta,n Murad İrana karşı Re
van seferine çıkarken Bayram Paşa İstan
bul kaymakamı tayin edildi; amansız müs
tebid taht şehrini ancak ona emanet edebil
miş idi. 

Padişah Anadolu ortasından geçerken 
yollar boyunca bir çok köyün metruk oldu
ğunı.i . gördü, sebebini tahkik ettirdi, «kırk 
yıldan beri celali eşkiyası ile perişan oldular, 
dağıldıl!ll", çoğu fstanbula gitti» cevabını al
dı. Sultan Murad da Bayram Paşaya yolladı
ğı bir fermanla lstanbulda bir nüfus sayımı 
yapılmasını, kırk yıldanberi 1stanbula gelip 
yerleşmiş olanların eski köylerine sürgün 
edilmek üzere tesbitini emretti. Bu nüfus 
sayımı İstanbulda, bir kaç ay büyük bir hu
zursuzluk yarattı. Türlü haksızlıklara, pek 
çok kimsenin yeniden muhaceret sefaletine 
düşmesine sebeb olacağından Bayram Paşa 
padişahm itimadına güvenerek sayımı dur
durdu ve padişaha işin imkansızlığını bildir
di. Buna mukabil mühim bir imar işi başar
dı; şehri fırdolayı çevirmiş olan kale duvar
larına içerden dışardan yapışmış ne kadar 
bina varsa istimlak ederek yıktırdı, tarihi 
surları tamir ettirerek dış yüzünü de bada
nalattı, «!stanbulun yüzünü ağarttı». 

2 Şubat 1637 Pazartesi günü azil edilen 
Tabanı yassı Mehmed Paşanın yerine sadı
razam ve şark seferi serdarı tayin edildi; 
Bağdad üzerine bizzat sefere çıkmaya karar 
vermiş olan Sultan Muraddan evvel öncü 
ölarak !stanbuldan hareket etti. Bir aydan 
fazla vatanı olan Amasyada kaldı; kendi ke
sesinden 20.000 kuruş (1 kuruş. 9 dirhem 
halis gümüş hesabı ile 450 okka gümüş) ve
rerek su sıkıntısı çeken bu şehre yeni bir su 
getirtti; ve satın aldığı büyük ve güzel bir 
bağçede mükellef bir mevlevihane yaptırdı. 

Oradan Niğdeye gitti, pek bakımsız bulduğu 
bu şehri de, yine kendi kesesinden hanları

nı, hamamlarını ve çarşılarını tamir ettire
rek ihya etti. Bir tarafdan da padişah ile ge~ 

lecek olan Orduyu Hümayunun sefer erzakı 

ıstoklarını hazırlattı. Konya, . Sivas, G~iari
teb yolu ile Bireciğe gitti; Birecikde bu sefer 
için kurulmuş top dökümhanesini teftiş etti, 
dökülmüş topları Musula naklettirdi, kendisi 
Erzuruma, oradan Karsa gitti, sınır ahvalini 
tetkik etti ve nihayet kışı geçirmek ve padi
şahı beklemek üzere Amasya kışlağına dön
dü. 

Sultan ~urad Bağdad seferine 1638 Ni
sanında çıkdı. Kışı Amasyada geçirmiş olan 
Bayram Paşa Konya üzerinde~ İnönüne gel
di ve padişah ile orduyu bu konak yerinde 
karşıladı; sefer hazırlıkları hakkında şifahi 

raporunu arz etti, tekrar öncü olarak hare
ket etmek isterken padişah izin vermedi: 

- Yanımda bulunman benim için daha 
kıymetlidir .. diye iltifatda bulundu. 

Bu kıymetli devlet adamı 26 Ağustos 

1638 Perşembe günü Birecikden öte Cülab 
mevkiinde, bir kalb sektesi yahud beyin ka
naması olacaktır, ani olarak öldü. Başda Sul
tan Murad, ölümü orduda büyük bir teessür 
ile karşılandı. Sadırazamlığı 1 sene, 6 ay, 22 
gün sürmüşdü. 

Ölüm haberi arz; edildiği zaman Sultan 
Murad değerli veziri ve .sadık dostu Bayram 
Paşayı son defa görmek istedi ve vezirin_ 
otağına gitti. Yatağına bi ruh uzanmış paşa-· 
nın karşısında hıçkırıklar la ağladı. 

Vezirin otağında Bağdaddan İstanbula 
kadar kaç konak varsa, o konaklar adedince 
ceviz sandıklar padişahın nazarı dikkatini 
çekdi, her sandığin üzerinde «falan konakda 
açılacakdır» diye birer pusula vardı. Bu san
dikların içinde ne olduğunu soran padişaha 

vezirin hazinedarı: 
- Sizin için hazırlatmışdı pAdişAhun!.. 

dedi. Sultan Murad emretti, sandıklardan bi
rini açdılar; iç donundan, mintanından, zırha, 
miğfere, samur kürküne, baş dülbendine mu
rassa hançerine varınca hiç bir şey unutul
madan padişaha mahsus bir takım esbab 
çıkdı. 

Sultan Murad: · 
- Ah kadirşinas adam, beni bu kadar 

düşünen adam!. diyerek tekrar ağlamaya 

başladı. Cesedinin tahnit edilerek Istanbula 
götürülmesini ve hali hayatmda hazırlattığı 
türbesine defnedilmesini emretti. 



Mührü hum~yun Tayyar Mehmed Paşa
ya verildi. 

Bayram Paşa pek haksız olarak asrının 
büyük şairi ve hiciv ustadı Nef'iyi idam et
tirmiş olmakla ittiham edilir. Bu vak'anın 
anlatıla gelen şekli şudur: Sultan Murad ne
dimleri arasında bulunan Nef'iye: 

- Bir taze hicvin yok mudur? diye 
sorar. 

· Şair de Bayram Paşa hakkında yazdığı 
bir hicviyeyi padişaha verir; Sultan Murad 
şairi takdir eder gibi görünür ise de çok ağır 
olan bu şiiri paşaya göstererek Nef'inin ida
mına izin verir. Bayram Paşa da şairi sara
yına davet eder, gelir gelmez de sarayın, 

odunluğuna tıkılarak boğulur ve cesedi de
nize atılır (B.: Bayrampaşa Sarayı; Nefi). 

Bayram Paşa, bir hicviye için Nefiyi 
öldürtmek istese dahi, Sultan Murad bazan 
müşaarede. bulunduğu bir nedimini kolayca 
feda edecek bir hükümdar değildir. Ağır şe
kilde _hicvedilen Bayram Paşa değil, padişa
. hm kendisidir;· bugün aydın olarak bilinmek 
tedi! ki Sultan Murad bir. cinsi sapıktır, et
rafında bir sürü minyonları olmakla beraber 
isimleri tarih. kütüğüne geçmiş Musa Melek 
Çelebi ve Hasan Halife gibi sevdiği gençler 
yaşca kendisinden büyükdürler. Nef'inin Sul
t~n Muradı. bu yönden yere çalan bir kıtasın
dan bahsedilir ki «Nef'i Efendinin sebebi 
mağfiretidir» denilirmiş. Bayram Paşa hic
viyesi, Nef'inin katlinde Hünkar hicviyesinin 
bir paravanasıdır. 

Bayram Paşanın adı bir de. saray cinaye
tine karışmışdır; Sultan Muradın kardeşleri, 
yirmibeşer yaşında birer çlelikanlı olan Şeh
:.mde Bayazıd ile Şehzad~ Süleyman onun 
nezareti altında idam edilmişlerdi. Müverrih 
Naima Efendi bu faciayı naklederken Paşa
yı bu ağır vazifeyi ifade mazur gösteriyor ki 
haksız değildir. Şöyle ki, Revan kalesini fet
heden pgdişah İstanbulda fetih şenlikleri ya
pılması,' emri ile beraber İstanbul Kaymaka
mı Bayram P_aşaya adi · geçen iki şehzadenin, 
halk ' zafer şenlikleri ile oyalanırken gizlice 
idamları için bif. de gizli ferı:nan yollamışdı. 

. Bayram· Paşa da Bostan-Cıbaşı Doce Mehmed 
Ağa ve Celladlada gece_ saray;a . gi,derek bu 
korkunç emri ,yeriııe g~t~~~il'.f JJıüw~rrib: 
.Bayram Paşa, Doee ·. y~ ili:_ Y~ç",ilQfilılP' 

. ; ':.. \,,•,·-·,'. ·\ · .. , .; ':' . ' ' .. ' 

:SA YRAMPAŞA BAÖÇIVANLAR:i: 

olan mahremler kemali hüzün ile ağlaşdılar, 
ama ne fayda sultanı cihan olan kahra~ 
manı ateş feşanın fermanına muhalefet değil 
içrasınde ademi müsaaret muhal idi» diyor. 

Dördüncü Sultan Murad İstanbul içinde 
sık sik tebdil gezen padişahlardan biridir; 
bu dolaşmalarında yanına ekseriya Bayram 
Paşayı alırdı. Bu yönden de paşanın adı latife 
yollu fıkralara karışmışdır (B.: Mustafa, 
Bekri). 

Eyledi Bayram Paşa Adni alayı makam 

aH, 1048u 

mısraı hicri yıl üzerinden ölümüne tarihdir. 
Bibi.: Naimıl Tarihi, III ve IV; i. H. Daniş

mend, izahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi; Hadt
katül Cevami, I; Haclikatül Vüzertt 

BAYRAMPAŞA BAĞÇIV ANLARI -
Yakın geçmişde, Bayrampaşa Çayırı ve Bos
tanlarının şehir içinde bir mesire olduğu za
manlar Büyükşehir halkı arasında bu bostan 
ve bağçelerde işleyen bağçıvanlar da bir 
şöhret olmuşlardı; Ahmed Rasimin· kalemi 
ile İstanbulun edebi kütüğüne geçmişlerdir; 
muharrir «Malumat»a yazdığı «Şehir Mek
tubları» içinde bir kış sonu Ramazan bayra
mından bahseder, ve erbabı zevkin bayram 
günlerini nasıl geçireceklerini latife yollu 
tasvir ederken: «Bayrampaşa Bağçıvanlan 
baklalarla enginarlara don vurmasın diye 
kömürcülere rağmen havaların açılması için 
baş açub yaş dökecekler» diyor. 

Tophaneli, Çeşmemeydanlı, Kasımpaşalı, 
Aksaraylı, Bataklı gibi «_!3.ayrampaşa bağçı~ 

vanları» da huvarda meşreb, bıçkın olmak
la tanınmışlardı. 

«Bağçıvan» sıfatında bir büyük şehrin 
günlük gürültülü sokak hayatından uzak 
yaşama manası gizli olduğu hatırlanırsa,. ka
baca görünüşünden görgüsüz olduğu zannı

nın uyanmaması yolunda: 
-,- Bağçıvanız dedik ama Bayrampaşa 

Bağçıvanıyız ! .. 
diye halk ağzı bir deyim vardı, 

Müslim yahud gayri müslim,Bayrampa
şa bağçıvanlarının hemen hepsi arnavud idi. 
Sermed Muhtar Alus «Karagözde ve Orta 
Oyununda meşhur bir tip olan Arnavud dai
ma bir Bayrampaşa Bağçıvanı olurdu; per
deye veya meydana çıkdı mı Bayrampaşadan 
tutturur ve enginardan açardı» diyor. :mz 
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IS'tANBtJt 
------------------·--------------------
.«ismi de ekseriya bir Bayram Ağa» olurdu 
diye ilave edebiliriz. İkinci Abdülhamid dev
rinin sahne yosmalarından Luçika Hanımın 
bir Arnavud Bağçıvan kantosu vardır: 

Sevdiğim bir arnavud şii.hi fettan 

Ben yandım o baygın mavi gözlere 

Gözlere ah yandım 

Civanlar içinde bir taze fidan 

Hak saklasın düşüı·mesiıı kem gözlere 

Bayranıpaşalulır hem adı Bayram 

Doya doya sevişelim gel bu bayram 

Senin medhin ile doldu bu divan 

A o baygın gözler 

{; ;,ih-1 gözler 

Al. o r;amur saçlar 

Yaudı.m ateşlere ah 
Pek yandım 

Gece giindiiz ağladım 

Yiireği'ml dağladım 

Bir amavııd civana 
Ben gönlümü bağladım 

Paçaları b'ı..k sıva;mış o gi.izd 

Çapa kiirek kazma bel 

Alnına da dökmüş fettan 

KAkiilünü tel tel 

Aman Bayram paşalım yandım ah 

Ben sana yamhm 
Pek yandım 

O devrin adetlerindendir, bir sahnede 
yeni bir kanto işidildi mi diğer kantocu yıl
dızlar tarafından hemen nazireleri sö_ylenir
di, şu Arnavud Bağçıvan kantosu da Pe
ruz Hanımındır: 

Vefasız bir yare yakdım abayı 

Am.an dostlar pek yazık oldu bana 

Gönül verdim arnavud bağçı".aııa 

Bayram paşalı o zalim civana. 

. Sen beni nice harab ettin ise 

Ben de seni mahvü viran ideyim 

Aşkımla cayır cayıı- yanar göreyim 

Eşiğime baş koyup ağ'la yalvar da 

~ıı seni red ideyin:ı .. . 

Haydi def ol Bayrampaş:ı,h.. 

Saçları samur -

El ayak çamur 

Ne yapsın o civan 

Olmuş ise bağçivan 

Tutkunum ona aman 

İşte oldum peşiman 

Gel vaz geç cefadan 

Gl"ç bi.r kf-ı·c seu1ti vefıhlıin 

Yaııakla.rı al al 

Dudakları bal 

Külah beyaz kuşak al 

Aman Bayram paşalnn 

Bu gece bende kal!. 

BAYRAMPAŞA DERESİ - (B.: Ly
cus = Likus Deresi ve vadisi; İstanbulun 

Muhasarası ve Fethi). 
BAYRAM PAŞA KOTtlPHANESİ -

Bayram Paşanın medresesine vakfettiği ki
tapları, bilahare Nuruosmaniye kütüphanesi
ne nakledilmiştir. Fihristi yazma olup, kitap
lar 1-73 numaralarda j{ayıtlıdır. Mükerrer-

• leri ile birlikte cem'an 79 yazma eserdir. 
Bunlardan 44 numaralı «Er-Ravz ül-mi'tar 

_ fi ahbar il-aktar» isimli coğrafya kitabı Tür
kiye'de tek nüshadır. Müellifi «İbn Abd ül
Müıı'im»dir. Bu kıymetli eserin Endülüs'e 
ait kısmı basılmıştır. 

Bayram Paşa kütüphanesi kitaplarında
ki vakıf .-..ührünün yazısı ·şudur: «Vakafe 
Vezir-i Uiükerrem Hazret-i Bayram Paşa te
kabbel Allahü Teala. 1000» 

Halen Nuruosmaniye kütüphane-si· )" bu
lunan kitaplar, Bayram Paşanın ism' in rah

. metle anılmasına vesile teşkil etme:.· .edir. 
Şükrü Nail ih.:rakdar 

BAYRAlUPAŞA MEDRESESİ, MEKTE
Bİ, SEBİLİ, TEKKESİ, TEKKE MESCİDİ 
ve TüRBESt - Onyedinci asrın ilk yarısın
da yaşamış ünlü vezirlerden ve Dördüncü 
Sultan Muradın sadırazamlarından Bayram 
Paşanın hayır eserleri manzumesi ve türbe
si, Hasekidedir, 1934 Belediye Şehir Rehbe
rine göre (Pafta 11/51. no. mahalle) Keciha
tun Mahallesinde Haseki kadın sokağının 

Haseki Caddesi ile kavuşağı üzerindedir. Bu 
kavuşak noktasına caddeden bakıldığına gö
re, Medrese ile Mekteb solda Türbe Sebil 

' ' ' Tekke ve Tekke Mescidi sağdadır. On yedin-
ci asrın güzel eserlerinden biri olan bu man
zume 1960 yılı Kasım ayı sonunda yürek 
sızlatacak bir harabiyet içinde idi. 'Manzu
menin bütün binaları kesme taşdan yapılmış 
olup, yalnız taş mektebin üzerine geçen asır
da ilave olarak ipşa edilmiş iki katlı ahşab 
ev (ki muallim meşru.tası olduğu bellidir) 
boş ve içinde barınılamayacak kadar harab 
bulunuyordu. 
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ANSJHLOPEDİSİ 

Hadikatül Cevami «Bayrampaşa Tekkesi 
Mescidi» maddesinde ·şunları yazıyor: «Bay
ram Paşa Mescidin yanında müstakil türbe
de medfundur. Türbesine bitişik sebilin kar
şısında Medresesi ve sair hayratı (Mektebi)_ 
vardır. Tekkesi ·Kaadiriye şeyhlerine meşrut
tur, Pazar günü öğleden sonra vaaz olur; 
tekkede Beyti Şerifin yeni anahtarı, Hazreti 
üveys'in asakiyesi ve Peygamberimizin aya
ğı resmi {tabanı nakşı, izi) mevcuddur». 

Medreseye Haseki kadın sokağı üzerin
de bulunan bir kapudan ve taş döşeli uzunca 
bir koridor-avludan geçilerek girilir; sokak 
kapusunun tam karşısında da asıl medrese 
kapusu bulunmaktadır. 

Medrese bir kare (murabba) üzerine in
şa edilmiştir; ortasında bir şadırvan bulunan 
avlunun etrafı baklava başlıklı 12 mermer 
sütün üzerine atılmış kemerlerle fırdolay1 

bir ruvak ile çevrilmişdir; 12 oda ve bir 
dershaneden mürekkeb olan medr·esesinin 
odalar sağ ve soldaki ruvakların arlrnsında 

olup giriş kapusu tarafındaki ruvakların ar
dı düz duvardır. Ruvak ile odaların üstünde
ki kubbelerin ve dershane kubbesinin kur
şunları sökülmüş, şadırvan perişan, tezelden 
bir tamir görmez ise bu güzel medresenin 
yakın bir istikbalde tamamen çökeceği . aşi
kardır. 

1960 yılı Kasım ayında sağ tarafdaki 
odalarda pek dar gelirli aileler sığınmış bu-· 
lunuyordu, harabı ile sefalet kucaklaşmışdı. 
Soldaki odalar ile dershane ise Ömer Miras 
adında biri tarafından kiralanmış ve bir 
vatka imalathanesi haline konmuşdu; ruvak 
sütunları içinde kalmak üzere boydan boya 

bir tuğla dtwar çekilmiş ve üstü kiremitli 
bir dam ile kapanmışdı; dershane de imalat
hanenin deposu olarak kullanılıyordu. 

Medresenin bulunduğu köşebaşındaki taş 
mektebe Haseki Caddesinden sekiz basamak
lı taş merdivenle girilir; medhal kısmının 

duvarları çini kaplıdır. taban döşemesi tahta 
olup altı pencere ile ışıklandınlmış olan mek
teb dershanesi de Süleyman Çarmık adında 
bir zatin tek tezgahlı dokuma atölyesi idi; 
ahşab muallim evinin henüz kabili iskan alt 
kısmı da (ki bu kısım sokakdan görülmez, 
medrese önündeki koridor - avlu üzerinde
dir) bu kiracının meskeni idi. 

Medresenin Haseki Caddesi üzerindeki 
cebhesinde bakkal, sobacı ve hurdacı dük
kanları bulunuyordu. 

Yukarıda da kaydettiğimiz gibi Tekke, 
Tekke Mescidi, Türbe ve sebil medrese ile 
mektebin karşısında ayrı bir blokdur. 

Türpenin önünde ve kavuşak noktasının 
tam kÖ§esinde bulunan sebil, duvara bitişik 
olan iki yarım olmak üzere baklava başlıklı 
altı sütunlu, beş cebhelidir; sütunlara atıl· 

mış kemerlerle sütün aralarında kalmış olan 
pencere - · boşluklar, hendesi motifli demir 
r;iökme pek güzel şebi:kelerle kapatılmıştır, 

bu şebikelerin alt kısmında su tasları vermek 
için beşer göz vardır; bir kubbe ile örtülmüş 
olan sebilin geniş ahşab saçağı 1938 den son
ra tesbit edemediğimiz bir tarihde k.aldırıl

mışdır; beş beyitlik manzum tarih kitabesi
nin tarih beyti şudur: 

Bir dua Jie dendi tarihi 

«Teşnegıinı cilııine oldu sebil. 

1044 (m. 1634 -. 1635) 

Bayrampaşa Medresesi 

(Resim: Bülend Şeren) 
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Kapusu Haseki Caddesi üzerinde bulu
nan bu sebil 27 Mayıs 1960 tarihine kadar 
Demokrat Partinin Haseki bucağı olarak 
kullanılıyordu; Ana yasa kanununa aykırı 

icraatı ile iktidardaki meşruiyetini kaybeden 
ve Türk silahlı kuvvetleri tarafından iskat 
edilen bu siyasi parti kapatıldıktan sonra 
kapusu mühürlenmişdir. 

Sebilin yanında ve Haseki Caddesi üze
rinde güzel bir çeşme vardır; kitabesiz olan 
bu Bayrampaşa çeşmesinin teknesi kırılmış, 
suyu kesilmiş, pirine lülesi duruyordu; onun 
da çalınmamış olması hayrete değer. 

Tekkenin, ayni zamanda sima.hane olan 
Tekke Mescidinin ve Türbenin bulunduğu 

avluya Haseki caddesi üzerinde bulunan bü
yük bir kapudan girilir. Bu kapunun iç tara
fı, iki mermer sütun ile duvara atılmış ke
merler üzerinde bir kubbe ile örtülmüşdür. 

Kapudan girince sağda bir mezarlık, sol
da türbe, bir kuyu, ikinci bir mezarlık; ahşab 
tekke haremi, karşıda sekiz köşeli sımahane
mescid, harem ile mescidin- arkasında da ön 
taraf sütunlu ruvak derviş odaları görülür. 

Büyükçe bir kubbe ile örtülmüş olan 
türbe kesme taşdan yapılmışdır. Kapusunun 
9nünde_ ahşab bir pabuçluk ile iki yanında 
iki türbedar odası bulunmaktadır. -Büyük 
kubbenin etrafında 4 küçük yarım kubbe 
bulunub altlı üstlü 17 şerden 34 pencere ile 
aydınlatılmışdır; büyük alt pencereler ahşab 
kapalı, küçük üst pen
cereler alıcı - petek 
camlıdır; kubbe altın

dQ da ayrıca 7 küçük · 

--

pencere vardır. Kupt-ı.mm iç tarafının üstün
de çini üzerinde güzel bir «kelimei tevhid», 
kubben~n ortasında güzel «Besmele», dıvar
larda da yine pek .güzel yazılarla ayeti keri
me vardır. Tahta sanduka ahşab bir parmak
lıkla çevrilmişdir. Baş ve ayak ucfaı:eı(=a- iki 
pirinç şamdan vardır. Sandu~a örtfü:i), r::ı:-~

rine sırma ile «Besmele» işlenmiş yeşil aiiai,
dandır. 

Türbenin arkasındaki kuyunun üstünde 
mermerden bir kuyu dolabı vardır, bu dolab, 
kendi başına sanat eseridir. 

Türbe ile kuyunun arkasında da. tekke 
mensublarının yattığı mezarlık vardır; bun
ların arasında şehy taşlarının yazıları, de
virlerinin en kuvvetli hattatlarının elinden 
çıkmışdır. 

Avluda bu hazire ile mescidin önünde 
pek harab bir şadırvan vardL 

Sımaha~e mescid kesme taşdan sekiz 
köşeli müstakil binadır; o da büyükce bir 
kubbe ile örtülmüşdür. Her tarafı- kapalı ol
duğu için girilip görülemedi. 

Önü mermer sütunlu ruvakla bezenmiş 
v~ kubbelerle örtülmüş derviş odalarında da 
1960 yılında çok dar gelirli dört beş aile ba
rınmış bulunuyordu. 

Derviş odaları, ahşab harem, sımahane
mescid pek harab bir halde idi 

Şeyhler haziresinin Haseki kadın soka-
ğı üzerinde bulunan arka duvarında gaayet 

büyük ve kemerli, demir kafesli pence
reler vardır ki bu sokağa mimari bir 
güzellik vermeletedir ( Kasım 1960). 

Hakkı Göktürk 

Bayrampaşa Sebili ve Türbesi 
(Resim: Bülend Şeren) 
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