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Bebekde Halimpaşa Yalısı 
(Resim: Bülend Şeren) 

B 
BAYRAMPAŞA MEDRESESİNDE KUR

ŞUN ~RSIZLIÖI VAK' ASI - Hayır eser
lerinin kubbeleri üzerinden kurşun hırsızlı
ği mel'anetinin ilk örneklerinden olan bir 
vak'adır; Sinoblu Mustafa adında bir şaki 
1900 yılı Nisan ayında üç nefer ayakdaşı ile 
beraber Hasekide Bayram Paşa Medresesi
nin kubbelerinden götürebilecekleri kurşun 
sökmüşler, fakat yolda hallerinden şübhele
nen zabıta tarafından çevrilince silahla kar
şı koymuşlar, musademede hk:;tafa yaralan
mış ve ayakdaşları ile beraber yakalanmış
dır .' Şeririn akibeti hakkında bilgi edinile
medi. 

• Bibl.: Zamanın Gazeteleri 

BAYRAMPAŞA. SARAYI - Yerini ke
si11 olarak tayin edemedik; .Ayasofya ile Sa
r~ym · Cankurtarandaki Otluk Kapusu ara
sında uzanan sahada olacakı.ır, On yedinci 
asrın en büyük ve mükelle! saraylarından 

bili idi; miri saraylardan idi, fakat Bayram 
Pıı,şa tarafından yaptırılıp paşımın ölümün
d~~ sonra mı hazineye intikal etmişdir, yok
sıı,Jslında hazine malı olup içinde bir zaman
da ~ayram Paşa oturmuş ve sarayın adına 

n~~~etle anılmasını sağlayacak tadilat mı 
yapınıştır kesin bir şey söylenemez. Bayram 
Paşa~ın daha Yeniçeri Ocağında Türnacıba-

şı iken Hanzade Sultanla evlendiğiı1de, Sul
tanına ikaametlerine tahsis edilen bir miri 
sarayda mülaki olduğu muhakkaktır. Dör
düncü Mehmed zamanında namlı vezirlerden 
Melek Ahmed Paşa ile Derviş Paşa bir ara 
bu sarayda oturmuşlardır. 60-70 odalı bü
yük bir ahşab yapı olup Köprülü Mehmed 
Paşa zamanında 1660 da cehennemi Ayazma 
kapusu yangınında yandığı söy~enebilir. 

BAYRAMPAŞA YALISI - On yedin
ci asrın büyük ve mükellef yalılarından bi
riydi, o asrın adamı müverrih Fındıklı Meh
med Ağanın bir kaydından Üsküdarm Kuz-
guncuk, tarafında bulunan bu yalının 1681 
de Kar.a İbrahim Paşa · adında bir vezirin 
mülkü olduğunu öğreniyôruz: 

«Hicri 1092 senesi Cemaziyelahirinin 
üçüncü Perşembe günü (M. 21 Haziran 1681) 
Dördüncü Vezir Kara İbrahim Paşa kendisi
nin Kuzguncuk yanındaki BayraT;pp_ Ya
lısına padişahı (Dördüncü Sultan Mehmed) 
davet etti ve bir ziyafet verdi; o gün ikindi 
vakti gök gürlemeleri ve şimşeklerle bir tu
fan oldu, ardından kaz yumurtası büyüklü
ğünde dolu yağıb bütün şehrin üstünü ve 
kırları kış r.ıevsimi gibi ağa~ttı. İÇ" ağalarına 
mahsus bir sandal Bayrampaşa Yalı.sının ke
narına vurup parçalandı. Karadenizden gelen 
bir odun şaykası da (karşıda) Beşiktaş önün
de yelken kapatıp battı». 

Ayni müverrih beş yıl sonraki olaylar 
arasında bu y~lmın miriye intikal ettir:ini ya
zarak bir vak;a naklediyor: 
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«Hicri 1 Şaban 1097 Pazar gumı <23 
Mayıs 1686) Dördüncü Sultan Mehmed ka
yık ile İstavrozdan Üsküdara gelirken Üskü
darda Kara İbrahim Paşadan alınmış olan 
miri Bayrampaşa Yalısının çayırına at bağ
lanmış olduğunu gördü ve gazaba geldi, ya
lının ustasını (muhafızlarının zabitini) ge
tirip: 

-· Kafir!. benim tahtıma· at bağlatır

sın! .. diye katlini emretti. 

_Adam: 
. - Padişahım atları . bağlayan şehzadeler 

hocası ·Seyyid Feyzullah Efendidir, ben ba
şımdan korkarım diye izin vermedim, Efen
_pi ben padişahımdan izin aldım, söz gelirse 
cevabını ben veririm dedi, ısrar edince sus
tum, kabahatim yok, :bir avuc kanımı bağış
la!.. diye feryad etti, cellad -eline verilmişken 
af edildi, ancak bostancılar ocağından tard 
edildi: 

«Padişah Feyzullah Efendinin katlini· 
ferman etti. Ona da ulemadan ve Peygam-

Bayram Şah 
(Resim: Sabiha Bozcalı) 

her evladı denildi, şehzadeler hocalığından 

çıkarılmakla iktifa olundu». 
Bibi.: Silahdar Tarihi,. I ve II. 

BAYRAM ŞAH-:- Onyedinci asır orta
larında yaşamış Balat çingenelerinden nam
lı bir köçek oğlan; kardeşi Memiş Şah ile 
birlikde «afitab misal» güzelliği ile meşhur 
olub Ahmed Kolu adındaki oyuncu kolunun 
rakkaslarından imiş (B.: Ahmed Kolu) ; ha
yatı hakkında başka kayda rastlanamadı (B. : 
Köçekler). 

BAYRAM TOPU -:- Ramazan ve Kur
ban bayramlarının ilanında,. ve bayram gün
leri beş namaz vaktinde atılan toplara veril
miş isimdir;. bayramlarda top atılması ne za
mandan kalmış bir an'anedir tesbit edileme
di; söylenile gelen bir kadim olduğudur; İs
lam aleminde ilk top kullanan Osmanlılar 

olduğuna göre İstanbulun fethi ile başlamış 
olabilir. Topların nerelerde bulunduğu ve 
kaç top olduğu da kesin olarak bilinmiyor; 
hicri 1218 (Miladi 1803) tarihli bir vesika 
o· yıl Ramazanında mevcud toplara 11 top 
daha ilave edildiğini bildiriyor. Hicri 1258 
(M. 1842) tarihli bir vesika da İstanbulda 

beş bayram topu ·bulunduğu yazılıdır. Za
manımızda bayram topları Üsküdarda Seli
miyede, Dolmabağçede ve Bayazıda Üniver
site bağçesinden atılır (B.: Bayram). 

Yalnayak abapôş yokken tek pulum 
Gece yarısında çalındı kapum 
Durmasın atılsın bayram topları 
Kaçub gelmiş aşıkına mahbubum 

Ali Çainiç 
Vahşetin terk idüb geldi o ahu 
Haşre kadar sürsün bu g·ece yahu 
Bin bir pare atub bayram topunu 

~guuşi visale çekelim o şuhu 

Ali Çamlç 

Bibl.: M- z. Pakalın, Os
manlı Tarih deyim ve .te
rimleri. 

BAYRAM YERLERİ
lstaiıbulda bayram yerle
rinin kurulması, bir müs
lüman Türk an'anesi ola
rak büyük şehrin fethi ile 
başlamışdır. En eski bay-
ram yerlerinin Fatihde 
Karaman Çarşısı boyu, 
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BAYRAM YERLERİ 

-i~~fa Meydanı (zamanımıza kadar intikal et
iihemiş !stanbulun en büyük ve şenlikli mey
. danı idi) ve At Meydanı olduğunu onyedL11ci 
---asrın büyük şairi Şeyhülislam Yahya Efen-
dinin bir gazelinden öğreniyoruz: 
Salınsun id lrişdi yine hubanı Stanbulun 

Yine iriste olsun Karaamanı Stanbulun 

SafıUar kesbidüb uşşak olunsun merhaba yeryer 

Vefa Meydanına gelsün civananı Stanbulun 

Semendi naz ile yükrek civanlar seyre çıksunlar 

Pür olsun hublerle At Meydanı Stanbulun 

Eski bayram yerlerinin fevkalade rağ

bet gören eğlencesinin de gaayet büyük dön
me dolablar olduğu anlaşılıyor; bayram yer
lerinde atla dolaşan veya dönme dolaba bin
miş olan mahbub civanlar şanında şairlerimi- · 
zin güzel tasvirleri vardır: 
İd gelüb varalım doolaaba dilber seyrine 

Görelim AYinei devran ne sfu-et gösterir 

(Baki (XVI. asır) 

Blnüb doolaaba her bir mılhi tabanı Stanbulun 

Yahya (XVII. asır) 

Süvar oldukca huban ruzigara hillunlder guyi 
Dönüb her tahtai doolaab bir, tahtı sülaymana 

· Şakir cxvm asır> 

Her güzel doolaaba binmiş bir içim sudur beman 

Yahya (XVll. asır) 

Onsekizinci asır şairlerinden Sami de 
bayramyeri salıncakları- için: 
Bi karar oldu salıncak gibi kalbi uşşak 

İdgehde salınıb seyre ç~nca huban .• 

diyor. 
Eski İstanbulun bayram yerferinin bir 

tasvirini de Mehmed Akifin «Bayram» adın
daki manzumesinde buluyoruz: 
Birinci gün hava bir parça na müsaiddl, 

İkinci_ gün açılıp sonra pek güzel gitti. 

Dedim ki: .Fatihe çıksam yavaşca, bir yanda 

Durub o ıilemi seyreylesem de meydanda, 

Ziya.ret etsem ehibbayı soU:radan.. hoş olur. 

Bütün gün' evde oturmak ne olsa boş · olur •• 

Bu arzuyi ten~züh · gelince artık ben 

Dururmuyum? Ne gezer! fırladım hemen evdeU:. 

Gelin de bayramı Fatih de seyredin, · ziri 

Hayile, hatıra sığmaz o hercü meret safi 

İstanbulda bir bayram yeri . 
(Münü Fehimin kompozisyonundan B. Cantok -eli ile) 
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K.ucakda gezdirilen bir karı~ çocuklardan 

Tutun da t4 dedt:miz demlerinden arta kalan 

Birer asır yaşamış kad hamldegana kadar 

Büyük küçük bütün efradı belde boy boy var. 

Adım başında kurulmuş beşik salıncaklar 

İçinde darbuka, deflerle zilli şakşaklar. 

Çoluk çocuk bfrer onluk verib de girmek için 

Nöbetle bekleşiyorlar aceb içinde ne var? 

.. caponyadan gelen insan suratlı bir canavar!. 

Gaçin, sırayla çadırlar, önünde her birinin 

Diyor: «Kuzuın girecek varsa, durn1asın, girsin •. 

Bağırmadan sesi bitmiş ayaklı bir ilan. 

«Alın gözüm, buna derler... sedası her yandan .. 

Elektrikcilerin keyfi pek yolunda hele, 

Gelen yapışmada bir o saplı tele, 

Terazilerden adam eksik olmuyor; birisi 

İnince binmede artık onun hemşerisi: 

.. Hak okka çünkü bu kantar, frenk i~adı gram 

Değil, diremleri· dörtyüz, hesabda şaşmaz adam •. 

- Mahallebim ne de kaymak! .. 

- Şifalıdır macun! .. 

- Simid mi istedin ağa? .. 

- Yokmuş onluğum, dursun ... 

O başda koskunu kopmuş eğerli düldüller 

Bu başda paldımı düşmüş semerli bülbüller. 

Baloncular, hacı yatmaıı:cılar, fırıldaklar, 
Horos şekerleri, civ civ öten oyuncaklar •. 

Sağında atlı karınca, solunda tahtırevan 

bir sürü çekçek, tepende çifte kolan 

Koşan, gezen, oturan, maniler düzüb çağıran 

Davullu zurnalı .. dansı~ eyleyen, koşub bağıran · 

Bu kainatı süriirun içinde gezdikce 

Çocukların tarafındaydı en çok eğlence. 

Güzelce süslenerek desti nazı maderle 

Birer çiçek gibi nevvar olan bebeklerle 

Gellrdi safhayı mevvacı irile başka hayat 

Bütün suriiru şetıiretti ~i;irdüğüm harekat. 

Onar parayla biraz sallall!rdılar.. derken 

Dururdu: .. Yandı! .• sadasiyle tiirkiiler birden. 

- Ayol demin daha ya.nmışdı, a herif sen de .. 

- Peki kızım azıcık fazla sallanırsın sen de. 

Fakat bu levhai handanP- karşı pek yaşlı 

Bir ihtiyar kadının koltuğunda, gür kaşlı 

Uzunca sa_çlı güzel bir kız a,ğlayub duruyor. 

Gelen geçe!l «bu niçin ağlayor?., diyii.b soruyor. 
- Yetim ayol, bana evlad belasıdır bu acı 
Çocuk değil mi, «salıncak., diyor ... 

- Salıncakcı!. 

Kw:uin bir az da bu binsin, ne var, se.vabına say .. 

Yetim sevindirenin ömrü çok olur 

- Hay hay!. 
Henıen o kız da salıncakeınm mürüvetine 
Katıldı ağlamayan kızların şetııretlne 

Ahmed Rasim Malfımat'a yazdığı şehir 

mektublarından birinde, bir Ramazan bay
ramı münasebeti ile zevk erbabının nerelere 
gideceğini söylerken İkinci Abdülhamid dev
rinin bayram yerlerini şöylece sıralıyor: 

«Etfali şehir icrayi süruru sur maksadı ile 
Sultanmehmed (Fatih), Su~tanahmed, Şeh

zadebaşıı Yenibağçe, Cinci Meydanı semtle
rinde dalı dalı süvar olmağa .. » diyor. O devir 
için İstanbulun pek çok bayram yerini unut
tuğu meydandadır. Bir başka yazısında da 
bayram yerlerinden şu krokiyi çiziyor: «Fa
tih salıncakları, dönme dolabları, Felek'in 
Karakaçarıı, Topal Kirkorun bakla kırı bey
giri, Cinci Meydanındaki atlıkaraca, Üçbıyık 
Haralambonun latarinası, Lehlinin panora
ması, kuşlokumcular, revaniciler, lokumcu
lar, şekerli fırıldak çeviren Hacı Baba .. ». 

Mahfil mecmuasında Tahir-ül Mevlevi 
de şunları yazıyor:. 

«İstanbulun Fatih, Sultanahmed, Kadır
ga ve Saray Meydanı gibi geniş sahaları es
kiden bayram yeri ittihaz edilmişdi. Oralara 
gelen çocuklar asla salıncaklarda sallanırlar,. 
dönme dolablarda yükselib alçalırlar, mihve
ri etrafında devr iden atlıkaracalarda döner
ler, atla, merkeble, hatta deve ile meydanda_ 
gezerler, çadır dahilinde teşhir edilen sağ ve 
canlı ( ! ) bazı mahlfıkaatı seyrederler, yine 
çadır altında icrayı sanat eyliyeri seyyar ti
yatroları temaşa eylerler, üstünde pilav, şer
bet diye renkli su, dondurma yerine soğuk 

un ezmesi satılan tablalardan yerler, içerler, 
ve kasesi onluğa verilen aşure kaselerini çe
virmek suretiyle küçükden kumara teşvik 

edilirlerdi. Rengarenk bir manzara arz eden 
o meydanlar, meta.mı satan esnafın bağrış

maları ile salıncaklardaki çocukların çaldılc
ları darbuka ve zilli maşalardım, küçüklerin 
öttürdükleri dilli düdüklerden, on paralık 
macun alınca hafif bir gezinen macuncuların 
klarinetlerinden, başı tilki kuyruklu zencile- . 
rin kabaklarından, ayı, maymun oynatan · 
kıbtilerin pu1suz defterinden, . oyuncakcıla
rın trampete, kaynana zırıltılarından vesai
reden çıkan seslerin inzimamından mahşeri 
esvat halini alırdı». 
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İstanbul Ansiklopedisinin kaybettiği bü
yük kalem arkadaşı rahmetli Sermed Muh
tar Alus da bize tevdi · ettiği notda şunları 

yazıyor: 

«İstanbulun muhtelif semtinde büyük
lü küçüklü bayram yeri vardı. Mesela Şehre
mininde Hastahane 'Çayırı, · Edirnekapusun
da kale dışı, Unkapanı Meydanı, Kasımpaşa
da Beyoğlu yamacındaki hali arsa, Beşiktaş
da Köyiçi yakınındaki arsa, Üsküdarda Do
ğa11;cılar Meydanı, Kadıköyünde Mısırlıoğlun

daki arsa .. 
«Buralara şeker bayramının üç günü, 

Kurban bayramının dört günü salıncaklar 

kurulur, yiyecek içecek satıcıları üşüşür, ço
cuklar dolar idi. Fakat İstanbulun en başda 
gelen, en civcivli olan bayram yerleri iki ta
neydi: Fatih ve Cinci Meydanları. İkisinin 

arasında hareket noktası ve mola · yeri olan 
Bayazıd Meydanı. 

«İstanbulda köhneleşmiş, birer tarafa 
çekilmiş ne kadar lando, fayton, briçka varsa 
ortaya çıkar, öküz arabalarına, sırık araba
larına tenteler gerilerek, şilteler konarak çe
ki düzen verilir, hepsine şıngır şıngır şıngar
dayan çıngıraklar takılır, aralarına bir alay· 
ı;ürücü beygiri, merkeb, palan vurulmuş ka
tır da katılır. 

«Çocuklar, kız ve erkek karışık, bu ara
balara balık istifi gibi dolarlar; Bayazıddan 
Fatihe veya Cinci Meydanına doğru yolu tu
tarlar; bu arabalar, hayvanlar bayram müd
detince sabahdan akşama kadar durub din
lenmeden çocuk _taşırlardı. 

«Arabacılar Bayazıddan Fatihe yahud 
Cinciye götürme ücreti olarak 20 paraya fit; 
fakat renk renk uçurtma kağıtları ile, kırmı
zı bayraklarla sırıkları süslü olanlara kuruş 
vermeden oturulmaz. 

«Araba caddeyi tutunca çocuklar sevine 
çığlıkları, yaygaraları, alaala heyleri arasın
da türkülere girişirler., kırık dökük, külüstür 
1trabadakilerle süslü arabadakilerin ahenk
leri farklı. Evvelkilerde efkarü fıkaara ço
cukları, «Karga da seni tutarım aman», «En
tarisi ala benziyor», «Cildallı», «Arabadan 
atladım ben», <<Oğlan kolunu da sallaya» gibi 
kenar mahallelerin harcı alem türkülerini 
çınlatır. İkincilerde toz penbesi hava mavisi ' , 
kanarya sarısı elbiseler giymiş kız çocukları, 

başlarına baş örtüsü örtmüş on oniki yaşın
da kabacaları, büyük adam bozuntusu, ceket, 
yelek, uzun pantalonlu, omuzlara devrile ya
kalı gemici esvablı, parlak düğmeli, rüşdiye 
setreli oğlan çocuklar. Bunlar bayağı türkü
leri söylemez. «Çare bulan olmadı bu yare
ye», «Gel ela gözlü efendim yanıma» gibi 
ağır şarkılardan, «Güvercinim beni sever», 
«Nalei cangahı canan duymuyor» kılıklı, 

edalı kantolardan gayrisine rağbet etmez. 
«Şayed Fatihdeki bayram yerine gidili

yorsa Saraçhanebaşındaki üstü ve etrafı ka
palı saraçlar çarşısına dalınıp sonra iğri büğ
rü, dap daracık sokaklardan geçilip nihayet 
Fatihde, camiin yanında;ıd meydana varılır. 

Orası mahşer gibidir. Atlı karıncalar, dönme 
dolablar, kayık salıncaklar, güç, kuvvet de
neyici aletler, manyetolu elektrik kutusu, 
balyozla vurulup havaya çıkarılan demir, 
avuçla sıkılacak dereceli kabza, çekilip uza
tılacak esnek lastik, çeki taşı. 

«Köşede bucakda nişan atma, deniz ay
gırı, Hindistan canavarı, Afrika ejderhası, 

beş bacaklı buzağı, canlı kesik kafa baraka
ları. 

« Yer yüzünde abur cubur ne varsa hep
si mevcud ve bunları satan hadsiz, hesabsız 
satıcı: yaş yemişciler, kuru yemişciler, şe

kerciler, şerbetciler, mahallebiciler, aşureci

ler, dondurmacılar, hatta turşucular. 
«_Sonra: - Ne alırsan yirmişer paraya:. 

Caba mallar yirmişer paraya!. diye makamlı 
makamlı nağmeleri tutturmuş mezad malcı 
acemler; Eyyub oyuncakcıları, baloncular. 

«Bayazıddan Cinci yolu tutuldu ise, Çar
~ıkapusu, Divanyolu boyunca gidilip Çen
berlitaşın karşısından sapılir, Fazlipaşa Yo
kuşundan inilirdi. 

«Cinci Meydanının ayrı bir hususiyeti 
vardı: Tiya.tro, canbaz, hokkabaz çadırları. 

Bu çadırların kapusunda trombon, klarnete, 
zilli davuldan mürekkeb bir mızıka kulak 
zarlarını patlatıp durur. Çığırtganların sesi 
ayyuka çıkar: 

- Başlayor!. başlayor!. kanto, komedya, 
dram, pantomima!. asker, çocuk kırk para, 
başı bozuk iki kuruş! .. 

- Dünyanın en birinci canbazları, pe
rendebazları, palJaçoları burada!. seyri pa
rayla değil, asker· çocuk kuruşa, başıbozuk 
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ikiliğe! 
- Koşun, gelin, hokkabaz ne demek ol

duğunu görün, ibret alın!. 
«Boşda gezer ağa, uşak, hamal camal, 

medrese yobazları, işsiz güçsüz kazık kadar 
herifler de kapularında, içlerinde ıskarça. 

Çadırların içi cıgara dumanından, ter ve ayak 
kokusundan, aralıklardan giren toz ve top
rakdan nefes alınmaz halde. 

«Düzgünlere, allıklara bulanmış, kart, 
kimisi duba, kimisi çiroz gibi bir kaç ermeni, 
rmn, yahudi karısı pedavra tahtasından ya
pılmış sahne bozuntusunda arzı endam ede
rek cıllığı çıkmış kantonları söyler, kanto
nun ara naP-melerinde gerdan kırıp omuz 
titreterek kırıtır, salaşın çürük çarık tahta
larını çatırdatırdı. Bıçkınlar aşka gelip cıga
ra, fındık, fıstık fırlatırlar, çocuklar ise sif
tik siftik seyrederlerdi. 

«Canbaz ve perendebazların ekserisi der
me catma rumyozlar ve seyyar kuklacı Dön
me Ahmedin yardağı habeşi delikanlı _gibiler
di. Dünyada bir daha bulunmazlığı bar bar 

· baqr,Jan hokkabaz ise yine rupıyozun biriy
rH. Balatlı yahudi hokkabazlardan çok aşağı 
idi. 

«Cinci Meydanında öteki bayram yerle
rinde g-örülmeyen manzaralardan biri de 
kürdlerin çadırı. İçine, önüne sıra sıra iskem
leler dizilmiş, gümrük hammallarınıiı. ka.hya
lari, başları kurulmuşlar. Gençleri de, yirmi
si otuzu omuz omuza vermiş, cırlak zurnanın 
ve p-ümbür gümbür davulun sesi ile hora tep
mede. 

«Bayram gününün son akşamı olunca 
çocuklar bitik halde· evlerine düşerler, ba
baları, anaları da Mısır Çarşısına, ecza.ha.ne
lere seğirtirlerdi. Gelsin dirhem dirhem si
nimeki, paket paket İngiliz tuzu, şişe şişe 
hindyağı, kaşe kaşe sulfata, antipirin mübaya
ası. Çünkü yavrucukları mide fesadından, 

soğuk algınlığından kafayı vurmuş, ateşle~ 
içinde yatıyor» (S. M. Alus). · · 

Büyük romancı ve humurist merhum 
Osman Cemal Kaygılı da «Aygır Fatm~» 
adındaki emsalsiz romanına bir bayram ye
rinin tasviri ile başlar: 

«- Haydi Kahta.neye gidip gelme bir ku
ruşa, Kahta.neye gidip gelme bir kuruşa! .. 

«Bayram yerindeki tenteli muhacir ara-

bacıları böyle bağırıyorlardı. Baharın taıiı 
ortalarına rastlayan bir kurban bayramının 
ikinci günü idi, vakit • öğleden bir az sonra .. 
O koca bayram yerini dolduran alaca kılık·· 
lı, yanakları, gözleri, saçları renk renk bir 
alay çocuk, birer kuruşla Kahta.neye gidip 
gelme için bu arabalara hücum ediyorlardı. 
Hasan o zaman altı, yedi yaşlarında saı;ışın 

bir toramandı. 
«öteki çocukların arabalara binmek için 

itişip kakışmaları arasında o da arabacının 

yardımı ile kendisini bu süslü arabalardan 
birinin içine atabildi ve kendi yaşında az es
mer, narin bir kızcağızın yanındaki boş yere 
sokuldu. 

«Her tarafı tıka basa dolu olan arabanın, 
bayramlık darbukası ile zilli maşasını daha 
önceden kapan on dört on beş yaşlarında bü~ 
yük bir oğlanla ayni yaşda görünen bir kız, 
aral.iacının ilk şaklattığı kamçı ile ahengi tut-
turdular. · 

«O zaman kenar semtlerin meşhur tür
külerinden biri şu idi: . 
Filya, filya tarlasında vuruldum sana 
Aygın baygın gözlüm işte kul oldum sana 

«Bir aralık karşısındaki büyücek oğlan
la birlikte hem söyleyip hem gaayet ustalık
lı darbuka çalan büyücek mahalle kızı Ha
sana takıldı: 

- Küçük Bey, bizimle birlikde sen de 
söylesene! Bak herkes söylüyor, sen niye su
suyorursun bakayım, benim sara papam? .. 
(papağanım) 

«Hasan, entarisi alacali, başı gullü,. kaş
lan. rastıklı, gözleri zeytin gibi kapkara bü
yücek mahalle kızının utanıp gibi büzülerek: 

- Ben, dedi, bilmiyorum söylemesini.. 

«Ahenk tekrar şu türkü ile canlandı: 
Yeşil de ipek bükeyim aman 
Derdimi kimlere dökeyim aman 

«Alaca entarili, b~şı güllü, kaşları rastık
lı mahalle kızı kalkdı, arabanın içinde par
mak şakırdatarak göbek atmaya başladı. Bi
raz sonra maşacı oğlan da olduğu ye:r,den doğ~ 
-rulup kızın karşısına geçti, ayakda hem ma
şasını şıkırdatıyor, hem de kızla karşılıklı: 

- -Aşağı_dan yavrum, aşağıdan!. diye gö
bek çalkalıyordu». 

1948 senesi Şeker ve Kurban bayram-
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Iarı~ıda İstanbul Ansiklopedisi adına -R. ·E. 
Koçu, Muzaffer Esen, İsmail Ersevim, Beh
çet Elver ve piri muhterem Vasıf -Hocadan 
mürekkeb bir topluluk Karabaş, Kasımpaşa, 
Cinci Meydanı, Ihlamur, Doğancılar ve Kuş
dili bayram yerlerini dolaş;rnışdı. Kadim bir 
ananenin mahalli renk safiyetini, _ asaletini, 
zenginliğini tamamen kaybederek acınacak 

bir sefalete düşmüş olduğu hüzün tesbit hü
zün ile tesbit edildi. Bayram yerlerinde ha
kim olan, çocukları eğlendirme gaayesinden 
ziyade ellerindeki üç beş kuruş bayram, harc
lıklarını çekip alma kurnazlıkları idi. Bu 
arada, nişangahlı fırıldaklar, seyyar rulet
ler, tahta çenberler gibi kumar oyunları, ve 
bu oyunlarda çocuklara mükafat olarak va
ad edilen ve arada bir kaçının eline de veri
le_n sigara pş.ketleri bilhassa dikkati çekmiş
di. Sabi yahud oğlancıklara _hem kumar zev
ki aşılanıyor, hem de. sigaraya ahşdırılıyor
du. Kabul etmelidir ki bayram yeri zamanı
mız için artık devrini tamanilamışdır; çocuk
larımız için bayram günlerinin eğlence yeri, 
artık büyük bir lunapark olmalıdır, hangi 
oyun adı altında olursa olsun içinde kumar 
zevki aşılayacak en küçük bir pürüz bulun
mayan eğlence vasıtaları ile Belediye tara
fından kurulmuş, ahlak zabıtası ile maarifin 
kontrolü altında bir lunapark. 

BAYRAM YERİ - Fausto Zonaro Pa
şanın 1903 resim sergisinde teşhir edilmiş 

bir tablosu; İstanbulda hangi bayram yeri 
olduğu ve halen kimin elinde bulunduğu tes
bit edilemedi. 

Bibl.: -MıllO.mat Mecmuası. 

BAYRAMYERİ SOKAĞI - Kadıköyün
de Mısırlıoğlu semtinin sokaklarındandır; 

Söğütlüçeşme Caddesi ile Halidağa sokağı· 

arasında · uzanır, iki araba rahat geçecek ge
nişlikde olup kabataş üzerine asfalt dökül
müş ise de yer yer bozulmuşdur, bir kısmı 
ise tamamen kabataş döşelidir. Evleri üçer 
katlı ahşab, kagir ve beton, çoğu bağçeli, so
kak kapularına beşer altışar taş merdivenler
le çıkılır hali vakti yerinde aile meskenleri
dir. Terzi, sobacı, lastikci, kaynakcı, piyano
cu, doğramacı, mozayik.:.mermerci · dükkan
ları ile bir çarşi boyu manzarası arz eder. 
Meltem sokağı ile de bir kavuşağı vardır 
(Eylul 1960) Bakla Göktürk 

BAYRAS yahud 
BARAS (Aleksaıui
ros) - Zamanımızın 

tanınmış yunan şairle
rinden; asıl adı Mene
laos Anagnostopulos' • 
dur, bu isitn şairin 

müstear adıdır; ~u sa
tırların yazıldığı 1960 
yılında Yuiıanistanın 

_ İstanbul Konsölosluğu 
Aleksandros Bayras arşiv şefi bulunan A-

(Reslm; Nezih) leksandros Bayras 
1906 da İstanbulda doğdu. 

Eserleri: Sintesis (sentezler) I (1933); 

Sintesis II, 1938; Sintesis III, 1953; Piinata 

(şiirler), (1953): Orhan Velinin şiirlerinden 

bir kısmını «Orhan Velinin yirmi şiiri»- adı 

. ile yunancaya terceriıe etmiş . ve 1955 de neş~ 

retmiştir. 

Bibl: Neoklis sarr~s, not. 

BAYRI -- (Mehmed Halid) . - İstanbul 

Belediyesi memurlarından; Türk halk ede
biyatı ve folkloru üzerinde ömr:ü boyunca 
çalışmış ve bu yolda bir nesle hocalık etmiş 
seçkin bir sima; 8 Şubat 1896 da İstanoulda 
Üsküdarda Kadıasker Ahmed Efenc~i Mahal-

lesinde doğdu; babası bahriye binbaşıların

dan Ahmed Muammer Bey; annesi Maide 
Hanımdır; baba tarafından aslı Dıyarbakırlı 
olup dedesi Zühdi Bey küçük yaşda İstanbu
la gelmiş, bahriye mektebine girmiştir. İlk 
tahsilini Üsküdarda Kaciıasker Ahmed Efen-. . 

di mektebinde yapan M. H. Bayrı, ailece de
de ve baba mesleğine girerek denizci olması 
istendiği halde Tophanedeki Feyziye Rüşdi
yesini bitirer€rk Kabataş İdadisine girmişdir. 

ldadiden diploma alarak Edirne vilayetinin 
Şahin Nahiyesi müdürlüğüne tayin · edilmiş, 
o sırada _da Balkan Harbi başlamışdır. Meş
hur muhasarada Edirne içinde bulunmuş, 
hayatın acılarım g~nç yaşında _ pek yakından 
görmüş ve tatmışdır. Birinci harbden sonra 
Edirne Nafia Müdürlüğü kalemine katib ol
muşdur. Bu vazifede iken Birinci .Cfüan Har-

. bi çıkmış, ihtiyat zabiti _ol~rak _ ask_ere _ çağı
rılmış, Çanakkale de ve Suriyede buluninuş, 
hastalanarak tebdili hav~ için 1stanbula gön-

/~ 
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derilmiş ve .Ayan Meclisi katibliğine tayin 
edilmiştir; Ayan Meclisinin lağvinde de İs
tanbul Belediyesine intisab etmiştir; Beledi
yede Umumi Meclis katipliği, istatistik ve 
neşriyat şubesi şefliği, iktisad müdür mua
vinliği, hesab !işleri murakibliği, levazım 
müdürlüğü, mezad müdürlüğü yapmış ve 
1953 de emekliye ayrılmışdır. 

Emekliliğinde de bir ara Remzi kitabe
vinde redaktör ve musahhih olarak çalışmış, 
sonra Çocuk Esirgeme Kurumunun İstanbul 
il müdürlüğünü yapmışdır. 27 Ekim 1958 de 
vefat etmişdir. 

Yüksek tahsilini memur bulunduğu sıra
da İstanbul Darülfünunun Edebiyat Fakül
tesinde tamamlamış olan M. H. halk edebi
yatı ve folklor ile iştigali, Çanakkale muha 
rebesine a.id duygularını ihtiva eden «Ma
ziden bir yaprak» adındaki eseri ile başlar; 
bu mensur eser 1919 da İhtiyat Zabitleri Te
avün Cemiyeti tarafından. basdırılmışdıı;-. 
1922 de Prof. İsmail Hikmet Ertaylanın çı
kardığı «Düşünce» mecmuasının yazı işleri 

müdürlüğünü üzerine almış, 1924-1925 ara
sında da a~ni sıfatla «Anadolu» mecmuasını 
idare etmiştir. 

1927 de adını unutdurmayacak büyük 
işine teşebbüs etmişdir, Ankara kız ve erkek 
liseleri {elsefe ve sosyoloji muallimi ve İs
tanbul Darülfünunundan arkadaşı Ziyaed
din Fahri ile baş başa vermiş, bir «Folklor= 
Halle Bilgisi Derneği» kurmak için bir nizam
name hazırlamışlardır; tasarlanan bu cemi
yet, M. H. Bayrı İstanbulda olduğu halde, 
1927 de .Ankarada kuruldu; kurucular ara
sında İshak Refet Işıtman ve İhsan M:ahvi de 

ı. bulunuyordu. Bir sene sonra da derneğin İs
tanbul şubesi teşekkül etti. İstanbul şubesi
nin kurucuları arasında bulunan Konserva
tuvarın eski müdürü Yusuf Ziya Demircioğ
lu, bu sırada halk türküleri ve efsanelerini 
derlemiye başlamış, folklor çalışmaları yapı
yordu. Bu haberi büyük bir sevinçle aldı. 
Mehmed Halid Bayrı ve arkadaşlarına o za
man Şehzadebaşında olaı: Konservatuvar bi
nasında bir oda verebileceğini şöyledi. Böy
lece Halid Bayrı ile arkadaşları Abdülkadir 
İnan, Agah Sırrı Levend, Prof. Fuad Köprü
lü, Prof .. Ahmed Caferoğlu, Ahmed Kudsi 
Tecer, Ekrem Besim, İhsan Hamamioğlu, 

İzzet Adil, Melahat Sabri, Mahmud Ragıp 

Gazimihal, Yusuf Ziya Demirci, Raife Kakkı, 
Prof. Dr. Süheyl Ünver, Haluk Nihat Pepeyi, 
öğretmen Sadi, Sırrı Numan Bilge İstanbul 
Türk Halk~ilgisi Derneği şubesini faaliyete 
getirdiler. 

Ankara'da toplanan Derneğin ikinci 
umumi heyet toplantısı çok ilgi çekici olmuş
tu. İdare ve ilim heyetlerine seçilen zevat 
memleketimizin en değerli ilim adamları idi. 
Bu suretle gerek bütün ilim adamları ve ge
rekse mes'ul resmi merci olan Maarif Veka
leti, milli kültürün ön safa geçmesine büyük 
önem veriyordu. Dernekte vazife alaniar ara
sında zamanın Maarif Vekilleri Mustafa Ne
cati ile Vasıf Çınar da vardı. Teşkilatta faal 
görev alan zevattan başka sayısız fikir adamı 
Derneğin destekleyicisi idi. Halid Bayrı, bu 
durumu gördükten sonra İstanbul şubenin 
çalışmasına dört elle sarıldı. Daima en fazla 
iş gören, fakat yine daima ikinci planda kal
mayı tercih eden bfr halde çalıştı. 

1929 Kasım ayında İstanbul şubesi tara
fından çıkarılan «Türk Halkbilgisi Haberle
ri»nin 1 ci sayısı yayınlandı. Bu dergi3 bin
bir müşkülatla çıkışına devam etti. 1931 yı
lında 19. sayısına kadar çıkan dergi bir ara 
kapandı. Çıkamamak tehlikesi geçirdi. Fakat 
Halid Bayn'nın teşebbüsü üzerine 1933 yılın
da Eminönü · Halkevi Dil, Tarih, Edebiyat 
Kolu Başkanı olan Prof. Köprülü'nün yardı
mı ile 1942 yılına ve 124. sayıya kadar çıktı. 
Halid Bayrı, yılmadan, usanmadan bu der
ginin başında çalıştı. Gerek Derneğin Hal
kevlerine iltihak .ettiği 1932 yılından evvel 
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ve gerekse sonra 
folklorcularla tema· 
sı kesmedi. Onlarla 
muntazaman muha
bere ile temin etti-
ği yazıları dergide 

~ neşretti. Bunlar i
çinde daha geniş 

olanlarını kitap ha
line getirdi. 

Bu.· arada kendisi 
de folklor gezileri-

M. Hilid Bayrı ne . iştirak ediyor, 
(Resim: Necmi Ri:ıa. İstanbul folkloru 
Folklor Araştırmaları) hakkında araştırma-
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lar yapıyor,. bir an dahi boş durmuyordu. 
Halid Bayrı, bu en verimli çağında Türk 
içtimaiyatına büyük hizmetlerde bulunmuş-

. tur. Ayrıca bu sahada çalışanları da teşvik 
etmiştir. 

Türk Halkbilgisi Haberleri' dergi.sinden 
başka daha sayısız dergide, folklor, edebiyat 
ve Türkçülük konusunda sayısı binleri aşan 
makale ve yazı neşretti. 

Halid Bayrı'nın, bu yazıların dışında ka
lan ve kitap halinde neşredil_en eserleri şun
lardır: 

Maziden Bir Yaprak (1919). 

Maniler (1932). 

Cumhuriyet Devrinde Halkbilgisi Hareketle" 
ri (1933), 

Balıkesirli Bir Şair (1934), 

İstanbul Argosu ve Halk Tabirleri (1934), 

B~lediye İşleri Kılavuzu (2 cilt, 1936), 

Halk Şairleri Hakkında Kiiçiik Notlar (1937). 

Halk Adetleri ve İnanmaları (1939), 

İstanbul Folkloru, cilt 1. (1947). 

Belediye Gelirleri Kammu ve Gerekçeleri 
(1948, Muhtar Acar ile), 

Mat ·(]li İdareler Kılavuzu (3 cilt, 1949, Muh-
tar Acar iJe), 

Halk Şiiri XIX. Yüzyıl (1956), 

Ha.Ik Şiiri XX. Yüzyıl (1957). 

Gevheri (1958). 

Bayrı'nın bu basılı eserlerinden başka 
<<Dadaloğlu Hakkmda Notlar» isimli bir ese
ri daha olduğunu haber aldığımız halde, onu 
görmek mümkün olmadı. Maarif Kitaphane
si tarafından « Virani» adlı eseri de basıla
caktır. Daha hazırlanıp ta basılmamış bir 
hayli eseri vardır. «Yahya Kemal ve Eserle
ri» adile hazırlamakta olduğu bir eseri de 
yarıda kalmıştır. 

Hazırladığı, fakat bastırmak lmkanı bu
lamadığı eserleri de şunlardır: 

Virani (Halen Maarif Kitaplıanesinee basıl
maktadır), 

Saz Şairleri Hakkında Araştırmalar (Altı 
cilt), 

Mutasavvıf Halk Şairleri Hakkında Araştır

malar (iki cilt), 

Bektasıi Şairleri, 

Üç Kadm Şairimiz (Son günlerinde bu ese
rini iki kitap halinde tertiplemişti), 

Son · Osmanlı Tarihçilel'i, . 

Türk Halk Edebiyatında Atatürk ve İnönü, 
Çanakkale Savaşı Hatıraları, 

İstanbul Folkloru, Cilt ıı. 

İstanbul Semtleri, 

A~ık Remzi Akbaş mahlası ile yazdığ~ şiirler. 

Merhum, 1896 da doğduğuna göre, 
ölümünde henüz 62 yaşında bulunuyordu. 
En verimli çağını idrak ettiği muhakkaktı. 

Lakin son yıllarda şikayet ettiği romatizma 
ve bronşiti onu zayıf düşürerek zamansız 

üfulüne sebeboldu. Son zamanlarda yalnız 
«Türk Folklor Araştırmaları» dergisinde ya
zıyor, sahibi olduğumuz bu derginin «Türk 
Halk bilgisi Haberleri»nin bırakdığı boşluğu 
doldurduğunu, bununla iftihar: ettiğini söy
lüyordu. 

Bayrı, Tahsin Demiray'ın yakın dostu 
idi. İkisi de mil_liyetçi ve halk kültürüne 
inanmış kimselerdi. Demiray bir ara Musa
hipzade Celal ve Bayrı ile Eski İstanbul Ha
yatı ve folklorunu ele almış ve bu sahada 
Musahipzadenin «Eski İstanbul Yaşayışı» ve 
Bayrı'nın da «İstanbul Folkloru» nun I. cil
dini neşretmişti. 

Onun değerH kitaplığı şimdi emin. eller
de bulunmaktadır. 

Merhum hayatında bir: defa evlenmiş ve 
bu kısa süren evliliğind.eI!. çocuğu olmamış

tır. Kız kardeşi Dinar Damgacı Hanım ve 
iki aydin yeğeni hayattadır. Yeğenlerinden 
Hayrünnisa Onuray (Damgacı) evli ve İstan
bul Defterdarlığında memurdur. Mihrinnisa 
Da~gacı ise İstanbul Üniversitesi Edebiyat 
Fakültesi Türkoloji Bölümünqen mezun 
olup, Sakarya Lisesi edebiyat öğretmenidir. 

' «Türk Folklor Araştırmaları»mr 'Jcak 
1959 tarihli 114 üncü sayısı Üstad :ıEehmed 
Halid Bayrının hatırasına tahsis edilmiştir. 

İhsan Hıııçer 

BAYSAL (Ahnıed Tevfik) - Esnafdan 
Halil Ağanın oğlu olup 1865 de Eginin 
Kemaliye kasabasında doğmuştur, Egin rüş
diyesinden mezundur; yirmi dört yaşında 

iken Kütahya - Eskişehir arasında seyyar 
postacılık ile devlet hizmetine girdi. İttihad
cılara ait gi.zli yazıları taşıdıkları anlaşılan 

Rumeli seyyarları, Sultan Hamidin bir ira
desi üzerine Anadoludakilerle Mecburi be
cayişe tabi tutulunca 1900 yılında Selanik
-Manastır hattında ç1lışmağa memur edildi. 
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Sela.nikde posthane 
başkatibi Talat Bey
le tanıştı ve koyu bir 
ittihadcı oldu. Talat 
Bey, meslekdaşının 

sağlam seciyesini be
ğendi ve ona itimad 
etti. Zaman zaman 
kendisinden ay baş

larında verilmek ü
zere, bir iki mecidi-

Ahmed Baysal yelik istikrazlar bile 
(Resim: s. B.) yapıyordu. 

Takriben on yıl Talat Bey Sadırazam 

oldu; fakat eski yakınlıkdan istifadeye te
nezzül etmeyen Ahmet efendi mütevazı va
zifesine devam etti. Birinci Dünya Harbin
de, Ankara - İstanbul posta seyyar memuru 
iken ailesini geçindirmek üzere beraberinde 
getirdiği erzak yüzünden müfettiş raporile 
açığa çıkarıldı. Üç ay açıkta kaldı. Çok sıkın
tı çekdi. Nihayet Talat. Paşa ile yakınlığını 

bilen arkadaşlarının devamlı teşvikleri üze
rine Babıaliye giderek kalemi mahsusdan 
randevu istedi. Çok dikkate şayan olan bu 
mülakatı, Oğlu Mevlud Baysala şöyle anlat
mıştır: 

«İzzeti nefis denilen şeyi bilene çok ağır
dır, zordur; artık bunalmış olmam da koca 
bir sadırazamı görüp eski dostlukdan fayda
lanmama kafi sebeb değildi, fakat senin ve 
annenin istikbalinize ait mes'uliyet hissi bü
tün mükavemetimi kırdı, mecburen gitmeğe 
karar verdim. Benim ismimide listeye· yaz
dılar ve büyük bir salona sokdular. O zaman
lar Sadırazam, ziyaretcilerini bu salonda bi
riktirir ve kendisi salona girip derdlerini 
dinlerdi. Sadırazamı görmek isteyenlerin kı
lık, kıyafetleri karşısında, • kendi halimden 
utandım ve kapının kenarında bir yere iliş
tim. Zaman zaman cesaretim kırılıyor, dışa
rı sıvışmak ve . bu teşebbüsten vazgeçmek 
için fırsat kollayordum. İşte tam bu sırada 
kapı açıldı ve Talat Paşa yanında, not alan 
bir katiple salona girdi.· Herkes kıyametti. 
Paşa evvela hazurunu şöyle bir süzdükten 
sonra sırayı ve teşrifatı bir tarafa bırakarak 
gij.ler bir çehre ile bana doğru yürüdü. Tıpkı 
Selanikte yaptığı gibi kimseye sezdirmeden, 
hafifce karnımı yumruklayarak kulağıma 

fısıldadı: 

- Ahmed, bir mecidiye ver, ay başında 
•• 1 

verırım .. 
Dedikten sonra müracaatımın sebebini 

sordu. Onun bu babacan hali, latifesi ve ilti
fatı gözlerimi yaşartmıştı. 

«Halimi kısaca anlattım .. O, seyyarların 
bu gibi ehemmiyetsiz ve masum kabahatle
rinin çok yakın bir aşması idi!. 

- İlahi Ahmed, bunu söylemek için mi 
buraya kadar yoruldun? sana başkaca bir 
iyiliğim dokunaınazmı, bir hizmet istermi-
sin.? - diye serd.u. · 

- Paşam, biraz fransızca bilseydim bel
ki ser seyyarlığa terfiimi rica ederdim, mü
saade buyurun kudretimle mütenasib olan 
şimdiki vazifemde kalayım, şayed ilerde 
müstahak olursam bir gün gelir, elbet terfi 
ederim .. · dedim. 

«Bu sözlerimden son derece mütehassis 
olan zamanın sadırazamı · şefkatle . yanağımı 
okşadı: 

- Ahmedciğim, hemen git vazifene baş
la ... dedi. 

«Babıaliden Sirkecideki paket pastaha
nesine gidinceye kadar (herhalde telefonla) 
ne olmuşsa ohnuşki, müdür başta ol)Jlak 
üzere bütün arkadaşlar beşuş çehrelerile, 
emrin geldiği müjdesini vermek üzere pas
tahanenin haricine toplanmış beni bekliyor
lardı .... ». 

1938 de mesud insan• olarak vefat eden 
ve bütün ömrü P.T.T. hizmetinde geçen 
Eginli Ahmet Efendi Unkapanı Pastahanesi 
müdürlüğünden emekliye ayrıldığı zaman 
Talat Paşa hayatta değildi. 

BAYSAL (Kemal) - Üstün değerde sa
natkar fotoğrafcı, memleketimizde fotoğraf 

sanatını batı medeniyetinin kıymet ölçüsü ile 
. bilen bir sima, Taksimde Baysal Fotoğ

raf Stüdyosunun kurucusu ve sahibi; 1920 
de Yugoslavyada Prizren şehrinde doğdu, 
1923 de anavatana muhacir olarak geldiler 
ve Zonguldakda yerleşdiler, babası fotoğraf
çılıkla geçiniyordu. Kemal Baysal ilk ve orta 
tahsilini Zonguldakda yapdı, lise için İstan
bula geldi, İstiklal Lisesine girdi ise de an
cak iki yıl oku~•9.bildi, son sınıfa geçdiği hal
de liseyi terk ederek Güzel sanatlar Akade
misine kaydolundu. 
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Fotoğrafa karşı küçük yaşdan beri aşırı 
merakı vardı, Zoi:ıguldakda bir ilk okul tale
besi iken babasına çök kaabiliyetli bir çırak 
olmuşdu; orta mektebde iken Ankarada Ulus 
ve lstanbulda Tasvir gazetelerinin Zongul
dak foto muhabirliğini yapmışdı. 1939 sene
sinde Halk Evlerinin tertib eylediği Tür
kiye Fotoğraf Musabakasına tstanbuldan iş

tirak .ederek birinciliği kazandı; ertesi yıl 

ayni müessesenin ikinci müsabakasına Zon
guldakdan iştirak etti1 bu sefer · de B. grubu 
birinci oldu; bu iki musabakaya gönderdiği 
resimler ·Güzel Sanatlar Dergisinde neşre

dildi. 
Güzel Sanatlar Akademisinde ancak bir 

yıl kaldı, resimle meşgul idi, elimdeki fo
toğraf makinasına çılgın düşkünlüğü, fırça

ya, paleti, boyaya, tuvale galebe çaldı, 1941 
de teknik bilgisini artırmak gaayesi ile Al
manyaya giderek Berlinde «Kunst und 
W erk» fotoğrafcılık mektebine girdi, 1943 de 
ki Berlin bombardımanında bu müessesenin 
hatab olması üzerine Viyanaya gitdi, « Wien 
Film» stüdyosunda asistan operatör olarak 
bir buçuk sene çalışdı, 1944 de Türkiye Al
manya ile siyasi münasebetlerini kesince 
yurda döndü, bir buçuk sene kadar bir iş tut
ma yolunda kararsızlık içinde yaşadı, fotoğ
rafcılık mesleği olacakdı, fakat bilgisi ken
disini tatmin etmiyordu, 1946 da A'ınerikaya 
-gitti ve New York'da «The School of Modern.., 
Photoğraphy» adında o yeni dünyanın en 
büyük ıfotoğrafcılık 

mektebine girdi ve 
bir buçuk sene sonra 
bu müesseseden dip
loma aldı, New 
Yorkda bir sene bir 
portre ve renkli re- ~ 
sim stüdyosunda a- \~i.: 
sistan olarak çalışan, -:/ 
geceleri de New York 
Üniversitesinin film
cilik kurslarına de
vam etti. 1948 de 
Hollyvood'a geçerek 
bir müddet bir kaç 
stüdyoda filmcilik 

-bilgisini ilerletti ; 
dünya fotoğrafcılığı-

Kemal Baysal 
(Resim: B. Şeren) 

nın liderlerinden olan J ohn Hall adında 

namlı bir fotoğrafcının asistanlığını yapdı ve 
1949 da Tütkiyeye dönerek İstanbulda Be
yoğlunda Zambak Sokağında 1 numaralı bi
nada «Baysal Fotoğraf stüdyosu»nu kurdu; 
1950 de And Film'in çevirdiği «Foto» ve Par
maksız Salih» filmlerinin operatörlüğünü 

yapdı. 1952 de Amerikan CBS (Columbia 
Broadcasting System), bir müddet sonra da 
NBC (National Brciadcasting Corporation) 
televizyon şirketlerinin Türkiye muhabiri 
oldu. 1960 da NBC den ayrılmış, buna mu
kaabil lngilteredeki B. B. C. ajansının, «Te
levision News Limited» in, Almanyada 
«Nord und West»'in, İtalyada «Radio Tele
vizion !taliana»nın Türkiye muhabirliklerini 

, aldı. 

1958 de Emlak Kredi Bankasına çekdiği 
· «Yurdumuzu tanıyalım» aciındaki altı filin, 
Türkiye Turizm Bankası için ·· yapdığı «Bir 
yaz hatırası» filmi, P. A. O ya çekdiği «Pet
rol», Türk Hava Yollarına çekdiği «Viscont 
yurd hizmetinde», Et ve Balık Kurumu 
için _çekdiği «Et ve Balık kurumu» filmi bu 
sanatkar için hatırlanmağa değer eserlerdir. 

Kemal Baysal merkezi Amerikada Hol
lyvood'da bulunan «Society of Nation Picture 
and Television Engineers» adlı sinema ve te
leviziyon mühendisleri cemiyetinin Türkiye 
mümessil başkanıdır; bu müessesenin gaa
yesi bu mevzulardaki bütün yenilikleri-her 
ay merkezde toplanarak tetkik etmek ve 
alınan neticeleri aylık bültenleri ile yabancı . ' .• , 
memleketlerdeki başkan mümessillerine bil-
dirmektir; onlarda gelen yeni malumatı ken
di memleketlerindeki film ve televiziyon tek
nisyenlerini toplayarak tebliğ edeceklerdir. 

Hakkı · Göktürk 

BAYSAL (Mevlud) - Bağçe mimarı, 

Türkiyede bu ihtisas unvanı ile tanınmış ilk 
sima; 1948 den beri Beyoğlunda Mis Soka
ğında Baysal Çiçek Mağazasının sahibi; aslen 
Eginli olup 1900 yılında Eskişehirde doğdu; 
P. T. T. idaresi memurlarından ve Osmanlı 
İmparatorluğunun sadırazamlık mevkiine 
çıkmasından önce bu idarede meşhur itti
hadcı Talat Paşanın yakın meslek arkadaş

larından Eginli Ahpıed Tevfik Efendinin 
oğludur (B.: Baysal, Ahmed Tevfik). !tti
hadcıların gizli mektublarını taşıdıklarından 
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Mevlud Baysal 
(Resim: B- Şeren) 

mişdi. 

şüphelenen İkinci 

Abdülhamid idare

si ;R,umelindeki sey

yar posta memur-
larını Anadoluya. 
ve Anadoludakileri 

de Rumeline nak~ 
letdiği sırada Ah
med Tevfik Efendi 
de oğlu Mevlud bir 
yaşmda iken Sela

niğe tayin edilmişt 

1908 de hürriyetin 

ilanı üzerine de is
tanbula nakledil-

Mevlud Baysal ilk tahsilini Alemdar 
Numune Rüşdiyesinde yaptıktan sonra Bur
sa Ziraat Mektebini bitirdi. Buda - Peşte 

bahçe kültürleri yüksek okulunda ihtisas ya
parak avdetinde Milli Mücadeleye katıldı. 

Samsun, Ordu ziraat fen memurluklarında, 

Rize Çay ve Narenciye Fidanlığında, Sivas 
Ziraat Mektebi müdür yardımcılığında bu
lundu. 

İzmirin kurtuluşu üzerine, İzmir-Mer
sinli Fidanlık müdürlüğüne . tayinolundu. 
Oradan Atatürkün maiyetine verilerek Çan-· 
kayada ve Gazi Çiftliğinde çalışdı. 1936 da 
serbest hayata atılarak Bahçe Mimarlığına 

başladı. İzmir Balıribaba, Gazi çiftliği, An
talya ve Karacabey Harası Parkları belli baş-
lı eserleri arasındadır. 

«Bahçe Mimarı» ve Çankayada Gazinin 
hizmetind~» isimleri ile basılmış iki kitabı 
vardır; muhtelif gazetelerde şehircilik üze
rine makaaleleri intişar etmiştir. 

Çankaya hatıralan çok samimi ve realist 
bir görüşle kaleme alınmıştır, ibretle ve zevk 
ile okunur eserlerdendir, çiçeklerle uğraşa 

gelmiş bir elde kalem de nezahate örnek ol-· 
muştur. 

Evli ve Tülin, Ediz, Gediz ve Bediz adın-· 
da dört evlad sahibidir. 

BAYSAL FOTOGRAF STtİDYOSU -
Amerikan fotoğrafcılığının tekniği ile kurul
muş ve çalışmakda olan bir müe..ssesedir, Ku
ruluş tarihi 1949, kurucusu Kemal Baysal
dır (B.: Baysal, Kemal). İlk açıldığı yer Be-

yoğlunda Zambak sokağında 1 numaralı bi
nadır. 

Bu müessesenin diğer büyük ve meşhur 
fotoğrafhanelerden ayrıldığı ilk hususiyet, 
hiç bir zaman ufak boy resim çekmemiş ol
masıdır, daima büyük eb',;ıdda ve üstünde 
çok sanat emeği taşıyan resimler yapar. 

Zaman ile iş hacmi genişleyen stüdyo 
1956 yılında Taksimde Taksim Sarayı'na 

nakledilmiştir; bu studyoda 20x20 metre eb'
adına kadar resim çekilebilmektedir. Fotoğ
raflar bizzat Kemal Baysal tarafından çekil
mektedir. Memleketimizin muhtelif köşele

rinden yüzlerce fotoğrafçı Baysal Stüdyo
sundan yeni çalışma sistemini öğrenmeğe 

gelmektedirler; halen bu studyodan yetişmiş 
film operatö:rleri ve film stüdyofarı sahibleri 
on onbeş arasındadır. 1959 yılından beri 
renkli resim de çekmeğe başlamıştır. 

Hakkı Göktürk 

BAYSUNGUR (Hind Padişahı) - On
yedindi asır ortalarında, Dördüncü Sultan 
Muradın zamanında İstanbula gelmiş mace
raperest bir hind prensidir. Hicri 1036 yılı 

başlarında (Miladi 1626) hind padişahı Se
lim Şah öldü, yerine oğlu Şehriyar geçdi; bu 
hükümdar beş ay sonra şii mezhebine gir
mekle ittiham edilerek katledildi; Ekber Şa
hın daha evvel vefat .etmiş olan oğlu Dan
yal'ın oğlu Baysungur padişah oldu; çok 
genç ve toydu, tazelik hasebiyle kendisini 
huzuzatı nefsaniyeye ve iyşü işrete kaptırdı, 
saltanat umurundan gaafil idi. Selim Şahın 

oğlu Husrem Şah sekiz ay sonra on bin as
kerle gelüb Baysunguru bastı, Baysungur 
kalenin · bir uğrun kapusundan kaçdı, Hur
.rem Şah tahta oturdu. Baysungur bir kena
ra çekilip mahremleri ile danışık imdad ta
lebi için İstanbula geldi, fakat, acaib tavır 

ve hareketleri, «evzaı .gunagilnu» yüzünden 
dilediği yardımı göremedi, İstanbuldan ümi
dini keserek Hicaz ve Yemen üzerinden İra
na geçdi; aradan Hinde döndü, ve memleke
tine varır varmaz da nam ve nişanı kaybol-
du. _.., "!'.! ;ı -~-n;,~~:·-~ 

Hicri 1036 vakaayii arasında yukarıdaki 
malumatı veren Naima Efendi, Baysungurun 
İstanbuldaki etvarı gfınagfınunun neler oldu
ğunu kaydetmiyor. Bu gene hindlinin Dör
düncü Sultan Muradın iltifatına nail olama-
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BAYSUNGUR SOKAĞI - Şişli bucağı
nın Bozkurt mahallesi ile Taksim bucağının 
Eskişehir mahallesi içinde, Ergenekon cad
desi ile Aktas sokağı arasında uzanır. Şişli

nin Cumhuriyet mahallesi ile Bozkurt ma
hallesi arasında hudud olan Ergenekon Cad
desi kavuşağı başından gelindiğine göre ev
vela Feriköy Baruthane caddesi ile bir dört 
yol ağzı yaparak kesişir, ve sol kolda Sey
men sokağı ile bir kavuşağı vardır, sonra 
Bozkurt mahallesi ile Taksimin Eskişehir 

mahallesi arasında hudud olan Şahin sokağı
nı bir yol ağzı yaparak aşar, Eskişehir mahal
lesinde de sağ kolda Mekkareci sokağı ile bir 
kavuşağı vardır. 

İki araba geçecek genişlikde, inişli yokuşlu 
bir sokakdır; Bozkurt mahallesi içindeki bü
yük parçası paket taşı, Eskişehir mahallesi 
içinde kalan parçası da kabataş döşelidir. 

Uzun bir sokaktır, iki kenarı boyunca sıra
lanan kapu numaraları sağda 2-258 ve solda 
1-265 olup binaların çoğu 4-5 katlı yeni be
ton apartımanlardır; aralarında 2-3 katlı ah
şah ve kagir evler de görülür, hepsi hali vak
ti yerinde aile meskenleridir. Bu sokak üze
rinde iki doktor muayenehanesi, 1 ekmekci, 
1 Kunduracı, 1 kahvehane1 1 lokanta, 5 ga
raj, 1 otomobil tamircisi, 1 manav, 1 terzi, 
5 bakkal, 1 berber, 1 dokumacı, 1 sobacı, 1 

. koltukcu, 1 klabdan ve gelin teli imalathane
si, 1 otomobil alım satım komisyoncusu, ve 
«Eskpres» adında bir elbise temizleme fab
rikası görüldü. Bozkurt mahallesi muhtarlığı 
da bu sokakdadır.· (Ekim 1960) 

Hakkı Göktürk 

BAYTAR MEKTEBLERİ - İstanbulda 
«Askeri» ve «Mülkb olarak iki mekteb ola
rak lcuruldu, tarihçelerini ayrı ayrı yazmak 
lazımdır. 

Askeri Baytar Mektebi -1839 (H. 1255) 
da İstanbulda prusyalı Godlewsky adında bir 
baytar getirilerek süvarı ve topcu alayların-

, daki hasta hayvanların tedavisine memur 
edilmiş ve tedavi usulünü öğrenmek ve ken
disine yardım etmek üzere de yanına bir kaç 
'Türk genci verilmişdir. Ayni zamanda tedri
sat ve tedavi işlerinde istifade etmek, birisi 
-dershane ötekisi de eczahane olarak kullanıl -

BAYT AR MEKTEBİ 

mak üzere hüktlmetce bu zatin emrine kışla
ların birisinde iki oda tahsis edilmişdi. İşte 

bu zat sonraları İstanbulda bir baytar mek
tebinin kurulması için teşebbüs ve tavsiye
lerde bulunmuşdu. 

Fakat yanına verilen gençlere baytarlığı 
öğretmek çok güç oldu. Godlewsky türkçe 
bilmediğinden tedrisat ve tatbikat, baytariık
la hiç bir alaka ve münasebeti olmayan ter
cümanların elinde kalmışdı; prusyalının tak
rirlerini talebeye yalan yanlış nakil ve terce
me ediyorlardı. Godlewoskynin yanına ta
lebe diye verilen baytar namzedi geneler ise 
neferler arasından seçilmişdi, türkçe okuyub 
yazmaları bile yokdu, hele fenni tabirleri an
lamalarına imkan yokdu, tedrisatın ne kadar 
güç ve ne kadar sathi olacağı teslim edilir. 

Nihayet bunun çıkar yol olmadığı anla
şılarak Harbiye mektebinde süvari sınıfların
da baytarlık derslerinin de gösterilmesi is
tendi ve o yola gidildi. 1841 de bu işe baş
lanarak 12 süvarı talebe 1845 de baytar sı
fatı ile alaylara dağıtılmış, hatta bunların 

imtihanlarında paşalar da bulunmuştur. 
Bu sırada Viyana'da toplanan Baytar 

kongresine Ahmed Efendi adında bir zabit 
gönderilmiş, oradan dönüşünde Baytar mek
tebi tedris heyetine alınmışdır. Bu Ahmed 
Efendi önce Ziraat mektebinde talebe iken 
mektebin kapatılması üzerine Harbiyeye _nak
letmiş, orada baytarlık derslerini takib et
mişdi. 

Harbiye'de açılan ilk baytar sınıflarının 
tahsil müddetleri dört sene idi. Bu sırada bi
rinci sınıf da 10, ikinci sınıfda ancak· 3 tale
be vardı. 

Baytar sınıflarına önceleri, askeri ida
dilerden Harbiyeye geçenler arasından kur
raa ile talebe seçilirdi, kendi isteği ile bay
tarlığa rağbet gösterenler azdı. Harbiyedeki 
baytar talebeye de birinci ve ikinci sınıflar
daki piyade bölük talimleri yapdırılır, üçün
cü ve dördüncü sınıflarda süvarı talimatna
mesi kamilen okutturulurdu. Sene sonunda 
ise baytarı bilgilerden başka süvarı talimleri 
ameliyat ve nazariyatmdan da imtihan edilir
lerdi. İşte bundan dolayıdır ki ilk zamanlar
da baytar sınıflarının muallimlerinin çoğu 
harb zabiti idiler. 

Tıbbiye mektebi ile Harbiyenin idareleri 
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birleşdirildiği sırada oradaki hocalarının bir 
çoğu baytar sınıflarında da tedrisatda bu
lundular, bu suretle baytarlık taba.bete bir 
derece yaklaşmış oldu. 

Askeri Rüşdiyeler açılmadan önce ve 
açıldıktan 18.84-1885 (H. 1302) senesine ka
dar baytar talebesi de Gülhanedeki Tıbbiye 

İdadisinin mahrec sınıflarında okurlardı, ora
dan Tıbbiye İdadisine giderler ve Tıbbiye 
İdadisini bitirdikten sonra da Harbiye mek
tebindeki baytar sınıflarına geçerlerdi. 

1885 de (H. 1302) Eyyubda bir baytar 
rüşdiyesi açıldı. 

1888 de (H. 1306) Harbiyede tahsil gör
mekde olan baytar talebesi ·Askeri Tıbbiye 

mektebine nakil olundular. Buradan şaha
detname alanlar Harbiyede olduğu gibi sani 
mülazimlikle çıkarlardı. Bunlar Beyoğlunda 
Taksim kışlasındaki Baytar Ameliyat Mekte
binde bir sene staj yaparlardı. Fakat yine bu 
sene içinde baytar talebesi tekrar Tıbbiyeden 
Harbiyeye nakledildi. 1889 da (H. 1307) dip
loma alan baytarlar yüzbaşılıkla çıkdılar. 

Bu zamanlarda Belçikadan getirilen bay~ 
tar Dezuttl;!r bir kaç sene kadar seririyatlar
da Askeri Baytar Mektebinin son. sınıflarına 
ameli tedrisatda bulundu. 

1896-1897 ders yılı (H, 1314) Askeri 
Baytar Mektebi için bir yenilik devrinin baş
langıcı oldu. 1892 den beri birer sene ara ile 
Harbiyede bulunan baytar sınıflarının birin
cileri arasından ayrılan Adil, Mehmed Nuri, 
Hayreddin ve İsmail Hakkı efendiler Fran
saya baytarlık tahsiline gönderildiler. Bu 
efendiler orada dört sene okudukdan sonra 
İstanbula dönmüşler ve her biri birer derse 
muallim tayin olunmuşlardır. 

Askeri Tıbbiye ile birleşmiş olan Baytar 
Mektebinin oradan ayrılarak müstakil bir 
idareye tabi bulunduğu zamanki 1910 (H. 
1328) den Cumhuriyete kadar gelen devri
dir, programları sivil liseler programlarına 

uydurulmuş, tedr:sat da beş seneden dörde 
indirilmişdir ve gitdikce inkişaf etmişdir. 

Mülkiye Baytar Mektebi - Türkiyede 
bir, çok meslek mekteblerinin askeri ihtiyac
lar dolayısı ile açılmış olduğunu hatırlamalı
dır. 

Orduda kullanılan hayvanların tedavisi 
için 1839 da {H. 1265) Harbiye mektebi için-

de baytarı dersler gören doktorlar yetişerek 
ilk zamanlarda bu işi görmüşlerdir ve Aske
ri Baytar Mektebi sonraları ayrıca tedrisata 
eaşlamıştır. Fakat hal}.{ın elinde bulunan ve 
memleketin büyük bir servetini teşkil eden 
hayvanların sihhatini korumak, milli serve,ti 
tehlikeden kurtarmak yolları ilk zamanlarda 
düşünülmemişti. 

«Tercümanı Hakikat»in 16 Mart 1888 ta
rihli nüshasına yazılan ve bir baytar mekte
binin lüzum ve · ehemmiyetinden bahis ile 
açılacağını tebşir P,den imzasız bir yazıda de
niliyor ki: 

«Gaayet büyük Osmanlı ülkesinde yal
nız sekiz nefer mülkiye baytar~ mevcud olup 
bu kadar baytarla o kadar geniş ülkede yaşa
yan milyonlarca çeşitli hayvan sürülerinin 
sıhhi durumunun korunması insan gucune 
sığmaz, bu yüzden yurd serveti çok büyük 
zarar görüyor. 

«Ne garibdir ki, bazı vilayetlerde evyel
ce mevcud olan bir kaç baytar maaş alama
dıklarından hizmetlerini terk ile orduya ya
zılmışlar. Yukarıda kaydettiğimiz sekiz ne
fer baytar da muntazam maaş alamadıkla

rından şikayet etmektedirler. Memaliki Şa
hanenin beşde · biri kadar olan Fransada dört 
bin nefer mülkiye baytarı vardır; memleke
timizde baytar yetışdirmenin sağlayacağı 

fayda meydandadır». 
Fakat Mülkiye Baytar Mektebi memle

ketimize lüzumu olduğundan ziyade Avrupa
lıların gösterdjği lüzum üzerine açılmıştır. 

Şöyle ki: Avrupalılar kendi memleketlerini 
hayvan hastalıklarından korumak için Tür
kiyeden gelen · hayvanlata, yün ve deri gibi· 

· hayvan mamillatına kapularını kapayarak 
ancak gümrüklerde Baytarı Muayene usulü 
ıtabul ve tatbik edildiği takdirde Türkiyeden 
yapılan bu gibi ihracata konulan yasağı kal
dıracaklarını bildirmişlerdi. Bunun üzerine 
hükumet bazı sivil talebeyi 4-skeri Baytar 
Mektebinde tahsil ettirerek hayvan muayene
leri ile uğraşmak üzere gümrüklere memur 
etmişdi. 

Bu suretle yetişen baytarların maksadı 
temine kifayet. etmediği görülmesi üzerine 
ayrıca bir Mülkiye Baytar Mektebi açılma

sına karar verilmişdir. 
Bununla beraber hayvan hastalıklarının 
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memleketde ziraata ve milli servete çok bü
yük zararları dokunduğu görülerek hüku
metce bunun esaslı bir suretde önüne geçil
mesi düşünülmüş ve o neticede Pasteur tel
kih usulü öğretilmek üzere· 1888 de {H. 1304) 
Mülkiye Tıbbiyesinde bir sınıf açılıp talebe 
kabulüne başlanmışdır. Ve mektebde bir ko
misyon toplanarak, bir takım genclere Pas
teur telkih usulü öğretilmekle memleketde 
bulaşıcı ve geçici hayvan hastalı.ldarının önü 
alınamayacağından baytarlığın bütün esas
larını öğrenmek üzere bir mülkiye baytar 
mektebi teşkiline bu k;omisyonda karar veril
miş, fakat büdcenin dar bir zamanda yeniden 
böyle esaslı bir mekteb açılmasına imkan gö
rülemediğinden fizik, kimya, nebatat ve hay
vanat gibi derslerin tıbbiye talebesi ile birlik
de ve teşrih (anatomi) ile fizyoloji gibi fen
lerin ayrıca okutulması, ve bu suretle mekte
bin iki evvelki sımflarının yatısız olara~ Mül
kiye Tıbbiyesinde, ve kalan iki smıfının da o 
vakte kadar inşaat bitecek olan Halkalı Zira
at mektebinde açılması muvafık görülmüş

dür. 
O zaman Ahırkapudaki Tıbbiye Mektebi 

kendi talebesine bile yetişemez iken mülkiye 
idadisi mezunlarından alınan baytar talebesi 
bu bina dahilinde tıbbiye efendileri ile .bir
likde pek sıkışık vaziyette derslere devam et
miş, yalnız anatomi ile fizyolojiyi kendi ho
calarından ayrıca görmüşlerdi. 1889 da {H. 
1305) Mülkiye Tıbbiyesi binasındaki Baytar 
Mektebine giren 25 talebenin 19 u iki sene 
sonra, 1891 de inşaatı bitmiş olan Halkalı Zi
raat Mektebine yatılı talebe olarak nakledil
diler. Ziraat talebesi bu mektebe bir sene 
sonra kabul edildi, hatta mektebin açılma 

merasimi de ziraat talebesi alındıkdan sonra 
yapıldı. Mektebin o zamanki adı Halkalı Zi
raat ve Baytar Mektebi idi. Hatta kapusunun 
üzerindeki kitabede zirac.tin hayvanlarla mü
nasebeti hasebi ile bu büyük binanın da bu 
iki faydalı mesleğin bir arada öğretilmek 

üzere yapılmış ve açılmış olduğu manzum 
olarak ifade edilmiştir. 

Halkalıdan birincisi 1893 {H. 1309), 
ikincisi 1894 (H. 1310) de olmak üzere iki 
baytar sınıfı diploma alarak çıkdı. Fakat 
muvakkaten Tıbbiye Mektebinde bulunmak
da olan ilk iki yatısız sınıfların da yatılıya 

' 

çevrilmesi zaruri görülüp, bunların Halkalı·· 
ya getirilmesi ise, ziraat talebesi ile birlikde 
sekiz sınıfı bulacak olan iki mektebi binanın 
alamayacağı anlaşılarak baytar sınıfları Ka
dırga MtJydanında kiralanan büyük bir bina
ya nakledildi. ],3u suretle birinci ve ikinci. sı
nıfları Mülkiye Tıbbiyesinde, üçüncü ve dör
düncü sınıfları da Halkalı Ziraat mektebin
den ayrılan Mülkiye Baytar mektebi dört sı
nıfı bir arada ve yatılı olmak üzere müstakil 
bir binada yerleşmiş oldu. 

Mülkiye Baytar Mektebinin açılmasında 
en çok hizmeti ve gayreti dokunan Mehm~ 
Ali Beydir. Evvelce Askeri Baytar Mekte
binde emrazı umumiye ve hıfzıssıhha mual
Hmi iken Ziraat Mektebinin banisi sayılma
sı lazım gelen Amasyan Efendi tarafından 
(B.: Amasyan, Agob Efendi) gösterilen lü
zum üzerine fenni baytarı müşaviri sıfatı ile 
Ticaret Nezaretine alınmış, sonraları umuri 
baytariye müfettişliğine tayin olunmuştur. 

Baytar Mektebinin, hatta. Ziraat Mektebinin 
ilk müdürlüğünü de bu zat yapmışdır. 

Askeri Baytar Mektebi 1848 (H. 1265) 
de açılmış olmasına göre asıl Mülkiye Bay
tar Mektebi bu .tarihden ancak 47 sene sonra 
açılabi~mişdir. 

Kadırga Meydanında kira ile tutulmuş 

olan bir binada müstakilen tedrisata başla

yan Baytar Mektebi için sonraları Sultanah
med Camii yanında eski ve geniş bir bina, 
«Tunuslu Mahmud Paşa konağı» alınarak ve 
bir hayli yeni binalar yapılarak oraya nak
ledildi. 

1908 inkılabından sonra mekteb fenni 
ve asri laboratuarlarla techiz edilmiş, tedri
sat kuvvetlendirilmiş olmakla beraber Avru
paya da talebe gönderilmeye başlanmışdı. 

1911 de İshakpaşa yangınında mektebin 
bir l;tısmı.yanmış ve Birinci Cihan Harbi çık
dığı zaman· kapatılmışdır. Milli hükumet te
şekkül ettiği sıralarda İscanbulda birisi as
keri, ötekisi mülki olmak üzere mevcud olan 
iki mekteb birleştirilip Baytar Mektebi Ali-

si'~e çevrildi. Birleştirilen mekteb tedrisat 
hepsi A vrupada tahsil görmüş muallimlere 
verildi. Ankarada asrın son terakkiyatı ile 
mütenasib Baytar Enstitüsü yapıldıkdan son
ra da Baytar Mektebi Alisi İstanbuldan kal-
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dırılıp Ankaraya, yeni Enstitüye nakledildi. 
Oslllan Nuri Ergin 

BAYZAR HANIM - 'fuluatci ermeni 
Aktris; Abdulrezzakın, Kel Hasarım, küçük 
ismail'in, Şevkinin kampanyalarında oyna
mışdır. Oyur:.::uların en eskilerinden, tuluat
cılıkda bir eşi daha bulunmayanlardandı. Ab
lak çehreli, boyluca, iri göv.deli idi, tam Sa
matya ağzı ile konuşurdu. Oyunun gidişatı

nı kavramakda, hazır cevablıkda, komiğe, ih
tiyar bunağa, şık bey damadına, nane molla 
kızına şıppadak laf yetiştirib bucalatmada 
ve şapa oturtmada üstüne yokdu. 

Oyunlarda evin hanımı, kızın anası, da
mad beye kaynana olurdu; Abdi ile, Kel Ha-
sanla, Şevki ile karşılıklı zincirleme nükte
lerle seyircileri gülmekden kırar geçirir)erdL 
Hasan Bayzar Hanıma «Heybeli ada» derdi. 

Sermed Muhtar Alus 

Meslekdaşlannın çoğu gibi Bayzar Ha
nımın hal tercümesi de karanlık içindedir; 
kimin kızıdır, sahne hayatına nasıl atılmış

dır, doğum tarihi, ölüm tarihi tesbit edileme
_di. Ahmed Rasim tuluatcılardan bahseder
ken, Bayzarın sadece adını kaydediyor ve: 
«Küçük Amalya, Peruz, Viktorya, Aranik, 
Virjin, I{ikina, Pikina, Agavni, Bayzar ve da
ha nk•:· is:.mlerle yad edilen bu yadigarlar .. ,)> 

diye, .. :;: çok ağır, çetin şartlar içinde türk 
sahnesinin bu fedakar öncülerinin hizmetle
rini görmek istemiyor. 

BAz0BEND - Bazfı, türk lügatmda 
kol, bilek ve hassatan kolun dirsek ile omuz 
arasındaki kısmıdır; bazubend de kola bağla
nan kimlik nişanı, muska derriekdir ki İstan
bulun avam tabakası ağzında bazfı «pazı», ba
zubend de <<pazvai1d» olmuşdur. Divan şair
leri tarafından ekseriya nevcivan güzellerin 
medhi ve tasviri yolunda kullanılır ve daima 
gümüşe veya billura benzetilirdi.; Hüseyin 
Kazım Bey meşhur lügatına şu iki -misalı al
mışdır: 

Bazuyl liitifi şAhi simin 

Şeyh Galib 

* Ben mi sıi.ki olayım bezme dururken sevdiğim 

Böyle simin sakler billur bazu!crle sen 

Nedim 
Fıtnat Hanım bu kelim.eyi, nadir misal 

olarak «maşuk» yerine «aşık» için kullan-

----------------------~ 
mışdır: 

Çillei sahtln çeker her dem keman ebrideriıı 
Aferin erbabı aşkın kuvveti bazusuna! 

Bir, işi tez başarma yolunda fevkalade 
gayret sarf edenler için de «var kuvvetini 
bazuya verdi» denilirdi: 

« ... İki nefer div hey'et kayıkcı şehbaz
ları ol nazenin . civanı kayığa aldıklarında 

iskeleden aiarga olub var kuvvetin bazO.ye 
virüb ... » (Alacahamamlı Reşid Eferidi R(ız

namesi). 
«Bazu sahibi» terkibi de «kuvvetli adam» 

yel'inde kullanılır: «Sahibi bazO. şehbaz idi». 
Eski Bedestenli antikacı Nureddin Rüştü 

Büngül «Eski Eserler Ansiklopedisi» adın

daki kitabında• «Bazfı.bend» maddesinde: 
«Nushadan azmadır. Üç köşe gümüşden ya
pılır, içerisine nusha konulan kutucuklardır; 
bunlar kabartma' ve telkari sanatlarla süsle
nir» diyor ki tamamen hatadır, boyuna asılıp 
taşınan yahud cehde veya koyunda muha
faza edilen «nusha = muska»nın eksik bir 
tarifidir, bu satırların bazfı. bend ile hiç ala
kası yokdur, namlı antikacının bazubend gör
mediği, ne olduğunu bilmediği aşikardır. 

«Bazfı.bend», adı üstünde, muska yahud 
kimlik nişanı, kola bağlanır, taşınırdı: taşıya
nın ictimai mevkiine göre, meşinden, bezden, 
ipekliden, atlasdan,. gümüşden, al tundan ya
pılırdı: gümüş ve al tun bazfı.bendler de ba
zan elmas ve sair kıymetli taşiarla. müzey
yen, murassa olurdu, dirsek ile kol arasına 

bağlanır; her hangi bir sebeble, faraza günde 
beş vakit namaza abdest alır iken kollar dir
seğe kadar sıvandığında bazfı.bend görünmez
di; bazubend, gövde tamamen çıplak olduğu 
zaman, mesela hamanda görülürdü. Bazfı.

bendler 2-4 parmak enliliğinde olurdu. 
Bazfıben nusha = muska olduğu zaman 

{B.: Nusha; Muska)· yazılı kağıd bir muşam
baya sarılır ve bazubendin içine yerleştirilir
di. Bazan da meşinden veya kumaşdan bazfı.
bendlerin içine yükde çok hafif bahada çok 
ağır bir kaç çıplak elmas, zümrüd, yakut 
gizlenir, esvab ve çamaşır soyulmadan, ya
hud _ kol kesilmeden . çalınmayacağı ıçın 

emin yer idi; böyle olan bazfı.bendler de 
ekseriya yolculuklarda kullanılırdı; kervanı 
haramiler de çevirmiş olsa, yolcuları bir don
ca soyduklarından, içinde büyük bir servet 
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yatan bazubendi, hele sahibi dervişane teb
dili kıyafet etmiş ise, haramilerin nushadır 

diye bırakmaları ihtimali vardı. 
Geçen asrın dili zehirli hiciv şairlerinden 

Süruri, hiç sevmediği şair Ayni'yi (B.: Süru
ri; Ayni) şu ağır kıt'a ile hicvetmiştir: 

Laf ider Ayni bizim ka.rı yazar Mushaf deri 
Harfgirane yalan söyler ki yokdur gaayeti 
Belki ya.znıışdır o yosma kendi biziibendine 
Rağbeti zendostan için muhabbet iyeti!. 

(Süruri, Bezellyat) 

Nusha - muska bazubendler zamanımız
da kullanılmıyor; onbin kişide bir kişinin ko
lunda yokdur diye biliriz; son kullananlar
dan biri Bitlisli Çamiç Ağa olmuşdur; bazO.• 
bendinin macerasını şöyle nakletmiştir: 

«Memleketden 1908 de çıkdım; yarım 

asır geçdi, bir daha dönüb gitmedim; masu
miyetimi isbat edemeyecim çirkin bir teca
vüz iftirasına uğradım, çiftlikde idim, tevki
fime iki candarma geldi, ikişer altın bahşişle 
_ geri çevirdim, ve hemen o gece heybenin bir 
gözüne· azık, · öbür gözüne çamaşır doldurup 
çok iyi bildiğim dağ yollarından ver elini İs
tanbul deyub yaya olarak kaçdmi. Heybeme 
elli altın atmış, bazu bendime de İstanbulda 
satup sermaye yapmak üzere ana yadigarı iki 
güzel zümrüdümü saklamışdım. Bir nakşi 
dergahında kıyafetimi tebdil ile derviş ol
dum, otuz beş yaşlarında idim, · sakalım da 
vardı. Kasabalara uğramadım, konaklarım 

tekkeler, hanlar, köyler oldu. Düzce köyle
rine kadar _ sağ ve salim geldim, orada bir 
handa yoldaş olayım diye peşime bir çerkeş 
delikanlısı takıldı; on yedi on -sekiz yaş

larında bıyıkları yeni terlemiş, pençeli, şeh
baz ve pür silah çok güzel bir çocukdu, fa
kat bakışlarından şübhelendim, haydtid ba
kışlı idi, ik_i de bir eşkiya çıksa ne yaparsın 
diye sorar, bende heybemi alır, beni soyar, 
canıma kıymazsa helal ider giderim derdim, 
Harami yatağı bir derbentle girdik, oğlan ya
tağanı çekdi: 

- Derviş, soyun b&kalım! .. dedi. 
Heybemi aldı, beni yalın ayak, bir don, 

bir gömlekle bırakdı. Kolumdaki bazubendi 
sordu: «Muskamdır, istersen vereyim» dedim; -
«İstemem, beni de seni korur gibi korur» de
di. Uğursuz boğazdan canımla çıkınca, o kı
lıkla bir bekta§i tekkesine sı,iındım; üstüme 

çul çaput bir şeyler verdiler; oğlanı tarif et
. tim tanıdılar. «Meşhur şaki Laz Dimitrinin 
yetişdirmesi Çerkes Ali olacak, canını bağış
ladığına şükret!» dediler. Serde şairlik var; 

Yollar dağ bayır orman 
Kuş uçmaz derbendi var 
Yanında yoldaş deyii 
Şaki şehlevendi var 
Kubur tabanca bıçak 
Yatağan kemendi var 
Ol şakiye dervişin 

Silihı yok fendi var 
Sırrın açmaz kimseye 
Babasının pendi var 
Battı mücevher ile 
Kolda bazil.bendi var.». 

«Kimlik nişan» bazilbendlere gelince or
ta çağda derebeylik devrinde kullanılmışdır; 
fakat hatırası, İstanbulda meddah hikayele
rinde asrımız başlarına kadar canlı yaşatıl
mışdır ki «bazilbend» deyince hatıra kol-mus
kalarından önce bu kimlik nişanlar gelir. İs
tanbullu meddah muhayyilesinin eseri bu hi
kayelerin vak'aları Çinde, Serendibde, Bu
hara.da, Semerkandde, Horasanda, hazan da
ha yakın, Basrada, Bağdadda; yahud muhay
yel ülkelerde geçer. Ana çizgileri şöyledir: 

İstanbul meddah masallan tiplerinden 
B4ziibendll Şehza.de 

(Resiın: s. Bozoah) 
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iSTAtffittt. 

Padişah ava çıkar, yahud bir derviş kılı
ğında memleketini dolaşır, güzel bi_r kızı gö
rür, aşık olur, yoksul babaya bir diyet öder, 
kızla hemen cı gece evlenir, ertesi sabah ay
rılırken bir gecelik karısına murassa bir altın 
bazubend bırakır: «Evladımız kız olursa, 
satar, çeyiz parası yapars!nız, oğlan olursa, 
buluğa erdiğinde bunu bazusuna ·takarsınız, 

falan belde yoluna salarsınız, orada bu bazfı 
bend ile babasını arar, bulur» der, çıkar gi
der. 

Çocuk oğlan doğar, buluğa irince afeti 
devran bir güzeller güzeli olur, bazu bendi 
kolunda babasını aramağa. gider, fakat padi
şah babasının beldesinde iftiraya uğrar, ma
sum iken ya haramilik ile, yahud kaatil olarak 
su'çlanır, güzel genç fakirdir, hırpani kiya
fettir, iftira delilleri aleyhinedir, idama mah
kum olur, cellad oğlanın başını kesmek için 
belden yukarı gövdesini soydukda bazusun
daki _elmaslı muhteşem nişanı görür, alelade 
bir bekar uşağı c:ı.madığı anlaşılınca padişaha 

haber verilir. Baba, ancak o zaman fakir ve 
güzel köylü kızını hatırlar, nişan kendi ver
diği nişandır, masum yüzlü dilber mahkum 
da kendi öz evladıdır. Güzel oğlunu bağrına 
basar. 

Hüsnü Kınaylı 

BEBEK - Boğaziçinin Rumeli kıyısın
da, Arnavudköyü ile Rumelihisar arasında, 

güzel bir koy kenarında latif bir köydür. Ku
zey kısmına Büyük Bebek derler, poyraz rüz
garına karşı gerisindeki sırt ile korunm~ş

dur; güney kısmı küçük Bebekdir. 
İdari teşkilat bakımından Beşiktaş ka

zasının Arnavudköyü nahiyesine bağlıdır. 

Boğaziçi k_öylerinin çoğu ve umumiyetle 
İstanbul çevresi gibi tarihden önceki çağlar
da,n beri meskun olduğu kuvvetle muhtemel
dir. 

Bebek köyünün bugün bilinen en eski 
adı «İskele» manasına gelen Kallae ( Challae) 
dir (R. Ja.nin, Constantinople Byzantine, Pa
ris 1950; E. Mamboury, İstanbul. Touristique, 

Ondokuzuncn asır 
(Resim: Brindezi'den O, z. 
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-İstanbul 1951); Mehmed Ziya Bey «İstanbul 
ve Boğaziçi» adlt · eserinde Khile (Chilai), 
Türk Ansiklopedisi de Khelai şeklinde yazı
yorlar. 

Hiristiyanlıkdan evvel Bebekde avcıların 
ve balıkcıların koruyucusu Diana (Artenis) 
Diktinna adına kurulmuş bir putperest ma
bedi vardı; bugün yeri kesin olarak biline- . 
memekdedir. 

Buralarda hiristiyanlığm yerleşmesinden 
sonra Bebekde St. Michel veya muhtemelen 

. St. Gabriel adına bir kilise yapılmışdır (R. 
Janin, Const. Byzan; ayni yazar, La geogra
phie ecclesiastique de l'Empire Byzatin, Pa
~is 1953). Bu kilisenin yeri d~ · bugün belli 
qeğildir. O _ zamanın adetl~ri gereğince Di&
tinna (Dyctinna) Mabedinin yerinde ku,rul
muş olması hatıra gelebilir. 

O zamanki Kallae'nin küçük bir balıkcı 
_ve kayıkcı köyü olması muhtetneldir. 

Bizans İmparatorluğunun İstanbul sur
ları dışında hiç bir nüfuz V!;! kudretinin kal
ma<;lığı, Osmanlı askerleri, hatta Rumeli Hi
_sarın.\n yerini tayin için bizzat padişahın hiç 
çekinmeden surlar dışında, Boğazın iki. kıyısı 
arasınpa gidip geldikleri, ve hisarın yapısın
da çahşdırılan binlerce türk usta amele, ır

gadının yirie Anadoludan getirildiği bu sıra~ 

- --.:.....-:;:.~ -:-
· ----
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ortalarında Bebek 
Çakaloz eli ile) 

larda (Aşık paşazade, Tarihi aliosma,n; Hoca 
Sadeddin, Tacüttevarih; G. Schlumberger, 
İstanbulun muhasarası ve zabtı, M. -Na_hid 
tercümesi, İstanbul 1911)- esasen Bizansdan 
ziyade Galataya bağlı olmasl gereken-bu kü
çük balıkcı köyü halkının,. olu.b bite~te sa
dece seyirci kalmış olması. pek muhtemeldir. 

Fatih Sultan Mehnıed buraya inzibAtı 

sağlamak için bir bölükbaşı göndermlştir. Bu 
zatin lakabı «Bebek» olup: köyde,: m41ıteme
len fetihden · sonra bu isimle adlaJiınıştu 

(Türk Ansiklopedisi}. _ 
Bölükbaşının fetihden'.sonra g~rilmiş 

olması kadar Rumeli Hisarının inşası sıra
sında da bu vazifeye.· tayin edilmiş':'~lrnası 
variddir. 

Evliya Çelebi XVIl. yü.z yıl qrtalan,nda 
Bebek çevrelerini, Arnavudköyünden. ba§la.
yarak mevzii bir sıra takibi ile Ruine~
rına doğru giderek. şöyle . anlatıyor ... (E. Ç .. , 
Seyahatname, cild 1., s. 452): 

«Akıntı Burnundan içeri bir körfez li
manlı yer olmağla vakti şitada bir çok keşti 
kışlar, fakat.Akıntı burnu bir kayalı mahal 
olduğundan pek muhataralı ve ke.şti imrıınn
da çok müşkilat çekilir. Bu mahalli Murad 
Hanın (Dördüncü Sultan Murad) ztlZilime
cisi İbrahim , Efendi tamir idüb bir çeşı:ne
sar cari ettirdi. Hakimi Galata naibi (yani 
Galata kadılığına bağlı), sübaşı ve Bostancı
başıdır (B.: Galata kadısı; sübaşı; Bostancı--

. başı). Bu mahalden biraz ileri varıldık.da 

Hasan Halife Bağı görülür ki hilen pa~b 
bağçesidir (B.: Hasan Halife), Murad ilim 
Rabi asrında kul (asker) isyan idüb-yeniçeri 
ağası Hasan· Halifeyi par'aladılar,. bunun üze
rine bağçesi miri oldu. Buradan _ bir mikdar 
ileride Bebek Bağçesi vardır ki padiş$hlara 
mahsustur, Selim . Hanı Evvelin bir kasrı 
var ise de bağçesi · o kadar mamur değildir, 
amma azim servileri vardır. BUl'ası da ubur 
olundukda Deli Hüseyin Paşa Bağına varılır, 
bu bağ safi sanavber ·ağacı (fıfstık çamı) ile 
müzeyyendir. Kayalar nam mahalde kırk 
elli hane ve Sıdkı Efendi Camii vardır, bu 

· cami fevkaanidir, altında bir kayadan bir 
. ayni zülal cereyan ider. · Buradan ötesi Ru
meli Hisarıdır». 

Evliyanın bu güzel tarifini, elimizdeki 
başka kaynaklardan aldığımız notlarla_ ıa-
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man seyrine göre tamamlayalım. 
·· · Fetihderi sonra Bebekde ilk görülen türk 

yapisı Yavuz Sultan Selimin (1512-1520) adı 
ile anılan -kasırdır. Bu kasrın miri Bebek 
Bağçesi içinde olması gerekir, belki de Üçün
cü Sultan Ahmed devrinde inşa edilmiş olan 
meşhur Hümayun abad kasrı · (resimleri ile 
malum Bebek kasrı) Sultan Selim kasrının 

. yerinde yapılmı§ olacaktır. 
· · 1529 yılından evvel· bu çevrede Kayalar 
inevkiliıde bir tekke bulunduğu ve bu tek
kenin sonraları «Durmuş Dede Tekkesi:. adı-

•ni aldiğı ·bilinmektedir -(Atai, Şakaaik Zeyli). 
- Dördüncü Murad devrinde (1623-1640) 

·· ruznameci · İbrahim Efendi Bebekde bir çeş
me yapdırıyor. · 
. . Yeniçeri Ağası · Hasan Halife Dördüncü 
Mul'a.dın mahremi has gözdelerindendir; bir 
askeri ihtilalde paralanmasından sonra miri 
emlake katılan bağçesinin pek mamur bir 
zevkii safa yeri ·olduğunda şübhe · · etmeineli
mr ·· 
· · · Kayalar Ca'miinin banisi· Sıdkı·· Efendi, 
Sultan İbrahim · ve Dördüncü Sultan M;eh
ined devirleri ricalindendir; reisülküttab ve 

· üçtuğlu vezir olarak nişancı Sıdkı- Ahmed 
Paşadır. Bu camiin civarında 40-50 ev görü
lüyor. 

Köprülü · Mehmed Paşanın bir mürteşi 

olarak. idaın ettirdiği Deli Hüseyin paşa (B.: 
·Hüseyin Paşa, Deli) asrının büyük şöhret
lerlııdendir; o da Sultan Murad gözdelerin-
den,· mahremlerindendir; bağı muhakkak ki 
Bebek etrafının lebi deryada en güzel yer
lerindendir. 

Üçüncü Mustafa ·devrinde (1757-1774) 
reisülküttab olan Mustafa Efendi · Kayalar 
Mescidinin altında bir çeşme yaptırmıştır 

(Hadikatül Cevami); bu çeşme caddenin ye
niden tanziminde 1914 de yikdırildı (M. Zi- · 
· ya, İstanbul ve Boğaz içi, II) ; Bu civarda 
yukarıda adı geçen Mustafa Efendinin di
rekli büyük bir koıiağı vardı yabancı elçileri 
hazan burada kabul ederdi (M. Ziya, ayni 

. eser). 
'Oçüncü Ahmed <1708-1730) Bebekde bir 

canıf yapdırdı (B.: Bebek Camii), Yine bu 
padişahın zamanında Bebek kasrı Hümayu
nt(«Hfunayunabad~ yapıldı (B.: Bebek kas-

~ 

İkinci Sultan Mahmud zamanında Yeni
çeri Ocağının kaldırılmasından az evvel 1814-
1815 arasında bir Bostancıbaşı defterinde 
(B.: Bostancıbaşı Defterleri) Bebeğin yalı 

boyu, Arnavud köyünden Rumelihisarına 
doğru şöyle tesbit edilmişdir: 

,;. Akıntıburnu - Beyhan Sultan çeşme
si-Başeski Bostancının kahvesi - Beş aded 
dükkan - Berber - Bakkal - Halil paşazade 

Nu·ri Paşanın yalısı - Nuri Paşanın kardeşi 
İstanbul kadısı · Arif Efendinin yalısı-Binişi 
hümayun yeri (padişaha mehsus kayık iske:. 
lesi) - Mehmed Paşa kasrı Beyhan Sultan 
sahil sarayı-Bedestani Ahmed Ağanın yalısı
Hazınedar başı Şakir Ağanın yalısi-Sadaret 

kethüdası İbrahim Efendi zevcesinin y~lısı
Miri peksimed fırını-Hekimbaşı yalısı-Him
metzade yalısı-Şeyhülislam Dürrizade yalısı
Müderris Elmasebezade Efendinin yalısı-Ye
sarizade Efendi yalısı - Diviti güzel zevcesi
nin yalısı - Bebek Bostancılar Ocağı - Bebek 
kasrı - Sultan Ahmed Camii - Mekteb - Bebek 
İskelesi - Kadı Mehmed Efendinin yalısı -
Soğancıbaşızade Kadri Beyin yalısı._ Sabık 
Haremeyn müftüsünün yalısı-Paşa Mehmed 
Ağa zevcesinin yalısı - Cüce Hanımın yalısı
Haznedar Osman Ağanın yaiısı - Ömer Efen
di zevcesinin yalısı - Küçük Bebek - Bebek 
ustası Mehmed -ustanın evi .:. Hamamcı Mus
tafa Ağanın yalısı - Ata Efendi zade yalısı -
Balıkcıbaşının odası - Bebek Bostanı deni~ 
len yer - Dürrizade kızının yalısı - Molla 
Efendi yalısı - Sab* Hekimbaşı Behçet Efen
di yalısı - Ata efendi torunu Nuri Molla ya
lısı - Nurullaiızade hyas Efendi yaiısı - kar
deşinin yalısı - Yeniçeri Ocağı divan katibi 
efendinin yalısı - Topcubaşı Emin Ağa zade
nin yalısı - Süleyman Raşid Efendi z~de Meh
med Bey yalısı - Binyüzcü Halil Ağa yalısı -
Musullu Ali Efendi kızının yalısı - İbrahim 
zade Vakfı cabisinin yalısı - Attar Ali Beyin 
yalısı - Camii şerif mevzileri - Hasan Tahsin 
Efendi yalısı - Kayalar denilen yer ... 

Bu Kıymetli vesikaya ekleyebildiğimiz 

notlar şudur: 
pürrizade yalısının yeri bugünkü Mısır 

konsoloshanesi ·(Valdepaşa yalısı) ile Ameri
kan koleji· ar~zisinin arasındaki geniş saha
dır. 

Halilpaşazade Arif Efendi yalısı Rauf 
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Paşaya, sonra sadırazam .AJi Paşa,· daha sÔn
ra cia Mısır Hidivi İsmafl Paşanın kızı Emi
ne Hanımefendiye satılmışdır. Pr.enses Emi
ne Osmanlı Devletine bağlı hidivlerin somın- . 
cusu Abbas Hilmi Paşanın annesidir, lstan- . 
bulda Validepaşa unvanı ile meşhurdu, bu 
yalı da uzun z,aınan Valdepaşa yalısı diye 
anıldı. Eski tarihi yalı fevkalade bir tamir 
gördü ise de ahşab oluşu, yaiıgıh korkusu 
yüzünden yıkdırıidı, yerine b1:1gün görülen 
kagir yalı yapıldL . Prenses · Emine Hanını 

ölürken yalısını Mısır kırallığına yazlık sefa
rethane olarak bağışladı, Türkiyenin devlet 
merkezi Anltaraya nakledilince _yalı da se- · 
firlik yerine konsolosluk yalısı oldu. 

Hekimbaşı, Behçet Efendi yahsı sonra 
kardeşi Abdülhak Mollaya intikal etti. .Ab
dülhak Molla büyük şairimiz Abdüllıak Ha
mid Tarhanın dedesidir ve devrinin hekim
başılarındandır. Bu yalıdaki · ecza.hanesinin 
}tapusu üstüne «Ne ararsan bulunur derde 
devadan gayri..» mısramı yazdırıp asdırdığı 
söylenir. · 

Tanzimatdan sonradır ki Bebek yalı bo
yu bir yazlik olinakdan çıkmağa başlamış, 

bilhassa Şirketi ·Hayriyenin kurulması ve 
İstanbula muntazam vapur seferleri ile bağ
lanınca İstanbulun Boğaziçi varoşuna katıl

ffll§tır. Tramvay hattı döşendikden sonra da 
süratle büyümüş, her tabakadan ailelerin 
yerleşdiği deniz kıyısı bir mahalle olmuşdur. 

Şirketi Hayriye tarafından 1914 de neş
redilmiş «Boğaziçi» adındaki eserde Bebek 
hakkında şu malumat vardır: 

«Burası, ekserisi islam ,_olmak üzere İn
giliz, Amerikalı, bir az da Fransızlarla mes
kfındur. Ecnebilerin Bebeğe rağbet edişleri 

harasının itidali iıe çocuklarını okutacak ec
nebi mekteblerinin bulunuşu, bilhassa Robert 
Kollej'in yakınlığıdır. 

«Bebeğin mehtabı meşhurdur. Mevkii 
bakımından yaz ve kış oturulur. Şehidlik Da
ğı eteğinde bulunub cenuba nazır olan Kü
çüle Bebek kısmı kışlıkdır. Abu havası Fran
sanın cenubundaki nis iklimine muadildir. 
Köyün arkasındaki dağ deniz sathından 91 
metro yüksekdir. 

«Bebek koyu lüfer balığı avı ile de meş
hurdur; iskorpiti, kayası, ilaryası, barbunya
sı, ateş balığı da .marufdu:r .. Kılıç ~la- avlanır. 

-----------------
Bu koy kısmen sığ olup sığ bir yerde taş üze~ 
rinde bir deniz fen eri tesis ed~lınişdir. . 

«Şirketi Hayriyenin istati~tik kaleminde 
toplanan malumata göre Bebeğin y'evmi · va
pur yolcusu 590 kişidir. Köye yazlık giden
ler de günde. v.aşati 77 kişi5iir. İstaııbula 
. elektrik tranivayr ile bağlı ve hayli mamur~ 
dur»,.· 

Bebek, lstanbulun, türk edebiyatın4ıı. 
terQnnÜm edilmiş semtlerindendir. On seki
zinci asır sonlarının seçkin şairlerinden .En,. 
derunlu V~sıf, Bebekli bir 11-evcivanın _şanın
da yazdığı hünerli bir şarkısında bu boğaz 
kö~ünün hem meşhur olan mehtabından hem 
de meşhur olan balık avcılığından ·bahsedi
yor: 
Bir tJfla duşAr oldu gönül semti Bebekte 
Pervaz idemez yavrucuğum dahi tünekte 
Ol-m4hi ·şikAr itmekiçün saydi semekte 
Bir a.ıeıni mehtab il.elim bizde felekde 

Ayni şair -bir başka şarkısında da kayıkw 
da, dilber bir sakil'li:n elinden ba'.de içerek 
mehtab sa:fasını tasvir, ediyor: 
Kim almak içö:iı sAyei hüsnünde felekdeıı 
SAger çekelim sAkii simin ·bllekden 
Yelken idüb akla binelim semti Bebekden; 
Mehta,b idelim bu gece ey m4hJ felektAb 

Cellleddin Germi:,a.noğltt 

BEBEK - Boğaziçinin Rumeli .yakası
nın bu şirin ve güzel köyü, mülki idar.ed_e 
Beşiktaş ilçesinin Arnavudköyü . bucağına 
bağlı bir. mahalledir. Mahallenin yaslandığı 
sırtiar deniz yüzünden 91 metre kadar yük
sekdir. Köprüden 5,5 mil uzakq~ cilub Deniz
cilik Bankası Liman İşletmesinin doğru va
purları 27, -Rumeli kıyısı isk~lelerine uğraya 
seyreden vapurları da 45 dakikada alır. Kara 
yolu Karaköyden 9,5 kilometredir, taksiler 
engelsiz yürüyüş ile 15-20 dakikada alır. 

(Bebek'in tarihçesi için bundan evvelki mad
deye ve Bebek kasrı, Bebek Ca~ii' Bebek 
Hamamı, Bebek'in meşhur .Yalıları madde
lerine bakınız). 

Mahalle 23 sokakdır; 1960 yılında smırı 
içinde 414 ev, 187 apartıman (mecmuu 739 
daire), 70 dükkan ve .mağaza, 25 gece kondu, 
1 polis karakolu, 1. inzibat karakolu, 2 banka 
(Yapı-;Juedi ve ticaret B.ankala~ı), ı eczahl
ne, 1 hastahane . (Amerikan Kolleji Hastaha
nesi), 1 fırancala fırını, 3. oku,l. . <Amerikfln 



Kolleji. 2 nım 
mektebi),t güm
rflk 'memurluğu 
(Vapur iskelesi 
yanında), 1 va• 
pur · isk~lesi. 1 
Cami (s:: Be
bek Camii). 1 
rum ortodcks 
)ıtlisesi (8. Ayi 
os RareJambos 
Kiliseei), ı A • 
yazma (B.: Ayii 
Apostoli Ayaz 
ması), 1 frsnsız 
yetimhanesi, 1 
katolik kilisesi 
(yetimhane ya~ 
nınde), 1 Müze 
(B.:: Aşiyan mü
:ıesi). 

Son imar ha 
reketleri arasm 
da 'sahil yolu ile 
rıhtımları geniş · 
ıetilmekte idi
iskele yanında· 
Jd eski bdğçe 'de 
birparıtoıaiik 
tanzim edilmekte idi. Bebek sırtların111 yu· 
karısındaki Etiler mahallesi de muvakkaten 
Bebek· Mııhtarlığına bağlanmışdır. 

Mahallenin önündeki koyda her sene 
mevsiminde dalyan kurulur (B.: Bebek Dal
yanı). Koyun su altı kaya sedi bitiminde de 
bir denız feneri vardır (B. : Bebek koyu; Be
bek Feneri). 

, Mahalle halk ağzında kadimden beri Bü
yük ,Bebek ve Küçük Bebek diye ikiye ayrıl- . 
mı~iıi; Büyük Bebek Anadolu yakasında 

Kandilli Fener kulesi arasında bir deniz altı . 
kablosu uzanır, bu kablonun iki tarafında 

birer gomana içinde bütün deniz vasıtalarının 
d~ir atması yasakdır; bu yeriı1 geceleri de 
belli · olması için her iki sahille elektrikle 
ışıklandınlmış birer gemi çapası konmuşdur. 

E General Hakkı RAif . Ayyıldız 

BEBEK - Türk lügatında: 1) - Küçü
cük çocuk; 2) - Tahtadan, taşdan, bezden, 
~en, bagalitden ve bu işe elverişli türlü 
mad~eden ve boy boy, ve ekseriya küçük ço
cuk sQretinde yapılmış ,çocuk oyuncağı; bil• 

İSTANEUL 

Bebek · 
(Mühendis Necib Bey Rehberinden, 1918) 
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hassa kız çocuğu oyuncağı; 3) Gözün renkli 
~,ruvarlağmın tam ortaı,ındaki küçücük siyah 
ve yuvarlak benek. 

Zamanımızda oyuncak bebekcilik çocuk
lara hitab ~tmekle kalmamış, küçük güzel 
sanatlardan biri olınuş, miili kıyafetler veya 
eski tarihi elbiselerle yapılan bebek, biblo
lar gibi, salon susleri arasına gi,rmişdir. Bun
lar öyle bebeklerdir ki, çocuk ellerinde hır
palanıp kırılacak değil, 'bir sanat eseri ola
rak aile yadıg~rları arasında muhafaza edi
leceklerdir. 

Oyuncak bebekcilik, en büyüğünden ve 
mütekamilinden en basit ve küçüğüne kadar 
fabrika işidir. Eskiden istanbula ve dolayısı 
ile Türkiyeye · oyuncak bebek Avrupadan 
gelirdi. Zamanımızda İstanbulda kurulmuş. 

oyuncak _ fabrikalarında pek güzel bebekler 
yapılmaktadır .. 

Sanat eseri bebekler, sanatkarların el 
işleridir. İstanbulda 1948-1958 arasında, ev
vela Kızılay Kurumunun delalet ve himmeti 
ile milleUerarası ve yerli bebek sergileri 
açılmışdır ki .İstanbulda fevkalade alaka ve 
rağbet gôrmüşdür. 

BEBEK - İstanbulun pırpırı külhani
ler argosunda «güzel», «fevkalade güzel» 
manasına;, 

İstanbulda Boğaziçinde Bebek _Köyünün 
adı da, fethi müteakib buraya · zabıta amiri 
olarak tayin edilen ve gaayet gep.ç, vechep 
de son . derecede dilber ·olduğu. için . «Bebek 
Sübaşı>>. denilen bir sübaşının bu lakabından 

,• ~- . 

kalmışdır. 

. Misaller: 
.:.:..... ,Yeni bir--kırığım var,. bebekL. 
Halk ağzında da, bilhassa çocuklar 'hak

kında ayni manada kull~nılır: · <~Bebek gibi 
çocuk!.» denilir. _ , .. s. _. 

S9z sohbet bilmeyen, soğuk r.uhlu, don? 
muş güzeller içinde, «taş bebek»· denilir: 

- Gelini beğendin mi? 
- Taşbebe~ ! .. 
BEBEK BAĞÇESi VE GAZİNOSU' -:-'

Boğaziçinde· Bebek köyünde, . vapur iskelesi~ . 
nin hemen yanı başında, her sınıf halkir~ bit . 
tenezzüh, safa, eğlence yeri· idi; . Üfü7-1958 
arasında Adnan Menderesin imar adı altın

daki vandalizmine kurban oldu, gazino kal
dırıldı, bağçe bozuldu; 1960 yıii \ı.ralık ayın-· 

da, bir· harabezar halinde idi, sahil kısmı yü
ze yakın sandal, balıkcı kayığı, balıkcı ve 
tenezzüh motoru ve küçük kotranın çekildiği 
bir çekek - kalafat yeri olmuş, geri kısmı da, 
asırlar gürmüş çınarları ile hüzün ve melal 
h<ivası altında idi. 

Bebek Bağçesi, aslında Bebek-Hüma
yuna.had kasrının bağçesi idi ; yukarıda da 
kaydetdiğimiz gibi bilhassa ulu çınarları ile 
meşhurdu. Kasır bağçesinin İkinci Sultan 
Mahmud zamanında halka bir mesire olarak 
açıldığını Tanbfırinin aşağıya aldığımız bir 
uşşak şarkısından anlıyoruz: 

Gel çocukluk eyleme, gel gidelim 
Bebek Bağçesinde safa idelim 
Elde iken fevteyleme fırsatı 
Küçük suda camı gülgôn içelim 

Abdülmecid Hümayunabad kasrını yık-

dırdığında, kasrın bulunduğu yere sadırazam 
Ali Paşaya mükellef bir yalı yapıldı (B.: Be-

• bekde Ali Paşa Yalısı), bağçesi de halka bir. 
mesire oldu .. -1908 de meşrutiyetin, ilanında 
bu mesireye «Millet Bağçesi» adı verildi ve 
yanına, lehi deryada bir gazino yapıldı; kısa 
zamanda şöhret buldu; bilhassa yazın tama
men dolarak, piyasanın en iki saz takıJ?ları, 
sonraları caz takımları getirilir, «lüks» ille
tinin tahribatından masun, mutevazı kese
lerin sağladığı imkan ile hoşca vakit geçiri
lirdi. Bebek Gazinosu, İstanbul için ·bir ka
yıb olmuştur. Bebek Gazinosunun kaldırıl

ması için gösterilen sebeb, pek yakında Be• 
bek Camiinin bulunmasıdır; ·fakat unutm,a
malıdır ki bu gazino kurulur iken İstaı:ibulda 
bir Şeyhülislamlık makamı vardı, o yüksek 
clini ve ilm~ makaamda oturan ve gazinoıı,un 
kurulmasında hiç bir mahzur görmeyeıy ef~n
di, dindarlığı Demokrat Parti liderleriUP:en 
löyas kabul etmiyecek ölçüde iyi bilirdi:: Bu 
satırlardan• Bebek Gazinosunun ihasının 'öz
lendiği anlaşılmamalıdır. 

BEBEK BAĞI SOKAÖI - Bebektedir, 
Jnşirah sokağının bitimi ile yeni kurulİnuş 

· olan Etiler mahallesinin Nisbetiye Caddesi 
arasında uzanır. (1934 Belediye Şehir Reh
berinin 21 numaralı haritasında ise isimsiz 
bir sokak ile Zincirli~myu - Bebek yolu ara
sında gösterilmiştir. Ayni rehberin sokak 
adları sırasında Bebekdağı sokağı diye yazı~ 
lıdır). Bebek caddesinden gelinince İnşirah 
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sokağının bitiminde sağ kolda yüksekte olup 
bayırı tırmanarak çıkilır. Sokağın başında 

sağ kolda ikişer katlı ahşap, beton, sol kolda 
ikişer katlı bahçeli bahçesiz bir kaç evden 
sonra. sağ tarafı bayır, sol tarafı dik arsalar 
arasından patika bir yolla geçilerek birer 
ikişer katlı kagir ahşap evlere rastlanır, so
kak levhasının bulunduğu -bu son evlerden 
sonra çayırlar ve yüksek düz arsalar arasın
dan yürünerek Etilerin Nisbetiye caddesine 
ulaşılır. Sokağın orta kısmının . denize olan 
manzarası ve Bebek evlerinin damlarının 

görünüşü bir ressam fırçasının çalışmasına 

değer manzaradır (Ekim 1960). 
Hakkı GÖktürk 

BEBEK · BOSTANI ARALIGI - Boğaz 
içinde Bebek köyünün sokaklarından, iki ba
şı ·da Küçük Bebek Caddesi üzerindedir; bir 
arabanın güç geçebileceği kadar dar bir ara
lık sokakdır; evlerinin çoğu ahşabdır, üze
rinde bir kasab dükkanı ile bir garaj vardır 
(Ekim 1960) . 

Hakkı Göktürk 

BEBEK CAMİİ - On sekizinci asrın bi
rinci yarısında hicri 1138, miladı 1725-1726 
yılında, Üçüncü Sultan Ahmedin ünlü sadı
razamı Nevşehirli İbrahim Paşa tarafından 
Boğaz içinde Hümayunabad adı ile zamanı
mızdaki Bebek köyü - Mahallesi kurulur iken 
yapıldı (B.: Bebek, Hümayunabad Kasrı). 

Hadikatül Cevami şu malumatı veriyor: 

I ., 
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<Fevkaani bir camidir, mahfili hümAyunu 
vardır, altı mektebdir, ·minaresinin altında 

çeşmesi vardır, minareye çeşme hazinesin
den çıkılır, çeşmenin üstünde rakam ile tAri
hi 1138 dir, karşısınd~ki tek hamam· (B.: Be• 
bek Hamamı) bu camiin vakfı yapılarından
dır; Camii şerifin yanında Hümayuna.had 
adında bir kasır vardırki halk ağzında Be
bek Köşkü denilir)'). 

Üçüncü Sultan Ahmedin adına yapılmış 
oJan Bebek Camiinin ahşab mı, kagir mi ol
duğunu bilmiyoruz. 

60 yılında '68 yaşında 
bulunan ve • çocukluğu 
Bebekde g~çmiş bir zat 
Ahmed Güven: 
«·Ben o caıni altı mek~ 
tebde okudum, ama bi
na ahşap mı idi, kagir 
mi idi hatıtlayamıyo

;rum» demişdir. Uzun 
zaman bakımsız kaldığı 

Bebek C6mll 
<Resim: B, Şereııı plAn: Hibıı.ü). 
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için çok harab · olan Bebek Camii Mustafa 
Hayri Efendinin Evkaf nazırlığı,nda yıkdırıl
mış, yerine halen görülen kagir cami inşa 

edilmişdir. 

· Mimar Kemaleddin Beyin eseridir, 1910-
1913 arasında yapılmışdır; Türk klasik yapı 
sanatının guya ihyası yolunda konulan eser
ler arasındadır (B.,: Bostancı Camii, Dördün
cü Vakıf Han, Mahmud Şevket Paşa Türbe
si) ; fakat, küçük cami ve mescid planları 

tedkik ve işlenecek yerde büyük cami tipi 
küçültülerek taklid edilmiş ve Bebek Camii, 
bodur, ağır, kendi sikleti altında ezilir görü
len bir bina olmuşdur. 

Dört duvar üzerine oturtulmuş yük
sek bir kasnak · üstünde yüksek ve ağır bir 
kubbe ile örtülüdür; son cemaat yeri de 
dört bodur ve kalın sütun üzerine- atılmış ke
merlere oturdulmuş üç küçük kubbeli bir re
vak altındadır. 

Camiin iki son cemaat·yerine bakan, iki
si mihrab -duvarında, birer tanesi de yan du
varlarda altı tane büyük penceresi vardır; 

bu büyük pencerelerin üstünde, ortadaki 
uzun, iki yanındaki köşe ve üst kısımları ke
merli üçer küçük pencere konmuşçlur; kub
be kasnağında da üst kısımları kemerli 16 
pencere vardır; Cami bu suretle altısı büyük, 
yirmi sekizi küçük, cem'an 34 pencere i~e 
aydınlatılmıştır; buna rağmen binanın plan 
ağırlığı içerde de izale edilememişdir; ferah-
lık duyulmaz. · 

1960 yılı aralık ayı başında ziyaret edil
di ve şu notlar tesbit edildi: 

Bebek vapur iskelesinin hemen yanı ba
şındadır; alçak beton bir duvarla çevrilmiş 
bir avlu içindedir. Avlu kapusundan girince 
i..>-ç musluklu bir çeşme vardır; yağmura kar
şı çinko bir sacak altına alınmış olan bu çeş
menin cebhesi yanlamasına . uzatılmış basit 
bir taşdan ibaret olub üzerinde «Ve minel
mai külli şey'in hay, sene 1138» yazılı kü
çük bir kitabe taşı vardır. Hadikatül Ceva
miin «minare~ altında kaydı ile bahsetdiği 

çeşme olduğu bellidir; eğer yeni cami yapı
lır iken yerinden kaldırılmamış ise eski Be
bek Camiinin min§.resinin yeri . bu çeşmenin 
:bulunduğu nokta olmak lazım gelir, bu tak
dirde eski camiin denize daha yakın, hatta 
"lebi deryada» olduğu. anlaşılır. 

Cami bakımlı olup duvarları levhalarla 
. tezyin edilmişdir. Bir demir top kandili, iki 

asma lambası, bir avizesi, mihrabın iki ya-
nında dört pirinç şamdanı vardır. . 

!stalaktitli mermer mihrabı temiz taşcı
lık eseridir, güzeldir. Minberi ve vaiz kürsü
sü ahşabdır; ahşab kadınlar mahfiline müez
zin mahfilinden ahşab bir merdivenle çıkılır. 
Minarenin medhalı dışarda, son cemaat yeri
nin sağ tarafındadır; minarenin şeref esi de is
talaktitlidir. Avluda, mihrab duvarı önünde 
bir musalla taşı ·vardır. Yakın zamana kadar 
camiin imam ve müezzin :nıeşrfıtaları vardı. 
1957-1958 arasında Bebek meydanı genişle
tilir iken yıJ..ı;tırıldı; halen, 1960 da cam.ün 
imamı da müezzini de perişan bir halde_ idi
ler. Bebekde mesken kiraları çok yüksek, tek 
odanın kirası ayda yüz liranın üstündedir, 
müezzin efendi ailesini hazır sever bir aile 
yanına yerleştirmiş, kendisi camiin kadınlar 
mahfilinde yatmakda idi, imam efendi . de 
her gün ta Umraniyeden gelmekde id( Ev
kafca ilk yapılacak iş, avlusu müsait olan bu 
camie birer imaın ve müezzin meşrutası fıı .. 
şA ettirm~ktedir (Aralık 1960). 

· Hakkı Göktürk 
Bebek Cam.tinde güzel sesli Çocuk -

Hicri 1228 (M. 1813) yılında yağmurlu •bir 
günde İkinci Sultan Mahmud Bebek Kas
rında bulunurdu; kasrın hemen yanındaki-. 

Bebek Camiinde bir çocuk öğle ezanı okudu, 
pek yanık, pek güzel bir sesi vardı, padişah 
namazdan sonra bu çocuğun kasra getiril
mesini emretti, getirdiler. On dört on beş 

. yaşlarında, üstü başı dökük, yalın ayaklı, ·fa
kir bir kayıkcının oğlu· idi, sesinin güzelliği 
kadar yüzü dilber 'bir çocukdu, Padişah ço
cuğa huzfuunda Kur'an okuttu ve altmış al
tın ihsan etti, o zamana göre servet sayılır
dı, Kur'anın muzicesi fakir çocuk, ve ailesi 
bir anda refaha kavuşdu. 

Bibl.: CAbi Said VakaayinA.mesi 

BEBEK DALYANI - Boğaziçinde Be
bek Koyunda, ayni adı taşıyan köyün önün
de kurulur; Boğazın en eski dalyanlarından 
biridir; eski balıkhane müdürlerinden Ka
rakin Bey Deveciyan «Balık ve Bahkcılık> 

adındaki ölmez eserinde şu ma.10.matı veri
yor: «Vapur iskelesinin alt tarafındadır, 'hu
dudu Kayalar önünden Arnavudköyü akıntı 
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yerinde kain Hanım Sultanlar Sarayının alt 
başına kadardır. Yazın mart ortalarından 

haziran sonuna, kışın teşrini evvel. (ekim) 
başından kanunlara kadar (aralık, ocak) ku
rulur! Uskumru, çiroz, lüfer, kefal kolyos, 
ilarya, palamut vesair balıklar avlanır. Dal
yanın devam etdiği müddetce hududu dahi
linde sair balıkcılar avlanamaz. Bu dalyana 
tabi, vapur iskelesinin üst tarafında bir de 
Voli yeri vardır». 

Bu satırların yazıldığı 1960 yılında Be
bek_ Dalyanının · sahibleri İbrahim . Reisin 
oğulları ile Ali Tail.sever idi_. 
' Bibl.: Karakin Deveciyan, Balık ve Balıkcı-· 

Iık;° Em. Gn. H. R. Ayyıldız,. Not. 

. BEBEKDE ALi PAŞA YALISI,. yahud 
VALIDEPAŞA YALISI -_Zamanımızda Mı
sır Konsoloshanesi olan yalıdır; Tanzimat 
Devri dediğimiz uyanık istibdad devrini tem
sil edenlerden büyük vezir Mehmed Emin 
Ali P~şa . tarafından yapdırılmışdı (B.: Ali 
Paşa, Mehmed Emin). Sahibinin ölümünden 
sonra Osmanlı İmparatorluğuna bağlı son Mı
sır hidivi Abbas Hilmi Paşanın annesi, İstan
bulda «Validepaşa» lakabı ile meşhur Mısırlı 
Prenses Emine Hanıma intikal etti (B.: Emi
ne Hanım, Mısırlı Prenses). Boğazda on do
kuzuncu asır yapısı ahşab yalıların en gü
zellerinden biriydi. 

Prenses Birinci Cihan Harbine tekaddüm 
eden yıllarda ahşab yalıyı yıkdırdı. ve yerine 
ar-nuvo üslübunda kagir bir yalı yapdırdı 

ve intikal muamelesi ölümünden sonra ya
pılmak şartı ile bu· yeni yalıyı sefarethane 
olarak kullanılmak üzere Mısır Devletine 
hibe etti, ki yukarıda da kaydettiğimiz gibi 
halen Mısır konsoloshanesidir (B.: Mısır 
Konsoloshanesi). 

BEBEKDE HEKİMBAŞI Y ALiSi -
On dokuzuncu asır başında yapılmış Boğazi
çinin en büyük ve mükellef yalılarından biri 
idi; «Pembe Yalı» diye de anılan bu aşı boyalı 
ahşab kaşanenin yapdıran ilk sal:ıibi İkinci 
Sultan Mahmudun. hekimbaşısı Behçet Mus
tafa Efendidir. Topkapu Sarayı Müzesi ve 
Deniz Müzesi müdürü Haluk Y. Şehsüvaro~
lu «XIX. Asırda Boğaziçinde Hekimbaşılar 

Yalısı» adındaki bir makaalesinde bu meş

hur yalının tarihcesini şu satırlar içinde top
layor: 

«Hekimbaşı · Behçet Efendi Yalısı ölü
münde (1832) kardeşi Hekimbaşı Abdülhak 
Mollaya kaldı. Abdülhak Molladan oğlu Hay
rullah Efendiye intikal etti. Hayrullah Efen-. 
di Tahran elçisi olduğunda Mütercim Rüşdi 
Paşaya sattı; Rüşdi Paşa ölünce veresesinden 
müverrih Cevdet Paşa tarafından satın alın

. dı, Cevdet Paşanın ölümünde de İkinci Sul-. 
tan Hamidin mabeyincisi Faik Beye satıl-

dı». 

Bu tarihceyi emekli muallim general 
Hakkı Raif Ayyıldız da şu satırlarla tamam
lıyor: «Faik Beyden İkinci Sultan .Hamid sa
tın alarak kızlarından Ayşe Sultana (B.: Os
manoğlu, A_yşe) verdi, bu sevgili kızına za
manının yapı zevkine uygun yeni bir_ yalı 
yapdırmak üzere tarihi Hekimbaşı yalısını 

yıkdırttı, fakat 1908 de meşrutiyetin ilanı 

az sonra da tahtdan indirilmesi üzerine yap
dırtamadı. Ayşe Sultan için yalının arkasın
daki koruda, meşrutiyet arifesinde bir köşk 
yapdırabilmişdi. Cu~huriyetin ilanı ile Os
manlı Hanedanı erkanı memleket dışına çı

karılınca tarihi yalının arsası ile bayırdaki 

köşk Ayşe Sultan vekili tarafından adını tes
bit edemediğimiz bir zengine satıldı, o da ya~ 
lı arsasına yeni beton apartımanlar yapdırt
tı». 

Haluk Y. Şehsüvaroğlu, yukarıda adı 

geçen makaalesinde yalının hekimbaşılar 

devrine aid şu hatıraları naklediy?r: 
« Yalının gerisindeki sırt üzerinde kade

me kademe büyük ve pek güzel bir meyva 
ve çiçek bağçesi var_dı. Bu· bağçe tepedeki 
Mahmud Baba dergahına kadar uzanıyordu. 

«1830 da Yunanistanm istiklali ilan edil
bişdi; 1831 de İngiltere ve Rusya elçileri 
ve Fransa maslahatgüzarı, Reisülküttab Efen~ 
di, Behçet efendi ve Stefanakiden teşekkül 

eden bir meclis, Türkiye - Yunanistan hudu, 
dunu bu yalıda toplanarak tesbit etti. 

«Abdullah Mollanın üzerinde: 
,Ne ararsan bulunur derde devadan gayri 

mısramı yazdırtdığı ineşhur ecza delabı bu 
yalıda idi. 

«Türkiyeye ordu ıslahatı için getirilmiş 
olup memleketine döndükden sonra Prusya 
Marşali olacak Moltke bu yalının gülleı:foi 

medhediyor. 
«Yine o devir içinde İstanbu.la gelmiş 
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Alexandre Tiinoni de, Hekimbaşılar Yalısı

nın Avrupa kari eşya ile döşenmiş olduğunu, 
o zamanlar böyle döşenqıiş meskenlerin İstan
bul!ia çok ender olduğunu yazıyor, ve Molt
ke gibi çiçek ve meyva bağçesinin güzelliği
ni kaydediyor. 

«Büyük şair Abdülhak_ Hamid Tarhan 
5 şubat 1852 de, fırtınalı bir gecede bu yalı
da doğdu; Dedesi öldüğü zaman henüz iki 
y.ışmda bulunan şair sahavet hatıraları ara
sında Abdülhak Mollanin her sabah dört çif
te kayığ111a binüb saraya gittiğini, ve· akşam
ları ekseriya geç döndüğünü söylüyor. -

· « Yalıda bir ara, beklenmedik bir ölüm 
acısı dolayısı ile Çamlıcadaki köşklerini bı

rakan Keçecizade ailesi otur:du: _ 
«Hayrullah Efendi Tahran elçisi olui1ca 

Bebekdeki yalıyı i'ranın İ~tanbul elçisi Hü
seyin Hana bırakdı. Bir müddet sonra da 
mütercim Rüşdi Paşaya sattı» (H. Y. Şehrü
varoğlu). 

a,ekimbaşılar Yalısının, Mabeyinci Faik 
Bey devrini bu ansiklopedinin _ büyük ka
lem arkadaşı merhum Sermed Muhtar Alus 
bize tevdi ettiği notlarda şöyle anlatıyor: 

· «Cevdet Paşanın vefatından sonra yalı, 

mabeyinci Faik Beyin uhdesine geçiyor. Ta
pusunu üstüne ilk çeviren, babası Musahip 
Lfı.tfi Ağa mı, yoksa oğlu mu orası bana ka
ranlıkça.. Yalnız bildiğim birşey varsa o da 
ülema, vüzera, vükela barındırmış olan bu 
sahilhanenin birdenbire değişiverdiğL Kır

kından sonra azan, çileden çıkıp işi vur pat
lasın, çal aynasına vuran insanların haline 
girdiği, 

«Bebek koyunun sabah sisleri içinde öl
gün ' sulara akisleri uzanan; ortalık kararır
ken selamlığının aydınlıklar dolu pen~erele
rindert kadeh şıkırtıları, çatal tabak tıkırtıla
rı, anason kokuları, keman, tanbur, kan,un 
taksimleri, mededler. el'amanlar taşan; hala
yık odalarıJ:J.d,an körüklü çerkes çalgılarının 
gıygıyları, kahve ocaklarından bağlama zım
bırtıları, inek ahırlarından bile kaval sesleri 
duyulan o keyif ehli yalı nerede? .. Nerede 
şimdiki soğuk neva suratlı, frijider kılıklı, 

?evksiz beton apartımanlar !. 
« O vakitler haremi de, selamlığı da ka

rınca yuvası gibi kaynardı. Eski eyalet bey
lerbeyinin, vilayet valilerinin kapı halkı ka-

---~~----~-------

dar insan. 
<<Har.emde tahtı ni~hta bir çifti halile,· 

sayısız cariye; bir alay kakavan kalfa, bl,\na-' 
mış, bacı, postu sermiş ektipüktü .. .-, 

«Selamlıkta mededi gür gazelhanlar;
nakaratı gaygaylı hanendeler: yayı kıvrak 
kcmaniler; mızrabı oynak tanbfı.riler; tırnağı 
fıkırdak kanuniler .. Sonra, mukallitler, dal
kavuklar ... Mümeyyiz Bey tavırlı başağal-ar, 
kandilli temennahlı uşaklar, _ yeniçeri: yapılı 
arabacılar, taşı sıksa suyı.irn çıkaracak ham
lacı delikanlılar, göbekli aşçılar, rumyoz ki.., 
lerciler, ayvazlar, bahçıvanlar, kapıcılar, 

korucular, inekciler ... 
«Cuma ve Pazarları; ikindi güneşi Ana-

- , 
dolu _kıyılarmı yaldızlarken bir, iki, üç, daha-
sayacağız, dört, beş ... Futa ve sandal karay.a~ 
ğız yalının rıhtımından_ karşıya doğru c!,I'dar
da ve aheste beste süz_ülür ... 

<<Öndeki pırıl pırıl futi}larda, guguruk~ 
lu başlı, kapalı peçeli, en son moda: çarşaflı 
hanımefendiler. Arkadaki gıcır gıc~r sanda~~ 
larda, teşrifat sırasile, 'rvvela teklifli misafir.., 
ler, s_onra teklifsiz ahbaplar, daha sonra_ekti 
kadınlar. 

«Hafif filo, Kandil_li akıntısına kendini 
kaptırmamak için, Rumelihisarına dr'i.?J'U'iler
leyip biraz orsabocadan sonra Beyk:ız istika
metini hizalar ve tam (}öksü önünü bulur .. 
Derede; dinlene dinlene, beş tm çarhtan s2n
ra, bazulara v~ küreklere kuvvet, yine akın
tılar aşılarak haydi Kalender.: 

-«Kazık filosu Bebekten kalktıktan son
ra bir ikincisi; yine çala kürek yollanır; Ara
larında yarım balyemez menzilyi var' yok. 

«Bu filonun en ö11ündeki futada sahil
hane sahibi... Bugünkü gibi gözümün önün
dedir: Başında asab.ısı geniş; kulaklara ka
dar geçmiş fesi; ağzında bilek kalınlığında 
elmash, kehriba ağızlık; sırtına bir- redingot 
veya koyu renk bir elbise ... 

«Çehre kuru., beniz saz, gözleri çukurda, 
bıyıklar aşağı düşük ve pala pala, göğde · na
hif, kad bükük., .. (antparantez söylemeden 
geçemiyecegım. Zati şerife o aeırilerinden 

çeyrek asır sonra bir yerde rastladım. Ne der
siniz, rengi pembe pembe, gözleri ayna, kct
ıneti dimdik, yani enikonu _ civanlaşmamış 
mı?) 

«Seyran dönüşünde kerahat _ vakti gel-
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miş. Hurya çilingir sofralarının başına; gel
ein sazlar, ahenkler, gazeller, şarkılar ... Ara
hl ayı on birini on ikisini bulunca yine cüm
bür cemaat, denizde ve koruda, çalgılı çega
neli mehtap alemleri .. Horozlar öterken sa
baht fasılları; güneş doğarken: - ;Limonlu!.. 
sayhaları ... 

«O devrin son ·sekiz, on senesi içinde bu 
khü zarı göze alabilmek değme babayiğitin 
barcı değil ... Vaz geçtik böylesini, odaların
da ve bahçelerinde bile üç dört baş bir ara
y.a gelemez, içtima oluyor diye curnal edil
mek korkusundan herkes tirtir titr1:;r, yeni. 
çıkma ve · sivrisinek vızıltısından farksız si
lindirli fonoğraflar bile pencereler indirile
rek .çalınırken bu yalının sahibi işte böyle 
veryansın ederdi (S. '.M. Ah.üs)>. · 

BEBEKDE IDSIRLI BAL1M PAŞA YA
LISI - Bir ondokuzuncu asır yapısı olarak 
Bebeğin en muazzam, muhteşem yalısı idi i 

· sa:hibi Halim Paşa Kavalalı Mehmed Ali Pa
ııanın .küçük oğlu; İttihadcıların . oyuncağı ol
muş ve Osmanlı İmparatorluğu onun temsil 
ettiği kabine tarafından Birinci Cihan · Har
bi ateşine atılmış sadırazam Said Halim Pa
şanın da babasıdır (B.: Halim Paşa, Mısırlı; 
Said Hallin Paşa). 

Bu güzel yalı Birinci Cihan Harbi içinde 
Said Halim Paşa tarafından Darüleytam ya
pılmak · üzere Maarif Nezareti emrine veril
miş, Darüleytam olunca da dört yıl içinde 
tamiri imkansız denjlecek şekilde harab ol
muş, 1930-1935 arasında da yıkıcıya verile
·rek k::tldıt'tlmışdır. 

BEBEK DENİZ HAMAMLARI - İstan
bulda yazın plajlarda denize girme Cumhu
riyet devrinde, kadınlarda örtü kalkdıkdan 
sonra başladı. Büyük şehrin bütüri sahil boy
larında olduğu gibi ·Boğaz içinde de husftsi 
yalı deniz hamamlarından başka erkekler 
ve kadınlar için umumi deniz hamamİarı ku
r.ulur idi ki bunlardan iki tanesi de Bebek 
koyunda, bu koyun akıntısız temiz derin su
-yun.da idi. Bebek deniz hamamları fevkalade 
:temizlikleri ile meşhurdu. Deniz hamamların• 
da denize mayo ile değil, iç donu yahud sıcak 
-çarşı hamam1arında olduğu gibi peştemalle 
girilir, pe,ştema1ını kendi getirmeyene ha
mamcı tarafından verilirdi. Bebek deniz ha
mamcıları, akşamları b~yük kazanlarla su 

kaynatıp peştemalleri sıcak sudan geçirtmesi 
ile meşhurdu ki başka deniz . hamamcıları 
bunu yapmazlar, bir müşteri tarafından lrul
lanılan peştemalı yine denizde çırpdırıp ku
ruturlardı. (B.: Deniz Hamamları). 

Blbl. · Semih mümtaz. s., Evvelzama.n içinde 

BEBEK DERESİ SOKAGI - 1934 Be
lediye· şehir Rehberinde Boğaziçinde Bebek 
köyünün yollarından; bu köyün başlıca yolu 
olup deniz kenarında . Bebek • Rumelihisarı 
Yolundan Köyün gerisindeki vadiye ve sırt- · 

lara doğru uzanan hışirah sokağından yürün
düğüne göre sağ kolda başlayan bu Bebek 
Dere sokağı köyün gerilerindedir, üç araba 
geçebilecek genişlikde, kaba taş döşelidir, 
sola bir setle kıvrılır, hışirah Sokağı ile pa
ralel uzanır azıcık dikleşir, sonra bir çatal 

' ağız yaparak ikiye ayrılır, sol taraf dere ya-
tağıdır, geçidi yoktur, sağ taraf asıl yolun de
vamıdır, yine kabataş döşelidir, yan yana üç 
adam geçebilecek genişliktedir, sağa bir ka
vis çizerek dikleşir, kayalık ve toprak bir 
yol ile kesişir, bir az daha daralır, bir az da
ha dikleşir, toprak bir yol halinde koruluğa, 
Bebek sırtlarına dayanır. 

Aşağı kısmında sol kolda Meygede So· 
kağı ile bir kavuşağı vardır. _ 

Sokağın evleri serpik, hemen hepsi bağ• 
çeler içindedir, sekenesinin ekseriyeti de dar 
gelirli aileler görülür. · 

Bu sokak yukarıda iki çatal oldukdan 
sonra, 1934 Rehberinde tekrar İnşirah Soka
ğına kavuşur gösterilmiştir; yerinde ise bu 
noktadan yukarıya devam eden İnşirah so
kağı değil, bu Bebek Deresi Sokağıdır. 

(Ekim 1960). 
B~ Göktürk 

BEBEK FENERİ - Bebek koyu sığlı

ğının nihayetindeki kayada inşa edilmiş eh
ram şeklinde bir taş sütunun üz~rindedir; de
niz yüzünden yüksekliği 16 kademdir; her 
üç saniyede bir ye• .1 
şil şule gösterir 
bir asetilenli fener 
dir (İstanbul Li
manı Rehberi, 
1928). 

Bahriye müla.zi
mi Mehmed Enisi 
Bey 1894-1895 de 

Bebek Feneri 
tReslm: Hüsnü) 
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• 
neşrettiği «Çanakkale ve Bahriyah Boğazları 
ile Marmara Denizi R&hberi» adlı eserinde: 
«ışığı 2 mil mesafeden görünür sabit beyaz 
ziyalı fenerdir» diyor; sabit beyaz ziyanın 
üç saniyede bir çakar yeşil ziyaya ne zaman 
tahvil edildiği tesbit edilemedi. 

1960 da ehram şeklindeki fener ile kaai
desi siyaha boyanmış bulunuyordu. Çakan 
hala bir asetilen feneri midir, yoksa elektrik 
ışığından mı istifade olunur öğrenilemedi. 

BEBEK HAMAMI - Vak'anüvis Kü
çükçelebi zade İsmail .Asım Efendinin kaydi
ne göre Bebek Camii, Bebek Kasrı ve bu kö
yün Çarşısında bir kaç .. dükkan ile beraber 
hicri 1138 (M. 1725 - 1726) senesinde yap
dırılmışdı. 1730'. ihtilalinden az sonra İstan
bul hamamlarında çalışan natır, dellak, kül
hancı ve yanaşma hamam uşakları hakkında 
tanzim edilmiş bir defterde Bebek Hama
mında iki nefer uşak gösterildiğine göre pek 
küçük bir hamam olduğu aşikardır; zamanı
mıza en küçuk bir izi kalmamışdır,· Şehire
maneti harita şubesi müdürü mühendis Ne
cib -Beyin 1918 yılında neş'rettiği İstanbul 
Rehberinin Bebek paftasında bu hamam, ·ca
miin . karşısında köşe başında kesin olarak 
gösterilmişdir,. 1960 yılında ise, 1925 den be
ri Bebekde oturduğunu söyliyen bir zat bu 
hamamı hiç görmediğini bildirİnişdir (M. 
Çelik). 1918 - 1925 arnsında yıkıldığı anla
şılıyo.r; 1934 Belediye Şehir Rehberinde Be
bekde sadece bir hamam sokağı yazılıdır. 

BEBEK HAMAMI SOKAĞI - 1934 Be
lediye Şehir Rehberine göre Bebekde, Be
bek - Rumelihisan yolu ile İnşirah sokağı 

arasında uzanır. İki araba geçebilecek ge
nişlikde paket taşı döşeli bir sokakdır. İki ke
narında ahşab, kagir, beton evler, villamsi 
yapılar hali vakti yerinde, hatta zengin ai
le· meskenleridir. Sokağa adını vermiş olub 
Lale Devri mimarisinin güzel eser !erinden 
biri olan Bebek Hamamı, zamanımızdan 35-
40 sene kadar evvel Bebek - Rumelihisarı 

yolu genişletilirken .yıkdırılmışdır (Ekim 
1960). 

. Hakkı Göktürk 

BEBEK, HVMAYUNABAD KASRI -
Boğa7:, içinin en güzel köşelerinden biri olan 
Bebek Koyunda On sekizinci asrın ilk yarı

. ımda, LUe devrinin ünlü veziri Damad Nev-

----------------
şehirli İbrahim Paşa tarafından• yapdırılmış, 

on dokuzuncu asır ortasında Abdülmecidin 
emri ile yıkdırılmiş bir sahilsaray, lebiderya4 

yada bir hünkar yalısıdır. 
Vak'anüvis Küçükçelebizade İsmail .Asmı 

Efendi bu .kasrın yapılmasını ve Bebek Ko
yu üzerinde yeni bir köy kurulub sur'atle 
inkişafını hicri 1138 (miladi 1725-1726) vak'· 
alan arasında şöylece naklediyor: 

«Paclişahlara mahsus bağçelerden Bo• 
ğaz içinde Rumeli Hisarına yakın Bebek 
Bağçesi denilen mevkiinin ve· havasının le• 

, tafeti ile meşhur bağçede (Yavuz ·sultan Se
lim) zamanında yapilmış küçük bir kasır 
sonraları itibar görmemiş, nice zaman met
ruk, bakımsız kalmış, çatısı, duvarları çök
müş, bir tek sofasından gayri umran eseri 
kalmamışdı. Bilhassa sonbaharda ve kışın 
haydud inakuulesi bir takım ' uygunsuz he
rifler etrafın tenhalığından istifade ile bu , 

. kasır harabesine giderler, türlü fesad icra ,' 
iderlerdi. Bu güzel mevkiinde civarındaki 

boğaz köyleri gibi şenlenmesini .ve halk ta
rafından iskanı~ isteyen Sadırazam .. İbrahim 
Paşa (bendeleriiıden) Salih Ağayı mtımiır 

ederek deniz kenarında padişah içih gaayet 
bir kasır, yanında bir camii şerif,. çarşr ol• 
mak üzere dükkanlar, latif bir hamam yap
tırdı. Kayalar mevkiine ve Hasan Halife ya• 
!ısına· varınca sahilde ve dağ tarafında büt~ 
miri erazı arsalar· halinde ifraz edilip ve şevk 
ile almaya istekli halka satıldı; bir kaç ay 
içinde bu güzel yerde yeni bir köy · kuruldu 
ve bu köye Hümayunabad adı verildi>. 

İstanbul Ansiklopedisinin mümtaz dos
tu Celaleddin Germiyanoğlu bu kasir hak
kında bize , şu notu tevdi etmişdir: 

«Bebek Kasrı üç daireden mürekkeb olup 
orta daire iki yandakilere nisbetle . denize 
doğru daha çıkıntılı .imiş. Bu Kısmın altın
da mermer sutunlar bulunuyormuş. 

«Bütün bina çepçevre bir balkon ile (?) 
çevrili olup buraya rıhtım üzerindeki küçük 
kapulardan girilirmiş. 

· «Pencereleri kepenkli, menteşeleri pen• 
cere kasasının altında ve üstünde olup pen
cere açılacağı zaman üst kepenk kaldınhr, 

alt kepenkde indirilirmiş. 
·«İçinin kalem işi nakışları çok sanatka

rane imiş, bu nakışlarla bir kan endam ay-
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nasından başka da süsü yokmuş. 
«P.çüncü Ahmed devrinde bir kaç ay 

içinde yapılmış olan Bebek kasrı (unutma
malıdır ki ahşab bir kasırdır) pek çabuk ha
rab olmµş. 1860 ile 1889 arasında iki defa 
k;apt-an paşa olan Ceza.yerli Gazi Hüseyin Pa
şa tarafından yeniden "inşa ettirilib Birinci 
Sultan Abdülhamide hediye etmiş. 

. «Köşk :O çüncü Sultan Selim Zamanında 
tamir görüb yenilenm,iştir. 

. <çDevlet erkanı, yazın icab et_tikce bu 
köş~de toplanmışlar; o zamanlar dış _. işleri 
bakanı yerinde olan E,eisülküttab efendiler 
yabancı elçilerle gizli mülakatlarını burada 
yapmışlardır. 

, - «Enderunlu Hafız İlyas Efendi «Vekaa
yji Letaifi EnderO.niye». adındaki ruzname
tarihçesinde İkinci Sultan Mahmud 'devri 
için- (1808-1839) bu köşke a_id bazı hatıralar 
tesbit etmişdir: 

« l815 de b~r gün öğle namazını Bebek 
Ca.miinde kılan Sultan Mahmud Bebek Sahil
sl:}.rayına gider, enderunlu pehlivan genclerı 
.gi.j.reşdirir, depize konulan · hedeflere, yin~ 
maiyetindeki genclere tufenkle nişan talimi 
yapdırır; sonra saray sazende ve hanendele
rine bir musiki faslı emreder. Bu arada Hızır
-ağazade müsahib Said Bey kendi eseri olan: 
Sahın, nice ben. olmayayım lutfuna< meftur 

:rstAN":atlt 

Şadi vü cihaiı Iutfu hümayununa merhuıı 

okur; padişah ikindi nam~zını da burada ' kıla- · 
rak Sarayına döner. 

«Bebek kasrının Abdülmecid tarafından 
yıkdırılmasına sebeb olarak şu fıkra anlatılır: 

«Genç, zarif, hassas, vücud yapısı narin 
ve nahif olan bu padişah bir Bebek k_asrma 
gider, köşkü bir harabca bulur, köşk bekcisi 
ile tamire muhtac yerlerini konuşur iken, di
rayetsiz bir adam olduğu anlaşılan bu bekci: 

- Efendimiz, bu köşk daha pekçok pa
dişah eskitir!.. der. Nazik hükümdar bı.i. ka
ba münasebetsizliği adamın cehline ve irfan 
kıtlığına bağışlar ama Bebek kasrından o 
and,a soğur, tamirini düşünürken yıkdırılina
sını emreder» (Celaleddin Germiyanoğiu). 

Bebek Kasrının Birinci Sultan · Abdülha
mid devrinde temelinden tutularak ·yeniden· 
yapısına o devrin seçkin şairlerinden tarih 
üstadı Süruri şu kıt'ayı yazmişdır: 
Hidivi dehre kahi ney yapıldı kim mülfi.k içre 

. . 

Huda ismi gibi itmiş· o şahi asrı bi hemta 

Süruri arz ider avizei dehr gibi tarih 
«Bebekde oldh Han Abdülhamiditı kasrı bi 

hemtau 

1189 (M. 1775) 

Lale devrinde yapılmış olan ikinci Bebek 
kasrının şekli tamamen mechulümüzdür. Bir 

. resmi mevcud olan, ·bu üçüncü ve sonuncu 

Bebek Kasrı 

~P.esim: Bir gravürden 
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Bebek kasrıdır; 
· Abdülinecid devrinde. İstanbula gelmiş 

ve Bebek kasrını son günlerind~· görmüş olan 
ingiliz edibesi Miss Pardo bu hünkar yalısı 

hakkında şunları yazıyor: 

«Boğaz içinin takriben yarı yolunda ka
in bulunan Bebek, bu küçük ve zarif köy 
Boğazın Avrupa yakasında sahil boyunca 
hayli uzanır; dev cüsse orman ağaçları ile 
gölgelenmiş meydanı ile ve-bir de kasrı şa
hanesi ile meşhurdur. 

. «Vaktiyle bu kasır· mahuf ve esrarengiz 
sayılırdı. Fakat bugün o romantikliğini kay-
betmiş, güzel ve zariftir; çünkü artık padi

J şah~n arasıra istiratgahı olmaktadır, ve son 
zamanlarda zevk aver sıiretde boyanmışdır. 

<<Bebek Kasrı tarihi bir ehemmiyet arz 
eder, çünkü padişah arz4 ettiği zaman bir 
avrupalı elçiyi diğerbirinin veya hükumet 
azasının haberi olmadan burada kabul eder. 
Onun içindir ki, nazarı dikkati çekmemesi 
için kısmen harab, mühmel bırakilıyor. Mü
lakaatı istenilen zat hiç bir merasime tabi 
olmadan sessizce, daha doğrusu gizlice kayı
ğını bur.aya yaklaşdırır, rıhtıma çıkar. Padi
şah ile misafiri burada kimseye görünmeden, 
fakat Boğazdan geçenleri mükemmelen sey-

.. -- ________ ..__.,;; 

Hümayunu 

Bülend Şeren eli ile) 

rederek konuşurlar; mülakat bitince yine 
ayrii tedbir ile ayrılırlar. Fakat Sultan Ab
dülmecid böyle gizli mülakatlar sevmiyor, 
Bebek kasrı, zati şahaneleri için ara sıra bir 
saatlik istiratgah olmaktadır». 

Bebek Kasrının Üçüncü Sulta_n Selim 
devrinde mimar ve ressam Melling tarafın
dan yapılmış güzel bir resmi vardır. Kasrın 
iki tarafında lehi dery&,da . pençereleri kafesli 
bir paravana - duvar vardır, bu_ duvarda biri 
sağda biri so,lda birer bağçe lcapusu ile bi:rer 
kameriye - odacık vardır, ne. olduklarına dair 
hiç bir kayde rastlamadığımız bµ odacıkla

rın birer deniz hamamı olduğunu tahmin edi
yoruz. Paravana - duvarların ve kasrın önün
de boydan boya· mermer bir rıhtım yai:q.~r. 
köşkün orta kısmı ~ermer sütunlar üstü:q.d,e 
denize_ doğru çıkmış olup, rıhtımın bu kısım 
altına rastlayan kısmı mermer bir korkuluk
la çevrilmişdir. ·Köşkün alt katında rıhtıma 
açılır kapusu olmakla peraber sağlı sollu ild 
merdiven rıhtımdan, doğruca üst kata çıkma
yı temin ·etmiştir. 

Bebek kasrının yıkılması Miss Pard.o'nun 
İstanbulu ziyaretinden sonradır; Haluk -Y. 
Şehsüvaroğlu pu yıkım tarihini 1845 den son
ra diye tesbit ediyor ve: «Bağçe duvarları 

Abdülaziz zamanına kadar durdu. Framı.a 

İmparatoriçesi Eugenie'nin İstanbulu. ziyare
tinde, 1869, bu büyük misafire Bebek Bağ;_ 
çesinde. bir ziyaret verilmek istendi, göze ;hoş 
görünmeyen duvarları da o zaman, yıkılı,p 

kaldırıldı» diyor. . -., 

BEBEK.KALAFAT YERİ-•Bebek Va• 
pur İskelesinin Küçük Bebek tarafında idi; 
bu satırların yazıldığı sıra, çokdanberi kal
dırılmış bulunuyordu; bi.lakis, eskiden şen
likli Bebek Gazinosunun yeri de; Mısır kon~ 
soloshanesi duvarına kadar, bir çekek - ,kala
fat yeri haiini almış halde idi. Eski kalafat 
yerinin biri şubat diğeri de haziran ayındaki 
halini gösteren ve. ressam Refet Tevfikin ese
ri olan iki tablo vardır ki Üçüncü Galata Sa
ray Resim Sergisinde teşhir edilmiş olan bu 
tabloların kimin elinde bulunduğunu tesbit 
edemedik. 

BEBEK KASRI HARABESİ - Boğazi
çinde şirin ve. latif Bebek Koyundaki -miri 
güzel bir bağçeye Yavuz Sultan· Seliın küçük 
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bir kasır yapdırmışdı; bu bağçe ve kasrın 

gerisindeki sırtlar balta görmemiş bir meşe 
ormam ile kaplı idi. Yavuzun oğlu Kanuni 
Sultan Süleyman yarım asra yaklaşan uzun 
saltanatında Bebek Kasrına hiç iltifat etme
di» Kasır harabeye terk edildi, hatta muha
fızlan olan bostancılar da alındı. Sultan Sü
leymandan sonra da bu hal Lale devrine ka
dar, bir buçuk asır devam etti. Bebek kasrı, 
gerisi orman bir koy içinde bir takım uy
gunsuz bekar uşağı ırgad makuulesi ile li
man korsanı ve kalyoncu haydudunun içinde 
türlü habaset ve şenaat icra eylediği korkunç 
bir harabe oldu. Çok muhtemeldir ki onye
dinci asır ortasında namlı haydud Kanlı İb
raliimin barındığı yerlerden biri de bu kasır 
harabesi idi (B:: İbrahim, Kanlı). öyle zan 
ediyoruz ki Bebek kasrı harabesine uzun za
man uzakdan korku ile bakılmışdır; ki bunu, 
Lale devrinde Bebek Kasrının yeniden inşası 
ve bu güzel koyda Bebek ·yahud· Hümayuna.
had adi ile yeni bir köyün kurulması müna
sebeti ile vak'anüvis Küçükçelebizade 'smail 
Asım Efendi pek açık yazıyor. 

Bebek Kasrı Harabesinin korkunç hika
yeleri, Kasrın imarından ve etrafının bir 
köy olarak iskanından sonra da devam etmiş 
olacakdır ki Bebek Köyünün kuruluşundan 

bir asır sonra İstanbula gelen İngiliz edibe
si Miss Pardo meşhur seyyahatnamesine: 
«Vaktiyle bu kasır mahub, esrarengiz sayılır
dı> diye kaydetmiştir (B.: Bebek, Hümayu
nabad Kasrı). 

BEBEK KOYU - Arnavutköyü Burnu 
ile Rumelihisarı arasında suyu derin bir 
koydur; içine akıntı girmez, fakat bir su altı 
kaya sedi ile kapanmışdır, bu bang olmasay
dı Boğazda seyreden gemiler için pek müsa
id. bir liman olabilirdi. Bebek koyu bangı 3-6 . 
kadem. su altında olup Arnavutköyü burnun
dan şimali-şarkiye (kuzey-doğu) , doğru 3 
gomana uzunluğundadır, bitim noktasına 
beyaz taşdan ehram şeklinde bir deniz feneri 
k.onmuşdur (B.: Bebek F~neri) ; fenerin bu
lunduğu bangın bu bitim noktası Bebek rıh
tımının 1 gomana doğusundadır. 

Abdülmecid devrinde (1839 - 1861) neş
redilmiş taş baskısı bir Boğaz rehberinde 
«Koyun. dibi kayalıkdır, bang önüne büyük 
tonajda gemiler demirleyüp yatmamalıdır, 

gece çıkacak şimali şarki rüzgarı ile demir 
tarar ve bang üzerine düşüb parçalanab~lir» 
diye bir kayid vardır. 1940 - 1941 arasında 
bir gün Savarona Yatının (B.: Savarona Ya
tı) Bebek koyunda bang dışına demirlemiş 

olduğu görülmüş, yukarıdaki satırları ha
tırlanarak telaşa düşülmüş, ertesi günü de 
gazetelerde: «Bebek koyunda demirli bulu
nan Savaronanın gece çıkan rüzgarla demir 
tarayıp su altı kayalarına düşüp Rarçalan
mak üz~re iken makinaları:ı;ı işleterek koydan 
çıkmak suretiyle kurtulduğu» okundu. 

Bibl.: Taş baskısı Boğaz Rehberi; İstanbul 

Limanı Rehberi; M. Enisi, Çanakkale ve Bahri

siyah Boğazları ile Marmara Denizi Rehberi. 

BEBEK MEKTEBİ SOKAÖI - Bebek 
sokaklarından; İnşirah sokağı ile Yoğurtçu 
Zülfü Sokaği. arasında, bir arabanın gayetle 
rahat geçebileceği genişlikte, pakettaşı dö
şeli bir aralık sokaktır. İnşirah Sokağından 

gelindiğine göre; sağ kolda üç katlı ahşap bir 
evin yan ceph'esi, altında bir kasap dükkanın 
yan tarafı, yanında üç katlı beton bir ev, 
onun yanında kapısına mermer merdivenle 
çıkılan üç katlı ahşap bir ev, sol kolda üçer 
katlı üç ahşap ev vardır. Son ev Bebek İnzi
bat karakoludur. (Ekim 1960). 

Hakkı Göktürk 

BEBEK MEŞE KORUSU - Abdulme• 
cid devrinde (1839 - 1861) İstanbula gelmiş 
olan ünlü İngiliz edibe~i Miss Pardo «The 
.Beauties of the Bosphorus» (Boğaziçinin 
güzellikleri) adındaki eserinde bu korunun 
bir hususiyetinden şöyle. bahsediyor: 

«Bebek'in gerisindeki tepede bir meşe 
ormanı, bu- ormanın derinliklerinde de küçük 
bir açıklık, ağaçsız bir saha vardır. Burada 
öyle kuvvetli ve dalga dalga yankı olur ki bir 
zair için gaayet hoş bir eğlencedir. Sahanın 
kenarında dört nala koşan bir atın- sesi, uzak
da hücuma geçmiş bir süvari ordusunu andı
ran akisler yapar; uzunca atılan bir kahkah? 
o kadar fazla uzar ki insanda uyanan taaccüb 
hissini bir müddet sonra adeta ızdıraba çevi
rir>. 

BEBEK VAPURU - Şirketi Hayriye
nin ilk vapurlarından biridir, numarası da 
dahil hakkında hiç bir bilgi edinilemedi. 
Şirket tarafından 1914 de neşredilmiş «Bo
ğaziçi» adındaki eserde rastlanan bir kayde 
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göre bu vapurun köhne teknesi 1858 · 1859 
da Hasköv Tersanesi önüne cekilerek maran-.,,, . .;,, 

gozhane ittihaz edilınişdir. 
Şirketi Hayriye lngilterede yapdırd1ğı 

ve 55 numaralı teknesi olarak 1907 de hiz
mete koyduğu küçük bir vapura da Bebek 
adını verdi. 

BEBEK VAPURU ( '55 ııu.ma.ralı) -
Mülgaa Şirketi Hayriyenin vapurlarından 

olup bu satırların yazıldığı 1948 yılında sıra
da ayni isim ve numara altında Devlet De
niz Yolları Liman İşletmesi İdaresinin va-

,55 Numaralı Bebek Vapuru 

(Resim: B. Şeren) 

purlarından biri bulunuyordu. 1907 de hiz
mete girmiş olup makinası 150 beygir kuv
vetinde 12 tonluk küçük bir vapurdur; süra
ti saatde 8 mildir, 125 yolcu taşır, 56 numara
lı Göksü Vapurunun eşidir; İngilterede Ar
mistrong Tezgahlarında yapılmış, ahşab kı

sımları Şirketi Hayriyenin Hasköy Fabrika
sında yapılıp monte edilmişdir. Evvela şir

ketin 35 numaralı İşgüzar istimbotunun ye
rine işle!ilmesi düşünülerek ona göre techiz 
edilmiş, · sonra Şirketi - Salıpazarı - Kabataş 

hattına tahsis olunmuş ve elektrikle tenvir 
edilmişdir. Salıpazarı İskelesi lağvedilip Sir
keci - Kabataş hattı da kaldırılınca Üsküdar-. 
Beşiktaş hattına konmuşdur. 1960 da kadro 
dışı edilmiş, sökülüb hurda halinde satılmak 
üzere Haliçde Hasköy önüne çekilmiş bulu
nuyordu. 

BEBEK VOLİSİ - Boğaziçi balıkçılı
ğında mühim bir yeri olan Bebek Volisi için 
eski balıkhane müdürlerinden Karakitn Efen-

di Deveciyan «Balık ve Balıkcllık» adında.ki 
ölmez büyük eserinde şu mal1hnatı veriyor ı 
«Bebek :Calyanı hududu içinde, vapur i~ke, 
lesinin üst tarafındadır. Teamül ve adetlere 
göre yaz ve kış Bebek balıkları avlanır, bun.· 
ların kayıkları bulunmadığı ~arlı.an ·sair yer
lerin balıkcıları da gelebilir. Bebek ıjrıbc.ı• 

lan (bu voli yerini ha.zined~ müzayede ile 
almış olan) ınutasamfına yüzde on aidat 
verdikJen başka tutulan lıalıkdım da yedi · 
paydan bir pay v~irler. Manyat kayıkları 
yalnız yüzde on aidat verir. Balık avı için 
kurraa usülü olmayub. ya müştereken y~hud 
nöbetle yapılir». 

BEBEK YANGINI - Bebek.lstanbulun 
yangın afetine en az maruz kalmı.ş bir· /l,em· 
tidir. 1903 de Cami karşısında 14 ev yanmış, 
ve o tarihden bu yana başka mühim ateş 

afeti kaydedilmemişdir. 
BibL: O. N. Ergin, Mecellei Umu:ri Bı=lediy-e 
BEiJEROHt - Karagöz oyunlarında bir 

tip'in adıdır; kanb.ur .ve cüce, gaare.t iri v-e 
gaga burun, büyük ağızlı ve dişlek; hazan 
elinde bazan da uzun sivri külahının tepesi
ne asılmış bir kağıd veya muşamba fener 
vardır. Jacob ve-Kunoş gibi ünlü müsteşrik
ler Beberuhi tipini hayal perdesine aksetti• 
rilmiş saray cüce - maskaraları zan etmişler 
ise de aslında bu tip İstanbul mahallelerin
de daima rastlanan şımarık, aptal, saf, ha
zan mütecessis, her işe burnunu sokan, her 
söze karışan bir "Aptaloğlan>, ne kadar yaş
lansa çocuk kalmış bir «sakallı bebek,,, dir. 
Perde de bozuk düzen BAbiali ağzıyla konu
şur; bazan uşak olur, bazan nazenin nigar
ların sayısız zamparalarından biri olur, ek-

. seriya Karagözü çileden çıkarmak için Ha
ceyvad tarafından ileri sürülmüş olur, oyu
nuna göre Karagözden, Bekri Mustafadan, 
Tuzsuz Deli Bekirden, Tulumbacıdım ·aayak 
yer; kendini beyenmişler de bu Beberuhi. ti
pinde tehzil edilmişlerdir. Cüceliğine kinaye 
«Altı kulaç Beberuhi» diye de isimlendirilir. 

Beberuhinin konuşmalarına örnek ola
rak «Karagözün mirasyediliği» oyununı;laiı. 

bir sahne nakledelim; Perdeye şarkı söyli
yerek çıkar: 

Vardım Halebe, bindim dolaba 
Paraları verdim rakı şaraba 
Dimeta dimeta Beberuhi 
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Beberuhi _,_ Merhaba, vakti'şerifler hayır ol
sun, iyi :nisin, hoş~usun, dolu mu
sun, boş musun; kuru musun, yaş
mısın, tuğla mısın, taş mısın? 

Efendim çok sözü sevmem, az söy
lerim, çok dinlerim, hasta· olursam 
inim iniın inlerim, söyle bakayım, 
ben iyiyim, sen nasılsın? 

Karagöz -,- Vay köpoğlu L insan değil lakır
dı _dökümhanesi, -nefes almadan on 
bin lafın belini bükdü, · hala . çok 
sözü sevmem diyor .. 

: B. - Dur .efendim elverir, bir az da beni 
dinle, beş kere beş dü beş, elde kaldı 
bir kaç kebeş, maksadı acızanemi hu~ 
l~satan ifade edeyim ve sizi rahatsız 

. etmeyub çekileyim gideyim .. 
l{. - Hay cehenne.min dibine git, sağlıkla 

_ gelmez. olaydm. 
B: ....,.... · Aman efendim müsaade buyurun, zati 

alinizi sükuta davet ider ve söz iste
rim, başınızı ağırtmağa lüzum yok, zi
ra if~desi' bendeganem pek çok, binae
naleyh yine muhtasaran hikayei hal 
ve izhari filbal ideceğim .. 

K. -> Ben de yatak yünü gibi seni didik ~i
.. · dik ideceğim .. 

B. _:. Şimdi esbabı ziyaretimi merak buyur
dunuz değil mi? suale hacet yok, şim
di, hemen_ şimdi arzi meram iderim ve 
hemen çekilir giderim ... 

Karagözün BeberiUı.lsl 

K. - Herif sus, şimdi catlıyacağım, lakırdı 
nöbeti bana ne zaman gelecek?! 

B. - Merak buyurmayın efendim, size de 
nöbet gelir, ve ateşler içinde yanarak 
rahat döşeğine kadar söylersiniz, bir 
az ınüsa_ade buyurun da evvela fakiri
niz izahı hal ideyim, bundan çend se
ne . mukaddem validem cariyenize bir 
hastalık arız oldu, sebebi de gaayet çok 
söyledi, doktorlar kimse i_le görüşmek-
den men ettiler, o zamandan beri ben
deniz de söze perhizkarım efendim ... 

K. - Söylemediğin bu .. ya söylicek olansan ... · 
B. - Sırası geldi efendim, tacil buyurmayın, 

bu_ ahdi ahkarınızı Hacivad da.iniz gön
derdi, burada bir Karagöz Beyfendi 
varmış, hizmeti alileri- ile şerefyab ol
mak emniyesi ile sevk etti, rica ede
rim, sözümy. · kesmeyin ve keşişleme

den soğuk soğuk esmeyin, eğer .o zati 
biliyorsanız, tanıyorşanız, hukukunuz 
varsa, muhabbetiniz yolunda•ise lütfen 
tarif buyurun., 

K. - Tiı Allah müstehakını versin, nefes 
al be nefes!. Hacivad uşak diye seni 
gönderdi ha!. alacağı ols~n, elbet eli
me geçer! .. 

B. - Zannı kemteraneme kalırsa o zati ke
rimüssifat bilfiil siz olacaksınız.. rica 

· ederim ketim buyurmayın.. Cevabınız 
mı, yoksa kendiniz mi?. 

K. - Herif ayağını öpeyim, ya bir az sus, 
ya git ... 

B. - Ber vechi peşin arz ve izah ideyim ki 
bu daii bi nevanız her fenne agah, her 
sazdan çalar ve her işde göbek atarım, 
siz ne gibi hizmet istiyorsanız _ bila te-• 
reddüd söyleyin, mesela, suyunuza 
dikkat, her sabah güzelce timar, daha 

neler? .. neler? .. 
K. ...:.._ Artık çok oldun, sen babıun timar ett. 

(Beberuhiye tokat atar, Beberuhi çe
kilir). 

Naşid Baylav 

BECERANO (BEJERANO) EFENDİ 
(Hayim) - Türkiye Hahambaşısı. 1846 da, 
ozaman Türkiye idaresi altında bulunan Bul
garistan'ın Eski ~- Zağara kasabasında doğ~ 

muştur. Burada birkaç sene_ içinde bilgisini, 
hocalarını geçecek kadar genişlettikten son-
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ra namı pek genç yaşta Balkan m.emleketle
rinin hudutlarını aşmıştı,r. Muazzam hafızası; 
çalışkanlığı ve geniş zekası sayesinde kendi
kendini yetiştirmiş olan nadir şahsiyetlerden 
biridir; Türkçe, ispanyolca, bulgarca, ibrani
ce, fransızca, almanca, ingilizce, :talyanca, 
rumence, latince, arapça, farsça, sanskritçe, 
rumca, ermenice lisanlarını tam bilirdi va
kıftı, bu lisanlarla konuşur ve yazardı. 

· 30. sene, yine ozamanlar Osmanlı idaresi 
altında olan Rusçukda öğretmen ve din ada
mı olarak kaldıktan ve hemen bütün ilim 
kollarında bilgilerini arttırdıktan sonra Vi
yanada miihim- bir imtihan geçirerek burada 
Hahambaşı ve Lisan alimi (filolog) unvanı
nı kazanmıştır. Bir müddet Bükreş'te kaldık
tan sonra Edirne mtisevilerinin daveti üze
rine 1908 de Edirne hahambaşısı olmuştur. 
Burada 1919 tarihine kadar kaldıktan sonra 
vefatına kadar İstanbul'a gelerek Türkiye 
hahambaşısı olmuştur. 

Kendisinin dini tetkiklerden ayrı muhte
lif edebiyat ve tarih kolları arasında, felsefi 
·bahisler üzerinde dünya çapında ilim, edebi
yat ve tarih mecmualarında yayınlanmış 

makaleleri cildlerle kitab olacak kadar çok, 
ve hemen hepsi yorucu tedkik mahsülüdür. 
Maddi imkanlarının azlığı hasebile ancak bir
çok mühim eseri Rumence basılmıştır. Din
ler tarihi üzerindeki bilgisi gaayet derindi. 
Tevrat'tan gayri Kur'anı Kerim ve İncil'i he
men ezbere denecek derecede pilirdi. 

Kütüphane ve çalışma odası, bilgiye su
samış her dinden genç ve yaşlı din adamının 
ve bilginin koşup toplandığı bir akademi ha
linde idi. Bunlar, Becerano Efendinin etra
fında toplanarak dini, edebi ahlaki, tarihi 
konularda hakikatlerin ışığını bulurlardı. 

Bu bahislere dair yapmış olduğu muh
telif tetkik ve komünikasyon üzerine birçok 
unvanı ve payeler kazanmış ve Fransız Bey
nelmilel Tarih Enstitüsü, Rumen, İspanyol, 
Portekiz, İtalyan, Alman akademHerine aza 
seçilmişti. 

Hayim Becerano Efendisi vatanına da
ima büyük bağlılık göstermiş ve bu · derin 
merbutiyet daimA Osmanlı ve Türk devlet 
ricali tarafından sıcak sevgi ve hürmet, tak
dir ile karşılanmışdır. 

Bu arada birkaç vak'a kaydedilebilir: 

Edirne hahambaşısı iken Balkan Harbinde 
uzun müddet muhasara altında kalan ~dirne 
çok izdırap çektikten sonra Bulgarların eline 
düşmüş ve altı ay bulgarların elinde kalmıt 
tır. Edirne muhasarası ve işgali zamanında 

bulgar işgal ordusu .kumandanı General Va
zof Edirne ruhani reislerini davet .edere~ 
hepsine ayrı ayrı vaziyetten memnun olup 
olmadıklarını sormuştur. Becarano Efendi'• 
den gayri olan ruhani reisler, müftü efendi 
dahil, evvelkinden daha rahat ve memnun 
olduklarını söylemişlerdir. Sıra. kendisine 
geldigi vakit «vaziyetimiz sevdiği kocasını 
kaybeden bir kadının haline benziyor. İkin~ 
ci izdivacında mesud dahi olsa ilk aşkının 

erkeğini unutabilir mi?» demiştir;· General 
Vazof da: «Bu duygunuz size şeref verir 

'efendim» cevabını vermiştir. 
. Becerano Efendi fiili sahada çalışırken 

mane:vi sahada da Edirne Türklerinin ümit
lerini kuvvetlendirmeğe gayret ederdi. Bir
gün Edirne müftüsü ve bazı türkler kendi
sile görüşürken Edirnenin istikbali hakkın
da Tevrat'tan alınmak suretile bazı kayıtla
rın içinden bir mana çıkartıp kendilerine 
izah etmelerini ricada bulunmuşlardır. Ha
hambaşı bu arzularmı yerine getirmek için 
hemen Ahdı Atik'i açarak ve üzerinde par
mağını gezdirdiği bir fıkranın tercümesini 
okumuştur: «Düşman geldiği yerden oraya
dönecektir. Bu şehri kurtarmak için himaye 
edeceğim.>> (Tevrat İşaya: Fasıl 37, fıkra 
34-35). 

1918 mütarekesinin kara günleri içinde 
de asil ve necib kalınışdır. 

Fener Rum Orto
doks Patriki Meletios 
İstanbul'a geldikten 
sonra'musevileri rum
larla işbirliği yapma
ğa teşvik etmişse de 
muvaffak olamamış

tır. Meletios Haham
başı Becerano Efen
diyi ziyarete geldiği 

vakit! (İnşallah üç 
1 

ruhani reis - Rum. 
patriği, Ermeni pat
riği ve Hahambaşı- Hayim Becerano Efendi 
elele verip hak ve (Resim: o. z. Çakaloz) 



-----------------
menfaatlerimizi koruına~a çalışırız) damiş

tk. Becerano Efendi cevaben: 
;.__ Biz -ruhani reisleriz; vazüemiz dinin 

eemrettiii şeyleri yapmaktır. Ermiya Peyaam
ber şöyl~ diyor (Ermiye Fasıl 39, fırra 7) : 
«Sizi nefyettiğim, memleketin selameti için 
çalışını&, o memleketin iyiliği için dua edi
niz; çünkü o memleket selamet içinde yaşar
w, siz de selamet içinde yaşarsınız» diyor!. 
cevabını vermiş ve bunun üııerine konuşma 
zemini değişmiştir. 

24 Temmuz 1923 tarihinde Lozanda ak~ 
dolunan muahedename mücibince Türkiyede 
yaşayan gayri müslim ekalliyetlere bazı im
tiyazlar tanınıyordu. (Madde 42). Buna göre 
gayrimüslim vatandaşların aile efradı ara
sında aile hukukuna taalluk eden ihtilafların 
Türk mahkemeleri tarafından bu cemaatle~ 
rin dini örflerine göre hal ve faslı gerekmek
te idi. Hahambaşı Becerano Efençi başta ol
mak üzere türk-musevi cemaatinin ileri ge
lenleri hükO.mete müracaat ederek böyle 
haktan affolunmalarını rica ile diğer bütün 
vatandaşlara b.u hususlarda tatbik edilecek 
kanun ahkamının türk musevileı:i:ne de tat
bik edilmeeini istemişlerdir. 

Musevi encümeninin· bu kararından ha
berdar olan türk-ermeni karma encümeni ve 
rum ortodoks karma encümeni aynı suretle 
karar vermeğ~ mecbur kalarak mesailerine 
son verdiler. 

Atatürk Hah~mhaşı Becarano Efendi'yi 
yakından tanır. ve ona daima iltifatta bulu
:ı:ıurdu. 

Türkiye Hahambaşılığına intihap edil
dikten sonra Hayim Becerano Efendi fstan
bulda ikamet etmiştir'. Hastalığı esnasında, 
Cumhurbaşkanı olan Atatürk sıhhatinden 

haber almak için Başyaverini Hahamhaneye 
göndermiş ve tedavisi_ için nakdi hediyelerle 
hatırını istifsar etmiştir. 

Bütün hayatını ilme, irfana vermiş olan. 
bu müstesna ve mütevazi insan birçok yük
sek idealist'ler bilginler gibi ömrünü kimse-· 
ye sezdirmediği fakrü zaruret içinde geçir-· 
miş ve 3 ağustos 1931 de İstanbul'da, çok 
sevdiği · vatanı içinde fani hayata gözlerini 
kapamıştır. 

Dr. S. J. Becera.no -... ~··:· ·· ·-: - • ... 

BECERA.NO (88-
lamon J.) -- Sinir ve 
ruh hastalıkları he
kimi; müteveffa Ha 
hambaşı Hayim Be
carano'nun yeğeni

dir; 1915 te İstan

bul'da doğmuştur, 

1943 te Tıp Fakülte

sini bitirdi):den sonra 
asabiye ve akliye ih-

I~T AN:8t1L 

tisasını yapmıştır. Dr. Salamon Beceraııo 
Hekimlik kolundan (Re5lm: B, Şeren) 

başka felsefe ve mukayeseli dinler tar~hi, :~
hiyat ve psikanaliz'le iştigal eder; bunlara aıd 
muhtelif yazılar neşretmiştir. 1941 de yazıp· 
ta neşretmediği «Filozofik Sistemler» adlı 
kitabı Filozof Rıza Tevfik Beyin · taktirine 
mazhar olmuş ve bu . eser hakkında kendi 
elyazısı ile yazılmış bir önsöz'ü mevcuttur. 
1946 da «Tıbbi Formüler» ve 1954 tarihinde, 
«Tıbbi Tedavi Rehberi» iki ·eser neşretmişdir· 
ki memleket tababetine yardım edecek: 
kitaplardır. 

1stanbulda münfesih Hürriyet PartisL 
kurucularından olup 1957 seçimlerinde bu ( 
:parti tarafından İst~nbul milletvekili adayı; 
gösterilmiş idi. 

Tabibliği _ hastaların yardımına koşma: 

vecibesi bilen hekimlerdendir. 
BECERİKU (Nezihe) - Sahne ve film 

artistlerinden, 1916 da İstanbulda doğdu, 

Babası binbaşılıkdan mütekaid Hüseyin Ce
lal Beydir; Cumhuriyet Orta Okulunda ye
dinci sınıfa kadar okudu, tiyatro hevesi mek

teb sıralarında · iken 
başlayan Bayan Ne

. zihe, henüz onsekiz 

. yaşında iken "Sarı 
Zeybek" opereti ile 
sahneye çıkdı, sonra 
müteaddid operetler
de dans gös.te,riler~ 

, yaptı, ufak roller al
dı. İlk baş rolü, "Kah
veci Güzeli" filmin
de çobankızı rolüdür. 

Nezihe Becerikli Vazife aldığı onbeş 

(Resim: B, Seren) yerli filmd~n doku-
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zunda baş rolleri muvaffakiyetle temsil etti. 
s·ahnede de "Ocak çekirgesi", "Koca bebek", 
"Küçük şehir", "Şeytan tohumu", Dev ay
nası", "Allahın cezası" piyeslerinde oynadı. 

Hususi hayatında iyi. bir _ev kadını, mükem
mel bir yüzgeçdir, gayet giizel ata biner bir 
sportmendir. 

Hakkı Göktürk 

BECQUET (Thomas) - Belçikalı bir ka
tolik rahibidir; İsa'nin gerilmiş olduğu çar
mıhdan küçük bir tahta parçasını ihtiva eden 
bir adam boyu büyüklüğünde bir sal_ib ile 
ve dünya sulhunun tekrar kurulması temeıı
nisi ile bir devri alem seyahatına çıkmış, 16 
mart 1950 tarihinde de İstanbula uğramışdır. 
O tarihde 80 yaşlarında bulunan Rahib Th. 
Becquet bu seyahatı hakkında şu malumatı 
vermişdir: «Gövdesinde bir boşluğun içinde 
!sanın gerildiği çarmıhdan bir küçük parça 
bulunan bu salibi geçen sene (1949 da) Fi- · 
listine götürdük, '!sanın çarmıha gerildiği 
dağda büyük bir ayin yapıldı ve · dünyada 
sulhun avdeti içi.n bu salibin dolaşdırılması
na karar verildi; Filistinden Roma ya gittik, 
Papa salibi takdis etti, oradan sırası ile 
Fransa, İngi.ltere, Kanada, Birleşik Amerika, 
Meksika, Cenubi Amerika, Hawai, Filipin 
Adaları, Siyam, Hindistan, Suriyeyi dolaşdık, 
İstanbula . geldik, buradan tekrar Romaya, 
Romadn da Portekize gideceğiz; Portekizde 
mukaddes bir gün olan 13 nisanda büyük bi:r 
ayinde bulunacağız. Bu haç için halen Bel., 
çikada bir kilise inşa edilmektedir; Porte
kizden Belçika:ya dönüb sulh duası ile · dün
yayı dolaşmış haçı kendi kilisesine koyaca
ğız». 

Dünyayı dolaşan haç İstanbulda Ayia 
Triada Kilisesinde 
1:calmış, 17 mart gü 
nü _biri sabah 9,3p 
da, diğeri. de akşam 

18.30 da bu kilisede 
iki ayin yapılmışdır. 
Bibl.: Günün gazeteleri 

BEDAN (Artin Tı
bir) - Darphanede 
hakkaklik yapmış 

bir ermeni sanatkar-, 
Ra.hib Th. Bcequet dır. Sabık ' Pangaltı 
(R.eıifim: B. Şere•) Ermeni Kabristanın 

da tesadüf edilen mezartaşı kitabesine göre, 
1743 de doğmuş ve 1 Mart 1799 da vefat et
miştir. Hayatı hakkında başka bir bilgisi edi
nilemedi.· 

Kevork Pamukciya.ıı 

BEDAYll ASARI OSMANİYE - (B.: 
Bayram Hediyesi). 

BEDESTAN, BED.ESTEN -'- İstanbuld!!. 
bu isim altında üç büyük tarihi kapalı çarşı 
vardır: 1 - Cevahir Bedesteni, Mücevher 
Bedesteni, yahud İç Bedesten; 2 - Sandal 
Bedesteni; 3 - Galata Bedesteni. 

Bunlardan ilk ikisi zamanımıza kadar gel
miş, Galata Bedesteni ise en az bir asır ev• 
vel kalkmış, binası depo olarak kullanılmak
tadır. 

Cevahir Bedesteni yahud İç Bedesten 
eski revnak ve servetini ve büyük şehrin 
günlük h~yatındaki bazı hizmetlerini ve hu
susiyetlerini, kadim ananelerini ve manzara
sını kısmen kaybetmiş; Sandal Bedesteni ise 
büsbütün şahsiyetini kaybetmiş, manasız bir 
isimden ibaret kalmış, çarşılıkdan çikarak 
Belediyenin nezareti altında alelade bir mü~ 
zayede salonu olmuşdur. 

Bedestan adının türk lugatındaki izahı 
hakkında aşağıdaki satırları Mehmed Zeki 
Pakalın'ın «Osmanlı . Tarih Deyimleri ve te
rimleri» adındaki eserinden alıyoruz; bu 
eserin neşri İstanbul Ansiklopedisine takad
düm ettiği için, ayni kaynaklara sahih oldu
ğumuz halda, kalem edebimiz kendi· notları
mızın dercine bu nakli tercih etmiştir: 

«Bedesten üstü kapalı çarşılara verilen 
addır. Bezzazistan'ın muhaffefidir. 

«Lehçei Osmani»de Bedesten kelimesi 
için «Bez satılan bezzaz mahalli, nefis ku
maşlar satılan yer, sil!h bedesteni, cevher 
bedesteni, sandal bedestenin» izihatı vardır. 

«Kaamusu Türki» de ş~yle izah olunmuş
dur: «aslı bezesten, zebanzedi bedesten; kıy
metli kumaşlar ve silahlar ve mücevherler 
vesaire !?-liş verişine mahsus örtülü ve mah
fuz çarşı:.. 

«Ebuzziya Lugatı»nda: «ağır kıymetli 

eşya satan esnaf çarşısb mretinde tarif olun, 
duğu gibi Hüooyin Kazım Bey <;le kaamftsun
da «antika 0eşya alınıp satılan çarşı» diyor. 

((Kaamusu Osmani»de bezezistan kelime
si şöyl« izah olwımu~tur: ·«Ti.ir.kç«ie ,.ıan 



gski llede$1:eıı 
(W. H. R;u>tlett'deu ,&abiua, ~ca.ll eli ile) 
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bedestan, bedestendir; ağır, bahalı, . kıymet
dar kumaş ve eşya satan esnaf çarşısı demek
tir» <M. Z. Pakalın). 

Yukarıda kaydetdiğimiz üç bedestenden 
nefsi İstanbulda ilk ikisi Büyük Kapalı Çar- · 
şı içinde kapularla ayrılmış müstakil bina
lardır· Cevahir Bedesteni Büyük Çarşının 

' hemen göbeğinde gibidir,· bundan ötürü «İç 
Bedestet'f >~ adını almışdır; «Eski Bedesten·, 
Atik Bedesten» de denilir. Sandal Bedesteni 
Büyük Çarşının doğu kenarındadır, hatta bir 
kapusu doğrudan sokağa açılır, «Yeni Bedes
ten» isnü ile de anılır. 

Cevahir Bedesteıli, İç Bedesten, Atik = 
Eski Bedesten - Türk Ansiklopedisi bu ta
rihi çarşı hakkında şu malumatı veriyor: 

«Bedesten binaları için bir örnek sayıla-· 
cak olan Eski İstanbul Bedesteninde kasala
rın konması için yer altında yerler ve ayrıca 
dört tarafı kapılı 28 mahzen, dükkanların 

altında da sandıklar vardır. 2~ mahzenin 4'ü 
köşelerde, 24'ü de duvarların içindedir. Bun
lar üç dükkana bir mahzen düşmek üzere 
yapılmışdır. 

«İstanbul Bedesteni 1008 m2 olup içer
den bakılın.ca 15; dışardan bakılınca 23 kub
beii görünmektedir. -Bedesten 6 metre kalın
lıkla dört duvar ile 8 fil ayağı üzerine kurul
muşdur; kubbelerin 8 i bu fil ayakları üs
tüne oturmaktadır. 

«Halk ve esnaf kıymetli eşya.sırtı az bir 
ücretle Bedestende saklatırdı. Bu eşya ve pa
ranın sahibleri ölürşe, veya eşya ve para unu
tulur da mirascı çıkmazsa beytülmale. kalırdı. 
Fatih vakfiyesinden, Bedestenden Bitpazarı
na kadar uzanan k{smın ilk yapılan çarşı ol
duğu, Büyük Kapalı Çarşının da sonradan 
bunun dolaylarında kurulub bugünkü halini 
aldığı anlaş·ıımaktadır. 

«Eski Bedestenin Bizans yapıai. olması

na karşılık Sandal Bedesteni denilen Yeni 
Bedesten bir türk eseridir». 

· Mehmed Zeki Pakalın «Osmanlı Tarih · 
Deyimleri ve - Terimleri» adındaki büyük . 
eserinde Bedesten maddesinde Eski Bedes
ten için şunları yazıyor: 

«Bedest,enlerin en mühimmi İstanbul 

Bedestenidir. Kapusunun üstündeki kanadı 

açık kartaldan (kartal resminde~) da anla~ 
şılacağı veçhile Bedesten bin seneden fazla 

bir tarihe malikdir. Ogüst tarafından yapıldı
ğı rivayeti de vardır. Duyarların içerisindeki 
mahzenlerle kapusunun arkasındaki ağaç

sürgüler burada gecelendiğine delalet eder. 
İç duvarlarının sıyasız olması resim konul
mamış, veyahud .konulmuş ise sökülmüş ol
duğu zannını verir. Papazların çile çıkardık
ları ve riyazet ettikleri bir· yer olması ihti
malini hatırlatır. 

«Bedestenin altı metre kalınlığındaki 

duvarlarının içi dairen matlar 24 mahzene 
ayrılmışdır. Bu duvarlara mesned olmak 
üzere etrafı tamamen kagir mağazalar da 
onunla beraber yapılmışdır. Bedesten içeri
sinden ölçmek şartı ile 48 metre :uzunluk ve 
36 metre genişliktedir. İçeride 15 olarak sa
yılan kubbelerin üste çıkınca 23 tane olduğu 
görülür. Bu da bir eski mimari usulü olmak 
üzere kubbenin iltisak noktasına birer kubl;>e 

. ilave edilnüş olsa gerektir. 
«Bedestenin birincisi kuyumculara açı

lan fncicHer Kap•ısu, ikincisi halıcılara' · açı
lan Sahaflar Kapusu, üçüncüsü Bayazıda 

doğru açılan Zenneciler Kapusu, dördüncüsü 
de şimdi mobilyacılar dolu olan Kolancılar 

kapusu olmak üzere 4 kapusu vardır. Kubbe 
hizasındaki pencerelerin açılıp kapanmasını 

temin için yüksek ahşab geyinti yeri de ila
ve edilince Bedestanin dahili kısımları ta
mamlanmış olur. 

«Bedesten İstanbulun fethinden sonra 
Fatih tarafından rekabesi Ayasofyaya vak
fedilmiş ve mezad mahalli ittihaz olunmuş

dur. Çarşı olarak kullanılmasına karar veri
· unce içerisine dört tarafından yüzlerce. do
lab yapılarak oyma hücreler ve çekmeceler
le bezenmiş ve üzerine tahta yazı levhalar 
konulmuşdut». 

Nureddin Rüştü Büngül'ün «Eski Eser
ler Ansi~lopedisi» adındaki. eserinde Bedes-_ 
ten maddesinin «Bedp.steniıi tarzı inşası» pa
ragrafı M. Z. Pakalın tarafından · yukarıda 
naklettiğimiz bende aynen alınmış, her hal
de .. zühul eseri, alındığı yer zikredilmemiştir. 

İstanbulu bilenden biri olarak tanınmış 
ve muhakkak ki eserleri ile milli kütübhane
mize büyük hizmetde bı.ılu,nmµş ()sınan Nuri 
Ergin de İslam Ansiklop~disine yazdığı Be
desten maddesinde hakkında yukarıda nak
ledilen rakamları aynen verecek bu binanın 
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bir bizans yap1s1 olduğunu söy !emektedir. lesinde Bedesten hakkında şunları yazıyor: 
Topkapu Sarayı Müzesi Müdürlüijünden 

emekli muhterem Tahsin öz ise Eski Bedes
tenin b:ır bizans yapısı olduğunu kabul etmi
yor, Resimli Tarih Mecmuasında intişar et
miş «Kapalı Çarşının Tarihi» isimli makaa-

«Fatih vakfiyeleri 118 sandığı havi Be
desten ile etrafında 849 dükkanın yaptırıldı
ğını göstermektedir ki bunlarla Fatihin İs
tanbulun muhtelif yerlerindeki vakıf dük
kanlarının bütün sayısı üçbine yaklaşmakta-
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Eski Bedesten 

(Kesid resim: Ekrem Hakkı Ayverdiden). 

dır. 

«Bedestenin iç kapusunda bir kartal res
minin bulunması bu binanın Bizans zama- · 
nından kaldığı rivayetlerine sebeb olmuşdur. 
Halbuki vakfiyedeki sarahat, kontrüksyon 
ve malzeme bu binanın türk yapısı olduğunu 
gösteriyor. Kartal resimleri Selçukiler zama
nın.da da kullanılnıışdır. Bu resimli taş emsa
li vechile her hangi bir inşaat bakiyesi de 
olabilir». 

İstanbul Ansiklopedisinin pek değerli 
kalem arkadaşı ve türk mimarisi üzerinde 
selahiyetle söz sahibi yüksek mimar Ekrem 
Hakkı Ayverdi (B.: Ayverdi,. Ekrem Hakkı) 
«Fatih devri mimarisi» adındaki büyük ese
rinde Eski Bedesteni Fatih yapılarından ·bi
ri olarak gösteriyor; yukarıda · muhtelif ya
zarlardan aldığımız bendlerde bina üzerine 
verilen rakamların da son derece hatalı oldu-
ğunu kendi ölçülerine ve ihtisasına dayanan 
kesin bir lisan ile ifa ederek en doğru ölçü
leri veriyor; aşağıdaki satırları «Fatih devri 
mimarisi»nden alıyöruz: 

«Eski Büyük Bedestende duvarlar 6 
metre~değil 1,5 metredir; iç eb'adı da 45,3X 
29,5 = 1336 metre murabbaıdır. (!çerden de 
bakılsa, dışardan da bakılsa 15 kubbelidir), 
dışardaki ufacık tümsekler kubbe değildir; 
kurşun akıntısı için yapılmış beslemelerdir. 
Kuleden alınmış resi~lerinde 15 kubbe oldu
ğu vazıhan görülmektedir. Tahtezzemin mah
zen de kat'iyen yoktur. 

«Binanın Bizansdan kalma olduğu mese
lesine gelince, bir kapısında çift kartal resmi 
görülmekle bir binanın ·menşeine nasıl. hük
molunur? Bunu anlamakda mazuruz. Osman 

Nuri Ergin Bey Sandal Bedesteninin türk 
eseri olduğunu kabul ettiği halde bu binada 
ne fark vardır ki Büyük Eski Bedesten Bi
zans eseri olsun? Bina tamamen türk yapı
sıdır. Sandal Bedesteni temizlenmiş ve ta
mir edilmişdir, Büyük 'ıBedesten de temiz
lense ayni kisveye derhal bürünür. Bu kere 
o resmin mevzuu olduğu kapu, iki merkezli 
sivri tahfif kemeri altında basık ve klavo
lardan mürekkeb türk kemeri ile yapılm_ış 
ta~amen XV. asır üslubu bir türk kapısıdır. 
Diğer kapılar da aynen böyledir. Bina inşaat 
itibarı ile de, plan itibarı ile de tamamen 
türkdür. Ayaklar üstündeki büyük kemerler 
ve mahzenlere geçen küçük kapılardakiler 

hep sivri türk kemeridir. Ayak ve kemerler 
arasında· bu şekilde bir Bizans silmesine te:
sadüf etmedim; emsali umumiyetle bir ara
ba ve dik bir münhaniden terekküb etme
dedir, Duvarlar da tek tuğla sırasi ile ve şa
kuli . tuğla beslemede işlenmiş Fatih devri 
karakterini haiz satıhdadır. 

«Kubbe kasnakları düz satıhlı sekiz kö
şelidir. Bizans eserlerinde böyle bir_ kasnağa 

··tesadüf edilemez. Kaldı ki bu Bedesten, Bur
sada Yıldırım Sultan Bayazıd, Edirnede Çe
lebi Sultan Mehmed taraflarından yaptırılan 
bedestenlerin mikyası daha geniş tutulmu~ 
bir istihalesinden . başka bir şey değildir. 

Kubbe genişlikleri hemen hemen Edirne Be
destenine aynen uyar. Mahzen teşkilatı, ha~ 
rici dükkanları, köşe dükkanlardaki kutrani 
bölmeler, mahzenlerin havalandırılması, pen
cere ve tertibatı hep Edirne Bedesteninden 
örnek almışdır. 

«Bir Bizans armasına benzeyen bu çif-
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Eski Bedestenden bir köşe 
(Resim: c. Biseo, 18'74) 

te kuş, türkülerin bu tezyini motif• 
lere gösterdikleri müsamaha misali 
halinde, orada bulunmaktadır. Dü- · 
şünmelidir ki bina Bizans'dan kal
ma, arma da esasından- yerinde ol
saydı, galiblerin gözünden kaçmaya
cak ve eski Devletin remzini der 
hal yerinden atacaklardı. 

«Gazanfer Ağa Medre5esi kar• 
şısındaki Mimar Sinan yapısı büyük 
Kırkçeşmenin ayrış. taşı bir çift ta• 
vus kuşu kabartması idi, . şimdi bu 
taş Ayasofya müzesindedir. Bedes
ten yapılır iken bu kuşı,ı yerde gören 
Hazreti Fatihin inşaat esnasında ora
ya bizzat asdırdığını görünür gibi 
oluyoruz; 

«Bidyı kısaca tJ.rif edelim: Bu 
bedesten elli sene evvel yapılan 

Edirne Bedesteni planının bir sıra 

direk fazlası ile aynidir. Üç sırada 
onbeş kubbe 1,5 metre kalınlığın• 

daki etraf duvarlara ve 4,35X2,45 . 
eb'adında sekiz muazzam ayağa otu- \ tı ı/ 
rur. Ayaklar kesme taşla, duvarlar , 
bir sıra tuğla bir sıra düzgünce mo
loz taşi ile işlenmiş taşlar arasına 

şakuli tuğla beslemeler konmuşdur. 

Kapular içden ve dışdan iki merkez-

- 2t50 - İSTANBUL 
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li sivri tahfif kemerleri altında basık mer
mer kemerler ve mermer söve ve mil ya
takları ile yapılmış, kanadları gaayet 
kalın, pahlı mikab veya burmalı çivi 
başları ile tezyin edilmiştir. Bu kapuların 

son asırlardaki isimleri şimalde Sahaflar, ce 0 

nubda Takkeciler, şarkda kuyumcular, garb
da Zenneciler namını alır. Ayaklar üstünde 
ufak bir diş ve pahc\,an mürekkeb basit bir 
silmecfen sonra iki merkezli hafifce sivri ke• 
merler sağır kubbe kasnaklarına kadar yük
selir. Pencereler yalnız etraf dükkan duvar
larından daha yüksek olan mus.tatili büyük 
bedende bulunmaktadır. Bu pencereleri açıp 
kapamak üzere etrafında kaba bir şekilde 
ahşab gezinti yerleri yapılmıştır, bunun bir 
örneği de Galata Bedesteninde vardır. 

«Kubbe kasnakları türk yapıları karak· 
terinde sekiz köşelidir. Binanın içinde (diğer 
hatalı görüş ile duvarın içinde diyorlar, yani 
müteaddid duvarla 6 metre eninde tek duvar 

Eski Bedestendi!n bİr köşe 

· (Resim: C. Blseo, 1874) 
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gibi görüyorlar ufak sivri kemerli . kapılarla 
geçirilen 44 mahzen vardır ki mümasili Edir
ne Bedesteninde olduğu gibi dört sathı mW.li 
tonozlarının en yüksek yerindeki bir delik
den hava alır; ziya tertibatı . yokdur. Etrafda 
binaya muttasıl .57 dükkan ve 12 ufacık do
lab yer( bulunmaktadır. Kapı yanına gelen
lerine Edirne Bedesteninde olduğu gib_i 45 
derece meyilli kutrani bölmeler -yapılarak 

birer . dükkan kazanılmış ve önlerine yukarda 
~öylediklerimizden 4 dolab yerleştirilmişdir. 

<Bina içinde ayaklar ikişer ikişgr ah
narak. ,dört ada teşkil olunmuş ve kapılardan 
kap_ılara haçvari iki,· ve etraf da dört yol bı
rakılarak iki sira alt ve üst dolablar yerleş
tirilmiştir. Sekiler altır:daki dolab adedi 428, 
üstündekiler 324 adeddir. İlk · inşasında 128 
olan alt dolablar, yani sandikların asırlar 

boyunca artarak 428 e baliğ oldıiğuna dikkat 
etmeİidir. 

«Hulasa bütün hususiyetleri ile bir türk 
eseri olan zav~llı Eski Bedesteni en zayif bir 
mesned olan bir kartal resmine bakıp vaftiz 
etmeye sebeb yokdur. Yapılışı, kullanışı-; an'-

anesi tamamen türkdür. Adet ve usullerinin 
bozulmadan kalması · ve pisliğinin temizlene
rek ortaya çıkarılması elzem bir eserdir> 
(Ekrem Hakkı Ayverdi). 

Halk ağzında \ıe eski metinlerdeki muh
telif isimleri i.le «Cevahir Bedesteni», «İç 

Bedesten» ve «Eski, Atik · Bedesten~ · denilen 
Büyük Bedestenin binası üzerinde mımarı 

deliller ile son ve kesin söz, aydın olarak gö
rülüyorki -Ekrem Hakb Ayverdinindir. Bu 
açık beyan, plan ve resim karşısinda b-tı bina
nın bir bizans yapısı olduğunda ısrar etmek, 
avam! tabir ile «uçsa dahi keçidir~ demek 
olur. 

Ananeleri, nızaınları; adet ve usulleri, 
içindeki hayat ile Büyük Bedestenin edebi-
yatı da :ıengindir. • 

On yedinci asır ortasındaki durumunu 
büyük seyyah ve muharrir Evliya Çelebinin 
üslubkar kaleminden öğreniyoruz: · 

. «Esnafı Bezazistanı Atik - i'stanbulun 
izdiham ·ve güzide yerinde Ali Osmanın ha
zinei azimi bir bezazistandır ki guya Kal'ai 
Kahkaha'dır, Ce~nii erbabı seferin, ·· vüzera. 

_ > . ve ayanın malları bun 
6
~ ·~. -·~~ dadır ki ziri zemin-.-:~ ..,,.,.,______ . J;At ıı d . . .. d 

· · ~ / . 1/ -:., , l~fı f e nıce yuz em~r ka-
,,:,;- ,~ , __ - _ 0jt' pulu mahzenlerı var-

,,:~----~ ,, _ ::-- ~ dır. Sene 857 (1453) 
;,%--if :~ )1-,/' ~ tarihinde Ebülfetih 

? ~ .! 1/ı,~ s_uı_tan _M,:hmed Gaa-
/"~ ' ~ ~ zmın bınasıdır ki şed-

\~"" dadi binadır. Canibi ~>r erbaas!. taşrasında ke-
-~ ? ('l 1 

· çeciler, sahaflar, tak
yeciler, boğasıcalarl, 

klabdancılar, sırmacı
lar, kuyumcular ile 
muhattir. Çar kuşe
sinde kal'a kapulari ~-

~-'-;~-::--- gibi metin, Kavi. de-
~ .:-..::-~~ mir kapulatı vardır. 

_,;, _:::,;, --~- ş· Al _,. -. .; - ç- . _ ;:;::~_"Jf:..,,;.' ıma e nazır Sahaflar 
· -,;,.s -:::-'.-~~:::~: --:--~ kapusu, . garba mekşuf 

~~S --:: . .,.- ~ Takyeciler kapusu, ce-
- . -~ -- rıtıba meftuh Gazaz-_,_ ~ --- --.. :;;. 

_,/-.:..._ ~ ::-:=-::-.-o'! _ ,;:::... l~r kapusu, şarka kü-
.. ~ .. · -·' .. - - · .. ----- şade Kuyumcular Ka-

Eski Bedestenden bir köşe 
(Resim: C. Blseodan B, Seren eli ile) 

pusu vardır ki bu ka-

pu üzere kanadlarını 
açmış mehib bir ku · .. . ş 
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sureti vardır; bu sureti kapuya nakşetmek
den meram: «Kesb ü kar dedikleri bir hava 
olub tayaran itler vahşi bir kuşdur; eğer bu 
kusu bir nezaket ile sayd idebilir isen bu 
be;azistanda kar idebilirsin» nasihatini if
ham etmektedir. Amma hakkaa ki acib rem
zü vasiyettir .. Bu Bedesten içre kagir payeler 
üzre bir aded rasası milgftn ile mestur kub
bei azime ( ?) vardır ki canibi erbaasında de
mir kapaklı pencereler vardır. Dairen matlar 
kubbe etraflarında ademler gezüb demir ka
pakları kapayacak tabakaları vardır. Bedes
tendeki şahrah dört sokağın yeminli yesarı 
cümle 600 dükkandır. Kat kat cümle 2000 
dolabdır. Her dolab sahibi feragat idüb fü
ruht etmek dilerse beşer bin kuruşa ~-ıutiya 
gibi satılır. Sabahdan kuşluk vaktine kadar 

'U 
işler bir karhanei azimdir ki içinde cümle 
zikiymet eşya bulunur. Bunda biner, ikişer 
biner gemiye malik bezirganlar vardır. 

«Esnafı Pasbanı (bekci) Bedestanı 
Atik - Nefer 70. Bunların nazırları padi
şahın hazinedar başısıdır. Bunlar kefilli müs
lüman ademlerdir ki her gece Bezazistan 
içindeki ·kandilleri çırağan idüb yakarlar. 
Pirleri Akir Hindi'dir ki Selman Farisi ke
merbestesidir, kabri Mısırdadır. Bunlar öyle 
miitemed ademlerdir ki Bedestende olan do
lablar açık kalub nice Mısır hazinesi hesabını 
ancak Baııi . bilür mücevherat, murassaat 
meydanda yatdığı halde asla el atmazlar. 
Emri padişahi ile gedik sahibi didebanlardır. 
Şehiremininden ulfi.fe abil yerleri mahlul 
oldukda Bedesten hammallarının müst~hak
larma verilir. 

«Esnafı Hamına.lanı Bedestan - Nefer 
300. Pirleri Peygam Ali'dir, Selma.nidir, Teb
rizdedir. Bunlar Bedestan haricinde. hizmet 
ederler, Bedes.tanın dört zincirli kapusundan 
içeri girmezler, ancak taşradaki esnaflara 
hizmet ederler. Her gece esnafların sandık 

ve metalarını taşıyub Bedestanın taşra mah
zenlerine harik korkusundan istif ederler , 
taşra dükkanlar boş kalır. Zira her dükkan 
sahibleri baid yerlerde olur. Ordu esnaf ala
yın da bu hammallar·dahi arkalarında yasla
ma semereleri, ve ellerinde ipleri ve bellerin
de kılıcları ile ubur ederler. 

«Ensafı Dellalanı Bedestanı Enderun 
(İç Bedesten) - Pirleri Ebunnidadır. Bun-

lar da eli beratlı, gedik sahibi, muhteşem, 
mutemed ademlerdir ki Bedestan içinde hiz
met ederler, taşra çıkamazlar. Cümlesi alay 
da cevahir raht, kılıç, gaddare, kürk, gayri 
zikiymet esvablar omuzlarında ubur ederler. 

<<Esnafı Dellalanı Bedestanı Birun (Dış 
Bedestan, burada Bedestenin dışı manası
na) _ Cümle 200 nefer. Elleri beratlı değil
dir amma mfıtemed kefilleri vardır. Bunlar 

' . 

da omuzlarındaki metaları ile: - Bin kuru-
şa cevahir kuşağım! .. İki bin kuruşa üstüfa
nım !.. diyerek geçerler» (Evliya Çelebi, Se-

yahatname, I.). . 
Evliya Çelebinin Bedesten esnafını bü-

yük servet sahibleri göstermesine ve Bedes
ten dellalları için de muterned müslüman 
adamlar demesine rağmen, .on altıncı asırda 
Divanı Hümayundan Bedestenliler hakkın
da çıkmış bir ferman Bedesten esnafı ile 
dellallarının hilelerinden acı acı bahsetmek
tedir• fermanın bu günkü yazı dilimize çev-, 
rilmis sureti şudur: 

«İstanbul Kadısına ve Ayı:ı,sofya Müte
vellisine hüküm ki ) Bedesten Ayasofya vak~ 
fına bağlıdır) , 

« Bedestende satılmak için dellala veri
len şeyleri Bedesten esnafından müslüman 
ve kafir bir kaç kişi ittifak idüb satılacak 

şeyleri mikdar akçeye cıkardıklarından son
ra artık artdırmayub dellal da bu adamların 
havasına uyub ziyade eylemez deyüb malın 
sahibi de (paraya ihtiyacı olub) malını za
ruri verdikde bu sefer bu adamlar o malı or
talarında müzayede idüb satarlar, asıl _sahi
bine verilen paradan ald~ları sekizde bir 
kardan nice akçe ziyadeye çıkarub sonra baş
kasına satup kar aralarında taksim ederler
miş. Bedestenliden biri dellal elinden beş
yüz akçeye aldığı şeyi yine dellala verüb 
beş yüz elliye satılırmış (malın asıl sabinen 
hakkı olan elli akçelik fark bu suretle Bedes- . 
tenli elinde kalırmış). Bu iş müftüden istif
ta olundu. Müftü tamamen haramdır, cümle
si cezalandırılıp mütevelli bu makuule ha0 

iklerden dükkanlarını alup muamelatı doğ
ru kimselere vermek lazımdır, bu makunle
lerin hilelerini bilüb de men etmeyen kah
yaları da hayırsızdır diye fetva verdi. 

«Buyurdum ki bu fermanım vardıkda 

bu husunda dikkatli olun. Evvela Bed.eaten 
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k~thüdalarma ve beJjrganlarma ve dellalla
rına fetvayı şerifi anlatın, muhkem te..'1.bih 
eyleyin ki bundan böyle gerek bezirgan ve 
dellal gerek gayri kimseler böyle hile ve 
hud'a etmiyeceklerdir. Şer'~ şerife muhalif 
kimseye iş yaptırmayın. Tenbihden sonra 
kim ki hile hud'a yaparsa, dükkan sahibi 
ise elinden dükkanını alıp, ser'ari da cezası 

· ne ise verin, dellalı da tevkif idüb gönderin, 
küreğe konulsun. Bu fermanı sicile kaydedin, 
daima hükmü ile amal olunsun. Fi 15 rama
zan 981 (8 ocak 1574J». 

On sekizinci asır sonlarında hiciv üstad
larından Süruri, İç Bedestendeki dükkanları 
«dolab» ve kendilerine «Hoca, Haceği» deni
len bedesten esnafını şöyle hicvediyor: 
Ey hicegi seninle Bedestende müşteri 
Alış veriş iderdi her işin dotaab iken! .. 

Büyük Eski Bedesten ve dolayısı ile İs
tanbul bedestenlerinin ahvali . hakkında M. 
Z. Pakalın «Osmanlı Tarih Deyimleri ve Te
rimleri» adındaki eserinin Bedesten madde-

. sinde şunları yazıyor: 
« Eski ve Yeni Bedestenleri, Büyük Ka

palı Çarşının diğer kısımlarından ayıra~ iki 
hususiyet vardır: 

1 - Bedestenlerin sabahları geç açılıp 
akşamları da ikindi ile beraber kapatılması. 

2 - Bedesten tüccarlarına ~<Hacegi» ~dı 
verilmesi: . 

«Gı1ya Bedesten tanzim edildikden son
ra dükkan - dolablar) bir müddet ders hoca
larına, harclıklarını temin maksadı ile tah
sis edilmiş ve Bedesten esnaf - tüccarlarına 
hundan dolayı Hacegi adı verilmiş. Hocalar 
derslerini okutdukdan sonra öğleye bir iki 
saat kala Bedestene gelir, ve burada zaman
larının çoğunu ders bakmakla geçirirlermiş. 
Dolabların üstüne mErdivenle çıkılmak za
ruretini doğuracak dereceye gelen aşkın do
labları .da kitab koymak için onlar icadeyle
ınişler. 

«Halbu ki Bedestenlerin açılması bura
daki iş sahihlerinin çarşının en ref~hı'ı ve 
en zengin tüccarlarından olması, alelade es
naf g~b~ sabah karanlığın.da dükkan açmağa 
ınecburıyet duymamalarındandır. Erken ka
pama keyfiyeti de, hem bu halin, hem de 
Bedestenin, çarşının diğer kısımlarından da
ha kapanık ve loş olmasının neticesiçlir. Bun-

dan brışka Bedestenlerde alınub satılan mal
ların cins ve mahiyeti hususi bir muhafazayı 
istilzam ettirdiği için, dükkanların erkence 
kapatılarak Bedestendeki yabancıların gün 
kararmadan dışarıya çıkarılması• da ayrıca 
bir emniyet tedbiri idi. Medreselerin tedris 
usulleri ile medrese hocalarının terfi ve te
rakki yolları kanun ve nızamlarla tayin edil
miş olup müderrislerin çarşılarda ticaret 
ile de meşgul olabileceklerine dair o kanun 
ve nizamlarda hiç bir işaret yokdur. 

«Bedestenin iyi blr halde muhafazasını 

temin ve müzayedelerde münadilik (dellal
lık) yapmak için de 18 kişilik bir bölükbaşı
lık teşkil edilmiştir. Biri Nanpareci, diğeri 

Küçük Ağa adını taşıyan iki zabit bunlara 
nezaret etmek üzere tayin olunmuşdu. Bu 12 
bölükbaşı birbirlerine karşı kefildi ve mün
hal olunca yine kendi intihab ve kefaletleri 
ile yenisi alınmak üzere her bölükbaşıya 
ayrı ayrı fermanlar verilmişdi. Daha sonra 
12 seyyar münadi ilave olundu. Ayrıca Pas
ban adı verilen bekciler vardı . 

«Esnaf, münadi ve muhafızlar (bekçi
ler?) sabahları tahminen kaba kuşluk deni
len bir zamanda gelirler, bekcilerin ve müs
takil hizmetleri olanların ( ?) girip çıkması 

··- için Büyük Kapalı Çarşının açıldığı esnada 
da İnciciler Kapusunun arkasından tak tak 
vurarak: - Buyurun duaya! .. diye bağırır
lar, esnaf ve ehali içeriye girdikden son;; 
tam ortada muhafızlık· dolabının önüne sı
ralanırlardı. Bekcibaşından kıdem itibari ile 
bir sonra gelen ve adına Duacı denilen bö
lükbaşı tarafından padişahın ve askerin se
lametine, gelmiş geçmiş (bedestenlilerin) 
ruhlarına rahmet niyaz edilir, ve bir de Sela
tentüncina okunur, akabinde de dellallara 
hitaben:_,_ Tavcılık yapılmayacak, mal ka
patılmayacak, kefilsiz mal alınıp satılmaya
cak! .. tenbihatdan sonra mezada başlanırdı. 
10,000 kuruşdan fazla değerde bulunan mal
lar yalnız perşembe günleri müzayede olu
nurdu. Bunların dellallarına Huzur inüna
disi adı verilirdi. Öğle zamanına kadar eşya · 
müzayede edilir, mal sahibleri beklemeyüb 
~itm_iş ise öğle namazından· so~ra son pey 
uzermden, mal sahibinin muvafakati alınıp, 
mal satılırdı. Dellallık yüzde yarım idi. 

«Akşaın olub herkes gitdik:den sonra üç 
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kapu kapan-ır, yalnız İnciciler kapusu çarşı
nın tamamen boşalmasına kadar · yarım açık 

· bir vaziyetde, kaputla bekci beklemek sure
ti ile durur, ve burada büyük dolabların alt
larına, kuyumcuların akşam muhafaza için 
bırakub sabahleyin tekrar aldıkları sandık

lara mallar konulurdu. Ondan sonra o kapu
tla kapanır, içerde kalan nöbetci bölükbaşı 

ile bir de yamağı. tarafından, ellerinde kalın 
bir sopa ve bir de tabanca olduğu halde Be
destenin içi güzelce arandıktan ve kimsenin 
kalmadığına kanaat edildikden sonra gidip 
otururlardı. Bundan sonra da el tetikde, ku
lak tıkırdıda sabaha kadar beklerlerdi. . 

«Bankalar, (Banka kasa:ari) yok iken, 
bütün İstanbul halkı (içlerinde kıymetli eş
yaları mücevherleri parası bulunan) ağzı 

mühürlü sandıklarını, (sonraları) kasalar~ı 

Bedestene koyar ve mukaabilinde bir mak
buz alır giderdi. Sahibi geldiği zaman bir );>ö
lük başının nezareti altında sandığın konul
duğu mahzene gidilir, bölükbaşı kenarda du~ 
rarak emanet sahibi sandığından alacağını 

alır, koyacağını koyar, tekrar (kilitleyip), 
mühürleyüb mührünü bölükbaşıya gösterir
di. Eşya muhafazası ve dellaliye ücretinin 
yüzde yirmisi Bekcibaşı denilen ser muha
fıza aid olub bakiyesi diğer 11 bölük başı 
arasında mütsaviyen taksim olunurdu» (M. 
Z. Pakalın). 

Büyük eseri sadece maddeler tesbit edi
lip sıralanmış olsaydı bile müstesna bir kıy
met ifade edecek olan M. Z. Pakalın yukarı
daki malumata kaynak göstermiyor. Geniş 
kısmı Nureddin Rüşdü Büpgülün Eski Eser
ler Ansiklopedisinden hemen harfiyen · alın
mışdır. Nihayet merhumun adı ancak şu son 
paragraf da zikredilmektedir; 

«Zamanımızda eski eserler . hakkındaki 
bilgisi ile tanınmış olan Nureddin Rüştü 
Büngül Eski Eserler Ansiklopedisi adındaki 
eserinin Bedesten maddesinde dikkate de. 
ğer şeyler söylüyor: Hocaiardan ibaret olan 
ilk teşkilat bir müddet devam ederek Hoca
lar arpalıklara kavuşmak sureti ile peyder
pey esnaflığı terk etmişler ve bunların yeri
ne top ve • çenber sakallı, ağabani sarıklı, 

kürklü, kerrakeli, kerli ferli adamlar kaaim 
olduğu gibi bunlar tarafından «Bedesteni 
A,tik ve cevanibi erbaası Esnaf Loncası» adı 

ile bir lonca teşkil eylemişlerdi. Hicri X. 
(Miladi XVII.) asra doğru bütün büyük ke
faletler burada yapılır ve hükumetce mu.te
ber tüccar burada bulunurdu. Loncanın orta 
sandığı da vardı. Bu sandıkda esnafdan muh
tac olanlarının cenazesine, dellalların hasta
lığına, ve bir çok hayırlı işlere paralar dağı
tılırdı. Bedestenliler çok açıkgöz ve tecrübeli 
olduklarından vükela ve vüzera gibi büyük 
devlet adamlarını ve memleketin zenginleri
ni Bedestene alışdırmışlar, hergün öğle üzeri 
bunlar gelir, samur kürkler, lahur şallar, 

mertebani tabaklar, mineli enfiye kutuları, 

yakutlar, zümrüdler alırlar, ve kimin dola
bına oturmuşlarsa o hocayı zengin ederlerdi. 
Burada anberli kahveler iç_ilirse de çubuk ve 
nargileye müsaade edilmediği gibi içeriye 
hiç bir zam'l!l ateş konulmazdı. 

Bedestenin kassam mahkemesine · aid 
dolabın üstünde, içerisinde Allah, Muham
med, Ya Müstean yazılı mozayıkdan büyük 
bir levha vardı, bu levha hala, orada dU:rı::nak
tadır. İkincı Mahmud zamanında Bedestene 
ahşab bir mescid de ilave edilınişdir». 

Muhterem Pakalın bu paragrafda da ma
alesef pek güzel satırları, bir zühul eseri ola
cak almamışdır; mesela: 

«Bedestenliler arasına Billuri Nuri Ba~ 
ba gibi pek zarif adamlar ve kıymetli sanat
karlar da girmişdir», «İkinci Sultan Mahmu
dun mescidine gaayet zarif çeşmi bülbül bir 
kandil asılmış bulunuyordu. Benim orada 
idare heyetinde ve katibi umumi bulundu
duğum zamanlar evkafdan istenilmiş isede 
verdirmemiştim; gaaliba sonradan icabına 
bakmışlar» gibi. 

Merhum Nureddin Rüştü Büngül, bazı 
büyük hataları ve azametli noksanları olma• 
sına rağmen pek . kıymetli ansiklopedisinin 
Bedesten maddesind :ı «Bedestenin devri fet
reti», «Bedestende geçen bazı hadiseler» di• 
ye hakikaten önemli hatıralar tesbit etmiş
dir; merhum şöyle anlatıyor: 

«Meşrutiyetde, 1329 (M. 1913) ben de 
oraya girdiğim zaman bir kaç kişiden başka 
ne zengin ne de ,dürüst ahlaklı tüccar göre
memişdim. Çoğu riyakar, bir kaçı da ipsiz 
sapsız kimseler kalmış ve bölükbaşılar da 
tam adedlerini dolduramamışlardı. Bu aşağı 
doğru iniş harb içinde bir az canlanmış, 
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banknot bereketine bilir bilmez para kaza
nan kimselerle dolmuş 't'.e gayri tabii alış ve
rişler de devam etmiş ise de nihayet o serve
ti uzma sönmüş, ve o zengin hacegiler ölmüş, 
ahzü ata da bir varmış bir yokmuşa dön
müşdü. 

«Bankalarm intizama girmesi, kıymetli 
eşya kalmaması, ve asayiş müemmen_ olup 
hırsız korkusunun da azalması gibi · sebeb
lerden dolayı · muhafaza için getirilen eşya 
ve müvecherat da kalmamış, bilhassa müza
yede işinin oradan kaldırılması dolayısı ile 
(İç) Bedesten tam bir sukuuta uğramışdır. 

(Bedestenin muhafız teşkilatı da küçülmüş), 
bir ihtiyar bekci ile bir bölük başı kalmışdı. 
Elli senelik emekdar bekcibaşı Bay Osman 
bir refiki ile hayatını sürüklemektedir 
(1939). 

«Bedestende muhafaza edilen eşya ve 
mücevheratın muhafazasına fevkalade itina 
edilir, yerlere düşenler, ve dışarda unutulan 
mücevherat ve nakid alınıp idare heyetine 
verilirdi, onlar da sahibini bulur, verirdi. Bö
lük başılar gözü tok ve namuslu adamlardı, 
bir defa Hacı Tahsin namındaki bölükbaşının 
yerde bulub bana teslim ettiği bir kutu içeri
sinde 20;000 liralık çıplak pırlanta sahi1'i 
olan Sarı Tatyosa teslim edilmiş ve kalb 
hastalığından ölecek bir halde elmasların, 

pırlantalarım diye çırpınır iken imdadına ye
tişilen bu hasis, duygusuz adamdan bu bek
çilere verilmek üzere bahşiş bile alamamış
dık. 

«Bedesten bir. 10k iğrene hikayelere ve 
gülünç vakalara da zemin olmuş· ve içinde 
yaşayan bir çok fırıldakcilar da senelerce, 
asırlarca dolabını çevirmişdir. Müşteri gelir
ken hemen kollarını sıvayub abdest alacak· 
vaziyetde bulunur, dudaklarr da riyakar mı
rıltılarla dolu olduğu halde göstere göstere 
abdestini alır ve duasını okur, müşteriyi bil il
tizam beklete beklete usandırır, sonra besme
leler le defterini açar, sermayeye zam ettiği % 
100 den sonra helalinden %20 daha zam ede
rek malını satar; yahud gözleri yaşlı,· kucağı 
çocuklu, koltuğunda bir boğça kıymetdar şal
lar, kumaşlarla, veya cebinde- mücevheratla 
gelen bir yetim anasını tatlı tatlı dillerle: -
Buyurun hanımefendi, safa geldiniz, hoş gel
diniz, Allah rahmet etsin, ah ne kadar hu-

kukumuz vardı!. diyerek kadını ölüsüne bir 
kat daha acındırdıkdan ve bu suretle şuur

suz bir hale getirdikden Sonra: - Senin ken
di kızımdan farkın yok, merak etme!.. falan 
diye tatlı sözlerle tatmin ettikden sonra: -
Seni gördükce alim Allah içim sızlar, Allah 
bağışlasın nur topu gibisin, elbetde bir hak
kında hayır !ısını daha bulacağız!.. falandan 
sonra: - Al şunu şimdilik harçlık yap da 
malı aceleye getirmiyelim, şöyle tuzu ile, 
biberi ile satalım!. diyerek elindeki boğçayı 
alır, kadını savar, bir kaç gün sonra 500 lira 
değerindeki şalları, kumaşları türlü türlü 
şeytanetlerle, desiselerle kadıncağızı kandı

rarak elli liraya alır, ve hainane: - Bunla
rın değeri otuz beş kırk liradan . fazla değilse 
de bende hem Allah korkusu var hem de 
merhum ile içdiğimiz su ayrı gitmezdi!. diye
rek malların üstüne yatar ve bu suretle ka
dının mallarını tüketinceye kadar kadını so
yar, soğana çevirir ve hiç parasız kalınca da 
ahbab karşılığı, fıkaradir diyJ orta sandığın
dan beş o:r.. kuruş da alıverir ve ondan sonra 
tesadüf ettiği zaman artık malı kalmayan 
kadını tanımaz olurdu. 

«Bazıları da mal boğçasını koltuğuna 

alır, dükkan dükkan, mağaza mağaza gezdi
rir, bulduğu 150 lirayı: - Buna otuz lira 
veriyorlar ama merhumun hatırı var, sana 
da para lazım, haydı, kırk liraya alalım, sa• 
tılmaz ama Allah yardımcımız olsun!. diye:
rek 40 lirayı verir ve içinden dellallığı al
mayı da unutmaz. Hacegi Efendi bu suretle 
helalinden kazandığı 60 lirayı dolabına atar 
iken zavallı mal sahibi de: - Hacı Baba
dan Allah razı olsun, o da olmasa otuz da 
etmiyecekdi!. diyerek evinin yolunu tutardı. 

«Bazıları da orada :maskaralıklarla günü
nü gün ederdi. İşte bu gibi manevi sebebler 
de karışarak evladına mal bırakan ünlü zen
gin bedestenliler de beş on senede bir var
mış bir yokmuş hale gelirlerdi. 

«Son zamanlarda fonograf çıkdığı sıra
larda bir zat Bedestende bir dolab tutarak 
ticaret etmeği kurmuş, ve tutduğu dolaba 
her kesin hilafına bir kaç fonograf makinesi 
yerleşdirerek müşteriye beğendirmek için 
çalmağa başlamış. Bundan kuşkulanan be
desten hacegileri adamcağızı loncaya çağıra
rak: - Burası besmele ile açılır, dua ile ka-
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panır bir ocakdıt, burada çalğı yasakdır ! .. 
derle~·se de, ne de olsa eskisi kadar boruları 
ötmedi~inden dinletemezler. Heyetce zabtiye 
nezaretine müracaat ederler: ....:.... Ticaret ser
besttir, ne yapalım?!. cevabı verilir. Bedes
tenliler bu işd.::· mağlub avdet ettikleri sıra 
Bedesten esnafından Deli I"'ı:ustafa isminde 
birisi: -- Bu işi bana havale edin, ben onu 
Bedestenden çıkarırnn ! der, ve ertesi günü 
koca bir bekci davulu getirerek dolabına 

asar, fonografınm müşterisi gelib de çalma
ya bruılayınca Deli Mustafa da davulu omuz
lar, gümbür gümbür öttürmeğe başlar. Fo
nografın sesi işidilniez olur: ___:_ Ne yapıyor
sun Mustafa?!. diyenlere: - Ticaret serbest 
değil mi, davulu müzayede ediyorum!.- der
miş. Bir kaç gün sonra dikiş tutturamayaca
ğını anlayan fonoğrafcı Bedesteni terk idüb _ 
kaçar. 

«Bedestenlinin zevksizlik ve bilgisi_zliği 
de son dereceye -gelmişdi. Kırık su:rahiden 
nargile yapar, nargile ağızlığını sigara ağız
lığına çevirir, kalemtraş sapını kaşığa, kaşık 
sapını kalemtraşa geçirerek anlamayan ec
nebilere ve. antikacılara satarlardı. Satışları 
da türkün zevkine sedyesine hiç - uymayan 
bir tarzda idi; malına 100 lira isteyib 5 lira
ya satanlar görülmüşdür. 

. «Bir malı satub da ucuza verdiğini anla
yınca hemen koşub giderek mal sahibi razı 
olmadı diye ağlayarak sattığını geri alanlar 
da çokdu. 

«Bedestenin dolabcıları Sünbülzade Veh
bi Hocayı da -aldatmış olacaklardır ki şair: 

Yok Bedestanda muvafık bir ferd 
. Çün yiğit başlarıdır en namerd 

diye şikayet ediyor. 
«Bedestende İki.nci Mahmud zamanında 

yapılmış bir mescid olduğunu söylemişdim. 

Son zamanlarda· esnafın sermayesiz, işsiz ta
kımı zaman zaman burada müezzinlik eder
di. Bir gün bunlardan birisi ezan okurken, 
(Balkon-şerefenin) dibind8ki dolabda bir 
kaç kişi arasında bir mal kapatılmakda ol
duğunu görür: - Hayyalessala !.. derken 
sesini kısıb aşağıya da: - Parmağım içinde 
Hacı!.'. diye seslenir: - Hayyalelfelah! .. da 
da: - İmşayım! .. diye ilave eder. Buna şa
_hid olan fakat meselenin ne olduğunu kes
cliremeyen bir şakı asab bana geldi, mütees~ 

------------------
sir müteessif: - Va:llah azim Ezanı Muham-, 
ınedi Bedestende başka!. Hayyalessala par
mak içinde, hayyalelfelah im~a!.. diyorlar, 
meşrutiyet ezanımı?! diye sormuşdu» (Nu
reddin Rüştü Büngül, Eski Eserler Ansiklo
pedisi). 

İstanbulun günlük hayatı üzerine Ak
şam gazetesinde yıllarca pek güzel yazılar 
neşretmiş olan kıymetli röportaj muharriri 
merhum Cemaleddin Bildik Eski Büyük Be
destende dolaşmayı da ihmal etmemişdir, 

aşağıdaki satırİar o makaaleden almmışdır: 
«Bedestende bırakılan emanetlerden se

nede 2-4 lira arasında bir ücret alınırdı. 
«Emanet eşya defterinden öğrendiğimi

ze göre bugün bile 36 sandık, 5 kasa, 1 çek
mece, 3 denk eşya Cevahirciler · çarşısında 
«emanet» kaydile beklemekte -ve çok garip-· 
tir ki bu eşyalar da 1934 yılındanberi aran
mamaktadır. 

«Emanet servisi şefi B. Hüseyin Kayar
dan, bunların içlerinde ne gibi 'eşyalar bu
lunduğunu öğrenmek istediğim zaman: 

Malum değildir ki diyor, bu kadar uzun 
zaman aranmıyan bu eşyalarda.n bir kısmı 
çürümeğe bile yüz tuttu. Öyle sanıyoruz ki 
sandıklarda tapu senetleri, sair kıymetli ev
rak, naftalinlenmiş halı da vardır. 

«Yıllardanberi bekleyen bu emanetlerin 
sahipleri vefat etmiş olabilir. Fakat verese
leri · tarafından aranması hususunda bir iyili
ğimiz dokunur mülah_azasile defteri gözden 
geçiriyorum. 

1 - Horhor caddes~pde 92 numaralı ha
nede mukim Yenişehirli Malik efendi zade 
Kevkep bey ... -Bu adreste bir yeşil sandık 

,kayıtlıdır.· ki 1934 yılındanberi aranmıyan 

emanetler_ listesine geçmiş bulunmaktadır. 
2 .- Kadıköy Osmanağada Karayani so

kağında Hayriye tüccarlarından Hacı Amned 
efendi zade Mehmed Sait bey adresine ka
yıtlı bir sandık da 1335 (1919) yılından be
ri aranmamıştır. 

Bu sandıklarda kıymetli ve bozulmıya
cak eşyalar bulunabileceği ihtimalini işaret 
eden emanet servisi şefi B. Hüseyin Kayar: 

- Belki de, diyor, vereselerini mühim 
bir servete sahip kılacak tapu senetlerile pa
ra da vardır bu sandıklarda ... Fakat verese
lerinin haberleri yok ki.;. 
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- Niçin birer mektupla o adreslere ha
ber verilmedi? 

- Versek de o adreste başkas~nın otur
duğunu .görüyoruz. Bu suretle emanetlerin 
vereseleri haberdar edilememiş oluyor. 

Her neyse ... Defterden bir iki yaprak 
daha çevirelim: 

3 - Sultanahmedde Firuzağa mahalle
si Kuyulu sokakta mülkiye etibbasından Or~ 
han Yahya bey ... Bu adreste de 14 eylul 
1321 (1905) tarihinden beri aranmıyan bir 
sandık kay'ıtlıdır. 42 senedenberi aranmıyan 
bir emanet!... Bu sandığın 42 senede çürü
memesine ihtimal veremediğim için B. Hü
seyin Kayar'a: 

- Gördünüz mü? dedim. Bu sandık hala 
sapasağlam duruyor mu? 

- Orası pek rütubetli yer olmadığından 
çürümemiştir. Cevabını verdi. 

«Fak.at rütubetli yerlerdeki eşyalar, dış
tan belli olmuyor amma herhalde içten hay-
li zarar görmüştür. · 

«Bedestenin emanet· kasalarından bir 
kısmında el'an mal vardır. Fakat eskiden 
500 kasa varken şimdi bunlardan ancak 65 i 
faaldir. Bedesten mümessili çerçeveci Hüse
yin Kayar diyor ki: 

« - Bu altmış beş kasadan 35 ine şimdi 
de, eskiden olduğu gibi, kuyumcular tara
fından emanet bırakılmakta ve bunlar sa- · 
bahleyin alınmaktadır. 30 :\tasada da eşhasa 
ait emanetler durmaktadır.» 

Eşhasa ait kasalar defterini birlikte göz
den geçiriyoruz: 

«Sene 1340 (1924) Defter sıra numarası 
104. Çorlu kazasının hanedanınd·an merhum 
Hacı Mehmed efendi zade İsmail Ziya Beyin 
şahsına ait kasadır. Fakat kasadaki emane
tin ne olduğu bilinmiyor. Çünkü· anahtarı 
kendisindedir ve 23 senedenberi de açılma
mıştır. 

- Sakın boş olmasın? 

- Belki olmaz ki ... Böyle yıllarca aran-
mıyan nice kasalar açıldı da içinden torba 
torba altınlar çıktı. 

« Bir misal veriyor: 

- Siz~ dokuz on sene evvelki bir hadi
seyi anlatayım... İranlı Hüseyin Bey adında 
bir manifaturacı da çarşı kasalarından. biri-· 
nin kiracısiydı. İşi bozuldu. ve bu adam iflaiı 

etti. Lakin kasasını bırakmadı. Sık sık gelir, 
kasasını açar, bir şeyler. bırakır, yine giderdi. 
Nihayet bir· gün Hüseyin Bey vefat etti. 
Mahkemeye müracaat_ ederek ~eyfiyeti ha
ber verdik ve burada bir kasası mevcut ol
duğunu, veresesinin aranmasını bildirdik. 
Mahkemenin ilanlarından sonra !randan bir 
rençber geldi. Mahkeme delaletile kasa açıl
du. 

- Osmanlı, Fransız ve İngiliz olmak 
üzere 150 bin altın çıktı. 

«Bu konuşmamız esnasında yanımızda 

bulunan çarşının yaşlılarından B. Osman 
Boztepe hatıralarını naklederek .diyor k°i: 

- Bu çarşının 4 7 senelik esnafıyım. Ka
sa kiralıyan öyle insanlar vardı ki hallerin• 
den zengin olduklarını anlamak mümkün 
değildi. Fakat alış verişe gelen müşteriler
d~n kimlerin zengin olduğunu anlardık. Zen
gin han_ımların arkasında behemehal bir arap 
kızı yürürdü. Maliimya o vakit onar Osman
lı lirasına arap kızları satılırdı ve bunları da 
zengin, han, hamam, konak sahipleri alir
lardı. Bu hanımların arkalarında . yavaş ya
vaş yürüyen arap kızlari ile çarşıya çıkma
ları adeta bi.r moda gibiydi. Böylelerini gör
düğümüz zaman anlardık ki karşımızda zen
gin bir müşteri var. 

«Çarşı mümessili B. Hüseyin enteresan 
bir ıı_~~taya temas ederek bi~ ananeyi an
lattı: 

- Çarşının, dedi, el'an muhafaza· ettiği
miz iki çelik aynası vardır ki bunlar o zama
nın en kıymetli eşyası, hatta eşyası değil de 
ila~ıydı. Talep üzerine kefale'tle "erilen bu 
çelık aynalardan biri kol, bacak ve bellerde
ki şiddetli romatizma ağrılarını giderir, di
ğeri de ağız burun çarpılmalarına, göz· kay
malarına iyi gelirmiş. 

«Pek merak ettim ve B. Hüseyin, gitti, 
az sonra bir kadife torba ile geldi. 15 san
tim kutrunda iki çelik daire çıkardı. Bunla
rın tıpkı eski zamanın tuvalet aynaları gibi 
sapları yüzü muhtelif Arapça yazılar ve çi
çeklerle süslü; 'diget yüzleri ise düz ... 

- Romatizmadan muztarip olan insan 
bu aynayı alır sancı yerine koyarak bir müd
det tutarmış. Bunu bir kaç defa tekrar edin
ce _ sancıdan eser kalmazmış. Çarpılmalara iyi 
gelen ayna da ele alınır ve bir müddet ona 
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bakılırmış. Bu ameliye birkaç defa tekrar 
edildi mi çarpılan ağız, kayan göz yerine ge
lirmiş. 

- Bunları şimdi de kullanan var mı? 
- Kullanan yok şimdi bunları. Fakat 

bu aynaların burada olduğunu bilen bir ku
yumcu geçenlerde bacağındaki · sancıdan 
muztarip olduğunu söyliyerek istedi, verdik. 
Aynayı bize iade ederken: 

- Nasıl iyi geldi mi? diye sorduk. 
- .Görmüyor musunuz? Yürüyemiyecek 

haldeydim. Hiç bir şeyim kalmadı. cevabını 
verdi. 

Kaç paraya veriyorsunuz bu aynayı? 
Para ile değil... İnananlara parasız 

veriyoruz ive sadece bir kefil göstermesini 
rica ediyoruz. Aynanın tarihi bir kıymeti 

vardır, kaybolmaıını 1stemiyoruz da onun 
için bir kefil arıyoruz._ (C. Bildik, Akşam 

Gazetesi, 1947). 
Sandal Bede~teni, Küçük Bedesten, Ce

did = Yeni Bedesten - Sandal, eski ağır ve 
lüks bir ipekli kumaşın adıdır, bu ve diğer 
kıymetli kumaşların satıldığı bir Bedesten 
olub zamanımızda başda mücevherat ve sair 
kıymetli eşya, Belediyenin müzayede ile sa-

s o s tO ~-
Sandal Bedesteni 

(Pl-aıı: Ekrem Hakkı Ayverdiden) 
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BEDESTAN 

Sandal Bedesteni 
(Plan: Ekrem Hakkı Ayverdiden) 

tış yeridir. Aşağıdaki makaaleyi bu İstanbul « ... Bir zamanlar Hindistandan mebzu-
Ansiklopedisinin seçkin kalem arkadaşı yük- len gelen sandal ağacından mamul eşyaların 
sek mimar ve mühendis Ekrem Hakkı Ay- burada satış mahalli varmış (Bu eserin ora-
verdinin «Fatih Devri Mimarisi» adındaki da rastlanan fahiş hatalarındandır) ; . bir ri-
eseririden alıyoruz: . vayetle de (Rivayet değil aydın hakikat) 

« ... Fatih devrinin tahrir defterlerine na- sandal diye bir tezgahdan çıkan kumaşların 
zararı üç tarafı tarikiariı <halka açık sokak), satış yeri imiş. İkinci Mahmud. zamanında 
bir tarafı Bodrum Kervansare.yı imiş, Küçük kapanarak depo halinde kalmış, bilahare Şe-
Bezazistan deniyormuş. Evliya Çelebinin de: hiremaneti tarafından aksamı dahiliyesi tan-
«Bu da Fatih Sultan Mehmed Hanın binası- zim ve tahvil edilerek müzayede mahalli. bu-
dır, Eski Bedestana yüz' adım karibdir, bU:- raya kaldırılmışdır. Elyevm resmi mezadlar 
nun da şekil ve binası hemen Eski Bedes- burada icra edilmektedir. Yalnız tamir esna.-
tan gibidir» diye zikretdiği bu bina. diğerin- sında iç kapunun üzerindeki kitabe bilgisiz-
den bir sıra fazlası ile, 20 kubbeli, dört kapı- ce kapatılmış olduğundan (meydana çıkarıl-
lı, yüksek ve mütenasib bir binadır. İç eb'adı rnası gerekir)». 
yuvarlak rakam ile 40X32 = 1280 metre mu- «Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri» 
rabbaı olup Büyük Bedestandan az ufakdır. adındaki kıymetli eser, Sandal Bedestenini 
Kapılardan şark ve garbda olanları düz ayak- kaydederken de N. R. Büngülün adını söy::-
dır, cenubdakine merdivenle inilir, şimalde- lemeden yukarıdaki satırları aynen almış ve 
kine çıkılır · vaziyettedir. . Binada mahzen müellifinin hazinei malumatına maletmişdir, 
yokdur. Yalnız duvarların dış yüzüne yaslan- Sandal Bedesteni için Evliya Çelebi de 
mış 46 dükkan, ve kö§elerdekilerde kutrani şunları yazıyor: 
bölmeler vardır. İnşaat hemen tamamen Es- «Esnafı Cemaatı Bedestanı Cedid - Bu 
ki Bedestan gibidir. Ayaklar kesme tqdan, da Fatih Sultan Mehmed Hanın binasıdır. 
duvarlar molozdan, kemer ve kubbeler tuğ- Eski Bedestana yüz adım kadar karibdir. 
!adandır. Kubbe kasnakları alçak ve sağır- Bunun da şekil ve binası hemen Eski Bedes-
dır. Pencereler dükkan seviyesinden sonra tan gibidir. Ancak şimal canibinde· Ziiıadcı-
yükselen duvar kısmına açılmışdır. Ayni §e- lar Kapusuna altı kademe taş merdivenle 
kilde demir kanadlar medhalleri örter. Bina çıkılır. Garba Hakkakler Kapusu, cenuba 
1915 senelerinde tamir görmüş ve Belediye Çadırcılar Kapusu, şarkta Telciler Kapusu 
Mezad, salonu haline ifrağ edilmişdir. açılır, merdivensiz kapulardır. Serapa kur-

«Mahzenleri olmadığından pek kıymet- şunlu kubbedir. İçinde cümle 600 dellal, 
dar malların saklanmasına müsaid değildir. cümle 1000 aded neferattır. Amma bunda 
Esasında burada Sandal denilen bir kumaş l3edestanı Atik gibi zi kiymet cevahir maku-
satıldığı için bu ismi almışdır». ulesi eşya· satılmaz. Cümle harire ve elbisei 

Sandal Bedesteni hakkında Nureddin fahireye müteallik metalar bey'olunur. 
Rüştü Büngül «Eski Eserler Ansiklopedisi> . «Esn~fı Hacegiyanı Bedestan _,,.. 1000 
nde şunları yazıyor: nefer. Mali Kaaruna malik tüccar vardırki 
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mallarının hesabı la yuaddır. Amma gaayet 
sulehai ümmetden kimselerdir. 

fer. Pirleri Peygam Alidir. Bunlar arkaların
da bedestan sandıklarını götürerek bir hayi 
huy ile ubur iderler. «Dellaları Bedestanı Cedid - Aded 70. 

Pirleri Ebünnidadır. Bu dellallar Eski Be
destan dellallarına makis olmayub müsellah 
ve müzeyyen ve zi kıymet ariyeti esvablar 
ile alaya iştirak ederler ki cümle temaşacı

lar hayretde kalırlar. 

«Esnafı Dellalanı Bedestanı Birun -
Pirleri El;ıünnidadır. Omuzlarında nice bin 
kuruşluk zikiymet elbiselerle taygi mera.bil 
iderler». 

«Pasbanı Bedestanı Cedid - 50 nefer. 
Vasıf Tarihinde Sandal Bedesteninde bµ: 

hırsızlık vak'ası kaydedilmişdir, ehemmiyeti 
zincirleme kefalete bağlı bekcilerle korunan 
bu çarşıda kuruluşundan kapandığı tarihe 
kadar bu yolda tek vak'a oluşudur; şöyle ki: 

Pirleri Gafir Hindidir denilmişdi. Ellerinde 
balta ve harbe, bellerinde şemşiri ateştab ile 
önlerinde musanna fanuslar yanub: «Asa 
dur a! .. dur a!..» diye feryad iderek ubur 
iderler (B.: Esnaf alayı). 

«Hammalanı Bedestanı Cedid - 300 ne-

1754 yılı ağustosunun (1167 Zilkadesi
nin ilk haftası) sonları içinde idi, bir gece 
Sandal bedesteni bekçileri derinden gelen 

"',ı;:-:-::-·~r-----.,... ... 

~-----' ~----..... .,..,_._.,·-·----- ----. - , • - - - 1- --- --------:··· ---• . ., ,- -"-·· 1 ' __ ....... _ 
' • 1 ; 1 . ' 
, t ' L t . • ı---- •-.--. 

, __ .,. 
~....... ~- -- .. ,:-- . :----~ ;:-- -,:-r ,-----: ~----N, •.··.~.· 
'-... ~ 0 : • ' 1 ı' I • • 1 ' C ı .,, : • · • , ,,· •' 

• 4- _ ... _ - -- - _.,_ ..ıl\.-•· •I• • --,-·-r- -L.. - - ---'-~ --,•- - •,--?- -•------"'- -- •• 
~, \ 1 1 / \ I C f ~ ,_______ :;f.::: \ ; İ I \ i ı / 1:~•:: 

. ,·--- 11 ,, 1 1 '/ 1 \ ---- ---
~ I ,, ,: ı: :: 1 \ !· 
~ •! it J ı ., : 1 1 

·-- .. ı. ,. t\ ,: :, • . . .ı~h----' 
ı.-----' ::y.:::, ,': 1 \ ' j '\ •-··· 

\ 
1 

_ , 1 \ ı, 1 ı \ ı I 

'~ , I t : ', , ' 1 ! ', ,,.ı f ' .,,,,~ ' t '..... ,,,, ! ' 1 ...... ,,,,,."' 1 .-- :- ---~# ----/•---···.--------- ' --- .-•---·-':---------- --~-' 
. : : : i . ı : : 
1 1 ı I 1 , , ._ .. -;-------:-;... ___ , : _______ .., ____ . ___ , ~--------------}-- !:... 

...... , ..... . -- ....... , ., ... ----, ~-:::--=::::.~:--,.- -.----! ,,,.,.--- ........ -, 
ı' ' ~ .... --...;:,~ \ , "' ... ,ı 

I ; '\ t /./,' '\ 1 : / ~ 
ı--\, -:,t.:::: • ı/ ,, 1 , ' h -- .r-
-· ... ,.t • \ ; ı tı \\ t ı l ı .. , . ı 

• , 1 ' .,, ı\ 1 'I 1 1 ,----
-++---4, ı-, ' • ı ,, il j 1 : -.t-.'-·___,-

...... --: \\ 1 ,

1 
' : ,:, t: •ı; : .' ~--h~ 

___. ;: ·•:.:: ı l : \~\ IJ ı f \ ~!-:~ ~ 
' ': ~ : ' ' ,, ~ . : ' /1 

}',- ......_ _,,,.. , _ 1 , .:,.~ . ~ 'l 1 : - , ..._ ,,,,,..,,,, 1 ,· -~ ----------: ~----;·•·----J.- ___ ::_~_:;.::!'_ ---t--·y,--_.::-:-=------:-·: 
ı , .I : 1 ı r 

: : : ; : . i :- : 
- - - r'" - ; ;;; ~-..... - - - - • -••---•-,•----- -::.-------- - -1_. ___ Tı-- ---;;.-:_-,:-- - -ı---

1 _,,. . .... ' 1 ,,- ', '· ı ,,; .,.,... ...._ 
1 

,,, • ı' · ' 1 ' 1 

' ,".r ' ~ // '~ 
I ' \ ' , I ' 

., •• "1 \ 1 1 ' ' ' ,. \ .•• 

.• -- ·,t ---- ':: ;;' ':! ;;' ~\' .-
1 1 :l : 1 

ı----...rı_,..__ I l 1 \ f ı 1 \ 1 / _ · --,;----. 

,..\•..:=: 1 1 : \ ,': ı , , J:./:.: 

)>:~~r :~-_I:/--t:_~~--'--"Aı-_1rJ1mn'rnt-_:}-~~~1c-_-~~~-;,~:: 
___ ...._·-------~ --- ~ur. ~}l 

10L.::=::::==:::t:::::ı~;__J 

_,,___ 

Galata Bedesteni 
(plaıı: Ekr~m Hakkı Ayverdideıı) 
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Galata Bedesteni 
(Kesld Resim: Ekrem Hakkı Ayverdldeiı) 

boğuk kazma sesleri işittiler~ dükkanlardan nii kasnaksız 9 kubbe ile mesturdur. XV, 
birinden şüphe ettiler, kapısını . · kırınca da asırdaki tertibe sadık kalınarak_ etrafında 
elindeki kazmasiyle kÜbbeyi delip girmiş bir dükkanlar sıralarunışdır; yerin müsaadesiz-
hırsızla kiirşılaştılar. Tuvana ve çalak bir de- İiğinden dolayı dükkanlar üç tarafında ınuh-
likanlı olan bu hırsız, Mimar Sinan mahalle- telif eb'addadır. Dördüncü tarafındakiler yı-
si halkından idi; ertesi sabah Divanı_ hüma~ kılmış, yalnız duvarlarının beden üzerinde 
yuncia suçunu itfraf etti; Divan da ida:in ce- izleri kalmışdir. Dükkanlarda bir ara merdi-
zasını verdi; delikanlı, hırsızlık aleti olan ven ile çıkılan bir asma kat vardır. Evvelce 
kazma da boynuna bağlanarak Sandal · Be- bu katcia lonca mahkemesi icrai kazaa eder-
desteninde hırsızlık kastiyle girdiği dükk~- miş. Dört kapusundan üçü elyevm muattal-
nın kapısında asıldı. dır, ve bina tüccar ardiyesi olarak kullanıl-

Galata Bedesteni - Aşağıdaki satırları maktadır. Tersane Caddesi üzerındeki esşş 
bu ansiklopedinin seçkin kalem arkadaşı Ek- kapus:unun içinden -bir merdivenle üstünde 
rem Hakkı Ayverdinin «Fatih Devri Mima- binayı dahilen çepcevre dolaşan gezinti yeri-
risi» adındaki büyük eserinden alıyoruz: ne çıkılmaktadır. Diğer Bedestenlerde gezin-

«Evliya Çelebinin Fatih devri eseri ola- ti yeri varsa da böyle kagir bir merdivene 
rak kaydettiği bu -bedestan . bizim · tedkik_ et- rastlanmadı. 
diğimiz Fatih vakfiyelerindeki' !11Usakkafat «Bina inşaatı Fatih devrinin usulüne 
meyanında bulunmadığı gibi Ayasofya tahrir uyularak, bir taş, bir tuğla sırası ile ve taş-
defterinde de bedesten namı altında tesadüf iar arasında şakuli tuğl_alar sıkışdırılarak ya-
etmedik. Ya başka bir hayrata vakfedilmiş, pılmışdır. 
veya bedestandan başka bir unvanıa kayde
dilmişdir ki bizi şaşırtmaktadır. 

«Evliya Çelebınin kaydının yanında bi
nanın inşa tekniği ve diğer bedestanların 
planına uygun olması Fatih devrinden bu
lunduğuna şüphe bırakmaz; Galata gibi mü
him bir beldenin Fatih devrinde bedestansız 
bırakılaçağına 'ihtimal verilemez. 

I 

· «Bina 20,5X20,5 = 420, 25 metro murab-
baında ve dört köşe olub dört ayağa müste-

«Galata Bedesteni ol.dukca harabdır. Bil-
hassa ahşab ilaveler çirkin bir manzara gös
termekde ve dökmecilerin dumanları ile sim
siyah bir hale gelmişdir». 

Kıymetli kalem arkadaşımız Üstad Ek
rem Hakkının Galata Bedesteni için «Bizi 
şaşırtmaktadır> dediği mesdi ayd,ınlatmış bu
lunuyonız; şöyle ki ·hicri 993, miladi 1585 
yılına kadar (Fatih Sultan Mehınedden Üçün-

-cü Sultan Murad devrine kadar) Galatada 
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bedesten yokdur. 15.85 den zamanımıza ka
dar Galata Bedesteni adını taşıyacak olan ve · 
·E. H. Ayverdinin bir Fatih yapısı olduğunu 
aydın olarak tarif ettiği bina, Ayasofya va
kıfları arasındadır ve bazı gayri müslimlere 
kiralanmış bulunmaktadır; ki depo olarak 
kullanılmaktadır; 1585 yılında Üçüncü Sul
tan Muradın bir fermanı ile bedesten haline 
ifrağ edilmişdir. Fermanın sureti şudur: 

«Galata Kadısına ve Ayasofya Mütevel
lisine hüküm ki; 

«Sen ki kadısın, mektub gönderüb derga
hi muallam çavuşlarından Süleyman Çavuş 
ile, sen . ki mütevellisin, · Galata ehalisi ile 
dergahi muallama gelüb mahmiyei Galata 
eşeddi ihtiyac ile Bezazistana muhtac olub 
dahili Galatada Loncada (Lonca denilen 
semtde) vaki olub Ayasofyai Kebir evkaa
fından halen ayda elli akçe ile bazı kefere 
icaresinde hali üzere Bezazistan olmağa kaa
bil yirmi aded kubbeli kafiri ( ?) azim bina 
vardır; Bezazistan olmak rica ideriz dedik
lerinde üzerine varılub görülüb hakikati hal 
vukuu· üzere ilan oluna deyu ferman olunu
lub dediklerinde hassa nfunarlardan Üstad 
Cafer ve müslümanlardan Cemaati kesire 
ile üzerlerine varılub görüldükde filvaki zik
rolunan bina tfilen yirmi ve arzen yirmi beş 
zira olup demir kirişleri ile on altı mermer 
direk üstünde yirmi aded kubbe ki içerisin- . 
de elli beş dolab olmağa kaabil hali üzere 
Bezazistan olmağa muhtemel üç yerden ka
pu yerleri hazır olup heman kapulara muh
tac, kadimden Bezazistan imiş deyu haber 
verdiklerin arz eyledigüm ecilden buyur
dum ki... vüsi'ı.l buldukda arz olunduğu üze
re mahalli mezkuru vechi münasib olduğuna 
göre Bezazistan yeri olmağıçün tahliye idüb 
Bezazistan ettirüb talih olanlara verüb sen 
ki mütevellisin icarelerin vakıf için alub 
kabz eyliyesin (ba hattı hümayun). fi 29 zil
hicce 993». 

Fermanda «kafiri bina» tabiri ehemmi
yetli değildir. Bu kayıd, Divanı · Hümayuna 
arz edilen talebnameden alınmış olacağına 

göre, bu talebnameyi yazanların yapı sana
tının şahsiyetini tefrika kaadir oldukları as
la iddia edilemez. Galatada bulunması da bu 
tapirin düşünülmeden kullanılması kafidir. 
Fakat bu günkü binanın 9 kubbeli oluşu, 

Galata Bedesteni ıçın Evliyanın 12 kubbe, 
bu fermanın da 20 kubbeden bahsetmesi 
üzerinde durulacak noktalardır. 

Galata Bedesteni için Evliya Çelebi şun
ları yazıyor: 

«Der --•evsafı dekakini şehri Galata - ... 
On iki kubbeli ( ?) kurşun örtülü Fatih Be
destanı vardır ki bir çok metaı vardır. 

«Esnafı Taciranı Bedestanı Galata - Bu 
da kale gibi dört demir kapulu ve kurşun 
kubbeli, 200 dolablı, yüz aded pasbarilı (bek
cili), elli aded dellallı metin bir bedestendir. 
Cümle neferatı 200 olub burada İstanbul be
destenleri gibi zi kıymet bey'ü · şera olmaz. 

· Metaları çuha kumaş, Sakız kemhası, Sakız 
dimisi, Ceza.yer ihramlaı:ından ibarettir. Bu
nun adamları müsellah olarak Bedestanı 

Cedid neferatı ile tebdili came iderek ubur 
iderler, zira ekserisi cezayir (adalardan gel
miş) rumlarındandır». 

Bibi.: Ekrem Hakkı Ayverdi, Filtih Devri 

Mimlirisi; Nureddin Rüştü Büngül, Eski Eserler 
Ansiklopedisi; Mehmed Zeki Pak.a.Iın, Osmanlı 

Tarih Deyimleri ve Terimleri; osman Nuri Ergin, 
İsldm Ansiklopedisinde Bedestan maddesi: 
Türk Ansiklopedisi, Bedestan maddesi; Ahmed 

Refik, Onuncu Hic~ asırda İstanbul Hayatı. 

BEDESTEN G-0ZELLER1 - Divan ede
biyatının kadim ananelerine uyularak, başda 
İst;uıbul, büyük şehiı:clerin esnaf civanları, 
güzelleri şanında yazılan «şehrengiz» adlı 
manzum risaleler, · esnaf güzelleri destanları 
arasında Bedestenli güzeller de unutulma
mışdır (B.: Esnaf Giızelleri; Şehrengizler). 

Mehmed Zeki Pakalın «Osmanlı Tarih 
Deyimleri ve Terimleri» adındaki büyük de
ğerli Bedesten maddesini vadid'.in şu kalen
derane beyiti ile bağlayarak bir zerafeti 
edebiye gösterınişdir: 

Şevk ile azm . hlüb Bedestine 
Tabib oldum metaı canane! 

İstanbul Ansiklopedisine, halk hayatı, 
halk edebiyatı, halk şöhretleri üzerine kıy
metine baha biçilmez notlar, vesikalar, hatı
ralar, resimler, manzum ve mensur risaleler 
tevdi etmiş olan büyük İstanbullu, ve bilhas
sa aşık olduğu semte nisbetle büyük üskü
darlı halk şairi Vasıf Hocanın yukarıda bah
settiğimiz li'ı.tufkar bağışları arasında adı meç
hul ve ne zaman yaşadığı da kaydedilmemiş 



ANSİKLOPEDİSİ - ·2363 - BEDESTBN SOYGUNU 

bir Bedeste:rı Güzeli için bir destan vardır. 
;Bu destanın sonunda halk şairi kendisinin 
kürdistanlı olduğunu söyleyor ise de biz, üs
lubuna, edasına, ve hatta sevdiği için daima 
fırsat bulup kullandığı kelimelere bakarak 
bu .destanın yine bir üsküµarlı olan halk şai
ri Aşık Razi'nin kaleminden çıkmış olduğunu 
tahmin ediyoruz. Destan şudur: 
ı. Elmas mı yakut mu zümrüd mü disem 

Sureti beşerde melek mi bilsem 
Lutfetse de payi billurun öpsem 
Nevreste civanım bedestanlidir 

2. Bacegizadedir meşrebi sofu 
Dilberi açmışdır o siyelı sofu 
Salavat çekerek lahavle oku 
Başında destarı taylesanlıdır 

3. O ağız o burun o kaş ıröz resim 
Kaküli müşkini deste ibrişim 
Bürümcük pirehen hilali kesim 
Hem güllü çatmadan al· mintanlıdır 

4. Ya sesi efendim o güzel sesi 
O sesin meftunu hep müşterisi 
Kaşının üstüne eğmiş al -fesi 
Bıçkınlıkda dahi anlı şaJlı\ıdır 

5. Şalvarı firengi çuhanm hası 
Gülpenbe topukda şalvar paçası 
Çileden çıkarmış çarşıda nisı . 
Ol keman ebru Eyyubsultanlıdır 

6. Seher vakti Eyyubdan- ol mehpAre 
Süvar olur esbi saba reftare 
Seyre çıksun düşmek isteyen nare 
Öyle ateşpare delikanlıdır 

7. Lahuri şalı var ince belinde· 
İnci tartar terazusu elinde 
Ol şivekar bedestan güzeİinde 
Yanaklar da gamzei fettanlıdır 

8. Mescide vardıkda n~Iı edalı 
Abanoz nıllini tıkırdamalı 

Payini biis iden tasma sırmalı 
Abdest aldığı su çağlayanlıdır . 

9. Bemdemi o gülün bed avaz dellal 
Ya kapkara kıllı elıremen hammal 
Baceye okuyub bir sürü maval 

.Yıldızı o şuhun seretanlıdır 

10. Kara bulut içre ol ay parçası 

N ola ben de olsam lala hacesi 

Bulamazken berber hamam akçesi 

Dasitanı yazan da kürdistanhdır. 

BEDESTEN SOYGUNU VAK' ASI -
On altıncı asır sonlarında büyük bir hırsızhk 

vak'asıdır ki; bankaların ve banka kasaları
nın bulunmadığı, halkın mücevherlerini ve 
paralar.mı İç Bedestendeki emanet sandıkla
rında sakladığı o devirde İstanbulda derin 
akislerle büyük heyecan uyandırmışdır. 

Hicri 999 yılı cemaziyelevvelinin 1>aşla
rında (miladi şubat-mart 1591) Eski Bedes
tende (İç Bedestende) bir sabah (Bir cumar
tesi sabahı bedestencaer bazı emanet sandık
larını açılmış görerek fevkalade heyecana 
düşdüler, «Kimin işi olsa gerek» denildi, ba
zıları : «Bu haricden adam işidir, biz cuma 
gün'4 namaza gitdiğimizde fırsat düşürüb 
mahzenlerde gizlenmiş ve sonra bu işi işle
mişdir» dedi, açılmış emanet sandıkları ev
vela kabaca yoklandı ve çalınan paranın 
20-30 bin altın arasında olduğu tahmin edildi; 
bu kadar· para bedestenden kolayca çıkarılıp 
götürülemezdi, bütün mahzen ve dolaplar 
(dukkanlar) yoklansın denilerek hükftmete 
haber verildi. Divanı Hümayun tarafından 
vak'anın tahkikine İstanbul Kadısı Çivizade 
Ali Efendi, Yeniçeri Ağası Mehmed Ağa ve 
Sübaşı Rıdvan Çavuş memur edildiler. 

Eski (İç) Bedesten on beş gün kapalı; 
en emin yer bilinen İç Bedestende emanete 
ihanet İstanbulda o kadar derin bir teessür 
yaratdı ve_ büyük bir yılgınlığa sebeb oldu 
ki halkın ve esnafın bir birine güveni kalk
dı ve büyük şehrin günlük hayan aksadı; 

mesela bir mahalle sakası bile evlerdeki _ye
resiye su parasını toplamaya kalkdı. 

Bedeste:ı.de bütün tüccarın dolapları ve 
mahzenleri arandı, kendi eşya ve paraları, 

emanet eşya ve paralar defterleri ile tedkik 
edildi, dellallar ve kefilleri teftiş edildi, be
destenciler · zincire vurulup cümlesine muh
kem işkence edildi, hırsız ve çalınan paralar 
bulunamadı. 

Bedestenin Kuyumcular kapusu dışında 
ve kapunun heı'nen yanında misk ve anber 
satan bir İranlının dükkanı altındaki mahze
nin kiracısı bir delikanlının halindep şübhe
lenen Rıdvan· Çavuş- bu mahzeni aradı, evve
la bir yığın boş para kesesi buldu, mahzenin 
zeminine döşenmiş hasır ve çµval _ parçaları 
kaldırılınca da çalınan paralar bulundu; oğ
lan _keseleri boş~lltmış, içlerinden çıkan altın, 
kuruş ve şahi akçeleri yere teker teker istif 
et_miş ye üstüne de bu hasır ve çuvalları yay-
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mışdi; :miskci iranlı ile beraber tevkif edile
rek İstanbul Kadısı ile yeniçerı ağasının hu~. 
zuruna götürüldü; orada tazyike lüzum kal
madan suçunu itiraf etti: 

_ - Kimsenin vebaline girmeyin; bu misk
ci acem de· masumdur, bu işi ben kendi ba
şıma kurdum ve fırsat düşürüb yapdım, hain 
berhurdar _ olacak değil, amelimin cezası ne 
ise · çekeceğim.. dedi. 

Rıdvan Çavuş da: 
- Ben serii eşeddi siyasetle . (işkence 

ile) katledeceğim .. dedi. Fakat devrin padi~ 
şahı Üçüncü Sultan Murad «Şu hırsizı me
rak ettim, getirsinler göreyim, ne · bjçim 
adamdır» diye emretdiğinden delikanlıyı pa~ 
dişahın huzuruna çıkardılar,_ oğlan: « Madem 
ki günahkarlığımı gördüler, şevketli padişa
'hımız kolay bir ölüm ihsan etsinler» dedi; 
suçlunun dileği arz edildi, Sultan. _ Murad: 
«Assınlar, siyaset olunmasın» dedi. Genç 
hırsızı· asdılar, çalınan paralar sahibleriİ:ıe 
iade edildi. · 

Bibl.: Seldnikli Tarihi. -

BEDEVi TARtKATt TEKKELERİ -
1stanbulda :muhtelif tarıkatlata aid kurulmuş 
tekkeler üzerine tek rehber Üsküd~rlı Ah
med Münib Beyin «Mecmuai Tekaya» adın
daki 16 sayfalık risalesidir. Hicri 1307 (M. 
1889 - 1890) de basılmış olan l;ıu :risalede 
yerleri, isimleri ve ayin günleri iİe - tesbit 
edilmiş 305 · tekke içinde 8 Bed~vi Tekkesi 
bulunmaktadır ki ştırtlardır; · · · 

Eyyubda İslambey Mahallesinde İslam
bey Tekkesi (ayin günü Cuma), Çen'gelkö
yünde Şeyh Ahmed; Efendi Tekkesi 

0

(ayin 
günü cumartesi), Ka:siınpaşada Tatavla altın
da Ebürriza Tekkesi {ayin günü pazar), Bey
lerbeyinde Şeyh Hamil Tekkesi (ayin günü 
pazar), Üsküdarda 'föptaşında Şeyh Hasib 
Efendi Tekkesi ·(ayin günü pazartesi), Ka
sımpaşada Uzunyolda Arabzade Tekkesi 
(ayin günü salı)' Ağaçkakanda Ağaç kakan 
Tekkesi (ayin günü çarşamba), İstavrozda 
Dere içinde · Şeyh Hüseyin Efendi Tekkesi 
( ayin günü perşembe). · 

BEDEVi TEKKESİ SOKAGI _.:;, Boğaz 
içinde Beylerbeyi köyünün sokaklarından; 
köyün Küplüce tarafına-doğru sırtda, Abı;iul
lah Ağa Çeşme sokağı ile kırlık arasında uza
nır; bir araba geçemeyecek kadar dar, ka-

bataş döşeli iken bozulmuş, toprak yol hali
ne gelmişdir; sağ tarafı bir bağçe duvarı, 

sol tarafı açık, arsadır. Sağda Hacı Rüstem 
sokağı ile bir kavuşağı vardır, bu no}dadan 
sonra biraz genişler,. fakat bakımsız bozuk 
hali devam eder; kagir, ahşab, bağ~•:!li, bağ-

çesiz evler arasında uzanır, yine sağ tarafda 
Hacı ~erim Sokağı ile iki kavuşağı vardır, 

bu . ikinci kavuşak noktası eeçilince bostanlar 
arasında sona erer; sokağa adını veren tekke 
bu kısım üstünde, sol tarafda geridedir. Yol 
kenarında haznesi kesme taşdan, ayna taşı 
ve teknesi mermer, kitabesiz, lülesiz bir su
suz çeşme vardır. Üzerine çimentodan para
zit bir terkos çeşmesi oturtulmuştur, üstün
de 23-5-1950 tarihi hak edilmiştir. 

Bu sokağa adını ver~n tekke tar.ikatlerin 
ilgıı,sında ~ertuk kalmış, 1938-1940 arasında 
bir kış günü bir kar fırtınasında çökmüş ve 
enkazı kaldırılmışdır, 1960 yılında temel ha
rabesi duruyordu. Yanında tekkenin banisi 
ile ailesinden bazı kimselerin medfur bulun·
duğu türbe ve yıkık dergahın iki katlı ahşab 
bir ev olan harem kısmı duruyordu. 

Tekkenin banisi Şeyh; Seyyid Said Efen
di olub rivayete g~re aslı Suriyelidir; ölü
münde büyük oğlu Nesib Efendi, onun ölü
münde de Said Efendinin ikinci oğlu Meh- · 
med Efendi şeyh oldular; Mehmed Efendi 
1960 yılında hayatda idi, bu dergahın üçün
cü ve son şeyhidir. 

Türbe kagir binadır, üç basamak taş 
merdivenle çıkılır; türbenin sağ tarafı sıma.
hane idi, yalnız mihrabı kalmışdır, dergah 
çökdüğünde o tarafa bir duvar örülmüşdür. 
Haremde Şeyh Nesib Efendinin kızı otur
makda ve aile türbesine bakmakda idi ( ekim 
1960). 

Hakkı Göktürk 

BEDEVi TOPU - Bedevi tarikati men
sublarının toplu olarak zikirlerinde en cez
beli anlarindaki hallerine bu tarikata men
sub olmayanların takdığı isimdir. Mehmed 
Zeki Pakalın «Osmanlı Tarih Deyimleri ve 
Terimleri» adındaki eserinde bu sahneyi şöy
le tarif ediyor: «Bedevi tarikati mensubları
nın ayakda yapdıkları zikrin eri ateşli sıra
.Iarında birbirlerine sarılarak ortalığı sarsan 
bir heyecanla yapdıkları ayin hakkın.da kul
lanılır bir tabirdir. Tarikat mensubları sım-
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sıkı bir küme haline g·eldikleri için zikrin 
bu _kısmına o ad verilmiştir». 

Bedevi ayinleri yalın ayak, baş açık, bel
den kuşakla sıkilmış bir entari ile soyunuk 
yapılırdı. Top haline geldiklerinde -de· bir
birlerine arkadan ve belden _sarılırlardı. -Ta.:. 
rikatlerin aleyhinde bulunanlar, «mecazi 
aşk»·· adı altında ava.mi aşkın alaka yoluna 
pervasızca sapdıklarını söyliyenler bedevile
ri de bu bedevi topu ile ittiham ederlerdi, 
olgun çağlardaki dervişlerin taze · genç der~ 
vişlere sarıldığını, · en güzel bir delikanlının 
da topun ortasına geçirildiğini söylerlerdi. 
Bu yönden bu tabir İstanbulun eski tulum
bacı ağzına, külhani argosuna da girmişdir, 
mesela: «Ulan o ne biçim şakalaşma <5yle be
devi topu gibi!», «Arife gecesi hamama gi
dilmez, bedevi topuna girersin!» · denilirdi. 
Ali Çamiç Ağa~ın m.: Çaniiç Ağa, Ali) da 
1901 yılında Topkapusu civarında bir evde 
sık sık yapılan garib toplantiları tehzil yollu 
bir kıt' ası vardır: 

Hauei mabudun semti Topkapu . 

Açılmaz top ile dövülse kapu 

İçerde. ce~ idüb taze riileri 

Kawnderler . olmuş _bedevi topa 

BEDİA - Ahmed Rasimin bir uzun hi
kayesi ve bu hikayenin kahramanı olan ki
bar fahişenin adı; muharrir bu hikayesin.i 
«Güzel Eleni» adında diğer bir hikaye ile. 
beraber «!kf güzel ··günahkar» . adını yerdiği 
kitabda neşretmişdir. · · 

Bediada vak'anın ne zaman, -hangi devir- · 
de geçdiği hiç• belirtilmemiştir, biz İkinci 
Sultan Abdülhamidin son yıllarına yakışdır
dık; fakat yakın geçmişde İstanbul hayatını 
bilenler Rasimin Bediasmı ancak İkinci Ab
dülhamidin _son devri ile meşrutiyetin ilk. yıl
larında yaşatabilirler. 

Hikayenin başında Bediayı kirli. hayatı
nın yirmi yedinci yılında, müstesna güzelli-. 
ğinin sönmeğe başladığı devirde buluyo. 
ruz. Bu hayata, sefihane yaşayan varlıkh 

bir ailenin bahtsız kızı ·olarak düşmüştür. 
İlk tanıdığı erke):{ mahallesinin gençlerinden 
biridir, büyük suçlu olan anası kaza karşısın
da ·susriıağı;ı, mecbur olmuştur ·ve kız bu yol
daki öbür· adımlarını ·tam bir hürriyet içinde 
atmış, İstanbulun namlı bir yosması olmuş
tı.ır. Aile serveti sefahet yolunda tükenince 

konak"yavrusunda ana kız ·kalmışlardır. Be
dianın eline düşen erkekler «hokkabazların 
adam soydukları hucreye girer gibi kızın aşi
yanı visaline tlevam edenler çı:pl çıplak çıkı
yordu». Fakat yirmi yedi yıl boyunca Bedia 
aşk nedir bilmez, zira aşk, bu yoldaki kadın
lar için tehlikelidir, işe kesadlık verir. Y al1 
nız bir erkek sevmişdir,. «Nazım»ı, ondan da 
bir aile ocağı yıkarak ayrılmışdır. 

Ahmed R_asim bu uzun hikayede yakın 
geçmişdeki İstanbuldan çok canlı ve renkli 
sahneler çizmişdir; bu satırlar tarih ve ce~ 
miyet ilmi için kıymetli vesikalardır. 

1908 - 1910· arasında bir yosma evi· '"--,-o 

ibrahimpaşa ·Hamamını geçin (saraçhaneba
şında}, bir az daha ilerleyin, sağ tarafımız

daki viraneye nazır· köhne bir ev görürsünüz, 
isterseniz çat kapu içeri girin. 

«Bir az harab olmakla beraber oldukça 
geniş toprak avlusu loş, alt odaları karanlık, 
tezyinatdan mahrum. Orta kapudan sonra 
malta döşeli bir avlusu daha var. Merdiven
leri her adımda gıcırdayor, korkulukları oy~ 
nayor. Sofada şayanı dikkat bir şey yok
Yalnız bir amerika saatı tik tak idüb duru~ 
yor. 

«Yukarı kat da bunun aynıdır. 
«Çıt yok. sakinleri ekseriya susar, hatta 

Bedia 
(Rom~m resimlerinden) 
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itiyad haline gelmiş, her zaman yavaş ya
vaş yürürler. 

«Sofaya açılan şu üç odanın hiç biri di
ğerine benzemez, fakat hepsi temiz, topludur. 

«Bazı geceler bir şfılenin (lamba yamud 
şamdan) birbirini müteakib odalardan bir 
kaçına girip çıktığı pencerelerinin aydınla

nıp kararmasından anlaşılır. 

«Her oda başka bir hizmete tahsis edil
mişdir. Evvela (yosmanın erkeği beklediği) 
odaya girelim: 

Epeyice geniş, duvarı kağıd kaplı; öte
sinden, berisinden ·üzül, büzülmüş. Sağda bir 
konsol, üstünde mustatili, ceviz çerciveli bir 
ayna önünde bir kaç bardak; tepesin bir dal 
şap. Yan tarafında mavi tül örtülü bir çiçek~ 
lik, ortada idi, yüksek bir bakır mangal. 
Kadifesinin havı dökülmüş yan yana iki kol
tuk. Bir hasır iskemle. Pencerelerin kenarın
ca minder, kumaşının rengi, nev'i, çiçekleri 
sakız gibi beyaz patiska örtü altında nihan. 
Tavana asılmış çift lambanın biri söndürül
müş, gaz kokuyor. 

«Kadın (Bedia) köşe penceresinin önü
ne oturmuş. yanında annesi. 

«Üst katda yatak odası: Eski ceviz bir 
karyola en büyük eşyasındandır. Bir tarafı 

azıcık çökmüş, pek çok yıpranmış olduğuna 

delalet idecek suretde kirli bir manzara al
mış, fakat yorgan, yasdık gibi teferrüatı son 
derecede temiz. Ortada aşağı mangalın ayni 
bir mangal. _Köşede ufak bir lavmana. Yine 
pencerelerin hizasında bir minder. Duvarda 
.zincirli bir saat, Rusyada kurt avını musav
ver basma bir tablo. Karyolanın dayandığı 

duvarda sade bir çerçeve içinde bir fotoğrafi. 
1908 - 1910 arasında bir yosmanın erkeği 

evine kabulü şekli - Pendere önündeki (Be
dia) kımıldadı, titrek bir ses ile: 

-Anne! galiba o? .. 
«Bir daha sokağa dikkatlice bakdıkdan 

sonra yerinden fırladı. İld kadın sofaya b.e
raber çıkdılar. (Anne) sol tarafda ta ucda 
bulunan odaya doğru yürüdü. (Bedia) elinde 
hiç bir ışık olmadığı halde bir haritaci zi1:ı.

niye ile merdivenleri inerek, orta kapudan 
küçük bir idare lambası ile aydınlık duran 
toprak avluya geçdi, kapuya doğru yavaş ya
vaş sokularak açılacak kanadı tarafına geçdi. 
Haricden hafif bir ayak patırdısı yaklaşa 

yaklaşa gelirken durdu. Kesik bir öksürüğü 
müteakib fiske gibi üç darbe işidildi. Kapu 
yavaş yavaş açıldı. İçeriye helecan -v,~ tenef
füsü bir biri11e karışmış bir vücud zorla sıgar 

Bedianın son evi 
(Romanın reslmlerindeıı) 
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-·· 
gibi girdi. Girer girmez yere kadar eğilerek· 
·kandilli bir temenna kondurdu: '- İki gözüm 
sızi tasdi ettim ! ... 

- Estağfurullah efendim, ihya buyur
dunuz ... 

İkinci Abdülhamid devri sonlarında var
lıklı J>ir ailenin kızlarını fuhşa sürükleyecek 
sefih hayatı - Bedia kibar bir · aileye men
subdur. Pederi zengin; o nisbetde de zevk 
ve sefahate düşkündü. Konakda avazı tarab, 
türlü türlü ahenkler ... 

<<Kız o zaman henüz dokuz yaşlarında. 

Haremden selamlığa geçer. Salon şftleler 

içinde, ortada sofra, kalabalık, genç, ihtiyar, 
sazende, mukallid bir takım halk.. Salona 
çıkar çıkmaz ayakları yerden kesilir, kucak
dan kucağa intikal eder. Bütün hararetli 
ağızlar kendini öper, sıkar, hazan gıcıklar, 

güldürür, o sevildiğini gördükce bayı!ır, pe
deri hareme çekilinceye kadar hayi huyi mes
tane içinde eğlenirdi. 

«Harem· de selamlığın makesi: Orada 
da ayni· cemiyet. sevici alayları, eğlenceli 

velveleler. Anası, kız kardeşi, Çinili Hamam 
natırı, usta kadın, Hanende Zeyneb, Sıracı 
Leyla, Kartopu Behiye, Ömrüni Mahbub, 
Ebe Şa.hende gibi o . zamanın zürefasından 

sayılan kadınlar. Kız bu cemiyetden pek haz 
etmiyordu, zira burada çimdik, meme sıkmak 
gibi can yakıcı şakalar vardı. Fakat ahenk
den, hele rakısdan pek ziyade haz ediyordu. 
Anası o cemiyetin reisi makaamında idi. Ar
kadaşları ile mülatefesinde · kızına da saldı

rır, üzer, utandırırdı. 
İkinci Abdülhamid devri sonlarında ki• 

bar bir yosmanui şöhret oluşu - (Bedia) ça
bucak serpildi. Baharı hayat o nakli müzey
yenin turrelerinde sünbüller, yanaklarında 

güller, gözlerinde rengin in'itaflar, gönüller 
alıcı nazarlar, dudaklarında iki katmerli gon
celer vücuda getirdi, .dimağında da heves de
nilen hissi uyandırmışdı. Durup dinlenmek 
onun için değqdi, bir istical, bir telaş .. gönlü 
bir şey istiyordu. Yaşmak ferace ile ilk defa 
sokağa· çıkdığı . zaman . anasinın bile nazarı 

dikkatini celbetti. Bu bir kız değil, çiçekli bir 
servi hiraman idi. 

«Veli Efendi Mesiresi zamanı kırlarda 
böyle bir perizade letafetin görüp.üşü halkı 

çıldırttı. Arabada kurulup oturuşu, yumuk 

pamuk elleri ile yelpaze sallayışı cfililei dik
kattı. Avdetde arabalar sıra ile dizilerek ona 
bir resmi geçid yapdılar. Bir sıra kafa, bir 
alay laf o arabayı ta hanenin kapusu önüne 
kadar teşyi etti. Kız muvaffak olmuşdu». 

Ahmed Rasimin «İki güzel günahkar» 
adındaki eserinin bu ilk hikayesi ceb kitabla
rı boyunda 80 sayfadır. 

BED1 BESMELE - Çocuğun okuma
ya. başlatıldığı gün yapılan bir dua töreni idi; 
bu vesile ile çocuğun babası, velisi tarafm
dan kudr~tinin yetdiği kadar sabiyi okutacak 
hoca efendiye münasib bir hediye, akrabaya, 
ahbaba, konu komşuya da bir ziyafet verilir
di; sabiye de, o günün hatırası olarak kıyme
tini ancak büyüdüğünde takdir edeceği bir 
hediye verilirdi. Bilhassa erkek evlad sahib
leri için «Bed'i Besmele», sünnet düğünü 

gibi bir aile mürüveti bilinirdi. Çocuk, yeni 
esvablar giydirilmiş, başında, nazarlıklı, el
maslı bir nefes, veya külah, takke, münsasib 
bir serpuş ile getirilir, evvela hocası olacak 

-zatin, sonra babasının ve diğer davetlilerin 
ellerini öper, hocanın önünde diz çöküb otu
rur; hoca efendi tarafından, sabiye, zihin 
açıklığı dileyen kısa bir duadan sonra bir 
besmele çektirilir ve törene son verilirdi. Za
manımızda tamamen· terkedilmiş masum bir 
gelenek idi. «Bed'i Besmele», yahud «Bed'i 
Besmelei Şerife» töreni çocuğun evinde ya
pılırdı; çocuğun okula gönderilmesi ile ayrı 
bir törene tabi idi, ve halk ağzında «Amin 
Alayı» denilir idi (B.: Amiri Alayı). 

Lugat manası ile «Besmeleye Başlama» 
demek olan «Bed'i Besmele» töreni, bu mü
rüvveti gören ailenin ictimai mevkiinin ve 
servetinin yüksekliğine denk parlaklıkda 

olurdu. Şehzadelerin Bed'i Besmele cemiye
tinde ise Şeyhül islam Efendi, Anadolu ve 
Rumeli Kadıaskerleri Efendiler ve Nakibül 
eşşaf Efendi, ::;aray protokolu ve Osmanlı Ha
nedanı an'anesi gereğince hazır bulunurlardı. 
Şehzadelerin Bed'i Besmele Cemiyetleri sa
rayda yapıla gelirken İkinci Sultan Mahmud 
oğlu Abdülmecidin Cemiyetini Haydarpaşa
da İbrahimağa Çayırında bir meydan düğünü 
halinde yapdırtmışdı. Vak'anüvis Lütfi Efen
di hicri 1247 senesi vak'aları arasında ve on 
satırla şöylece anlatıyor, sekiz sene sonra Os
manlı İmparatorluğu tahtına oturacak olan 
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prens o tarihde 9 yaşındadır: 
«Şehzadei civanbaht Abdülmecid Efen

di Hazretlerinin 124 7. senesi rebiülahirinin 
onyedinci günü (miladi 25 eyliil 1831 pazar 
günü) Bed'i Besmele Cemiyeti münasebeti 
ile Ü sküdarda · İbrahim Ağa Çayırındaki kas
n hümayun önünde bulun-an sahraya -on se
kiz direkli gaayet zarif ve müzeyyen .bir otak 
ile sair çadırlar kuruldu. Devlet erkanı, ule
ma, askerler, mekteb çocukları ·ve sair da
vetlilerle halka bu . çadırlarda ziyafetler çe
kildi». 

-BibL: Lütfi Tarihi, III; M. z. Pakalın, Os

manlı Tarih Deyim ve Teriın,leri. 

BEDil FAİK _;., Zamanımızda İstanbul 
Basınının en seçkin kalem sahiblerinden ve 
günlük «Dünya» gazetesinin iki sahibinden 
biri (B.: Atay, Falih Rıfkı) ; hür vicdan ile 
selim aklın ışığında humorist -münekkid; ba~ 
bası İstanbullu avukat Faik Bey, annesi Balı
kesirli Faika Hanımdır; kendi nüktesidir, 
«ilk poletikayı doğarken. yapmışım, gözleri
mi dünyaya, 1· mayıs 1921 de Balıkesir. ile 
İstanbulun tam ortasında, _ Bandırmada aç
dun» diyen Bedii Faik ilk -okulu tzmirde, Li
seyi İstanbulda okudu, tıp -tahsilini doktor 
olmasına ramak kala terkederek bir müddet 
tütün ticareti ile meşgul oldu, tam muvaffak 
olacağı sıra gazeteciliği tütüncülüğe tercih 
etti. 1945-1946 yıllarında ilk .yazıları «Tas
vir» ve «Son Saat», gazetelerinde çıkclı; her 
iki gazeteye de her gün birer fıkra ve hafta
da ikişer sohbet yazmağa _başladı.-· 1946 ·da 
«Demirktrat» adlı siyasi bir halk gazetesi 
çıkardı; büyük boyda ve haftada iki_ defa ya
yınlanan bu gazetenin hemen dörtte üçünü 
~endi kalemi ile dol
durdu; bir taraftan 
da bazı dergilere fik
ralar, sohbet makaa
leleri yazdı 1948 de 
Ali Naci Karacan İs
viçreden d ö n Ü p 
«Tan» gazetesini ye
niden çıkarmaya baş 
ladığinda mesai · ar
kadaşı olarak -Bedii· , 
Faiki seçdi ve Tan'ı 

birlikde yür.üttüler, Bedii Faik 
fakat gazetenin adı; (Resim: B. Şeren) 

Zekeriya Sertelin çıkardığı «Tan» ·gazetesi
nin macerası dolayısı ile sevimsizdi, Bedii . 
Faik'in teklifi ile «Milliyet»'e çevrildi. O 
tarihlerde «Milliyet» Demokrat Partiyi 
destekliyordu. 1950 seçimlerinde Demok
rat Parti iktidara geçince, yeni hükume
tin ilk işlerinden biri arabca ezanın tekrar 
kabulü oldu; D. P. iktidarının dini siyasete 
alet etme yolunda ilk tavizi olan bu mesele 
karşısında Bedii Faik D. P. hükumetini 
tutmakda kararlı görünen Milliyet gaze
tesinden ayrıldı ve D. P. erkanının teklif et
tikleri vazifeleri red ederek « Yeni İstanbul» 
gazetesine intisab etti. Bu sıralarda da, İstan
bul Radyosunda yapa gelmekde olduğu soh-: 
betlere, tamamen gayri siyasi olduğu halde, 
gazetedeki tenkid yazılanndan ötürü son ve
rildi. D. P. iktidarı ile muharrir arasında 

amansız mücadele de bu suretle baeladı, 27 
mayıs 1960 ihtilaline kadar devam etti. 

1951 de, iki yıldanberi azası bulunduğu 
radyo danışma kurulundan çıkarıldı; bunla
rı da 1960 yılına .kadar devam edecek olan 
ve sayısı yüze yaklaşan basın davaları takib 
etti. 1952 de Falih Rıfkı Atay «Dünya» ga
zetesini kurunca, Bedii Faik bu gazeteye ev
vela bir yazar olarak intisab · etti, sonra ga
zetenin yarı yarıya ortağı oldu. 1954 de, ka- -
nunlarıınızda yeri olmayan Karakuuşi bir 
hükümle, «fazla suç işlemesine mani olmak 
için» tevkif edildi; yine basın tarihinde gö
rülmemiş hadisedir, «Tekelonya Cumhuri
yeti» adlı bir romanının neşri, sadece gazete
deki ilanları üzerine tefrika başlamadan ya
sak edildi. 

Evlidir; bir oğlu ve -ikiz kızları olmak 
üzere üç evlad sahibidir. En aşırı merakı gi
yinmekle evini tanzim ve tertibidir, kazan
cının büyük kısmı pek cömertce bu iki yer
da harcanır; öylesine ki evinin iki odası es
vab .dolabı olmuşdur. 

Siyasi partilere girmemişdir, «gazeteci
lik biraz da muhalefet anlamına gelir» di. 
yor; «Yazılarına bayılırıın» dediği muharrir
ler Falih Rıfkı Atay, Mantaigne, Steinbeck, 
Oscar Wiide, Bernard Shaw'dır; «hayatımda 
iki şeyden de nefret ederim diyor: Bl Vita
mininin kokusu, ve laübalilik». Ciddiyeti za
rafeti ve nüktedamlığı ile süslediği, samimi
yeti de laübaliliğe düşürmediği bütün yazı-
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larında görülür. 
Kitab halinde yayınlanmış eserleri: 

«Efen_dime söyliyeyim> <Fıkralar, 1953); 
«Yalancı» (Roman, 1954); «Bir garib ada> 
(İngiltere seyahatı notları, 1955) ; Sam Amı
canın Evinde» (Amerika seyahatı notları, 

1956); «Hitler anlatıyor», «Ay Bizimdir». 
BEDİKYAN (Arakel) - Belagatlı bir 

Protestan vaizi ve muharriridir. Harputta 
doğmuş olup, annesi ve babası aslen Sürya
nidirler. İstanbul Ermeni basınında ve bil
hassa «Püzantion» gazetesinde «Kisak» mah
lasiy le intişar eden dini mahiyetteki yazıları 
zamanında pek beğenHmiş ve «Donakan 
ürer» (Yortu Günleri) başlığiyle kitap ha
linde iki defıı neşredilmiştir. Vefatı 1902 de, 
İstanbul'da, genç denilebilecek bir yaşta vu
ku"bulmuştur. Gine değerli bir vaiz ve mu
harrir olan oğlu Antranik Bedikyan · halen 
hayatta olup New York'da bulunmaktadır. 

Kevork Pam,ukciyan 

BEDi NURİ BEY - Arab . asıllı türk 
yazarı; doğum tarihi tesbit edilemedi; adliy 
memurlarından Halebli Hilal Efendinin oğlu, 

Bedi Nuri Bey 

ş9hretli Osmanlı ma
arücilerinden Sa.ti 
Beyin küçük karde
şidir; yüksek tahsi
lini Mülkiye Mekte
binde yapmış, kay
makamlıklarda bu~ 
hınmuş, bir muhar
rir olarak da ı 1908 
meşrutiyetinden son
ra Resimli Kitab ve. 

. Mülkiye mecmuaları 
., ile günlük gazetele-

re yazdığı · sosyal ve 
ekonomik makaale-

(Resim: Sezai; T. Meş.) lerle tanmmışdır. 

Çok çalışkan ve zamanının kalem erbabı 

arasında hayli bilgili bir sima idi, 1913 de 
Münte:ik mutasarrıflığına tayin edilmiş, va
zifesine giderken genç yaşda Basrada ölmüş
dür. 

Bibl.: İ. A._ Gövsa, Türk meşhurları 

BEDİR - Ahmed Midhat Efendi tara
fından ilk nüshası 29 ağustos 1872 de neşre
dilen ve hükumetçe ilk günü kapatılan <De
vir» gazetesinden sonra ayni vmnı;le bir i&im 

değiştirmesi ile ilk nüshası 26 eylul 1872 de 
çıkarılan ikinci günlük siyasi ·gazete. «De
vir»in çıkar çıkmaz kapatılması «Bedir» üze
rine büyük bir alaka topladığı ve Ahmed 
Midhat Efendinin popüler şöhretinin -başlan
gıcı bu -olduğu- söylenir. Gazetede beyan edil
diğine göre «Havadis, poletika, edebiyat, le~ 
taif, fününi maliye ve umuri ticariyeden» 
bahsedecek .olan Bedirin matbaası ve idare
hanesi Beyoğlunda Caddei Kebirde (İstiklal 

Caddesinde) Hacopulu çarşısında 13 numa
rada idi-; pazar ve cuma günleri hariç hafta
da beş . gün yayınlanan Bedir Gazetesinin de 
ömrü çok kısa olmuş 13 üncü nüshasında yi
ne hükumet eliyle kapatılmışdır. (B.: Ah
med Midhat Efendi-; Tercem:anı Hakikat).-

Bibl.: Türk Ansiklopedisi 

BffIDİRHAN PAŞA - Osmanlı İmpara
torluğunun son derebeylerinden, İkinci Mah• 
mud, Abdülmecid ve Abdülaziz devirlerini:tı 
büyük şöhretli simalarından, asi derebeyli
ğinde Cizre Emiti, 1802 de Cizrede doğdu, 

geniş topraklara ve civar kabileler üzerinde 
büyük nüfuza sahib Ali Bey'in oğludur. aile 
ananesine ve yazıla gelmiş şecereye göre ün
lü islam sultanlarından Salahaddin Eyyubi 
ile ilk islam fütfiliatının en namlı serdarla
rından Halid bin Velidin torunlarından; Be
dirhan Paşayı babadah babaya bu sülaleye 
yedinci .dede olarak bağlayan halka «Şeref
name» adlı meşhur tarihin müellifi ve Bit
lis Hanı Birinci Şeref Handır. Ailelerine Ciz
re Emirliği yu:rdluk, ocaklık adı ile. Yavuz 
Sultan Selim zamanında verilmişdi. Emirli
, ği, inzivade ibadeti kılıca tercih eden büyük 
kardeşi Salih Beyin feragati ile pek genç -ya
şında başladı; ciddi tahsil · görmemişdi,' fakat 
çok okumuş1 dürüst ahlak sahibi, gaayet zeki 
ve son derece cessurdu; yı:ırdluk ocakları 

olan Cizre· ve etrafı halkına kendisini adil 
emir olarak pek çabuk sevdirdi, · şöhret ve 
nüfuzu Erzurum ve Van vilayetlerine. kadar 
yayıldı.,İkinci Sultan Mahn?-i.ıdun son zaJ.?lan
larında verilen bazı emirlere yersiz bularak 
itaat etmemesi üzerine asi bilindi; fakat 1839 
da, Anadoluyu , istilaya hazırlanan Kavalalı 
},Jehined Ali Paşanın oğlu İbrahim Paşa ku
mandasında, gönderdiği Mısır Ordusuna kar
şı seç~in askerleri ile Orduyu. . Hümayuna 
iltihak ederek" ,asi olınadığmı · _gö_$termek,i.s-
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tedi, ayni yıl için Nizib Bozgunundan sonra 
askerleri ile kendi bölgesine çekildi. 1845 
de Haka.ri civarındaki Nesturi aşiretlerini 

idaresi. altına aldı, Musuldaki Avrupalı kon
soloslar hiristiyanlık gayreti ile meseleyi bü-· 
yüttüler, İstanbuldaki elçiliklerine yirmi bin 
hiristiyan nesturinin Bedirhan Bey tarafın
dan kesildiğini bildirdiler. Tanzimat ferma
nı yeni ilan edilmiş ve Osmanlı İmparatorlu
ğu büyük Avrupa devletlerine karşı hiristi
yan tabaasının mal ve can güvenliğini· taah
hüd etmiş olduğundan, · devrin sadırazam, 

Mustafa Reşid Paşa Bedirham Beyin mem
leketinden kaldırılarak İstaI!.bula getirilme
sini münasib gördü, bu maksatla gönderilen 
Kemal Paşa Bedirhan Beyi iknaa muvaffak 
olamadı; üzerine asker sevk ed,ildi, bu kuv
vetleri de bir kaç yerde bozdu; bunun üze
rine Müşir Osman Paşa kumandasında bir 
ordu gönderildi, bu kuvvet Cizre Emirini 
Orak (yahud Oruh) Kalesinde Bedirhan 
Beyi sarmaya muvaffak oldu ve Emire Mus
tafa Reşid Paşanın imzası ile bir amanname 
gönderildi. Tanzimat Devri denilen uyanık 

istibdadın ünlü veziri, teslim olup tstanbula 
geldiği takdirde, malına ve canına asla do• 
kunulmayacağını vaad ediyordu; bu aman
nameye güvenen Bedirhan Bey teslim olarak 
1848 de İstanbula deldi. 

Sultan Abdülmecid huzuruna çıkarılan 

Bedirhan Beye: 
- Niçin asi oldunuz?!. 

diye sorunca Ömer Hayyamın «Benim fena 
hareketime sen de fenalıkla kar§ılık verirsen 
aramızda ne fark kalır» mealinde bir rübai
sini okudu. Eınirin bu büzel cevabı ve mer
dane etvan · Padişa itimad telkin etti; Bediı'
han Beye ihsan ve iltifatda memleketinde 
bırakdığı emlakine karşılık iki yüz altın ma~ 
aşla ve ailesi ~fradı ile birlikde Girid, Adasın
da Kandiye şehrine sürgün gönderildi. Orada 
on sene kaldı; adalı rumlar üzerinde devlet 
otoritesinin sağlanması yolunda . çalışdı; sür
günlük cezası kaldırılınca tstanbula geldt ken
disine mirimiranlık rütbesi ile «Paşa» unva
nı verildi; tekrar Giride döndü, sekiz yıl da
ha ·bu adada kaldı, sonra bütün ailesi efradı 
ile İstanbula kesin olarak yerleşmeğe geldi; 
Bedirhan Paşaya zamanımızda Darüşşefaka 
Lisesinin bulunduğu yerde· büyük bir kon.ak 

verildi; orada yedi sene sonra 1868 yılında 

· vefat etti. 34 zevcesinden 96 çocuğu olmuş, 

ölümünde bunlardan 21 kızı ve 21 oğlu ha
yatda idi. Zamanımızda İstanbulda torunla
rından pek çok kimse bulunduğu söylenebilir. 

Bibi.: İ. A. Gövsa, Türk meşhurları. 
BEDİÜZZAMAN MİRZA - . On altıncı 

asır başlarında İstanbula gelmiş ve büyük 
şehirde ölmüş Aksak Timur evladından Tür
kistanlı şair bir prens; Türk Ansiklopedisi 
şecerini «Timurlular'dan ve Ömer Şeyh sü
lalesinden Hüseyin Baykara'nın büyük oğlu» 
diye tesbit ederek: «1506 da babasının ölü
mü üzerine. küçük kardeşi Muzaffer Mirza 
ile Horasanda bir yıl hüküıiılarlık ettikden 
sonra Özleklere yenilip Azerbaycana kaçmış 
ve Safevi hükümdarı Şah İsmaile sığınmış- · 
dır, Yavuz Sultan Selim 1514 de Tebrizi" al~ 
dığında orada bulduğu Bediüzzaman Mirzayı 
beraberinde İstanbula getirdi; çok geçmeden 
Bediüzzaman İstanbulda ölmüş ( 1517), Ey-

. yub çevresinde defnedilmişdir» diyor. 
İbrahim Alaeddin Gövsa ise «Türk Meş

hurları» adlı eserinde büyük takvim hatala- • 
rına düşmüşdür1 babasının ölüm tarihini 
1506 olarak kaydetdikden sonra «on yedinci 
asır sonlarında İstanbulda tanınmış· Hora
sanlı bir türk prensi» diyerek Bediüzzamanı 
iki asır yaşatmış, ölüıiı tarihini de rakam ile 
1717 göstererek (bu bır mürettib hatası ola
bilir) ikiyüz yılı bir az daha uzatmıştır. 

Bibi.: Türk Ansiklopedisi; İ. A. Gövsa, Türk 

Meşhurları. 

BEDREDDİN CAMİİ SOKAĞI-Kasım 
paşanın Bedreddin mahallesi sosaklarından. 

Çürüklük sokağı ile Müezzin Fevzi s~ağı 
arasında olup kabataş döşeii, aslında merdi
venli ise de bozulmuş dik bir aralık sokaktır. 
Üzerinde 1-15 ve 2-10 kapu numaralı ahşab 
ve kagir evler günlük rızık peşinde aile mes
kenleridir. Bir de bakkal dükkanı . vardır 
(ekim 1960); sokağa adını veren mescid ya
nındaki Müezzin fevzi sokağındadır. 

Hakkı Göktürk 

BEDREDDİN MAHALLESİ - Beyoğ
lu ilçesinin Kasımpaşa bucağı mahallelerin
dendir; 1934 Belediye Şehir Rehberine göre 
(16 numaralı pafta) Halic, deniz, Kasımpa..; 

şanın Camiikebir ve Çatma Mescid, Galata
nın da ·Emek yemez cadde.si, Tozkoparan 
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Caddesi (yeni adı Refik Saydam Caddesi), 
Tepebaşı Akarca Yolu, Tali sokağı, B...bahin
di sokağı ve Bahriye Caddesidir. 

İç yolları şunlardır: Kaptanpaşa Çıplağı 

sokağı, Bedreddin Tekkesi sokağı, ·Salahi Uş
şakı sokağı, Havuz arkası sokağı, Evliya Çe~ 
Iebi Caddesi, Lobut sokağı, Ayni Ali baba so
kağı, Yaşmak sıyıran caddesi, Ahım Şahım 
sokağı, Bedreddin Camii sokağı, Müezzin 
Feyzi sokağı, Çürüklük sokağı, Anbar arkası 
sokağı, Tahirağa çıkmazı (Rehberde göste
rilmemişdir), Arif Hikmet sokağı (Rehber
de gösterilmemişdir), Havuz kapusu caddesi
dir. 

Mahalle muhtarı Muhiddin 

Bedreddin Mahallesi 

nüfus sayımında bu mahalle halkı 1967 er
kek, 1303 kadın olmak üzere 2270 candır; 

615 kişisi aile reisidir; 310 ev, 145 dükkan, 
27 arsa, 1 cami, 3 eski tekke binası, 5 türbe, 
1 çeşme, 2 okul, 2 han, 1 otel, 1 karakol, 1 
gümrük dairesi, 1 doğum kliniği, 1 un değir
meni, 9 fabrika, 14 odun-kömür deposu var
dır. Beyoğlu İtfaiyesi, tarihi Kasımpaşa Ter
sanesi ve tarihi Bahariye Efradı Cedide kış
lası bu mahallenin sınırı içindedir. 

. Hakkı Göktürk 

BEDREDDİN MAHMUD AGA - Kaba
taş yakınında Çizmeciler Mescidinin Banisi 
(B.: Çizmeciler Mescidi). 

BEDREDDİN MEHMED (Kaysibıiza-
de) - (B.: Mehmed Efendi, Hekimbaşı Kay

sıinizade) . 

BEDREDDİN MES
CİDİ - Kasımp~ada 
Bedreddin Mahallesin
de Müezzin Fevzi soka
ğındadır, mahalle ismi
ni bu mescidden alınış
dır. Hadikatül Cevami
in kaydine göre hicri 
915 ·(M. 1509-1510) yı

lında Tersane kaptanla
rından olup bir kadırga 
reisi iken vefat eden ve 
Rumeli}µsarında Kaya-~ 
lar Mezarlığına defne.: 
dilen Bedreddin Mah-. 
_mud Reis tarafından 

yaptırılmışdır. Şişhane

den Kasımpaşaya inilir 
iken Evliya Çelebi cad
desinin sağ yanına dü
şer; dört duvar üzerine 
kiremitli çatı ile örtül
müş kagir bir binadır. 
Yapı sanatı kıymeti ve 
başkaca hüsusiyeti yok
dur. Minaresi, _üzerinde 
görülen tarihden anla
şılıyor ki hicri 1295 
(Miladi 1878) de yeni
den yapılmışd.ır. 

(1834 Belediye Şehir Behberiıulo ) 
Mescide dört basa

maldı taş · merdivenle. 
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girilir; sağda tabutluk, iki musluklu taş ab
dest teknesi, solda da müezzin odası vardır. 
Minberi, vaiz kürsü ahşab, cami ve mescid
lere konması mütad levhalarla teziyin edil
miş temiz, ba~_ımlı bir mesciddir .. 

Hakkı Göktürk 

BEDREDDİN PAŞA (Hasan) - Şöhret
li matematik muallimlerinden ve asker ka
lem sahiblerinden, edib; 1850 de doğdu,· V as

fi Efendi adında bir zabitin oğludur; J?abası
hıh vazife ·ne bulunduğu Şamda askeri ida
dide okudu, hususi olarak da mükemmel 
arabca ve farsc~ öğrendi. İstanbulda Harbiye 
mektebini çok iyi derece ile bitirerek erkanı 
harb (kurmay) sınıfına ayrıldı, 1872 de er
kani harb yüzbaşı olarak Hassa Ordusuna 
tayin edildi, fakat az sonra, Harbiye Mekte
bine Belçikadan getirtilen muallim zabitlerin 
eserlerini türkçeye çevirmesi vazifesi ile Har
biye Mektebine muallim tayin edildi. 

1877-1878 Türk-Rus harbine Müşir Deli 
Fuat Paşa ordusunun . erkanı harbiye reisi 
(kurmay başkanı) olarak iştirak etti, bu or
dunun kazandığı İena zaferinde hissesi bü-· 
yük oldu. 

«Abdülazizin tahtdan indirilmesinde Har
biye talebesinin vazife alması için arkadaşı 
muallim Manastırlı Rifat Beyle birlikde faal 
rol oynadığı ve bu hareketin başlıca amili 
olan Harbiye Mektebi :Nazırı Süleyman Paşa
nın güvendiği kimselerden olduğu için (Türk 
Ansiklopedisi)»· İkinci Abdülhamid tarafın
dan çekilmesi gereken kimseler arasına kon
du, merkezi Şarİıda bulunan Beşinci Ordu er
.1:canı harbiyesine tayin edilmek suretiyle İs
tanbuldan uzaklaşdırıldı; orada uzun zaman 
bir sürgün gibi kaldı, terfi ettirilmedi, hatta 
bir ara rµtbesi de alın~rak ordudan çıkarıldı; 
hayatmı hususi muallimlik ve adliyede iş 
takibi ile kazandı. 

1908 meşrutiyetinde İstanbula '' döndü, 
ordudaki kaymakam (albay) rütbesi iade 
olundu, az sonra liva. (Paşa, general) oldu, 
ferik rütbesi ile İşkodra valisi ve kumam ol
du, · bu vazifede iken hastalığı dolayısı ile 
tekaüdlüğünü i~t~di, İstanbula döndü ve 1912 
de büyük şehirde vefat ederek, Fatih Camii 
haziresine defnedildi. 

Harbiye için bir. kozmo.grafya ve atıcılık -- _ 
kıtabı, idadiler için de kademe kademe ma-

, 

------------------'---
tematik kitabları yazmışdır ki Cumhuriyet 
devrine kadar en müteber mekteb kitabları 
idi. «İskaatı Cenin» ( çocuk düşürme), «Ji
rofle>>., «Madam · 1' Arşidük» adında terceme 
piyesleri ve divan zevki ile yazılmış şiirleri 
vardır. Arkadaşı Manastırlı Rifat Beyle bir
likde «Temaşa» adında bir de tiyatro serisi 
neşretmiştir. Her halde kadri, kıymeti bilin
memiş bir büyük aydın adam idi. 

Bibl.: Türk Ansiklopedisi; İ. A. Gövsa,, Türk 

.Meşhurları 

BEDREDDİN REİS - Fatih Sultan 
Mehmed ile İkinci Sultan Bayazıd devirleri
nin Tersane kapdanlarından; Hadikatül Ce
vamiin kaydine göre çekdiri reisi iken (ka
dırga reisi) ölmüş ve Rumeli Hisarında Ka
yalar Mezarlığına defnedilmişdir; yine ayni 
esere göre hicri 915 de (Miladi 1509-1510) 
Kasımpaşada kendi adına nisbetle anıla ge
len Bedreddin Mescidini yapdırtrnışdır. Ha
yatı hakkında başka bir kayde rastlanamadı 
(B.:· Bedreddin Mescidi) 

· Bibl.: Hadikatül Cevami, rr. 
BEDREDDİN SİMAVİ SOKAĞI - Fa-

. tih merkez bucağınin Hocaüveys mahallesi 
sokaklarından, Mütercimasım sokağı ile Hır
kaı şerif caddesi arasında uzanır, iki araba 
geçecek genişlikde, paket taşı döşeli bir ara
lık sokakdır. Hırkaişerif caddesi kavuşağın
dan yüründüğüne göre sağ kolda: üstüne en 
az üç evin inşa edilebileceği bir arsa, iki kat
lı tuğla bir ev, dört katli beton bir ev, küçük, 

/, 

boş bir dükkan, ikişer katlı iki kagir ev, ah-
şah bir kulube, bir bağçe içinde üç gecekon
du,, kapusu Mütercimasım sokağında dört 
katlı beton bir apartıman, altında elektrikci, 
sobacı, bakkal dükkanları; sol kolda: kapusu 
Hırkaişerif caddesinde üç katlı beton bir 
apartıman, altında bakkal ve yorgancı dük-

. kanları, onu müteakib aralarında tek katlı 
· -bir ev~eğiz müstesn·a, 2-4 katlı bir sıra kagir 

ev, köşe başında cebhesi Mütercimasım soka
ğında bir nalbur dükkanı (ekim 1960) 
- Hakkı Göktürk 

BEDREDDİN SOKAÖI - Beyoğlu İlçe
si merkez bucağının Ev~iya Çelebi mahallesi 
sokaklarından; eski adı Tozkoparan caddesi, 
yeni adı ~efik S~ydan caddesi ile Kıblezade 
S_9kağı arasınd.a Jki dirşekli bir sokakdır; Re,. 
fik Saydam caddesinden gelindiğine göre bir 
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araba geçebilecek genişlikde, kabataş döşeli, 
dikce ve merdivenli bir sokakdır, sola kıvrı
lır, sağa döner, Kıblezade sokağına kavuşur. 
Üzerinde en küçüğü üç katlı olup yedi kata 
kada;- yükselen binalar sıralanmışdır. Bir 
berber, bir terzi, bir marangoz, bir de pedal 
makina ile ·çalışan küçük. bir matbaa vardır 
( ekim 1960). 

Hak]u Göktürk 

BEDREDDİN TEiiKESİ SOKAGI -
Kasımpaşada Bedreddin mahallesindedir; 
Kaptaripaşa Çıplağı sokağı ile Selahii Uşşaki 
sokağı arasında, bir· arabanın rahat geçebile
ceği genişlikde, paket taşı döşeli bir aralık 
sokak olub; Kaptanpaşa Çıplağı sokağı ka
vuşağından girildiğine göre sağ tarafta 4-6 
katlı iki kagir, ikişer katlı iki ahşab ev ile 
bir marangoz atölyesi vardır; sol tarafta da 
Orta Ticaret Okulu bulunmaktadır. Bu so
kak düşük Menderes hükumeti tarafından 

açılmasına başlanacak olan Azebkapusu
Taksim yolunun geçeceği_ yere rastladığın

dan sekenesine 1960 yılında gayri menkulle~ 
rinin istimlak edileceği tebliğ edilmişdi 

(Ekim 1960). 
Hakkı GÖktürlr 

BEDRİ - Son tulumbacılardan, gencli
ğinde, yangın ateşine semender · gibi girer, 
sonsuz cesareti ve son derecede güzelliği ile 
meşhur idi. İstanbul tarafmdan olduğu için 
hangi sandığın uşağı olduğunu tesbit edeme
dik, ağlebi ihtimal Şehreminlilerden olacak
tır; Üsküdarda Sadi Dergahı şeyhinin akra
balarından idi, sık sık gelir dergahda kalırdı, 
meşrutiyetin ilk yıllarında, 1910-1911 .ara
sında 17 yaşında var; yokdu. Büyük Aksaray 
yangınında (10 temmuz 1327 = 23 temriıuz 
1911) Lalelide bir kadının «evladım» feryd
dı ile çırpınan üzerine ateş külçesi halindeki 
bir ahşab eve yalın ayak pervasız dalnıış, be
şikdeki bir sabiyi, beşik örtüsü tutuşmuş iken 
kurtarmış, çıkdığı yalım1ı merdiven bir iki· 
dakika içinde inilmez hale geldiğinden kuca
ğunda çocukla ikinci katın penceresinden at
lamış ve sağ · bacağı kırılmışdı; . Tulumbacı 
Bedriyi ilk_ defa, bu büyük afe_tden bir hafta 
sonra Üsküdardaki dergahd~, · kırık bacağı 
sarılmış yatar iken -görmüşdük, kahramanlı
-~ güzelliğine bir kat daha ülker vermiş idi. 
Bılkan Harbine gitti, yaralı döndü, . ·Birinci. 

Cihan Harbine iştirak etti, -. Galiçyaya gitti, 
sağ dönen pek _az türk evla<:1-ından biri oldu; 
Milli Mücadele başlayınca da Anadoluya kaç
dı; Sakarya Meydan Muharebesinin:-ilk gün
lerinde şehid oldu. Sadi Dergahının son 
şeyh, edebiyat muallimlerinden ve Üsküda
rın abi rfı.yu üdebasından Bayazıd Umumi 
Kütübhanesi müdürü iken vefat iden Saded
din Nüzhet Ergun ağlayarak şöyle naklet
mişdi: «yanında bulunan bir silah- arkadaşı 

anlattı, bir. şarapnel parçası Bedri Ağabeyi
nin başım bıçak gibi kesip, almış, başsız vü
cud siperde ayakda kalmış, parmağı tüfen
ginde tetiği çekmeğe çalışırmış, kesik başdan 
inilti halinde bir «Allah!» nidası gelmiş». 
(B.: Ergun, Sadeddin . Nüzhet). Tulumbacı 
Berdinin tulumbacı kiyafeti ile bir .ilk gene
lik resmi Sa~eddin Nüzh1:;t Bey. merhumda 
görülmüş idi. 

Vasıf Hi~ 

BEDRİ - Meşrutiyetin ilk -.. yıllarında 
son derecede güzelliği ile meşhur ,bir tulum
bacıdır. Aşağıdaki satırlar halk şairi Üskü
darlı Vasıf Hocanın tevdi ettiği notlardandır: 
«1909 senesinde Üsküdarda «Ha~ı Sebil» de 
denilen meşhur, Muytab Hanında., (B.: Muy
tab Hanı) Samsunlu Aşık Ha-ki adında bir 
halk şairi tanıdık, bu günahkarın deştancılık
da yalan yanlış adı vardı, ahbab olduk. Bir 
kaç gün beraberce yedik, içdik. vatanımız 

· Üsküdarı gezdirdik ve sonra Samsunlu Ha
kiyı Anadolu tarafına yolcu ettik. Sohbetler 

. arasında bize Bedrj adında genç bir · tulum. 
bacı şanında yazılmış güzel bir destan oku
muş ve istinsah etmemize izin. vermişdi. İki 
sene kadar sonra Üsküdarda Sadi dergah~n
da, bilahare Milli Mücadelede Sakaryada 
şehid olacak Bedri adında güzellikde yekta 
bir tulumbacı gördük; Her iki. Bedri ayni 
şahıs mıdır, kat'i bir hüküm verilemez. Sam-, 
sunlu Hakimin destanı şudur.: 

ı. Yine bir hummalı yangın ateş var . 

Yanıyor bir kulun siizau içinde 

Hüsnü şebıbm bedri bir güneş var 
Aşıkın kahrider tufan içinde 

· 2. Nerdesin kaç gündür ey şuhi fettaıı 
Ağyarla gezersin ruhum giriran 
Hanı o vaidler ey fasidi can 

Yekta idin ahdi canan içinde 

3. Sihrinle kapunda kul ettin beni 



Aşkuıla aleme "zül ettin beni 

Baoemi dağıttın kül ettin beni 

Düşürdün kadrimi yaran içinde 

4. Ey bıçkın civanım ey tulumbacı 

Pek yaman indi bu firar kırbacı 

Hasretin kalb kıran dilinden acı 

Aranm bağ bağçe bostan içinde 

5. Koşarlı ayağın nerdedir izi 

Sebeb ne terk ettin sen seıntimizi 

Ağlattın gözleri soldurdun benzi 

Sen gibi zAliın yok bütan içinde 

it Tam üç hafta oldu ı;enden haber yok 

Selimdan vefa.dan nişaıı eser yok 

Xa.ttrshı vallıihı Hak'dan hazer yok 

Cellidı can mısın cihan içinde 

7. Kimler öpüb koklar o gül yanağı 

Perçemin tarayan kimin tarağı 

. Hangi sine şahin başın durağı 
.Aşıkın yanarken külhan içinde 

8. Ötrettin ahkamı s~·dıtyı bana 

Revi gördün her bir cefayı bana 

Daram ettin _güzel d~nyayı · bana 

Kaçup teı·keyledin zından lçiııde 

9. Ayafın altına koymuşdum başı • 

Yıkardım dökerek gözümden ya..;ı 

Simdi toydur derdim geli~ir yaşı 

:Reva ını 'kalayım hicran içinde 

ıe. Y4r olmadııı bir an amile ey yar 
. 1 

Merakın . nıahvlmiş beni sitemkar , . 1, 
LAkin. ben yid!>,111 eylerim tekrar "' 

Nazirin yok cini hu.ban içinde 

ıı. Kimde var söyle o ffiçkın bakışın 

Levhi Mahfuz o gibi samur ka!fm 

O keçe külahlı o altın başın 
·İskendersin · sihib kıran içinde. 

12. Levendine refta.r ayak atarsın 

.i.şıklannı birbirine katarsın 

Şimdi kimin dizlerinde. yatarsın 

Gıı.riki dümiığum al kan içinde 

13, Oldun istanbulun Bülagü Bam 

Yolunda döküldii 4şıkın kanı 

Vabşetindir sevdiren sen külhanı 

Bll'akntam damenin devran içinde 

H. ~ld4' gör halimi nasıl perişan 

Mnra(lın veçhile olmuş mu viran 

G~nül evim ettin hak ile yaksan 

Veltkin hayalin her a.n içinde 

15. Yal1>arub dimem gel halime acı 

Ktrbaeın ·üstüme vur· ırel kırbıuıı 

ııı.uaetrıı. var 4tlsuR ey hihımbacf 

. •.,, ~ ,• "" ... , .. •.·•· .., -

Görıniyem yuzunu şadaıı içinde 

16. ..Benden sana izin ey çcşml afet. 

"Kimlerle dilersen var eyle sohbet. 

Bir gün bana muhtac olursun elbet 

Aııılsın bed dua destan içinde 

17. Kulak vir ne söyler Samsunlu Baki 

İstikbalin görür gibiyim sanki 

Cihanı g_ezerek dolaşsa tilki 

Pastunu asarlar dükkan içinde 

BEDRİ - 1944 senesinde, İstanbul so
kaklarının yalın ayaklı gazete müvezzilerin
den on dört onbeş yaşında bir çocukdu; o yıl 
son baharının yağmurlu geçmiş bir gününün 
akşamında Eminönü meydanında, belki de 
buz gibi ıslak kaldırım taşlarında, . akşam 

gazetelerinden bir kaç da.ne satabilmek için 
çıplak ayakla dolaşıyordu. Muharrir - müter
cim ve bu Ansiklopedinin büyük dostu Mu
zaffer Esen merhum, ki üzerinde ertesi gün 

-

Gazeteci · Bedri Çocuk 

(Resbn: S. Bezcall) 

bankaya yatırılacak · beş 
bin lira kağ.ar para vardı; 
dalgın zamanları i;ok olan 
adamdı. Eminönü meyda
nından geçerken bir yan 
kesici cebinden cü.zdanıriı 

çarpdı, farkında olmadı, 

fakat vak'ayı küçük Bed
ri gördü, yankesici kaçar 
iken, kendisinin belki üç 
misli olan şeririn ayakları · 

arasına atılarak . yere dü
şürdü, yan kesiciyi bu su
retle yakalattı. O akşam
dır ki bir dul anasından 

gayri hamisi olmayan 
Bedrinin hayat yolu- de
ğişdi, alicenab Muzaffer 
Esenin himaye kanadı al
tında evvela geçim kay· 

gusunu attı, · sonra birinci 
•sıriıfdan terk ettiği orta 

okula devam imkanını 

buldu, orta ve lis.e .tahsili-

ni arızasız bitirip yüksek 
Ticaret Mektebine girdi 

Oradan da iyi bir diploma 
alarak ticaret hayatına 

atıldı (B.: .Esen, Muz~f~ 
fer). 



BEDRİ <Kafesei Ahmed) ~. Geçen asır 
ortalarında namlı bir tulumbacı; yarım asır
dan fazla devrinin tulumbacıları ile düşüb 
kalkmış ünlü halk şairi Üsküdarlı Vasıf Ho
ca 1sta,nqul Ansiklopedisine tevdi ettiği not
larda hal terceme-sini şöylece tesbit etmişdir: 
«Bizim yetişip görmediğimiz, görüb bilenler
den dinlediğimiz ağır çardaklı tulumbacılar 

devrinde Gedikpaşa Sandığının en namlı uşa
ğı imiş, bin delikanlı içiride KafeŞ,Qtc-c,Bedrinin :,v:;:,~, 
ayaklarına denk kaşarlı ayak yg~uş; aslı 

Beylerbeyli, bir bağçıvanin oğlu ifüiş, on al
tı on yedi yaşlarında evini terketmiş, yata
ğıhı tulumbacı koğuşuna sermiş, kah koğuş
da, kah Gedikpaşa Hamamında yatar, b-aba 
evine altı ayda, yılda bir uğrarmış, kalender, 
derbeder, içkici, hazan gündüzleri dahi göz
leri mahmur mest dolaşırmış, .· güzel · koşma 
ve semai okur, temiz kalbli, kimseyi incit
mezmiş, Dııldığı bekar uşağı hayatının icab
larından olacak mahbub dostluk 
ile tanınmış; kendisi de erkek 
güzeli imiş. Meşhur tulumbacı 

Kafesci Bedrinin kendini vUrdu
ğ~ yerdir diye gösteriı·lerdi, Ta
vukpazarında" Saraç Hanında ~-ir 
selatin meyhane vardı, halk ağ
zında adı «Kasabın Meyhanesi», 
«Kasabların Meyhanesi» idi, ek
seriya sadece «Kasab» denilirdi; 
anlatacağımız vak'anın geçdiği 

tarihde o civarda kasab dükka
nı olan bir mm tarafından "işle
tilir, çırakları hem kasab ·dük
kanında hem de meyhanede ça
lışırmış. Kafesci Bebri bu mey-

saplıyarak intihar etmiş ağır yaralı. olarak 
Zabtiye kapusuna kaldırmışlar, Filib de 
tulumbacıyı vurdu töhmeti ile yakalanup 
getirilmiş, fakat Kafesci Bedri delikan
lının masum olduğunu, vak'anın bit 
cinRyet .oım;dığını söylemiş, gece Gure
ba Hastah~nesine götürülür iken yolda, 
Çakmakcılar · yokuşunda ölmüş;. cesedi Nak
kaş paşa karakoluna bırakmışlar. Beylerbe ... 
yindeki babasına haber verilmiş, . ertesi gün 
.tulumbacılar ile Beylerbeyli bağçıvanlar ta
rafından kaldırılıp . Edirne kapusu dışında 
defnedilmiş. Vak'a Abdulaziz devrinde, hicri 
1281 (miladı 1864-1865) yılında olmuş, Ka 
fesci Bedri yirmi yedi yaşında imiş:·Bu· vak'a 
üzerine Ren:ızı adında birinin kaleme aldığı 
32 kıt'alık bir destan vardır; Kafesci Bedri
nin ifadesi karşısında zaptiye tarafından ser
best bırakılan gçnç Filib Gedikpaşalı tulum
bacıların nazarında Bedrinin kaatili olmak

dan kurtµlamamış, . ölümle teh
.did edilmiş memleketi olan Sa
kız Adasına kaçmış». 

. gedede «Kasab .Fil:ib» adında bir 
gericin zülüf kemendine tutul
muş, bir akşam arkadaşları iie 
beraber İskender bo.ğazında Taş 
Han meyhanesinde içmiş, kör 
kütük sarhoş olup arkadaşlarını 

savmış, yatsıdan sonra Kasaba 
gitmiş, o zamanlar meyhaneler 
yatsıda kapanırmış; m·eygedede 
yatan çırak Filibe kapuyu açdır0 

mak istemiş; bit misafiri olan 
Filib kapuyu açmayınca Kafese: 
ci Bedri fazla içkinin tesiri ile 
bıçağını çekip .sağ böğrüne 

Kafesei ·Bedri 

Kafesci Bedrinin destanı, i~ . 
tanbul Halk Evi tarafından çı

karılan «Halk Bilgisi Haberlerh 
dergisinin. ·45 numaralı nüsha
sında (1!:}35) neşredilmi~clir, fa
kat kimin tarafından. da neşt·e

dil.diği yazılmamıştır; bire Va'
sıf Hoca tarafından verP.en des
tan sureti ile hayli f~rklıdır; Va
sıf ~ocanın verdiği suretde şai

rin adı. «Remzi», derg}deki des
tanda «Hüsmi» olup !Ôıfesci 
Bedrinin adı. da «Ahmed» diyrı 

yazılmışdır; dört kıt'a d1ı 'nok 
san, 28 kit'adır, bazı kıt'alar d:ı 
hayli değişikdir. Biz daha düz
gün bl!l.lduğumuz Va:sıf Hoea 
kopyesini aldık; Remzi bu uzun 
destanda vakayı evvela münte
hirin ağzından naklediyor (Kıt'a 

1-24), cenaze törenini de kendi 
ağzından anlatıypr (kıt'a 25-32). 
Bu· son kısımdan Remzinin fa• 
lumbacı Bedrınin arkadaşların

dan olduğunu, vak'a gecesi Nak
kaşpaşa fkarakoluıida cesedi bek
liyenler arasından bulunduğunu (Resim: s. Bozcalı) 



. BıDRİ (Kafesci) 

öğreniyoruz. 

· 1. Dinleyin halimi başdan ihtida 

Düşdö gönül sevdi bir dilrübriyı 

Aklımı başımdan eyledi yağma 

· Gözleri mestine çekdi esmli.yı 

2. Günden güne artdı başımda sevdi 

Coşdu derya. gibi bu aşk ü heva 

Kimseye derdimi demed_im -amma. 

Rôzü şeb çekerdim ahu feryli.dı 

. _3. Duramam görmesem yari bir saat 

Aklımda gönlümde ol çeşmi afet 

Aceb nasıl bulsam tenha selli.met 

BJldirem kendine bu mli.ceriyı 

4. TaVUk pazarına yolum uğradı 

, Meyg~ede gördüm çeşmi celladı 

Muğbecenin Kasab. Fllibdir adi 

Satın aldım o püsküilü belayı 

5. Sakiz mahbubudur yani adalı 

Murahiklik şAnı nazlı edalı 

Kor misali dilber yüzünün alı 

Yakdim şivelira ol an abayı 

. 6. Bir mahden ziyade taşındım durdum 

Ya.ı;- elinden bade içüb oturdum 

Oldum senli benli yakınbk kurdum 

Gördüm -ol vicandan ruyi vefiyı 

7. Elin tutsam bir gez öpsem ayağın 

Muhabbet eylesek geçmeden çağın 

İşmar etti yakdı ümid çerağın 

Saat bir de da.vet etti gedayı 

8. Olub beraberce bir iki akran 

İskenderboğazında ettik cevlin 

. Meşhuri afakdır orada Taş Han 

Niiş eyledik bir kaç dolu sahb&y~ 

·9. Akşamı eyledik oldu saat bir - Yanımdan yoldaşları savdım bir bir 

Zira budur ya.re gttmeğe tedbir 

L4kin çekmişdlm fazlaca kafayı 

10. Meyhinenin kapusuna dayandım. 

Dedim Fillp aç kapuyu ben yandım 

Tahammül kalmadı candan usandım 

Merhamet et sever isen İsiyı 
11. Lakin yirim bana cevab vermedi 

Kulak verdim nedir Filibin derdi 

Blriyle urumca kelam ederdi 

Karardı cönlömün direhşan a.yı 

U. Üfürdü şamdanı bir zulmet sardı 

Saat bir buçukdan ikiye vardı 

Açmadı kapuyu gözüm karardı 

Çekelim sağ ymımban sokdum ka.ıııayı 
. 13 ... Oldu dünyi bana ol vaki! zmdan 

;_ 
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Tuna seli gibi akdı. kızıl kan 

Kasablar. önünde masatlı kurban 

Baş koydum eşiğe görsün hercayi 

14. Cem oldu başıma bir alay: nefer 

Perişan bilimi gören ah ider 

Mahmud Reise de verdiler haber 

Geldi gördü müşev.veş hali fenayı 

15. Cümle yoldan geçen bir yana durdu 

Nasıl oldu deyü zabtiye sordu 

Dediler komşular bunu kim vurdu 
V-. 

mm koydu bu hale bu fukarayı 

M. Sorub soruşdurub . tahkik ettiler 

Keyfiyetin esasma ,-erdiler 

Andan sonra. beni alub gittiler 

Merhem koyup sarmak için yarayı 

17. Dökülür gözümden nice kanlı yaş 

Yaram pek sızılar canda bir telaş 

Sırtda~ yere indirip yavaş yavaş 

Babı zabtiyede verdik molayı 

18. Bakdılar halime ettiler divan 

De~iler çeresim bulamaz Lokman 

Bir iki mübişir gönderüb. heman 

Alub getirdiler ka~lan yayı 

19. Kalmamış yüzünde hiç kan eseri 

Korkusundan dolmuş kan dideleri 

Halimi görünce. kasab dilberi 

Figaam tuttu kubbei semayı 

20. Kanlı yaşı dökme dedim dilbere 

Yazıkdır sendeki ahu gözlere 

Seninle. işimiz kalsın mahşere 

Hakkın divanında görem davayı 

21. Dedim ki beıı ettim kendime kendim 

Ya,nmasm narıma servi bülendim 

Bu çocuk misuİndur biliıı efendim 

Etmeyin Fllibe cevrü cefa.yı · 

22. Yol verdiler gitti- oradan Filib 

· Melu.l mahzun olub ben kaldım garib 

Rastalar yawna ettiler tertlb 

Bulmak için_ bu. derdiıne devayı 

23. Zabtiy~en taşra çıkdık. ol zaman 

Çakmakcılar yokuşunda nagihan 

Ba.şladı sicmimden çekilmeye can 

Her yanımdan hicran sardı azayi 

24. Mürgi can tenimde sedalaşmada 

Nizilar Jalarak vedalaşmada 

Ruhu t~lim ettim Çukurçeşm~de 

Aldı narı hasret her ehibbayı 

25. Andan doğru hastahaneye vardık 

Ölmüş idüğilnün . haberin aldık 

Nakkaşp~a Karakolunda kaldık. 
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Bir gece bekledik subhü mesı\yı 

26. Camiin içinde gasleylediler 

Pederi nerede kaldı dediler 

Ol Beylerbeyinde haber verdiler 

Gelsin evladını görsün . kazıtyı 

27. Hem Beylerbeyine gitti bir nefer 

Bulub pederini verdiler haber 

Bir takını ahbab alub beraber 

O da geldi kan dökerek ağlayı 

28. Dedi açın evladımı göreyim 

Bu yüzümü gül yüzüme süre~ 

Ben de Hakka · emanetim vereyim 

Hem nideyim şimden gerıi . dünyayı 

29. Bindirdiler cenizeyi mahalle 

Ne kadar ahbabı var jse bile 

Edirnekapusnnu aldılar ele 

Ko)'duJar musallaya ol mevtiyı 

30. Pederi yirinı durdu namaza 

Namazda cümlesi düşdü niya.za • 

Açub yüzün peder bakdı şehbaza 

Gaayet mahzun etti garib atayı 

31. Andan götürdüler mezaristana 

Yaş yirmi yedide gitti cinana . 

Kafesci Bedriyi · yazdım destana 

İsmi kaldı ruhu tuttu ukbiyı 

32, Sözüıı bitir Remd hisılı kelam 

Macer4yı ber tafsil ettim ilam · 

Sene bili ikiyüzseksen bir tamam 

Unutmam o nevcivana du,a.yı 

BEDRİ ONBAŞI (Rahovalı) - 1894 de, 
yangınlarda göstere geldiği insan gucunun 
üstünde fedakarlığa mükafaten onbaşılı'k, on 
altın ihsanı şahane ve ayrıca «selamı padi
şahi» ile taltif edilmiş bir itfaiye neferidir; 
memleketinde bir berberin oğlu olup_ büyük 
Rumeli bozgununda muhacir kaafilelerinden 
birine katılan ebeveyni İstanbula geldiğinde 
Bedri üç yaşında bir sabi imiş; çocukluğu 

babasının vefada Taşteknelerde açdığı kü
çük bir berber dükk&nı - kahvehanede çırakc 
lıkla geçmiş, serpilince bütün akran ve em
sali gibi tulumbacılığa heves. etmiş; boylu 
boslu, eli ayağı düzgün, kaşı gözü yerinde 
güzel bir delikanlı imiş; tulumba sandığı 

sevdası ile pırpırı kıyafet ve yalın ayak düş
mesi, evi bırakub koğµşta yatup kalkması 

babasını çok üzmüş, derdini, Vefadaki kona
ğına tıraşa gittiği itfaiye kumandanına aç
mış, kumandan paşa da İtfaiye taburuna alı
nız; ve delikanlı fevkalade cesareti ile kısa 

bir zamanda taburun göz bebeği olmuş. 
-İtfa.iyeli Bedrinin Ayşe adında dünya 

güzeli bir ablası varmış; bu kız,· yine o bo·z-· 
gun muhacirlerinden ve Eski Zagra eşrafın:: 
dan Emin paşazade Şevket Beyin gaayetle 
mahremi uşağı Büklümüklü Mustafa ile ev~ 
lendirilmiş;. ki bu ansiklopedinin muellifi 
,R. E. Koçunun anası Hacı Fatma Hanım Es
ki Zağrab Şevket Beyin kızıdır. Berlin mua
hedesinden sonra Şevket Bey ailesi Şarki Ru
meli Eyaleti içinde kalmış kal_an memleketi
ne dönmüş, fakat Fatma Hanım bir miiddet 
sonra tstanbulda Şehiremaneti muhasebecisi 
Reşad Efendinin oğl_u muharrir Ekrem Bey
le evlenerek tstanbulda Ayasofyadaki Reşad 
Efendi Konağına gelin olarak getirildiğinde, 
Büklümüklü Mustafaiıın zevcesi Ayşe· abla 
da bir İstanbul seyahatı fırsatını bulmuş, ki 
osıralarda kendisinden sekiz ön yaş küçük 
olan kardeşi Bedriyi bir itfa.iyeli olarak gör
müş, icab ett\ği kadar himayesi de malumat 
ile İkdamda çalışan, Maarif Nezaretinde de 
bir vazifesi olan gene ırıuharrir Ekrem Bey
den rica etmiş; 1895-1896 arasında Bedri 
Onbaşı bu suretle Ayasofyadaki konağın se
lamlığındaki bir odaya yerleşmiş. Büyük şe~ 
hir İstanbulun dürlü cilvelerle dolu günlük 
hayatından aşağıdaki şirin fıkra, R.E. Koçuya 
yıllarca sonra babası tarafından; bir gün haf
.talık resimli Malumat koleksiyonu kanşdın
lır iken: Bedri Onbaşının bir itfaiye kıtası 

arasında çekilmiş yegane resmi vesile olarak 
anlatılmışdır: 

Bedri .Ayasofyaya yerleşdiği sıralarda 
23-25 yaşlarında tüvana bir erkek güzeli, ve 
gaayet ciddi bir gene imiş. Bir gece ;erence 
bey Yokuşunda- bir yangında bir paşanın kır
kını aşkın dul zevcesini ölümü göze_ alarak 
kurtarmış. Hanımın uykusu ağır imiş, ateş 

konağın alt katından çıkmış, «yanıyoruz» 
feryadı üzerine konak halkı kendi can ve 
malları - kaygusuna düşmüş, boğçasını ka
patı sokağa fırlamış, hanımlarını düşünen. 

olmamış, hatta harem hal~i _dahi düşünme
miş. Yatak odasında yatırdığı bir cariyesi ile 
biçare kadını, konağın. üst katlarına -· itfaiye 
merdiveni ile gören. Bedri çıkarmış. Hanım . 
canını kurtardıkdan sonra «çekmecem, mü-. 
çevherlerim «diye çırpınınca delikanlı kona
ğa tekrar girmiş, tarif ettiği yerden mücev-



- 2S'i8 ....!.. İSTANBUL 

her çekmesini de bul:ub çıkarmış. Yaşlıca 

dt:d kadın onbaşınua. heın · merdliğine hem 
güzelliğine. hayran kalarak yangımı\ ertesi . 
günü i.zdivac teklifinde bulunmuş; genç 
adam: «Muhasebeci Beye. söyleyin, .münasjb 
görür, izin . verirse teklifinizi kabul etlerim» 
demiş. Re~ad Efendi tensib etmiş . . Dul bir 
1)3§a karısı .il~ evlenen şehbaz __ itfaiye onba
şısı bir mü.ddet sonra ağır mesleğinden . ay
rıl.mış, kendisine Ayasofya Çarşısında büyük 
bir kahvehf\ne açılmış. J3edrinin hanımla be
raber yangın9-?,n kurtardığı cariye on beş 
ycışlannda pek dilber bir kızmış, Kocasından 
on b.e§ yaş · büyük olan hanım: . «B.edri Ağa 
ıencdir, b~na da ergen olarakvarclı, bir .ı;nah- · 
bube nig~r ile göriil -sefası hakkıdır.» dıyerek 
o lt~ı d.a kosacına n'ikahll:!tm.ış, kendi arzu ve 
eUyle üstüne ortak almış; 

Bedri .Onbaşinm bu fa~ıldan sonraki ha-
yatı te.sbit ~dilemedi. . 

·BEDROS (Hacı) - İkin
ci Abdü\bamid devrinde ka
dın. hastalıklarına, e:tkekler
çl.e de bel soğukluğu_'''ve fren
gi illetlerine _ karşı şifalı ilaç
ları ( ?) tecrübe edilmiş bir 

) . 

mütetabbib idi, Topcularda 
otururdu. Hayatı . hakkında 
başka . bilgi edinilemedi. 
Bibl.: Ahmed Rasim, FUhşi atik. 

BEDROS (Latinatzi) -
Onsekizinci 
İstanbul'da 

asrın başlarında 

faaliyette bulU-

nan bir ermeni inatbaacısı

dır. Onlu matbaacı Erivanlı 
Oskan Vartabed'in akrabası-

dır ve matbaasının bir kısmı

.in da ondan: temin · etmiştir. 
Kat9likler, dini propaganda 
için kendisini İtalya'dan İs

tanbul'a göndermişlerdir. Mat-

---------------
rinci ta.hı 1666 da Amsterdam'da Oskan · 
Vartabed tarafından yapılmıştır). Meıkur 

eserin muhtıra kısfll.ından matbaım·ın Gala
ta'da bulunduğu anlaşılmaktadır. Halbuki, 
Teorik Labcinciyan (1870-1928) , «Dib u Dl.lr» 
adlı Er-meni matbaalarının tarihindt? (İstan

bul, 191.2 s. 60), sözü geçen matb~anın Be .. 
yoğlunda bulunduğu kaydetmektedir'. · Zira 
mezkur ese_rde bu semtin adı da geçmektedir. 
Fakat bu sıralarda Beyoğlu henüz gelişme~ 
miş olduğu için Galatanın doğru ol:ması daha 
muhtemeldir. 

Kevork .Pamukciya.n 

BEDROS (Ortaköylü) - Meşhur musi
kişinas Zenne Boğos'un · talebelerinden bir 
mugannid.ir. · 1783 de doğmuş ve 1858 de ls
tanbul'da vefat etmiştir. Yetişdirdiği şahıs

lar meyanında, Ohannes Eretzyan, Kirl5or 
Takvoryan (bilahare rahip Boğos)' Kapriyeİ 
Acernyan ve bilhassa Channes · Mineciya.n 

· zikrolunmaktadır . Hayatı 
hakkında bir bilgi edinileme
di. 

Kevork Panıukciyan 

BEDROS PİSKOPOS (Ka~ · 
panlı) - Onsekizinci asırda 
yaşamış bir din adamı ve 
şairdir. Bağdasar Tıbir'in şa~ 

kirdlerinden olup, ölümün-
.t . 

den sonra onun hakkında bir 
methiye kaleme almL~tır . ki, 
1772 · tarihinde İstanbul'da 
intişar eden «Yerkaran» 
(Şarkılar k;:itabı) adlı eserin
de diğer şiirleriyJe birlikde 
neşredilmiştir. Uzun müd';let 
İstanbul'da yaşayan Bedros 
Piskopos, ömrünün sonlarına 
doğru İzmit Ermenileri . miı
rahassı olmuştur. 17 Şubat 
1781 de İstanbul Patriği Za
karya Başpiskopos (l 719:-
1799) tarafından Bandırma 

Ermenileri murahaslığina ta
yin edilmişse de, :rp.ezkur şeh
re gitmeyerek . Armaş Manas-

baasını 1704 de Galata'da te- , 
sis etmiştir. On sene kadar 
ömrü olan işbu· matbaada bi-l

hassa dini eserler neşredil

miştir. Bunlar· mey,mında 

.1705 de intişar eden erıneni

ce Kitabı Mukaddesin ikinci 
tabı başta gelmektedir, . (bi-

Badri Onbaşı 

tırında kalmıştır . Jlovakim 
Piskopos adlı bir talebesi olan 
şair, 20 Mart 1784 de piri 
ihtiyarlığında famitte vefat . 

. 
(Resim; S. Bozcalı) 
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etmiştir. 
Kevork Pamukciyan 

BEDROSYAN (Apdon) - Musikişinas 

ve lavtacı; 1875 de Yeniköy'de · (Boğaziçi) 
doğmuştur. İlk tahsilini Rumelihisarındaki 
Ermeni mektebinde yapmıştır. Teganniyatı 

ru_hanide Ermok Kuyumcuyan'ın kemanda 
ise H.ampartzum Papazyan'ın talebesi olı;nuş
tur. Önce Rumelihisarındaki Ermeni Kilise
sinde başmuganni olarak vazifede bulun
muştur. 1896 da Mısır'a giderek orada lavta
cı İtalyan Toni'den lavtanın imalini ve akor
dunu öğrenmiştir. Alafranga musikiye de 
aşin~ ol.an _ Bedrosyan 1899 da lstanbul'a av
det etmiştir: 1900-1916 yılları esnasında Bo
yacıköy Ermeni Kilisesinin -başmuganniliği-. . ' . . . 

ni deruhde etmişdir. 1916 da ise Rumelihi-
sarı Ermeni kilisesinde · tekrar başmuganni 
olmuştur. Hayatının son safhaları tesbit edi
lemedi. Eserleri meyanında, bir mandolin 
metodu ve birkaç şarkı vardir. 

Kevork_ Pamukciyan 

BEHOET (Çeşmemeydanlı) ---:- Abdül
hamid dt:?vri sonlarının namlı hırsızlarından 
ve tstanbulun sayılı eşirrasından: orta boylu, 

tıknaz, pos bıyıklı· 

bir adam_dı, bir ara 

esrar ve kumar katı-

veba.nesi de -açrrl.l~dJ, 

burası, bilhassa 'ha 
misiz, kimsesiz güzel 

çocukları şeni ellerde 

· türlü ahla~sızlık gir

dabına atıldığı bir 
Çeşmemeydanh Behçet 

batakhane olmuşdu. 
(Resim: B. Şeren) 

Adam vurmuş, türlü 
habasetinden mahkum olmuş, 1908 de meş
rutiyetin ilanında af· edilerek tekrar mey
dana çıkmış, eski kirli işlerine bir müddet 
daha devam fırsatını bulmuşdu; .hatta Çeşme
meydanının namlı haraccılarından biri ol
muşdu. Tekrar hırslzlığa süluk etmiş, galibaa 
son mahkumiyetinde hapishanede ölmüşdür; 
doğum ve ölüm tarihlerini tesbit edemedik, 
1908 de 40-45 yaşlarında idi. 

Sermet 

BEIICET (Destancı) - İkinci Sultan 
Abdülhamid devrinde yaşamış bir tulumbacı 
ve halk :~?iriqir; bu ansiklopedinin büyük 

kalem ç1rkadaşı merhum 0-skü!iarlı Vas_ffH~
ca şu şirin hal tercemesini yazmışdır: 

«J:;>eştancı Bedriyi gencliğinden tanıdınıJ 
on dokuz yaşlarında masallardaki Hind pa• 
dişahının oğlu gibi esmer güzeli bir delikanlı 
idi, uzun boylu, tığ gibi bir tulumbacı ic.li, 

Şehremini Sandığı uşaklarından idi; 1875~ 
1880 arasında doğm~ş olacakdır, fakir bit 
yük arabacısının oğlu idi, çocukluğu yalı..n 

ayak, yarım pabuc mihnet içinde geçmiş, 

bir iki sene mahalle mektebine devam. etmiş; 
· okumaya son derecede hevesli, ve gaayetle 

zeki olduğu geçim zarureti ile n:ıektebden 

alınarak sanata verilmiş, hiç bir işde tutuna
mamış, . yorgancı çıraklığı, çalgıcılık, bostan
cılık, hamamda külhancılık, bakırcılık, renc
b erlik gibi aralarında hiç münasebet olmayazı 

işlere dalmış çıkmış, türlü renge boyanmış., 

nihayet, gaaliba Merdivenköyü Bektaşi tek~ 
kesinde bektaşi dervişi olmuşdu, 1908-1910 
arasında yine zaı:uret içinde ve henüz Qtui 

otuzbeş yaşlarında iken müteverrim.en öldü
ğünü işittim. Bu günahkar da kırık döki.ik
destanlar yazdığım, Behcetin de bu vadid.e 
aşırı hevesi olduğundan bana muhabbeti 

vardı, arar,' ::ıorar, herkesin havai me§l'ell 
sandığı o gene bana içli . bir dille dertlerlıı.i 

dökerdi. Çocuk sayılacak yaşdan _ içki kulla• 
nırdı; ince hastalığa içki ibtilası yüzünden 

tutulduğunu söyliyebilirim. Ayyaşlığına -~ 
avareliğine sebeb bir bıçkın dilbere alakası 

olduğunu itiraf etmişdi. Bir gün de cebinde 
Mizancı . Murad Beyin Tarihi Ebülfarilk;unu 
görmüşdüm: _ « Vasıf, 
aradan şu kadar yıl 

geçdi, hayali canan 
yüreğimde hala terii 
taze durur1 ama pak 
hevesim olduğu hal
de meşakı hayat yü
lünden okuyamamak 
içimde öyle bir yara
dır ki beni o öldüre
cek'' demişdi. . Son ,-1 
destanı "Sergüzeştna.-:) 
me" adındadır, alay 
yollu görünür ama 
hayatının hikayeyesi-
jir". 

. Destancı ~t 

(&6irıı: s. ~~) 



BEHCJ!l'l:' Citultisi} · · """!" 2880 - İSTANBUL. 

SERGÜZEŞTN.ı\MEİ BEHCET 
1. Sergüzeştim size beyan ideyim. 

Bilin meharetim ilancılı.kda 

Acaib bir tuhaf destan söyleyim 

Bakııı ne erbabım yalancılıkda 
2. Pederle maderim ittiler kel:lm , 

Oğlana iş lazım dir idi anam 

Bir gün oldu tutup rahmetli babam 
Beni çırak yaı>dı · yorgancılıkda 

·3, Yorgan iğnesiyle elimi deldim 

Bu işi yapamam anladım bildim 
Ifaçdım oradan terzi yanma girdim 

Şimdi kalfa oldum mintancılıkda 
4. Hazırcılık bozdu dikiş dikeni 

Geldi bir yahudi aldattı beni 

Koş benimle ortal!; ideyim seni 

Hayırlı ticaret kaytancılıkda 

5; Tulumbacılığa uygundu çağım 

Hem · gaayetle koşarlıdJr · ayağım 

Reis dedi gel ol benim uşağım 

Teı)işdim bil" eyyam tabancılıkda 

. 6. i~ can · sıkılır içerim rakı 

Saırdım. musikiye m~ylü . merakı . 
Çalgı ile dolaşdım Şamı Irakı 

. Hayli narıı kazandım kemaııcılıkda 

7. • Feııni musikide · kemali buldum 

Since aı:tık yiı<mi yaşına doldum 

Silah kullanma.ya lıeveskar oldum 

Merakım vaı· idi ka.lkancı_lıkda 

8 .. ~amdım iti anm da yok eski şöhı·eti 

Arardım kendime göre hizmeti 

Geldi Kumbağlılar verdi gayreti 

Tutduk biz · ticaret soğancılıkda 

9. Gördiim ki soğanlar çüı-üyüb gider 

Didim bu iş değil · sermaye ister 

Muytablığı koydum zihnimde ezber 

Vardık, biz soyunduk kolancılıkda 

10. Kazıl bükmesinden takat kesildi 

Geri gitmesin~en belim büküldü 

Otculuk itmeğe gözüm d~ldi 

Serdik postu biz samanc~lıkda . 
11. Yok bir. gelen. giden bekle dükkanı 

Doğ_rusu insanııı sıkılır canı 

Mevsim de irişdi bahar zamanı 

Verdik biz molayı bostancılıkda 

12. , ~ostancıbk hem iş hem de zevk idiş 

· Geçirdik yazı basdırdı çün kış 

Yanaşdım hamama istedim bir iş 

. De~Her var . çalış kiilhancıhkda 

13. KüJ.hıı,nda duı:nandan bıkdım boğuldum 

Kaçdım oradan bakırcı oldum 

Çok tokmak salladım kazancılıkda 

14. Beş gün· kadar da bu hizmeti ittim · 

KesUdl ta.katım _ vücuddaıı bittim 

Köylere rencberlikle naçar gittim 

Çalışdım tarlada harmancıhkda 

15. Çüt sürer nadasa tohum saçardım 

Eski orakları yapar satardım 

Ağaçlar yontardım düven · yapardım 

Marangoz sayıldım sapancılıkda 

16. Dünyada her işin tadını tatdım 

Para kazanmadım daim aç yatdım 

Tüccara sanata esnafa çattım 

- Dikiş tutamadım dükkancılıkda 

17. Kayıkcı oldum ben açdım yelkeni 

Anafor -ftalgaya tuttum dümeni 

Fırtına deııize atmca beni 

· Nasibim yok dedim kaptancılıkda 

18. Basılı her şeyden gördüm hasarı 

Artık dervişliğe kıldım _karin 

Tutub bir miiı-şidclen aldım ikrarı· 

Yerleşelim tekkede meydancılıkda 

19. Ahbabın reyine eylerim hizmet 

Alsun eş'anmdaıı dinleyen lezzet 

Dfsünler bir da.nedir elbet Behcet 
Şiir içinde destaııcılıkda 

.• 

BEHCET (Hulusi) - Tıb bilgini, ünlü 
hekim, İstanbul Üniversitesi profesörlerin~ 
den,. 1880 da 1stanbulda doğdu cı: ,A. Gövsa 
Türk Meşhurları adlı eserinde 189() göşteri
yor; biz Türk Ansiklopedisindeki doğun_ı. ta
rihini aldık), 1948 de istanbulda öldü; m~~ 
arif müdürlüğünde bulur,muş -~hmed Beh-' 
çet Beyin ·qğludur; Hulüsi Behcet adı .ile meş
hur iken soyadı ka
nunu çıkdığında ba
ba ismi, Atatürk ta
rafından kendisine 
soy adı olarak veril
miştir. Aşağıdaki hal 
tercemesini Tj.irk An
siklopedisi ile İ. A. 
Govsanın «Türk Meş
hurları» adlı eserin
den alıyoruz: 

Beyrut fransız 

mektebinde, Beşik

taş Rüşdiyesinde oku-
. muş, . Askeri Tıbbi

yeden 1910 da :hekim 

Dı·. Hulusi Behcet . 
(Resim: B. Şeren) 
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yüz!:>aşılığı ile çıkmışdır, dört sene Gül• 
hane Cildiye · Seririyatında . Dr. Eşref 
Ruşen, Dr. Talat ve Dr. Reşad Riza Beyler 
gibi değerli hocaların yanında asistan olarak 
çalışımşdır .. Birinci Cihan Harbinde, 1914, 
KırklareH Askeri İlastahar:ı:esi başhekim mu
avinliğıne tayin edilmiş, bir müddet sonra 
Edirne Askeri Hastahanesinin· cildiye muta- · 
haşsısı olarak harb · sonuna kadar orada kal
mışdır. Harbin son yilında M;acaristana gide
rek Budapeştede, oradan da. Alma11yaya ge- .. 
çerek Berlinde hastahanelerde çalışmış, 

memleketine · ancak 1919 da dönmeğe mu
vaffak olarak bir müddet serbest hekimlik 
yapdıkdan sonra 1923 de Hasköy Emrazı 
Zühreviye Hastahanesi baş hekimliğine ta
yin edilmiştir; 1924 de Gureba Hastahanesi 
Cildiye mutahassıslığına nakledilmişdir; 1933 
de lağvedilen İstanbul Darülfünunun yerine 
İstanbul Üniversitesi kurulur iken bu ilim 
müessesesinın Tıb Fakültesinin deri hastalık
ları ve frengi kürsüsüne profesör olmuş ve 
ölünceye kadar bu kürsüde kalmışdır;. yarım 
asrı dahi doldurmayan ve ömrünün bu son 
onbeş yilr' içindedir ki türk tababetine en bü
yük hizmetini yapmış, milletler arası tıb ale
'minin şöhretlerinden biri olmuşdur. «Wright. 
çıbanı», «Dermatitis figus ·yarası» ve beşeri
yet için bir afet olan frengi ile savaş konuları 
üzerinde çalışmış, bu yolda mahiyetini tesbit 
ettiği bir hastalığa 1947 de Cenevrede topla
nan milletler arası tıb · kongresi <<Morbus 

. Behcet = B~hcet hastalığı» adim vererek bu · 
ünlü tiirk hekimini ismini insanlığın şeref 

kütüğüne geçirmişdir. 

İhtisası .üzerinde il.mi mecmualarda iki
yüze yakın makale yazmış, tebliğler yaym
lamış, Türk tıb kütübhanesine · cihan tababe
tinden binlerce sayfalık terc'rmeler vermiş, 

ve «Klii:ıikde ve prati~çle frengi teşhisi · ve 
benzeri deri hastalıkları» adi ile kendisinden 
beklenen büyük eserini de vermiş olan bu 
yorulmak bilmez ilim adamı 8 Mart 1948 de 

,_kalb durması ile ölnıüşd_ür. . 
Fransız, _alınan, avusturya, rnacar ve yu

nan dermatoloji cemiyetlerinin azası, millet~ 
ler arası «Dermatologia» dergisinin İıişirle
rinderi biri ve haftalık «Dermatolologische» 
gazetesinin· milletler · arası yazı heyetinden, 
Fransız Sihhat ve -,Ahlaki Koruma Ceriıiye-

tinin yabancı azası bulunuyordu. 
Hususi hayatında· son derecede nezaketi, 

mahiyeti ile tanırimışdı. 1939 da Ordinaryus 
profesör olmuşdu. ' 

Beh.çet Hastalığı, Morbus Behçet - «Çi
vi hastaliğı» !i.a. denilir, Dr. Hulusi Behçet 
bu hastalık üzerinde ilk beynelmilel tebliğini 
1935 Peşte kongresinde yapinışdı; ağızda ve 
seksüel organlaı~da yaralarla başlıyan ve so
nu körlilğe kadar varan bir, hastalıkdır; Türk 
bilgini bu hastalığın umumi bünye ile ilgi
sini isbat etmişdit. Hastalığın seyri üzerin
de tesirli tedavi şekli henüz bulunamamişdır. 

Bibl.: İ. A~ Gövsa, Türk Meşhurları; Türk 

Ansiklopedisi. 

BEHCET AÖA (Güğii.ınbaşi) - İkinci 
Sultan Mahmud devrinde s~ray ada~ların

dan şiir ile meşgul olmuş bir zat; bir beyiti: 
Padişahı tahtigahı , ask olalıdan Behcetıi 
Muktezayi akli hep sürdüın çıkardım sineden: 

Hayatı hakkında başka kayde rastlanamadı. 
. Bibl.: Tayyarztı.de At§., Enderun Tarihi, IV~ 

· BEHCET BABA - 'İstiklal harbinden 
sonra yüzbaşı olarak ordudan emekliye ay
rılmış, ömründe hiç dünya evine girmemiş, 

. ' . 
vakur ve ciddi bir zat olarak Küçµkmustafa-
paşada yaşamış, herkesin sevdiği, "Baba," di-
ye tanıdığı bir zat idi. -

Büyük Fatih yangınında yanan Müftüali 
Camiinin · harabesinde kendisine yer yaptığı 
barakamsı bir kısmında yatar kalkar, gün
düzleri akşam& kadar Hafız Şevkinin kahve
sinde oturur, hiç bir ışle meşgul olmazdı, bü
tün riıeşgalesi gazete bilmecelerini çözmek
te gösterdiği mahareti, bunun için · semt sa
kinleri çözülemeyen bilmeceleri ona çözdü
rürlerdi, bilhassa iskanbil kağıtlarıyle yap
tığı pek hoşa giden oyunlarla etrafindakileri 
güld,ürürdü. Diğer birlikte · oynanan kağıt 
oyunlarından nefret ederdi. Arasıra içki içer 
fakat sarhoşluğunu beili etmezdi. 

Son zamanlarda kulübesinde süflil bit 
hayat yaşamaktaydı ki:· o sıralarda. semt sa
kinlerinin yardımlarıyle. mezkur cami tamir 
edilmeye başlanınca açıkta kaİinıştır: Önce 
semtte bulunan berber ve mahaiıe mümes. 
siii Hıfzı Gizlev tarafindan kendi evinde bir 
hafta kadar barındırılmış,. sonra da eş dost 
yardımıyle Darülacezeye yerleştirilmiştir ki 
yine iiinli çıktığı zamanlar temiz pak olarak 
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unutamadığı seıntine gelir ve iznini ayni 
kahvede semt s_akinleriyle bir a,rada geçirir
di. 1960 da hayatda mıydı, tesbit edemedik. 

Mehmed Şükrü Silaıı 

BEHCET BEY (Mirialemıade Keroan
k~ş )' -İkinci Sultan ~ahmud devrinde sa
ray adamlarındari, şiir ile meşgul olmuş; la
kabından anlaşıldığına göre de zamanın ok 
atıcı pehlivanlarından biri olarak. tanınmış

dır. 

Tayyarzade Ata Bey ~<Enderun Tarihh 
adlı meşhur eserinde bu zatin adını saray
dan. yetişmiş şairler arasında kaydederek 
şu beytini ;:ılmıştır : 

Behcet, hatıiver oldu o kaa.şi kemanunız 
Biz dl'!Stgiri gamzede hala kepazeyiz ... 

Burada «kepaze» kelimesinin has lugat 
manasını hatırlamalıdır, Acemilerin talim 
için kullandıkları gevşek yay deınektir. 

Kemankeş Behçet Beyin hayatı hakkında 
başka bir kayde rastlanamadı. _ 

Bibl.: Tayyarzade At&, Enderun tarihi, IV. · 

BEHÇET.BEY (Teşrifatçı) - İkinci Ab
dülhamid devrinde B_abıali ricalinden bi.r İs-

-tanbullu tipi, hal tercemesi elde edilemedi; 
Semih Mümtaz Bey merhum içinde Babıali
de geçen yıllarının hatıralarını naklettiği 

"Tarihimizde hayal olmuş hakikatler'' adlı 
eserinde bu zat içi~ şu satırları yazıyor: 

Behçet Beyin de hal ve şanı- müstesna 
bir hususiyeti taşırdı. Hattabizadelerden olan 
bu zat Babıalide doğdu öldü denilecek kadar 
işini kavramış ve dikkatiyle temeyyüz etmi~
ti. Muayedeler, resmi günlerde _bütün ricale 
ve memurlara gönderilen davetiyeler teşri

fat kaleminden yazılır ve davetiyelerin Üzer
lerine teşrifat icabı kıyafet de.rç ve işaret 
edilir olduğu gibi mutat resmi günlerde teş
rifatçı beyle muavinleri Padişahın misafir· 
le:rini kabul ederler; huzw-a girileceği vakit 
herkesi makamına ve rütbesine göre sıralar 
ve sıralara da dikkat ve nezaret ederlerdi. 
Bir yanlışlığa mahal bırakmamak için teşrj
fati beylerin her biri ayrı ayrı ~eşgul olur
lardı. Behçet Beyin en ziyade korkusu kala
balığa mesela üniformalı bir yabancının ka
rışabilmesi ihtimali idi. Çünkü bu işlerden 

yalnız o mesuldü Babiali içindeki memurlar 
v_e azalar ve saire gibi hariç~rİ Babialiye ge
lenler mutlaka Behçet Beyin odasına uğra-

İSTANBut. 

mak ihtiyacını duyarlardı. · Zira kendisi hoş
sohbetti. Fevkalade terbiyeli, bahusus zeki, 
istediğiniz kad!il" zeki "idi. 

Hoş beşt1;!1 başka bir şey söylememesin
den bile manalar istihracı mümkün olurdµ. 
Söylemeden,· söyletmeden bazı haberlerin iç 
yüzü öğrenilirdi. Hele hususi hayatı şeker-. 

den tatlı, yemekleri birbirinden nefis, soh
beti fevkalade alakalı, davetlileri ziyafetleı"i 

' hadsiz ve hesaı:ısızdı. Kardeşi Bekir Beyle 
beraber tanzim "ettikleri yemek listeleri el
den ele dolaşır ve reçeteleri alınırdı. Alınır• 
dı amma bir· türlü ·o çeşni verileme~di. Beh
çet Bey bunu bilir ve _ mağrur bir eda ile on
ları bizden başkası yapamaz. der q.ururdu. 
Daima sa~ kolunu oynatma~ gibi bir tiki 
vardı_. 

BEHCET BEY (tidi) ~ Geçen asır son.
lan He asrımız başlarının ta:µmnpş fıdilerir~
den. Şarkılar da bestelemiştir,. "Beyhude ye
re cilvei canandan usandım" eviG aksak şar~. 
kısı bu zatindir. Hayatı hakkında başka bilgı 
edinilemedi. 

Bibl.: T. Y. öztuna, Not. 

BEHCET EFENDİ (Fes~i) - 1900 ile 
. 1905 arasında, o· devrin gün}ük gazetelerin• 
deki ilanlara göre İstanbulun namlı fesci• 
!erinden biri, dükkanı Küçük.pazar caddesin
-de idi ve en ala cinsden, Tunus fesleri bulu
nurdu. Hayatı hakkında bilgi edinilemedi. 

_ B~CET E~NDt _ (Hekimbaşı Musta
fa) - Üçüncü Sultan Selim ile İkinci Sultan 
Mahmud zamanında -h~imbaşılık da bulun
muş ilim ve siyaset ada~ı; büyük şair Abdül
hak Hamid Tarh.anın- dedesi Abdulhak Molla- _ 
nın büyük kardeşi, yine namlı Osmanlı he
kimbaş.larından Hayrullah Efendinin kızının 
oğludur; babası Divanı Hümayun katiblerin
den ve mütercimlerinden Mehmed Emin Şü
kfıhi Efendidir. 

1
1~tanbulda doğmuş, · medre

seden yetişmiş, ilmiy«:t · mensublarından idi'; 
müderris, Mısır kadısı, İstanbul kadısı olmuş, 
ilmiyede, üst ka_demesi şeyhülislamlık-olan 

Rumeli kadıaskerliğine ~adar yükselmişdi. _ 
Birkaç yabancı dil bildiği için elçilerle 

siyasi müzakerelere memur_ edilir, bu vesile 
ile Bebekdeki yalısı ecnebi diplomatların sık 
sık ziyaret ettikleri yer olurdu (B.: Bebekde 
Hekimbaşı ·Yalısı). 1826 da Yeniçeri Ocağı~ 
:nın kaldmlmasmda İkinci Sı.j.ltan Mahmuda 

~ 
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· cesaret veren· simalardan olmuşdu, ayni yıl 

içinde «Tıbh;ıne» adı ile açılan ilk tıbbiye 
mektebi ile Tophanedeki Cerrahhanenin na
zırlığına tayin edilmişdi. 1832 de ölmüşdür. 

Eserleri: Marifeti Arz .. (Buffom'dan ter
ceme); Hayvanat (Buffon'dan terceme); 
Ameliyatı Tıbbiye ('Ierceme); Hikmeti Tıb
biiye (Terceme); Mazharü't takdis bi huruci 
taifetil fransis (Mısır ulemasından Şeyh Ab
dürrahman Ceberti'den terceme; fransızların 
Mısırı işgaalinden tahliyelerine kadar günü 
gününe tutulmuş bir Mısır vekaayi namesi); 
Heaar Esrar (telif)i Rısalei Ruhiye (telii); 
Risalei kolera (telif; Dem~trios Mavrokor
dato tarafından Berlinde ~lmancaya terceme 
edilmişdir) ; Risalei İlleti Efrenç (telif). 
Bibl.: Türk Ansiklopedisi; İ. A Gövsa, Türk Meş
harları. 

BEHCET EFENDİ (Hoca) -'- Son elli 
yüın gazetecilerinden, iyi bir ~ühabir; kısa , 
boylu, gözlüklü, sakallı, çelimsiz bfr adamdı; 
Cumhuriyetin ilanında sakalını kesdi, sonra 
meslek değiştirdi, muallim oldu, Muhtelit 
Mübadele komisyonunda çalış-eh, ve bu son 
işinde iken vefat etti. · 

Münir Siileyman Çapanoğlu 

·. BEHCETİ J:IDSEYİN EFEINDİ - On 
yedinci asırda yaşamış bir muharrir - şair, 
tesbit edilemeyen bir tarihde Hezargradda 
doğdu, gençliği İstanbulda geçdi ve tahsilini 
İsfanbulda yapdı, Köprülüler vezir ailesi ka
pusuna intisab etti. 

Köprülü Mehmed Paşa ile oğlu Fazıl Ah-_ 
med Paşa ve damadı Merzifonlu Kara Mus
tafa Paşanın devirleri ve bilhassa Merzifon
lunun Cehrin seferini anlatan «Zafer name» 
adı ile bir vekaayiname _yazdı. Divan halin
de topl_an:ı:nış şiirleri ve Zafername basılına
mışdır. Son velinimetinin. yanında İkinci Vi
yana Seferine iştirak etmiş, 1683 de bu se
ferden bozgun içinde dönüşde Belgradda öl
müşdür. 

Bibl.: Türk Ansiklopedisi· 

BEHİCE HANIM (Deli) - 1880 ile 
1900 arasında yirmi beş. yaşlarında son de
recere güzel bir meczub idi; yeri yurdu yok, 
yangın yerlerinde yatar, hayta, heze takımı, 
haneberduşlar alır götürürler, :ne yaptığım . 
bil•mez bir bir fahişe idi; yalın ayak, çıplak 

ayağında hazan takunya, baz/in terlik, bir 
partal pabuç, üstünde lime Üme bir entari, 
saçlar dağınık, kirden keçeleşmiş, başın4a, 
yemeni yerine atılmış bir çarşaf pelerini, pa
rıl parıl yanan iri' siyah gözlerini rast gele 
birinin yüzü.ne diker: 

· --Arif bana neler yapdı neler! .. de~· idi. 
· Üniforrnası ne olursa olsun genç neferleri, 
hammal, seyyar manav, arabacı, kayıkcı, fı

rın uşağı, amele boyundan gençleri c:le çevi
rir; deli deli bakar : 

- Arif zan ettim, değilmiş!der idi. 
J\_nlatılana göre gaayet zengin bir tücca

rın küçük kızı imiş_; Arif adında kopuk bek.ar 
uşağı güruhundan dilber bir oğlana gönül 
vermiş, yolunu bulup konuşmuş, sözleşmiş, 

mücevherlerini, bir boğça da çamaşırını alıp 
kaçmış. Arif .de Behice Hanımı Bağlarbaşı 

tarafında bulduğu kuluberiısi bir eve götür
müş. Vak'ayı namusuna yediremeyen baba 
kızı red eder~k İstanbuldak~ işini tasfiye ile 
Bağdada gitmiş. Haylaz ~rif de. «sermaye ya
parak bir iş tutmak» için kızın elinden ~ü
cevherlerini a:lıp satmış, fakat parasını işret · 
ile kumarda yemiş, üç sene kadar sefalet 

· içinde yaşadıkdan sonra oğlan bir gece eve 
yanında bir sokak şirfmtısı ile gelmiş, ikisi 
de kör kütük sarhoş, kızın parmağında son 
ümid bir elmas yüzük varmış, o gece de, ya
nındaki karıyı def etmesi şartı ile onu almış; 
fakat bir daha ortalıkda görülmemiş. Behice 
Hanım, aç ve sefil, ne yapacağını şaşırmış, 

bir gün önüne bir kadın çıkmış, kendi yanma 
gelmesini, bekar çamaşırcılığı yapmasını tek
lif etmiş, fakat ne oldu ise olmuş, o kadının 
yanına gitdiğinin daha ilk gecesi sabahı so-

. kağa bir d.eli olarak çıkmış. 
Büyük şehrin bıçaksız kaatillerinin kur~ 

hanı olan Deli Behice Hanım sonunda Top
kapı Timarhanesine kaldırılmışdı. 

Reşad Mimaroğlu 

, BEHİRE SOKAĞI - .Bakırköyünd_e 
Kartaltepe mevkiindedir; Kartaltepe Caddec 
si ile Tarakki Sokağı arasında uzanır; Gül~ 
beşeker sokağı, Filiz sokağı, ·Avniye sokağı 
ile dört yol ağzı yaparak kesişir. Üzerinde 
bulunan ahşab ve kagir evlerin çoğu bağçeli, 
ve hemen hepsi hali vakti yerinde aile mes-
kenleddi r (JiJkim 1960) . 

Hakkı Göktürk 
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BEHİŞTİ - Qn altıncı asır şairlerinden 
ve şeyhlerinden, asıl adı Ramıı.zandır; tesbit 
edilememiş bir tarihde Vize'de doğdu, tahsi
lini lstanbulda yapdı, o devrin büyük şeyhle
rinden Merkez Efendiye intisab etti, 1571 de 
bir vazife ile gittiği Çorlu'da öldü. Kanuni 
Sultan Süleyman şanında bir «Süleyname>., 
si, «C~m Şah ile Alem Şah>~ adında bir eseri 
vardır; aşağıdaki beyit şiir diline örnekdir: 

Bezme gel bu gece ey alemi hüsnün mı\hi 

Yoksa yerden göğe dek inciniriz vallahi 

Bibl.: İ. A. Gövsa, Türk meşhurları 

BEHİŞTİ - Fatih Sultan Mehmedin 
emrinde İstanbul fethinde bulunmuş kuman-
danlardan karışdıran Süleyman Beyin oğlu; 
·on beşinci asrin ikinci yarısında yaşamış, 
«Behişti» şairlik takma adıdır, asıl ismi bi
linmiyor; İkinci· Sulta~ Bayazıdın zamanın-· 
da <<beşeriyet iktizası», biz_ şairlik yolunda· 
hünkar yakını bir dilbere aşk ve alaka yü
zünden diyeceğiz padişahın gazabına uğradı, 
can korkusu ile İrana kaçdı, orada Molla Ca
mi· ile Ali Şir Nevai'nin hizmetlerinde bu
lundu,. şöhretleri bütün islam alemini tut
muş bu iki büyük · adamın Sultan Bay azıda 
yazdıkları şefaat mektubları ile vatanına 

döndü, kusuru afedildi, Beş hikayeden mü
rekkeb divan edebiyatında «Hamse» denilen 
bir eseri vardir, Hamsesindeki hikayelerin 
isimleri şunlardır: « Vamık ve Azra», « Yusuf 
ve Züheyla», <<Hüsün ve Nigar», «Süheyl ve 
Nevbahar»; «Leyla ve Mecnun». 

Aşağıdaki beyit şiir ·diline örnekdfr: 
Söyle tutnıuşduı şerari dudi ahını .g.ökleri 

Koı·karıın yağmur yeriııe od saça gökdeıı selıab 

Bibl.: Latifi, Şuera. Tezkiresi 

BEHİYE (Şehreminli Zilli) - Gelini 
ağzindan yazılmış bir hicviyeden tahmin 
edildiğine göre Üçüncü Sultan Selim zama
nında doğmuş. İkinci Mahmud, Abdülmecid. 
Abdülaziz ve İkinci Abdülhamid d~virlerini 
gçirmüş, bu sonuncu hükumdarın zamanındu 
yaşı doksanı aşkın ölmüş tipik bir mahalle 
karısıdı~. Üsküdarlı halk şairi Vasıf Hocanın 
bize tevdi ettiği notlar arasında bulunan hic
viyenin kimin tarafından yazıldığı bilinmi
yor: 

Kaynanamın yaşı olmuş üç otuz 

Cadının başına inmedi topuz 

Diişmez hiç sırtından bir gün ferııce 

Kırk kapu çalar o gündüzle gece 

Dili çatallıdır yılan misali 

Pabucsuz kaçınr görse ·oeccali 

Yılda iki bayram topcu neferi 

Yatsudan evvel o girmez içeri 

Şelıreminli Zilli Behiye namı· 

Var mıdır bilmeyen şu kayııananıı 

-Sultan Nevruz Hıdırellezle siinııet 

Nikahda 'şeker lohusacla şe_rbet 

Sultan düğiiııleri cuma alayı 

Cenaze evinde helvadan payı 

• Kaçar mı gelinin hamam paçası 

Bayraınların bahşiş He boğçası 

Salıncağa gider hayranı yerine 

Yangın olur koşar geçid scyriııe 

Nişan nikah bozaı· çöpçatan da o 

Fitne• kazanını kaynatan da o 

. Oğlunun başına geçirıni~ çılbır 

Verem olmaz isen göbek at çıldır 
Cehennemde kütük o!as~ cadı. 

Ne huzur· bırakdı ne ağız tadı 

BEHİYE (Tırnavalı Benli) - Ondoku
zuncu asrın ilk yıllarında güzelliği ve oyun
ları ile Büyükşehriri şöhretlerinden olmuş 
bir kibti kızıydı. Halk şairi ve son yeniçeri
lerden· Çardak İskelesi Kolluğu çorbacısı· Ga
la talı Hüseyin Ağanın destan mecmuasında 

Karagümrüklü Berber İsmail şanındaki des
tanın kenarında (B. Hüseyin Ağa, Galatalı; 

İsmail, Berber) hal tercemesi şöylece nakle
dilmiştir : · 

«Bin şahid isterdi kibti derneğe;. Rume
linde Tırvana kasabasından Kaptanıderya Ta
tar Ramiz Paşa içün getirdiklerinde gül gon
cesi bikri naşüküfte idi, on üç yaşında .var 
yok; Nahilbend Mahallesinden Değirmenci-

. kızı Safiye nam esirci 700 alhm saymışdır 

çlerler babası çinganeye, amma Kapdan Pa
şaya mağribidir demişler (B.: Ramiz Paşa, 
Tatar). Alemdar Paşa vak'asında Kandıralı 

Mehmed zuhur idüb (B.: Mehmed, Kandıra-_ 
lı) galebe yeniçeride kaidıkda paşası firar 
etmekle sarayı yağma oldu.kda Çengi Behi
yeyi Yeniçeri kayış bacaklarından zehri mar 
Odabaşı Kara Tahsin dimekle maruf ç§.r eb
ru yiğit kaldırmış, Tahtakalede yeniçeri av
retlerinin (fahişelerinin) olduğu haneye koy
muş, kapanmış. -Behiye vak'ai azimeye kadar 
(Alemdar Paşa vak'ası 1808 dedir; burada 
vak'ai aziıne denilen 1826 da Vak'ai Hayri-
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yedir ki aradan 18 sene geçmiş, Behiye artık 
31 yaşındadır) Kara Tahsinin kanadı altın
da oldu. üstüne çengi yok idi, amma Tahsi
nin havfinden avrete er parmağı değmedi. 

Vak'ai azime z-q.hurundan ~ukaddem idi, Ka
ra Tahsin mahbubu fülaribµ refiki has edin
di ol oğlan Karagümrükde yeniçerilerin ke
bir kahvehanesinde berber civanı İsmaildir; 
oğlan ocakda civelek idi. Galatalı Hüseyin 
Ağaki şanında destan yazdı, şöhreti İstanbu
lu tuttu. Benli Behiye bü oğlana taaşşuk idüb 
Kara Tahsiriin ayağına düşüb iznin aldı ve 
maşukuna nail oldu, ol tarihde İsmail ona1tı 
on yedisinde duman bıyık mfı.rahik idi; zer..
nü şevher misal, oğlanın gelmediği gec~ avret 
divane olur idi; amma Tahsin ile bile oldu
ğun bildiğinden ağzın açamazdı. Vak'çıi ke-' 
bir ki zuhur eyledi. Benlinin gözü · cihanı 
görmeyub yıılın ~yak hem reaya avreti gibi 
başı açık, .zenne . şalvarın üstüne İsmailin 

:cebkenin almış, destide şişhane tufenk Ka
ragümrükde olan · kahve
haneye varmış, deruni te
hi, in cin top oynar,· bir 
bektaşi kalender vardır 

kabak başında bişuur, an
dan Mehmed Ağa Hama
mına varır, ora dahi boş, 
:>ir ihtiyar: 

- Gece hurda idiler, 
seheri pür silah çıkub zan
nım Yeni .Odalara gitti
ler!. der. 

«Bu . haberi alır, ol za
man Behiy'e kışlaya varır 
(Ben Behiyenin doğru

:ian Aksaraydaki kışlaya, 

gitmeyüp İsmaili evvela · 
Karagümrük kahvehane
sinde, sonra da Mehmed 
Ağa Hamamında .araması 

şayanı dikkattir. Vak'ayi 
liayriyede İstanbuldaki """"'' _ 
bütün yeniçerilerin ceıige 
iştirak etmed):ği, büyük 
kısmının ihtilal başlar baş
lamaz şehir dışına kaçq,ığı 
· yolundaki rivayeti kuv-
. vetlendirir).. Yeni Odalar-
da görür ki ateşi ~em~ 

ruddur; derununda olan canın taşra atsa ni-
met bilür. Yoldaşlar: ' 

-:-- pön bre avret, ocağımız yandı battı.. 
Dediklerinde, biri dahi: 

- Berber İsmail şehid oldu, gözümle 
gördüm!. der. 

Behiye bunu ki duyar, tamam tecennü? 
idub kışlaya girer ki oğlanın . laşesin bula 
(Bu büyük kışla iç içe avlular, taşlıklar, ko
ğuşlar, mescidler, tekkeler, çardaklar, kere
vetler, köşkler, mutfaklar, hamamlarla . mu
azzam bir labirenttir. Hemen bütün binaları 

' . 

ahşabdır. Sükunet içinde birini . arayub bul-
mak gaayet güç bir iş iken, harıl :lıarıl yanar 
iken bir · sevgili cesedi aramak ·ancak cinnet 
eseridir. B.: Yeni Odalar). Girp:ıek var, çık
mak yok; ol tarihde taze yiğit olup Gazi Sul
tan Mahmud kılıcından , kelle kurtarmış m'.u~ 
ammerinden Taşkasablı Tulumbacı Haydar 
Ağa nakletmiştir: 

- Kışladan ahir · ben çıkdım, Çenginin 

Tırnavalı Benli . Behiye 
(Besim: Sabiha B~calı) 
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öldüğün gördüm; Zincirlikuyu Taşlığında 

iaşeden laşeye koşardı, başına üsküb koymuş, 
elinde şişhane, eğilir, yüzün görür, kalkar 
ahir canibe koşardı, ateşi Nemrud içinde Se
mender idi, ahir anı gördümki fevkaani çar
dak avretin üstüne çöker, o dahi gördü amnü 
_firar eylemedi; gözüm kapadım kaçdım .. de
miş idi. Elhak şehidei a.şku muhabbettir. Ka
ra Tahsin · için Laleli cenginde düştü dediler. 
Berber İsmail vak'ai kebirden · on iki sene 
geçdikde Kasunpaşada kulaksız . Hamamın
dan zuhur etti, Tersanede asker oldu (B.: İs
mail, Berber) ». 

BEHLlJL .(Hafız) - On altıncı asır şair
lerinden ve cami hatiblerinden; İstanbulda 

doğdu, sesi çok güzel ve çok gürdü, tecvidi 
çok iyi bilirdi, Kur'anı yedi usül üzerine tila
vet ederdi; diğer hafızlara üstünlüğü hıfz 

etdiği Kür'ana manası ile de vakıf olmasıydı, 
«marifet esiri, ilim aşiftesi kimse» idi. Kadim 
adetdir; bir hasta ölünce yüzüne mücella bir 
şey, ekseriya ayna tutulur, buğulanmazsa so
luğun kesildiğine tam kanaat hasıl olur; bu 
adet hatırlanırsa Hafız Behlu.l'un aşk hastası 
ağzından yazdığı şu beyit, soğukca da olsa 
hünerlidir: • 
Can gammla çıkdı cana, ger inanmazsan -ana 

Bir nefes tut ağzıma ayinei ruhsarını .. 

Bibl.: Latifi, Şı.rera Tezkiresi 

BEHLÜL EFE:tıı-ı>İ - Geçen asır son
ları ile asrımız başında yaşamış seçkin musi
~işinasl.ardan; hayatı hakkında eri küçük bir 
bilgi edinilemedi; yalnız İhtifakı Mehmed 
Ziya Bey, Nevsali Osmaninin rumi 1328 yılı 
nushasında Bahariye· Mevlevihanesi şeyhi Hü
seyin Fahreddin Efendinin haltercemesi ma
kaalesinde şeyh efendinin musikideki mesai 
arkada~ları arasında bu zatin adını kayde
diyor. 

BEHOBAL MELiKESİ - Asrımızın ba
şında Hindistanın İngiltere himayesindeki 
küçük müslüman· devletlerinden Behobal 
Mihrace1iği tahtında oturan kadın hükümdar 
Bi-Piya Beygüm 1911 yılı ağustos · başında 
sırf halifeyi ziyaret etmek için istanbula 
gelmişdir. Ozaman Osma11-lı İmparatorluğu ve 
hilafet tahtında oturan Beşinci Sultan Meh
med Reşaddır. Padişahın baş mabeyincisi 
·olan Lutfi Simavi Bey bu ziyareti neşretdiği. 
hatıraları arasmpa kısaca şöylece kaydetmiş-

· dir: 
«20 Temmuz 1327 

(M. 2 Ağustos 1911) . 
Halifeyi ziyaret et
mek üzre vürud e

den Behobal Haki
_..mesi Bi-Piya Bey-
güm refakatiı;-ıde ma
hadimi (oğulları) U-

. beydullah ve Hami
dullah Hanlar ile İn
giltere sefiri delaleti 
ile htizıiri şahaneye · Behobal Melikesi 
kabul olundular. Yü- (Resim: B. Şeren) 

zü kalın bir peçe ile· örtülü olan müşariiİeyha 
ile padişah farisf lisanı ile mükaleme etti. 
H:akimeye ve riıahadimine mün&sib hediye
ler verildi. Müşariileyha badehu har_emi hü
mayunu ziyaret etti», 

Bir devrin siyasi şöhretleri arasında bu
hmub kalem ·sahibi olarak da tamnmış olan 
bu başm·abeyinci bey (B.: Lütfi Simavi) ma
alesef pek muhtasar ve pek sathi olarak yaz
dığı hatıratının ·bu bir kaç satırında da tarih 
zevkinden mahrum olduğunu gösteriyor, ve 
haklı soruları cevahsız · bırakıyor ki bu ziya
reti dilediğimiz zenginlikde tasvir · etmek 
mevkiinin imkanları içinde idi. Hiridli -kadın 
hükümdar kaç yaşındadır? Yüzünde kalın 
bir peçe vardır, fakat kıyafeti riasıldir? Pa
dişah ile ne konuşmuştur? kabul merasinü 
nasıl olmuştur? Halifenin elini mi öpmüştür? 
Hangi sara:yda, o ::ıarayın hangi salonunda 
_kabul. edilmiştir? Mü.lakaat ne kadar sürmüş
tür Kendisine ve oğullarına verilmiş · olaı'l 

münasib hediyeler nelerdir Harem ziy!reti 
nasıl olmuşdur? ,Melikeye bir ziyafet _veril
miş midir; verilmiş ise haremde mi, padişah 
ile mi yemek yemiştir? Harem de elbet ki 
yüzünü açmıştır, vechen nasıl kadındır · Sa.
raya hangi vasıta ile gelmiş; nasıl dönmüş
tür? İstanbulda ne kadar ve nerede kalmış
dır ? Bilgisi, irfanı nasıl bir kadındır? Tür
kiye ve türkler hakkında duygm,'U 11edir? 

Bibl.: Lütfi Simavi, Sultan Mehmed Reşad 

Hanın ve halefinin sarayında gördüklerim. 

BEHR.AM (Kalyoncu) - Ondpkuzu~cu 
asır başında güzelliği ile şöhret bulmuş bir 
tersane şehbazı; son yeniçerilerden Çardak 
Koll~fill çorbacısı ve halk şairlerinden Gala.~ 



1::a,11; Hüseyin Ağanın bu genç şanında tamam
lanmamış bir destanı vardır. 

. ı. Kandile gill yağı kondu çanağa 

Pakize bir civan düşdü ocağa 

Girmiş matlub olan ateşin çağa 

Tersanede ateş sardı saçağa 

2. ~lyoncu Behram o şuhi şehlevend 

Tdzerd şehbazü servi serbülend 

Zerrin perçemine diyelim ketnend 

Berberbaşı çeksün alton tarağa 

3. Serenbaz; cundabai, çablkü çAJ.ik 
Rnyine pek baksan olur g-azebnak 

Hançet bedest olub itmeden helak 

Yol iz bilüb sokul ol gül yanağa 

4. Korkar mı balını seven arıdan 
Kuşbazın hesabı yemden darıdan 

Sohbeti açdın mı kızdan kandan 

Varıyor Behranuiı ağzı ku~a 

5. ~alyoncu çıpJ~ı Hillagô Hmıını 

Ey hftni bakışlı rôhi revanıın • 

Gel bulalım sana bir kibar• hanım 

Bir oynaş gerek bu ateşli çağa 

6. Çubuklu Bağçesi size · ınunha.sır 

Fıstıklık altına serilir hasır 

Rakısı mezesi hem nigal' hazır 
Şehbaz civanları .çeker o bağa 

7. Gel civanım yaslaıı şöyle sineme 

Naz itme çözülsün şol sadef düğme 
Kızılcık hu'ıınab mı görelim meme 

Diye nigar _ seni sarar kuc~ 
8. Adettir üçleme sunulur rakı 

Ta ki tefrik etme karayla akı 

Ol yosma avretin izin ver. ~akkı 
Düşer Behram Şahım deyiı a.ma 

9. So)"İlb yunsa sen~ hamamda- nota 

Vahşetin giderüb getirse yola 

Kartlanınca satılmazsı.n bir pula 
Dönersin daltaban kayışbacağa 

10 Şehlevend afeti devran civansin 
Ama yalın ayak bıçkın uryansın 

Gel şu kalyoncu çıplağı donansın 

Geç kurul köşede ol sen de ağa 

. -:,;;.,. 

··~ .. · 
; .~: 
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BEHRAM AGA (Nefiri) · -,- Onsekizinci : 
· asır sonlarında şöhref bulmuş bestekar; yal-
niz ~az eserleri bestelemiş, zamanımıza beşi 

. peşrev, biri saz semaisi altı eseri intikal ede
. bilmişdir. Lakabından nefir çaldığı anlaşılı

yor, uzun bir borudan ibaret nefesli bir saz
. dır ki on sekizinci asır sonlarından itibar&ı~ 
Turk ·musikisinde kullanılmaz olmuşdur. 

Behram Ağanın bestelediği saz eserleri şun-
. !ardır: Beyati Peşrevi, I, fahte; Beyati Peş

revi, 2, devri kebir; Beyati Peşrevi, 3, sakil; 
Arazbar Peşrevi, fahte; Neva ·Peşrevi, devri 
kebir; Buselik Saz semaisi. Bu malumat 
Kantemir oğlu edvannın H. S. Arel'in kü
tübhanesinde mevcud yegane nushasıiı.da:n 

çıkarılmışdır. 
T, · Yılmaz Öztüna 

BEHRAM BEY _,,_ Onyedinci asırda ya
şamış bir çiçek meraklısı; kendi adına nis
betle «Simi Behram Bey» diye tescil edilmiş 
olan bir zerrini vardır, soğanın İstanbula 

Bosna'dan getirmiş, çiçeği Büyükşehirde aç-
. mışdı. Tezkirei Şükufeciyanın te'lif tarihi 
olan hicri 1111 de (M. 1699-1700) ölmüş bu
lunuyordu. Hayatı hakkında başka kayde 
rastlanamadı. 

B.EIİRAM ÇAVUŞ - Hadikatül Ceva
miin kaydine göre $adırazam Sokollu Meh
med Paşanın Çavuşbaşılığmı yapmış hayır 

. sever bir zat olup Kadırgada bir mescid inş1 
ettirmişdir, hayatı hakkında başka kayde 
rastlanamadı. (B.: Behramçavuş Mescidi). 

Bibi.: Hadikatül cevami, L 

. BEHRAMÇAVUŞ CAMİİ ,- Kumkapı

da, Kadırgalimanı Caddesi ile Kumluk Soka
ğı kavuşağındadır; Hadi,katül Cevami: «Ba
nisi sadırazam Tavil Mehmed Paşanın (So
kollu Mehmed Paşanın) sadaretinde Ça'!}lş
başı olmuşdur, İnerkadi na ma:ıumdur» diyor. 

Dört kagir duvar üzerine kiremit örtülü 
ahşab çatı çekilmiş, taş minareli bir yapıdır; 
on altıncı asırda yapılmış olan binadan eser 
kalmamışdır. mabed yalnız adını muhafaza 
etmiş, zamanımızdaki bina; o semt büyük Ho
capaşa yangınında tamamen yandığında hic
ri 1289 (miladi 1881) da Dördi,incü Ordu 
Müşü,rü Mustafa Tevfik Paşa tarafından yap
tırılmışdır; Ali Hilmi Efendinin talik yazısı 
ile kitabesi şudur: 
Cenabı Mustafa Tevfik Paşayi kerem pira 
Ki h_ayrıita muvaffak eylemişdi Hazreti Mevla 

Rizayi Hak içün mali helalin bezlü sarf itti 

Bu babda ruhunu Behram Çavuşun eyleyüb ihya. 

Bedenle hizmeti dini mübini itmede ..daim 

Binayı ı_nabedi islamla itti namını ibkaa 

Dili aşık gfüi viraneye dönmüşdü bünyadı 

Hariki HocapaşAnırt eli kılnıış idi imha 

İbfı.defgahı bir tarzı ceilldi dflküşa üzre 
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Bina kıldı tetimma.tiyle aslı~dan dah~ ala 

, Biri taıiı diğeri cevher gibi. tahsin~ şayandır 

İki tarihle oldu bir beyti rengin bahşa 

«Geliib tevfiki Mevla eyledi bu ca~Jhya. 

«Bu ra'ni mabedi tecdid itti Tevfilç Paşa» 

Gurrei şevvali miikerrem sene 1289 _ 

Mihrabın iki yanında ik~ bakır . şamdan 
vardır,_ birinin üzerinde hicri 1004 .(miladi 
1595 - 1596) tar-ihi mahkukdur; camiin ilk 
yapısından kalmış iki hatıra olguğu bellidir. 

-Tam ortadaki diğerlerinden az büyükçe beş 
demir top kandili vardır. Duvarlarındaki lev
haların bir kısmı Abdülaziz ve İkinci Abdül
hamid. devir !erinin ·seçldn yazı üstadlarından 
Sami Efendinin eseridir. Cami 1957- de Hacı 
İbrahim Mola adında bir 4ayır sahibi tara• 

_ fından tamir ettirilmiş v~. yeni kilim ve halı
larla tefriş olunmuşdur. 

Avluya girince üç musluklu. b_ir abdest 
teknesi, bir köşede çukurda kalmış . kita·be
siz ve ~usuz bir çeşme, bir odadan_ ibaret ku
lübemsi bir meşruta vardır. 

Hadikatül Cevami banisinin kabri. ma-. ~ . 

lum olmadığın~ yazıyor; 1948. de imam Ka
valalı Ali Güroğlu camiin yanında. bir yer 
göstererek: «kabir burada idi, taşı çalınmış» 
dem~ idi; 1960 ·da da o yerde kitabesiz. ustu

. vani bir taşı konmµş bulunuyordu; hakiki 
bir merkad olmasa dahi vesilei rahmettir. 

Hakkı Göktürk 

BEHRAMÇAVUŞ CAMİİ - Behramağa 
camii de denilir; Şişlide Feriköy civarında 
Paşa Mahallesinde, kendi adını taşıyan so
kakdadır; parmaklıklı duvarla çevrilmiş bir 
avlu içindedir. Dört duvar üzerine kiremit 
örtülü ahşab çatı .çekilmiş bir binadır; mina
resi de taşdandır. 1957 de semt sakinlerin
den Bekir; Ağanın verdiği malumata göre 
!kinci Sultan Abdülhamid zamanında Rıdvan 
Paşanın bendeganından imam Ebulhayır 

Efendinin ricası ve paşanın delaleti i}e padi
şaha bu semtin camisiz .olduğu arz . edilmiş, 
inşa iradesi alındıkdan sonra adı tesbit edile
meyen hayır sahibi bir kadının verdiği para 
ile 1317-1319 (miladı 1901-1903) yılları ·ara
sfnda inşa edilmişdir. Behram Ağ~ın sara
ya mensub olduğu ve Camii onun yaptırdığı 
daha yakın ihtimaldir. 

Camiin cebhesi dört taş sütunlu revak 
olup üstü kadınlar- m~hfilidir. Camiin içi,. 

\ 

tavan, mihrab, minber, duvarların alt kısmı 
mavi yağlı boya ile b_oyanmışdır. Kad.ınlar 
mahfili içerden dört ahşab sütüna istinad 
eder. 

Avlu ağaçlarla bezenınişdir. Gaayet te
miz-, çini kaplı bir gasilhanesi ve on musluk
lu bir şadırvanı, iki oda bir mutbakdan iba
ret bir meşrutası, bir dernek odası, dört mer
mer musalla taşı, bir havuz, suyu motorla 
çekilen yüksek bilezikli bir kuyu, üç mus
luklu mermer bir abdest teknesi vardır. 
Mermer tekne semt esnafından .kasab Vah
deddin tarafından konmuşdur} Cami · 1950-

· 1951 yılında kurulan «Feriköy . Behrama
ğa Camiini güzelleşdirme ve yaşatma Der
neği>> tarafından bakılmaktadır; halı ve _ki
limlerle tefriş _edilmiş, on sene içinde 15,000 
lira kadar para . harcanmışdır; · 1960 yılında 
dernek idare heyetini A:z;iz Sevincin başkan
lığında Yusuf· Kaya, Alp Giray, Ahmed Öz
'kök ve .Kadri Akbay teşkil ediyordu. 

Hakkı Göktürk 

BEHRAM ÇAVUŞ CAMİİ, SOKAÖI -
Şişlinin Paşa mahallesi sokakları~dan; · Or
tanca sokağı ile Civelek .sokağı. arasında uza-

. nır, iki araba geçebilecek genişlikde, paket 
taşı döşeli bir sokakdır. Ortanca sokağı kavu
şağından _ yüründüğüne göre sağ kolda tek 
veya ikişer üçer katlı kagir-ahşab evler sı

:ı;-alanmışdır, sol kolda sokağa adını veren 
Behram Çavuş mescidi idi. Hava Gazi idare
sinin arka avlu depo kısmı. bulu~maktadır. 
1934 Belediye Şehir Rehberinde (Pafta No: 
18}· Feriköy Camii aralığı ile bir kavuşağl 

olduğu gösterilmişdir, mahaliinde -bu sokağa 
rastlanmadı (Ağustos 1960). . 

. . Hakkı Göktürk 

BEHRAM ÇAVUŞ SOKA(U - Kumka
puda Behram Çavuş. mahallesinde Kumluk 
sokağı ile Çakmaktaşı sokağı arasında kırık 
bit T şeklinde bir sokaktır. Bir . arabanın 
rahat geçebileceği genişlikde kabataş döşeli, 
üzerinde 1-35,. 2-30 kapu numaralar-mı taşı
yan evler umumiyetle ikişer katlı kagir bi-

. nalardır, üç de ahşab ev vardır; Surp Arutin 
ermeni gregoriyen kilisesinin bir kısmı bu 
sç,kak üzerindedir. Sekenesi Tüı:k, Ermeni ve 
Rum kap.şıktır, mutevazı gelirli aileler: gö
rünür ( ekim 1960). 

Hakkı .Göktiirk 
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BEHRAM EFENDİ On altıncı asır · 
fuıttatlapndan, Şeyh Hamdullahın yetişdir
mesidir,. Davud Paşanın azadlı kölelerinden 
olduğu için yazılarını «Gulamı Davud Paşa'> 
kaydını koyarak imzalardı; üstadının o de
rece sevgisini kazanmış idi ki Davud Paşa 
yapdırtdığı camiin kapüsu üzerine. konula
cak tarih kitabesini Şeyh Hamdullahın yaz
masını istemiş, Ü stad evvela red etmiş, fa
kat bu Behram Efendi araya girip rica edin
ce yazmışdır. Davud Paşa gulamı Behram 
Efendinin hicri 963 (miladi 1556) de tamain
·1adığı 'bir nushafı şerif Süleymaniye Camii 
rahlelerinden birinde dururdu. 

Bibi.; Mustakiınzıide, TU.hfei Hattıitin 

BEHRAM EFENDİ (İskeçeli) - Geçen 
asrın namlı İstanbul zenginlerinden; sultan 
Abdülazizin annesi Pertevniyal Sultan İs·
tanbula esirci elinde bir cariye olarak geti
rilmiş ve çerkes kızını esir pazarından evve
la bu ·Behram Efendi satın almış, yani meş-
hur valide sultaııın cariyeliğinde ilk efendi
si. İskeçede ceddinden kalma geniş toprakla
ra sahib imiş; Beylerbeyinde Çinar denilen 
semtde koca bir konakda oturmuş.· Hafize 
Hanım isminde bir karısı, Emine v~ Said 
adında bir kızı ile bir oğlu varmış, ellisin
den sonra evlad sahibi olduğu için ü~lerine 
titrermiş. 

Behram Efendi çocuklarla oynasınlar 

diye biri 12~13, öbürü 9-10 yaşında iki çer
kes kızı satın almış, karı koca bu garibleri de 
evlad gibi bağırlarına basmış, cariyeler de 
onlara «Efendi baba:, hanım nine>, çocukl~
ra da «abla, kardeşim» deyip duruyorlar. Bü
yük cariye o kadar güzel değilmiş, lakin kü
çük harikuiade dilbermiş. 

Aradan bir kaç sene geçiyor, dilber kız 
erkekden kaçma çağına . geliyor, yaşmak fe
raceye giriyor. Gören hayran; civarın seyir 
yerleri ol~ İstavroz Çayırı, Havuzbaşına ç>
kamaz olmuşlar, alemin gözü onda, «Yer yü
zü Melaikesi» diye bütün delikanlılar pe~
de. 

O günlerde büyük cariye bir gece bir 
rüya görüyor: 

Yemyeşil bir bağçe; çayırlar, çemenler, 
çiçekler; ağaç dallarının üstünde cıvıldayan 
rengarenk kuşlar, bu iki çerkes kızı yeşillik
lerin üzerine uzanmışlar; akşam .olup bulut-

BEHRAM EFENDİ 

ların arasından,_'" bedir halinde ay doğuyor, 
fa.kat ışığı yalnız dilber cariyenin başı ile 
göğsüne_ vurmakda. Büyük cariye rüyasını 
kendisi Ubir, ediyor, kapu yoldaşı güzeller .·· .~ 
güzeline: 

....;... Allah bana malum etti, sen padişah 

karısı, padişah anası olacaksın, ben de nez
rettim, doğuracağın ilk çoc~ğun dadısı ola-· 
cağım! .. ' 
" Bir mücldetdenberi Behram Efen dinin 

halinde bir değişiklik _ görülıtıeğe başlamış, 

boyuna bir kenara çekilip düşünmede. Karı
sına, çocuklarına çok muhabbetli iken şimdi 
hiç biri gözµnde yok. Halbuki dilber -çer kesi 
görünce gözleri parlamada. ' 

Hafize Hanım işi çakmış, konu komşu da 
öğüd vermişler: 

- Erkek kısm·ına sekseninde bile olsa 
güven olmaz, kızı satı ver, kurtul_! .. 

Behram Efendi o senenin kasımı girince 
adeti veçhile İskeçedeki çiftliğine gidiyor. 
Hanını da hemen kızı bir esirciye götürüp 
satıyor, -parasını alıyor. 

Esirci derhal saraya haber salıyor; böyle 
esirci evlerinden saraya seçme cariye devşi
renler derhal koşuyorlar, bu eşsiz, hünkara 
layık güzeli bilmem kaç kese akçeye derhal 
alıyorlar. Emsali gibi bir iki hafta saray 
adabı ve erkanı öğretdikden sonra süsleyüp 
pi.isleyüp Kadir C'recesi Padişahın odasına 

salıyorlar. Padişah İkinci Sultan Malım~, 
huriye bayılıyor, bulanlara atiyyeler, ihsan-. 
lar, rütbeler. 

Behram Efendi Çiftlikden dpnmüş; kızı 

ortada göremeyince soruyor, kızın satıldığı
nı ve Sultan Mahınuda alındığını öğreniyor. 

Bir kelime söylemeden odasına kapanup 
kapumın sürgüsünü sürmüş, bütün gece 
Kur'an okumada, evrad ve ezkar çekmede. 
Ertesi saba'.h bir de baksınlar ki oda da kim. 
se yok. Gidiş o gidiş, ne İskeçede, ne başkR 
tara:fda' namı, nişanı yok. Efkar ile gece ~a
nına mı kıydı, maamma olub kalmış. 

Sultan Mahmuddan' şehzade_ Abdülazizi 
doğuran Pertevniyal kadıri, byyük şehzade 

Abdülınecidin anası ortağı Bezmi alem ka
dın Efendiyi gölgede . bırakmış. 

Aksaraydaki Valide Camiini yapdıran 

ve ka.ı:'§ısındaki türbede yatan {Bu güzel tür
.be Menderes imarının kurbanı ecdad .yarli-
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garlarından biridir); civarındaki adını taşı

. yan lise de onun vakıflarının parası ile kuru
lan Pertevniyal Kadın padişaha gözde olur 
olmaz Beyle~ beyine yaverler koşduruh eski 
kapu yoldaşı cariyeyi saraya getirtmiş·, bir 
daire tahsis ettirerek hizmetine halayıklar, 

harem ağaları _tayin ettirmiş. O kız da Ab
dülazize dadılık ederek nezrini yer!ne getir
miş. 

Behran Efendi nabedid olunca karısının 
zihnine bir durgunluk, şaşkınlık gelmiş. Bo
yunları bükük kalan iki evladı büyümüşler. 

• Bir gün pazar kayığı ile İstanbula geçer
lerken yanlarına rastlayan bir· hanım Beh
ram Efendinin kızını beğenüb oğluna iste
miş. Bu hanım Tersane ümerasından esbak 
çekdiri Beyi Emin Beyin haremidir. Oğltiha 
gelince, Fransada «Sen Sir» (Saint-Cyr) as• 
keri mektebini bitirerek 'binbaşılık ile İsfan
bula dönen, az zamanda liva olan Rifat Pa
şadır. 

Rifat Paşanın Şehzadebaşındaki kona. 
ğırida düğün dernek yapılır, taze oraya gelin 
geliyor, iki erkek çocuğu oluyor, ilkine Maz
har, ikincisine Servet ismini koyuyorlar. 
Behram Efendinin kızı emine İlanım ü.çün
cü çocuğa hamile. Paşa Parisden mükellef 
bir lando getirtmiş, mevsim ilk bahar, tazeyi 
bu landoya bindirip kağithaneye · yolla.yor
lar. Anası Hafıza Hanım o günlerde d~madı
nın konağında ~isafir, Kocası Behram Efe:n
dinin sebebi felaketi olduğu içın derdİi, 'na
sıl oyalanacağım, yapdığını, yapacağını bile
mez· halde, çamaşır ütülemeğe ~alkmiş, · etre
fa ateş sıçramış olacak ki birdenbire alevler 
ortalığı sarmış, güçlükle bastırmışlar, kızı 

kağıdhane· dönüşünde bu _ son haberi duyar 
duymaz yere serilivermiş, hamile; müdhiş 

kan boşanmış, ölüp gidivermiş. 
Öksüz bırakdığı evladlarının .büyüğü, 

{İskeçeli Behram Efendinin toruniarı) 1877 
deki Rus harbinde, 1897 deki Yunan harhirt
de yararlığı görülen, Domekede liva olan, 
harbden sonra meşrutiyete kadar Karadeniz 
Ereğlisinde liva kumanda~ı olan· Mazhar Pa
şadır. Küçüğü de meşru_tiyetin ilanına ·kadar 
uzun •müddet Harbiye Mekteblerinin dahiliye 
müdürlüğünü yapmış olan Meclisi Maarifi 
Askeri Reisi Servet:Paşadır. 

Rifat Paşa il~ ·haremi. öidükden sonra hir 

daha evle"nmiş, ikinci hanımından da iki ev
ladı ohnuşdur,~ bunların büyüğü bu satırların 
muharrinin anne annesidir. 

Pertevniyal Valide Sultan, oğlunun pa
. dişahlıği, kendisinin de en ikballi zamanında, 
ilk efendisi ve aşıkı, aşk~ uğrunda gaaliblere 
karışan 'Behram Efendinin torunlarını, Beh
ram Efendinin · oğlu Said Beyin kızı Miyare 
Hanım ile öksüz Mazhar ile Serveti, sık sık 
haber yollayarak saraya getirtir imiş, kendi 
torunu şehzade Yusuf İzzeddin Efendi ile oy
natır; sonra cebleri çil liralarla ·doldqrup ev
lerine gönderirmiş, Miyase Hanımı· ise gün
lerce yanında alıkormuş, hatta bu kızın çe
yizini de Valide Sultan yaptırmış. 

Bu Miyase Hanım~iı kocası Ali Servet 
Eferidi de asker, kolağası idi; Çengelköyüri
deki Kuleli Askeri İdadisinin sınıfı' mahsus• 
larinın cografya muallimi idi. Oğlu arü Bey 
Serasker kapusunda muhasebat - dai.resinde 
katib idi. 

S~rmed Muhtar Alus 

- - BEHRAM PAŞA - Kanllni Sultan Sü
leyman devri ricalinden; Enderundan yetiş
miş; Saraydan Yeniçeri · Ağalığı ile çıkmış, 
Rumeli Beyler beyliğine kadar yükselmiş-

-dfr; büyük müverrih Peçevili İbrahim efen
di:". «Gaayet doğru, afif ve dindar, zeki, anla
yışlı, bilgili, kendisine işi ,düş~nleri lütufları 
ile sevindirir, yoksulları, muhta~ olanları da
ima korur bir devletli idi, ne zaman duaya 
el kaidırdiğında Allaı-idan şehidlik rica eder
di» diyor: · Dilediği oldu, hicri ;14 Şaban 938 
(22 mart 1532_ Cumartesi) gecesi yatağında 

uyur i°ken iç oğlanlarından biri başına bir 
bıçak vurub o anda şehid _ oldu; -ertesi günü 
bütün kullarını zincire vurub Divanı Hüma
yuna getirdiler·, sorguya çekdikden sonra bir 
kapucıi başısı ile mira.burunun ve onsekiz ne
fer iç oğlanının başları vuruldu. 

. Kanuni Sultan Süleymanın -ilk Macaris
tal). seferine· iştirak etmiş, Mohaç Meydan 
Muhareb'esinde ve Viyana muhasarasında 

bulunmuş, pek cesur bir -kumandan olarak 
tanınmışdı. Bir madeni paftasının üzerinde 
«Behrem Paşa» yazılı zırh Askeri Müzede
dfr. İstanbuida Atmeydanındaki sarayı dev~ 
riıiin' en zengin döşerimiş muhteşem yapıla
rındandı, Behram Paşanın -öldürülmesinden 
sonra miriye iriÜkal etti. Hicri 984. (M. 1575) 



. ANSİlttöPEOisi 

de· İran Şahı.Tahmasb'ın fevkalade elçisi Tok
İnak Han İstanbula geldiğinde, ikaametine bu 
Behram Paşa Sarayı tahsis edilmişdi. 

Bibl.: Peçavili Tarihi, I; seıanikH Tarihi. 

BEHRAM PAŞA - Kanuni Sultan ,>Sü
· leyman devri ricalinden; · devşirme oğlan 

olarak saraya gelmiş ve Enderundan yetiş• 
mişdir; Nevcihanlık çağında ö kadar. gµzel 
'imiş. ki, müverrih Peçevili İbrahim Efend~ 
açıkca yazıyor, «Sultan Süleymanın bu gen
ce meyli tabiatları meşhur»· imiş., Saraydan 
çıkdıltdan sonra Bağdad, Diyarıbekir şe Ru
meli valiliklerinde. bu!unmuşdur, ve 'her bu
lunduğu yerde hususi hayatının yuz kızartıcı 
dedikoduları dile: di.~; ayrıca, her halde 
pAdişahın eski teveccühünden cesaret alarak 
rüşvet elinin uzunluğu ile tanınmış; yin~ Pe
çeviU: «mürteşii fahiş ve havayi nefsi gaalib 
bir şahıs idi» diyor. Çağdaşı ~diğer Behram 

· Paşadan ~yırd etmek için bu zate «Ka.dim. 
Behram Paşa derler. 

Bibl.: Peçevili Tfu'ihi, I. 

BF..HRİNG (Emil ,Von) - Adı ~eyring 
diye çıkunur, Tıbbi araştırmalar alanında pek 
çok başarıları olan meşhur bir alman· alimi, 
15 Mart 1854 de Batı PrUByada Hansdorf'da 
doğmuş ve 31 Mart 1917 _de Marbtirg'da öl
m~dür. 1895 de Marbu~g · Üniversitesine.le 
hıfzıssıhha profesörü olmuştur; difteri se-ru
munu ilk yapan ve ka.;ı serumu ile tedavi 
çığırını açan adamdır. 1901 Nobel tıb mü
kafatını almışdır. Meşhur Bayer. fabrikalarr
nın serum ve aşı müesseselerine Behring adı 
verilmişdir: 

Bu namlı alim 1907 (rfımi 1323) nisa
nında İstanbula gelmiş ve büyük şehirde şa
nına layık bir.şekilde karşılanmışdı. ·Hamidi
ye . Etfal Hastahanesini ziyaret etmiş, koğuş
ları dolaşdıktan sonra Türk doktorları~ ile 
uzun bir ilmi müşahabede bulunmuş, hasta
haneyi pek mükemmel bulduğunu söyliyerek 
kendilerini tebrik etmiş, ı:ıer tabib tarafından 
da Profesör Dr. Behring'e hastahanenin bir 
fotoğraf albomu. verilmişti. Devrin padişahı -
İkinci Sultan Abdülhamidi ziya:retindede ye
meğe alıkonularak iltifat ve hürmet ·görmüş .. 
dür; 

Biol.: 3. Eyice, t.ıo; Devrin gazeteleri., 

BEHRU~ AÖA (Hasodabaşı) - l{anuni 
Sultan Süleymanın son zamanlarında saray-

hii!iızAô 

cla Enderunu Hümayunda Has Odanın züfüf. 
lü ağalarından, bu koğuşun odabaşıhğındarı 

çırağ edildiği lakabından anlaşılıyor; Hadika
tül Cevamiin kaydine .· göre hayır eseri olarak 
İstanbulda Odabaşı Camiini yapdlrmışclıı:·. 

c-amiinin inşa tarihi hicri 970 (M. 1562·1563' 
dir .. Hayatı hakkında. başka kayde rastlana
madı {B.: Has Oda; Odabaşı Camii). 

Bibi.: Hadikatül Cevaıni, I. 

BEHZAD yahut BEYZAD (OhannetS 
Umed) - Meşhur bir Ermeni · ressamdır. 
Eğin'in Abuçeh kasabasının en eski sülalele
rinden birine mensup: Andonyan Minas Ami
ranın torunudur. Pedefinin ismi B:ağdas~rdır. 
1809 da Hasköy'de dôğmuş ve 24 -Nisan 18-Y'i 
de Üsküdar'da. vefat etmiştir. . 

Ohannes Umed henüz 1-2- yaşındayken 
ailesi Hasköy'den Üsküdar'ın Sel~nısız sem
tine nakletmiştir; Annesi ve baba~f1812 deki 
büyük kolera salgınının, kurbanı •. olınuşf~r, 
Ohannes üç yaşındayken hem yetim hem ök
süz kalmışdır; Tahsilini Osküdatdaki Ce -
:maran mektebinde yapmış ve oradan mezun 
olmuştur. Henüz mektep sıralar.ın.da resme 
büyük bir istidad göstermiştir .. Bu sahada ho
cası Markar Kürlwüyan olmuştur. Aynı za .. 
manda bu şahıs kendisine maddi ve manevi 
muzaharette bulunmu.ştur. O da karşılığında 
Markar'ın pederi Agop Çelebi .Kürkcüyan'ın 

büyük boyda bir portresini hazirlamış, · ve 
ayrıca muhteşem köşklerinin tavanlarını, Bo
ğaziçinin karakterisik manzaral~riyle, ve 
muhtelif duvar resimleri ile süslem1-ştir. 

Ohannes Behzad 1840 de Kay_serili ,:J3ey
lery an Hacı Çelebinin kızı Ebrakse ile evlen
miştir. 

Ohannes Umed cemaat işlerınde de ba.ıı· 
lunmuştur. Bu cümleden olarak 1849 4a Ce-

. maran Mektebine müdür tayin edilmiş ve 
birkaç sene bu mevkide · kalrnıştir. 1860 da 
· ise, Surp Haç Kilisesinin ilk idare heyetine 
reis seçilmiştir. Kez~ 1870 de tnezkür kilise
nin idare heyeti azaldığında da bulunmuştur. 

· Aynı zamanda fakirlere de büyük . bir dost 
olmuş ve onlara elinden geldiği kaclar yar
dım etmiştir. 

Sultan Mecid. şöhretini işiterek onu Sa
. ray ressamı nasbetmişdr. Sultan Aziz zama~ 
mnda da mevkiini muhafaza etmiştir; Gök
su kasrının ve Çırağanla Dolmabahçe Saray-
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!arının dıvar ve tavan resim~~rini hazırl~ış
tir. Bir yaz günü Heybeli: Adaya gittiğinde 
Bayriye Mektebinin· Sulu resmini yapmış ve 
bir' ·çok beğenilen eskizi mektebe hediye et
miştir. ·Resnii Sultan Aziz de çok beğenmiş 
ve Behzadı ~hriye Mektebine resim , hocası 
tayın etriıiştir. · · · · · 

· Eserlerinin başmdakilise resimleri gelmek
tedir, bunların büyük kısmı da Üsküdardaki 
Ermeni kiliselerinde bulunmaktadır ki baş-
licaları ·şunlardır;· · 

; Kuzguncuk Ermeni Kilisesinde: «Hazre
tiİsa'nı.iı Ekmeği takdis etmesi» (1836); Surp 
Haç kilisesinde; «Hazreti İsa'nın ~irdleri ile 
-birlikde· soiı .taamı» (1853); «Hazreti İsa'nın 
salibden indirilmesi» (1869)·; «Hazreti ]sa 
şakirtleri ile •birlikde Ketsemani bahçesinde» 
(1872), bu tablo şaheseri addedilmiştir; Surp 

· Karabet · Kilisesinde: «Aziz Istep·annos» 
(1844f;_ «Dört ·İncilciler>> (1850); «Tateos ve 
Partoğemeos resuller» (1866). 

· - Mezkur kilisede tarafından tesbit edilen 
diğer resimler ise şunlardır: Sol tar~daki 

. mihrabda . bir -arada Tateyos ve Partogimeos 
resallerin resmi (Bu resim . 1844 de Patrik 
Astvadzadur ·başpiskopos . ~arafind.an çizdiril
miş ve .mezkur kiliseye -hediye edilmiştir); 
Sağ tarafdaki minberde Aziz Kirkor Lusavo
riç'in ·resmi (tarihi okunmamaktadır); «Haz
reti İsa'ru,n doğumu·» (1848); «Ba'sü· badel 
mevt» (1848). 

'. Bunlardan maada Hassa miman Karabet 
Amira· Balyan · tarafındaı:ı Beşiktaş Ermeni 
KilisesF için on ·kadar aziz resmi çizdirilmiş
tir;- Keza bazı meşhur tablolardan· da repro
düksiyonları vardir. Mesela Rafayel'in Mer
yem Ana'sı ve Ribera'nm Hazreti İ~a'nın do
ğtımu_ gibi. Diğer eserleri meyanında ise şun
ıar bulunmaktadır; Üsküdar mütesarnfı To
sun Paşa'nm, Mikail Amira · Pişmişy8İl'ı.h 
(1788-1849), meşhur deniz ressamı · Ayva
zovski'iıin (18i7-1900) portreleri. 

· SUlu ·boya resimleri de mevcut· olan 
Ohaiınes Umed· ikinci sınıf Mecidiye nişanı_ 
ve· Mütemayiz ri'ı.tbeleriyle, .keza Fransa, Rus
ya,, A vıisturya . ve İtalya Devletlerinden de 
nişanlarla taltif edilmiştir. 

· Son-)ıllarda kalb ve göğüs hastalıklarına 
mübtela olan ünlü :ressamın cenaze merasimi· · 
çok muhteşem· olmuş ve naaşı Bağlar başı 

---~----
Ermeni . Kabristanına demedi.imiştir. Maale
sef bu büyük sana~ın kabri taşsız. kalmış
tır, yeri kesin olarak kaybolmuştur. 

Kevork Pamukciyan 

· BEKAAİ EFENDİ· VAK' ASI - Hicri 
1003 yılı ~biülahirinin sonlarında .(Miladi 

.• . . . . 

1594) işlenmiş, faili veya failleri mechul 
kaimış bir cinay~ttir. . · · · · · . • 

On altıncı asır ulemasından Bekaai Efen
di bir ara Galata ve Üsküdar kadılıklarında 
bulunmuş. Halk ile temastan cekin~, inziva-

. . ~ ~ 

yı şöhrete tercih etmiş; edip, şair zarif bir 
zat idi. Üçüncü Murada şehzadeliğind.e hoca
lık yapmış, devrin vüzerasından birçoğunun 
da hocasıydı. Fakat ne sarayı hümayuna _va
rır, ne de vüzera eşiği aşmdırırdı. 

Bu kendi halinde alim adam bir gün kü
tüphanesindeki yatağının. yanında saçı, s~ka
lı ve yüzü yliııp, kavrulmuş bir halde öİü 
bulunmuştu. İlk nazarda şamdan önünde mü• 
talaa ile meşgul iken sakalının tutuştu~. 

alevin saçlarına da sararak ~aai Efe~diyi 
bir a'.n içinde öldürdüğ~ intibamı veriyordu. 
Fakat bu hazin ölüm vakası İstanbul halkı· 
nm ağzmda türlü dedikodulara yol açtı., 

vak'ayı nakleden müverrih Selinikli Must~
fa Efendi "avret hiyanetidir" diyor. 

BEKAR - Bekar uşakları, bekar han:
lari ve odaları, bekar çamaşırcıları · dolayısı 
ile İstanbul tarihçesinde zengin hatırası olan 
bir isimdir. 1934 Belediye Şehir Rehberinde 
Bekar sokağı,· Be~r çıkmazı,· Bekar Bey· so
kağı, Bekardere sokağı ve Bekar odası soka
ğı beş sokak vardır; zaman~da inevcut 
olmayan bir rüai dergahı .da halk ağzında 

Bekar Bey Tekkesi adı ile meşhurdu:. 
Bekar, garb türkçesinde arabca «Bikir» 

kökünden yapılmış isimdir: hiç .evlenm_emiş 
erkek: Eski yazarlar bekar karşılığı ekseriya 
«mücerred» kelirneeini ·kullanır.' Arabcada. 
bekar· karşılığı . «azeb», ismi de, emekliye ay~ 
rılıp asker ocağından çıkıncaya kadar evlen~ 
meleri yasak edilnÜş olan Tersane askerine .. 
unvan olarak kabul ediltnişdi (B.: Azeb) .. 

Tanzimatdan önceki İstanbul hayS:tmda .· 
evlenme çağına ğireiı ·bir gencin evlenmeme~ 
. si, mahallesinde ve muhitj.nde . daima kÔtü, 
ahlak .yönünden ağır şübhe ile karşılanırdı; 
İstanbulun ayak takımını teşkil eden ):~ekar
uşaklarının yaşayışına özenmiş, gözü başı · 
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boş bıç~lıkda görülür, cinsi sapıklık ile 
_suçlanırdı; bundan ötürü: 

Bekinn parasıw it yer 

Yakasinı bit yer 

denilirdi (B.: Bekar Uşakları). 
Hayat yolunda türlü sebebler ile· evlen

memiş, yalnızlığı tercih etmiş . olanların üze
rinden bu pis şübheyi sıyınp atan, Cumhuri~ 
yet devrinin vicdan hürriyetine verdiği asil 
kıymet oldu. 

Dilimizde bir de «Bekarlık Sultanlık» 

sözü vardır; bu da erkeğe, şanına layık ağır 
mesfiliyetleri idrak ve ifa ile tadılan aile sa
adetini idrakden aciz sathi bir hürriyet. an
lamından doğmuşdur. 

Zamanımızın seçkin şöhretleri arasında 

hiç evlenmemiş İstanbullulardan bir, kaç 
isim kaydediyoruz; rahmeti Rahmane: kavuş 
olanlardan: 

Büyük şair, İstanbulun aşıkı Yahya Ke
mal Be:yatlı; büyük hekim General Besim 
Ömer Akalın; bu ansiklopedinin baş tacı 
dostu, değerli muharrir, mütercim, büyük 
mürebbi Muzaffer. Esen; kıymetH ;.· hikayeci 
ve şair Said Faik Abasıyanık; büyük hekim 
Pi-of. Neşet Ömer;kıymetli ~ir Orhan Veli; 
kıymetli ,muharrir, münekkid, mütercim Na
hid Sırrı örik; değerli iliİn adamı Orhaı:ı 
Büryan; İstanbul Basınının güzide siması, 
eşsiz bibliofil, değerli müdepkik Hakkı Tarık 
Us; kıymetli bestekar Necib Celal~ muhaı:
rir, estet, maarif adamı Selim Nüzhet Ger
çek. 

Hali hayatda olanlardan: Ord. Prof. Op. 
Kazım İsmail Gürkan; poletika adamı, Cum
huriyet Halk Partisi liderlerinden Kasım 

Gülek; Türk sahnesinin büyük isimlerinden, 
sanatkfu- ve sanat eserleri bilgini ve edib ' 
Behzad Bu tak; değerli şair, idealist temiz. in
san Behçet Kemal Çağlar; tarih bHgini, ınu
harir, müdekkik, Topkapusu Sarayı MüzE!si 
Müdürü Haluk Y. Şehsüvaroğlu; Bu Ansik- ,,. 
lopedin.in· mümtaz· kalem arkadaşlarından 
muallim-general Hakkı Raif Ayyıldız. 

~EKAR, BEKAR UŞAGI, · BEKAR 
UŞAĞI NiZAMI - Osmanlı İmparatorluğu
nun Avrupa, Asya ve Afrika kıt'alarındaki 

geniş topraklarının herhangi birinin· 1Jir bu
c·ağındaki · memleketinde orta halli tabaka
nın altında, hatta fakrü zaruret için:de yaşar 

iken, «taşı toprağı altındır». denilen İstari~ 
bula bir iş tutub para. kazanmak için gelen 
bekar uşaklarının Büyükşehirdeki hayatı, 
şehrin asayiş ve inzibatı bakımından mühim 
bir mes'ele olmuş, bekar uşakları hAkki.nda 
nizamnameler ·yap~lınış, ve hükılmet tarafıı1-
dan bunların tatbiki ciddiyetle, titi:z; bir_ dike 
katle taakib edilmiştir. Bekar uşağı nızaqupa 
riayet etmiyerek İstanbul asayış v~. inziba
tını bozan bekar .uşakları da şiddetle ceza
landırılmış, bu ar~da ırza tecavüz ·ve : sirkat 
vak'alarınm failleri dahi idam olunm~şlar'-
d~ . 

«Bekar Uşağı» tabirinde "yaş haddi YOK--
. dur. Genci irisi tüysüz oğlan, mürahık_ '(bu':.. 
luğ çağına girmek üzre genç), nevhat civan, 
çar ebrft delikanlı, olgun erkek, bedenen ça~ 

. lışabilen zinde ihtiyar cümlesi bıı sıfat altın
da toplanınışdır. Memleketlerinde evli; ve 

. hatta. çocu.ldıµ-ı olanlar, oğlunu da yaiı.ına 
, alıp gelenler ·tstanbulda bekar uşağı olmuş
lardır .. Ancak İstanbulcia evlenenlerdirki be': 

. . . 

kltr uşağı nızarnına tabi olniakdan kurtul-
• .. 

muş, lstanbulun kendi halkından s.ayılmış-
dır. 

Bekar Uşaklarının İsta:ı:ıbulda yaşama 
tarzi için alınan başlıca t!=!clbirler ~nl~rdır·: 

1 - Esnaf olub herhangi bir iş tutanlar 
için: mensub oldukları ·espaf loncalıirırtcf~ 
zinctrleme kefalete bağlanma. Çarşı · boyla:
rında, daima kontrol altında bu.lunmak üze
re, dükkanlar üzerine yapılan Odalarda, fi
rın, hamam, değirmen odalarında §ehfrliden. 
olan ustanın, fırıncının·, hamamcının, değir: 

~encinin kefaleti altında yatub barınmak; 
yahud toplu iskana tabi tutulup bekar oda
larında ve bekar hanlarında yatmak. 

Bekir Uşaklarının bu kolu, kendilerin~ 
kepl olup oda kiralayacak şehirli çıksa dahi 
mahalle içlerinde asla yat1;1p kalkamazlardı. 

2 - Şehirliden . birinin hizmetine girip 
her ne isim altında olursa olsun (seyis, ara
bacı, kayıkcı) uşak olanlar, ·efendilerinin• ke
faleti altında ve ancak e_fendilerinin mes
keninda; evinde, konağında -ya ta bilir lerd,i, 

Bir suç işleyen bekar uşağının. kefili; ve
ya zincirleme kefilleri, bekar uşağının suça 
takaddüm etmesi gereken: uygunsuz halleri
ni, suç · işlemeye mü.said görünen meşreb ve 
ta,vurların.ı, gidişini hüktlniete haber ve~nie-
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dikleri iç.in mes'ul eğilirler, ceza görürlerdi 
Fetihden Yeniçeri Asker .Ocağının. kal

dırıldığı tarihe kadar, 1453 • 1826, hemen 
dÖ'rt · asır b'oyunca İs.tanbulun Belediye işleri
ne İstanbul Kadılığı bakar ve İstanbulun *sa-• 
yiş ve inzibatına da Yeni çeri Asker Ocağı ile 
Bostancı Ocağı ·memur edilmiş bulunur iken 
be~ar uşaklarının nızariıı ve kontrolü İstan
bul Kadısı Efendiye, Yeniçeri Ağasına, Bos~ 
tancıbaşı Ağaya ve Esnaf Loncaları teşkila
tına bırakılmış idi (B.: İstanbul Kadısı ve 
İstanbul Kadılığı; Yeniçeri Ağası; Yeniçeri 
Oeağı, Yeniçeriler; Bostancıbaşı Ağa; Bos
tancı Ocağı, Bostancılar; Esnaf Loncaları; 

Ge~ik). 
1826 da Yeniçeri Asker Ocağı il~ Bos

tancı Ocağı kaldırıldığında şehrin emniyet 
idaresi yeni kurulan .Asa.kiri Mansurei Mu
hammediye Seraskerliğine verild~ · (B.: Asa.ki
ri Mai1Surei Muhammediye). Yine ayni 1826 
yilında az sonra da Belediye işleri İstanbul . 
Kadılığından alındı, Kadılık yalnız -şer'i ve 
adli bil' yüksek ·mak~ oldu, Belediye işleri 
için bir «İhtisab Ağalığı» kuruldu ve bir «İh
t.isab Nızamnam~i» yapıldi. (B.: ihtisab Ağac 
lığı; Beledi.ye). İşte bu ihtisab nizamname
sindedir ki İstanbuldaki bekar· uşaklarının 
ahvali tafsilatı ile mütalaa edilmiş ve kadim
den beri tabi ola geldikleri nızam hemen ay
neı1 muhafaza edilerek tesbit edilmişdir. Bu 
kiymetli vesikanın Bekar Uşakları . hak~m
daki hükümlerini aşağıya alıyoruz; zamanı
mızda hatta genç aydmlar tarafından dahı 
kolay aml3:şılamayacak olan metni bugünkü 
dile çevirdik, hükümleri daha açık belirtmek 
için madde numaraları ilave ettik: 

1 - tstanbulda başı boş .ve 'serseri ma
kuulerinin gelip toplanmasın~ son derece 
dikkat edilecekdir. 

2 - İstanbula Anadolu ve Rumeliden 
gele~ eşhas, ya· pürüzlü bir işini hurada hal 
edüb memleketine dönmek üzere gelir, ya
hud İstanbulda bir iştutup geçinmek için ge
lir. 

.3 '- İstanbulda ihtiyaçdan fazla çoğal
mama.latina dikkat edilecek olanlar tstan
bulda iş tutup geçinmeye gelenlerdir. 

4 - ~vela İstanbul, Üsküdar, Galata 
ve Boğaziçi iskelelerinde ne mikdar hammal 
ve ka)'ıkcı, ve hamamlarda ne m~kdar dellak 

ve natır, ve ç~şı boylarındaki dükkanlarda 
ne mikdar. bekar uşağı esnaf ve çırak vardir; 
İhtisab Ağalığı ile h~r semtin mahkemesi şer
iy~si tar~mdan tayin edilecek · güvenilir 
kimseler ve her bir esnafın kahyaları ve yi
ğitbaşıları · tarafından !simleri, yüz şekilleri, 

vilayetleri. ve kefillerinin isimleri ile yaz;lıp 
tesbit edil~cekdir; ve bu iş. yapılır iken eski 
kefalet ile kalinmayup kefaletler yenilJn_~~ 
cek, icab ederse yeniden kefilleri alınacak-
dır. i 

5 - Tanzim edilecek olan bu defterlerin 
· bir nushası her semtin mahkemesinde,' bir 
nushası İhtisab Ağalığında, bir nushası da 
aid oldukları Esnaf Kahyalıklarında dura
cakdır (İhtisab ile kahyalıklardaki def~er, 
bekar uşaklarının ahvalini kolay takib _için 
iş ,üzerine tanzim. edilmişler idi; mesela 'Ha
mam Uşakları Defteri hamamcılar kahyasm
da; kayıkcılar Defteri, kayıkcılar kahyasında, 
Ha!llmallar Defteri, hammallar kahtasında, 
ve birer. nushaları da iktisab da. Mahkeme 
Defterleri ayrı idi, mesela Eyyub. Kacİİl_iğı_ 
sınırı içinde · kaç hamam . uşağı, kaç kay"ikcı, 

kaç hammal. .. vardır, ve tabii bunlar da yu-
. karıda 3. maddede zikredifdiği şekilde teshit 
edilmiş olarak).· 

6 - Elinde mürür tezkiresi (İstanbul ·sı
nırı geçme tezkiresi) olmayan lstanbula · gi
remez. 

7 - Mürur tezkireleri, lstanbula gelen
ler tarafından geldikleri yerden, kendi vila
yetlerinden alınacakdır. 

8 - Mürur tezkirelerine gelenlerin ne 
için geldikleri, bir iş takibi için . mi, bir iş 

tutmak için mi, yoksa Asakiri mansureye 
asker yazılmak· için mi, mutlakaa kaydedil-

• miş olac:akdır. 
. 9 - Bir iş tutmağa gelenlerin tezkiresi

ne hangi işi tutmak için geldiği de yazılacak
dır . (Mesela dellak mı,· kayıkcı mı, hammal 
mı olacakdır) . · 

10 - Mürür tezkirelerine, Rumeli4en 
gelenlerin Küçükçekmecedeki Karakolda; 
Anıid~ludan gelenlerin de Bostancıbaşı köp
rüsündeki karakolda bakılacakdır {Bu iki 
nokta fetihden beri .İstanbul şehrjnin hudu
du sayılmışdır). 

11 - Bu iki karakolda A~akiri Mensu
reçl~n l:}ir kaç nefer· j\~ ihtis~b ağasının_ gü-
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venilir doğru bir adamı bı.i.lµnacakdlr. 

12 - Kadımd~n mev,cut olub (Vaktiyle 
Bostancıbaşılığa bağlı ve b'ostarı,cılar nezare
retinde olan) bu iki karakoldan 'başka ihti
sab ağasının hır güvenilir doğru adamı da 
Yarımburgazdaki Derbendcilerin yanı11da 

bulunacakdır. 

13 - Anadolu tarafından . gelenler Bos-. . 
tancıbaşı köprüsünde; Rumeliden gelenler de 
Küçükçekmece ve Yarımburgazd_a bulunan 
karakollara uğramadan . ve ellerinde mürur 
tezkiresi orada göstermeden İstanbul topra
·ğına asla giremezler. 

14 - Yukarıda adı geçen. üç karakoldan 
birine uğramadan tavukcu. yolundan (pate
ka, keçi yollarından) gelip İstanbul. toprağı
na girenler, ellerinde mürur ~ezkereleri de. 
b\ıı.lunsa., haklarında maddesi tesbit edilmiş.· 
cezai işlem yapılır: . . 

15 - Karakollarda mürur tezkireleri 
dikkatle. muayene olunur, sureti karakolda 
bulunacak bir defterin giriş tarafına ayn_en 
kaydedilir, ve mürur tezkiresinin üzerine 
«İhtisaba» t diye yazılarak tezkire sahibine 
iade edilir. 

· ,· 16 ~ Şehir smm karakollariha tezkere
sini kayıd ve üzerine havalesini yapdır
dan şehir sınırın!' geçip İstanbul toprağıı;ıa 

girer, ve şehre girer giri:n~z de doJ,ruca Çar-~ 
dak İskelesindeki (B.: Çardak İskelesi) İh
tisqb Ağası Konağına giderek elindeki' m:i,irı.fr ' 
1ıezkiresini gösterir. 

17 - İhtisab Ağalığında da «Anadolu· 
Defteri» ve «Rumeli Defteri» diye iki def-. 
ter bulunacaktır. Sınır karalwllarında -kay
dını yapdırı]S gelmiş olanların mürur tezki
releri, geldiği tarafa göre bı.i defterierden 
biriıi.e kaydedilecek, gelenin eşkali, ve' İhti
sab Ağalığına müracaat ettiği günün tarıhi 
de yazılacakdir. 

1~ - Üç karakoldaki defterler her haf-. 
ta sonunda İhtisab Ağalığına getirilecek ve 
ağalıkdaki d~fterlerle karşılaşdırılacakdır .. 

a: Ağalık defterinde isim fazlası çıkar." 

sa (ki zayif ihtimaldir, zira_ «ihtisaba» hava-· 
lesi olmadığı için kaydı sırasında tutulmuş· 
olacakdır) sınırdan. kaçak geçmiş olanlar tes
bit edilmiş olacaktır. Tecziye edilmek üzere 
aranıp bulunacaktır. 

b; Karakoı' defterlerinde isim fazlası çı-

karsa, İstanbula gelmiş olması. gereken adam
lar ne olmuşdur, nerede dir, şiddetle arana
caktır; 

c: Karakoldan geçiş ve Ağalığa müracaat 
tarihleri arasında birkaç günlük fark varsa, 
bu adamlar buhmub bu günleri nerede geçir
dikleri ehemmiyetle tahkik olunacaktır. ' 

19 - Bu nızamnameden evvel İstanbula 
gelmiş olan ve bundan böyle gelecek olan 
bekar. uşakları için, ı:İıünasib· semtlerine uy
durularak tstanbulda 3-4, Üsküdar,, Galata ve 
Eyyubda de 1-2 bekar ham tahsis olunacak
'dır. 

ıo - Bu bekar hanlarında bekar uşak
ıa.'rı, -müslüman ve gayri müslim diye ayırd 

Karadeniz _yalısındau gelme .. bekar uşağı 

:mavunacı, 1$S5 • 

· .. (Resim: fötı)ğı:afdan .Hüsnü eliyle) 
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edilmeden ka.rışık olarak iskan edileceklerdir. 
21 - Gelenler, bir işe, sanata girinceye 

kadar İhtisab Ağası tarafından o hanlardan 
birine gönderilecekdir. 

22 - Gelenler, ağalığa ilk inüracaatlerin
de hangi işi tutacağını kaydettirmiş olacağın~ 
dan, Ağalıkca bir bekar hanına gönderildik
den bir kaç gün sonra, evvela hemşehrisin

den bir kefil bulub ağalığa getirmeğe ve onu 
da ismi ve şekli ile kaydettirmeğe mecbur
dur. Bu kefilin de bir başkasının kefaleti al
tında olması şarttır. 

. 23 ~ Gelen bekar uşağının yanında tü
fengi, tabancası varsa,. fişekleri ihtisab Ağ~
lığı tarafından alınacak ,ve em~neten sakla
nacak, silah sahibinde kalacaktır. 

24 - Bekar uşağı sonra hangi dükkana, 
fırına gireceğini, yahud hangi iskeleye ka
yıkcı veya hammal olacağını, veyahud hangi 
hamamda uşak olarak işleyeceği
ni söyleyecek ve evvelce mürur 
tezkiresinin kaydedildiği yerin al
tına yazılacaktır. · Bunun üzerine 
tahkik olunacak, o dükkanda, fı

rında, iskelede, hamamda.· çalışan, 
işleyenler kifayet eder sayıda . ise, 
!stanbulda fazla ad~. yığılmama
s~ için yeni gelen bekar uşağı 

memleketine iade olunacaktır. 
25 - İthisal3 Ağası «İhti~bı 

İstanbul» diye bir mühür kazdıra
caktır. 

26 - Bu nizamnameden önce 
ve bundan böyle İstanbula gelüb- ' · 
de bir · işde çalışmak da olanlax
dan memleketine dönmek isteyen
ler veya yeni gelüp de gireceği iş
de yer bulamayub memle.ketine 
iade olunanlar İstanbul kadılığın
:ian dönüş için bir mürür tezke
resi alacaklardır. 

ile mühürlenecekdir. 
28 - Ellerinde böyle mµhürlü dönüş 

mürur tezki;esi olmayan bekar uşaklarına, 

yukarıda adı geçen üç sınır karakolunda 1s
tanbuldan çıkış izni verilmez, (ve ahvalinin, 
çıkış şebebinin tahkiki için tevkif olunur). 

29 - Ellerinde usulünce tanzim . edilmiş 
mürw· tezkiresi olanlar mutlaka sınır kara
kollarından geçıneğe 've . orada tezkirelerini 
kaydettirmeğe mecburdurlar. 

30 - Bekar uşaği tstanbulda mes'ud ece-, 
li ile ölürse · kefili ve çalışdığı yerin adamı 
ihtisab Ağalığına gelerek ağalıkdaki defter
de adının yanma öldüğünü kaydettirecekler-
dir. · 

31 - Sınır karakollarında, lstanbula gi
rer iken ve İstanbuldan çıkar iken adam ba
şına 4, hayvan başına 2; yani piyade bekar 
uşağmd4n 4, atlı bekar uşağından 6 para tez-

kire harcı alınır. Her ne sebeble 
olursa olsun başka hiç bir para 
alınmaz. 

32 -- İstanbulda, ., (Nefsi ls
tanbul, Üsküdar, Galata, Eyyub) 
bekar uşaklarının ikaartıctt11e tah
sis olunan bekar hanlarının ah-

. ~ab hanlar olması şa~ttır. 
33 '-:- Bekar uşakları l;m han-

lardan sabahları işlerine gitmek 
üzere çıkarlar, akşamları da belli 
saatlerde hanlarina dönerler. 

34 ---- Ha11lardaki odalarında 

cebhar,e, fişek saklayamazlar. 
S..ıkiur ve görürler ise han odaba.,. 
şısı ve hancı derhal ihtisab ağalı
ğına ihbara mecburdur; bu gibi, 

-ler hernen tevkif edilir ve ceza
landınlır. 

35 - Hammal, kayıkcı vesair 
bekb,r uşaklarının bekar hanları 27 - İstanbul kadılığından 

alınacak dönüş mürür tezkireside, 
gelirken alınan tezkireniil aynı 

tafsilatını ihtiva · edecekdir. Bekar 
uşağı bu tezkireyi ihtisab ağalığı
na götürecek, ihtisabdaki defterde 
kaydını bo:ı;duracak, dönüş tezki
resine de «kaydi bozulmuşduh di
ye yazılacak ve ihtisab mühürü 

BekAr uşalı adalı 

ruııi kayıkcı 1885 

· dışında şı.:rada burada bekar oda
sı bulunup veya bekar odası ku
rub kalmaları yasakdır. (İstanl;>u

lun türlü hadiselere, vak'alara 
sahne olan kadimden beri pek 
meşhur olan beka}'. odalarıriın bu 
nizamnamede kalclırıldığinı görü
yoruz. (B.: Bekar Odaları). 
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36 .:.._ Sınir k_arakollarında istanbula ge
len bekar uşakiarının ellerindeki mürur tez
keresinin kaydı ile iktifa edilmeyecektir. Ge
le~ bekar uşağının yüzünün şekline, tav_ur 
ve hareketine, kılığına kıyafetine bilhassa 
dikk~t edilecek. Asker y~ılmaya yahud bir 
efendi kapusunda uşak olmaya, veya her han
gi bir iş tutmağa geliyorsa, yüzünde meyme
net var mı, yok mu, hali tavrı emniyet ve
riyormu; yahud, asker, uşak veya· iş işleye

cek takımdan olmayub şöyle . serserice gel
miş müfsid ve şerir olduğu şübhesini mi uyan
dırıyor. Şübheli adam olduğu kanaatine va
rılırsa. m'Ürur tezkiresine: «Adeta İhtisaba», 
emniyet vermiyorsa «Fakat ihtisaba» diye 
kaydedilecekdir. Şübhe hangi noktadan_ lse, 
o hususda, ihtisab ağalığmca tertib edilir bir 
şifreye göre bir rakam ile ayrıca kaydedile
cekdir. 

37 - Sınır karakolundan elindeki mürur 
tezkiresi şubheli işareti ile gelmiş olc1:n bekar 
uşağı ihtisab Ağalığında sorguya çekilir, hal 
ve sani gereği gibi aydınlatır, uygunsuzlu
ğu meydana çıkarsa. Babıaliye ihbar ve ora
.dan gönderilen adamlara teslim olunur. 

38 - Vak'ai Hayriyeden sonra İstanbul-· 
daki bekar uşaklarının haşarat ve baldırı çıp
lak makuulerinden 20,000 den fazla bekar 
uşağı ellerine mürur tezkireleri verilerek ka
yıklara doldurulmuş oradan memleketlerine 
gitmek üzere Gelibolu ve İzmid iskelelerine 
tard edilmişlerdi. Zaman ile bilhassa bunların 
İstanbula tekrar girmesi şiddetle men ed.11-
mişdir. 

39 - J,\.dalardan gelen bekar uşaklarının 
niizacları Anadolu ve Rumeli halkının miza
cına uymaz, asla bağdaşamazlar. Bundan do
layı adalı bekar uşaklarına ayrı bir ham _tah
sis edilecekdir. 

· 40 ·_ İhtisab. Ağalığı tarafından «Ha
mamlar Yazıcısı» ve 1:Hammallar Yaıı

cısı» diye iki memur tayin edilecekdir. 
Bunlar iki ayda bir iskeleleri ve hamamları 
teftiş edeceklerdir. Defterlerle. tesbit edilmiş 
haınmal, natır, dellak, dellak şaklrdi buldu
lar mı ihtisab ağalığına getirecekler, kim 
olduğu, ne suretle girdiği araştırılacakdir. 
İhtisab Ağasının haberi olmayar~ ve kefil
siz çalışdırılıyor ise Hamamın hamamcı.sı ·ve 
iskelenin hammallar kahyası derhal İstanbul-

dan tard ed.ilec'ek, Hamam da kapatılacakdır. 
Ziyade şiddet lAzım geliyor ise hamamcılar 

kahyası ile hamarpcılar yiğitbaşısı da ceza
landınlacakdır. (B.: Hamam; Dellak; Natır; 
Külhancı; Hammal; Esnaf; Esnaf Kahyala
rı). 

H - Dışardan gelen bir bekar uşağı ka
yıkcı, mavW1ac1, salapuryacı ne olacaksa ve 
hangi iskelede işleyecek ise o iskelenin kah.
yası ve işleyeceği işden kefili ile ihtisab ağa
sı huzuruna gelib. ·kaydi yapılacaktır~ Bunla
'rın yoklamaları da Kayıkcılar da hammallar 
ve hamamlar usulüne tatbik olunacaktır. 

42 - Duvarcı, sıvacı, nakkaş ve yapı 
amelesi.bekar uşakları da böyledir_. Bu adam
Iann defteri Mimarbaşı Ağa tarafından tan -
zim edilip İstanbulun bunlardan ne mikdaı:: 
adama ibtiyacı olduğunu da keza Mimarbaşı 
Ağa tayin edecek dir; defterin bir nushası 
ihtisaba verilecekdir. Bunların ara yo~lama
ları da Mimarbaşı Ağa tarafından yaptırila

rak ihtisaba bildirilecekdir. Bu ~kar uşak
larının müslüman olaQl~r-ı isimleri, eşkali 

vechiyesi, ke~illerinin isimleri ile ve kaç ne
fer oldukları tesbit edilerek tüccar taifesinin 
bulunduğu hanlarda oda tutub yatabilirler. 
Yalnız silah bulundurmaları katiyen yasakdır. 

4:3 - Kayık yapıcı, kalafatçı, kürekci, 
makaracı, tulumbacı esnafı arasındaki be
kar uşakları da bu usfile _tabi olub Tersa~ 
Kethüdalığına bağlıdırlar., 

44 -· Bir. efendi kapusunda hizmetkar 
olan taşralı yersiz yurdsuz _ bekar _uşaklari 
efendisinin kefaleti altinda o çalışdığı kapu
tla yatllp kalkar. Kapusundan çıkarıldığında 

yersiz başı bozuk kalacağından, hizmetine 
son veren adam, sepebini beyan ile eline bir 
tezkire vermeye mecburdur, bekar uşağı bu 
kağıd ile .!btisab Ağalığına müracaat eder ve 
yeni bir kapu buluncaya kadar bir bek~r 
hanına yerleşdirilir; durumu da İhtisab Def
terinde kayıdlı adının yanına işlenir. Yeni 
bir kapu bulunca, yine İhtisab Ağalığına ge
lerek öbür efendiden aldığı kağıdı yırtdırır, 

yeni kapusuiıu ve yeni kefilini · kaydettirir. 
·45 - Çıkarıldığı kapudan elinde tezkı

resi olmayan hiz~etkar bekar uşağı bekar 
hanlarına kabul · edilmez ve yeni bir kapuya 
hizmetk~ olarak · giremez. 

-i6 ·- Hizmetkar · bekar uşağı çalışdığı 
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kapudan hoşnud kalınayub çıkmak istedi
ğinde, efendisinden ayiık, yıllık vesait şey~: 
den alacağı varsa, ve o·. adam uşagın • hakkı 
olan bu parayı ödememek, için eline tezkire
sini vermemek, ve bu eziyet, tazyik ile onu 
bu hakkını istemekden vaz geçirtmeğ.~ çaıi-

• şır ise, uşak ihtisaba şikayet eder. İhtisab . 
o efendi tüccar ise mensub olduğu lonca va
sıtası ile, memur ise, eh büyük amiri vasıtası 
ile bu gadrin önüne geçer. 

47 -- Arnavud ve kürdün ayak takımı
nın İstanbiılda yerleşip çoğalması hiç bir, 
vakit caiz değildir. Halen mevcud olanlara m~ 
şilmeyecek, ye~iden gelenler . önlenecekt~. 

48 __.: Yedikule dışındaki · salhanelerde 
olan bekar uşağı arnavudlar Kasabbaşı Ağa. 
tarafından deftere teşbit edile·cek, bu defte~· 
rfo bir nushası ihtisaba · verile~ek, · sık 5.ık 
yoklanacaklar, defter fazlaları ·. İsUftıbi.ıldan · 
çıkarılacc:1-kdır. 

49 -- Fırınlarda, dükkanlarda ve iina
ı:etlerdeki ekriiekci ve siınitd ~e ·fodlacı be~ 
kar uşağı arnavudlar, dükkanlardaki' paçacı 
bekar U§ağı arnavu.dlar da böyledir. İşin··çev~ 
rilmesine yeterinden fazla adani. buiJnma
masina dikkat edilecektir. 

50 - Salhaneci, kasab, firın uşağı ve 
paçaci· arnavud. bekar uşakları da . asla silah 
bulunduramazlar. 

51 - Mevsimlerinde zaman· zaman İs
tanbula kasablık hayvan sürüleri _geÜreri Ci
hanbeyli ve Alişanlı aşiretleri kürdle_riıiden 

gayri bekar uşağı kürd taifesi hiç qir sebeble 
İ~tanbula giremez. .. . .. 

52 İstanbula erzak, odun ve. kömürgeti
ren. gemi ve kayıklaı'ın reis v~ tayfala~ı. be-· 
kar uşakları daima gözönünde tuttilacakdır, 
geceleri, İstanbulda kaldıkları müddetce . ge
milerinde, kayıklarında yatacakia:rcıır. Ha.U. 
tavrı . şübheli görülenler hemeri ihtis~b ağa
lığına ihbar edilecekdir. 

53 -· Mahalle içlerinde arka s~kası ya~ 
hut atlı sakalardan taşralı bekar uşağı olan
lar gece mahalleler içinde kalamazlar, b~k~r 
hanlarında yatarlar. Ancak yangın çıkdığın.: 
da gece kaldıkları handan çıkıp Jnahall~sirıe 
kaçıp hizmetde güçlük olduğundan saka be~ 
kar uşakları, mahalle imamının ve ·halkının 

------------------
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kefaleti ile sakası bulunduğu mahallede bir 
bekar odasında ikaametine izin verilir; fakat 
odalarında asla silah bulunduramazlar. Ma
hallelerde ihtiyacdan fazla bekar uşağı saka 
olamaz. 

54 - Kira beygircileri taşralı bekar 
uşakları, geceleri beygirlerini çekdikleri 
ahırlarda kalırlar, bir beygirin yanında üç 
adamdan fazla olamaz. 

55 - Vefa Hanındaki midillicilerin neza ~ 
reti ve sayısı Kiracıbaşı Ağaya bırakılmışdır. 
Kiracıbaşı olacak adam gaayet doğru bir 
adam olacaktır. Midillici bekar uşaklarından 

' hiç bir ferd Vefa Hanından başka ~ir yerde 
kalamaz. Vefa Hanına Midillici ve beygir 
sfüücüsü bekar uşaklarından gayri kimse 
girib ·kalırsa, · veya bunlar münasebetsiz bir 
yerde tutulursa, eğer ihbar etmemiş ise, ki-. 
racıbaşmın hakkından gelinir (B.: Beyir sü: 
rücüleri; Midilliciler) . . 

56 - Sarachanedeki. bekar uşağı · sarac
lar ,. kadimden beri devam ile gelen nızamla
rına tabidirler. Ancak, yeniçerilik: zamanın
da Saraçhaneye zabit girib sarac bekarlarının 
ahvalini teftiş edemezdi;· şimdi bütün çarşı-,· 
lar gibi Saraçhane de· Serashr Paşa, İstan
bul. Kadısı, Asa.kiri Mansure Bfrıbaşışı ve fh
tisab Ağası tarafından teftiş edilir, ve içleri~ 
ne saraçdan gayd bekar taifesi karışmaması
na dikkat olunur. 

57 - Uzun Çarşı esnafı, destereci, eğeci, 
bıçkıcı, sırıkcı; kantarçı, kovacı ve at canbazı 
bek~ uşakları, sairleri gibi defterli ve kefilli, 
dükkariların üstünde ve ahırleydaki bekar 
odalarındaki bekar odalarında kalırlar, içle
rine yabancı karışmamasına, lüzumundan ar
tık almamalarına dikkat edilir, teftişleri de 
sair bekar uşakları gibidir. 

58 - Bütün bekar uşaklarmın kiya:fet
lerinin işlerine uygun olması şartdır. Sefiha
ne kılık kıyafetle nümayişleri kat'iyen ya
sakdır. 

59 - Nefsi İstanbulda, Üsküdarda, Ga
latada, Eyyubda. bekar uşakları 'için ·mev
cuddan gayri Han ve Bekar Odaları inşası 

memnu. iken bir rr.iüddetdenberi, (Yeniçeri
lerin azgın zorbalığı . yüzünden) ·mülki ni
zamlara bakılamayub her tarafda bekar oda. 
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ları, bekar hanları, üstü odalı kahvehaneler 
ve dükkanlar yapıldı .. _Bundan böyle halen 
ınevcud olan kagir ve ahşab hanlardan maa
da yeniden bekar hanı. ve bekar odaları ya
pılması kesin olarak yasak edilmişdir. 

60 - Mevcud olan bekar hanlarmın ta
miri lazım gelse, halen şekli ne ise muhafa
za edilecek, kat'iyen ilave yapılmayacakdır. 

61 - Halen mev_cud dükkanlar üzerinde
ki bekar odalarında dükkan sa.bibi. bekar uşa
ğından gayri kimse yatamaz (çırağını da ya
tırmışdır), «vilayetinden gelmiş hemşehrim
dir veya akrabamdır diye odasına bir nefer 
_bekaı~ uşağı dahi alamaz. 

62 ~ Halen mevcud olub İstanbul hal~
kının kendilerine gelir temini için y~pdırt
mış olduğu bekar odaları dükkana tebdil edi
leceklerdir». 

Metnini biraz açarak nakletdiğimiz bu 
nızamnamenin 38 inci maddesinde vak'ai 
Hayriyeden sonra haşarat ve baldirı çıplak 

· makuulesi 20,000 den fazla bekar uşağ~nm is-. 
tanbuldan çıkarıldığım kaydettik; bu 20,0QO 
nefer bekar uşağı, Y eniçer·i · kırımının kılıç 
artığıdır. Vak'ai Hayriye üzerine yazdığ~ «Üs
sü Zafer» adındaki eserinde Sahhaflar şeyhi 
zade Esad Efendi bu sürgünü şöyle anlatı

yor; 
«Lağımcıbaşı Dede Mustafa Ağa bu mu

harrir," Vezirin fermanı ile evvela Hoca Pas 
şa Hanından 200 mikdarı "hammal . ve ırgad 
makuulesi eşhası zaideyi yazdık. ve ellerine 
mürür tezkiresi- verip Bağçe kapusundan ma
vunalara doldurup Üsküdar yakasına geçir
dilc. Sonra_ bu fakir, maiyetinde bir nefer _mü
rur tezkiresi katibi ile saray meydanında bir 
çadırda . çalışdım; aynı işe bostancıbaşı da 
yanında bir katib ile Yalı l~öşkünde memur 
edildi. İstanbulun her tarafından takım. takım 
devşirilen her bir nevi bekar uşakları oralara 
getirilir; ellerine mürur tezkirelerini verir, 
silahsız olarak Yalı Köşkünden kayıklara dol
durur, zahire nazırı da her gün gelir, kuman
yalarını verir, Anadoludan olanları İzmite, 

Rumelınen olanları Geliboluya gönderirdik. 
20.000 den ziyade adamı bu süratle İstanbul- . 
dan tard ettik». . · 

Bekar uşakları üzerindeki baskı, tarihi
mizde Tanzimat Devri dediğimiz uyanık is
tibdad (Abdülmecid - Abdülaziz) . devıtinde 

kalkdı; İstanbulda zabıta . vak'aları da der
hal arttı . 

. Unutmamalıdır ki İstanbul asayiş ·ve 
inzibatının en bozuk olduğu zaman, Onseki
zh1ci asrın son yıllan ile Ondokuzuncu asrın 
ilk yılları içinde, Yeniçeri asker ocağının bir 
haşarat yatağı olduğu, İstanbuldaki bütün 
be_kai'. uşakı"arinın. ocağa. yazıl İp yerıiçeri. oldu
ğu, yaiıud, vücudlarının görünen . uzuvlarına 
(el, kol, bazfı, baldır) ocak nişanları. dövdü
rerek yeniçeri taslakcısı olduğu zamandır. 

Bu eli bayraklı şehir eşkiyasının yapmadığı 
rezalet ve mel'anet kalmamış, alabildiğine 
çoğalan. ve içleri kefilsiz • bakar Uşakları ile . 
dolan bekar hanları, l;ıekar odaları, kah:v.eha
neler ve kayıkhaneler üstüne yapılan odalar 
birer «Darülnedvei haşarat» olmuş, kendi· 
aralanndaki tazeri'ılarla şehirlinin. süfli ta,· 
bakasından hiz oğlanlar ve fahişe . avretle_r 
ile .. olan çirkin münasebetlerle kalmayub ırz 

ehli ha.tunları ve gençleri cebren vekahren, 
ve hatta alenen oralara _kaldırmaya başlamış
lardır (B.: Bek_ar Odp-ları; Yeniçeriler). 

. Fetihden Tanzim~ta kadar geçen dört 
asır içinde de kabul etmek lazımdır ki, İstan• 
bulun asayiş ve inzibatını temin etme yoluri-

-da bekar uşaklarına karşı pek zalimane mu~ 
amelede bulunulmuşdur. Yeniçeri Ağası, Sil-

. başı Ağa, Asesbaşı Ağa, Bostancıbaşı Ağa gb 
bi., zabıta amirleri suçlu veya maznun, bir v.e
ya bir kaç bekar- u_şağını, muhakemeşjz idam 
ettirebilmişlerdir. Bu yolda en müdhiş vak'a 
da hicri 934 (M. 1528) yılında kaydedilmiş
tir: 

Kanuni Sultan Süleymanın ilk yılların
da, 24 şubat 1528, Sultanseliın Camii yanın
da bir .eve gece hırsızlar girmiş, ev halkını 
tamamen k~serek çaldıkları eşya ile kaçmış
lardı. Bijtün gayretlere rağmen kaatil hırsız~ 
lar bU:Iunamadı. ista~buldaki bekar uşakla.
rının. işidir denildi, birisi hakkında şer'.an en 
küçük bir suç delili yök iken mumcu, dellak, 
aşcı, odı,m yarıcı 800 nefer b~kar uşağı rast 
gele toplanarak çarşı boyu. sokaklarc;ia idam 
olunq.u. Bu facia ««Frenk», «Makbuı» · ve 
«Maktul» lakabları ile ~nılan Pargah İbrahim 
Paşariın sadaretin_de olmuşdur, Müverrih Pe
çevili İbrahim bu vak'ayı: « .. eşkiyayı öyle 
yıldırdı ki ondan sonra bu m_alcuule fesad zu~ 
hur. etmedh diye bailıyor .. Biz bu . huzurun 
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sebebini, kendi yerine yüzlerce masumun öl
dürülmesine bir hırsız - kaatllin de . taham
mül edememesinde görmekdeyiz. 

İstanbul un herhangi· bir mahallesinde 
oturabilmek için kefalet şart idi. Hırsızlık işi 
de yersiz yurtsuz kimselerin karı olduğun

dan, her vak'ada zabıta bekar hanlarını ve 
çarşılarda dükkan üstü bekar odalarını arar~ 
dı; yukarıda da kaydetmiş idile, bir bekar 
uşağı hırsızlık suçundan yakalandı mı, mah
kemeye verilmez, vak'anin eh_emmiyetine ve 
yerine göre padişahın, sadırazamanın, hatta 
zabıta amirlerinin emri ile derhal idam olu
nw·du. Vak'anüvis Raşid efendi hicri 1133 
(milAdf 1720-1721) vak'alan arasında anla
tıyor: 

Hasköydeki kiremidhanenin ustaların

dan, ve kendi esnafı arasında gaayetle zen
gin olarak tanınmış bir gayri müslimin evi
ne bir kaç hırsız girer, bir mikdar eşya kal-· 
dırıp kaçar. Devrin padişahı- Oçünçü Sultan 
Ahmed tahtımın yanında böyle vak'a olur mu 
diye son derece hiddetlenir, sadırazam Nev
şehirli Damad İbrahim Paşa hırsızların d~r
hal bulunmasını ve cezalarının verilmesini 
emreder, hırsızlar bulunmaz ise :dbıta amir-
lerinin ihmal ve liyakatsizlilcle ceza görecek
lerini bildirir. Fatihde Karaman • çarşısında 
bir dükkanda çalınan maldan bir kaç şey bu
lunur, hırsızlık töhrneti ile bekar uşağı biı 

oğlan yakalanır, delikanlı on sekiz nefer· aı·. 
kadaşlarını ele verir, onlarda kaldıkları be
kar hanlarında ve odalarında bulunu~, çalı
nan eşyadan lıir kısmı da onların menzille
rinden çıkar. Bu on sekiz bekar uşağı şeh
rin muhtelif kalabalık yerlerinde, emsaline 
ibret olmak için asılarak idam olunurlar. 

Kalender meşteb divan şairlerinin «Şeh
·rengiz» adı verilen manzum risalelerle. gü• 
zellilcleri övülen esnaf civanlarının çoğu İs
tanbulun diyar ~aribi genç ve dilber bekar 
uşaklarıdır (B.: Esnaf 'Güzelleri;. Sehrengiz). 

Bilhassa meddah masalları kahramanla
rı arasında bulunan Şekerci, Helvacı, Kayık• 
cı, Saka, Yemenici, Saraç1 Kahveci güzelleri 
dükkan üstü odalarda, kayıkhanelerde, kah
vehanelerde, saraçhanede yatub kalkan be
kar uşağı güzellerdir, hepsi toy, şehir oğlan
ları gibi yırtılmamış, açılmamış, levenda.ne, 
şehbazane tavırları, mühmel kılık ve kıya-

--------------

fetlerinin ayrı cazibesi ile nazenin İstanbul. 
hanımları, bey, paşa kızlarını, hanım sultan
ları çileden çıka.rıh yalın ayaklarına düşür

müşlerdir. Hamam çıplağı dellak bekar ıışağı 
on bir nefer gencin hal tercemesi de 1686-
1687 arasında Hamamcılar kahyası olan Der
viş İsmail tarafından «Dellakh~mei. Dilkü
şa» adını verdiği bir risalede toplan:inıştır 

(B.: Dellaknamei Dilküşa; is.mail Efendi, 
Hamamcılar Kethüdası • Derviş; Bali, Del
lak). 

Bekar uşakları arasında şehir eşkiyası 

tipleri de hikaye kahramanları arasına girmiş
dir. Onyedinci asır ortasında Köprülü ~eh
med Paşanın sadaretinin ilk yıllarında geçen 
büyük·pir vak'ayı tasvir eden, fakat en az bir 
asır sonra kaleme alındığını · zanettiğimiz 
«Yelkenci Yusuf» hikayesinin eşhasından · 
Çengelköyünde bostan yanaşması Arna:vud 
Deli Zeynel ile Osküdarda Balaban iskele
sinde kayıkcı civanı Hançerigüzeli Mustafa~ 
nm ha.misi Ellidokuzun Kara Bekir, Langa Li~ 
mam iskelesinde _kayıkcı bekarı Yedibela 
Ferhad bunlardandır. 

Son yeniçerilerden Çardak Kolluğu çor
bacısı ve '1-ıalk şairi Galatalı Hüseyin Ağanm 
destanlarının kahramanları da çoğunluk ile 
bekar ·uşaklarıdır; bu destanlarda macerala
rı nakledilerek güzellikleri övülmüş yüze ya
kın isim vardır; şaki tipi olarak da Fındıklı 
Kayıkhaneleri üstündeki bekar · odalarında. 
oturan ve cihana meydan okuyan hamlacı 

Kurdoğlu Caferdir; gençliği bıçkınlık, bal
dınçıplakhk yollarm;ia geçmiş olan Galata:lı 
Hüseyin Ağayı bu adam yetişdirmiş; aşağı

daki kıt'alar, yeniçeri halk şairinin, manzum 
bir otobiyogra olan «Serencam» adlı desta
nından. alınmışdır: 

1. Gece gündüz olduk daJm beraber 

Refikim Hamlacı Kurdoğlu Cafer 
Bekıir uşa.klan içinde ejder ' 

Baldın. çıplakdıı· şehleveııd şehbaz 

2. Mürahik ayırmaz karayı akdan 

Eğriyi doğrudan, fesadı hakdaıı 

Bıçkınlık_ oldu b~çilmiş kaftan 

Başımda · eserdi bir · deli poyraz 

3. Ayak uydurdum -hamlacı itine 

Bir dahi dönmedim baba evine 
Bakmadım da yen yakamın bitine 

Taalliim eyledim Kurdoğlundan saz. 



ANSİKLOPEDİSİ - 2401-

4. Bana neler etti drü.n feleği 

Bekir odasına serdim döşeti 

Oldum yal\n ayak_ bekar köçeti 

Kü~anlıkda geçdi _bahar ile ya,z 
5. BekAr odaları bir koca kazan 

• Kayna.yor İçinde mühmel dllberan 

Paşazı\de, beyoğhı, it, daltaban . 
Vefakar .civelek, kahbe düzenbaz 

6. Yosma nigirı var ıtfetı devran 

Sırma ~1-~nı örmüş kırk kolan 
Gel şehbazım der boynuma dolan 

Kimi dahi satar cilve ile naz 
7. Yanıma koşdular şöyle blr nigir 

Ahu gözlü gamzeleri fitnek4r 

Saydoldum bu yoldan . idemem lnkir 
Destanım yazıldı bii.selİk şehnaz 

8. Bek.Arlık · sultanlık yokilıır hinemlz 
Çardakdaki kollukdur kaşı\neımz 

lbyde . gelmez şu dili diviıieımz 
&İ.f~ beslenmez _bülbüli dllbaz 

Hatiraları destanlara, şiirlere, hikayele
re, vak'anüvis ve müverrih kalemleri ile ve 
arşivdeki vesikalarla tarih kütüğü.ne geçmiş 
bekar uşakları Büyükşehir hayatının bir 
hayıhfıy . alemini temsil ederler. Bu hayat 
Taiızimatdan sonra da devam etmiş, zamanı- . 
mıza ulaşmışdır; fakat artık «Bekar Uşağı»
nı İstanbulun halkından ayırd etmiyoruz 
(B.: Amele). 

Üsküdarlı halk şairi Vasıf Ho.ca merhum 

şunları yazıyor: 

«Eskiden bekai' uşakları ayrı bir nıza
ma tabi olarak bekar haiılan ile . bekar oda
larında yatar kalkar imiş; zamanımızda be
kar taµesi yine hanlarda,. şurada burada ba
rınırlar ama harekatı kaydü şart altında_ de
ğildir; taşradan aklına esen ~ir mitil yorga
nı omuzlayınca İstanbula gelir, aklına esdi
ği zaman da, ekim zamanı der, harman der, 
kopub geldiği yere döner, -yahud sılaya gi
der; amele, ırgad, rencber, kaytlccı, .hammal, 
natır, dellak, hamurkar, pişirici hangisine 
sorsanız, kendi ağzındaki sıfatı bekar · uşağı-
dır, «Bekir uşağıyım,;> der. _ 

«Eski tulumbacılık zamanında, . bilhassa 
Belediye Daireleri tulumbacıları hep bu be
kar uşakları idi. Mahalle sandıklan uşakları 
arasında diyar garibi bekarlar çokdu. Onlar 
da toplu olarak· tulumbacı koğuşlarında ka
lırlardı. 

dıfeşhur kantocu Peruza bekar uşağı 
bir tulumbacı aşık olmuşdu; o zamanlar ma
hfıdenin aşıkları toplansa tabur teşkil ider. 
Oğlan, kaş göz yerinde, güzel, fakat yarım 

\ 

\ 
Bekir öşaklanıwı sabah keY.ll 

<1'8!flm: F: A,) . 



İstaiıbula bekar uşağı gö.ııdereıı· yerler 

.{Resim ve· harita: Hürriyet gazetesi) 

pabuc hırpani, yosmanın bir 

mültefitane tebessümüne razı, 

hiç · yüz · bulmadı; bir eyyam 

yandı, durdu, sonia ayağını ti

yatrodan kesdi; ayağını kesme

:;ihe sebebde Peruzun bir söyle-.· ' 

diği şu. ,kanto oldu: 

Benim adım P.eruzdur, şöhreti çok dansözüm . 

Sen ise \Ulumbacı, tutmadı seni göıiim .. 

«Mazlum çocukdu, bıçkın boyundan ol
sa vak'a olurdu. -Fakat sonra cğrendik ki yos
ma . oglanı sevmiş, bana . yalvardı: ·. 

· - Vasıf Efehdi, şairsiri , ağzımdan oğlana 

bir şey y.az, sahnede okuyayım, gönlünü 
.ılup aşıkımı davet edeyim!. Elbet kulağına 
gider, bekar uşağım teşrif id_et .. dedi. 

«Kendi kantosundan mülhem olarak şu 
yi'ı:veyi yazdım, verdim idi, sahnede okudu 
mu biliniyorum: 
n::ııim adım Peruzdur şöhreti çok dansözüm 

s~n ise tulmnbacı tutmadı seni gözüm 

Y:ıngııda.ra koşarsın çıl)İak _tabaıtın Y,~ık 

llcn ise raksederim liop1c>a -gaayet şıhıarık 
L..kin görüne~ seı;i ğelir bana heybeyier 

Zil'a hoşuma gicler kopuklar külhanbeyler 

Tdumbacı cıvaııım çöz belinden kuşat·ı . 

Ibyımma kemend eyle şehbaz bekıir uşağı 

l\·fahmur gözün mest etti içmeden rakı şarab 

. .iir;uuşuma gelmezsen Peruzun hali harab 

Gaa:ıı~t şımarık hoppa şöhreti çok dan.sözüm 

.,ı\ffeyle delikanlı kırdıysa seni sözüm 

Y:tlın ayak koşarsın kahraman semeııdeı-sin 
N t ra atııb geçerken kalbe işledi sesin 

~cltar çamaşırını getir yıkarfln vallah 

• 

Yanılım tnlİımbacı ben aşkına yandım Allalı. 

« Yine o sal)nelerde dinlemişimdir, kim. 
söylerdi hatırlayamadım: 

Tarlalar othi olur 

Bekarlar . bitli olur 

Allahın hikmetinden 

GüıeUer · dertli olur 

diye bir şey vardı» (Vasıf Hiç). t 
Zamanımızda İstanbula · bekar uşağı akı

m, üzerinde ehemmiyetle. ·durulacak bir, hal
dedir', şehir nüfusu, iş hacmi ve insan eline_ 
ihtiyac ile ölçüsüz, ayarsız olarak artmakda, 
işsiz bekar ~şaklarının çoğalması da büyük 
şehrin günlük hayatının huzurunu kaçır-

~akt:dır. _ ~~nzara, An~cioludan . İs'/:~bu~ 
bır goç halını almışdır; lstanbul bu. goçlenn 
tek .. hedefi ·değildir, bekar uşaklarını Anka
·ra ve lzmil' . de çekmektedir, fakat en ağır 
yük İstanbulun sırtına yüklenmektedir. «Ge
c~ kond~lar» adı altında, İstanbulun etekle
rine 2000,-3-000, hatta 10,000, h,atta 25,000 
evlik kasabalar eklenmişdir. Gelen bekar 
uşağı kısa bir müddet sonra ailesini de ge
tirterek bekar uşaklığından çıkıp yurd · de
ğişdirmiş muhacır olmaktadır. İstanbula ya
manmış yeni kasabalarda (B.: Gece kondu
lar; Taşlı tarla; Zeytinburnu; Kazlı~eşme; 
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Yüzevler; Sinekli) su, yol,· elektrik temizlik, 
nakil vasıtası, emnıyet bakımlarından lstan
bul Belediyesinin ve zabıtasını · bunaltacak 
hale gelmişdir. 

Eskiden, y{ıkarıda tafsil~tı ile kaydettik, 
istanbulu bekar uşağı akın~ndan .korumak 

. ' . . 
için çok sıkı tedbirler alın~ışdı. . Zamanımı-
zın kanuni mevzuatı artık ayı.ı.i tedbirleri 
almağa imkan vermemektedir, fakat tama
men kayıdsız kalınacak bir mesele de değil -
dir; büyük cemiyet meselesi, dava_sı olmuş

dur. Bu davi . · üzerinde kemali cidd,iyet ile 
durması icab iden, ve hükfi,p:ıete aydınlatıcı 
bilgiyi toplayacak olaı:ı ı:nüessese İstanbul 
basınıdır; basın da _kayıdsızdır. Bu konuda 
ilim adamlarımızın mütalaaları tamamen 
mechulümüzdür. Yalnız Cumhuriyet g~zete
si _«Niçin geliyorlar» başlığı altında bir sıra 
notlar neşretmiş Hürriyet Gazet~si de, mese
le üzerinde bir röportaj yazıs_ı ile duriııuşdur. 
Yazının başlığı da göstermek<;iedir ki «Hüra 
riyet» bu cemiyet davasını sadece günün 
meraklı meselesi olara_k · ele almış ve onun 
içindir ki üzerinde ısrarla durmamışdır, 24 
Haziran 1959 da intişar etmiş olan _. yazının 
başlığı şudur: «Türkiyede en fazla Rizeliler 
göç ediyor; 31,000 kişi ile· Kastamonulular 
İstanbuldakı taşralıların. başında». · · 

Yazıyı ~u şehir kütüğüne aynen alıyo

ruz: 
«Senelerden beri Anadolu'dan, başta İs· 

tanbıil olmak üzer.e, büyük şehirlere yapılan ' 
göçün durdurulması düşünülmüş, hatt~ ka
nun tasarıları hazırlanmasına kadar gidilmiş-
ti. Fakat buna bir türlü çare bulunamamış 
:ve memleket içi göçler her yıl biraz daha 
artarak, bugün en yüksek seviyesine . ulaş
mıştır. Bu hususta ilgililerin hazırladığı is
tatistiğe . göre, halen 1,776,500 kişi doğduğu 
vilayetin dışında yaşamaktadır . . 

«Memleket içi göçlerinde Rizeliler şehir 
nüfuslarının dörtte biı~ini dışarı ' göndermek
le büyük bir rekor kırmışlardır. Riz~lilerin 
balıkçılıkla geçinilen bölgeleri ve bilhassa 
İstanbul'u tercih ettilderi görülmektedir, Ri
ze'nin bu .. rekoruna mukabil . Afyonlular da, 
hemen hemen başka . bir rekor kırınışl~rdır_. 
Afyonlu olup bu şehrin dışında . bul~n~nla~. 
yüzde yarım dahi değildir. · 

«Memleket içi göçlerde Rize'lileri' Gü-

BEKAR 

irıüşhanE?Üı~;; Er?4,ncan'lılar, Trkibzon'lula.r, 
El~zıg'lila,İ:, .. Giresun'lular ve Bitlis'liler . ta
.kip etm~kte(jir; Bµnların yüzde h~sabı 12 
ile 18 arasında değişmektedir.· 

«Şehirlerinden göç .edenler,. başta İstan-
. bu~ o_lmak 4zere, Kırklareli, İzmir, Ankara, 
Edirne ve · Eskişehir'i terci_h etmektedirler. 
Bunları beğenilen vilayet ~larak Kocaeli, 
Muş, Bursa, Samsun Adana ve Manisa takip 
et~ektedir. 

«Göç rakcimiarinın tasnifi, şehirlerinden 
clışarı giçle'i:ıler~~ tamama yakın kı.smının er
kek · olci~ğunu, klıldınla;m ise . ancak yüz~e 
(5 aras~n.da kaldığın~ ıneydana çıkarmıştır. 
Bit da gô~te~mekteµir ki, İstanbul'a gel~nk: 
rin henıen hepsj çalışmak üzere 6 aylıktan 
seneliğe, hatta devamlı kalm~ğa kadar bura
ya gelmekte ve icap ederse bütün ailesini ge-
t{ı:ip . tanıamen · yerleşmektedir. . 

. «,Bulunduğu · yeri terkedip daha . büyük 
.· şehre gitmekte olanların ilk olarak akıllarına 
geti~dikleri şehir · İstanbul .olduğundan, bugüı1 
bur~nın nUfı.isunun yarısı · taşralı olmuştur: 

Zamanınuzııı bir 

bekAr u~ tipi 

(Resim: Bülend Şeren) 

Halen .Jstanbul'da 
bulunan taşralılar, 

u~umi nüfusun yüz
de 48 ini teşkil et
mektedirler. Buna 
mukabil . İstanbullu 
olup_ başka _ vilayet, 
!_ere göç ec;lenler si
dece · yüzde 12 den 
ibarettir, istanbul'da
ki Anadolu · doğuınlµ
ların . başında 31,000 
kişi ile Kastamonu'
lular gelmekte, bu
mm 24,193 kişiyle 

Rizeliler. . takip et
mektedir;· Şehrimiz

deki bazı balıkcı köy
lerinin tamamı Rize'
li olup, .. birbirleri~in 
akrabas1dırlar . . · . , 

«!stanbul'a gelen 
dışarı doğumlular, 
memleketlerindekLiş
. ıerini, hatta tarlala
rını . b_ırakmakta ve 
burada • amelelik ya-
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parak para kazanmağa çalışmaktadırlar. Ka
bil olduğu kadar az yiyerek artırdı.klan pa
rayı köylerindeki ailelerine gönderen bu kim
seler, bazan 1-2 aylığına me~leketlerıne dön
mekte, fakat yine İstanbul'un yolunu tut
maktadırlar.», (Hürriyet Gazetesi). 

BEKAR, BEKAR UŞAÖININ EVLEN
MESİ - tstanbı.ila bir iş tutmaya, para ka
zanmaya gelmiş bekar uşağının Büyükşehir
de kefalet b~ğları, ve bekar nızamı denilen 
göz hapsi altında yaşamakdan kurtulması, 

bekar hanlarından veya odalarından çıkıp bir 
mahal~e içine girebilmesi için (sakalık ve 
bekçilik gibi hizmetler hariç; B. : Bekçi; Sa
ka) muhakkak evlenmesi gerekirdi; fakat 
bekar uşağı kimseyi tanımadığı için araya, o 
devrin tabiri ile «oğlana babalık yapan» bir 
kılavuz girerdi. ,Kılavuz bazan bu işi hakika
ten baba gibi insani duygularla yapar, ts
tanbulda bir ev açabilecek kadar para birik
dirmeğe muvaffak· olmuş delikanlıya · müna
sib bir kız bulur kız tarafını da ikna eder, 
oğlanı bekar hayatının türlü mahrumiyetin
den, ve bilhassa fuhuş yollarına sapmakt~n, 
o yolların türlü kötu akibetinden kartarırdı. 
Bir bekar uşağına bulunan kız da ekseriya 
fakir bir ailenin evladı, hatta hem fakir, hErm 
de bir öksüz veya yetim olurdu; yahud bir 
konağın evlenme çağına gelmiş cariyesi, ha
layığı, beslemesi olurdu: Kılavuzlar bazan •da 
_ bu işi bir para karşılığı yapar, kılavuzluğu 
meslek · edinmiş kimseler olurdu.. Ya oğlan 
bunlardan birine baş vurur, münasib ırz ehli 
bir kız bulunmasını ister; . yahud kız tarafı~ 
her hangi bir sebeble kısmeti çıkmayan .kıza, 
bekar uşağı taifesinden namuslu, çalışkan, 

çapkınlığı veya bıçkınlığı, yahud her hangi 
bir lekesi olmayan bir oğlan bulunmaJUnı 'is-
terdi. -

Geçen asrın külhani şairlerinden Beşik

taşlı Gedai (B.: Ckdai, Beşiktaşlı) eski 'f:stan
bul hayatının bu konusu üzerine .bit ,destan 
yazınışdır. Bu namlı şair bektaşi ve 'bekar ol
du~undan, destanında İstanbtildan kız bulub 
evlenen delikanlıyı mes'ud etmemiş, kadın
ların cehlini, qu cehlin neticesi türlü edebsiz
liklerini, erkeği dai.m.a istismar ettiklerini 
göstermek istemişdir. 

DESTAN 
1. Size· bi.r nev kıiid destan söJle:,bıı 

İzniniz ollll'Sa söyle;,im eğer 

. Er ile avratm kiylü kaallni 

Size naklldeyim ben birer birer 

2, Görüb meft11;n olur kaşı kaareye 

Bekit olan elbet bakmaz pireye 

Gelir bir kılavuz geçer areye 

Derki sana buldum bir peri peyker 

3. Filan kesin, kızı gaayetıe hesni 

Gonca giilden nAzlk bir hub dllrübıı 

Hem. ihd bakışlı gözleri elA 

Nezaketi dünya varını değer 

4. Oğlan der ki benim b~tım ka.radn· 

Yürek delik deşik sinem yaradır 

~n günleri.mi korkum aradır 

Gel uğratma başım derde · peder 

5. Kılavuz der tuz· biberdir aşına 

Yeni girmiş on öç on dört yaşına 

Biı· devlet kuşudur kondu başına 

Derler namerd olan kısmetin deper 

6. Oğlan der ki her kim buyurur teklif 

Gördüğiinü ister ol zati şerif 

Günden güne · gider masarif 

Biç olmazsa ayda on Ura ister 

7. Kılavuz der ayda yeter üç lira . 

Yalı konak eylemeyin iştira 

İki odalı ev tutarsııı kira 
Nere gitsen ehlin beraber gider 

8. Anı babasından· alayım sana 

Sağ ,oldukca dwi eylersin bana. 

Beş on dükkanı var hep kagir .bina 

Geçinmek yüzünden çekmezsin keder 

9. Basıl karart.aşır tutarlar düğiin 

Ziyafete davet eyler gördÜğÜn 

Giyinir kuşanır giiveji bir giin 

_ı\k..'}IU?l zifaf için içeri girer 

ıt. · Hasılı olurlar ehlile iyil 

Ara 'yf!rden ,geçer alt ay filhal 

Er ::wı-et beynine düşer infial 

Başlar çarhi felek aksine döner_ 

11; ~- çeker bunlardan zevku muhabbet 

Günden güne· artar derd ile fırkat 

Garib başla.ruıa kopar kıyamet 

Divanenin ömrü beyhude geçer 

12. Hanım derki ne beklersin yanımı 

Var git herif sıkma· benim canımı 

Bugün gördüm fllan kesin hanımı · 

Takmış kalağı.na elmas küpeler 

13. Oğlan derki benim n~lı ca.nli.nım 

Sana fedıi olsun bu tatlı canını 

Sen eUere baknıa ka~ı kema.ııım 
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Bu kadar ettiğin cefalar yeter 
14. Hanım der· ki ben de bir nazik tenim 

Var mıdır ellerden bir noksan yerim 
Al ferace parlak potiiı isterim 
Beklerim tez al gel akşama kadar 

15. Kocası der nedir bunun çaresi 
Kesilmiyor mesarifin aresi 
İki cebimde var bir mum paresi 
Alamam efendim yokdan ne biter 

16. Hanım der ki yarın eyleme ihmal 
Bul bir zengin adem var eyle sual 
Yüzde on faiz ver bir ağadan al 
İşini bilene yok mu simü zer 

17. Kocası der ben bu işi bilemem 
Sonra uhdesinden beri gelemem 
Vakti dolar paraları veremem 
Gider Ağa bizi arzuhal eder 

18. Hanım der ki ya al ya beni bırak. 
İşte sana oldum yıldızdan ırak 
Gayri var· git başın çaresine bak 
Akşam eve koymam gelirsen eğer 

19. Kocası der evim elimle yıkdım 
Sen benden usandın, ben senden bıkdım 
Altı ayda _onbin kuruşdan çıkdım 
Elverir elinden gayYi elhazer .. 

20. Hanım der ki bak bak bu herif kaçık 
Hiç kadın olur mu böyle ap açık . 
Her neyin var ise al evimden çık 
Bundan sonra bana lazım değil er . 

21. Kocası der'· benim nazlı canıinım 
Emrini tutmaya yoktur kolayım 
Mevlam versin ben de sana alayım 
Elmas küpe yüzük cevherli kemer 

22. Hanım der ki sonra nadim olursun 
Ne borç eder ne kimseden alırsın 
Rakıya şaraba para bulursun 
Yuvarlarsın kuruşluğu ikişer 

23. Kadın kocasını eder iştika 
Hakim kapusunda görülür dava 
Derler ki bu kadın.yar olmaz sana 
Koyver yakasını olma derbeder 

24. Oğlan der ki bunun her bir sözü ok ' 
Hane harab oldum ·çok yıkıldım çok_ 
Bir para vermeğe iktidarım yok 
Yolumu yolsuza düşürdü kader 

25. Kadın der ki dinle ey ali himem 
Nikah nafakamdan geçtim istemem 
Kurtulsam elinden daha gam yemem 
Duyarsa validem kurbanlar keser 

26. Hasılı boşanır avret erinden 
İyilik memuı. olmaz binde birinden 
Mevla esirgesin karı şerrinden 
Esir olmuş koç yiğitler·ne çeker 

27. Ger olsa adamın elinde varlık 
Beyhude-çeker JQ.i dünyada· darlık 
Yahu vezirlikdir şimdi bekarlık 
Zira destindedir çok hefti ~işver 

28. Eğer evlenmezse dünyada insan,
Ne ile dolardı bu kevnü mekan 
Beyhude beyhude söylersin heman 
Gedai başında rıizigar eser 

2405 BEKAR ÇAMAŞIRCILAR! 

BEKAR BEY - Alemdar Mustafa Paşa
nın oğlu, asıl adı .tesbit edilemedi; babasının 
ölümünden sonra dünyaya gelmişdi (B.: Alem
dar Paşa Vak'ası; Mustafa Paşa Alemdar). 
Müverrih Cevdet Paşa: «Bekar Bey Tekkesi 
adı il_e meşhur olan zaviyede uzun zaman şeyh
lik yapmışdır» diyor; hayatı hakkında bilinen-
de bundan ibarettir. «Bekar Bey» la-kabının 

hiç. evlenmemiş olmasından ötürü takılmış ol
duğu kadar, «Bekaai Bey» adının halk ağzında 
bozulmuş şekli olması da kuvvetle muhtemel

. dir. 

BEKAR BEY SOKAĞI - Samatyada 
· Kürkçübaşı ve Kasapilyas Mahallelerin ·bir sı
nır sokağıdır. Küçüklanga caddesi ve .Samatya 
caddesinin birleştiği nokta ile Yokuşçeşmesi 
sokağı arasındadır. Müverri:hnaima, Sului:ıostan 
ve Başbakı sokaklariyle birer kavuşağı vardır. 
Yukarıda adı geçen caddeler başından gelindi
ğine göre il:5:i ara·banın geçebileceği genişlikte 
kabataş döşeli ve dik bir sokaktır. Sağ kolda 
Boşbakı sokağı kavuşağından sonra sola bir ka
vis çizerek Yokuşçeşmesi sokağı, Ispanakçı 

viranesi sokağı ile bir dört yol ağzı yaparak 
bağlanır. Üzerinde kapı numaraları 2~22, 1-21 

- olan biri üç katlı, ikişer katlı kagir· çoğu yeni 
beton evler vardır. Aralarında iki ahşap, üç 
bahçeli, bir yarı kagir yarı ahşap, •birer katlı 
kagir, dışı.eski galvaniz kaplı bir katlı, bir bah
çe içerisinde iki gece kondu gibi mütevazi ev
ler görülür. Bir de arsa vardır. Sakinleri orta· 
halli ailelerle günlük rızfklarını temine çalışa!1 
aileler olduğu tahmin olunur (Kasım 1960). 

Hakkı Göktürk 

· BEKARBEY TEKKESİ - Samatyada Yo
kuşçeşme sokağın-da bir rifai dergahı idi; 1894 
deki büyük zelzelede yer ile bir yıkılmış ve bir 
daha-ihya edilmemişdi; Zamanımızda mevcud 
değildir. Adını burada uzun zaman şeyhlik yap
mış Alemdar Mustafa Paşanın oğlu Bekar 
Beye nisbetle almışdı. · . 

\ 

BEKAR ÇAMAŞIRCILARI - İstanbulun 
günlük hayatında önemli yer tutmuş esnafıdır; 
Tanzimat'dan önceki devirde bekar odaları ile 
hanlarının bir bekar çamaşırhanesi ile devam
lı münasebeti vardı; ·bekar uşağının çamaşır 
yıkayub kurutmaya yer ve zaman imkanlari 91-
madığı için, haftanın tesbit edilmiş bir günün
de çamaşırcının hammalı yıkanmış tem.iz ça-



BEKAR DERESİ - 2406 - İSTANBUL 

maşırları getirir, parası ile ,kirli çamaşırları 
toplar giderdi. Çamaşırhaneler, Çamaşırcı dük
kanları İstanbulun ayak takımının oturduğu 
semtlerde, mahallelerde idi. 

Bekar çaınaşırhanelerinde çamaşır yıka

yıcı olarak çalışanlar da- yine birtakım bekar 
uşakları idi. Bekarçamaşırı yıkayan kadınlar 

da artık yarı er~rnkleşmiş, ar damarı çatlamış 
boyundan mahalle _ karıları idi; çamaşırlarım 
yıkadıkları bekar uşakları ile kendileri, yahud 
elleri altında •bulunan uygunsuz kadınlar ara
sında fuhuş rezaletleri eksik olmazdı. İstanbul 
zabıtasının . Yeniçeriler elinde bulunduğu de- -
virde ve· Yeniçerilerin -de şehir eşkiyası halini 
aldıkları soı:ı zamanlarında bekar çamaşırha
neleri adeta birer u_mumhane olmuşlardı. Be
kar çamaşırcılarının yine bekar uşaklarından 
olması, çamaşırhanelerde kadın- işçi kullanıl
maması, ça~aşır getirme veya alma bahanele
rine bekar uşaklarının çamaşırhanelere girme
meleri, bu işlerin de çamaşırhanelerin kendi 
adamları ile gördürülmesi daima ihlal .edilen 
nizamlardan biri olmuşdur. 

On yedinci asır ortasında Evliya_ Çelebi 
bekar çamaşırcılarını hamamcılara yamak es
naf dan biri olarak gösteriyor ki . şunlardır: 

-della:kler, ~atırlar, çamaşırcılar, lekeciler, kil
ciler. Ordu-esnaf alayını tasvir ederken bekar 
çamaşircılarını şöyle anlatıyor ki hepsinin er
kek olduğu aşikardır: <<Dükkan 300, neferat 
500. Bunlar araba üzerindeki dükkanlara es
vab yıkayub sererek geçerler». 

Üsküdarlı halk şiiri Vasıf Hoca İstanbul 
Ansiklopedisine şu hatırayı tevdi etmişdir:. 

<<Haddehanede bulunduğum sıralar, 1883 -
1885 arası olacak, yeni tüylenmiş bir gençtim, 
arkadaşla~ım · arasında Unkapanlı Mehmed 
adında bir genç vardı, güzelliğinin şöh~eti bü
tün Tersane muhitini tutmuşdu; güzel ol_duğu 
kadar da pençeli,. bıçkın meşreb idi. O tarih
lerde Hasköyde bekar çamaşırcılan vardı; 

Mehmed'-den dinlemişimdir, semtlerinde zen
gin bir dul hem güzel hem de bıçkın olaı;ı -Meh
mede gönül vermiş, perşembe ve cuma izinle
rinde yolunu bekletüp nameler göndermiş, an
laşmışlar; ondan sonra Mehmed her cuma sa
bahı Hasköydeki . çamaşırhaneye taşınmaya 

başladı idi. Dul hanım sırtına eski bir çarşaf 
geçirip yarım pabuç, terlik, takunya ile çama
şır yıkayıcı kılığında gelir, orada mahbubu ile 
buluşur imiş». 

BEKA.R DERESİ - Boğaziçinde Çengel~ 
· ~{öyünd~ olub Büyük Çamlıca Tepesi ile Çakal 
Dağı .eteklerinden dökülüb gelir ve ·bu köyün 
b~lunduğu koyda Boğaza dökülür. Dere_nin iki 
kenarı boydan boya meyva bahçeleri ve bostan
larla kaplıdır. Adını hangi münasebetle aldığı 
tesbit edilemedi. 

Bibi. : Boğaziçi, Şirketi Hayriye yayını. 

BEKAR DERESİ ÇEŞMESİ - Çengelkö
yünde Bekardere Sokağındadır; yüzü g~anit 
taşından yapılmış olup yekpare iki ince mer
mer sütun ve bu sütunlar üzerine atılmış bır 
kemerle tezyin edilmişdir, üst silmesi ikisi düz 
biri destere dişi tuğla ile yapılmışdır; ayna ta
şmda ,kabartma tezyinat vardır; mermer tek
nesi yola nisbetle çukurdadır; ~ita.be taşında 
«Ve minel mai külli şey'in hay>) ayeti ile hicri 
1325 (M. 1907) tarihi yazılmış olub yapdıranın 
adı yokdur. Hazinesi ka·bataş ve çimento ile ya
pılmış olup üstü kiremitli çatı ile örtülmüş
dür. Çengelköyünün o civar sekenesi su ihtiya• 

· cını bu çeşmeden temin eder. Mahalle halkının. 
rivayetine· göre Aliye Hanım adında: bir kadın 
tarafından yaptırılmıştır, inşası bir zabıta 

vak'asına bağlanır: eskiden o civar halkı su
yunu köyün daha gerilerinde bir çeşmeden 
getirirmiş, bir akşam suya giden genç ve güzel 
b:ir kadına civardaki bostanlarda çalışan 'be-. 
kar uşağı yanaşmalardan iki üç adam tecavüz 
etmişler, vak'a köyde büyük teessür uyandır
mıs bu teessür ile dir ki semt sakinlerinden ., 
Aliye Hanım mahalle içinde bu çeşmeyi yap-
tırmış (1948). · 

Hakkı Göktürk 

BEKAR DERESİ SOKAĞI - (B.:. Cengel-
,. .,> 

köyü). 

BEKAR HANLARI, BEKAR ODALARI 
- Fetih'den' Tanzimat'a kadar, dört asır bo
yunca İstanbulda bekar uşaklar,ının toplu ola
rak iskan edildikleri yerlere verilmiş olan 
isimlerdir. Bekar uşağının tarifini, hayatını 
ve dört asır boyunca t~bi olduğu nizamı bu 
ansiklopedide müstakil madde olçı.rak tesbit et
tik (B.: Bekar, Bekar Uşağı). 

Zamanımızda da yurdumuzun herhangi 
bir köşesi halkından olup iş hacmi dar olduğu 
için yoksulluk içiıide yaşayan ve büyük şehir 
İstanbula para kazanmak için gelenler pek 
çokdur, bel-denin, bilhassa son yillarda nüfusu--
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nu sür'atle ve· gayri tabii olarak kabartan bu 
diyar garibi bekar uşağı .amele, lrgar, işçi akı
nıdır (B.: Amıale). Fakat artık, «bekar uşağı», 
İstanbulda yaşayış hürriyeti tahdid eden, ken
dilerini daiµıa göz önünde, kontrol altında bu
lundurmak , için belli, hükıirnetce tayin edilen 
hanlarda ve odalarda olurmağa mecbur kılan 
bir damga olmakdan çıkmışdır; zamanımızın 

İstanbul bekar uşakları, şehrin yerleşmiş hal
kından farksız, maddi imkanları ölçüsünde -di
lediği yerde oturmaktadır: Bir kısmı yine han
hirda, bekar ·odalarındadır, fakat bunları da 
artık yalnız bu diyar garibi bekar taifosinin 
oturduğu yer olmakdan çıkmışdır. İçlerinde 
şehri bekarlar -da barınmaktadırlar. 

· Eski bekar h~nlarının hepsinin isimlerini 
tesbit edeme(jik; Be;kar Hanı oldukları kesin 
olarak bilinen Vefa Meydanındaki Büyük Ve- · 
fa Hanı. ile Sirkeci civarında Hocapaşa Hanı, 
Uzunçarşıda Sil~hdar Hanıdır. Vefa ~anı yı
kılmışdır, en küçük bir izi bile kalmamış dır: 
Silahdar Hanı, içine küçµk atölyeler yerleş
miş ve harab halde durmaktadır. Fakat eski . 
Bekar Odalarının dış. manzarası, iç görünü~ü, 
planı tamamen meçhulümüzdür. 

Tarih kaynaklarımız arasında eski bekar 
hanlarından ve bekar odaların:dan . ·bahseden 
tek eser . Evliya Çelebinin ölmez seyahatname
sidir. Aşağıdaki satırlar Evliyadan edindiğimiz 
bilgidir: 

«Bekar odalarının, hakim ve zabitleri var- .• 
dir. Ancak kefili odalara koyarlar; XVII. asır 
ortasında başlıca bekar odaları şunlardır. 

« Yolgeçen Odaları - En büyük bekar· o-da
ları dır. 400 hücredir. Ama lüzumunda bin 
aded eli silahlı yiğit çıkarır.· -

«Ceb~hane Odaları - Mahmudpaşa yanında. 
• «Pertevpaşa Hilalcı Odaları - Süleymani

yede. 
«Karaman Çarşısı Odaları - Kırk bekar

hane. 
«Gedikpaşa Odaları - Gedi,kpaşada. 

«Azeb Odaları - Ye-di aded odalardır, Un
kapanında (B.: Azebler) 

«Mercan'da Pab~..ıccu Odaları - Sekiz aded 
bekar odala;rıdır. 

«Bir kere Kanuni. Sultan Süleyman Han 
Yeniçerilere kırılarak gazaba geldiğinde: 

- Terbiyeli ollın, yoksa sizi Mercan Çar
şısında Pabuccu Bekarlarına kırdırırım! .. de
miş. 

«•Bu söz pabuccu bekarlarına vardığında 
der akeb eli muştalı beli puşkalı kırkbın 

namdar yarar fetalar «Allah!. Allah! .. » -diye
re-k Babı Hümayundan içeriye girmiş ve bir 
de gülbangi Muhammedi çekmişler. Süleyman 
Han işitdiğinde bunların eşbehlerini, (göste; 
rişlilerini, ileri gelen' kabadayılarını) huzuru
na çağırır: 

- Nedir şehbazlanm? diye sormuş. 
- Demin Yeniçerileri kırdırmak için 

bizi istemişsiniz, ferman Padişahırrıızındır, iş

te bir -göz kırpıması içinde kırk bin yiğit ha
zır başdır, eğer sabaha kalacak olursa seksen 
bine çıkarız, ferman buyurun!. demişler. 

· Süleyman cHan haz i_düb : · · . 
- Benden ne diler iseniz dileyin!. dedik

de: -
-- Padişahım! maJ,wnız su.ki sultanide 

bahası malum o,lmak için bir· pabuc ve mest 
yüz, ikiyüz hesab ile satılsın!. diye·.rica etmiş
ler, Ricaları kabul edilmiş. 

«İstanbuld<!_ daha bir çok bekar odaları 
vardır. Bunların her birinde i!lşer yüz adam 
vardır ki sarıca arı erlerdir>>. 

O tarihte İstanbulun şöhretleri bekar oda
ları arasında, kendi adına · nisbetle anılan 

semtde «Sarachane Odaları» ile Kasımpaşada 
«Debbağhane Odaları» idi; bunlar bu bekar 
uşaklarının. hem sanatlarını işledikleri hem 
de içinde barındıkları birer kışla - imalathane 
idi. Evliya Saraçhaneyi hiç tarif etmiyor, Ka•-. 
sımpaş~ Debbağhanesinden ise bekar odaları 
diye aydınlatmadan şöyle bahsediyor: . 

«Kasımpaşada ezcümle debbağlar esnafı 
gümrah taifedir; 300 kadar büyük karhaneleri 
.vardır -!d her birinde yirmişer otuzar zeberdest 
pehlivanlar· işler.· Bu taife arasına bfr kanlı 
veya hırsız gi!se cümlesi baş 'kaldırıp o müc
rimi hakime vermezler. Amma o mucrim de 
ölünceyedek •bunların içinden halas olamaz, 
bir hizmete tayin ederek sanatı öğrenir ve ha
ramilikden müstagni olur». Bu satırlar için.de 
bekar uşakları işleyen bir kışla - imalathane · 
tasviridir. Nitekim J.;,üyük muharrir Yedikule 
Debbağhanelerinden· bahsederken debbağ es
nafının cümle bekar uşakları olduğunu açı~
ca yazıyor: . 

«300 aded debbağ dükkanı, 50 aded tut-. 
kalcı karhanesj, · lebideryada 70 aded lınişçi 
karha.nesi vardır. Amma müteehhil mahallesi 
azdır. C.ümlesi bekarlar pazarıdır. Kavga ol-
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dukda 5000 tuvana debbağ bekar şeh'bazlar çı
kar ki her biri demirden insana benzer». 

Evliya Çelebinin bu notlarından açıkca 

anlatılmış gibi anlaşılıyor ·ki bekar odaları ve 
hanları bir misafirhane, otel yahud bir kışla -
ipıalathane, bekar uşaklarının başına buyruk 
barındıkları yerler değildir. Yeni çeri .Ocağı 

teşkilatinda olduğu gibi odabaşı denilen ko
ğuş-oda za·bitlerinin nezaretinde, ve odabaşı
ların da -üstünde müessese amirlerinin idare
sinde disiplinli yerlerdir. Kefilsiz adam alınıp 
barındırılmamak~a da, dolayısı ile yabancı, 

bilhassa serseri, uygunsuz güruhu, oda saikin
leririden bir bekar uşağının misafiri olarak da
hi kabul edilmemektedir. O h\yatı yaşamış 
gibi güvenle söyliyebiliriz, bekar hanlarının 
v~ odalarının kapıları sabah ezanı açılmakda 
ve akşam namazından sonra da kapanmakda, 
hatta yatsı· namazı handa veya odalarda kılın
makda idi. 

. O asırlarda «oda» koğuş· manasına kulla
nılırdı; bu kelimenin çoğulu· «odalar»da kışla 
anlamına gelir'IH, nitekim İstanbuldaki iki Ye
niçeri kışlasının . isimleri «Eski Odalar» ve 
«Yeni Odalar» dır, bu yoldan-·«Bekar Odaları~ 
da, hanlardan daha büyük <<Bekar Kışlası>> an
lamına kullanılmış olacakdır. 

XVIII. asırda devşirme kanunu kaldırılıp 
Yeniçeri Asker Ocağınm kapusu herkese açı

lınca, hemen hepsi ayak takımından olan, da
ha yerinde bir tabir ile İstanbul şehrinin ayak 
takımıni teşkil eden bekar uşakları hemen yo
lunu 1bulub ocağa yazıldılar; ve ocağın disip
lini ·süratle bozularak İstanbuluiı bir eşkiya ya
tağı. haline geldi; bekar hanları ve odaları da. 
evleviyet ile, tamamen kontrolsüz, disiplinsiz, 
müverri-h Cevdet Paşanın güzel tabiri ile birer 
«Darülnedvei ltaşarat» oldu; («Dürülnedve>> 
Peygamberimizin aleyhinde bulunanların top
landığı yerin adı; tezvir ve fesad erbabının 

meclisi). 
· Son bekar odalarının halini anlatmak 

için, o devri yazmış olan müverrih Cevdet Pa
şanın kendi adına nisbetle anılan meşhur tari
hinden iki parça nakletmekle iktifa ediyoruz; · 
hicri 1226 (M. 1811) vekaayiinden: 

«Üsküdarda Balaban iskelesi arkasında 
.ve debbağhane ciyarında ve sahili deryaya. ya-_ 
.kın diğer köşe ve kenarlarda bulunan bekar 
odaları ötedenberi Darülnedvei Eşkiya ve era
zili eşhasa me'va olup bu esnada bazı eşkiya 

bir kaç ehli ırz hatunları cebren mezkur· oda
lara götürmek üzere _yoldan · çevirecek olduk
larında Üsküdar ehalisi toplanub kurtarmakla 
keyfiyeti Babıaliye ihbar etmeleri üzerine bu 
od~ların yıkılması için ferman çıkub ·bostancı
başı, sekbanbaşı· ve mimar ağa recebin üçün
.CÜ çarşamba günü (24 haziran) Üsküdara ge
çüb ikiyüz ka'Clar bekar odalarını yıkdılar. Ba
zılarında çocuklu kahbeler için beşikler çı-k

mışdı» (B.: Balaban).-

Hicri 1227 (M. 1712) vekaayiinden: 

<~Veba salgınının· başlıca sebeblerindeıı 
birisi (B. : Bin ikiyüz yirmi yedi _salgını) fisik 
ve zina çokluğu olduğundan uygunsuz takımı
nın oturdukları -bekar . odalarının yıkılmasına 
ferman çıkdı; kaymakam ·paşa, mimar• ağa ve 

· ocaklıdan• bir mikdar zabitan Bağçekapusuna 
gelib Melekgirmez Sokağındaki (B.: Melekgir
mez Sokağı;, Hidayet ·Camii) ve kayıkhaneler 
üzerindeki odaların cümlesini -bir kaç saatde 
yıkdılar. Kaptan Paşa da Galata ve Kasımpaşa 
taraflarındaki · kaJyoncu ve kalafatçı erazili 
odalarını yıkdırttı. Bazı kagir hanlarda olaİı. 
er azil ve fahişeler de çıkarılarak odaları mü
hür lendi. Yıkılan ve y1ıkılamayub da mühürle
nen odaların bazılarında vebadan henüz ölmüş 
erkekler ve fahişelere d.e rastla_ndı». 

-Cevdet Paşanın bu fıkrasında, son bekar 
odalarına alenen fahişe kapatıldığı açıkca 

gösteriyor, yine bura.dan· •bekar odalarının 
umumiyetle ahşab yapılar olduğu anlaşılıyor. 
Müverrih _kaydetmiyor ama, yı·kdırıJan bekar 
odaları ile mühürlenen han odalarından çıka
rılan bekar uşaklarının memleketlerine sürül
düğü aşikardır. 

BEKARLIK SULTANLIK MI DEDİN -
Ahmed Midhat Efendinin <<Letaifi Riva.yat» 
külliyatının onuncu kitabının ikinci küçük hi
kayesinin adı; eser hicri 1294 · (Miladi 1877} 
yılında neşredilmişdir (B.: Ahmed Midhat). 

Muharrir, eğlence' yerlerinde rahatca ge
zib tozmak için bekar hayatına özenen .genç
lere o alemin insanı kese ve sfühat_çe yıpratan 
taraflarını göstermek. istemiş, «Bekarlık Sul-_ 
tanlıkdır» diyen kalender sözüne inanmış kah
ramanını o alemlerde bir yıl dolaştırdıkdan 
sonra hakiki sultanlığa temiz bir türk kızı ile 
evlendirerek namuskar aile yuvasındaki saa-
detde kavuşturmÜşdur. · 
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Hikayenin mevzuu gaayet basittir; fakat 
geçen asır sonundaki Beyoğlunu tasvir bakı
mından çok kıymetli bir vesikadır. Babıaliden 
yetişmiş olan Sururi Efendi 21-22 yaşlarında 
iken Kastamoniye memuriyetle gider; bekarlı
ğın sultanlık olduğuna inanmışdır, bir gü:ıı 

Beyoğlunda sultan gibi bekar hayatı sürmek 
için onbeş sene kaldığı Kastamonide birikdir
diği 2509 altını kemerine koyar ve 36-37 yaş
larında İstan_bula döner, Beyoğlunda bir otele 
yerleşir; a:ltınları ile «Konsolid>; denilen o dev
rin faizli tahvillerinden sat!n alır, aylık faiz • 
geliri 25 altın tutmaktadır.; ama paraya dokun
madan bu 25 lira ile gül gibi -geçinirim der, 
fakat, irade sahfüi oldu ve hesabını da pek 'iyi 
bildiği halde geçinemez; her yerde gördüğü 

hürmet, alaka, hizmet daima bir riyakar men
faat içindir. Yüz seİıe evvelki ·BeyoğlÜnu ias
vir eden aşağıdaki satırlar bu hikayeden seçil
miş parçalardır. 

1877 de Be:ı~?:'unda bir otelin bir haftalık 
. masraf faturası.- «Amerikan Hoteline geldi
ğinin tamam haftası, bir cumartesi günü ho
telci bir haftalık masarif defterini takdim 
eder. Kuşlukda, akşamda yenilmiş on iki aded 
bifteğin beheri altışar kuruşdan 72 kuruş. Şu 
kadar makaronya 2 şer kuruşdan bu kadar, ve 
şu ka:dar ıspanak 4 dertlen bu kadar, el
ma tatlısı, ayva soğuğu, but -sıcağı . gibi ka
lemler yek diğerini takib ettikce, biçare adam
cağız· akşam rakıcağızını · kadeh hesabı ile iç

. diğinden, kadeh adedlerine .katılacak fesadı 

tarife hacet yok, altı gün zarfında 145 kade~ 
rakı 40 paradan, ve 15 konyak 60 paradan, 28 
bira 2 kuruşdan. yalnız içki parası 123,5 kuru
şa vardığına göyünce... hesabın yekunu 7 lira 
3 mecidiye 3 çeyreğe baliğ olduğunu ... » 

Otelde yatıp kalkan bekarlara karşı mua
-mele - «Bir otele ·girildiği zaman yeni müş
teriye o kadar riayet, hürmet, ikram ederler 
ki gerçekden prensler dahi ·bu kadar ikram 
görür. Lakin bu bir hafta devam eder. İkinci 
hafta uşağı çağırdığı~ız zaman: 

- Mö·syö, geliyor! diye ses verdiği halde 
bir saatde gelmez. 

«Su şişesi, kadehleri temizlenmez. Yatak 
gaayet ehemmiyetsiz ·bir yolda düzeltilir. Kah
ve güzel kaynamadan gelir. Hafta üç oldukda 
en fena biftek size gelir, üç günden kalmama
karna size takdim oiunur». 

' 

' "' Kafe Kurun - « ... müte.k:aabil bulunan 
aynaların iki sıra yanmakda bulunan gazları 
yekdiğerine aksettirerek bu suretle ayna ay
na içinde ve gazlar diğer gazlar hizasında gö
zün vasıl olamayacağı yere kadar uzayıp git
mesi..». 

Kafe Kıistal _:: «... tekmil hizrrietcileri 
kızlardan intihab. edilmiş. Şu tarafda on tane 
peripeyker alman kızları çalgı çalıyorlar. ];3ir-

. kaç tane af eti cihan fransız işvebazları şarkı 
çağırıyorlar. Koca salon kırk elli gazla tenvir 
edilmiş: Hizmetçi diye çağıracağın •herkesin 
nazarı rağbetini kazanabilecek bir mahbt1be
dir, ne de şeker handelerle geliyor. Vereceğin 
topu 60 para. Çalgı çalan kız nihayet dört de
fa gelirse onar- paradan 1 kuruş da ona verir
sin. 100 para ile prensler gibi vakit geçir. 

« ... çalgıcı alınan_ kızlarının fasıl arasında 
müşterilerin yanına gelerek yarım yamalak 
türkce ile çüı pıtı diller dökmeleri.. 

.. 
«... ·bir akşam bunlardan birini yanınıza 

davet ed~rsiniz, fakat ikinci akşam iki üç olub 
gelirler. Kendil~rine ikram için ne istedikleri
ni sual edince ınutlakaa sütlü kahve ile pasta 
isterler. Ama pastaları ceblerine koydukları 
bin defa

1 

görülmüşdür, sonradan yemek için 
değil, kahveciye satmak için». 

Kafe Kristal ve Kafe Flam gibi şarkılı 

kahvelerdeki hizmetçi kızlan gece evlerine 
götürme şerefi - « ... işbu hizmetçi kızlar gece 
yarısından sonra hanelerine' avdet ederlerken 
bir müşterinin kendisine refakat etmesi, ora
dan dönme zahmeti olmayub o gece~ o evde 
müşteri efendiye de bir yer bulunabilmesi adet 
hükmündedir. Siz de o gece hizmetçi hanımı 
hanesine kadar götürmek nimetinin· kendinize 
teveccüh etmesi gayreti ile konya:kların veya 
şartrözlerin yekdiğerini teakub . etmesini ez 
cfinü dil istersiniz: Gece yarısından sonra 
kadar ,kalırsınız, bir de hizmetçi hanım: 

- Affınızı rica ederim, bu gece refakat 
için başka efendi ye söz vermişdim, size de baş
ka bir zaman için söz veririm!. deyince ne olur- . 

· sunuz? .. ». 

Alkazar - « ... orada da mızıka var, fakat 
alınan kızları yok.. şarkıfar dinle, 

1 
pandomi

malar seyret, danslar seyret! yalnız· bir kahve 
2 kuruş .. ». 
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' Kapuları her gelene açık evler _;_ « ... ka-• 
fe şantanlar hizmetçilerine refakatden ibaret 
bulunan hare,ket her zaman, müsmir olamadı
ğı dhetle bir aralık bunlardan vaz geçerek 
her girildiği anda naili emel_ mümkin olan 
mahallere devama başladı. Derken bu hanele
rin birisinden aldığı müstekreh hastalık biça
reyi yatağa serdi, iki ay sürdü .. ». 

Genel. evde mukaveleli dost - «... bir de 
bu yolu tecrübe etti.. haftada bir defa gitti, 
· ayda iki lira verdi. Ama bir akşam bir başka 
zorlu adam geldi, çenesine bir yumruk yedi. 
Kırk yaşında adam külhaniler gibi döğüşe mi 
kalkdı? Kendisi gelen belalıya el ·bile kaldır-

. matlı, hatta «Vurma!» diye yalvardı; l~kin.sar
hoşa meram anlatmak mün:ıkin olm~dı,» Senin 
karnını deşmeyeyim de ktmin karnını deşe
yim! .. » diye kamaya ;davrandığı zaman kendi
sini kapu dışında buldu. Böyle rezilane kovul
duğu mahalle artık bir daha adım.atamayaca
ğını anladı..». 

Bekar evinde ermeni aşcı kadın rum uşak 
- « ... Feri-köyünde bir evceğiz tı~ttu .. ne. pek 
gene, ne pek ihtiyar bir kadın tutıı.rım dedi,'· 
yemek pişirir, çamaşır yikar, bana da bakar!!. 
dedi. Bir de uşak, çarşı hizmetini görür, yan
gelir keyfine ·bakarsın, cuma günleri de dı~arı 
çıkar teneffüs edersin, dervişane bir maişet 
ki işte bekarlığın sultanlığı budur .. 

« ... Seropik, bir ermeni karısı, gencliğe 

yakın, dik-kat · edilirse güzelce de.. Petraki 
adı.oda bir de rum uşak buldu, otuz yaşında 
gene ve dine bir adam .. Bana da bakar ümidi
ne nail- olamadı; Seroptk Dudu bir tavrı iffet 
fürılşane ile; - Yok, ·bir daha sarkiiıtılık eder-

• seniz hesabı kesdiğim gibi giderim!. de-di. 

« ... ama hizmetkarları yemek yerler iken 
karının: - Şebek herif!. bana sataşmak istiyor, 
Petra,kiciğim dururken senin hap.gi yüzüne ba
kayım dediğini kulakları ile işitti..». 

Cihangirde bir aile yuvası .:_ <<... d.öri 
odalı kutu gibi bir evceğizin içinde bir valde, . 
bir kız, bir de damad, selamhkda bir Mehmed
cik, ve haremde bir Fedai kalfa .. kayın valide 
hanım damadın malı kaybolmasın diye merak
lı, Mehmedin ç·arşıdan satın alacağı ·şeyleri 
birer birer tarif den sonra paraları dahi ayrı 
ayrı verir.'Günde beş on defa mutfağa inerek 
arabın işine nezaret eder._ Gelin hanım ise her 

gün yeni gelin gibi süslenip kocasını· merdi
ven başından karşılar, elbisesini çıkartır, ge
celiklerini giydirir, her -hizmetinde pervane 
gibi.. 

«... bizim Surılri Efendi sultanlığı bekar
lık da değil bu evde bulmuşdur. Koca evin 
masrafları onbeş altınla döner, her ay on altın 
ana paranın üstüne eklenirdi..». 

BEKARODASI . SOKAĞI ~ Fatih İlçesi
nin Fener Nahiyesinin Atikmustafapaşa Ma
hallesi sokaklarındandır.; bu mahaliede bulu-

• nan Ayvansarayda Loncadadır (B:: Ayvansa
rayda Lq_nca). 

Her iki başı Ebe Sokağı üzerinde olan iki · 
dirsekli, bozıık, toprak bir yoldur. Ahşab ve 
•~{agir evceğizler ve ahşab kulubeler arasından 
geçer; kapı numarlı tekler· 13, çiftler 28 dir. 
Vapur iskelesi tarafından gelindiğine göre Eb~ 
sokağında'ld ilk kavuşağının sağ tarafında ad
sız bir çıkmazı, bu çıkmazın ortasında da bir 
kuyu vardır ki bu · çıkmaz boşluğun vaktiyle 
bir evin bahçesi olduğu tahmin edilebilir. ·Sö
ka,~-ı: sakinlerinin hepsi Kıbtii müslim vatan
daşlardır. Bu satırları yazmak için· geçdiğimiz
de bir evin önünde davul zurna çalmak-da, ser 
azad iki kıbti oğlan da harikulade bir hünerle 
göbek atup oynamakda idi (Kasım 1960). 

Hakkı Göktürk 

BEKAR SOKAĞI Beyoğlu İlçesinin 
Taksim Nahiyesinin. Şehidmtihtar Mah~llesi 
sokaklarından olup İstiklal Caddesi He Dolab
dere Caddesi üzerinde uzanır; Kurabiye So
kağı. ile bir dört yol ağzı yaparak kesişir, sol 
kolda da Tolga Sokağı ile bir kavuş ağı vardır. 
İstiklal Caddesi ·başından yüründüğüne göre, 
iki araba geşebilecek genişHkde, paket taş{ dö
şeli, meyilli bir yoldur; Kurabiye Sokağı ile 
kesişdikten sonra meyli ziyadeleşir. İ;ki kenarı 
boyunca sıralanan kapu numaraları tekler 27, 
çiftler 36 dır; 3-5 katlı evler ve apartımanlar 

· olup hepsi kagirdir; ve altları dükkandır, 8 
fotoğrafhane, 5 terzi 2 bakkal, 2 lokanta, 2 
kahvehane, 1 köfteci, 1 elektriıkci, 1 eskici, ı 
buzdolabı mağazası, 1 spor levazımatı mağa
zası, 1 oto levazı.matı mağazası, -1 cenaze leva
zımatı mağazası tesbit, edilmiş-dir, çarşı boyu 
sokakdır. Bir öperatör ve i'ki dişci muayeneha• 
nesi vardır. Çağlayan Saz, Şen .Bar, Paviyon 
Şehir gibi müdavimleri genç · ve paralıca .be
karlar olan eğlence yerleri vardır. Gece ve 



ANSİKLOPEDİSİ - 2411 

gündüz kalabalrk ve iş;1ek hiT Eıokaktır (Ka-. 
sım 1960). 

Hakkı Göktürk 

BEKCİ - Beklemek kökünden isim; bir 
yeri, bir binayı, bir malı bekleyen; eskiden 
bekci karşılığı «pasban» ismi de kullanılırdı; 

Keçecizade İzzet Molla her ikisini de bir beyit, 
içine koymuşdur: 

Aceb bekci kim pasbanı felek 
Sada.sın işitdikce ürkmek gerek 

İstanbulun günlük hayatında çarşı ve 
mahalle bekçileri, umumi hizmetler arasında, 
dirlik ye güven bakımından çok mühim bir 

-yer alır; çarşı v~ mahalle bekçileri_ bundan 
ötürüdür ,1.d Büyük şehirin edebiyatına da geç-· 
mişlerdir; İstanbul tarihçesin~e «bekçi», hatı-
raları zengin isimdir. 

Bekçi envaından orman, bağ, bahçe,_ bos
tan bekçileri ile han, fabrika, köşk bekçiİiği 
gibi hususi hizmetlerde bulunan bekçiler ise 
isimleri zabıta vak'alarına karışdığı zaman bir -
bahis mevzuu olur (B.: Bekçi, Mahalle Bekçi
leri; Bekçi, Köşk Bekçileri; Bekçi, Çarşı Bek
çileri; Bekçi, Han ve Fabrika Gece Bekçileri). 

Mehmed Akif 
«Bekci» kelimesini bir 
şiirinde şöyle kullan
mışdır ki bu beyiti 
İstanbul hayatından 
canlı bir tasvirdir: 

Nara atmış· diye sarhoş
ları_. tutsen kovala 

. Bari git bekçi yazıl, ay
lık alırsın, budala! .. 

BEKCİ 

Mahalle bekcileri, Cumhuriyet devri bek
ciler bu paraya el atamayu b kıdemlerine gö-

Cumhuriyet devrinde ·bekci, · üniforma 
giydirilmiş ücretli, aylıklı ve kaymakamlıklar 
tarafından_ tayin edilir, bir polise yardımcı 

bir zabıta .,memuru: olıtıuşdur ve hizmet etdik
leri mahalle veya semtin polis karakoluna ·bağ
lanmış-dır. Ha:Ikdan resmi makbuz 'karşılığı 
muayyen bir bekci parası toplanır, fakat bek-

. ciler bu paraya et ataİnayub 'kıdemlerine ,gö
. re tesbit edilmiş ücretlerini alırlar; vazifeleri, 
geceleri sokakları dolaşmakdan, gündüzleri 
de gereken resmi küçük hizmetleri görmek
dir, polisler gibi beylik bir. tabanca ile silah
landırılmışdır, gece nerede olduğunu bildir
mek, icab ederse polis devriyesi çağırmak, ya
hud, diğer mahallenin bek.cisinden imdad is
temek için bir de düdük verilmişdir. 

Bekcilik vazifesinin dışında halk ile hiç 
teması kalmamışdır, ve mahallenin gediklisi 
olmak dan çıkmışdır. 

Edebiyatımızda zengin hatırası olan, İs
tanbulun eski mahalle bekcileridir; Anadolu
-dan gelen, sağlam ve müheykel vücud yapısı
na sahib, sağlam iffet ve namus kefaletine 

bağlanmış ve mahalle
nin malı olrnuş, ma
hallenin -hariminde 
bir bekar uşağı ola-
rak - yerl_eşmiş, arada 
sılaya giden, yerine 
kefili olduğu bİrinr 
bırakan, mahallenin 

beslediği, malını, ca
nını, ırzını kalb huzu-
ru ile emanet ettiği _ 
eski ·bekciler; öylesi-

ne ki İstanbulda müş-
. terek unvanları «Bek
ci -Baba» olmuşdu. 

Müsellah değildi
ler, ellerinde ucu de
mirli ağır bekci sopa-

ları yegane silahları 

idi. Yatsıdan sonra, 
mahalle mahall_e, jbü-

BEKCİ, BEKCİ

BABA, MAHALLE 

BEKCİLERİ ~ Ma
halle bekcileri İstan

bulun günlük hayatın
da, dirlik ve güven 
bakımından asırlar 

boyunca o k a d a r 
önemli bir yer almış- , 
dır ki adı Büyük şeh
rin edebiyatıı_ıa gir
mişdir-. · 

Bekçi Baba 
(Resim: S. Boz~alı} 

yük şehir onların 
olurdu, kaba -,taş dö
şenmiş. sokaklarda so-
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palarını muttarid darbelerle vura vura geçer
ken, evlerin içine tam bir güven havası yayı
lırdı; bazaİı da gür sesleri, uyuyanları dehşet 
ve heyecan ile yataktarında.n fırlatırdı; İstan
bul sık sık yangın afetine uğrayan büyük bir 
ahşab şehirdi, gece yangınlarını şehre mahal
le bekcileri ilan ederdi (B.: Yangın); gür sesle
ri ile, faraza: 

- Yangın vaaaaar!... Samatyada... Sulu 
manastırdaaa! .. diye bağırırlardı. 

Vazifeleri: gece sokakları dolaşmak, gece 
yangınlarını haber vermek, matbaanın ve ga
zetenin bulunmadığı devirlerde hükumet emir 
ve yasaklarını ~halle halkına ilan etmek, ve
ya ·bu maksatla halkı mahalle mescidine da
vet etmek, ölüm, doğum, düğün olan evlerin 
hizmetlerinde bulunmak, evlerin ve konakla
rın kış odununu kesmek~ .·sakalrk, yazın sayfi
yeye gidenlerin evlerini beklemek, kiralık ev
lere kiracı bulmak, kiraya vermek, hulasa ma
·halleye taalluk eden her şeyi yapmak idi-. Ei:
seriya mahalle kahvehanesinin üstündeki bek
ci odasında yatarlardı. 

Memleketlerinin kıy af etini asla değiştir
mezlerdi; hatta memleketlerinin ağzı ile konu- . 

· şurlar, ancakİstanbul ağzının bir kaç nezaket r 

hitabını benimseyip alırlardı. 
Bütün mahalle halkını tanırlardı. Uygun

suzları bilir, fakat, herhangi nahoş bir hadise
yi önlemek için, göz kulak olurdu; sır ifşa et
mezdi. Bir mahallede •evine zin,a yolundan er
kek · alan alüftelerin, eski mahalle hayatının 

acı cilvelerinden evleri basıldığı zaman, Bekci . 
Baba, İmam Efendi ile -baskıncı kaafilenin de 
başında bulunurdu (B.: Baskın). Ramazanlarda 
da, halkı sahur yemeğe kaldırmak için gece 
·dolaşır iken davul çalardı; davul çala çala do
laşır iken de arada maniler okurdu. Fakat ek
seriya davul çalup mani okumak için yanına· 
bir ramazan yardımcısı alır, onun hakkını da 
:bayramda topladığı bahşişden verirdi, bu yar
d1mcı hazan genç •bir hemşehrisi olurdu, -rama
zan için mektub yazar, köyünden sureti mah- . 
susada getirti~, odasında yatırır baskısı ve ke
faleti altında tutar, bayramdan sonra da mem
leketine gönderirdi, Ramazanlar o genç için 
de bekcilik stajı olur ve. bir gün Bekci Baba 
İstanbuldan kesin oiarak ayrılır iken yerini 
alırdı. Bazan da davulcu - manicisini mahalle
nin fakir delikanlıları arasından seçerdi. 

İnkılab Müzesi Kütübhanesinde Muallim 

'M. Cevdetin kitabları arasında Birinci Sultan 
Abdülhamidin bir sır. katibi tarafından ·kale
me alınmış hicri 1188 (M. 1774 - 1775) yılına 
ai-d bir not defteri vardır; bu padişahın gün
lük hayatının vak'acıkları kaydedilmişdir. İs
tanbulun Mahalle Bekdleri üzerine de şu şi

rin fıkra vardır: 
25 ramazan 1188 salı günü (M. 18 kasım 

1774) öğleden sonra padişah Topkapusu Sara
yında,ki Sofa Köşkünde, İstanbulun mani oku
makdaki hünerleri ile meşhur mahalle bekci
lerinden iki nefer bekciyi huzuruna kabul etti 
ve onlara ikindiye kadar bekci manileri okut- . 
tu, ve mahalle hayatından taklidler yaptırdı. 
İki bekci sahur yemeğine kadar sarayda misa
fir edildi (B.: Bekci, -İstanbul Mahalle Beıkcile
rinin Destan ve Mani katarları): 

İffet ve namus erbabından oldukları sağ
lam ve zincirleme kefaletler ile ,bağlı olduğu 
halde bekar uşağı bekcilerin arasında· genç 
irisi, gençlerin de kaşı gözü yerinde, eli aya
ğı düzgün olanları mahalle halkınca h9ş ,gö
riilmez idi; onun içindir ki eski mahalle bek
cileri daima 30-35 yaşın -üstünde, fakat yapısı 
sağlam, ağır başlı, tecrübeli, olgun, kamil ve 
mutlak sakallı kimseler olurdu; buridan ötü
rüdür ki, istisnasız hepsi «Bekci Baba» diye 
anılırdı. Üsküdarlı .halk şairi Vasıf Hocanın 

· · İstanbul Ansiklopedisine verdiği notlar ara
sında genç ve yakışıklı bekciler, için bir des
tan vardır, kimin yazdığı tesbit edilememiş
dir; ve güzel bir bekar bekcilikle mahalleye 
girmesini tehlikeli- göstermektedir: 

1. Taze rô civandan olursa bekci 
Gülistan içine bağlarım keçi 
Cariye halayık besleme kızdan 
Oynaşın bulacak bir ay en geçi 

2. Oyalı yemeni sarar başına 
Fesini de eğer samur kaşına 
Karanfil bıyığı burararak geçer 
·Konağın önünden . kız oynaşina 

3. Mintan allı güllü, çorab çiçekli 
Cebkenin altında çaprast yelekli 
Kundurada nalçaları · çadırdar 
Poşusu var püskülleri ipekli 

4. Sallanır yürürken· şalvarin ağı 
Pençei afitab 'bekci uşağı 
Reşk ider endama selviyle kavak 
Levendane atar iken ayağı · 

5. Çamaşır, süpürge bırakır işi 
Halayık cariye varsa kaç kişi 
Kafes ardı dolar nalça sesine· 
İşınarlıdır ol civanın geçişi 
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6. Ya konağın· kızı, nazlı bülbülü 
.. Anın da oynamiş bekciye gönlü 
, Ol bekar uşağı zeberdest oğlan 
· Mahalleye olur bela p:ü,skülü . 

7. Hanım kız kaçmadan oğlana bir gün 
. Konakda yapmalı efendim düğün 
_Dün odun yarıcı ya saka -idi ', 
Mesnedi ikbalde bugün gördüğün 

8. İffetü namusu elhak ki tamam 
Geriye kaİan çamaşır hamam 
Mihri müecceli yüz altın ile 
Çağırın kıysıp. nikahı imam. 

Çarşı ve mahalle bekcilerinin en eski ve 
güzel bir tasviri Evliya Çelebi Seyahatnaİne
sindedir; •büyük muharrir On yedinci asır or
tasında şöylece anlatıyor: 

Davulcu - Bekçi 
(Resim : «Eski İstanbul 

Yaşayışı» ndan) 

«i-stanbul Bekcileri - ·12000 neferdir, 
kırk bin derler, fakat mubalağadır; 300 neferi 
Eski Bedestan ve Yeni Bedestan (B.: B'edes
tan). bekcileridir ki gedikli ulüfeli adamlardır. 
Geri kalanları her gece sabahadek İstanbul 
içinde köşk beklerler. Bu e·snaf Subaşıya ta
bi olduğundan ordu alayında ellerinde güna 
gün fanusları yakub ellerinde ucu demirli so
paları, bellerinde kılıç ve ok ve yaylarıyla pa
lasdan esvab giyüb, başlarına acib serpuşlar 
ve güna.gün sivri külahlarla yerlere sopa vu
rarak hırsız kaçarmış şekilde: 

- Bre. koma, kaçdı haaa!.. Vardı haaa! .... 
gibi şeylerle temaşacıları güldürürler». 

Ahmed Rasim «Muharrir bu ya! .. » adlı 
eserinde (1926) «Bekci!. sen sus!..» serlevha
sını taşıyan makalede İstanbulun eski mahal
le bekcilerini şöyle tasvir ediy<?r: 

<<Şehiremaıieti yaram~z, gürültücü çocuk 
avutur gibi bekcilerin eline bir düdük verdi, 
.susdurdu. N_e canım «Yangın var! .. »lar, ne de 
sopa uruşları kaldı. Köftehorlarıri bazısı da 
sopa ile saat vurarak hatta çeyrek geçeyi ·bile 
'bildirirdi. , 

<<Doğrusu şapka bunları da açdı! 
«Daha evvelki kıyafetleri de hemen he

men sabitti. Az gençlerinin "başlarında, Üzer
lerine «Yardan ayrıldım» var' • koyu vişne 
renginde dallı yemeni sarılı «arakçin» yahud 
<<hartavi» denilen, ihtiyarlarında üstü ağaba-. 
nili, yahud sarıklı serpuşlar bul Un ur, sırtların
da mevsimine göre. salta, cebken, aba, hayderi 
biçim caket, gocuk, bacaklarında sıkma, diz
lik, şalvar, ayaklarında kundura mest, kış yaz 
memleket işi renkli yün çorab, bellerinde ku
şak, bazılarında sarkıtın~, boyundan atma 

· sürgülü gümüş kordon, saat bulunur, böyle 
bir kıyafet ile sokak sokak dolaşarakAnadolu 
kıyafetlerinden bir kaçını temsil ederlerdi». 

Ahmed Rasim es,!<i :bekcilerin günlük 
mahalie hizmetıeıi arasında, diğer yaJ;arlarda 
rastlamadığımız ölü yıkayıcılığından bahsedi
yor; imamlar ölüyü yıkat iken suyu bekciler 
dökerdi, üstad bir de frkra naklediyor : 

«İmam ölüyü yıkar, bekci de su dökermiş. 
Bir iki maşrabadan sonra meyYitin karnından 
bir gürültü. gelir. İmam derhal lifi sabunu 
elinden atar,' kaçmağa baş~ar; lakayıd bekci ar
•hsınd·an bağırırmış: 

Karikatürde Bekçi 
(Akbaba l\iecmuası, C. Zorlu, 1960) 
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- · Kotkma İmam Efendi, huyu çıkı
yor! .. >> (A. Rasim, Gülüb Ağladıklarım). 

Ruşen Eşref Ünaydın <<Ayrılıklar>> adın
daki güzel eserinde (B.: Ayrılıklar) <<Davulcu
nun Manileri>> serlevlıasını taşıyan makaale
de ramazanın onbeşinci gecesi bahşiş toplama~ 
ya gelen _İstanbulun eski mahalle bekcilerini 
şu satırlarla tasvir ediyor; yazı; 1918 mütare-• 
kesinden sonraki kara işgal günlerinde kale•• 
me alınmışdır: 

«... düşüncelerden davul sesi He ayrıl

dım. Türklerin geçirdiği belki en ,küsgün ra
mazan bu olduğunu unutarak çocuk gibi se
vindim. 

«Ağabanı sarıklı ve poturlu bekci, elinde 
muşamba fe_ner, kapıya ~ikildi. Sopasını taşa 
vurdu. Manici, bugünlere pek uygun düşen 
titrek ve solgun bir sesle dedi ki: 

Besmeleyle çikdım. yola 
Selam vetdim sağa sola 
A benim devletli beyim 
Vakti şerif h;ı:yır ola ... · · 
Dambır da dandan, dambır da · 

dan 
'Dambır da dandan, dau'ıbır da 

dan! .. 

"' «Eskiden böyle bekci ka-
pıye geleceği akşam sofrada 
ne telaş olurdu. Çocuklar ye
mekden biraz evvel sıvışmak 

isterlerdi. Kafesler sürülür, 
manicinin yolu beklenirdi. İf-. 
tardan yeni kalkan erkekler, ·· 
beyaz· entariler, ! Şam hırkaları 
ile minderlere. bağdaş kurar
lar, orucun keyfini gidermek 
için -bol ''kahveler le ike-hrüba. 
saplı yasemin çubuklarda ·Ba
yazıd sergisinden alınma (B. : . 
Bayazıd Camii avlusunda Ra
mazan Sergisi) güzel kokulu 
sigaralar içerler, başlarında 

gürültü istemezlerdi. Kadın

lar üst üste kafes arkaları-

dilerinden bahşişini istemek iç.in parası ile· 
tuttuğu uyanık zekalı, sözü, ahengi düzgün 
şehri maniciye bir vilayet adamı hayreti ve 
gururu ile, bön ve iyi bir tebessümle bir bakışı 
vardı -ki unutmak kaahil değil!.. 

«Bu seferki manici - askerdep. yeni dö~
düğü. sırtmdaki alman ceketinden belli, zaif, 
esmer bir genç - davulu taşımakdan yorulmuş· 
gibi duvara yaslandı. .. ». 

Mahmud Yesari · «Amıca Bey>> mecmuası
na yazdığı «Portreler» başlıklı makaaleler 
arasında eski mahalle bekcilerini şöyle anlatı-

yor: . . . 
«Fakat, zamanımızın bekçileri gibi ,eski 

Bekçi Baba evlerden, apaTtmanlardan çekişe· 
çekişe pazarlıJı:: ederek aylık toplıyan bekçUer-. 
den değildi. 

« Vaktiyle, bekçinin,. içtimai hayatta mev~
kii vardı. çocuklar, hekçi ba
badan korkarlardı. Yalnız ço=
çocuklar mı? Büyükler de, 
.bekçi babadan çekinmez değil-· 

· · le.rdi. 
«Ha1buki o, dünyanın en 

yumuşak 1:İaşlı adamıydı. Q
nun, belinde tabancası yoktu, 
En sert .kış· gecelerinde, kara 
koyun postu gocuğunu sırtına 
geçirir ve ucu demirli lobut:· 
sopasını elin~ alır, sokakları 
dolaşmıya çıkardı. 

«O zamanlar, polis dü
dükleri ve polis yoklamaları · 
yoktu. Bekçi ·baba, lobutunun 
demir kaplı ucunu taşlara vu-• · 
rarak, rasathaneden daha 
ayarlı, saati haberlerdi. 

«Evlerden, saatleri duran° 
lar, ayarları şaşıranlar, ikulak 
kabartırlardi: 

- Sus ayol, şimdi bekçi 
geçecek, saati vuracak. , 

«Bekçi baba, geçer, saat, 
acele ayar edilir. 

- Biz, üç ,buçuk sanıyor
duk Üçm~ş .. 

«Evlerde eksik olmaz, ya 
torun, ya kerime, ya mahtum, 
bir çığlık koparır : 

na yığılırlar, yahud lambayı 

üfleyerek kafesleri açarlardı. 

Cesareti, tek başına gece yarı
ları sokaklarda sopasını vura 
vura dolaşır iken beliğleş,;m 

bekci, o akşam söz belagati 
karşıs,ında siliık kalırdı. Efen-

Bekci, 1960 
(Resi~ : Bülend Şeren) 

- Haminne dur. Bekçi, 
buçuğu da çaldı. 
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«Bekçi baba, lobutunun demir uciyle sa
at baslarını tak tak vururken, buçukları da, 
taşlarda sürüyer-ek hafifçe tıkırdatırdı. 

«Bekçi baba, mahallenin kilidi,· küreği 
idi. <<Ölünün vasisi, dirinin kefili», «hallal-i. · 
müşkilit», «melek-üs sıyane», ne ·derseniz de
yiniz, o, idi. Mahallenin, ölüsü, dirisi, ona 
emanetti. 

« Yetim torununu alıp gece yatısı misa~ 
firliğe gidecek, - faraza - Şerife Hanım, 

evinin anahtarını bekçi ·bal>aya teslim eder : . 
- _ Gelince alırız; sen, göz-kulak oluver. 
«Bekçi baba, kalın kaşlarını çatarak, pos 

bıyıkları arasından ağ_ır bir sesle cevap verir: 
- Sen meralı itma! ... 
«Fukara Serife Hanımın iki odalı kulübe 

azmanı evine 'gözkula-k olmaktan ne çıkar! . 
· «Karşıki muhasebecilerin konağı da var. 

Tıklım tıklım .eşya dolu. Mahalle konağının 
wnginliği, fukara :komşuların dillerinde des
tan!. .. Muhasebeciler de yazlığa gidecekler nü, 
anahtarı bekçi babaya bırakırlar. ,,. 

«Bekçi 1baba, bir değil, iki değil, üç de
ğil, beş değil, emanet anahtarları :bilir, sahip-
lerini tanırdı. · 

«Bekçi baba, sessiz. ~ansız mahallenin 
hareket adamı idi. Düğün evlerinin kapıların
da inzibatı, o, temirı eder, cenaze çıkan evler
de d.e ayni vekarla hizmet ederdi. 

«O, yangını haber verirdi : 
- Yan ... gun ... vaaar! diye öyle gogus

ten höngürderdi ki, en ağır uykuluları sıçra
tarak uyandırırdı. 

·, 
«O zaman, bu ses, <<alarm» işareti idi. Ve 

t~crübe düdüklerinden daha çok ses çıkarırdı. 
«Eskiden, «İstanbulun yangını, Anado

lunun salgını» müthiş, korkunç şeylerdi. Bir 
yangında, bir iki ev yanmaz, bütün· bir ma
halle, hatta bir semt, kül oluverirdi. Bir yan
gın, dört, beş mahalleyi tehdit ederdi. Sıçrı-. · 
yan . kıvılcımalardan, iki, üç sokağı birden 
alevlerin sardığı görülürdü. Şehirde, kagir, 
beton evler,· hemen hemen yok gi'biydi. Koca 
bir mahalle, yarım saatin içinde, çıra gibi ya
nardı. 

«Bekçi baba, kiraz mevsımı; zengin, ze
maneye göre kibar azmanı konaklarına, odun 
yarmıya çağırılırdı. Bu, odun yarmak, bir 
marifetti. Çünkü, sobalık, çamaşırlık, .mut
baklıl{., ~yrı ayrı kesilecek. 'Şimdiki gibi elek-

trikli destereler yok, gırr! diye ~aniyede kesip 
atmıyor. 

. «Bekçi baba, başına kırmızı benekli yaz
ma mendilini sarıp aba ceketini çıkarıp da: 
Tuh! diye avuçlarına hohlayıp balta .sapına 
yapışınca, sobalığı, çamaşırlığı, mutbaklığı, 

bir çırpıda çikarırdı! ... 
«Bayramlarda, en zenginden, en fakirine 

kadar, ,bütün mahalle, onu göıetirdi. Her ev
den, keselerine göre,. yazma mendil, gömlek, 
arşınlar la basma ve. para verilirdi. 

«O, mahallelinin, kendisini sevdiğini, 

kendisine bağlı Qlduğunu bildiği halde, şımar
maz; kara koyun postu gocuğunu giyer, ucu 
demirli lobutu ile, saatleri, da~•kaları vura
rak mahallenin sokaklarını, kışın en dişlek 

gecelerinde bile, hiç· şikayet etmeden dolaşır
dı. 

Onun, belinde tabancası yoktu. Fakat, 
onun sopasının sesi, hırsızları, serserileri, ça
karalmaz ta·bancalardan daha çok korkutur
·du .. » (Mahmud Yesari) 

İstanbul Polis Mektebi müdürlüğünde 
bulunmuş Mustafa Gaalib Beyin . <<Nizamatı 
UmurrJyei Zabıta» adındaki eserinde (eserin 
neşri tarihi rumi İ337, miladi 1921). Çarşı ve 
mahalle ·bekçileri hakkında 29 Nfsan 1330 
(Miladi 12 Mayıs 1914) tarihli bir muvakkat 
kanun sureti vardır ki, ananelere dayanan eski 
mahalle bekçiliğinden zamanımızdaki bek~i 
nizamına ·bir geçiş devrinin vesikasıdır. Dört 
maddelik bu muvakkat kanunun metni şudur: 

-«Madde 1 - Şehir ve kasabalarda çarşı ve 
mahalleler için bekçi istihdamı mecburidir. 

«Madde 2,- Çarşı ve Mahalle Be.kçileri
nin 25 yaşından aşağı ve. 60 yaşından yukarı. 
olmaması ve bir guna cinayet ve muhilli na
mus ve iffet . cuİıha ile mahkum ve sui halü 
hareketle '.müştehir bulunmaması şarttır. 

«Madd~ 3 - Bekçilerin memuriyetleri 
istanbulda Polis Müdürü ve vilayetlerde en 
büyük mülkiye memurları. tarafından tasdik 
edilmek üzere sureti intihabı ile bunlara ve
rilecek ücretin miktarının tayini, ne tarzda 
verileceğini, bu ücretin nereden ne suretle 
toplanacağını: ıier yerin örf ve teamülüne ve 
ihtiyacına göre oranın meclisi umumisine bı
rakılmıştır. Bekçi . ücretinin toplanmasında 

tahsili emval kanununun hükümleri · tatbik 
.olunur. 
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«Madde 4 - Çarşı ve Mahalle Bekçileri 
mahalli zabıtanın nezareti altında olub zabı

tai mania ve adliye vazifelerinde ona yardım
la mükelleftir; bu vazifeleri ifa sırasında po
lisin malik olduğu hak ve salahiyete sahip-
tir.» · 

Zamanımızın Bekçi Teşkilatı· - -Aşağı
daki notlar kıymetli muhabirimiz Hakkı Gök
türk tarafından verilmiştir : Eskiden mahal
le muhtarlıklarına bağlı sivil mahalle bekçi
leri yerine 1944 senesinde kaymakamlıklara· 
bağlı bekçi bürol;m ihdas olundu. İstanbulun 
her ilçesinde bir bekçi bürosu vardır. Mes
kenlere takdir edilen bekçi aylıkları bu 1büros 
farın tahsildarları · tarafından toplanır, !beikçi 
aylıkları toplanan bu paradan verilir. Bekçi
ler götürü ücret . vergisine tabidirler 

_ Bekçilerin aldıkları maaş netdir: Her üç 
senede bir kıdem zammı, her sene .sonunda da 
bir maaş ~nisbetinqe _ ikramiye alırlar. Senede 
bir takım el'bise - üniforma, bir palto, bir çift 
fotin verilir. İlaç paraları teşkilat tarafından 
ödenir. Doğwn ve ölüm yardımı görürler (Bu ,, 
yardımı bazı büroların yapmadığı söylenir)._ 

Bekçi üniforması şöyledir: Kahve rengi 
kalı~ kumaştan yapı1~ış k&palı yakalı caket, 
aynı kumaştan külot pantalon, tozluk, kasket, 
tokalı kemer ve omuzdan çaprazlama ince ka
yış. Birer beylik tabancaları ve birer düdük
leri vardır. Sol göğüs üzerinde kırmızı 1bez 
üzerine pirinçden sekiz köşeli _ bir yıldız, or
tasında bi~_ «B» harfi. Bekçi başılarda çift B 
(B.B.) ·harfı vardır. Kaskette· de bu--göğüs ar
masının daha küçüğü vardır. -Kemerin toka
sında da «Bekçi» yazılıdır ve toka numarası 
denilen · sicil numar~ları bulunur. .. 

Bekçiler, muhafazasına memur, oldukları 
sokakalarda akşam gün karardıktan sonra sa~ 
hah ağarincaya kadar nöbetleşemeden dolaşır~ 
lar. ,_ -

Eminönü İlçesinde: 150 bekçi, -15 bekçi
başı, ıo· tahsildar, 5 'büro memuru vardır. Al
drkları ücret yirm'ibeşer lira farkla 250-425 
liradır. · · 

Fatih İlçesi: 150 bekçi, 5 bekçibaşı, 5 
yardımcı, 11 tahsildar, 10 büro memuru. üc
retleri yirmibeşer lira farkla 250::425 liradır. 

. Eyyub İlçesi : 40 bekçi,_ 8 bekçfüaşı, 9 
tahsıldar, 7 büro memuru. Ücretleri yirmibe~ 
şer lira farkla 300-450 lira-dır: 

Beyoğlu İlçesi : 17 5 bekçi, 6 bekçi başı, 
13 tahsildar, 15 büro memuru. yirmrbeşer lira 

· farkla 300 - 550 lira, büro memurları 350 -
600 lira. Tahsildarlar yüzde primle çalışır, 

tam tahsilatda bulunan tahsildar senede 7200 
lira prim alır. 

Şişli İlçesi : 116 bekçi, 8 bekçibaşı, 12 
tahsildar ve büro memuru. Ücretleri kıdemsiz 
bekçi 350, eski bekçi 375, bekçibaşı 425 lira. 

Beşiktaş İlçesi: 88 bekçi, 6 tahsildar, 10 
bil_ro memuru, ücretleri yirmibeşer lira fark
la 275 - 500 liradır. 

Bakırköy ,ilçesi : 30- bekçi, l bekçibaşı, 
3 tahsildar 2 büro memuru. Ücretleri 245-26!'>-
285 lira, bekçibaşının 400 lira. 

Sarıyer İlçesi : .26 bekçi 2 bakçibaşı, 3- tah-: 
sildar, 3 büro memuru. Ücretleri 260-299. 
5-325-357, 5-390 lira büro katibleri 325, mu~ 
sebeci. 470 lira. 

Kadıköy İlçesi : 90 1bekçi, 10 tahsildar, 
büro memuru. Ücretleri 230-490 lira. 

Beykoz İlçesi: 20 bekçi, 4 tahsildar, 2 · 
büro memuru. Ü cr:etleri 250-3_50 lira: büro
· memuru 375-400 lira. · 

Üsküdar İlçesi: 52 bekçi, 4- ·bekçibaşı, 9 
_tahsildar, 5 ·büro İnemuru. Ücretleri yirmi be-
şer lira farkla 250-400 lira-dır. · 

Adalar 'İlçesi : 28 bekçi, 1 bekçibaşı, 3 
tahsildar, 3 büro memuru. Ücretleri 300-350-
400 liradır. Tahsildarlar 350 iki memur 350 

- ' ' 
bir memur 400 lira ücretlidir. 

Bekçi büroları memurları· arasında ka
dın da vardır. 

Kartal, Şile, Sili:vri ve Çatalca ilçeleri bek
çi teşkilatı büroları ziyaret edilemedi. · Bura
ların bekçi teşkilatı hakkında kendi· madde
lerinde bilgi verilecektir. Yukarıda tesbit ~i
len 12 ilçenin· bekçü_ _'bürolarından aldıığımız 
rakamlara göre İstanbulun ,bu ilçelerinde 1113 

-mahalle_ bekçisi, 87 tahsildar, 85 büro· memu
'TU bulunmaktadır. -

On iki_ ilçede bekçi ücretlerinin mütehav
vil • olması -bizce garib görülmüştür. Her ilçe
nin bekçi kadroşu da sabit değildir, sık sık 

vazifesini terkeden bekçiler görülür, yer-
leri de yenj taUblerle doldurulur. · 

«İstanbul Mahalle Bekçiİeri Ya~dımlaş
ma Derneği» adı ile · bir de cemiyet vardır • 
1956 -yılında kurulmuştur. · · . 

·Her ilçede bi~ şubesi bulunan ,bu derne-
ğin, gayesi azasının arasında mücbir ~ebepler- _ 
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le sıkıntıya düşenlere yardım etmek, hasta
lık, ihtiyarlık, doğum, ölüm hallerinde onlara 

· el uzatmaktır. Genel Kuruldan karar almak, 
mensub olduğu şub~den iki arkadaşının da 
müteselsil kefaleti ile 4 taksitde ödenmek 
üzere 100 lira ikrazda. bulµnuhır. Derneğe 
girmek için 250 kuruş duhuliye ve her ay 1 
liradan aşağı olmamak üzere _aidat ödenir. 
Bu derneğin yirmi üç kurucu azası şu kimse-

, ~1erdir: 

1 - Hüsnü ~rtek, tercüi:nan - rehber, 
Basın Yayın U. Md. kursu mezunu; 2 - Os
man Eryenen, mahalle muhtarı; 3 - Süley. 
man Güney, mahalle muhtarı; 4 - Yaşar Çe
vik, bekçibaşı, toka No. 28; 5 - Kemal An
soy, bekçibası, toka No. 24; 6 __:_ i-brahim Tarı, 
bekçi, toka No. 18; 7 - İsmail Suvar, bekçi- . 
başı, tc:ika No. 16; 8 - Veysel Şengün, :bekçi, 
toka No. 17; 9 - Yusuf Çetin, bekçi toka No. 
46; 10 - İsmail Karagöz, bekçi, toka No. 27; 
11 - Yusuf Karaköy.bekçi, toka No. 33; 12 -
Sadri Yangeç, bekçi, toka No. 4; _13 - Ahmed 
Aksoy, bekçi, toka Not, 40; 14 - Hasan Uğur, 
bekçi, toka N o. 20; 15 - Halil Akyol, bekçi, 
toka No. 42; 16 -- Hüseyin Kızıldağ, bekçi, 
toka No. 47; 17 - Osman Yıldırım, bekçi, 
toka No. 42; 18 - Ali Boztepe, bekçi, toka 
No. 12; 19 -'-- Sefer Aydôğan, bekçi, tbka No. 
48; 20 - Bayram Öztunçbilekli, bekçi, toka 
No. 78; 21 - Hüseyin Taşçı, bekçi, toka No. 
67; 22 - Besim Özkahraman, bekçi, toka No. 
34; 23 - Hüseyin İoncin, bekçt toka No. 39. 

BEKCİ, BEKCİ BABA, MAHALLE BEK
CİLERİNİN DESTAN VE MANİ KATAR
LARI (İstanbul) - Muhtar Yahya Dağlı tara
fından derlenmiş ve 1948 yılında C.H.P. Emi
nönü Halkevi Kütüphane ve Yayın kolu deı:;-

tan serisinin 1 numaralı eseri olarak Türk 

Neşriyat Yurdu tarafından basılmış ve yayıl
mış değerli bir kitabdır; 15 X 20,5 eb'adında 
92 sayfa olup M. Y. Dağlı ön sözünde, şunları 
yazıyor: 

«Her biri ayrı ayrı birer mevzu tasvir v~ 
temsil eden bu destanlar, teravih namazını 
müteakib temcid vaktine· kadar davulun re. 
fakatinde halka söylenen ve bir eğlence µıev
zuu olduğu gibi İstanbulun kendine has ari'a
nesini yaşatan karakteristik eserlerdir. 

«Bu destanlar şekil itibariyle .edebiyatı

mızda destanların tabi oldukları nazım usulü-

ne şeklen uygun değildir, fakat mana itiba
riyle tam bir destan halini arzetmektedir. 

«İlk Jla-kışta maniler gibi murabba yani 
dörtlü bir kıta gibi görünürlerse de mevzun 
olan medih veya tesir, müteakib murabbalar
da devam ettiği ıçin destan mahiyetinde ma
ni katarları diye kabul etmek zaruridir. Ni
tekim bu sebeple kitabın ismine de Destan ve 
mani katarları denildi. 

<<Mevzuunu teşkil eden maddeler_ horoz, 
keçi, pire, köpek gibi hayvan karakterlerini 
göstermek, para saymak,. takılmak ve bekçi 
ile latifeler yapmak nükteler savurmak surt!
tiyle zamanın bazı adab ve adetlerini de tasvir 
etmektir. Bu arada Adakale-, Ayasofya Kütüb
hanesi, Simkeşhane, İç ve Dış Bedestenler, 
Eski Saraçhane, Kızkulesi, ve İstaribulun Eı;
nafı ile İstanbulun Yalıları ve İstanbulun 
seyran yerlerinden. de bahsedilmektedir. 

«Destanların içinde geçen tariM binalar 
ve vak'alar, bunların bir buçuk ve hatta iki 
asır evvele aid olduğunu ve q devrin hem ya
şayışını hem de halk duygularını belirtmesi 
bakımından İstanıbulun yazi diliyle ifade edil
miş asil ve canlı birer levhasıdır. 

· «Bu ·destanların bir kısmı isimsiz ve ta
rihsiz olarak taş basması ile basılmış ve üzer
leri kaba saba resimlerle doldurulmuştur. Biz 
buraya onlarla Fatihte Millet Kütübhanesin
de merhum Ali Emiri Efendiye aid yazma 
mecmualarda gördüğümüz desta!!ları da ilave 
eyledi_k». 

M. Y. Dağlı taş basması destanlardaki 
resimlerden tek örnek almamıştır, sadece 
«kaba saba» demekle iktifa etmiş ve eserini 
metin, dışı on iki resim ile tezyin etmiştir. Bu 

-resimler çok görülmüş gravür veya fotoğraf 
kopyalarıdır. 

Kitabda metinleri neşredilen destanlar 
şunlardır: 1- Bekçinin Bezirganlığı; 2-
Bekçinin paça -kazanına düşmesi;· 3- Bekçi . 
ve fareler; 4;- Esnaflar; 5--: Bedestan; ~--

. sandal Bedestanı; 7- Saraçhane; 8- Ra
mazan faslı; 9- Ramazan zahiresi; 10 Ho~ 
roz; 11- Ayazma.faslı; 12- Şadırvan; 13-
Bahşiş Destanı; 14- Kaz ile Ördek; 15-
Simkeşhane; 16- Akçe saymak; .17---'- Köpek
ler; 18- Adakale; İ9- Sibyanlar; 20-
Kızkulesi; 21- Ahvali insan; 22- Mirasye
di; 23- Kütüphane;" 24- İstanbul Yalıları; 
25- Seyran Yerleri; 26- Eyyub faslı; 27-
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Kamer faslı; 28- Mekteb; 29- Saat; 30-
Takılma; 31- Arablar; 32- Sıla, rahim; 
33- Kadir gecesi; 34- Keçileri; 35- La
tife; 36- Kediler; 37- Pireler; 38- Sıçan

lar; 39- Tenbeller; 40~ Çalışma. 
M.Y. Dağlı «Bedesten», Sandal Be-deste-

-ni», «Saraçhane>>, <<Ayazma», «Şadırvan>>, 

<<Simkeşhaiıe», «Adakale», «Kızkulesi», «Kü
tübhane» destanlarına. bu konuları aydınla

tıcı tarihi notlar ilave etmiştir. 
Bu eser, öyle zannediyoruz ki, Halk Ev

lerinin bütün yayınları gi'bi bugün güç bulu
nur kitablardandır. Herhalde, çok ciddi ola
rak gözden geçirilere-k yeni baskısının yapıl
ması gerekir. ' 

· Bu kıymetli eserden bu şehir kütüğüne 

üç destan alıyoruz; diğerleri için kendi mad
delerine bakınız. 

-BEKÇİNİN BEZİRGANLIĞI 

1. Bekci Baba buna sözün nedir? 
Daim kazandığın yedir 
Varın veren yad olmamış 
Ahvali · alem böyledir 

2. Sözlerim rayegan ettim 
.Aleme dasitan ettim 
Sizlere hikayetim var 
Bekciyi bezirgan ettim 

3. Veda ediyor dostane 
Gitmiyor bağı bostane 
Kim bilüt gelir ya gelmez 
Gidiyor Arabistane 

";l. Bekciye dua eyleyin 
Yolun açık olsuri deyin 
Deryadan Mısıra gidecek 
Bir kalyonun verdim peyin 

5. Gittiği yolu bildirdim 
Bekcinin benzin soldurdum .. 

_ Alub cümle metaların 
Kalyon içine doldurdum 

6. Bana ederseniz sual -
Nedir Mısıra gidecek mal 
Minare gölgesi ile 
Davul tozu elli çuval 

7. Giderken yolda katar 
Lodosu kim alır satar 
Poyraz geçermiş orada 
Yolladım kırk elli ıcantar 

8. Bekci ağır yükdür kurşun 
Yoğurt al kırk ellf arşın 
Her_ ne götürsen satılır 
Dilerim şen ola çarşın 

9. Her ne istersen alayım 
Ben seni sadık bulayım 
Öteden getireceğin 
Şeyi sipariş kılayı)Jl 

10. Göz yaşı alına bekci gel 
Akçe etmez tôli emel 
.Bin kuruşluk çanak çömlek 
Var imdi al itme kesel 

11. Sakınıp ~eryaye dalma 
Başını gavgaaye salma 
Bir akçeye de versel~r 
Kimsenin ahını alma 

12. Lodosdan al vafir yedek 
Elde bulunsun sakla pek 
Bir şey al ki fayda olsun 
Kuru yere çekme emek 

13. Züğürtlüğü alma. sakın 
Gelmesin b~ yere yakın 
Devlet kuşunu araşdır 
Sağına soluna bakın 

14. -Nedir-·dersen devlet kuşu 
Devlet kuşudur bahşişin 
Dilerim . ki bekci senin 
Devlet kuşun yarsın başın 

15. Bekci sa.kalını tarar"'ö 
Fikrinden başını yarar 
Ey benim ağa. efendim 
Sözlerimiz buldu karar 

İSTANBUL 

BEKÇİNİN PAÇA.KAZANINA DÜŞMESİ , 

1. Bak bekcinin iz'anına 
Açlık geçmiş ta canına 
Paça yapdırmaya varmış 
Paçacının dükkanına 

2. Sahanın eline alır 

Kazanın dibine varır 
Bir iyice yapsın deyô 
Paçacıya pek yalvarır 

3. Paçacı kazanı. açar 
Bekci de yanına geçer 
Kazan içine bakarken 
Başından· sarığı düşer 

· 4. Sarığı gider _bir yana 
Bak bekcinin seyranına 
Sarığı alayım derken 
Düşer paça ~azanına 

5. Bekci · biı' yol dalar çıkar 
Paçacı ateşi -yakar 
Bekci başlarken feryiide 
Paçacı da döner bakar 

6. Bekciyi kazanda görür 
Başına bir kepçe vurur 
Der ki: - Ne ararsın anda 
Sahanın taşrada durur 
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7. Kazan fokur fokur kaynar 
. Bekcinin eli ayağı yanar 

Kendi de hop hop sıçrar 
Paçacı sanar ki oynar 

8. Bekci o haldeyken yine 
Paça doldurur koynuna 
Paçacı der ki : - Taşra çık 

Bak eylediğin oyuna 

9. Çıkardılar bunu hele 
Paçacılar güle güle 
Pişmeye az kalmış bekci 
Birazcık kararmış bele 

10. Paçacı kazanı döker 
Vafir garib zarar çeker 
Bir sille vurur bekciye 
Bekci düşer teker meker 

11. Bekciniz kaçar giµerek 
Sizlere geldim bilerek 
Ağam efendim . Sllltamm 
Bekcinize bahşiş gerek 

BEDESTAN DES'.I'ANI 

1. Başlayalım şirin kare 
Bünyad edelim eş'are 
Su.ki maarifde bugün 
Şiiri· çıkardım baza.re 

2. Vardım bii' gün Bedestane 
Başladım anı seyrine . 
Seyreylediğim ziyneti 
Takrir edeyim yarane 

3. Bedestanda dört olur bab 
Satılır birinde kitab 
Bir kapuda takkeciler 
(Cümle esnafı erbab) 

4. Bir kapuda fincancılar 
Etrafında kolacılar 

Kuyumcular· bir kapuda 
Dolaşmada nieyancılar 

5. Cevahirle dolu her bab 
Zeyn olmuş cümle dolab 
Dellalları nida ider 
Ellerinde türlü esvab 

6. Altın gümüş şamdanlar 

Cevahirli gülabdanlar 
Gaayet ala tefarikler 
Gördüm anda buhurdanlar 

7. Her dolabın var sahibi 
Oturuyor beyler gibi 
Top top dibalar asılır 
Ziyner verir h·er canibi 

8. Samur kürkleri pür ziynet 
Divan rahtleri pür kıymet • 
Cevherli gaddare. kılıç 
Bi nihaye pandol (pandül) saat 
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.. 9. Çünkü mezadlar yürüdü 
Aklımı ·duman bürüdü 
Seyredince bunca malı 
Yüreğim yağı eridi 

10. İnci ile liilü mercan 
Eski• maden cam gül- fincan 
Anlar senin olsun bekci 
Birer birer sat da harcan 

11. Sözlerimiz :t,ir az kaba 
Sözüm sana bekci .baba 
Abdestinin içi dışı 
Bekci benden sana caba 

BEKCİ, ÇARŞI BEKCİLERİ - Emniyet 
yolunda zincirleme kefalete llağlı olan çarşı 
bekçileri, eski İstanbulun günlük hayatında 
mahalle bekcilerinin geniş şöhretinin gölgesi 
altında kalmış-dır (B. : Bedestan; Büyük Ka
palı Çarşı; Mısır Çarşı~ı; Çarşılar). 

BEKCİ, HAN VE FABRİKA GECE BEK
CİLERİ - Mülk ve müessese sahihlerinin 

·_kendi- adamlaı;-ı ola g~lrnişlerdir; gece. bekck 
li-kleri zabıtanın malumatı altında, silah taşı
maları- da zabıta ruhsatı iledir, 

Tehlikeli vazifedir; İstanbul gazetelerin
de .gece bekçilerinin cinayetlere kurb_an ol
dukları çok görülmüştür. Bu cinayetlerirı bir 
kısmı bekcinin beklediği müesseseyi soyma yo
lunda ·hırsız-gangsterler eliyle işlenmiştir;<[<:ili
seler Birliği cinayeti, Tekel Deposu soygunu 
cinayeti gibi. Bazı gece bekcileri de, bekcilik 
ettikleri yer, geceleri emin olduğu için, mi~
safir ettiği uygunsuz genelerin para tamahına 
kurban olup sözde namus' müdafaası yolunda 
Öldürülmüşlerdir. · 

BEKCI, KÖŞK BEKCİLERI - {B. : Köşk 
Be-kcileri). 

BEKCİ MAHMUD SOKAĞI - Taksimin 
Yenişehir Mahallesi Sokaklarındandır; . Muh
tar Saadettin Sokağı ile Feylesof Sokağı ve 
Fenerci Sokağı_ arasında uzanır. Muhtar ·Saa
dettin Sokağı kavuşağınilan giril-eliğine göre, 
bir araba geçecek ~enişlikde bozu~ toprak so
kakdır; Afşar Sokağı ile dört ağzı yaparak ke
sişir, bu noktadan sonra ·dikleşir ve sağa bir 
kavis çizerek yukarda kaydettiğimiz iki sokak
la bir dört yol ağzı yaparak son3; erer. İki ya
nı boyunca sıra!anan evler 2-'8 katlı ahşab ve 
beton yapılardır, yalnız bir tane altı katlı apar
tıman vardır; çoğu mutevazı gelirli olan seke-
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nesi fürk, rum ve -ermeni ailelerdir (Kasım-
1960). Hakkı Göktürk 

BEKDİK (Nihad Asım) - Galatasaray• 
Kulübünden ünlü futbolcu, yillarca kulübü
nün ve Türkiye Milli Takımının kaptanlığını . 
yapmış, daima bek ve santrhaf ~evkilerinde 
oynamış ve top sahasından çekilinceye kadar 

- «Arslan Nihad» diye anılmışdır. 1902 de İs: 
tanbulda doğmuş ve futbola 1910 da henüz. 
sekiz yaşında i-ken başlamışdır v~ 14 yaşında 
iken Galatasaray Kulübünün birinci takımında 
yer almış, yerini 34 yaşına kadar yirmi sene 

· bir as oyuncu olarak muhafaza etmişdir, b·ı 
yirmi yıl içinde 21 defa milli formayı giymiş, 
10 ırJlli maçda -da kaptanlık yapmış-dır. Fut
bolu 1936 da bırakarak müteahhidlikle tica
ret hayatına atılmışdır. Bu satırl~rın yazıldı
ğı sırada evli ve bir çocuk sahibi bulunuyor-
du {1950). · ~ebcet Elver 

, BEKİR (Ali) - İkinci Meşrutiyet devri
~in azılı ge~e hırsızlarından; Mustafa isminde 
bir kahvecinin_ Galatalı bir fahişeden doğmuş 
veledi gayri meşruu olub «Piç» ve fransızca 
bildiği için de «Firenk» lakabları ile. anılırdı. 
Gençliğin-de, Galata kaldırımlarının güzelliği 

ile maruf kopuklarındandı. Galatanın kötü 
sokaklarında gözcülük ve name ulaklığı gibi 
vazifelerden kundura boyacılığına ve meyha
ne .garsonluğuna varınca türlü işler görmüş, 

nihayet gece hırsızlığında karar kılmışdı. Kim
sesiz, eli çabuk ve ayağı koşarlı çocuklar bu
lur, onları besler, ·bir mürebbi ve muallim dik
kati· ile hırsızlık öğretip· yatiştirir şerir idi; 
gece _ işlerini bu oğlanların yardımı ile görür
dü; bundan dolayı, ilk tevkifinde faili meç~ 
~ıul kalmış elliden fazla · hırsızlık · v~'asının· 
onun işi olduğu anlaşılmış ve Ali Bekir ile 
çetesi efradından yirmi kadar çocuk _ ve genç 

· tevkif edilmişdi. Bu meşhur hırsız 1920-1921 
arasında ölmüşdür. 

_ Servet 

BEKİR (Aynacı) - İk.inci Abdulhamid 
devrinde Üsküdarın namlı kabadayı ve tütün 
kaçakçılarından; Doğancılar semtindendi, gaa
yetle · cessur, harikulade müdebbir, günde en 
çok kırk elli kelime konuşur bir adamdı; ka
çakçı olarak öniri,i boyunca kokulara belki 
bir cıgaralık tütün kaptırmam~şdı. Ekseri ge
celer Erenköyünden gelir iken kolcularla se-

lam alır, selam verir; onlar: - Uğur ola Be0 

kir Ağa! .. derlerdi. 

Bir· hastalığında küçük kardeşi Osman 
kolculara bir çuval tütün kaptırmıştı, Bekir 
Doğancılar Meydan kahvehanesinde hüngür 
hüngür ağlamış; ortanca kardeşlerini ima ile:, 
- Settar öleceğine sen geberse idin! .. demiş
dL Ölüm tarihi tesbit edilemedi. 

Vasıf Biç 

BEKİR (Bonmarşe) - Aslen. Vidinli olub 
hicri 1293 (M. 1876) bozgunu muhacirleri ara
sında Üskü-dara gelmiş, Semerciler içinde Ye-~ 
ınişci Hanında bir odada otur~r,· sağ· dizi -kı-

-rık bir meczub idi; 1887 - 1888 arasında tah
minen 65 - 70 yaşlarında idi; iki kulplu büyük 
bir • çamaşır sepetini başına alır,_ bastonJ!na 
daya dayana Kızlarağasmdaki ekmekci fırını

nın önüne gelir oturur, kırık ayağını uzatır; 
sepetini ·önüne koyar, dükkanı açılmış olur
du, o koca çamaşır sepetinin; içinde bulu-

-nana «Bin bir çeşid mağazasından bir faz
ladır» d~nilse yeri idi, «Bonmarşe» laka
bını da o sebepten almışdı; mevsimine .göre 
her · meyvadan birer ikişer.-~- tane; sede_f, 

taş, teneke düğmelerin deliklerinden iplikle 
bağlanmış onar onbeşer aded, biribirine _ ka
rışmış rengarenk boncuklar, sayılsa iki yüzü 
geçmez, mavi katır boncukları bir iki dizi; di
kiş, yorgan, toplu iğneler, çuvaldızlar, firke-

teler; tahta,- teneke büyük ve küçü,k boş ku• 
tular; . dizili veya kopuk, adedleri noksan- tes
bihler; rastık kına, karabiber; papatya, hatmi, 
mürver çiçeği; . senelerden beri kalmış, renk
leri s_olmuş bir kaç makara, kuka, çile iplikler; 
mevsiininde yedişer, sekizer olmak üzere bağ
lanmış kiraz, vişne; can- eriği; bunlar kopar, da
ğılır, çürür; daha akla hemen gel~eyen tür

lü şey, kağıd, kalem, zarf, kopuk kırık göz
lükler, kahve fincanları, el örgüsü _yün çorap, 
el örgüsü, yalnız baş parmak yeri oran eldi
ven, iki üç tane para kesesi iki· üç tane -gaz 
lambası şişesi; o sepet - bonmarşenin .yalnız 

alıeısı yokdu; 'Bekir, makaamında ya uyur, 

veyahud bastonu hafifce yere sürerek güler, 
kendi kendine konuşur, selam· verenlere gü
lümseme ile mukabele ederdi. Ne yerdi? Ne 
içerdi? Hamiy~t sahibleri Allahın ihsanından 
onün oradaki makaamına gönülden kopariı bı
rakır, geçerlerdi. Meczubun sepetine kimse 
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el süremezdi: 1900 etrafında, Meşrutiyetden 

evvel öldü. 
Vasıf Hiç 

BEKİR (Çeşmeineydanlı) - İkinci Sul
tan Hamidin son devrinde İstanbulun şöhret
lerinden genç ve güzel bir tulumbacıdır; bü
yük ve velud halk şairi Üsküdarlı Vasıf Hoca 
bu gene şanında Huriye isminde bir kadının 
ağzından ·bir divan yazmışdır . ki, kendi tabir
leri ile «afili, cakalı» bir tulumbacı portresi, 
eski tulumgacı)ık hayatı üzerine kıymetli bir 

. vesikadar; Şair övdüğü bu gencin hayatı hak
kında bilgi vermemiştir; yalnız yazdığı divan
dan Karadeniz Yalısından gelmiş yelken di- . 
kicisi ·bir bekar uşağı olduğunu tahmin edi
yoruz. 

Hoca merhum divanın yazılışını şöyle an
latmıştır: 

<<Bir harem ağası Üsküdar
da ·beni arayub ,bu~muş: zencinin 
p.ğzı mühürlü, Huriye Hanımın 
kim olduğunu öğrenemedim, fa-

kat bir arzuhalciye muhabbetna
me yazdırtmayub benden divan 
istemesi hoşuma gitti, gönderilen 
iki mecidiyenin yüzüne de daya-
namadım, feleğin cilvesine acı 

acı gülerek divanı yazdım, sonra 
merak ettim, Çeşm~meydanınd:ı 
Bekiri buldum, gördüm, alelade 
yüzü düzgünce bir delişmen laz
dır; şair sözünün yalan olduğu
na o zaman inandım». 

DİVAN 

Parladı dil han~si söndür aman 
tulumbacı 

Pek de bıçkın gösterir dllr came
dan tulumbacı 

Kahramana kisveyi labis olan ey
ler çalım 

. Bas katı narayı da koş hub · usan 
tulumbacı 

" ' 

Görse yangın kulesi iı.l arızın yangın sanır 
Köşklüye çeker işaret bil heman tulumbacı 

Çeşmemeydanlı Bekirdir na.mü şanın dilberim 
Bilmeyen sıdku vefayı bi aman tulumbacı 

Payini azürde kılına taş yerine kabe bas 
Sen gönlümün sultanısın ey daltaban tulumbacı 

. Dikdiğin yelkenle çıkdım ben bu aşk ummanına 
Esme deli poyraz gibi laz korsan tulumbacı 

Huriyi yakdın ciğerden sen de· yan yan ateşe 
Ol sebebden benle yanık bil bu divan tulumbacı 

BEKİR (Kasab) - On dokuzuncu asır 
başlarında Haseki Ocağmdan yetişmiş, bir 
ara Yeniçerilik de taslamış, rezilane ·hovar
dalık yollarında· hayli şöhret yapmış, Alem
darpaşa Vak:asında da· Üsküdarda Kadı Pa
şanın konağını, malını yağma edenlerin ba
şında bulunmuşdu. Fakat sonra -ıorb_alığını, 

eski hayta rezaletlerini unuttur
maya çalışmış, kabadayı tavrını, 
nümayişini ·bırakub siftinmiş, el 

etek öpmüş, kendisini vezir ,ka
rakulaklığına .tayin ettirmişdi, 

sonra vezir ödabaşılığına terfi et
mişdi; 1826 da Vak'ai Hayriye-
de de Sancağı Şerif altına koş
muşdu; fakat vak'adan sonra o 
boydan adamların sicilleri yok
lanmaya başlayınca eski •edebsiz
likleri. meydana çıkmış, «bu he
rif devletce temiz adam olamaz» 

denilerek Mihalice sürülmüş, 
muhafızlarına verilen ,gizli bir 
ferman gereğince de yolda bo
ğulub idam olunmuşdu. 

Bibi. : Hfız İlyas, Vekaayii 
Letaifi Enderuniye. 

BEKİR (Kürd) İkinci 
Sultan Hamid devrinin namlı tu
lumbacılarından, Beyoğlunda Aı: 

Yardan ayrıldım ipek ketfiye ·başda 
bir yana 

,..;1=T'· ~ 
2V ----· ~~ 

tıncı Daire sandığının koşu yıl
dızlarında.ıı bir hammal; ayak
daşı tulumbacılardan bir kaç ki§i 
ile imtiyazlı .olarak Beyoğlunun 
en işlek piyasa yerlerinde ham
mallık yapar, kazancı altın para 

Kaş çatub e'der gibi pek de yaman 
tulumbacı 

Çeşmemeydanlı Bekir 
(Resim : Hüsnü) 

ile .günde yarım lirayı. bulurdu. 
Sakalı matruş, pala bıyık, çam 
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yarması gibi bir kürd idi.. Hayatı hakkında 

başka bir kayde rastlanamadı. · 
Bibl. : Vasıf Hoca, Not. 

BEKİR (Nalband Muhacir) - İkinci Ab
dülhamid devrinde İstanbul un . hovardalık 
yollarında · koşan ayak takımı arasında •büyük 
şöhret sahibi bir mutatabbib; frengi tedavi 
ederdi. Cerrahpaşada otururdu. Hayatı hak
kında başka kayde rastlanam.a-dı. 

Bibl.: Ahmed Rasim, Fuhşi Atik. 

BEKİR (Tatar) - Abdülmecid ile Abdüla
. ziz devirlerinde ağır çardaklı yangın tulum
baları kullanılır iken namlı tulumbacılardan .. 
Hayatı hakkında başka . kayde rastlanamadı. 

Bibl.: Vasıf Hoca, Not. 

BEKİR (Tersaneli Çapkın) - Hicri 1255 
(Miladi 1839) da İstanbulda geniş akisler bı
rakmış bir cinayetin faili, Yarımistanbul Cev-
riye Hanım ile cariyesinin kaati- . 
li bir bahriye neferi; güzelliği 

Kasımpaşa, Galata ve Tophane
nin ayaktakımı arasında diHere 
destan olmuş, türlü uygunsuz-
lukları ve ,haşarılık, rezaletle:ri 
ile de bir şerir olarak tanınmış; 
Galata ve Tophanenin bıçak ve 
pençe sahibi kabaday\larının 

meyhane sofralarında sakilikle 
geçinir parasız pulsuz ).wpuk iken 
bir meş'um tesadüf eseri İstan
bulun namlı zenginlerinden ve 
yaşlı nazenin dullarmdan Süley
maniyedeki konağında oturu-:-. 
«Yarımistanbul» lakabı ile meş
hur Cevriye Hanım ile tanışmış; 
bu 'kadın ecdad yadigarı ağır kıy
metde mücevherlere saıhib olup 
düğünlerde yüzükler, bilezikler, 
gerdanlıklar, küpeler_; iğneler, 

meye başlamış'. Donanmanın Akdeniz se• 
ferine çıkacağı sıralarda gaayet telaşlı görü
nen çapkın Beıkir Mahmudiye Kaiyonunun 
efradı arasında İstanôuldan ayrıldıktan bir 
hafta kadar sonra Yarımistanbul Hanım ile 
cariyesinin ortalık-da görülmemesi semt halkı
nın gözüne çarpmış, faka~ gittiği düğün evle
rinde bazan bir hafta, on gün misafir kaldığı 
bilindiğinden merak edilmemiş; son zaman.: 
lar konağa güpe gündüz gelen ve Cevriye Ha
nım tarafından konu komşuya «rahmetli emek
dar Hasan. Ağamızın yetimi, maşallah sürdü 
çıkdı, arslan gibi tersaneli oldu» diye tanıtı

lan bahriyelinin de görünmemesi, donanmcı 

sefere gittiği için şüphe uyandırmamış .. 
O. sıralarda Sultan Mahmud un ölümü, Ab

dülmecidin cülusu, Kaptanıderya Hain Ah• 
med Paşanın Osmanlı Donanmasını Çanak
kaleden kaldırıp İskenderiyeye. götürmesi ve 

orada devletin asi valisi Kavalalı 
Mehmed Ali Paşay~ teslim etme
si gibi mühim vak'alar Cev:riye 
Hanımı. unutturmuş, hanımın 

kaybolduğu ancak bir ay kadar 
sonra zab!.!aya ihbar olunmuş; .ih
bar edenler de düğün için kira 
ile emanet mücevher kaldırmak 
isteyüb de kendisini bulamayan- . 
lar olmuş. Konak zabtiye tara
fından açılnuş, hanımın yatağı 
karma . karışık bir halde bulun-
muş, oda-da tersanelilerin kullan
dığı . pamuk ipliğinden kırmızı 

bir kuşaık He yine tersane efra
dına mahsus yine pamuk ipliğin
den bir çift beyaz çorap bulun
muş; nihayet ağır kokunun dela
leti ile sarnıç içiµde. iki kadının 
cesedleri ,bulunmuş, cariye suda 
boğulmuş, hanım ise kuşakla bo
ğulduktan · sonra sarnıca atılmıs· 

\i, 

Galatada bir ,meyhanecinin: «!Do
nanmanın hareketinden bir gün 
evveL Çapkın Bekir geldi;. telaş-

broşlar ve gelin tacları kiralar, 
başlıkcılık yaparmış (B. : Başlık). 
Çapkın Bek.irin eli para tutmaya 
başlayınca ağaları ve arkadaşları 
sıkıştırmışlar, Yarımistanbul Ha
nımın gönül eğlencesi olduğu
nu itiraf etmiş, bir gün de parma
ğında son derece kıymetli bir el
mas yüzük görülmüş ve ahlaksız 
gene bir mirasyedi hayatı sür-

Kürd Bekir 
(Resim : K. Z.) 

lıydı, belinde kuşağı yokdu; sor
dum .. Akşam çok sarhoşdum, ha
mamda yattım, orada unutmu-. 
şum dedi» diye ifadesi üzerine 
k a ati 1 in Çapkın Be.kir ol-
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· duğu anlaşılmış. Donanma M.ısır valisi tara
fından devlete iade edildikten sonra da Mah- . 
mudiye -efradı arasında Bekir bulunamamış, 
arkadaşları: «Çapkın Bekir İskenderiyede ge
miden keçdı; bulunamadı .. » demişler. 

Bibi. : Aşık Razi ve Vasıf Hiç, Not. 

BEKİR (Tuzsuz Deli) - Orta oyunu il~ 
Karagözün tiplerinden; semtin, mahallenin 
daima sarhoş, gazablı, celalli, koııku ve dehşet 
saçan kabadayısı; «Tuzsuz Deli» lakabı olunca, 
bekriliğini hatırlatmak için de adı «Bekir>> 
olmuş-dur. Tuzsuz Deli Bekirin orta oyunu ile 
Karagözde· bir yeniçeriyi yahud tersane leven
dini temsil ettiği söylenir; baziları da onu, bu 
iki oyuna girmiş Bekri Mustafa olarak görür
ler. Bizce bu tip bunların hiç biri değil, İstan
bul mahallelerinde her zaman· için benzerleri 
bulunan kendi başına ·bir şahsiyettir, belki 
hakiki benzerlerinin mübalagalı mümessilidir; 
sahneye daima nara .atarak çrkar, konuşur iken 
gürler, mütehakkim konuşur; sağ elinde yalın 
pala, yatağan, sol elinde şarab destisi vardır. · 
Mahallenin · uygunsuzlarını bu 
kQca ayyaş cezalandırır, mahal
le namusunu o korur, gözetir; 
«Zenne» ye sarkıntılık edep çap
kınları o dağıtır; «Kanlı Nigar» 
ın soyduğu toy delikanlıların eş
yasını o kurtarır, geri alır, bıçkın-
ların. hamam alemlerine mani 
olur. ·Yakaladığı suçlulara keyfi 
ve amansız cezasını vermeden 
nasihat-de bulunur ve _ ekseriya 
«keserim, biçerim» le başlayan 
celal ve gazabinın sonu af etmek 
olur. Orta oyununda da, Karagöz~ 
de de Tuzsuz Deli Bekire karşı 
kimse aksi cevab veremez; ·hayal 
perdesinde. yalnız Karagöz onun
la sert konuşabilir, hatta ona to
kat atabilir. 

«Karagözün gelin olması» 

oyunundan ,bir sahne naklediyo-
. . 

ruz: 

. BEKİR (Tuzsuz Deli) 

nikahını kıyacaktır. Hacivad gider, Karagöz per
dede - meydanda yalnız kalır. Üç tane Beberuhi 
(B.: Beberuhi) ve bir bekci, bekcinin elinde 
fener, gelirler, onların arkasından da damad 
Tuzsuz Deli Bekir gelir; gelirlerken de Beberı1-
hilerle bekci bir şarkı okurlar. Dua.ya başlanır, 
Beberı1hiler gelin hanıma bir takım sözler ata
rak ve bekci ile beraper oynaya sıçraya giderler. 
Karagöz Tutsuz Delf Bekirle yalnız kalır). 

-Tuzsuz Deli Bekir - Ey nazeninim, işte şim
di yalnız kaldık (aşk . ile bir nara atar), artık 

sabra' mecalim kalmadı, duvağını kaldır da mah 
. cemalini göreyim ya];ıii! .. 

· Karagöz - (kendi kendine) İşte sıfırı tü
kettim~ kocam bu herif ha! ... Şimdi buradan na
sıl kaçarım?! 

T. D. B. - Kendi kendine ne söylüyorsun şe
kerim, naz etme, aç yüzünü.·:, 

Karagöz - (kendi kendiiıe) Korku ile ka
çırdım galiba (ince kadın sesi ile) Vaz geç arsla
nım, benim üstüme varına, diz kapaklarıma bir 
titreme geldi .• 

T. D. B. - Değirmenden : beygir mi geldi? .• 
Gelirse gelsin, bize ne gülüm; sen . hala yüzünü 
açmıyacak mısın? 

Karagöz - (kendi l,lendine) Vay eşşek oğ
lu eşşek söylenen lafı da anlamıyor, ben yüzümü 

. açamam ayol .. 
T. D. B. -:..· Ben çok nazdan hoş

lanmam, bana adı ile -' sanı ile Tuz
suz Deli Bekir demişler, sen aç
mazsan ben açarım (Karagözün 
yüzündeki duvağı elindeki palanın 
ucu ile açar). · 

T. D. B. - Ulan Karagöz, sen 
misin, bu ne h_al be!? 

Karagöz ..,.... (kendi kendine) ,. 
Hoşafın yağı kesildi, herif beni sağ
lam kesecek .. 

Karagöz - (Ses lle titreyerek) 
rır.. tır .. tır .. tır .• tır.. arslanım .. 
şey .. benim kabahatim yok! •• 

T. D. ,B. - Nasıl kabahatin 
yok,, koca sakalın ile telleiıüp dıi
vaklanıp bana gelin gelmek n~ de
mektir.. şimdi ölümlerden ölüm 
beğen bakalım! .. 

Karagöz - (kendi kendine) 
Vay Köpoğlu! .. Hazır esvepcıdan 

esvab beğen der gibi konuşuyor! .. 
T. D. B. - Düşünme, söyle! .• 

Seni nasıl öldüreyim?;. 

-Karagöz - _ Beğenemem! .. 
T. B. D. - Üstüne bir teneke 

.gaz döküp cayır cayır yakayım mı? 
Karagöz - Yo ! •. O kadar sığa 

dayanamam doğrusu .. . (Karagöz kadın kıyafetinde, 

gelin elbisesi ile telli duvaklı Ha
civadla birlikde meydana gelir; ma
halleli toplanıp Tuzsuz Deli Bekirle · 

Orta oyununda T. D. B. - Öylyse en.sene bir 
Tuzsuz Deli Bekir pala çalup kelleni önüme düşüre-

(Eski İstanbul, yaş~yışından) yim .• 
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Karagöz - Safram vardır, b2şım döner, midem 
buİanır doğrusu .. . 

T. D. B. - Beğenmedin ise tabancayı göğ
süne_ dayayım, bum derdemez kuşluk çorbasını 
ahretde içersin .. 

Karagöz - Vallahi olmaz .. çorbaya karnım 
tok, etli pilav isterim .. 

T. D. B. - Ulan bana karşılık veriyorsun 
ha! .. (Bir tokat atar) .. Bana ne demişler bilir mi
sin sen!? .. 

Karagöz - Ne derlerse desinler, bana da Ka
ragöz demişler, gözüm kızdı mı!'.. (Bekire bir to
kat atıı.r). 

T. D. B. - Bana tokat ha! .. (Tokat atar). 
Karagöz - Elbetde sana, ne zannettin (tokat 

atar.). 
·T. D. B. - Aferin Karagöz, anladım, sen de 

babayiğitsin! .. (Kendi kendine) anladım, bana to
kat atman sarhoşluktan vazgeçirmek içindir (Ka
ragöze para verir) bu işi kimseye söyleme! .. · 

Karagöz - Söylemem .. okşadım, beş parma
ğımın izi suratında kaldı . derim! .. 

Son zamanlara kadar, İstanbul mahalle
lerinde patavatsız, gürültµcü, fakat saf ve te
miz gençlere «Tuzsuz Deli Bekir» 
denilirdi; misal : . 

.....,. Arabacı Ahmedin oğlu 
yine ne yapmış, duydun mu?!.. 

- Ne yaparsa yapsın, için
de . kötülük yoktur oğlanın, Tuz
suz Deli Bekirdir ... ' 

BEKİR AĞA .;._ On yedinci 
ısır sonlarında yaşamış namlı çi
çekçilerden; .«Halkarb, ·«Güli 
İren», «Vasat Tohumlu» ve «İza
ri», «Güli. İren», «Vasat Tohum- 
lu» ve «İzari» isimleri ile tescil 
edilmiş üç .girid lalesi ilk defa 
bu zatde görülmüş idi. Hayatı 
hakkında başka bilgi edinileme
di. 
Bibi. : Tezkirei Şükılfeciyan 

BEKİR AĞA (Arnavud Kara) 

caya kadar zabıta kol gezemez olmuştu. Irz ve 
· namus bilmiyen bu baldırı çıplaklar, bekar 
odaları_ndan zabıta üzerine. piştovla ateş eder
ler, hatunları iğfal, delikanlı uşakl~rı cebren 
odalarına davet ederler, işret, fesad ve şenaat 
içinde yuğrulmuş yaşarlardı. Kara Bekir Ağa 
Üsküdar Ustası olunca iş _değişiverdi. Çarşı 
ve pazarı yanında iki çuhadarla dolaşırdı, · 

bunlardan birinin elinde kılıç, öbürünün elin
de ·bir kırbaç bulunurdu. Bilhassa, Üsküdar 
inzibatına memur olup tla bizzat kendileri tür
lü f esad ve şenaat peşinde koşan Yeniçerµe
rin 59·uncu orta yoldaşlarına (B,: Elli dokuz
lular) karşı çok şiddetli davranırdı. Üsküdai" 
yiğitleri, ·bir meyhaneye -girip akçesiyle o.ahi 
işret edemez olmuşlardı. Eskiden Üsıküdara 
misafirliğe gidilemez, hele evlat ve ayal asla 
götürülemezdi. Bekir Ağa öyle bir emniyet 
verdi ki, cümle alem rahat nefes aldı. Irz eh
li kapısından · çıkar oldular .. Hatta ··hıristiyan

lar, mehtaplarda, gece saat alaturka iki bu-
çuk üçe kadar kırlarda safa 
sürüp iyşu işret etmeğe baş

ladılar. 

·Alemdarın felaketine se-. 
bep olan ihtilalde, (B.: Alem-
darpaşa Vak'ası). :Sekir Ağa o 
kadar şiddetli ·hareket etti ki 
Üsküdara dışarıdan kuş uçur
madı. Üç gün, hiç kimse is-. 
tanbul'Cla olup _bitenleri • öğre
nemedi.· Yeniçeriler Babıali

yi kundakladıkları zaman yan
gın nerede? Yanan neresiydi? 
Üsküdarlılar merak ve heye-. 
can ile kıvrandılar. Nihayet 
İstanbuldan ümidi kesince 

· Bekir Ağaya bir şaşkınlık gel-
di. Evvela bir emirle bütün 
dükkanları kapattı. Sonra açıl-- Alemdar Mustafa Paşa zama

nının en namlı zabıta amirlerin
den Üsküdar Ustası (Yeniçeri O
cağının Üsküdar ve havalisi ku
mandanı). Üsküdarda Balaban is
kelesi ve etrafı bir haşerat yatağı 
hali,ni almıştı. Kayıkçı, Kalyon
cu, -hamal ve manav makulesinin 
aşkın rezalet ve fasıHarından, 
Bekir Ağa Üsküdar Ustası olun,. 

Karagözde 
Tuzsuz Deli Bekir 
(Resim: Hüsnü) 

ması için emir verdi. Yeniçe
-rilerin ~ayıklarla Üsküdara 
doğru geldiğini öğrenince de 
kaçtı, düşmanları çoktu, giz
len-eliği evde yakalandı; Üskü
darda iskele meydanında idam 
edildi. 

Bibi.: Cabi Said Vekaayinamesi. 
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' B-EKİR 'AĞA (Binbaşı) - Geçen asrın ikin
ci yarısında Bayazıdda Seraskerlik Dairesinde
kj askeri mahbushanenin müdürlerinden; şid
deti,· merhametsizliği, mevkuflara ''ve mah
kumlara hatta "zalimane muamelesi ile İstan
bulda muhitine dehşet saçmış bir sima; öyle
sine ki bu mahbushanenin idaresi ve muhafa
zası için bütün efradı bu Bekir Ağa tarafın
dan teıker teker seçilm~ zehri kaatil misali 
adamlardan müteşekkil bir ·bölük de kuman
danlarına nisbetle «Bekirağa Bölüğü» adını 

almış, ayni isim bu askeri mahbushane'ye de 
alem olmuşdtı. Zamanımızd_a İstanbul Üniver
sitesinin merkez binası olan Seraskerlik Dai
resi avlusunun Süleyni~niye tarafında olan Be
kirağa Bölüğü .1950 • 1955 arasında yıktırıl

mıştır. Bilhassa 1908 meşrutiyetinden sonra 
İttihad ve Terakki Fırkasının. tahakküm ve 
istibdad devrinde Bekirağa Bölüğü denilen 
bu mahbushane nice masum vatandaşların 

zalimane işkenceler altında inim inim inledi
ği meş'um bir bina olmuşdu. 

. 'Bekir. Ağa, 1957 - 1958 arasında vefat 
iden kita:bcı-sahhaf Ahmed Hamdi Tanyelinin 
babası olup arıkadaşları .arasında Kör Ahmed 
diye tanılan ·bu zat, <<Tarih Dünyası» mecmua
sında «Bekir Ağanın hayatda kalmış 'biricik 
evladı>> diye imzalayarak neşrettiği iki maka
lede gençliğinde şaki, ömrünün büyük kısmın
da da zalim zındancı olan. •babasını Aydın zey-
bekleri arasından · 
çıkmış bir kahra
man olarak göster
meğe çalışmıştır. 

Oğlu A. H. Tan
yelinin _ anlatdığına 
göre Beıkir Ağa 

1817 de Aydının 

Bayındır kazasında 

doğmuştur; babası 

Bağçıvanoğlu Mus
tafa adında biridir, 
anası Tireli Gül- ·· .. iti,;,;:-, .. 
sum Kadındır; Be- i,

1
:f.:, 

~~·/,'ı' • .' • ... 
kir bu ailenin ~i,_!ıl!i{i' 
.. .• .• .• ~~,·-~1~ -~~---~?:.ı~-uçuncu ve en ku- &:-~~..:-g, ?~---:::--s .... ~~/ 
çük oğludur. < ---_,,,~<< 

Onyedi yaşında 
iken vücut yapısı 

Binbaşı Bekir Ağa 
(Resim : B, Şeren)· 

kendisine gene irisi dedirtecek şekilde inkişaf 
etmiş, sırım gibi, eli ayağı düzgün, kaşı gözü 
yerinde, son derecede hırçın ve kavgacı olan 
bu delikanlı muhitinde şerrinden çekinilmesi 
gereken insanlardan bilinmiş, nitekim yirmi 
yaşında kaatil olarak silahını almış ve dağa 
çıkıp şekaavet yolnu -tutmuşdur, bir yıl dağ
da· kalmışdır. 

İkinci Sultan Abdülhamidin çok zengb 
resim koleksiyonu arasında Aydın Mahbusha
nesindeki- mah_kumlara aid de bir fotoğraf al
bumü vardır. Bu albümde şekavetden mah
kum zeybekler-in kıyafetleri son derece şa

yanı dikkattir; hemen hepsi, başlarında zey
bek fesleri, zeyb~k yemenileri, ,bellerinde kal
ça üstünden koltuk altlarına kadar çıkan zey
bek kuşakları· ile üstlerinde bir don bir göm
lek, baldırı çıplak, yalın ayakdır; Bayındırlı 

Bekirin de dağda ayni kılık ve kıyafetde _ do
laştığı muhakkakdır. 

Gene kaatil ve haydud bir müsademede 
yaralanır, yaralandığını haber alan anası Gül-

. süm Kadın tarafından aranarak bir ormanda 
perişan 'bir halde bulunur, yarası ana eliyle 
timar edilen Bekir Kadının ısrarı ile dağdan 
iner hükumete teslim olur. Yirmi bir yaşında
dır,' Bayındırdan İstan:bula sevkedilir, kaatil 
ağır suçu bağışlanıp asker oliır ve Rumeli hu
duduna sevkedilir. Hududda fevkalade cesa
reti ile kısa bir zamanda şöhret kazanır, Ça
vuş olur; Totrekan muhasarasındaki feda.kar
lığı üzerine de mülazimliğe terfi eder. Girid 
isyanı başlayınca tenkile memur kıt'aların_ bi
rinde vazifeli olarak adaya gönderilir; orada, 
eline düşenleri amansızca yok etmek suretiyle 
adalı eşkiyanın gözlerini Öylesine yıldırır ki 
kumandanı Kaymakam Hüseyin Avni Bey {is
tikbalin serasker Hüseyin Avni Paşası) bu Be
kir Ağanın ileride kendisine lüzumu olaca
ğını düşünerek has bendesi yerine koyar, İs
tanbula dönerıken maiyetinde getirir. 

Bekir Ağa 1870 de yüzb.aşı olur (53 yaşın
da); Birinci Hassa ordusu 2. Alayının 4. Ta
burunun 2. Bölüğü kumandanı tayin edilir, bir 
müddet sonra da binbaşılığa terfi ederek Se
raskerli:k Dairesi mahbushane müdürlüğüne ta
yin edilir; ve hamisi Serasker Hüseyin Avni 
Paşanın arzusu_ ve tensibi ile Hassa Orudusn- _ 
nul! diğer bölüklerinden seçdiği iki yüz nefer
le mahud mahbushane ·bölüğünü kurar. 
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Hüseyin Avni Paşa ve onu takib · eden 
seraskerler tarafından o kadar şımartılır ki, 
seraskerlik makamında her değişiklik oldu
ğunda bütün erkan ve ümera tebrike toplu 
olarak çıkdıkları halde Bekir Ağa, amiyane 
bir gurur ve azametle Serasker Paşanın huzu
runa daima tek ·başına girer. Pilevne kahra
manı Gazi Osmanın Seraskerliğinde de ayni 
tavır ve eda ile tebrike vardığında Osman Pa-
şa tarafından: <<Sen kim olursun be adam böy-
1~ t,~ferrüd iddiasındasın! .. » diye teıkdir edilir. 
Dışarda akran ve emsalinin zahld olduğu bu 
istiskaal üzerine Bekir Ağa da hemen bir is
tida yazdırarak tekaüdlüğünü ister; Osman 
Paşa da hiç tereddüd etmeden kabul idüb der
•hal muamelesini yaptırır. Zalim bir mahbus-
hane müdürü ve bilhassa Hüseyin Avni Pa
şa gibi bir müstebidin aleti olmanın etrafında 
ne .kadar büyük nefret uyandli'·dığını ancak 
tekaüd edildikten sonra gören Bekir Ağa 
kendisini içkiye verir, gece ve gündüz içer, 
yirmi dört saatde 'bir rakı hinliğini . deviren 
bir ayyaş olur; 'bu hal de dört sene kadar sü
rerek 12 ekim 1887 de ölür, Silivrikapusu dı
şında 'Bayrampaşa Çeşmesi yolunda sed üs
tündeki mezarlığa gömülür. Kabir taşının oğ
lu Ahmed Hamdi Tanyeli t~rafından istinsah 
edilmiş kitabesi şudur: 

«La ilahe illallah Muhammedün ResO.lul
lah. Mahbushaı:ıe Askeri Müdürü Binbaşı Be
kir Ağanın rühuna El Fatiha; Sene 1303». · 

BEKİR AĞA (Hattat) - On yedinci asır 
sonlarının namlı • çiçekcilerinden ve seçkin 
hattatlarından; çiçekcilik alanında az zaman 
içinde çok güzide, rengarenk Girid laleleri . 
yetiştirmiş, pek kıymetli tohumlar elde etmiş, 
nadide sünbüllere sahih olmuş, fakat çiçekci
liğe vefasızlık gösterip güzel güzel çiçeklerine 
birer isim koymamış ve onları isimleriyle tes
cil ettirmemişdi. Yine ilk defa •bu zatin yetiş
tirdiği al gülgO.ni bir karanfil İstanbulda bü
yük şöhret yapmış ve yalnız ·bu çiçek ilk sahi
bine nisbetle «Bekir Ağa» adını almışdı. · Ha
yatı hakkında başka kayde rastlanamadı; Müs
takimzadenin <<Tuhfei Hatta.tin» adındaki mu
teber eserinde Bekir -adı yo'kdur, Ebubekir adı 
altında hal tercemeleri yazılmış hattatlardan 
birinin bu Bekir Ağa olması gerekir, fakat han
gisinin olduğu tesbit edilemedi (B.: Ebübekir). 

Çiçekci ve hattat Bekir Ağa hicri 1111 (Mila
di 1699) da hayatda idi. 

Bibi. ; Tezkirei Şüku:feciyan 
·\. 

. BEKİR AĞA (Kalyoncu) ~ İkinci Sultan 
Mahmud zamanında sarayda Kiler Koğuşu iç 
oğlanlarından, gaayet narin vücud yapısı v~ 
pek dilber siması ile, tabi.r çağdaşı Enderun
lu Hafız İlyasındır, «bir duhteri saad ahter,>, 
kız zannedilebilir, etvar ve harekatı ile pek 
munis görünür ise de ruhen bıçkın meşrebdi, 
bazı alaıka ve temayülleri dolayısiyle o. za
manlar uygunsuzlukları ve baldırı çıplak •hay
talıkları ile meşhur tersanelilere be·nzetilerek 

, «Kalyoncu» lakabını almışdı; görünüşüne al
danan Sultan Mahmud bu genci bir ara gün
lük hizmetleri için yanına almak istedi, fakat 

. Kalyoncu Bekir Ağa Padişahın pek makbulü 
·ve tütüncüsü Şemsi Mehmed :Beyin nüfuzu
nu çekemedi; bir gün sila:hdar Ağaya «Ya o 
çocuk ya ben, eğer o kendi koğuşuna gönde
rilmezs.e beni padişahımızın hizmetinden af 
edin» diye haddini bilmezlik etti, silahdar 
ağa da, evvela ·Kalyoncu Beıkiri, sonra öa na
hoş dedikoduları önlemek için Tütüncü Şem
si Mehmetli koğuşlarına iade etti; hayatı hak
kında başka bilgi edinilemedi. Sene ,hicri 1239 
(Miladi 1823 - 1824). 

Bibi.: Hfdız İlyas, Vekaayii Letfıifi Enderuniye. 

BEKİRAĞA BÖLÜĞÜ - Bayazıdda Yan
gın Kulesinin hemen yanı başında bulunan 
İstanbul Üniversitesi merkez biriası evvela 
Seraskerlik · ve sonra Harbiye Nezareti . iken, 
ayni avlu - meydanda, bu binanın şimalinde 

bulunan askeri tevkifhane binasına takılmış 

olan isimdir ki, bu adı ilk müdürü olan şiddet 
ve zulümü ile meşhur ,Bayındırlı Binbaşı Be
kir Ağanın adından almışdır; 'bu ·bina tarihi
mizde en acı hatırasını, ikinci meşrutiyet dev
rinde, İttihad ve Terakki Fırkasının, · koca 
Türkiye İmparatorluğunu izmihlale götü
ren diktatörlüğü · zamanında bırakmışdır; o 
devrin Bekirağp. Bölüğü Tevkifhanesi müdürü 

. olan Salim Bey de orta çağın engizisyon zın
dancılarını hatırlatacak bir sima •olmuş, siyasi 
mazn4,Ular üzerinde sık sık tatbik ettiği el ve 
aya'k tırna,klarını sökme işkencesinden ötürü 

, «Tırnakcı Salim» diye şöhret bulmuşdur; eğer 
mevcud_ ise evla.dil ahfadına her halde :bırak
mışdır. 
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İkinci meşrutiyetin o . karanlık yıllarında 
Bekirağa Bölüğünde çile çekmiş siyaset adam
larından biri, bilföare İsmet Paşanın· yanında 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükumeti adı
na Lozan Sulh Muahedesini imzalayanlardan 
Dr. Riza Nur Beydk; merhum, «Cemiyeti 
Hafiye = Gizli Cemiyet» adlı eserinde Bekir
ağa Bölüğün,de şahid olduğu bazı mezalimi çok 
acıklı bir lisan ile anlatmıştır. Dr. Riza Nurun 
bahsettiği Gizli Cemiyete dahil olduğu için 
tevkif edilen ve Divanı Harbde muhakeme 
edilmek üzere Bekirağa Bölüğüne gönderilen 
ve o tarihde henüz 19 - 20 yaşlarinda bulunan 
Süleyman Sırrı Efendi adında genç bir maarif 
memuru da rumi 1335 (M. 1919) yılında «Be
ıkirağa Bölüğünde.. Orada neler gördüin ?» adı 
ile küçük boyda kırk ·beş sayfalık bir kifa:b 
neşretmi§_tir; aşağıdaki ,satırları · Süleyman 
Sırrı ,Efen dinin hatıralarından alıyoruz: 

«Bu zulüm ve bela mahbesi, inkıraza doğ
rµ sürüklenen memleketin f.ed akıbetine ağ
layan vatanperverlerin masum kanı ile ıslan
mışdır. }!u itisaf zındanı, masum ve günahsız 
vatandaşlar~n can çekişen iniltilerfai sağır ve 
dilsiz duvarları ile sarmış uğursuz bir binadır. 

«Beni Bekirağa Bölüğüne . götüren polis 
teslim olunduğuma dair imza istedi; •hapisha
_neye memur olan zat: · 

-- Kerataları sayı ile vermediler, imza 
istemez! dedi. 

«Polis ısrar ile imza alabildi. Sonra bana 
hergele diye hitab edince dayanamadım: 

- Bu kelimeyi size red ederim ve tees
süf ederim, ·bu meşrutiyet devrinde bir kalem 
efendisi ,hakkında ... 

- Tutun şu herifi!.. diye bağırdı. .. 
«İki nefer kollarımı tersine çe·virmeğ; 

başladı,. avazım çıktığı kadar lbağı!l'dım.'' 
«Bir güzelce dayak yedim; ayaklarıma ba

samadan neferler kollarımdan tutarak beni . 
koğuşa indirdiler, tekmelerle içeriye attılar. · 

«Kimi çağırsalar vatan haini vesaire gibi 
kelimatı tahkiıriye He çağırıyorlardı, gidenler 
benim gibi ikoltukda dönüyordu, ağız burun ' 
birbirine karışmış, yüzler kan içinde idi. Ayak
larında baklaları iri zincirler takılmış, ağlaya
rak sürünüyorlardı. Gecenin sükftnetinde bu 
zincirlerin sesi, üçyüzden fazİa mahbusu alan 
ve beş numara bir lamba ile· aydınlatılmış olan 
koğuşda ·. hüzün ve dehşet veriyordu. 

«Vaktiyle buraya bölükden yetişme, ce
simülcüsse, ,kaviyülbünye, cahil, okumak yaz
makdan bi behre Bekir Ağa adında ·bir zat me
mur edilmiş. Kabahatli efrad gelir gelmez da
yak atarmış. Bir falaka y~ptırıp odasında en 
mutena yere asmış, ara sıra mevkufları teftiş 
eder: « Ulan rahat durun; yoksa falakayı indi
ririm!» diye tehdid edermiş. Efraddan mah
kemeds beraat eden yahud müddetini doldu
rup çıkacak olanları da falakaya yatırarak ıriü
keinmelen döğer ve: · 

- İşte herif gördünya, bir daha buraya 
gelme!.. dermiş «Bekir Ağanın vefatından son
ra tevkifhaneye tayin olunan müdür ve muha
fızlaı;- içiride bizim mevkuf bulun~uğumuz za
manın müdürü Salim, tam manası ile zalimi 
müteveffaya rahmet okutmuştur. 

«Sopanın a'liedi elliden aşağı değildi. Da
yak atanlar gaayet 'iri cüsseli adamlardı; Arna
vudlukda isyan eden efraddan. olup cezalarını 
gardiyanlık ile idarei ödiye hapishanesinde -ge-
çiriyorlardı. · 

Demokrat Mı,ıstafa adinda bir genci so-
-pamn altına yatırmışlar;. cemiyeti hafiye-den 
filan haberi yok: - Söyle bakalım cemiyetdeıi 
kimleri tanıyorsun, 'bilhassa büyük zevattanı? 
demişler. . 

«Dayak . bu, düşünmüş, aklına kimse gel-
memiş, akrabasından Mustafa Natık Paşa gel
miş; haydi, paşayı da tevkif ettiler. 

«Çocuğu bir gece. çağırıp kahveler, limo-
natalar, salon sigaraları iie .ikrama başlamış
lar, ·bakmış ki yalan söyledikçe• hüsnü mua
mele, uydurmaya ;başlamış: - Kamil Paşa da 
dahil; Mustafa Natık Paşa ile onun konağina 
gittik, Mahmud- Şevket Paşanın katline dair 
müzakere oldu ... 

«Dayağın şayanı dikkat olanı domuz to
pu idi. Bacaklar zorla (ön taraftan ens,eye ka
dar çevrilip bağlanır, sonra rast gelen. sopayı 
patlatırlar; bu sftretle dayak yiyenlerin ekse
risi bayılır, üzerine bir teneke su döküp ayıl
tırlar, .bir sigara ikram ederler. 

· «Her dayaıktan sonra yerler kan içinde 
kalırdı. 1Bil iltizam, mevkuflara, biribirine da-
yak attırırlardı. · 

«Gözlüklü -Mustafa ile Hacı Kemale takı
lan zincir Mahmudiye gemisinin büyük bak
_ lalı zinciti idi, ancak üç insanın yardımı ile 
ayak yoluna götürülürlerdi; onları, yüz okka-
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lık zinciri boyunlarına dolayarak döğerler

miş. 

«Her gün kışlanın altını üstünü süpür
mek, sulamak, abdesthaneleri temizlemek bi
zim vazifemizdi. Akşamları lambalara gaz dol
dururdum. Verilen işi bitirince_ ·oturur, genç 
yaşımda asılacağım diye acı acı düşünür idim. 
Riza Nur Bey Cemiyeti Hafiye adlı kitabında 
benim için şu satırları yazıyor : 

Bir gece bağrışmalada uyandım, dinle
dim. Değnek darbeleri arasında bir sadayı mü-
tehevvir bağırıyordu : · 

- Vur!.. Vur!.. 
Bir aralık dayak sesleri kesildi, lakin ga

zabını yenememiş· olan vahşi, daha bitmedi di
yordu. Dayak yine başladı, dayağın devamı
na rağmen ahlar, figanlar kesildi, madriıb ba
yılmış olacaktı, yüz değnek kadar saydım; saa
te baktım, gece yarısını üç saat geçiyordu. 
Tüyler ürperten dehşetle uyikum kaçtı, büzül
düm kaldım. Sabah oldu, bir alay mevkuf ko
ridoru suladıktan sonra ellerinde ,kovalar pa
çavralar odamı temizlemek: üzere içeri girdi
ler. Bunların birisi 19 - 20 yaşlarında bir ço
cuk, yüzü ayni sarı bir kamelya rengini almış, 
gözlerinde dehşetli aza'bların yorgunluğu oku
nuyordu, ölüm korkusu aşikar görünüyordu._ 
Bu çocuğun akşamları gazcının ardında -gaz 
tenekesini taşıdığını, her geldikçe -gözlerimin 
içine_, benden bir şeyler bC?kler gibi bakan 
gene olduğunu hatırladım. Sonradan öğren

dim, bu çocuk maarif memurlarından Sırrı 

Bey imiş. ' 

<<Riza Nur Beyin ölüm korkusu dediği 

doğrudur; gene yaşımda asılacağımdan ödüm 
kopuyordu. 

«Yatağım otları çıkmış bir minderle bir 
beylikten ibaret: yastık yok, ayağımdan fötin
leri çıkarub minderin -altına: koyub yükselti
yordum. Onbeş gün sıcak yemek yemedim. 

<<Her yeni gelen mevkufa, dışarda, Cemi
yeti Hafiye suçlularına ne ceza verileceği ka
naati dolaştığını soruyordum. Hep idam edi
lecekler deniliyormuş. Bir gün dört hukuk ta• 
lebesi getirdiler, onlara da sordum: Ce~a ka
nununun bilmem kaçıncı maddesince idam!.. 
dediler. 

Bir akşam da Mahmud Şevket Paşa Be
kirağa Bölüğünü teftişe geldi. Koğuşda ilk 

yatakta ben yatıyordum, sual benden başladı, 
beni cemiyetin müessislerinden diye takdim 
ettiler. Mahmud Şevket Paşa yukarıdan aşa
ğıya beni bir süzdü: 

- Oğlan! .. Seni babanla beraber Baya
zıdda sallandıracağım! .. dedi». 

Teessürü, bir gece kendisini intihara ka
dar götüren ve ölümden mucize kabilinden 
kurtulan Süleyman -Sırrı Efendinin Bekir ağa 
Bölüğü hatıraları, burasını gereği gibi anlat
makdan çok uzakdır. 

Biz öyle zannediyoruz ki Bekirağa Bölü
denilen -bu ceza evi hakkında söylenile gelen 
şeyler çok mübalagalıdır. Binbaşı Bekir Ağa 
ve Tırnakcı Salim muhakkak ki çiırkin hatıra 

· bırakmış insanlardır; fakat bu tiynetde adam
lar daha sonraki devirlerde de görülmüştür; 

hatta yine · bu Süleyı'nan Sırrı Efendinin hatı
ralarından öğreniyoruz, Bekirağa Bölüğü, 

müthiş tırnakcı Salimi ile beraber garib, es
rarengiz bir -hürriyet havası taşımaktadır; aşa
ğıdaki satırları da ayni kitabdaiı. alıyoruz: 

«.. Zalim Salimin sarhoşluğ\:l ramazan 
münasebetiyle i.nıkitaa uğradığından geceleri 
yanımıza gelmiyor, diliyle ve kırbacıyla biz-i 
haşlamıyordu. Gümrük ketebesinden Nurullah 
Beyle Hafız Kemal Efendi vesair arkadaşlar _ 
şarkılar okuyor ve taklidler yaparak eğleni

yorduk. Bizi döven gardiyanlarla da dost ol
muş idik. Müddeti ömürlerinde tiyatro, orta 
oyunu gibi şeyleri görmemiş, olan bu adam
·lar kayın pederimin tertib eylediği orta oyu- · 

· nunu &eyrederek pek ·beğenmişlerdi. .. ». 
Gene adamın hatıralarının ilk satırların

da tasvir ettiği tevkifhane ile _yukarıdaki s;ih
ne tam bir tezad halindedir. Gizli İhtilll Ce
miyet! ıkurma ve taklibi hükftmet · tasavvuru 
suçundan tutuk kimselerin _ geceleri orta oyu-

. nu oynayacak serin kanlılıklarını da ancak 
avam tabakasına mensub kimselerde bulmak 
mümkündür. 

Garib bir tarih cilvesidir, 1918 de, ikti
dardan, vatanımızı felakete sürükledikden son
ra çekilen İttihad ve Tera:kki Fırkasının er
kanı da tevkif edildiklerinde bir müddet bu 
Bekirağa Bölüğünde kalmışlardı. 

Bekirağa Bölüğü binası 1950 yılından 

sonra yıktırılmıştır. 

Muzaffer Esen 
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BEKİR BEY (Aşcıbaşızade) - 1900 ile 
1905 arasında Üsküdarda Tunusbağında otu
rur Babıseraskeri ketebesinden fevkalade 
güzelliği ile meşhur bir gene idi, Aşcıbaşıza
deliği dedesine nisbetle olacakdır, babası bu 
Bekir Bey küçük iken Galatada bir içki ale
minde bir çengi kadın yüzünden vurulmuş, 

Bekir Bey yetim büyümüş, üstünde baba bas
_kısı olmadığı halde gaayet mazbut, afif, beş 
vakit namazında sofu ıneşreb ·bir gene idi. 
Anasının Dama~ Salih Paşa ile akrabalığı var
dı, Paşa bu Bekir Beyi çok himaye etmiş ve 
hatta kaleme dahi o yerleştirmişdir; Mahmud 
Şevket Paşanın katlinde Salih Paşa. cinayetin 
ınürettiblerinden biri olarak ittiham ve idam 
edildiğin~e Bekir Beyi de tevkif ettiler, o za
man yirmi dört yirmi beş· yaşlarında, evli ve 
iki çocuk sahibi idi, Beıkirağa Bölüğünde hay
li işkence gördü. Bu satırların mu1harriri de, 
bu suikasd ile alakalı tevkif edilmiş v,e Sinob 
Zındanın~ gönderilmişdi (Bumaddeyi yazan 
Tevfik Efendi 1945 - 1950 arasında vefat et
mişdir). Bizden bir hafta sonra da Bekir Bey 
geldi, muhakeme etmeden mahkum etmişler. 
Bir sene kadar ayni höcrede yattık kalkdık 
yataıklarımız yanyana idi; bir gece sabaha kar
şı beni uyandırdı: «Tevfik, hayırdır inşallah 
bir rüya gördüm, bir ermeni Talatı, Enveri, 
Cemali gözümün önünde birer kurşunla öl
dürdü» dedi; bu yıllarca sonra hakikat oldu. 
Bir gün de sabah namazında birden ağlamaya 
başladı, selam -verince sordum: «Benim sebi
limi tahliye edecekler, sevinç gözyaşıdır» de
di, boynuma sarıldı yedalaşdı, hakikaten iki 
gün sonra Aşcıbaşızadeyi serbest bırakdılar. 

Ayyaşlığı ve türlü rezal~leri yüzünden 
yüzbaşılıktan matrut Nail Bey adında biri 
vardı, 1900 - 1905 arası · -bir akşam Galatada 
Ba'.loza geldi: «Tevfik Efendi, İstanbul kazan 
sen· kepçe, gezer dolaşırsın, Üsküdarlı Aşcı
başızade Be:kir ·Bey adında ketebeden bir gene 
var, tanır mısın?»; tanıdığımı, fakat muarefem 
yakdur dedim: <<Stıreti beşerde melek, ·ben 
bugün o beyi Bayazıd Camii şerifi şadırvanın
da abdest alır iken gördüm, oradan Eminönü
ne ininceye kadar şu nevzemin gazel vücud 
buldu» dedl İstinsah etmişdim, Sinobda ken
disine okudum: «Hamdolsun, -mescidi bildik, 
meclis bilmedik, kendimizi kalenderler şer-

rinden hıfzettik» dedi · idi. Nail Beyin gazeli 
şudur: 

GAZEL 

Şadırvanda gördüm eylerken vuzii 
Dökem didim payine ben ahı rii 

Ol_ dilberi hüsni müstesnadır kim 
Hanlar padişahlar eyler serfürii 

Ruhlerine avizeler reşk ider 
Meclise ettikde teşrif o mehrii 

Mescide vard,ıkda niiri ala niir 
Mihrabı aşk olur ol keman ebru 

Yüz koy kokla Nail basdığı -yeri 
Gelir miskü 'anberden de bir hoş bii 

Kimdir deyii süal eyler _iseniz 
Aşcıbaşızade Bekir Beydir bu! .. 

Merdivenköylü Tevfik 

BEKİR ÇAVUŞ (Simitci) - Hicri 12S0, 
miladi 1864 senesinde Gedikpaşada, o zaman
ların a-detince geceleri fırından yeni çıkmış 
taze, sıcak sıcak simit satar onaltı' yaşlarında 
ve eşsiz güzellikde -bekar uşağı, diyar .garibi 
Safranbolulu bir çocukdur. 

Bir gece Gedikpaşa Tiyatrosunda «İstan
bulun Fethi» adındaki bir piyes ilk defa 
oynanıyor imiş; tiyatro hınca hmç dolmuş. 
Piyesde, İmparator Konstantinden ırüşvet 
alan Sadırazam Halil Paşa ile İmparator ara
.sında muhabere vasıtası olan bir çavuş rolü 
varmış, çavuşun oyundaki adı Süleyman imfş-; 
sahneye dört beş defa çıkacak, «Evet efendi
miz; Başüstüne Efendimiz; Sadırazam Hazret
leri selam ederler» gibi bir kaç lafı olan bir 
rol imiş; kim ise bu rolü ifa edecek figüran-ak
tör bir meseleden kızmış, perde açılınca ti
yatrodan kaçmış; tiyatro direktörü, her halde 
Güllü Agob olacak, şaşırmış, sokakdan biri
ni bulub sahneye çıkarmaktan başka çare yok, 
dışarı fırlamış, bu Simitci Bekire rastlamış, 
oğlanın tablasındaki bütün simitleri satın al
mış, kaç simit parası ise bir_ mislini de bahşiş 
vermiş, güzel çocuğu alelacele bir çavuş kı
lığına sokmuş, her çıkışında söyleyeceklerini 
kuliş arasında talim ederek sahneye çıkarmış. 
Zeıki oğlan Çavu.ş Süleyman rolünü muvaffa. 

. kiyetle başarmış, üstelik halkı güzelliği ile de 
teshir etmiş, hatta seyircilerden, bu kadar 
dilber bir gence bu sevimsiz rolün, verilmesi-
ne kızanlar olmuş. 
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Ertesi gece kumpanyaya Süleyman rolü 
için .baska bir figüran bulunmuş, fakat halk : 

- Dün geceki Süleymanı isteriz! diye 
öyle bir nümayiş yapmış ki, Güllü Agop (?) 

erteşi gün Simitci Bekirin izine, peşine düş
müş, bulmuş, ömründe göremiyeceği bir para
yı vererek kandırmış, fırından çıkartıp kum
panyasına almış. Oğlanın simitci fırınındaki 
hemşehrileri ayaklanmışlar, Zabtiye Nazırlı

ğına giderek ermeninin,. beş vakit namazında 
bir müslüman evladım oyuncu yaptığını, bu 
namussuzluğa asla tahammül edemiyecek
lerini arz etmişler, mesele büyümüş, fırın 

uşakları galebe çalup Bekiri tiyatro kumpan
yasından geri almışlar, öylesine ki1 çocuğu 

hemen o eivardaki Gedikpaşa Hamamına so
kup ,boy abdesti aldırtıp tövbe ve istiğfar ile 
tecdidi iman ettirdiıkden sonra fırına .götür
müşler ve simit tablakarlığından çıkarup ha-
murkar yamağı yapmışlar. · 

Vak'a ~adişaha kadar aksetmiş, Simitci 
Bekiri merak etlen Sultan Aziz oğlanı 'huzu
runa getirtmiş, bunu fırsat bilen güzel çocuk 
padişahın ayaklarına kapanarak kendisine 
düşman kesilen ve oyunculuğa heves ettiği 

için her vesile ile haıkaaret etmeğe başlamış 
olan hemşehrilerinin cevrü · cefasından kur
tarmasını istirham etmiş, padişah da hemen o 
anda Bekiri saray muhafız -kıt'asına nefer yaz
dırmış, bir kaç zaman sonra da Simitçi Beıkir 
hünkar çavuşu· olmuş. 

Abdülaziz ne zaman sarayından çıksa bu 
güzel çavuşunu daima maiye~inde bulundu
rurmuş, hatta 1867 de Avrupaya giderken de 
beraberinde götürmüş, o zaman Bekir Çavuş 
19 - 20 yaşlarında bir gene imiş. 

Bibi. : Vasıf Hiç. Not; Mir'.atı İstanbul mü
ellifi Mehmed Raif, oğlu General H. R. Ayyıl
dızdaki notları. 

BEKİR EFENDİ (Matbaacı) - İkinci Ab
dülhamid -devrinde Matbaai · Amire (Devlet 
Matbaası) müdürlüğünde bulunmuş ve sonra 
Vezir Hanında bir matbaa açmış,. zenginliği 
ve so:iı' derecede 1hasisliği ile tanınmış bir zat; 
Karadeniz Yalısında İnebolu,. Giresun yolun
da Zonguldak'dan gelmiş, memleketinin fu
karasından iken İstanbulda zengin olduktan 
sonra o tar.aflarda da emlak, akar ve çiftlik 
sahibi olmuştur; 1900 - 1912 arasın-da seçkin 

bir mizah muharriri olup bilhass.a Karagöz 
Gazetesinde çalışan, bu münasebetle «Kara
göz muhmud», ·bir tık olarak daima gözünü. 
kırpıştırdığı için de «Kırpışık Mahmud» diye 

! 

anılan Mahmud Nedim Beyin babasıdır. Me-
lih bir yüze sahih olan, gaayet nazik, zarif ve 
gece gündüz içen Mahmud Beyi, tek erkek 
evladı olduğu halde sefahatle suçlayarak evin
den· koğduğu, bu gene adamın yıllarca İkdam 
gazetesi muharrirlerinden Ekrem Reşad Be
yin evinde selamlık odasında barındığı söy
lenir. Nihayet insafa gelerek bğlunu memle
ketindeki ciftliği~e göndermiş ve Mahmud . 
Bey orada, gene yaşında, bir kış gecesi dona- . 
rak ölmüştür. · 

Bekir Efendinin büyük servetini, matbaa
sının işlerinden ziyade o -devrin zabıta amir~ 
leri ve bilhassa zabtiye nazırları ile kurmaya 
muvaffak olduğu yakınlık sayesinde yaptığı 

muhakkak .gibidir; siyasi suç isnadı ile ma
sum .olarak tevkif edilenler, masumiyetlerini 
ancak bu Bekir Efendinin tavassı,ıtu ile isbat 
edebilmişlerdir. Yine o devrin .namlı gazete 
patronlarından Basiretci Ali Efendi (B.: Ali 
Efendi, ·Basiretci). «İstanbulda yarım asırlık 
vekaaayini mühimme» adını taşiyan hatıra

larında bu hususu açıkca yazıyor : 

«MuharrirlerimiZiden Hayreddin: '«Avru
pada gezeteciler o kadar mfı.te·berdir ki, bun
lardan hariciye nazırlığına kadaı;:_ yükselenler 
vardır, Türkiyede ise bir zabtiye neferi ·kadar 
haysiyetleri yoktur» diye bir fıkra yazmışdı. 
Zabtiye neferip.i tahkirden tevkif edildim, Di-, 
vam Zabtiyede doksan gün habse mahkum ol-
dum. Bir saat sonra, evvelki hapislerin-de ol
duğu gibi Matbaai' Amire müdürü Bekir Efen• 
diyi çağırtdım, Zabtiye Müşürü Paşaya aid ol• 
mak üzere yüz elli lira maktu fidyei İıecat res
mini verdim, iki saat sonra da tahliye edildim. 

«Havadis olarak Üsküdarda Haremeyn 
tercümanı ak hadım ağalardan Hasan Efendi
nin öldüğünü yaşmışız, bu adam Valde Sulta
nın bendeganından · imiş. Basiretde okumuş, 

çok müteessir. olmuş; meğer adam ölmemiş, 
gelmiş, beni öldürdüler diye Müşür Paşaya 
şikayetde bulunmuş, <<yalan haber verişi ile 
Valide Sultanın teessürüne sebe·b olma» su
çundan yüz yirmi gün hapsime karar -verildi. 
Allah razı olsun -Bekir Efendi bu sefer de yüz 
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yirmi lira masrafla beni iki saat sonra halas 
etti. 

«Ne zaman tevkif edilsem, mah!mshane
deki eşirra iki. üç saatlik misafirimiz . geldi 
derlerdi»·. 

BEKİR EFENDİ (Naslicli) - Asker res
sam ve kartograflardan; 1861 de doğdu 1881 de 
yirmi yaşında iken Harbiye Mektebinden me
zun olarak 3 üncü Manastır Ordusuna verildi · 

. . ' 
1893 de yüzbaşı oldu; 1894 de harita ve resim 
yapmakdaki hüner ve kıymeti takdir oluna
rak İstanbulda Mektebi Harbiye Matbaası res
samlığına tayin edildi. 1900 yılına kadar bu 
va~ifede kaldı. Bu tarihden sonraki hayatı 

hakkında bir şey bilmiyoruz. 

Bibi.: P, ;Boyar, Türk Ressamları 

BEKİR EFENDİ (Sahibiayar Delizengin) 
- Üçüncü Sultan Selim devri ricalinden; is
tanbula 17 44 - 1--7 45 arasında Ana doludan ya
lın ayağı yarım pabuclu on •beş yaşında · bir 
bekar uşağı olarak gelmiş idi, vilayeti tesbit 
edilemedi; boylu boslu, .güçlü kuvvetli- bir 
gene irisi idi, hemşehri himayesi ile ,Darbha- · 
neye hammal olarak girdi ve uzun yıllar ham
mallıık yapdı; sön derecede zeki idi, fakat he
vesi olduğu halde kaba ve ağır işi icabı oku
ma yazma öğrenememiş, caJ.ıil kalmışdı, . bir 
klişe halinde· ancak adını yazabilirdi; Darbha
ne memurlarına hulul' etti, Darbhane işleri
ni de iyi kavradığı için hamallıkdan kati'b
liğe (!?) yükseldi, bir müddet sonra Darbhane
de mühim bir memuriyet olan Kepçe Katib
liğine terfi etti; giderek ayarcı, ayarcıbaşı ol
du; nihayet Darbhane Emini, Üçüncü Sultan 
Selim zamanında da, Nizamı Cedit ıslahatın
da Darbhane Nazırı oldu. Çalışdığı ve nihayet 
bütün idaresini eline aldığı müessese dolayı
sı ile İstanbul sarrafları ile yakın münasebet 
tesis etmişdi; her halde meşru denilemez, en 
hafifinden tefe yolu ile büyük bir s~rvet yap
dı ve kendisine «Delizengin» lakabı ta-kılacak 
kadar . nümayişli yaşamaya başladı; Nizamı 
Cedidin başlıca tarafdarlarından biri oldu· 

' 
mutaassıb muhafazakarlar ile yeniçerilerin 
düşmanlığını kazandı; ,iradı Cedide adı ile ko
nulan yeni vergide büyük suiistimaıİere ka
~~şdı, amme nefretini üzerine çekdi; 1807 de 
U çüncü · Sultan Selimi ·. tahtdan çekilmeye 

mecbur kılan ve tarihimizde Kabakcı Vak'ası 
diye de anıian yeniçeri ihtilalinde padişahdaıı 
başları istenilen devlet eiikanı arasında Deli
zengin Bekir Efendi ilk hatıra gelenlerden 
oldu ki, o tarihde 78 - 80 yaşlarında, çağdaş
tarının tabiri ile bir piri fani idi. Babıalide Kür 
Odası.na bitişik küçük bir odada boğularak 

idam edildikden sonra gövdesinden ayrılan 

ak sakallı başı ihtilalci yeniçerilere yollandı; 
ayaklar ·altında, tekmelenerek hakaret gördü; 
sonra bir çukura atıldı, kayboldu. Başsız ce
sedi ailesine teslim edildi, Karacaahmed me
zarlığına ~~fnolundu. Konağı ve yalısı ihtilal
ciler tarafından yağma edildi. 

Bu zati, Darbhanede ayarcıbaşılık yapmış, 
çağdaşı diğer bir Beıkir Efendi ile karışdırma
malıdır; öbür Sahibiayar Bekir Efendi vezir ol
muş- ve· Paşa unvanı Üe Halebde ölmüşdür. 

. Bibi.: Ebubekir Efendi, Vak'ai Cedid· Ah- . 
med Cevdet Paşa, Tarih; Osmaniı Tarih En~üme- ' 
ni Mecmuası, IV; Ata, Enderun Tarihi, III. 

BEKİR EFENDİ (Şekerci Hacı) - Türk 
şekerciliğini dünya üzerinde şöhret yapan, 
Türk şekerciliğini ,yurd içinde ve dünya yu
zünde tam hak ve sala,hiyetle temsil eden Ha
cıbekir müessesesinin kurucusu; Kastamonu
nun Araç kazasında tesbit edemediğimiz 'bir 
tarihte doğmuşdur; torunu ve :hfilen büyük 
müessesenin sahibi ve ikinci -kurucusu Ali 
Muhiddin Hacıbekirin aile rivayetlerine daya
narak anlattığına göre evvela tahsil için Hami• 
diye Medresesine girmiş, sonra iş ve ticaret ha
yatını daha cazi'b bularak bir şekercinin ya
nında çırak olmuşdur ve 1777 yılında Bağçe
k~pu~unda, zamanımızda dünya şöhreti olmuş 
dukkanın . bulunduğu yerde kendi hesabına 

şekercilik yapmağa başlamışı:lır; çıraklıkda 

ı:: biriktirdiği cüz'i bir parayı sermaye olarak 

kullanmış, işine· canla başla bağlanmış, bilhas~ 
sa lokum ve akide şekerlerinde en üstün ne
faseti elde etmeğe muvaffak olmuştur; şeker
leri İstanbulda nam almış, İkinci Sultan Mah
mud, Osmanlı sarayında en güzel akideler ve 
lokumlar yapıldığı halde · Bağçekapusundaki 
şekerci Bekirin şeıkerlerini sarayının mamu
latın~ tercih etmiştir. 

Bekir Efendi 1817 - 1820 arasında hacca 
gitmiş, bu tarihdel}. sonradır ki, müessese 
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«Hacıbekir>> adını almışdır. (B. : Hacıbekir; 
Hacıbekir, Ali Muhiddin). 

Büyük Türk şekercisinin, esefle kayde
deriz ki, ölüm tarihi de bilinmiyor. Muhterem 
torunu, Abdülazizin cülusunda~ bir kaç sene 
evvel (yani 1858 - 1861 arasında) doksan ya
şını mütecaviz olarak ölmüşdür diyor. Bu tak
dirde 1860 - 1863 arasında doğmuş olması ve 
14 - 17 yaşlarında da dükkan sahibi olmuş bu-
lunm!lsı gerekir. . 

Abdülmecid zaınanmda İstanbulda yaşa
mış çok değerli İtalyan ressamı Preziosi'nin 
bir Türk şekercisi resminin Hacı Bekir Efendi 
olduğu rivayeti sadece şirin bir yakışdırma

dan ibarettir. -
Mehmed Ali Akbay 

BEKİROĞLU (Salahaddin) - Zamanımı
zın Saıihaflar Çarşısının üstün değerli Kitab
.cılarından; 1899 yılında Erenköyünde eski ti
ren istasyonu civarında aile milki olan bir ev
de doğdu, ·babası Eginli celeb Bekir Efendi
dir; üç kardeşin en küçüğü olup ilk tahsilini 
Koskoda Ragıb Paşa kütüphanesindeki· füti
dai mektebinde yapmış, sonra Bayazıd ve 
Erenköy rüşdiyelerinde okumuş ve Haydarpa
şa Alman Ticaret Mektebine girmiştir. Uzun 
boylu ve vücud yapısı da levendane, gösteriş
li olduğu için Birinci Cihan Harbinde tasıhihi 
sin kanununa tabi tutularak 1915 de on altı 

yaşında iken askere alınmış, 1. Kuvvei Sefe
riye 3. Fırka (Fırka kumandanı Refet Bey, 
Gnl. Refat Bele) erkanı ,harbiyesinde süvari 
postası olarak Kanal ·harekatına, sonra 167. · 
Alay müfrezesinde Kafkas harekatına iştirak 
etmiş; Mu~ul, Bağdat, Kütelamareyi dolaşar_ak 
mezO.nen Istanbula dönmüş, harb sonuna ka
dar Uzunktiprünün Pav
li Köyü (Bugün Pehlivaıi 
köyü) istasyon kuman
danlığı emrinde pasa-
port memurluğu yapar 
iken mütarekenin ilanı 

ile terhis edilmişdir. Ba-
ba mesleği olarak bir 
müddet toptancı et tica- ~ • . , l 
reti yapmış, 1926 da '~,,. - ,r/ 

l,,,,,..l <o_ 
ı/ı,~ Pangaltıda bir kasab '·· · 1.,, 

dükkanı açmış, aynı, yıl 

içinde Musul meselesi 
Salahaddin Bekiroğlu 

(_Resim: B. Şeren) 

dolayısiyle otuz beş günlük ihtiyat askerliği, 
sermayesinin yabancı· elinde heder olmasına 
sebeb olmuş ve aslında mizacı da kasablıkla 
bağdaşamadığı için bir iki sene kadar işsiz do
laştıktan sonra 1928 de koltukculuğa başlamış, 
bu meslekte de 1932 senesine kadar dört yıl 
kalmıştır. 

Tahsili yarım kalmış olmasına rağmen 

okuma zevkini hiç ·bir zaman kaybetmemiş 

olan Salahaddin Bekir oğlu, koltukculukda 
eline geçen kitapları hem karıştırıp okumuş, 
hem de satmış olduğundan son meslek olarak 
kitabcılıkda tkarar kılmış ve 1938 de Baya
zıdda Sa!hhaflar Çarşısının dışında 29 ıüıma
ralı dükkanı tutarak ancak otuz lira sermaye 
ile kitabcılığa başlamıştır, o küçücük dükkan~ 
da kazandığı para ile 1943 de evlenmiştir; Sah- . 
haflar Çarşısı yangınından sonra, sabık İstan
bul Valisi ve Belediye Reisi Ord. Prof. Dr . 
Fahreddin Kerim Göik.ayın himmeti ile yeni 
Sahhaflar Çarşısı · kurulur ve sahhaf esnafı 
dükkan sahibi edilirken Salahaddin Bekiroğ
lu da 1953 de bu çarşıda halen bulunduğu 
dükkana yerleşmişdir ki, çarşıya hırdavatcı

lar çarşısı tarafından girildiğine göre birinci 
kısımda sol koldaki son dükkandır {B. : Sah
haflar Çarşısı). 

İki erkek evla:d sahibi, hoş sohbet, adam
dır; dükkanı bir . .satış yerinden ziyade karışık 
bir depoyu andırır, dos~larına « bir nizama ko
yacağım» vaadi 19.53 den beri süre .gelmekte
dir, ama o dükkan_ın o· halinde de bir şirinlik 
vardır (Ekim 1960). 

BEKİR PAŞA - Onaltıncı asır sonları 
ile onyedinci asır başında yaşamış vezirler
den, Şehremininde Seyyidömer · Mahallesinde 
kendi adına nisbetle anıla gelen camiin banisi; 
hicri 1024 (Miladi 1615) de vefat etmiş, Top
kapusu dışında Takkeci Camiinin karşısında 

· Yalnız Selvi diye anılan kabristan sofaya de"f
nedilmişdir (B. : · Bekirpaşa Camii). 

Bibl. :' Hadikatül Cevami, ı. 

BEKİR PAŞA (Defterdar} - On yedinci 
asır vezirlerinden; İstanbulda Marmara ,yalı-· 
sında Davudpaşa İskelesinde sur dışında Da
vudpaşa İskelesi Mescidinin banisi (B. :: Da
vudpaşa-- İskelesi Mescidi); , Üçüncü Mehmed, 
Birinci Ahmed, Birinci Mustafa, İkinci Os
man ve Dördüncü Murad zamanlarında mfüi 

' 
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mülki ve askeri vazifelerde ehliyed ve doğru
lukla hizmet etmiş, tecrübeli, vakarlı, malu
matlı bir vezirdi; 1636. da l,\facaristanda Ta
meşvar valisi bulunur iken Erdelde -isyan et
miş olan Rakociye karşı girişilen askeri hare
kat sırasında -bir bozgunun suçu, hiç i~gisi ol, . .ı 

matlığı halde Serdar Nasuhpaşazade Hüseyin 
Paşa tarafından bu za.tin. üzerine yükletildi, 
valiliikden azledilen Bekir Paşa elleri ve ayak
ları zincire vurularak İstanbula getirildi, yol
da muhafızlarına: «Söyletirler ise hakikati 
öğrenirler, söyletmezler ise gadir ile şehid -
ederler» de-diği rivayet olunur. İstanbulda Di
vanı Hümayuna çıkarıldığında kendisine mü
dafaa hakkı verilmedi, yaşı sekse.tı sularında 
olduğu halde idam olundu. 

Bibl.: Naima, III. 

BEKİR PASA (Kaptanıderya) - On seki
zin.ci asır vezirl;rinden, Ebube·kir Paşa dıye 
de anılır; 1723 - 1724 yilları arasında İsta.n~ 
bulda Aksarayda Çakırağa Cemii karşısınd~ 

· f evkaani bir taş mekteb ile altında bir sebil 
yaptırmışdır (B. : Beikirpaşa Mektebi; __ Bekir
paşa Sebili). Doksan yaşını aşkın olarak hicri 
1171 (Miladi 1757 - 1758) yılında ölmüş ve ha
yır eseri mektebinin avlusunda -defnedilmiş
di. 

BEKİRPASA CAMİİ ...- Sehremininde . . . 
Seyyidömer Mahallesinde Kızılelma Cadde-
sinde kendi adını taşıyan sokak-da; dört kagir 
duvar üzerine kiremit örtülü bir çatıdan iba
rettir; kayde değer hususiyeti alelMe bir yapı
dır. 1955 - 1960 arasında semt sakinlerinden 
Dr. İzzet Meriç ve bazı hayır sahihlerinin him
meti ile -tamir edilmiştir. Banisi 1615 de vefat 
etmiş olub Topkapusu dışında niedfun olan 
Bekir Paşadır; Camiin mimarı Hafız Ahmed 
Efendi adında bir zat olup kabri camiin hazi
resindedir (1961). 

Hakkı Göktürk 

BEKİR PAŞA MEKTEBİ - Aksarayda 
Çakırağa Camii karşısında idi, mektebin banisi 
olup. hicri 1171 (mila'di 1757 - 1758) de vefat 
etmiş olan Dam ad · Bekir Paşa da ,hayır. eseri 
pektebinin avlusunda medfun idi; 'bir zaman
lar İstanbulun pek ünlü mahalle mekteblerin
den biriydi, harab halde iken banisinin kabri 
ve bir sebiliyle beraber, Aksaray tarihi sima-

sını yok eden Menderes İm~rı dediğimiz van
dal kazmaları kaldırdı. 

BEKİRPAŞA SEBİLİ - Aksarayda Ça
kırağa Camiinin karşısında, ayni hayır sahi
binin eseri bir taş mekt_ebin_ altında idi, fev
kaani mekteb ile beraber harab bir halde, Si!

bil, bir taşcı dükkanı olarak kullanılmakda 

idi; ,kitabesindeki tarih beyti şudur: 

İderken fikri tarihin simaa bir nida geldi 
Ebılbekirin sebilü mektebin makbul ide Allah 

Sene 1136 (miladi 1723) 

Hayır sahibi B~kir yahud Ebubekir Paşa 
bir ara kaptan paşalıık yapmışdır, kabri de 
mektebinin yanında idi, Aksarayın tarıhi si
masını ·yok eden Menderes İmarının vandal 
kazmaları .ile mekteb ve kabriyle beraber k~l
dırıldı. 

Bibl. : İ. Kumbaracılar, İstanbul Sebilleri. 

BEKİRPAŞA SOKAĞI - Şehre~ninin 
Seyyidömer Mah,allesi sokaklarından, 1934 
Belediye Şehir Rehberinin 10 numaralı paf-
1asıiıda, her iki başı Kızılelma Caddesi üze
rinde gösterilmiş i-ki dirsekli bir sokakdır. Kı
zılelma Caddesinde, Millet Caddesi tarafından 
gelindiğine göre, birinci ıkavuşakda sol köşede 
sokağa adını veren Bekirpaşa Camii bulun
maktadır. Sokağın hemen .bütün evleri bağçe
lidir, çoğu ahşab birer ikişer katlı yapılardır. 
Bu sokakdan Yonçalı Sokağına -bir geçid var
dır. Birinci dirsek dönülünce, sokağın orta
sında bir gece kondu 'görülür __ (!), öyle ıki yol 
birden daralıp bir geçid halini almışdır. 

Bekir Paşa Sokağı bütün boyunca bakım
sız bir toprak yoldur (Kasım 1960). 

Hakkı Göktürk 

BEKİR PEHLİVAN (Kazıkeı Kara) -
Geçen asrın ortasında, Abdülmecid devrinin 
baş pehlivanlarından; doğum ve ölüm tarih
leri ·,bilinmiyor, hayatı da karanlık içindedir; 
Türk güreş tarihi üze1"inde çok çalışdığı halde 
kaleminden daima ava.mi çeşnide güreş hika
yeleri çıkmış olan merhum Sami Karayel, Mu
allim Ahmed Halid Kitabevi tarafından neş
redilen «En Meşhur Türk Pehlivanları» adlı 

eserinin 3. kitabını bu· namlı pehlivana tahsis 
ettiği halde hayatını aydınlatma yolunda pek 
az şey söylemiştir; aşağı-daki satırları bu kitab-

.. dan alıyoruz: 
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«Akkoyunlulardan Sivasa hicret idüb yer
leşmiş bir ailedendir, Sivasda doğmuşdur , pek 
gene yaşda karakucak güreşine başlamış, Yoz
gatlı meşhur Kara Manda, Tosyalı Kel Abdul
lah, Amasyalı Yörük Oğlu ve Tokadlı Deli Oğ
lan ile müthiş güreşler yapmışdır; sonra Ru
meliye geçmiş, Deliormanda yağlı güreşe baş
lamış, Kırkpınarda da baş pehlivanlar arasına 

iriliğinde kabarmış adale parçaları vardı, çok 
çetin, acı pehlivandı. · 

«İstanbulda kaldığı günler içinde saray
da Abdülazizin huiurunda saray baş pehlivanı 
Arnavudoğlu ile bir huzur güreşi yapdı, Ar
navudoğlunun parmağı çıkdığı için güreş ya
rım kaldı. 

girmiştlir. <<Hac niyeti ile İstanbuldan ayrıl<;hkdan 
«J{azıkcı Kara ,Bekır iki metreye yakın sonra Kazıkcı . Kara Bekir Pehlivandan bahse. 

boya malik, iri 'kemikli, fevkalade müşekkel -dilmez olmuşdur; ner.ede öldü, nereye gömül-
adaleli, iti .elli, iri ayaklı, hiç yağı olmayan örs dü bilinmiyor». 
gibi bir vücuda sahib imiş; onu görenlerden Akkoyunlu Kazık_sı Kara Bekir - Bu namlı 
Suyolcu Mehmed Pehlivan şöyle anlatıyor : baş pehlivanın sanında Sami Karayelin ·bir ki-

- Kazıkcı İstanbula gelecek dediler, Yel- tabı; 21 X 1,5 boyunda 55 sayfalık bir risale 
ken gemisi ile gelecek imiş, zaten o zamanlar ' olub muharririn «En Meşhur Türk P~hlivan-

hep yelkenliler- ,"Vf1il7".,J';!:5:;\~.;.,,,ın,-,,y-:,-.,v-rP-'-......_, - ,, ıı ~".Jır?;)JJ rıı4)ıı;,ı~,ı;,/ır"?k----=<?/"'-.'- -.___ ları» ·adındaki 

~.- se~:rya~ap:~: ~~~11~!,Ş]~,~~~!}L~~~,1~,~~~,,Y:~~t,~'!L~ eserinin 3 üncü 
kitabıdır; 1942 

raklılar Yemiş AK KOYUNLU KAZIKÇI yılında Muallim 
İskelesini dol- • 
durmuşdu; ge
miler de o za
manlar oraya ya-

naşır demirl~r
di; rıhtım filan 
yok, ,ben de Fa-
tih Medresesin
de bulunan peh
livanlarla ve Ka
zıkcının hemşe

rHeri ile gittim_; 
kayıkdan çıkdı, 

40 - 45 yaşların. 
da idi, Hicaza 
hac f arizesini 
ifaya · gidiyordu 
ihtiyarlık çağına 

ayak basmış ol
masına rağmen 

fevkalade diıi 

ve tüvana idi. 
Bir gece medre
sede . yağladım, 

sırtında ense kö
künden kuyruk 

sokumuna kadar 
iki torik palığı 

K. A' R A B., -., E ız I .R Ahmed · Halid, '- Kitabevi tarafın-
dan · basılıp . ya-

Kazıkcı Kara Bekir Pehlivan 
(S; Karayelin kitabıQın kapağı) 

yınlanan ,kitabın 

kabına bu namlı 
pehlivanın res~ 

sam Sezai tara
fından çizilmiş 

ınuhayyel b i r 

resmi konmuş

tur. Kitab ava.mi 
çeşni ile yazıl

mışdır; intişar 

ettiği tanhte 30" 
kuruşa satılmış- · 

dır; bir . müşahid 
g ı b i anlatılan 

güreş sahneleri, 
ınuhavereler, t,!· 

mamen uydur, 
madır; Fakat eli
mizde tek kay

nakdır ; bu ba. 

kımdan gaayetle 
kıymetlidir. 
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BEKİR SAMİ BEY - Devlet adamı, 1862 
de Sivasda doğmuştur, Musa Paşa adında ·bir -
zatin oğludur; tahsilinı Galatasarayı Sultani
de yapmış, İkinci Sultan Abdülhamid zama
nında muhtelif memuriyetlerde bulunmuş, 

1908 meşrutiyetinde yeni devrin en aydın va
lilerinden biri olarak taninmış, Milli Müca
dele yıllarında Türkiye Büyük Millet Meclisi
ne Amasya mebusu olarak iştiraketmişdir. Bir 
ara Meclis tarafından Hariciye Vekili seçilmiş 
ve 1921 Londra 
Konferansında ha
riciye vekili sıfatiy
le Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Hü
kumetini tem.sil et-

. miş, fakat kendisi
ne verilen salahi
yet dışında <<Lon
dra Mukavelena-
meleri» diye anılan 
bazı anlaşmalar ya

Bekir Sami Bey 
(Resim: Türk 

Meşhurlarından) 

pub imzalaması avdetinde şiddetle tenkid edil
mesine sebeb olmuş, ·imzaladığı mukaveleler. 
Büyük Millet Meclisince tasdik edilmemiş ve 
Be.kir Sami Bey vekaletden istifaya mecbur 
olmuşdu. 

1923 de İkinci Büyük Millet MecUsine 
Tohd mebusu olaraık girmiş, 1924 de Terak
kiperver Cumhuriyet Fırkasının ,kurucuların
biri olmuş, 1927 de siyasi hayatdan çekilmiş 
ve 1932 de dürüst, temiz, asil vatandaş hatı~ 
rası bırakarak vefat etmişdir. 

BEKİR SIDKI (Haddehaneli) - İstanbu
lun eski bıçkın· ·hayatı üzerine sekiz on parça 
manzume bırakmış bir bahriye neıferidir, bu 
ansiklopediye kıymetine baha biçilmez notlar 
tevdi etmiş olan Üsküdarlı Vasıf Hocanın ar
kadaşlarındandır; Arif Ağa adİ~da ·bektaşi bir 
kahvecinin oğlu olttb 1885 -1886 arasında 

Üsküdarda Divitcil~rde doğmuş, iyi_ bir· hoca
elinde sağlam 1b,ir ilk tahsil .görmüş; babasının, 
mesleği, . ve mensub · olduğu tabakanın. günlük 
hayat icabı tulumbacılığa, 'bıçkinhğiÇ':bahriye 
formasına •heves etmiş, Haddaneye yazılmış 
ve 1905 -1906 yıUarı arasında henüz yirmi 
yaşlarında iken, yalın ayak yapılan bir talim
de ayağına batan bir cividen aldığı mikrob İle 

tetanosdan ölmüşdür. Vasıf Hoca: «Yaşasa 

= idi v~ kendisini akran ve emsalinin pupa yel
ken . açıldığı bıçkınlrk aleminden kurtara·bilse 
idi şiir istidadı o kadar kuvvetli idi ki, belki 
o zamanın şuerası arasına girerdi» diyor. Man
ztımelerinden örnekler : 

ŞARKI 

Kıişei meyhanede neşvedirım 

Kış ortası geldi benim baharım 
Şol sikii meclis aldı kararım 
Kış ortası geldi . benim baharım 

Piyi şehbazındır aşıka mihrab 
Naz ile basma sen ey nuri şebab 
Gel otur karşıma. ol alicenib 
Kış ortası geldi benim baharım 

Yaman bakar· senin bıçkın gözlerin 
Aşıkın aguşu güzelim yerin 
Ağzın öperken sen peri peykerin 
Kış ortası geldi benim baharım 

Aferin ey yari sadık şekerleb 
Canıma tize can katmağa sebeb 
Vasim ile ihya eyleılin bu şeb • 
Kış ortası geldi benim baharım 

DİVİDCİLERDE TOPALİMAMIN 
· PAKİZENİN EVİNDE MEKTEBLİ 

BİR GENCİ BASMASI 

Nasıl basdın nigir ile civanı. 
Sakalın tutuşa ey Topal İmam 

Koca bir mahalle halkı önünde 
Nevreste beyimi eyledin bednam 

Don paça nim uryan karakolları 
Pi bürehne · dolaşır mı gül endam 

:Bakmamışsın ihıi gözün yaşına 
Bulunur alacak bir gün intikam 

Timıiri Zalime rahmet okuttun 
Ayağından asub itsünler idaın 

BALIKPAZARINDA TOPUKLUNUN 
MEYHANESİNDE SAKİ YUVANIN . 

EVLENMESİ 

Balıkpazarının, şahi hıibanı 

Topuklunun samur saçh Yuvanı 
Eleni ile yatar iken bu gece 
Despot zangoç olup; çalmalı çanı. 

.. YİNE MEjJIANE . ÇIRAKLARINDAN 
. VASİLİN EVLENMESİ 

Bin üçyüz on dörtde evlendi Vasil 
Al şu çevreyi Mastori gözün sil 
Müşteriler çeker· artık ayağı 
Kimden idecekler neşveyi tahsil 
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BİR ÇENGİ HAKKINDA 

Gördün. mü dün gece çengi Zeynebi 
Raksındaki cilve, hüner, edebi 
Onbin şahid ister kıbtı demeğe 
Teni ger kokmasa o şekerlebi 

BEKRİ MUSTAFA - (B.: Mustafa ağa, 

Bekri). 

BEKRİMUSTAFA - On yedinci asır 
ortasında yaşamış namlı ayyaş Bekri Mustafa 
Ağanın ölmez •hatırasından alınarak İstanbul

·1u ağzından ayyaşlara alem olmuştur ve - üç 
asır boyunca tazeliğini muhafaza e_derek kul
lanıla gelmiştir; halk ağzında «Beri» sıfa
tının yerini almıştır; İstanbulda avam, bir 
ayyaş kasd edildiği zaman « bekri» demez, 
<<bekrimustafa» der; misaller: 

Bir düğün evinde iki kadın konuşur : 
- Damad pek güzel maşallah .. 
- Güzel ama .. bekrimustafaymış.· .. 

* 
Bir bakkal önünde : 
- Su çıplak ayaklı pırpırı oğlan her a,k

şam bir galon şarab alır, kime götürür acaba:' 
- Kendi içer!.. Bekrimustadır o ... 
BEKRİMUSTAFAPASA CİFTLİĞİ -, , 

On yedinci ~sır ortaladında Silivri Kapusu dı
şında İstanbul civarının en mamur ve namlı 
çiftliklerinden biri idi; bir av hastası olan 
Dördüncü Sultan Mehmedin sık sık uğradığı 
yerlerden biri idi (B.: Mehmed iV.). Bekri 
Mustafa Paşa o devrin Yeniçeri Ocağından ye
tişmiş, yeniçeri ağalığında bulunmuş vezirle
dendir. 

Bibi. : Silahdar Tarihi, il. 

BEKRİMUSTAFA SOKAĞI - Haliç Fe
nerinde Hızırçavuş Mahallesindedir; Vodina 
Caddesi ile Çorbacıçeşmesi Sokağı aras"ı-nda 

uzanır; Rifat Efendi Sokağı, Çilingir Sokağı 
ile 'birer -dört yol ağzı yaparak ıkesişir. Vodina 
Ca.ddesindeıi gelindiğine göre iki araba ancak 
geçebilecek genişlikde paket taşı ve kaba taş 
döşeli dik bir sokakdır; sağ köşede bir manav 
dükkanı, sol köşede Doğu Bank şubesi bulu
nup her i1kisinin de kapuları Vodina Cadde
sindedir. Sokak boyunca 3-5 katlı kagır bina
lar sıralanmıştır, kapu numaraları 2-14 ve 1-17 
ar&smdadır. Bir mandal - çekiç imalathanesi, 
Bir bakkal ile beş tane de· kapalı dükkan, 'bir 
doktar muayenehanesi vardır. Belediye zabı-

tasının Fener başkomiserliği de bu sokakta 
dır (Kasım 1960). 

Hakkı Göktürk 

BEKTAŞ (Çulha) Çulha esnafından 

güzelliği ile meşhur bir delikanlı olub hırsız
lığı yüzünden kovduğu Hakkı adındaki çırağı 
tarafından hicri 1261 yılı şaban ayında (ağus

tos 1845) bir akşam kına gecesine giderken 
arkasından kahbe·ce vurulub öldürülmüş ve 
anası ağzından adını· tesbit edemeqiğimiz. bir 
halk şairi şu destanı yazmışdır : 

. DESTAN 

I. Kulak vir ey koca hünkar feryade ' 
Sahibsin sen de koç yiğit evla.de 
Ömrümün varını verdiler bade 
Kana kan isterim ferman cellade 

2. Kaşı gözü resim gibi evladım 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

Ne gaflettir izin verdim yolladım 
Kanlı kaatil kırdı kolum kanadım 
Kana kan isterim ferman cellade · 

Güzeller içinde bir da.ne Bektaş. 
Fidan boylu ahu· gözlü samurkaş 
Basarken bağrıma firakiyle taş 
Kana kan isterim ferman cella~e 

Şehri İstanbulun o mihrü ınıihı 
Çulha idi çözük kaldı tezgahı 
Anasının göğ,e çıkarken ahı 
Kana kan isterim ferman cellade 

Karalar giydi hep Topkapu halkı 
Vuran evladımı o kahbe Hakkı 
Pıiyümal olmasın şehidin hakkı 
Kana kan isterim fermaiı celliide 

' Eli -uzun olduğundan kovulan 
Eski şakirdidir o tüysüz oğlan· · 
Zehirlidir küçük olsa da yılan 
Kana kan isterim ferman cellade 

Yalın taban gelmiş idi yanma 
Ne layıksa yapmış idi şanına 
Reva mıdır girsin şimdi kaanına 
Kana kan isterim ferman cellade 

Didi kahyamızın kına gecesi 
Altunbaş üstünde yeni 'al fesi 
Ne bilem ki yokmuş gidib dönmesi 
Kana kan isterim ferman cellade 

Namaz kıldı evde vakti ikindi 
Adamlık al çuhaları giyindi 
Ana geç kalmaz tez döneriz didi 
Kana kan isterim ferman cellade 

Küçük oğlum Hayri ç~kdi feneri 
Yürür önden birkaç adım ileri 
O p ... görmüş ol iki biraderi 
Kana kan isterim ferman cellade 

""--
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11. Önce dimiş Bekfa,şi bıçaklarım 
Hayriyi· de nasıl olsa haklarım 
İki gözüm iki çeşme ağlarım 
Kana kan isterim ferman cellade 

12. Ayak sesin bile duymamışlar hiç 
Aradan saplamış hançerin,i piç 
Kahbece vurulmuş Bektaşı behiç 
Kana kan isterim ferman cellade 

13. Bektaş feryad etmiş yetişin yandım 
Ciğerimin al kanıyla b9yanclıin 
Atılmış kaatile Hayri evladım 
Kana kan isterim ferman cellaİ:le 

14. Koşub tutmuş kaatili 
bir dilaver 

Elde -kanlı bıçağiyle 
beraber 

Hayri ağlayarak ge
tirdi haber 

Kana kan isterim fer,- _ 
ferman cellade 

15. Düşüb düşüb b.ayİlır 
dul gelinim 

Kucağında saçı bit
memiş yetim 

Gitti benim güzel 
Bektaş yiğitim 

Kana kan isterim fer
man cellade 

16. Sene bin ikiyüz altmış 
şabanı 

Toprağa verdim koç 
yiğit kurbanı· 

Nakşi haya:1 oldu hüsn 
ile anı 

Kana kan isterim fer
ferman cellade 

17. Dime padişahım mü
rahik oğlan 

Ez başını küçük olsa 
da yılan 

Zindanla kalırsa ada
let yalan 

Kana kan isterim fer
ferman cellade 

18. Kitabı şeriat yazıyor 

kısas 

İsteı· kellesin kes is
ter isen as 

Padişahım yareme _ 
sen merhem bas 

• Kana kan isterim fer-
man cellade 

- 2487 BEKTAŞ (Debreli) 

19. Çift idiler tezgahların başında 
Bİl'i oiıbeş biri yirmi yaşında 
Ana _ ahı gözlerimin yaşında 
Sakın padişahım ferman cellade, 

Vasıf Biç 

BEKTAŞ (Debreli Senktraş) - Şairi mec
hulümüz bir manzume ile güzelliği övülmüş 
Beşiktaşda İskele yah1.1;d Köprü Hamamı de
nihm (ve 1958-1959 arasında Menderesin key
fi emriyle yıkılan sanat _ şaheseri) hamamın 
yanında bir_ taşcı dükkanında işleyen arnavud 
bir taşcı civarıdır; bu manzume Çulha Bektaş 
adında bir delikanlının katli üzerine yazılmış 

Çulha Bektaş 
(Resim : B, Şeren 
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bir destan ile · ayni defterde elimize geçmiş 
olub her iki Bektaş hakkında yazılanların 

. edasından ayhi z~tin kaleminden çıkdığı bel-
lidi~ (B. : Bektaş, Çulha). 

Semtimiz güzeller kanı Beşiktaş 
Kimi ahu kimi şahiıı. aıtunbaş 

Kimi beyzadedir paşazadedir . 

Kimi baldırları çıplak samurkaş 

Kimi aşıkına yari sadıkdır 
Kimi dahi çıkar mahbô~i kallaş 

Kimi gam dağıtur şeker lebiyle 
Kimi agu katar tatlı iken aş 

Kimi nevhat şehbazdır şehlevenddir 
Muhabbet ayeti ile münakkaş 

Kiminin ruhsari ali müzehheb 
Kimi mürahikdir onbeşinde yaş 

IUmi ipekden de ·rakikü nazik 
Kiminin de yüreği kapkara taş 

Kimi bakkal kasab manav bağçıvan 
Şekerci tatlıcı boyacı nakkaş 

Kimi. bir hamamın dellaki paki 
Kimi berber olmuş ediyor tıraş 

Cümlesi eşnafın şakirdanıdır , 
Kimi ocaklıdır civelek yoldaş 

Kimdir didim bu yıl güzeller şahı 
Didiler efendim Debreli Bektaş 

Köprü Hamamının kurbinde dükkan 
Mermeri ham ile dopdolu salaş 

Mermerler . içre bir şımşırak taşı 
. _Arnavudun şehbizı o senktraş 

Almış simin pençesine kalemi 
Aşıklar Jiaşına yapdığı her taş 

Pa bürehne hem sinesi küşa!le 
Kakül keman erbôsine koymuş baş 

. Rindler meclisinin çerağı köçek 
Meydanın sahibi pir Hacı Bektaş 

Meclisi kuranlar cün,.le kalender 
Adınİ koymuşlar ayini haşhaş 

Sarmış etrafınİ ol dilrübanın 
Aba pôş derviş zeyninde evbiş 

Vasıf Biç 

BEKTAŞ (Fatma) - 1951 yılında Aile ni
musunu koruma dAvası yolunda erkek kardeşi 
gemici Arslan Bektaşın eliyle öldürülmüş gü-
z~l ·bir kızdır. . 

Göreleli olan Fatma Bektaş memleketin
de · sevmediği bir genele evlendirilmiş, bu 
adamdan bir ç.ocuğu olmuş, 1948 de kocasını 

ve çocuğunu terkede
rek istanbula kaçmış
tır, · bütün emsali genç 
kadınlar gibi evvela 
adını değiştirmiş; gü
zelliği sayesinde ve i 

Fatma Kurt adı altın
da bir müddet Beyoğ
lunun eğlence yerle
rinde iş bulub çalış
mış, sonra sesinin gü- · 
zelliği de nazarı dik
kati çekerek gördüğü 
teşvik ile Melahat De
niz adı ile yine Beyoğ
lunda içkili ,bir saz sa
ıonuna okuyucu ola• 

Fatma Bektaş 
(Resim.: B. Şeren) 

rak girmiştir ve bu yolların insanları arasın
da «Sarı Melft.hab diy,e bir şöhret almıştır. 
De~let Denizyollarının.' Deıµir şilebinde tayfa 
olan ve hayatını ağır deniz işçiliğinde mihnet
le fakat namusk~ane kaianan gemici Arslan, 
kız kardeşinin bu haline tahammül edememiş, 
fille namusunu temizlemek için, tövbekar olub 
evine dönmediği takdirde onu öldüİ'meğe ka
rar vermiş ve izini üç sene sonra bularak 14 
kasım 1951 çarşamba gecesi gene kadının ça- · 
Iışdığı saz salonuna giderek sahnenin önünde
ki masalardan~ birine oturmuş; sahnede şarkı 
söylemekte olan Fatmayı yanına çağırmış, 

genç kadın kardeşinin yamp.a .giderek gemi
cinin evine dönme teklifini hayatından hoş
nud olduğunu söyliyerek reddedince, ağabe

yinin çekdiği .tabancanın kurşunları altında 

yere serilmiş, ölmüştür. Aile namusu diye eli
ni kardeş kanına ,ouıayan gemici Arslanın 

gördüğü ceza İstanbul basınına aksetmemiş
tir 

Bibi. : Cumhuriyet Gazetesi. 

BEKTAŞ AĞA (Anıavud Koca) - Yeniçe
ri Ocağıının yetiştirdiği en büyük şöhreUer, 
den biri, Yeniçeri Ağalarının içinde en meş
huru, onyedinci asır ortasında . Sultan İbrahimi 
tahtdan indiren komitanın yedi azasından ve 
bu -padişahın kaatillerinden biri (B. : Mahpey
ker Sultan; Abdurrahim Efendi, Adanalı; Meh

. med Paşa, -Mevlevi Sofu; Muslihiddin Ağa, Ko
ca; Mustafa Ağa, Kethüda Çelebi; Mustafa Ağa, 
Karaçavuş); D.ördüncü Sultan Mehmedin ilk 
saltanat yıllarmda Osmanlı İmparatorluğu-



ANSİKLOPEDİSİ - 2439 - BEKTAŞ AĞA 

nun mukadderatına hükmetmiş mütegallibe 
ocak ağalarının en çebbarı; kara cahil ve per
vasız ınürteşi; 1576 - 1580 arasında doğdu, Ay:
navudluğun neresinden olduğu bilinmiyor, 
On dört on beş yaşlarında, genç irisi, pençeli 
b1r oğlan iken devşirme oiarak İstanbula ge
tirildi, acemioğlanlığı devrinde Sekbanbaşı · 
Deli Kasım Ağanın hizmetine uşak olarak ve
rildi, eli ayağı düzgün, yüzce de güzel, her ve
rilen işe ·de canla başla sarıldığı için ağasının 
sevgi ve güvenini kazandı, zamanı geldiğinde, 
(tahminen 1600 yılı). kapuya çıkdı, yeniçeri 
ol-du, ocak nizami yolu ile yükselerek aşçı, 
çorbacı oldu;· ocağın katar ağaları denilen yük
sek zabitliklerini de birer birer kat ederek 
1638 de Oördüncü Sultan Muradın Bağdadı 

fethinde Yeniçeri Kethüdası oldu, 1640 da 
Sultan İbrahimin cülusu sırasında, Kemankeş 
Kara Mustafa Paşa sadaretinde de Yeniçeri 
Ağası tayin ·edildi ki, 60 - 65 yaşlarında :ı:ıuıu. 
nuyordu. 

Hiç tahsil görmemişdi, okuma yazma bil-
.. mezdi; masrafı yok denilecek derecede hasis, 

cimri idi, ne üstüne ne boğazına sarfeder, pa
rasını tef ecilikde işletirdi; ,bu yol ile ·bağ, bağ
çe, çiftlik, ev, pek çok gayri menkul mala sa
hih olmuşdu. Ocakda mevkii icabı fırsat düş
dükçe rüşvet almakdan da çekinmezdi. Devri
nin namlı şeyhlerinden Siva.si Efendiye ,biat 
etmiş, müverrih Naima Efendinin çok ,güzel 
tabiri ile, <<tasavvufa amiyane taklid ederdi», 
bazı çağdaşları da Bektaş Ağanın bir ha:mzevi 
znıdık oMuğunu söylerlerdi (B. : Hamza Bali; 
Hamzavm.k ve hamzeviler). 

Yeniçeri Ağalığı üç sene .sürdü. 1643 
de azledildi, az sonra da yevmi yüzelli akçe 
ile emekli oldu; İstanbulda devleti kemalde 
ayan ve erkanda? bir zat olarak 1yaşamaya 

başladı; kuvvetle tahmin edilir ki o emeklilik 
zamanında Kösem Valide Sultan ile münase
bet tesis ederek haris sultanın parasını tica
ret mevzularında işletmeğe delalet etmişdir; 
kendisi de İstanbulun sayılı zenginlerinden 
biri olarak tanınmış,,. Yeniçeri Ocağı ile de 
münasebetini kesı:niyereık yeniçeriler· tarafın~ 
dan ocak gayreti güden, tecrübeli bir sima bi
linmiş ve <<Koca Bektaş» diye anılmağa başlan
mışdır. 

1648 de evvela Sadırazam Hezarpare Ah
med Paşaya ve sonra Sultan İbrahime karşı 

yapılan hükumet ve saltanat darbelerinde 
Yeniçerilerin önüne düşen dört kişiden biri 
.oldu (B. : Muslihüddin Ağa, Mustafa Ağa, Ka
raçavuş; Murad Paşa, Kara). Tarihimize At 
Meydanı Vak'ası · diye geçen Y,eniçerilerle Si
pahiler arasındaki kanlı şehir muharebesinden 
sonra (10 şevval 1058 = 28 ekim 1648; B. : 
At Meydanı. Vak'ası), tarihimizde «Ocak Ağa
ları Saltanatı» denilen yeniçeri· tagallübünü 
temsil edenlerin başı, saraya ·hakim olan. ıBü
yük Valide Kösemin de dışarda 1,... numaralı 
müttefiki oldu. Hazine toplamada pervasızlığı 
son haddini buldu, ilmiye, askeriye, mülkiye, 
bütün devlet mansıbları «Kösem ve Ocak Ağa
ları» şirketi eliyle satılmaya ·başladı ve bu 
şirketin en faal uzvu Koca Bektaş bilindi. Kir
li elini et ve zahireye attı, kendi adamları ya
hud haraca bağladığı tüccar ile İstanbul Piya
sası ile dilediği gibi oynadı, fiatlar yükseltti, 
yokluklar çekdirtti, suiistimallerde Bektaşm 

cür'etini gösteremedikleri halde tuttukları yo
lun sonundan korkar arkadaşları kendisini 
ikaaz ettikce: «Korkmayın .. , bu ,hazinelerimiz 
var iken ·bir şey olmaz, akçe torbalarını kışla 
meydanına yığdığımız gibi Yeniçeri daima 
arkamızdadır, Yeniçeri silahına karşı da bu 
devletde kimse duramaz>> derdi. Ayrıca kasab 
dükkanları, zahire mağazaları, fırınları vardı, 
İstanbul, Eyyub, Galata ve Üsküdar kadıları, 
bu kadıların ihtisab naibleri buraları teftiş 

edemezlerdi. Vak'anüvis Naima Efendi naX
lediyor: <<İstanbul. Kadısı kola çıkıp faraza 
fahiş fiatla mal satan ve narha riayet etmiyen 
bakkala, falakaya yatırmaık üzere: 

- İn aşağı!.. 
diseler bakliııl kafiri : 

- Siz heni döğemezsiniz sultanım!.. Ser
maye Bektaş Ağanındır!.. diye güler, hakim
ler de hakikaten bir şey yapamaz, göz yumub 
geçmeğe mecbu;r olurdu». 

Dalkavuklarından 'Cc AltıparllJ.ak İbrahim 
Çelebi diye bir adam vardı, meclisinde açık 
saçık fııkralar anlatır, laübali şakalar yapardı; 
Bektaş Ağa da onu müderris, konak ve hade
me uşak sahibi yapmışdı. Ortağı veya kendi 
adamı esnafa ayarsız terazi ve kantarlarla ve. 
fahiş fiatlarla mal sattırmasmdan bii~r olan 
halk bir gece Bektaş Ağanın konağı kapusuna 
bir firenk şapkası mı:hlamışdı, bununla yap
tıklarının dini ve imam olan kişinin işi olma-



BEKTAŞ AĞA - 2440 - İS'.İ'ANBUL 

dığını bildirmek istemişlerdi; sabahleyin adam
ları kapu üzerinde şapkayı bulub kendisine 
haber verdiklerinde mağrurane kahkahalar at
mış: 

- Bizim Altıparmak İbrahim Çelebinin 
gecelik tak-kesidir, ona verin!.. demişdi. 

Sokağa, atının yanında ve arkasında, kırk 
elli nefer ala ıskarlat çuhalar giyinmiş orta 
kuşaklı hademeler, yirmi nefer kadar -da her 
biri uzun boylu, iri yarı ve hünkarı sarıklı çu
hadar yürürdü; boy bos ve alım çalım bakı
mından iki seçme yeniçeri neferi de atının iki 
yanında bulunur, ellerinde Vezir tuğu kılla

rından yapılmış yelpazelerle atının kulakları
na, kasıklarına ve kuyruk altına konan sinek
leri kovalardı; halık hu hal ne zamana kadar 
sürecek diye acı acı gülerek : «Sultan Bektaş 
geçiyor!..» derdi.. Eski cimri Bektaş Ağa, bu 
saltanat devrinde gayri meşru yollardan aya
ğına oluk oluk altın akmağa başlayınca cahi
lane debdebe içinde para harcamasını öğren
miş görünür. 

Ağalar saltanatı iki sene on ay kadar sür
dü. Bu mütegallibe çetesi saraydaki müttefik
leri Kösem Sultana indirilen darbe ile yıkıl
dı 

..._. Büyük valide Kösem ile ç_ocuık pftdişah 

Dördüncü Sultan Mehmedin anası Turhan 
Valide Sultan arasındaki rekabet, Kösemin, 
padişahı zehirletme teşebbüsü a•kim kalınca, 

korkunç bir saltanat darbesi tasarlamasına. yol 
açtı, Bektaş Ağa ve onun delaleti ile diğer 
mütegallibe ocak ağaları ile anlaşdı. Kösemin 
adamı olan Bost_ancıbaşı Hasbağçenin oğrun 

kapularından bir kaçını gece açık ,bırakacak, 
Ağalar gece yarısından.sonra kendilerine bağ
lı yeniçerilerle •bu kapulardan girib sarayı ba
sacaJ{lar, Küçük Sultan Mehmedi, anası Tur
han Sultanı v,e sarayda . onlara sadık bili
nenleri öldürecekler, Osmanlı tahtına yine 
bir sabi olan şehzade Süleymanı oturtacak
lardı. Saray baskını' için de hicri · 16/17 rama
zan 1061, miladi 2/3 eylO.l 1651 cumartesi/pa
zar gecesi tesbit edilmiş i·di. Bu korkunç cina
yet tasarısı Kösemin bir cariyesi tarafından 

Turhan Sultana ihbar edildi, ayni gece saray
da padişah ile anasını koruyanlar daha evvel 
davranarak Kösemin dairesini basarak •büyük 
Valide Sultanı boğarak öldürdüler; ertesi 3 
eylul 1651 pazar günü sabahı da, mütegalli-

be ocak ağalarının yeniçerileri ayaklandırma
sı ihtimaline karşı Sancağı Şerif çıkarıldı ve 
İstanbul halkı padişahı müdafaa için sancak 

. altına davet edildi; fakat yeniçeriler de müte
gallibe ağalarının peşine takılmayub Sancağı 
Şerif altına gidince Ağalar Saltanatı çöküver
di, Koca Bektaş Ağa ve iki ayakdaşı, (Müsli
hüddin Ağa dah~ evvel eceliyle ölmüş bulu
nuyordu) ve öri. plandaki yardakcıları baş kay
gusuna düştüler (Bu vak'anın tafsilatı için B.: 
Ocak Ağaları Saltanatı). 

Yeni Odalar denilen Aksaraydaki büyük 
yeniçeri kışlasında askerin takJm takım padi
şah tarafına geçdiği görülünce yardakcıların-
·dan Somuncu öıiıer : ,, 

- Hemen şehri bir kaç · yerden ateşe ve
relim, yeniçeriye de şehirlinin evlerini yağ
maya ruhsat verelim, cümlesi bizim tarafımı
za dönerler!.. 

Deyince Yeniçeri Ağası Karı.çavuş Mus-
tafa Ağa: . 

- Bre eşek, bu rie sözdür? Bir kaç gün
lük ömür içiıı dine devlet~ bu .ihanet olur mu? 
Emir Allahın, nihayet beni ve sizleri öldürür~ 
ler .. 

Diye bağırmış, Bektaş Ağa : 

- Vallahi yok, boş yere ölemeyiz, üze
rimize yürürlerse döğüşürüz! .. demişti. 

Kışlada son kalanl?ı tutmak için Yeni
çeri Kethüda~ı Çelebi Mustafa Ağa hammal
larla torba torba altın ve gümüş getirib kışla 
avlusuna yığdırmış, fakat askerdeıı bunların 

yüzüne bakan olmamışdı, o zaman Çelebi Mus
tafa Ağa Beıktaşa dönmüş : 

- Tu yüzüne!.. Allah belanı versin bre 
tamahkar arnavud, ne eyledinse eyledin, bize 
mal lazımdır, başımıza bir hal gelip devlet 
yüz çevirdikde akçe her derdimize derman 
olur, hemen mal c.em edelim .diyüp bizi 
kendi halimize komayub ifsad ettin, işte 

bu kadar mal, bir adam var mı yüzüne bakub 
yanımıza gelen!.. dedi ve Bektaş Ağaya bir 
hayli küfürler etti. 

Ağalar bu durumda i1ken,. saray, onların 
hiç kan dökülmeden tam inhilfili için asla akıl
larına gelmeyen bir sulh taarruzuna geçdi, 
Yeniçeri Ağası Karaçavuşa Tameşvar Vali
liğinin, Yeniçeri Kethl:idası Çelebi Mustafa 
Ağaya Bosna Valiliğinin, Bektaş Ağaya da Bur
sa Sancak Beyliğinin verildiği ·ve hemen ka-
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puları kulu hal-kı ile yeni :t],emuriyetlerine git~ 
meleri tebliğ edildi. 

Durumları aşikardı, idam fermanları ard-
larından gelecekdi. , 

Koca Bektaş · Ağa, · ffnç c~hli eseri, iki 
ayakdaşına valilik verilir iken kendisine san
cak beyliği verilmesini haysiyetine dokunur 
.gördü: «Bursaya ,gitmeye ar iderim» diyerek 
tstanbulda gizlenmeyi tercih etti, yanına hay
li mücevher ve altın alarak bir satlık ıhizme_t
kar oğlani ile. gizlenecek ·bir dost evi aradı; 
önce Silivri Kapusu dışınd.aki çiftliğinde 

gizlendi, «evvela burayı ararlar» deyüb · gece 
tekrar şehre girdi, acemi oğlanı iken hizmet 
ettiği Samsuncular odasına sığındı,. kabul et
mediler, «Sana nıansıb verildi, itaat edili:! git
medin, biz sana sahih çıkamayız» dediler, ora
da tebdili kiyafetle Cerrahpaşa Camii yanın
·da dalkavuğu müderris Altıparmak İbrahim 
Çelebini~ konağına vardı, İbrahim Çelebi es
ki velinimetini saklamaya cesaret edemedi, 
nihayet yine· o civarda Terlikci Mehmed Çe
lebi denilen bir hamzavinin evine girib sak- · 
landı. · 

Bektaş Ağanın. Bursaya gitmeyüb saklan
dığı ·haber alınınca · derhal bulunub tevıkifi 
için ferman çıkdı ve aranmasına Kapucu başı
lardan Boyacı Hasan Ağa memur edildi, şehir 
içine de dellallar çıkarıldı : 

- Bektaş Ağanın yerini haber verene 
dirlik ve ihsan verilir!.. diye ,bağırtıldı. · · 

Yalın ayak yarim pabuçlu derviş çömezi 
kılıklı bir oğlanı~ Aksaray pazarından kuzu 
eti ile has eknıe-k alması bir adamın gözi,ine 
çarpdı: «Bu oğlanın yüzü :bana yabancı değil, 
Bektaşın yanında gördüm gibi geliyor, der
vişler de kuzu eti ile has ekmek yemez» deyüb 
peşine düşdü, girdiği evi gördü, 'bir hamzevı
nin evi olduğunu öğrenince Bek.taşın orada 
olduğunda şüphesi kalmatlı, Boyacı Hasan 

. Ağaya ihbar etti o da Terlikci Mehmed Çele
binin evini basdı. Bektaş Ağa can korkusu ile 
dolab ardı gibi dar bir yere girib saklanmışdı, 
çık dediler, çıkmadı, ıkılıç ucu ile dürtüb çı-

. kardılar, rizası ile teslim olmadı, yumruk ve· 
tekme ile başını, vücudunu iyice hırpaladılar; 
yetmiş beş seksen yaşında idi, fakat gaayet 
zinde ve iri yarı adamdı, yüzü ve ak sakalı ve 
üstübaşı kan içinde kaldı, güciyle tutup kol
larını bağladılar, elleri bağlanırken : 

- Bakaa Boyacı Hasan, gel hemen ağ
zımdan bir küfür söz çıkmadan beni b'u.rada 
öldür!..· dedi. 

Yalın ayak, başında takke, sırtında enta
ri, ev ,kılığı ile tutulmuşdu. Boyacı Hasan Ağa 
hakaret kasdı ile Bektaşı bir 'taşcı eşeğine· bin

. dirip götürmek istedi. Mahalleliden _Hamza 
Çavuş adında bir ihtiyar Boyacı Hasan Ağayı 
bir kenara çekip : 

- Gerçi şu Bektaş padişah gazabina · gel
miş her türlü cezaya layık bir adamdır, fakat 
ocak mansıblarından hepsinde bulunı:nuştur, 
şimdi sen bunu eşeğe bindirip götürür· isen 
bütün yeniçeriler bunu pcağa \ hakaret sayar 
ve sana kin besler, bir vaktinde' de senden in
tikam alırlar, benim beygirime bindir, götür!.. 
dedi. 

Hasan Ağa nasihati kabul e_tti -Bektaş Ağa 
çavuşun beygirine bindirildi, elleri 'bağlıydı, 
ayaklarına da atin karnından bukağı vuruldu. 
Başında destarsız bir siyah takke - kavuk var
dı; yüzünü ellerini ·bile yıkatmamışlar, her 
tarafı kan içinde, perişan bir ·halde idi. ; 

Aksaraydan Babıhümayuna kadar, yoluna 
ve peşine dökülüp katılan halkın türlü haka
retine uğradı. 

'":""" PMişah hainl, işte cezanı buldun!.. 
diye yüzüne tükürüyorlardı. En ağır küfürler 
savruluyordu. Beygirin peşine çarşı boyundaki 
dükkanların çıraklarından elliden fazla niu
rahik oğlan katılmış: 

- Bre ur gidiye!.. 
- Bre as gidiyi!.. 

- Bre bu kimin şapkası? 
- Falanın şapkası!.. Filanın şapkası!.. 

diye -bağrışıyordu. 

Muhafızlarının ufak bir ihmali olsaydı 

halk tarafından linç edilecekti._ 
Bu hal ile. saraya varıldı; pAdisaha arz 

edildi, · içeriden cevab gelinceye kadar kapu 
arasında bekletildi. . O sırada . Kösem Sultanı 

elleriyle boğmuş olan Zülüflü Baltacı Kuşcu 
Mehmed adındaki delikanlı geldi : 

- Bre hain zalim, ben sana ne işledim ki 
beni de deftere yazub başımı istedin?! .. 
deyince ·Bektaş Ağa ıkaşlarını çatub : 

- Bre put kıy af etli kaatil, yıkıl şura

dan!.. diye bağ1;1'dı. · 
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Kuşcu Mehmed : 
...- Bak şu mel'unun vaz'ına!.. diyerek 

•küfürler savurdu. 
Arz Odasında padişahın huzuruna çıka

rıldı; çocuk padişah canına kasdetmiş adamla 
konuşmadı, halini şöyle bir seyredü·b idamını 
işaret etti, hemen kemend atup :boğdular, ce,
sedini Babıhümayun önünde •bir kaç saat teş
hirden sonra bir kilime sarar,ak hammallarla 
evine yolladılar. Konu komşudan bir kaç müs
lüman civar bir mescidde namazını kılup sur 
dışında defnettiler, mezarına nişan konulma
dı. 

Bütün serveti hazine adına musadere 
olundu. 

Çorbacılığı zamanında, gencliğinde hiz
metinde bulunduğu Sekbanbaşı Deli Kasım 
Ağanın kızı ile evlenmişdi;. bu izdivacdan bir 
oğlu olmuşdu, ki babasının idamında kırk yaş
larında idi; belki daha yaşlı idi, Bektaş Ağa
nın kirli işlerine karışmamışdı; «Gayri meşrtl 
servettir» diyerek babasının gizli bir hazine
şini haber verdi; evinde büyük bir havuz vardı, 
suyu boşaltıldı, dibindeki gizli kapak açılınca . 
büyük bir mahzen meydana çıkdı, iki •büyük 
kalaylı bakır güğüm dolusu altın ile kıymeti
ne baha biçilmez mücevherlerle antika, nMi
de eşya bulundu. 

Bektaş Ağayı tutub getiren Boyacı Ha
san ağaya bu hizmetine mükafat olarak Ka
pucular Kethüdalıği verildi. Her halde sak
landığı yeri ihbar eden de umduğu ihsanı gör
müş olacak-dır. 

BEKTAŞ AĞA (Piyazcı) - 1885 ile 1905 
yılları arasında esiki ahşab Galata Köprüsünün 
Üsküdar İskelesindeki salaşlardan birinde 
kurulmuş bir dükMnın -sahibi; adı gibi, almış 
olduğu nasib itibariyle kendisi de Bektaşi olan 
Kalkandelenli bir ithiyardı; fasulya piyazı, 

zeytinyağlı fasulya yahnisi, ciğer kebabı ve 
yazın patlıcan tavası yapar, buz gibi nefis li
mcmata ve kayışdağı suyu da bulundururdu. 
Onun hazırladığı Büyükşehrin bu pek mute
vazı ve umumi halk yemeklerinde bir başka 
lezzet bulunur, ağızdan ağıza medhedilirdi. 
Dükkanı halkın orta tabakasının dahi büyük 
tehalük ve iştiha ile koşub geldiği ve kuru 
tahta peyklerine oturubt karınlarını doyurdu
ğu bir yer.. idi. 

Reşad Mimaroğlu 

BEKTAŞ EFENDİ (Hacı) - On altıncı 
·asır ulemasından; ·Kanuni Sultan Süleymanın 
muallimlerinden ve imamı olduğu · . söylenir; 
büyük hükümdarın zamanın-da sözü geçen si
malardan olup Suli;p.n Süleyman bilbassa Ye
niçeri ocağının nizam ve intizaı:µına dair hu
suslarda pU: Hacı Bektaş Efendinin reyi ile ha• 
reket edermiş, bunu ,!{aydeden Hadikatül Ce
vami müellifi Ayvansaraylı I.Iüseyin. Efendi: 
«Yeniçerilerin Hacı Bektaş Veliye 'dayanmala
rı bu Hacı Bektaş Efendi adı münasebeti ib 
olduğunu söyleyenler vardır» diyor ise de Ye
niçerilerin bektaşiliği ocağın kuruluşu ile baş
ladığı aydın hakikattir. 

Karaköyde f evkaani bir mescidi vardı; 
Ayvansaray dışında müstakil bir hazirede med
fundur. 

BEKTAS EFENDİ MESCİDİ - Gı:ılatada 
Karaköyde Yeraltı Camii'nin çıkmaz sokağı 
karşısında fevokaani bir mescid idi, altında dük
·kanlar vardı; Türk İstanbulun üzerinden bü
yüklü küçüklü pek çok ecdad yadigarı kaldır-

: mış olan ve adına da imar denilen Mendere
sin vandal kazması ne kaldırılmışd.ır. 

Hadikatül Cevami:' «Kurşunlu Mahzen 
dahilinde Sandıkcılar başındaki hamam ve o 
civardaki bazı binalar. bu camiin vakfındandır, 
cami de hamamın karşısında·dır» diyor. Bu ka
yıddan geçen asırda Galatanın o tarafına San
dıkcılar başı denildiği öğreniliyor; biz Bektaş 
Efendi Mescidi karşısında bir hamamın mev
cudiyetini hatırlamıyoruz; her halde Hadika
nın tab'ı tarihi olan hicri 1281 (miladi 1864-
1865) den sonra yıkılmış olac~ktır. 

Hadikatül Cevami müellifi Ayvansaraylı 
Hüseyin.Efendi bu Bektaş Efendi Mescidi_vat 
fından bağlanmış bir aylıkla geçinirmiş. 

Reşad Beyatlı 

BEKTAŞİ - ., İstanbul argosunda rind, 
kalender, her hali hoş görür, pervasız, laübali, 
ayyaş tipler; misaller : 

- Evi satacağım, komşu yüzünden! .. Kil-. 
çük beyin kız, küçük hani.mm da -oğlan arka• 
daşları gelir, gece yarılarına kadar mızıka 

kucak kucağa tepinme, zıplama .. vali_de hanını 
oralı değil, şiyatiğj varmış, bağçede kanape
ye uzanır, tığ gibi bağçıvan oğlana bacaklan
nı oğdurur .. Beyefendi de .. dur bakayım ney
miş, frenkce acaib bir isim söylediler .. 
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- Düşürtme, bektaşi de, çık işin içir
. den ... 

* 
Çoğalub meygedenin kallaşi 
Oldu . heb halkı cihan be~taşi 

* 
On beşinci kocası 
Çı~dı zaman kallaşı 
Mezhebi gaayet geniş 
Belli herif bektişi 
Eve gelir h.er gice 
Yanında bir yoldaşı 

Yenişehirli Avni 

Bir şehl_evend zeberdest 
Meyhane arkadaşı 

· Eli ayağı düzgün 
Yerinde gözü kaşı 
Damarda kaynar kanı 
Onsekiz yirmi yaşı 
Bekar uşağı oğlan 
Tam karının oynaşı 
Bacı kadın fırına 

. Verir mercimek aşı 
Gece gündüz herife 
Döker gayrı göz yaşı 
Çöz ayağın bağını 
Anan babanın başı 
Biri iki görürsün · 
Olmadan gözün şaşi 
İkimizden birine 
Dikilir mezar taşı. 

(Kırk Kocalı Hanife hikayesi) 

BEKTAŞiLER, BEKTAŞİ TEKKELERİ 
- Bektaşi tarikati ve bektaşilik İstanbul _An
siklopedisinin planı_ dışında konulardandır. 

Bu tarikatın Yeniçeri Asker Ocağı ile 
olan çok sıkı ·bağı, bütün yeniçerilerin beıkta
şi oiması, hatta bu asker ocağına «Hacı ·Bektaş 
Oc.ağı» denilmesi, yeniçerilerin de «Taif ei 
Bektaşiyan», «Dudmanı Bektaşiyan», «Ağaya,:

nı Bektaşiyan» gibi .. isimlerle anılması, kibarı 
veya fakiri, baba (şeyh) ve can (derviş), tari
katlarının kıyM-et ve alametleri ile bektaşilerin 
İstanbulun günlük hayatında ne kadar önem
li bir yer aldığını aydın olarak gösterir: Ge
niş bir tesamühe, her şeyi görmeye ve kaba
hatleri, günahları örtmeye, ve sevişme ıkapusu
nu ardına kadar açmaya dayanan bir hayat ve 
muaşeret telakkisi en 'basit ve ava.mi manAsı 
ile benims.enerek bilhassa İstanbulun_ ay~k ta
kımı ve bu arada büyük şehi,r-e gelen bekar · 
uşağı garib yiğitler üzerinde bektaşi fukarası 
canlar çok müessir olmuşlardır. Yeniçeri kış-

Kolluk neferi ve bektaşi babası 
(Resim : S. Bozcalı) 

lalarında, ·bekar hanlarında, ,bekar odlarında 
qlfet ve muhabbeti' en kaba ve maddi anlayış
fa . bektaşi felsefesi tanzim etmişdir. Onun 
içindir ıki bu tarikat İstanbulda .pek az . alinf ve 
pek çok kalender şair yetiştirmişdir. 

Ve yine onun içindir ki bektaşi ·babaları, 

canları İstanbulun dAima ayak takımı kesafe
ti bulunan semtlerinde dolaşmışlar, Yeniçeri 
KışlaI.arındaki tekkeler müstesna, İstanbul 
Şehri4in içinde,. mahalle hayatına karışarak 
tek bektaşi tekkesi kurulmamışdır; İstanbul
da 10 bektaşi tekkesinden üçü Halicin !biti• 
minde (Sütlücede .... Bademli tekkesi, Karaağaç 
tekkesi, Eyyubda Karyağdı Bayırı tekkesi), 
ikisi sur dışında (Kazlıçeşme tekkesi, T~ke
ciler tekkesi), ikisi ·Boğazda (Rumelihisarı ar
kasındaki dağ üstünde Şehidlik tekkesi, etrafı 
gayri meskftn, ensesi dağ Paşa Limariı tek
kesi), üçü tamamen şehir dışında (Merdiven 
köyü tekkesi, Başıbüyük ,köyü tekkesi, Çamlı
ca _tekkesi) kurulmuşdur. · 

Büyüklerinin içinde, muaşeret nizamı dik
katle tanzim edilmiş ve birer edebi ve ilmı 
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mahfil, kulüb haline gelmiş kahvel].aneler ek
seriyet ile bir mevlev1 dervişinin elinde bulu
nur iken, içlerinde ayak takımının kaynaştığı 
muazzam yeniçeri kahvehanelerinde de, uşak
ların başında, istisnasız bir bektaşi babası bu
lunnmştur. 

Yeniçeri Ocağının kuruluşundan kalma 
an'aneler gJ}eğince yapılan törenlerde ·bekta
şi babaları daima bı.iluiunuş, babalar ve can
lar, yeniçerilerin yanında ve kıyafeti mahsu
saları ile hatta ihtilallere katılmışlardır. 

Yeniçerilerin son devrinde, Ocağın bir · 
haşarat yatağı olduğu devirde· beıktaşi baba
ları ve canlarının da onlara ayak uydurduk
ları muhakkaktır. 

Bektaşi tekkelerindeki günlük hayat ve · 
bektaşi ayinleri, cemiyetleri hala gereği gibi 
aydınlanmıştır diyemeyiz; çok şey yazılmış, 
fakat kadimden beri « bektaşi sırrı» denilen 
tekke hayatının iç yüzü tam ışığa kavuşa,ma
mışdır; tekkelerin mahremiyetine girmiş olan
lar ıketı1ni olmasını bilmişler; konuşub yazan
ları da bu tarikat erMbı hakkında haksız, hiç 
olmazsa çok mübalagalı tecavüz ve ittiham
ları red etmeğe çalışmışlardır. Bundan dola
yıdır ki, İstanbul basınında «Bektaşi Sırlan», 
«Bektaşi Meydanları», «Ayini Cem» gibi· ko
nular hala' geniş alaka toplayabilir. 

Bıyıklarını, sakallerini tıraş ile •bir şekle 
sokmayub perişan perişan uzatmaları; ~adın
ların ancak harice karşı örtnüb tekkelerde te
settürün kaldırılmış . olması, sofralarda, mec
lislerinde badenin mutlaka bulunması, kadın-

. -da veya erkekde tecelli eden güzelliğe karşı 
laübali ve pervasız meylü alaka, zina ve livata 
yolları ile fuhuş çirkafına girilmemiş dahi 
olsa bektaşileri dinsizlik ve ahlaksızlıkla itti
ham ettirmişdir. 

1826 da Yeniçeri Ocağı kanlı bir şehir 
muharebesi ile kaldırıldığında, Türkiyede 
beıktaşi tarikati de ilga edilmiş, başda İstan
bul, bütün bektaşi tekkeleri kapatılmış, o ta
rihden altmış sene evvel (hicri 1181, milMi 
1767 de) mevcud olan tekkeler diğer tarika:t
lere devredilmiş, geri kalanı muhdes sayılarak 
yıktırılmışdır; ve tekkelerdeki babalar ile mü
ridleri de, az sonra kaydedeceğiz, şahsen küfr 
ile ittiham edilmemişler ise sürgün edilmişler
dir; küfr ile suçlanan bir kaç baba ve mürid de 
idam olunmuşlardır, 

~- 1247 de İranqa Nişaburda _doğmuş ve 
1337 - 1338 arasında Anadoluda E:ırşehir ci
varında yarleşdiği Karahöyükde vefat etmiş 
olan Bektaş Velinin türbedarı olan Baba, bek
taştlerin en biiyük şeyhi bilinirdi; bu zatin 
«Hacı Bektaş Vekili» unvanı ile İstanbula gön
derdiği ·bir Baba da İstanbuldaki bütün bektAs 
şi tekkeleri Babalarının en büyüğü olara~ Ak
sarayda Et Meydanında Yeni Odalar diye anı
lan büyük yeniçeri kışlasında 94 üncü Orta
nın odaları arasında yapılmış ıkışla tekkesinde 
otururdu. 

Sonraları Hacıbektaş adını alan Karahö
yükdeki büyük şeyh vefat ettiğinde yerine ge
çen ·yeni şeyh İstanbula gelir, başda Yeniçeri 
Ağa._.s.ı, Ocak erkanı, yeniçeriler ve bütün bek
taşi tekıkeleri b~baları ve canları tarafından 

Üsküdarda parlak merasimle karşılanır, İs
tanbula geçirilip muhteş_em bir alayla Süley- · 
maniyedeki Ağa Kapusuna götürülür, orada 
Yeniçeri Ağası tarafından başına babalık tacı 
konulur, yine parlak bir alayla ve Yeniçeri. 
Ağası, ocak erkanı ile ·beraber Babıaliye gö
türülür, orada da sadırazam tarafından -bir 
şeyhlik cübbesi - feracesi giy4irilirdi. Hacı
bektaşa dönünceye kadar Ağa Kapusunda mi
safir olur, mevsimine göre, her gün, meşhur 
mesirelerde, bağ ve bağçelerde, yalılarda, ko
naklarda, ali ziyafetlerle ağı:daiıır_dı. 

İstanbulda «Hacı Bektaş Vekili» unva
niyle 94 üncü Ortanın kışlasında oturan Baba
lar ile yine kışlalardaki diğer tekkelerde post 
nişin olan Babaların yeniçeriler üzerindeki . 
nüfuzu çok büyük idi; Müverrih Cevdet Paşa 
hicri 1238 ve miladi 1822 - 1823 vekaayii ara
sında, yani Yeniçeri Ocağının kanlı lağvındp.n 
ancak üç sene evvel bir Haydar Babadan bah
seder ki, hadise şayanı dikkattir; vak'ayı ·bu: 
günkü sohbet dilimizle naklediyoruz: 

«Malum a, yeniçeriler bektaşi ol-d.ukların
dan aralarına bektaşi kılığında nice mezheb
sizler girer, söze karışırdı. Evvelce acem ra- · 
fızilerinden Haydar Baba namında bir kallaş 
yeniçeriler içine girip Sultan Selim ve Alem
dar Paşa vak':alarında bulunmuş· ve sonra s~
vuşub İrana gitmiş iken bu esnada -yine İstan
bula gelip 99 .uncu Ortanın kışlasında mel'a
net ve şeytanet hasırını. sermişdi. İstanbul
dan defedilmesi lazımdı, fakat ıkışladan -dışarı 
yalnız çıkmaz, yanında daima yeniçeri usta-
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ıarmdan bir . kaç .kişi bulunurdu, ihtiyatlı he
rifin ustalar yanından alınıp tevkifi ve İstan
buldan tardı güç idi, 'bu iş yeniçeri ağası Ha
san Ağaya havale olundu, o da {Ocak zabi~le
rinden) mahremi olan bir kaç kişi ile görüşüb, 
bir kolayını buldu, Haydar Ba-bayı Çardak · 
Kolluğuna getirtti ve Çardak İskelesinden bir 
gemiye bindirilip Üsküdara. geçirildi ve sıkı 
nezaret altında Boluya sürüldü. Fakat Baba
nın İstanbuldan, çİikarıldığı gün bir kaç usta 
yeniçeri ağasına gelerek Haydar Babanın der
hal İı:;tanbula iadesini istediler, Hasan Ağayı 
tehdid ederek bu husus-da Babıaliye bir ariza 
yazdırttılar. Sadı:razaın : . «Emirülm.ü'miniiıin 
emri ile olan bir işe Yeniçeri kullarının mü
dühalesi ubudiyet vazifesine yakışmaz» diye 
cevab verdi; Yeniçeriler ayak dirediler, mese
le fetva.haneye havale olundu, Şeyhüli:sllm 
Efendi : «İmamül müslimin hayırlı olduğu dü
şüncesiyle bir kimseyi ,İstanbuldan sürgün 
e-derse o kimsenin iadesi için hükumet ve pa
dişah tazyik -ed~lmez» diye fetva verdi, · bu 
fetvaya day~nılarak Haydar Babanın sürülme
si için bir hattı hümayun yazıldı, fetva ile fer
man yeniçeri ağasına gönderildi. Ağa da bü
tün Ocak zabitanı önünde okudu, yeniçerilere 
yine sükunet gelmedi, yer yer türlü fesad de
dikoduları yaydılar. Mesele Haydar Babanın 
Boluya varır varmaz nefes darlığından ölü
mü (?) ile kapandı». 

Cevdet Paşa Vak'ai Hayriyeden- sonra 
Türkiye-de beıktaşiliğin kaldırılmasından bah
sederken «bu mülhidlerin yeniçerileri ifsad 
ettikleri tahakkuk etmiş-dir; · ekserisinin şer'i 
şerife mugayir ef'ali ve mezmum ·hareketleri 
görülmüştür» diyor. Müverrih Paşanın bu ağır 
ittihamı bektaşiler hakkında kadimdenberi 
söylene gelenler yanında çok hafifdir. Anado
luda bir meşhur bektaşi tekkesi de Seyyidga
zide idi; İstanbula gelen babalar, canlar ilk 
terbiyelerini Hacıbektaş ile Seyyidgazide gö
rürlerdi; aşağıdaki satırları Sahhaflar Şeyhiza
de Esad Efendi kadim metinlerden naklen 
kaydediyor: 

· «Anadoluda Seyyidgazi Tekkesi_ bir fisik 
ve damı ocağı idi. Her yerden kopup gelmiş, 
anasını atasını azarlafmış 'battallar, işden kaç
mış, aşık olmuş, postunu boklar abdallar, çeh
relerinden iman nuru uçmuş, alınları kara 
y_azılı a-damlard1; Namazımız kılınmış, kefeni-

miz pikilmiş, . suyumuz ılınmış diye namaza 
yüz yumm~zlar ve müezzine kulak kabartma-· 
yub imama uymazlardı. Padişahın sadaka
larını, iyilik severlerin hayratını ·yerler ö.küz 
iştihalı eş-eklerdi. Köy ve kend halkı bu dec_
cal heriflerin ardlarına uyarlar, buldukları 

dilberleri soyub · kendi libaslarına koyarlardı. 
Danişmend müderrise incinse, sipahi oğlanı 

ağasına küsse, yalın yüzlüler 'babalarına darıl
sa kandesin Seyidgazi Ocağı diye ararlar, so
yunurlar, kazan kaynatırlar, aşıklar da o ya-

. :tın yüzlü delikanlıları simaü safa diye oyna
tırlardı». Çok ağır ittihamlardır. 

Sahhaflarşeyhizade Esad Efendi ocakları
nın kaldırılma$ı ile sona erecek son yeniçeri 
ihtilalinde ·bektaşilerin bu fitneye de iştirak
lerini göstermek için bir fıkra naklediyor : 

«Defteri Haıkaanı hulefasından ve akra
bamızdan Asım Bey şöylece nakletti: 

«Vak'a günü, yani.perşembe günü (B.: 
Vak'ai Hayriye) tatil olduğu için, bir kaç ka

· 1em arkadaşı, vak'adan gaafil, er-kenden bizim· 
. yalıdan kalkmış, Göksu mesiresine gitmek üze

r,e Anadoluhisarına varmışdık. Fiineyi orada 
fakat muhtasarca haber aldık, müdhiş hadise
nin tahkiki telaşında iken İs.tanbuldan sür'at
le gelen bir kayık Hisar sahiline yanaşub için
den bir betaşi çıkdı, daha bir şey sormadan : 

- Be hey gaalfiller, burada ne durursu
nuz, varın evlerinize gidin, yoldaşlar uyandı, 
erkanı saltanatı bitirdiler, ben dahi uyuyan -şu 
kale neferleri~i uyandırmaya gidiyoruı;n!.. di
yerek bizi kedere saldı». • 

Vak'ai Hayriyeden sonra Bektaşi Tarika
tinin Türkiyede kaldırılması karari 2 zilhicce 
1241 (miladı 8 temmuz 1826) cumartesi günü 
Topkapusu· Sarayında Ağalar Camiinde topla
nan bir meclisde verildi; bu tıı.rihi meclise 
devrin rical ve uleması ile birlikte bütün tari
katler şeyhlerinin en meşhurları iştirak etti, 
İkin# Sultan Mahmud da müzakereyi bir ka
fes arkasından takib etti. Meclise iştirak eden 
şeyhler şu zatlerdir : 

Yahyaef endi tür-be darı ve şeyhi Hafız 

Efendi, İdris Köşkü Tekkesi şeyhi Balmumcu 
Mustafa Efendi, Galata Mevlevihanesi şeyhi 
Kudretullah Dede, Beştktaş Mevlevihanesi şey
Ali · Efendi, Halvetiyeden Kocamustafapaşa 

şeyhi ile zakirbaşısı Şikarizade Ahmed Efendi, 
Merkezefendi şeyhi _Ahmed Efendi, Üsküdar-
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da Nasuhizade Şemseddin Efendi, Cely~tiye
den Üsküdarda Hüdai Dergahı şeyhi Şahab 
Efendi zade Seyyid Efendi, Bandırmalızade 

Ga\ib Efendi, Saadiyeden Kovacı Dergahı 

şeyhi Emin Efendi. 

İlk sözü Şeyhülislam Kadızade Tahir 
Efendi aldı; şeyhlere hitabla: 

__,. Hacı Bektaş Veli ve sair piranı izam 
ve eizzei .kiram hep ehlullah olup onlara kat' 
iyyen diyeceğimiz yoktur. :ı:,akin tarikatler~ 
girenlerin o tarikatin kadimden devam ede 
gelen usül ve erkanına ri§.yet etmesi şer'i şe
rife kemaliyle uyması lazımdır; hatta şeriat-. 
de mekruh olan tarikatda haramdır; bazı ca
hiller bektaşilik namı ile nefis ·havasına uyub 
farzların edası değil .b~lki ibadetleri hiçe sa
yıp haram olan şeyleri helal ;bilerek kafir ol
dukları aşikar oldu; sizler ki muhtelif tari
katlerin şeyhlerisiniz, bu hususda duyduğu
nuz, bildiğiniz nedir? Bu makuuleler hakkın
da ne dersiniz? dedi. 

Şeyhlerden bazıları : 
( 

- Bizim onlarla ülfetimiz yoktur, halle
rini de bilmeyiz!.. dediler. 

Bazıları da : 
- Üsküdar taraflarında bu gibi inkar

ların vukuu duyulmuştur!.. dediler. 
Bazı ulema da : «Bektaşilerin şer'i şerife 

. aykırı hareketlere cesaretleri ağızlarda dola
şır ise de her birinin üzerine şahıs ·be şahıs, 

.kitab ve sünnete aykırı şeni söz ve hareketle
ri sabit olmadığı takdirde umumu hakkında 
şer'i bir hükum · nasıl verilebilir?» diye sordu. 

Ulema:dan · biri : 

- Bektaşi rüesasından Kıncı Baba de
dikleri mülhid ile İstanbulağasızade Ahmedin 
ve Salih adındaki uygunsuzun oruc tutmadık
ları, namaz kılmadıkları şenaetinden başka 
sözl.ı;ıri ile de kafir olduklarını herkes bilir 

. ' 
katilleri vacibdir!.. dedi. 

Yasincizade Efendi de : 

- Bektaşilerin habisane söz ve hareket
lerinin şahıs be şahıs üzerine sabit olmasına 
lüzum yok, bunların siyaseten cezalarının ic
rası caizdir!.. dedi. 

Vak'anüvislerin bu meclis hakkında ver
diği malumat bundan ibarettir; görülüyor ki, 
Bektaşilerin aleyhinde müsbet delillere da
yanılarak bir ittiham yapılmamıştır. Meclisde 

ridler tevkif edilerek Dabhane mahzenine hab
fından verilmiş hükmün bir meclise mal edil
miş olmasından ibaret olduğu aşikardır. 

Yukarıda da ıkaydettik, o gün Bektaşi 

Tarikati ilgaa edildi, •bütün bektaşi tekkeleri 
kapatıldı; imparatorluk içinde asırlar boyun
ca bu tarikate ve tekkelerine vakfedilmiş bü
tün emlak ve arazi hazine adına musadere 
edildi. İstanbul tekkelerindeki Babalar ve mü
ridler tevkif edilerek Darbhane mahzenine hab
sedildiler. Kıncı Baba, İ-stanbulağasızade Ah
med Baba ve Salih Baba idam olundular. Di
ğerleri Şeyhülislam Efendi· tarafından 'bir 
iman ve akide yoklamasına çekildi; islami 
ilimlerde derin bilgileri olmamakla beraber 
zındık ve mülhid olmadıkları da anlaşıldı; fa
kat siyaseten hepsinin sürgüne gönderilmesine 

.karar verildi; Ruınelihisarında Şehidliık Tek
kesinden Mahmud Baba ile yedi nefer müridi 
Kayseriye, Öküz yahud Paşa . Limanı Tekke
sindeki Ahmed Baba ve· Kazlıçeşme Tekke
sindeki Hüseyin. Baba ikişer nefer müridleri 
ile Hadim'e, Karaağaç Tek-kesinden o tarihde 
ayni zamanda «Hacı Bektaş Vekili» olan İb
rahim Baba ile sekiz nefer müridi, Südlice 
Tekkesinden Mustafa Baba ve Eyyubda Kar
yağdı Tekkesinden Mustafa Baba üç nefer 
bektaşisi ile Birgiye, Karaağaç Tekkesinde 
misafir olan Yusuf Baba Anıasyaya, yine mi
safirlerden Ayıntablı Mustafa Baba Güzelhi
sara, Kıncının kardeşi Mehmed Baba, Çamlı
ca Tekıkesinden Mehmed Baba ve Merdiven
köyü Tekkesinden diğer Mehmed Baba dört 
nefer müridi ile Tireye gönderildiler. Bu ~ek,· 
taşı sürgününde göze ve dile gelmeyenler kı
yafetlerini tebdil ile İstanbulda birer köşeye. 
çekildiler. 

Fakat •bazı garazkar vicdansızlar padişahın 
bektaşi düşmanlığından istifade etti, hasım

larını· bektaşllikle damgalayarak ihbar etti~ 
ler, nice mazlum ve masumlar evinden,· aile 
yuvasından alınıp sürgün mihnetine atıldı;. 

bu arada bektaşilik ile hiç ilgisi olmayan dev
rin · seçkin simalarından Melekpaşazade Ab
dülkadir Bey, Şanizade Ataullah Efendi ve 
İsmail Ferruh Efendi . İstanbuldan ,uzaklaştı-

. rıldı (B. : Apdülkadir Bey, Melekpaşazade; 

Ataulla·h Efendi, Şanizade; Ferruh Efendi, İs
mail; Ortaköy cemiyeti ilmiyesi). 

Vak'ai Hayriyeden . sonra Bektaşilerin 
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ağır iftiralara, haksız ·hücumlara, haksız ta
kiblere uğradığı ·bu gün aydın bir hakikattir. 
İkinci Mahmud devrinde bektaşifere en aman
sız hücuı_nda bulunan kalem sahibi, vak'ai 
Hayriye Üzerine «Üssü Zafer» adı ile bir ta
rihçe yazmış olan vak'anüvis Sahhaflar şey-

- hiza.de Esad Efendidir; bu zft vak'anın herp.en 
tezine, daha bektişi takibi başlamadan düş
manlığını şu kıt'a ile açığa vurmuştur : · , 

i 

Yeniçeri laifei bagiyesi şerrinden 
Hanıd ola eyledi Hak devleti islamı emin 
Dileriz kim ide bektaşileri berkeşte 
Birisi düşmeni devlet birisi düşmeni '1in 

Bektaşiler sürgüne gittikden sonra Ke-
çecizade İzzet Molla da şu kıt'ayı söylemişdir: 

Dôdmanı yezidiyan söndü · 
CaııJ.arı varsa birbirin korusun 
Ağalar eyledi cahime sefer 
Çaldı bektaşiler de göç borusuıi. 

1826 dan sonra, Cumhuriyet devrinde 
bütün tarikatlerin lağvedilerek bütün tekke-

. lerin kapatılmasına kadar Türkiyede resmen 
bektaşi tekkesi açıl~adı. Ancak, Tanzimatdan 
sonra bektaşiler tarikatlerine _ aid tekkeleri 
Nakşi tekkesi adı altında açarak içlerinde =bek
taşi ayini yaptılar. _ 

İstanbul tekkeleri üzerine tek rehber Üs
küdarlı Ahmed Münib Beyin «Mecmuai Teıka
ya» ·adındaki 16 sayfalık fi.salesidir, hicri i307 
(M. 1889 -1890)-de basılmış olan bu risalede, 
o tarihde içlerinde bektaşi ayini yapılan ;bek
taşi tekkelerı hep nakşı tekkesi olarak göste
rilmiştir. Bu Ansiklopedinin kıymetli kalem 
arkadaşlarından Midhat Sertoğlu bize, Tanzi
matdan sonra nakşi tekkesi kisvesi altında 
açılmış dokuz bektaşi tekkesinin adını, son 
.şeyhlerinin isimleri ile beraber v~rmişdir ki, 
şunlardır : · 

1 - M.erdiven köyünde Sahkulu Tekke
si; son şeyhi Hasan TahsiQ Bab; (1890 ·da: ,Meh
med Ali Baba). 

2 - Çamlıca Tekkesi; son şeyhi Ali Nut
ki Baba (Tahir Baba Tekkesi; 1890 daki şeyhi 
N ari Baba). 

3 - Eyyubda Karyağdı . Tekkesi; son 
şeyhi Yaşar Baba, (1890 da Salih Baba). 

4 - Sütlücede Karağaç Tekkesi; son 
şeyhi Hasib Baba, (1890 da Hasib Baba). 

5 .....:.. Kazlıçeşme Tekkesi; son şeyhi Nu-

ri Baba (Perişan Baba Tekkesi, 1890 daki şey-
hi Hasan ·Baba). - ' 

6 - Rumelihisarında Nafi Baba Tekke
si; son şeyhi Nafi Baba (Şehidler ·Tekkesi, 1890 
daki şeyhi Nafi Bab&). 

7 -.- Topkapu dışında Takkeciler Tek
kesi; son şeyhi Abdullah Baba. 

8 - Sütlücede Bidemli Tekkesi; son 
şeyhi Münir Baba (1890 da Münir Baba). 

9 - Başıbüyük Köyünde Dilaver Baba 
Tekkesi; son şeyhi Dilaver Baba. 

BEKTA.SİLERİN MUASERET A.DA.BI
İstanbulda Yeniçerilerin yanında hatıraları 
şehrin tarihine geçmiş •bektaşilerin muaşeret 
adabı hakkında aşağıdaki notları M. Zeki Pak-, 
alın'ın «Osmanlı Tarih Deyim ve TerimlerL> 
leri» adındaki değerli eserinden alıyoruz : 

Tarikata girme medsimi - «El alacak 
can, (tarikata girecek kimse bir müddet Pır 
Evi.denile.n tekkeye devam eder, tekkenin bazJ 
hizmetlerini görür), sonra tanınmış bir bekU
şiye baş vurur, bir müddet daha tecrübe edi• 
lir ve kendisine sahih adı_ ile bir rehber tayin 
edilir, (bektaşiliğe Uya.keti .görülürse) kabul 
merasimi günü akşama doğru sahibi. ile he
raber tekkeye gidilir. İstikbal olunurlar, mu• 
kannen saat gelinceye kadar tekkenin bir höc
resinde otururlar. Ortalık· kararırken tekbir 
sesleri işidilmeğe başlanır. O zaman sahib 
aşıkı alır, hamam odasına geçerler. Aşık yı
kanır, temiz çamaşır giyer. Çıkılınca eller-gö
ğüsde olarak hazır bulunanların önünde du
rulur, hafif bir baş öğmesi ile herbiri selam
lanır. Aşığı hiç konuşdurmadan (çırılçıplak ,so
yarlar) bir kefene sararlar, bir tabuta yatırir, 
tabutun kapağı kapanır, telkin verilir. Telkin 
şudur: 

«Erenler meyanında, pir huzurunda murşi
dine teslimi rızada oldun mu, yalan söyleme, ha
ram yeme, livata ve zina etme, elinle koymadı
ğın bir şeyi alma, ,.gözünle her .gördüğünü söyle
me, gelme gelme, dönme dönine, gelenin başı, 
dönenin malı ... 

«Allah, Muhammed, Ali, On iki İmam, Ha
nedaııı Ehli Beyte iinail ettin mi, bunun ikisini 
bir .bilip gece ve gündüz gönülde Allah, Muham
med Al'iyi mürşidin vasıtasiyle bir bildin mi, hak 
dediğimizi hak, batıl dediğimizi batıl bildin mi, 
Tarikati Naciyeden olup Cafer Sadık'ın mezhebi
ni hak tanıdın mı, bu ikrardan dönersen Ruzi 
Mahşerde yüzün kara olsun mu? Allah, Muham
med, Ali, Hünkar Hacı Bektaşı Veli ikı-arında 
kademin sabit eyle!' .. hu!». 
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«Sonra sahib tabutu açıp a'şıkı alır, bir 
odaya götürür, namaz kıldırır ve : 

- Ey can! Öldün, namazını da kendiri. 
kıldın, kendini şimdi mürşidine teslim edin
ce yeni bir hayata gireceksin, buyur erler 
meydanına!.. der. 

« Ve aşıkı yerden>"kaldırır, kefeni çıkarır, 
(çamaşırını giydirir) boynuna Tigibend denilen 
bir çevreyi geçirir, bağlar. · 

«Son zamanlarda merasimin bu kısmı ta
dil edilmişdir, yalnız abdest ve namazla ik
tifa olunmuşdur. 

«Sahib aşıkı tiğibendinin uclarından tu
tu b çekerek Meydana getirir,. ~eydan, tekkf'
nin büyük ayin salonunun adıdır. Evliya Çe
rağı denilen tek bir kandille aydınlatılmışdır. 
Hiç. bir ses işidilmez, hiç bir hareket görülmez, 
ortalık yarı karanlık, esraralud bir haldedir. 

«Mürşid Baba hususi maka
amında vekaar ile oturmuşdur .. 
Meydanda Oniki _ İmam makaa- ,, 
mını. temsil eden on iki post var
dır ve her birinde bir baba otur-
muşdur, elleri göğüslerin-de ve /{ 
başları da gögw üsleri üzerine egw ik f'.i. /2 

dururlar. ı·ı. , ,·, 
«Sa-hible aşık, Meydan kapu- ~; , ,. 

sundan eşiğinde niyaz ettikden ( ·-1, '''\ • 
l ;:(<-✓--::": 

sonra girerler, aşıkın boynunda- ~.:,_:4;.;:;/ 
ki tigi bendin ucları sahibin elin- ,,d-"::, 
de ve sahib önde, aşık arkada o- -\':-0'"" 
larak girerler. Meydanı bir bu
hUf kokusu doldurmuş olub alı
şık olanları gaşyeder. 

«Sahible aşıkın ayakları çıp
lakdır, sağ ayaklarının baş par-
maklarını sol ayaklarının ·baş 
parmaklarının üzerine koyaraic 
~ir müddet gururlar. Bu duruş, 
mürşide teslim olarak hayatda 
doğrulukdan ayrılmayacaklarına 
_remizdir (B.: Ayak Mühürlemek). 

«Sahib yanık bir sesle ·bir 
ınünacaat okur sonra Mürşid Ba-

«Sahih ile aşık dört kapu seamını verir
ler; dört kapu Şeriat, Tarikat, -Hakikat ve Ma
rifet kapularıdır. · (Selam şekli: - E~selamü 
aleyküm şeriat Erenleri!, Tarikat <Erenler ... 
Hakikat: Erenler! .. ve nihayet Marifet Eren
leri! .. dir). Her seJamda ileriye doğru bir adım 
atarlar, bu adımlar, dört kapudan ayrı ayrı 
girilmiş olduğunu temsil eder. Sonra yine, 
eller göğüste, çıplak ayaklarının baş parmak
ları t~rif edilen şekilde Jiyaz vaziyetinde du! 

· rurlar. 
«Mürşid sağ eli ile aşıkın sol elini tutar, 

ikrar ~alır. Kendisi de talimatını verir : 
- Yalan söyleme, haram yeme, zina ve 

livata etme; elinle ,koymadığını alma, eline, 
beline, diline pek ol! .. der. 

«Tekke sazı başlar. Münacaatler, naitler, 
n~fesler ·birbirini takib eder. 

«Aşık babaların ellerini öp
meğ~ başlarken getirdiği kurban 
tığlanır. 

« Ufak bir ayini cem olur. 
Meydanda . demler· alınır, gül
bankler çekilir: Yine nefesler 
okunarak meclis dağılır. Aşık o 
gece,· tekkede, sahibinin, rehbe- _ 
rinin odasında yatar; (soyunub; 
bektaşi zeynine girib yoluna sap
mış olur)». 

El öpme - «Ein dış tarafı, 
üstü değil, avuç öpülür». 

--· ' 
Tanışma işaretleri - <<Bir 

bektaşinin diğer bektaşi ile ta
nışması için bir takım işaretler 
vardır, ·eıi:- marufu sağ eli, baş 
parmak yukarıya doğru · kaldırıl-

"""tnak suretiyle kalb üzerine koy
m·ak ve· bu sırada boyun •bük
mektir. Fakat arif olanlar bıyık
larından, sakallarından, bakışla
rından ~anışırlar». 

Bazı adetler - «K~şık sof
rada daima içi açık olarak durur, 
asla yüz üstüne kapatılm,az, ka
panırsa nasib, kısmet ·kapanır 
bilinirdi. 

ba gür sesle feseyekfikühümul- · 
lalı ayetini okur, _herkes oturdu
ğu yerde niyaz vaziyeti alarak 
tasdik eder. 

Bektaşi Babası 

(Resim : B. Şeren) 

«Kapunun eşiğine asla ayak 
basılmaz, eşit atlanılarak .aşılır: 
ıira bektaşi inancınca Kapu Me
dinei ilim Alidir, kapunun sağ 
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kanadı Hasan, sol kanadı Hüseyin, üst pervazı 
Peygamber, eşiği de Fatimedir. · 

«Bektaşi eşiği atlayub çıkınca, pabucunu 
kapu eşiğine muvazi olarak koyduk!;n sonra 
giyer; kapuya arka çevirmek günahdı. 

Dem meclis\ --- (Bektaşi tekkelerinde ku
rulan meclislerde babalar ve canlar rakı ve 
şarab içegelmişler idi, o meclislerde dem su
nulması da ·hususi bir şekle tabi idi). 

«Saki kadehi, fincanı · sağ elinin avucu 
içine alır, baş parmağını serbest· bırakır; sol. 
elini göğsünün altına koyar; fincanı, kadehi 
öne doğru eğilerek sunardı; sunulan can da: 
- Eyvallah!.. diyerek ayni vaziyet ve usulde 
alır, aldıktan sonra kadehi göğsüne götürür 
ve boyun keserdi; ve kadehi avucunun içinde 
tutarak içerdi (Yani kadeh, v~rilirken, alınır

ken, içilirJ{en parm::ık ucları ile tutulmazdı). 
Kadehi iki avucu ile tutan bektaşiler .de vardı, 
(bu takdird~, sol elin avucu, içinde kadeh bu~ 
lunan sağ avucu sarar, tutardı). 

«Saralı veya rakinın .kadehde görülmeme
si içindir ki elleri ile örterler idi; içdikden son
ra Saki: 

- Aşk olsun! der ve kadehi ayni usul ve 
erkanla alır, arka arka çekilir ve bu minval 
üzere meclisdekilere kadeh dolaşdırır, ihvan 
sulanır, demlenirlerdi». 

Lokma gülbanki ~ «Sofraya oturuldukta 
yemeğe başlamadan çekilen gülbanıkdir: 

«Bismi Şah, evvel Allah diyelim, ka~
1
im 

Allah!.. ; · 
«Geldi Ali sofrası, ya Şa'h diyelim, Şah ver

sin, biz yiyelim! .. Allah, eyvalla·h! Dost! .. ». 
Sofra gülbanki - Yemek yenildikdeh 

sonra çekilen gülban-kdir : 
«Allah.. Allah.. İllallah .. 
«Bu, gitti; yenisi gele; Hak bereket vere, 

yiyenlere nur ola. Pişirip kurtaran:ı-J~utaran) 
derviş derdmendin Ha·~ -erenler destğ'ıri ve 
destgirimiz · ola, . ·,t 

«On iki İmam, on dört masumu pak efen
dilerimiz babı saadetinden tanıyanlarımız ga
ni ola. 

· «Üçler, Yediler, Kırldar .. Gülbanki -Mu
hammedi, nO.ri Nebi, keremi Ali, pirimiz Hacı 
Bektaş Veli, cümle piran ve cömerdler,. ger
çek erenler demine devranına hu diyelim! . 
HO.uu! ... ».· 

Teslim taşı - «Bektaşi babalarının gö-

ğüslerinde, gümüş mecidiye büyüklüğünde on 
iki köşeli bir taş ·bulunurdu, «Teslim taşı» 

derlerdi, 12 köşeli oluşu on i,ki imama işaretti. 

~Bu taş Ürgüb'den çıkar. Gôya Hacı Bek
taşı zehirlemişler, kendisine derhal malum 
olmuş, hemen kusmuş, (bu taşın cevheri) o ku~
muktan hasıl olmuş. 

Pir emanetleri - <<Tac, hırka, sancak,· çe
r2.ğ ve sofradır. Hepsin~ 'bir kudsiyet atfedil
mişdi. Bektaşi tacı on iki dilimli idi». (M. Z. 
Pakalın, Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terim
leri). 

Üsküdarlı halk şairi Vasıf Hoca bektaşi 
adabı üzerine şu şirin notu vermiştir: «Top
hane ketebesinden şair Aşık Razi ki, edebü 
terbiye ile pervasızlıkda dün.yaya emsali en
def gelir, bektaşi idi. İstanbul Ansiklopedisi
nıri• Üssü Zafer nam eserden naklen ,bu günah
karın göz gezdirmesi istenilen evrakı mütalaa 
ettiğimde o yazıların . şu kadar asır sonra dahi 
hakikat olduğunu gördüm. Aşık Razi merhum 
tazeliğinde gaayetle dilber bir gene imiş, ;bir 
maddeden pederine•· gücenü-b Üsküdardaki 
hanei pederi terk ile Merdiven Köyüne kaç
ınış, on beş yaşında imiş, oradaki meşhur Şah
kulu Baba Dergahına gitmiş sığınmış, bir kaç 
ay orada dergahın bostanında yanaşmalık. yap
mışdır. Hüsnü anı ile ateşin zekası derhal na
zarı dikkatı celbetmiş, o zaman büyük bab:ı 
Efendi kim ise Raziyi bostan yanaşmalığın~n 
kendi hizmetine almışdır; şairliğe olan istida
dı ·da evvela ora·da terbiy~ edilmişdir. Razi; 
Merdivenköylülerle Tekke halkı o zamanlar 
hiç sevişmez idi, hatta Sultan Mahmud bek
taşiliği kaldırdığında dergahı evvela köylü 
tahribetmiş derlerdi, dergahdaki bektaşi fu
karasının hemen hepsi arnavud idi, cahil fa. 
kat kalben hepsi şefik rahim insanlardı diye 

· anlatırdı; hatta dergah kapusunda ilk rastla
dığı bir arnavud bağçıvanı kendisine manevi 
peder ittihaz etmişdi. Defterlerinden birinde 
manzurumuz şu manzômesı bektaşi hayatı rin
danesi bakımından_ hoş bir hatıradır». 

Vasıf Hocanın üzerinde -kalem oynattı

ğında şüphemiz olmayan manzüme şudur : 

Vardım gittim Babanın Pir Evine 
Selam verdim arnavudun biri,ııe 

Mc,re dedi yalın uşak hoş g·eldin 
Nedir taleb nedir aşkınla derdin 
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Derde derman aşka timar bizdedir 
Mürşid rehber nur ile nar bizdedir 

Her girene -işte açık kapumuz 
Eklidene hazır pişmiş aşumuz 

Ahretimiz mamur ettik sağ iken 
Bizde açan gülde bulnmaz diken 

Biz mahbubu önce soyar yunatız 
Pervaneyiz ol çerağa yanarız 

Aşık abdal yalın ayak baş kaba · 
Aıtda ima~ postu üstde bir aba 

Sırrullahdır fani dünya vademiz 
Anın içün daim elde bademiz 

Eşik atla gel civanım efendim 
Benim kaşı keman servi bülendiın 

· Gir yun al abdesti at çirkü gamı 
Dilküşadır Bacı Bektaş Hamamı 

Atş ile kanımı iç~si dilber 
Ser virelim sır içün gel beraber 

Ebrftlerin taki bu cana mihrab 
Kevserdir kasei la'linde şarab 

Çeşmi kebudunda nedir bu mesti 
Hatırlatır cana Bezmi El!'sti 

Ya payin nakşine ne diyem şahım 
Ayağın öpdüğüm gün padişahım 

Şahkulu Sultanın dergahıdır bu 
Cümle aşıkların penahıdır bu 

Cennet b"ülbülüne altun kafesdir 
Gül kokan havası pirden nefesdir 

Erenler durağı bu asitane 
Temaşa kıl aşıkaane mestane 

Yokdur bayü geda hurda can vardır 
Pirü civanında husn ü an vardır 

Bardadır şeriat tarikat babı 
Burdadır marifet hakikat babı 

Kefenpuş olduk öldük dirildik 
Bu sakfin ·tahtında muhabbet, birlik 

Badei aşk ile mestü müdam ol 
Havuz. gibi boşal, pınarmd;ın dol 

Ayak mühürleyüb gel dur niyaza 
Erenler tacın koy seri şehbaza 

,:~' 

BEKY AN (Dr. Agop Bey) - 1869 da As- . 
keri Tıbbiyeden önbinbaşı rütbesiyle mezun 
olmuş bir taoibdir. Pederinin adı Mıkırdiç
dir. Birçok yerlerde ve bilhassa Yemende va
zifede bulunmuştur. 1911 - 1914 yılları esna
sında üç sene Yedikule Ermeni Hastahanesi 
İdare heyeti azalarından olmuştur. Mütevef
fa Dr. A. Mezburyan'a göre binbaşılıkdan, 

1929 yılı mezkur Hastahanenin salnamesine 
· göre (s. 343) ise miralaylıkdan_ tekaüde se\7° 
kedilmiştir. Bilgili bir şahsiyet olan Dr. Agop 
Bey 1928_ -de aynı hastanede vefat etmiş ve 
Balıklı Ermeni Mezarlığına defnedilmiştir. 

Keyork Pamukciyan 

BEKY AN (Haykazun Efendi) - Halkalı Zi
raatı Mektebinde uzun yıllar ziraati umumiye 
kürsüsünü işgal etmiş d,gğerli bir müderrisdir. 
Eğin'in Abuçeh 'kasabasından tanınmış Be
nektz (bilahare Bekyan) ailesinin ahfadından
dır. İhtisasını Fransa-da yapmıştı. Hayatı hak
kında başka bir bilgi edinilemedi. 

Kevork Pamukciyan 

. BEL - Vücudun orta yeri; şairler tara
fından gönül bağlanan güzellerin tarif ve tav
sifinde en çok kullanılmış kelimelerden biri, 
daima inceliği· övülür, hatta «ince belli» de~ 
nilince, başkaca tarife lüzum kalmadan vücud 
yapısı narin ve uzun boylu bir dilber kasde
dilir: 

Şehri İstanbulun şehbaz güzeli 
Şartı evvel ince olmalı beli 

* 
Sevdi gönül bir püseri 
Sanatı terzi güzeli 
Şu İstanbulun içinde 
Güzellerin bi bedeli 
Neylemeli neşlemeU 

Galatalı Büsey~n Ağa 

Bu yazı da hurda yazlamalı 

Dikiş diker naz ile 
Bir gümüş endaze ile 
Düşürmeyüb namın dile 
Ölçmeli ol ince beli 
Neylemeli neşlemeli 
Bu kışı da hurda kışlamalı 

(Bir halk ti.irküsü) 

BEL - Sulb; ·belinden gelmek, birinin 
sulbinden dünyaya gelmek; Hüseyin Kazım 
Bey Büyük Türk Lugatında Aşık Beşeden şu 
iki .güzel misali veriyor : 

Belde nesil, ,kolda ku\l"vet, ,elde iş 

* Geldiler .Adem belinden sızdılar 
Kimi doğru vardı, kimi azdılar .. 

Eskiden bektaşi tarikatine · giren bir de
likanlıya, can'a, «Pir Evi» denilen tekkede 
yapılan kabul merasiminde : «Elinle koyma-
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dığın şeyi alma, yalan söyleme ve haram ye
me, zina ve livata etme; .eline, diline, beline 
sağlam ol! .. » diye nasihat ve tenbih edilirdi. 

Bu manadan «Bellemek», İstanbulun pır
pırı külhaniler argosunda ağır küfürlerden
dir, ekseriya tehdid yerinde : kullanılır : 

- Berduşluğuma bakma, bana Zehir 
Mehmed demişler, şakaya gelmem, senin ana
nı avratını bellerim ha! ... 

BEL (Gordon) - 1912 senesi nisanının 

ondördüncü günü, ki bir hürriyet bayramı gü
nüdür, İstanbul semasında uçarak Türkiyede 
ilk esaslı uçuş tecrübesi yapmış olan bir fran
sız tayyarecisi (B.: Bleriot, Louis); hal terce
mesi maalesef tesbit edilemedi. 

Fransada Rep · fabrikasına türk ordusu 
için tayyareler sipariş edilmişti; 14 nisan
da Hüriyeti Ebediye Tepesinde yapılacak ~ü
yük askeri resmi geçide hiç olmazsa bir tay
yarenin iştirak etmesi isteniyordu,. fabrika 
Gordon Bel adında bir pilot ve iki makintst ile 
bir tayyare yolladı;· alet sandıklar içinde tren 
ile geldi, 11 nisanda Y eşilköy tren istasyonu 
civarında bir tarlada parçaları yerlerine takı-

. larak kuruldu, 14 nisan sabahı -da Gordon Bel 
bu teyyare ile tek başına •havalandı. 

Yeşil-köyden kalkarak Davudpaşa. ve Ka-. 
ğıdhane vadisi üz.erinden Hüriyeti Ebediye Te
pesinin üstüne geldi, geçid resmi yapan askeri 
kıt'aların üstünde dolaşdı; hiç tayyare görme
miş· ve hatta çoğu adını dahi işitmemiş olan 
askerler üzerinde büyük bir heyecan uyandır
-dı; Gondon Bel bu heyecanı fazlalaşdırmak 
i:çin alçalmak istedi ise de, geçid resminin ya
pıldığı saha Kağıdhane ve Alibey köyü va.dile-

~~,.,.;· 

~~~½:-GtS~L, 

Gordon. Bel'in Tayyaresi 
(Resim : Bülend Şeren) 

BELA 

rinden gel~n }lava cereyanlarının birleşdiği 
nokta olduğu- için arzusunu tatbik edemedi, 
her teşebbusünde, henüz tekemmül etmemiş 
bir alet olan o devrin tayyaresi, sağa sola şid
detli yalpalarla tehlikeler atlattı, ve Gondon 
Bel, geçid resmi sahasının üstünde l200-1400 
metro yükseklikd,e uçmaya mecbur oldu. Hü
nerti pilotun başarı ile sona eren bu uçuşun
dan sonra Rep Fabrikasına yeni tayyareler si
pariş edildi ve Fransaya pilotluk tahsili için 
on genç zabit gönderildi. 

BELA - Dilimize arabcadan alınmış isim, 
Türk lugatında elem ve ızdırab veren şey; fit-

, ne; musibet; nekbet; idbar; bahtsızlık; darbı me 
seller: İhtiyat, dikkat tavsiyesi yolunda «Be
la geliyorum demez!»; evlad, torun hakkında 
«Tatlı ·bela»; kız veya erkek evlad evlendirilir

. ken «Belasını ben çektim, safasını il sürecek»; 
bilhassa :bir güzel yeni aşık olan . mahrem dos
ta hitab olarak «Belalar mübareki! .. ». 

Aldın metaı aşkı, belalar mübarek_i! 

* 
Ruhsari ya.re hattı muanber mübareki 
Uşşaki zade taze belalar mübareki 

«Bela budur kL,» deyimi, bilhassa aydın 
adam ağzında «asıl bahtsızlık budur» yerinde 
kullanılır, ·en güzel kullanan da büyük hiciv 
şairi Nef'i olmuş, aşağıdaki beyiti de kendi 
akibetine uygun düşmüştür : 

Bela budur ki ne türlü ferdi asr olsan 
Yine inanduramazsın hasudu hodkaını .. 

«Püsküllü bela» iki yerde kullanılır: 1) 
Bela üstüne gelen bela; 2) aşifte, bıçkın, çap
kın· ele avuca sığmaz, ardında tutkunu çok, 
kabadayı güruhundan sahibi olan, cefa edici, 
vefasız, vuslat yolu engellerle dolu · maşuka, 
maşuk. Bunlar hakkında söz gelimine göre 
<<oBela püskülü» de denilir : 

Efendim bir güli alem behasın 
Nihali işvesin rengin eda.sın 
Cihanda misli nadir melılikasın 
Güzelsin nazeninsin dilrübasın 

Hiram itdikce sen ey serv reftar 
Olur endamma alem giriftar 
Bu keysuyi perişan ile her bar 
Seri uşşaka püsküllü belasın 

(Enderunlu Vasıf, şarkı) 

* 
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Aşıklar başına püsküllü bela 
T~phane oldu sahrayi Kerbela 
Her gün minareden verilir sala 
Kanlıdır yolu ol tavşan kafirin 

(Galatalı Hüseyin, İşmar Destanı) 

* 
Yar peyledim şu çapkın gonce gülü 
Başı kavak yelli saçı sünbülü 
Olmadan efendim· sinem bülbülü 
Başıma olmuşdur bela püskülü 

(Galatalı Hüseyin, İşmar Destanı) 
... 

Geçen asrın şöhretleri şairlerinden Ayın-
tablı Ayni, Fes milli bir serpuş olduktan son
ra, kırmızı fes kenarından sarkan o devrin 
mavi püsküllerinin dilber yüzlere ayrı bir ca
zibe verdiğini söyleyerek, püsKüllü fesi, ·başı 

aslında belaya girmiş olan aşıka yeni bir be
la görüyor: 

Hilal ebrüviinın üzre müşari bilbenandır fes 
Bu tabi renkle pertevfüruzi hüsnü andır fes 

Ne renge koydu bak ayinei didarı cananı 
Bu suretle kızılbaş mülkine hayret resandır fes 

Diyarı Çine hük:µi;yler arakçinindeki perçem 
Seri uşşaka püsküllü beladır pek yamandır fes 

Aydın İstanbullu ağzında bir de «Bel~ya 
bak» deyimi vardır; buradaki bela, bu ismin 
Türk lugatındaki manalarından hiç ·birine uy
maz; mesela Muallim Naci : 

Beyanı ~aksad için yare tercenıanın var 
Belaya bak ki anı tercemina anlatamam .. 

diyor; ~<içi açamamak» dır; bu hal ızdırab - bela 
ile ifade edilnüşdir tB.: Belalı). 

BELALI - Kötü yola sap,nış ve okşan
mış, kokİanmış nigar yahud mahbub bir dil
berin ülfet ve muhabbetini inhisarı altına al
mış bıçkın kabadayı, vurucu, kırıcı zorba; iki. · 
tipi vardır. 

1: Aşıkdır; dilberini gücü yetdiği kadar 
maddi ihtiyacdan müstağni kılar, yer bulur 
barındırır, -besler, giydirir; başka .gözlerden 
deli gibi kıskanır, dilberinin kirli mazisi taf
silatı ile bildiği için daimi bir şübhe içindedir, 
;ılmayacak sebeblerle döver, hıroaJ;ır: ölüm 
tehdidi ile mutlak sadakat ister; hazan yersiz 
şüphe. üzerine, bazaıi. da aşkına ihanet edildi
ğini görerek, dilberini · suç · üstünde veya kuv
vetli suç delilleri ile yakaly~r~k kaatil olur. 

2 : Zorbanın; kabadayının it kolundan
dandır, fuhuş yoluna sapmış, düşmüş güzelin 

ülfet ve muhabbetini inhisarı altına almaz, ne 
aşıktır, ne kıskanç, dilberini pençei kabri al
tına almıştır, hiç bir maddi ihtiyacını düşün
mez, vücudunu satarak kazandığını elinden 
alır, biçareyi fuh§un girdabına sürükler. Şe

ririn pençesi altındaki mazlum kazancının bir 
kısmını gizlemeğe çalışır, Belalı bunu sezdiği· 
zaman kavgalar, başlar, istediği parayı, ki iç
kiye veya kumara verecekdir, alamayınca ku
durur, dayakla tazyiki işkence haddine varır 
ve hazan da cinayetle biter. Belalıyı «Dost» ve 
«Tutkuil» ile karışdırmamalıdır (B. : Dost; 
Tutkun). 

. BELA, MADAM BELANIN OTELİ VE 
MEYHANESİ - İkinci Abdülhamid devrinde 
Galatanın haşarat yatağı otel ve meyhanele
rinden biri idi; müdavimleri arasında pek 

. na·dir görülen beyden, efendiden: kimselerin 
«Madam» dedikleri Bela adındaki sahibı:ısi

nin 1 milliyeti ve tabiiyeti tesbit edilemedi; 
bilinen, bir batakMne yosması olarak yetişik 
gelişmiş· olmasıdır; bu ansiklopedinin büyük 
himmet sahibi kalem arakadaşlarından Üskü
darlı Vasıf · Hoca merhum şu kıymetli notu 
vermişdir: 

«Kaldırım kabadayıları ile boy ölçüşen, 
pek çok kabadayı ve serseriyi yıldırmış yaman 
bir kandındı; tanıdığımda kırkını aşmışdı, en 
çok yirmi beş yaşında gösterirdi. Meşhur ca
nilerden Bıçakcı Petrinin (B. : Petri, Bıçakcı) 
daima yanında dolaştırdığı _Kız İstavro deni
len el ulağı bir oğlanı vardı, Mi·dillili gaayet 
güzel bir çocukdu, on beş on altı yaşlarında 

idi; Bela için, kendisinden en az yirmi beş yaş 
küçü,k olan bu adalı palikarya fidesine tutkun 
olduğu, sözde otel uşaklığı adı altında oteline 
alarak yatırdığı, giydirüp kuşatıp, kendisine 
·oynaş yaptığı söylenirdi; hatta oğlanın Kule
dibinde bir evde akranı bir kızla münasebetde 
olduğunu öğrenince bir gece o eve girmiş, 
rakibesi genç fahişeyi bıçaklamışdı; devrin 
gazetelerinin · vukuatı zabıta sütunlarında hu 
otelci ve meyhaneci Madam Belanın adı mu
hakkak .geçerdi.;. muharrirl~r «Madam Baş be
lası», «Karı hakikaten bela imiş>>, «Bela ama 
ne Bela» gi,bi serlevhalar- koyardı. Otelinin 
kötü bir şöhreti vardı, uygunsuz kadınların 

ve genelerin haşarat takımı ile gecelediği bir 
nevi batakhane idi; o zamanlar kapitülasiyon• 
lara dayanarak ecnebi gemiler Türk limanlar 
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arasında da sefer yaptıkları ıçın İstanbul li• 
manında büyüklü küçük her zaman yüze ya• 
kın gemi bulunurdu; Madam Belanın müşte
rileri, bu belalr .korsan kılıklı gemicilerdi; hic
ri 1305 (miladi 1887-1888) seneşinde ·bir gaze
te, zannederim Sabah Gazetesi, Belanın Mey
'hanesin-den bahseder iken ~tulumbacı yatağı» 
tabirini -kullanmış, bu da tulumbacıların gü
cüne gitmiş, gazeteye üçyüz imzalı bir teessüf. 
name gönderlerdir, gazete de tulumbacılar

dan özür dilemiş idi. 
« Yine o tarihlerde, 1888 - 1900 arasınd:J., 

bir nakşi yahud kaadiri şeyhinin gaayetle gü
zel nevhat bir delikanlı olan torununu, tekke
nin arriavud bağçıvanı kandırır, B_elanın Mey
hanesine götürür, çocuğun karşısına bir oyun
cu kızı çıkarırlar, sarhoş edilen toy delikanlı 
bu kız vasıtası ile otele alınır ve o gec_e otelde 
boğulur, kaza yahud cinayet, cesedi soyarlar 
ve otelin -bodrumunda defnederler. Arnavud 
Bağçıvari firar ider ise de ayni gece otelde 
misafir bulunanlardan 'bir laz •gemici gece bir 
gürültü işitir, boğuk iniltiler duyar, sabahı 
otel uşakları ile mahud bağçıvanda :bir telaş 
eseri görünce zabtiyeye keyfiyeti ihbar eder. 

Madam Bela ve adamları evvela inkar yo
luna saparlar ise de bodurumda delikanlının 
cesedi bulununca şerire karı suçu bir rum uşak . 
ile arnavuda yükler, yakayı sıyırır; fakat oteli 
ve meyhanesi bu vak'adan sonra kapatılır, 
Bel;ı da hudud dışına atılır». · 

Sermed Muhtar Alus «On ikiler» adında
ki romanında ·bu Otel ve Meyhaneden bahset
mekte, ve Vasıf. Hocanın bize tevdi ettiği yu- · 
karıda-ki notlarda söylediklerini teyid etmek
tedir: 

«Şimdiki Merkez Rıhtım Hanının önün- · 
den Mumhane caddesine yürüyüb sağa dönün
ce, tramvay yoluna çıkan, o zamanlar kasab 
kulübleri bulunan sokakda Bela'nın Oteli.. 

«Madam Belanın Oteli sahiden belalı bir 
yerdi. Galatanin en namlı, en bitirim bir :ba
takhanesiydi. 

«Altında bir gazino. Gazinodaki dört beş 
Lehli dilber, iskambil kağıtlarındaki kupanın 
ve dineyrinin kızlarından daha tasvir. Tutu
lan tutulana; tutuşan tutuşana. 

<<Belanın otelinin kapıları avanaklara fo-
ra. Buyurun efendim buyurun! .. · · 

«Girenin vay haline. Bir daha ismini . du
yabilirsen, cismini görebilirsen aşkolsun: Ana-

dan ·doğma edilip nesi var nesi yok alındıktan 
sonra bodrum katındaki mahzende kayıblara 
karıştı gitti. Binbirdirek batakhanesinin Ga
lata şubesi.• 

«Bu otel bir ya)!gında yanıp kül olmuş. 
Rivayete nazaran mahzeninde bilmem 'kaç ta
ne insan kuru kafası, -kaburga kcmiğf çık-
' mış .. ». 

Devrin gazeteleri . bu :batakhanenin yeri
ni Galatada Leblebici Sokağında gösteriyor, 
ki 1934 Belediye Şehir Rehberinde bu soka
ğın adı Leblebici .Şaban S~kağı diye yaZ1lıdır 
(B. : Leblebici Şaban Sokaği): 

. BEL BAĞLAMAK - Halk ağzı deyim, 
güvenmek; misal_: 

- Kalleşin biridir, bel ·bağlanmaz!.. 

* 
Edebiyatımıza da girmişdir: 

İkbaline, idbarına bel bağlama dehrin._. 
Ziya Paşa 

BELDEN ASAt11 - Halle ağzı deyim, 
~ . . . 

müstehcen laf etme, yüz· kızartıcı· şeyler ko-
nuşma; misal : 

- Birak şu . pis herifi, her lafı · belden 
aşağı. 

BELE .(Re'fet) - İstiklal harbind~ T_ü:rıki
ye Büyük Millet Meclisi Hükumeti ordusu ku
mandanlarından, paşalık (generallik) rütbe ve 
unvanı, Milli ·Mücadele içinde T.B.M.M._ tara
fından verilmiş, dolayısı ile Cuıiıhuriyet İnki
labı~in ilk generallerinden, Gazi Mustafa ·Ke
mal Paşanın mümtaz silah . arkadaşia:rından. 
Büyük zaferden sonra, henüz yabancı silahlı 

· kuvvetlerin işgaali al
tında ,bulunan İstan
·bula, düşmanı silmiş 

§üpürmüş, yok etniiş 
muzaffer Türk ordu- · 
sunun mümessili ola
rak geldi ve Büyükşe-
. hirde emsalsiz· . milli. 
heyecan ile karşılandı, 
Refet Paşanın İstan-. 
•bula ·gelişi . bu tarihl 

· beldenin unutulmaz 
günlerinden •biri oldu 
(B.: İstanbulun İtilaf 
Devletieri silahh kuv-

General Refet Bele 
(Resim : B. ·Şeren) 
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vetleri tarafından işgaali, işgalin kara gün
leri, Refet Paşanın .gelişi, yabancı silahlı kuv

. vetlerin İstanbuldan gidişi). 
~aarif Vekaleti tarafından yayınlana 

· gelmekte olan Türk Ansiklopedisinde ,bu bü
yük adamın · adı yoktur, hazin zühuldür, 
al:Qllbetik dizi «Beldar» dan··. «Beledina» ya 
geçmektedir. Aşağıdaki satırları İ-brahim 

_ Ala~ddin Gürsa'.nın «Türk Meşhurları» adın
. 'Claki .eserinden alıyoruz : 

· «1881 de İstanbulda doğdu. Harbiyeden 
kurmay _yüzbaşıq.kla çıktıktan sonra muhtelif 
askeri -hizmetlerde ,bulunmuş ve -harplere iş

tirik etmişti. Milli Mücadelenin Hk yıllarında 
miralay (albay) rütbesi He kolordu kumanda
nı sıfatı ile iştirfilc ettiği İnönü ve Sakarya mu
harebelerindeki yararlıklarından dolayı gene
ral olmuştu. Yabancı orduların işgali altında 
bulunan İstanbula Milli kuvvetlerin mümessili 
olarak ilk defa Refet · Paşa gelmiş ve onun 
gelişi 1staıii:ıulila .büyük heyecan uyam:lırmışdı. 
Refet' Bele bütün garb cebhesi birleştirilerek _. 
. kuIJ}.andanlığı İsmet Paşa tarafından· deruhde 
·_edilmesinden önce garb cebhesiıiin cenub kıs
mının kumandanlığında ,bulunuyordu, ondan 
sonra Milli Müdafaa Vekilliğine .getirilmiş, 

Birinci ve İkinci Büyük Millet Meclisinde İs
tan tıul millet vekili olarak bulunmuştu. Be
şinci Büyük Millet Meclisine de tekrar İstanıbul 
Millet Vekili seçildi, o zamandan beri bu sıfa
tı muhafaza etm:ektedir» .· 

General · Refet Belenin tarihi simasının 
ş!nınadenık bir hal tercemesinin tesbiti için 

"Jstanbul Ansiklopedisi adına kendisini ara-
. ·aığıinızd:;ı,. ya:kı.nlari generalin yirmi yıldan
beri Almanyada Frankfurtda ikaamet ettiğini 
ve bir kaç' yıld-a -bir İstanbula· gelib bir niüd- . 
det kaldıktan S(?nra yine oraya döndüğunü 
söyle<;liler. Bu durum karşısrnda yukarıdaki 
eski ~_ir yazıyı iktibas ile · kalındı. 

' BELEDİYE - {B. : İstanbul Belediyesi; 
İs~bul Kadılığı; lhtisab; Şehiremaneti). -

BELEDİYE BAĞÇELERİ - İstanbulda · 
Belediye -bağçeleri, İstanbul Belediyesinin «Şe
hireıiıaneti~ adını taşıdığı devirde· tanzim edi
lip açilinış olduğu halde bu isimle anılmış, gü- · 
zelim «l3ağçe:. 'kelimesi de firenk ağzı «Park» 
aıhna fed.A edilmemiştir; meşrutiyetin ilanın
da, Belediy~ Bağçeleri •bir müdcfet «Millet Bağ
çesi> adını aldılar; Şehremini Cemil Paşa (B.: 

Topuzlu, Cemil) İstanbulda ilk parkı açdı- (B.: 
Gülhane Parkı); Cumhuriyet devrinde de he

. men bütün bağçeler park oldu; · bağçe ismi, 
bazı parkların ·birer köşesinde veya mustakil 
olarak tanzim edilen çocuk bağçelerinde kaldı 
(B. : Park; Çocuk Bağçesi). 

·İstanbulun altı ·belediye bağçesi vardır; 
. bunlardan bir kısmının adı kahramanlarının 
buluşma yeri olarak ·bazı meşhur romanlara 
girmiştir; bağçeler şunlardır: 

Büyükçamlıca Bağçesi, Tophanelioğlu 
Bahçesi, Sultanahmet Meydanı Bağçesi, T~pe
başı' Bağçesi, Taksim Bağçesi, Bakırköy Bağ
çesi. 

Büyükçamlıca Belediye Bağçesi - Bele
diye bağçelerinin en eskisidir, kbdülaziz za-

. manında · açılmıştır sanırız; zamanımızda Park 
Mline sokulmuştur, etrafındaki es•ki .. dıvarı 
yıktırılmıştır, yeni dıvara demir parmaklık
lar konmuş,· koca koca ağaçların gölgelediği 

. tarhlara da kanapeler yerleştirilmiştir;· fakat 
park olduktan sonra gerek civarlılardan, ge-_ 
rek uzaktan o 'havaliye gezineğe gelen kimse
lerden pek rağbet bulamamıştır, rastlanan-· 
farın .ekserisi ayak takımıdır. 

Halbuki meş.rutiyetden !sonra «Çamhica 
Millet Bağçesi» adını alan ıbu bağçe, meşrftti
yetden evvel ve sonra ne güriler görmüş, -ge
çirmişdir. En kala!balık, -en civcivli, en keyifli 
zamanı Sultan Aziz devrinde imiş. İçindeki 
mükemmel gazinosu iki kısım, · sağ yanı ala
turka, sol yanı· alafranga. Alaturka tarafında 
piyasanın en üstün incesaz takrmı çalar; vak
tinmeşiıur kemanisiAğya (B.: Ağya, Kemani) 
başlarında olmak üzere sonraları namlanmış 
olan udi Afet, (B..: Afet, Üdi) de ter bıyıklı ola
rak takımda. Müşteriler ·hep· 'kalantor.-, Gene 
gene, burma bıyıklı mabeyinciler, hünkar ya
verleri, ·kişizade delikanlılar, mirasyedi bey
ler ve etraflarında dalkavukları. Masalarında 
buz dolu kaselerde rakı: mastika karafakileri, 
sıcaklı soğuklu çeşid çeşid mezeler. 

Alafranga tarafda da orkestra; müşteriler 
Beyoğlundan, Modadan, İcadiyeden gelmiş 
mösyöler, madamlar, matmazeller, erkekli 
ka-dınlı tatlısu firenkleri, firenkliğe özenen 
ermeni ~enginleri ve karıları, rum çorbacıla
rı ve kokonaları, ~ızları, alafrangalık taslayan 
zuppe beyler. Beyoğlunun yüksek taıbaka 
yosmaları da eksik değil. Bunların masaların- · 
da da, o .aralık İstanbulda yeni yeni sürümde, 
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içilmesi pek moda olan bira dubleleri; meze 
olarak ince f.ıiran-cala dilimleri ü.zerine kon
muş, kırm~ızı. ·biber ekilmiş kaşar, gravyera 
peyniri, kırmızı turp. Bazıları konyak, amer, 
verut, şartröz, menta giıbi içkileri mutad edin
diğinden onların önünde de renk renk kadeh
ler. 

İkindi sularından akşama, gece yarısına 
kadar gazinonun her iki kısmı _iğne atsan yere 
düşmeyecek hale gelirmiş. 

Bağçenin dışındaki cadde dahi ·başka alem. 
Devrin başlıca araba piyasaları orada. yapı

lıyor. Ar-mai osmaniler, yaldızlarla l)ırıl pırıl 
landolarda cici bicilere müstağrak şehzade

ler, grün ferace üs_tüne papazi yaşmakları ör
tünmüş, elmaslarla pıtrak sultan efendiler, 
hazinedar ustalar ve_ takım taklavatları, kılpı
ranga kızıl çengi damadı şehriyariler ... 

Mükellef konak . arabalarında, yine yaş~ 
mak feraceli vezir familyaları, tlamadları, mah- · 
dumları. 'Gıcır gıcır kira faytonlarında mavi 
gözlüklü, sün'biil bıyıklı, şık ·şık beyler; kira 
kupalarında takmış takıştırmış, iki dirhe~ bir 
çekirdek hanımlar. Bu arabalar üç dörtyüz 
adımlık sahada ağır ezgi fııshki makam fır
dolayı piyasa eder, yekdiğere tebessümler, 
işaretler bezledjlir, akşama doğru ortalık mah
şer şeklini alarak araba zinciri birbirine ke
nedlenir, -bir türlü çözülemez hale gelir. 

Sultanahmed Belediye Bağçesi - Meş

rutiyetden önce Sultanahme-d Meydanında · or
tada tarhlar, yeşillikler, etrafında parmaklık 
yok. Almanya İmparatoru İkinci Vilhelm'in 
1898 de ikinci defa olarak İstanbulu ziyareti 
hatırası olarak yapılma masrafı onun tarafın
dan verilen ve istanbullular ,tarafından «Al
man Çeşmesi>> adı verilen (B.: Alman Çeşme
si) çeşmenin bulunduğu yerden tramvay cad
desine kadar dayanan sahaya «Belediye ,Bağ-
çesi» derlerdi. . 

Önü tahta parmaklıklı,· üç tarafı• eğri büğ
rü havalelerle kuşatılı, içinde yine bugünkjj. 
gibi büyük ağaçlar bulunan -bu bağçenin cad
deye ya_kın tarafınd~ ahşab, oldukça geniş, 
barakamsı bir bina vardı: Kahve ve Kıraathft
ne. 

Yazları. :binanın dışına, parmaklığın önü
ne ağaçların altına masalar, sandalyalar di
zilir, gelen müşteriler çok olurdu, yeri semt; 
Divanyolunun başlangıcı. Etrafda resmi dai
reler de mevcud; meydanın nihayetinde Or-

man, Maden, Ziraat Nezareti;· sağında Defteri 
Hakaani, Mehtm-hane denilen Hapishanei 
Umumi, ayni binada Evkaf Nezareti. ·Bu _dai
relerdeki müdürlerin, mümeyyizlerin, katip
lerin çene tiryAkileri; kahve, çay, nargile tir-
yakileri; tavla, domino, kağıd oyunu tiryaki
leri, daha kalemlerine gitmeden, öğle nama
zını camide kılmak bahanesiyle kaçamak ya
parken (o vakitler öğle tatili yok), akşam üstü 
vazifeden çıkıp eve dönerken oraya dalıverir-

. ler, açık havada hoşça vakit geçirirlerdi. 
Mevsim .kışlayınca ahşaıb ·barakada· barın

makdan başka çare yok. Rüzgar, ayaz kaplama 
tahtalarının, pencere çerçeveleri çatlaklarının 
arasından bıçak gibi 'girer, iç-erdekilere çivi 
kesdirir, saç sobada yaJtılan çalı çırpı Ok Mey
danında buhurdan yakışa benzer; •bu sebepten 
müşteriler ayağı çekerlerdi. 

O zaman da, caddenin yukarı doğru az 
ötesinde, şimdiki Hıfzıssıhha Müzesi· karşısın
daki Arifin Kıraathanesine gün .4oğardı. Be
lediye Bağçesinin devamlıları hep oraya akm 
:ederdi. 

Tepebaşı Belediye Bağçesi - Bu havAli 
vak.tiyle büyük ·bir mezarlıkınış; Kasımpaşaya 
inen bayır aşağı sık sık serviler, bir çok mezar 
taşları, aralarında da çayır çimen vermiş; ko
yun, keçi, inek sµrüleri otlar, mahalle karı
ları çamaşırlarını -serer kuruturlar, çoluk ço
cuk da oynarmış. 

1854 - 1855 deki Kırım Harbinde, 'İ'ür
kiyenin müttefiki olan Fransanın İstaıibula 
askeri ,kıt'aları gelip gider,. bunların ·bandosu 
oraya gelip havalar çalar, halk· etrAfına topla
nıp yere 1bağdaş kurar, dinlermiş; Beyoğlunun 
başlıca tenezzüh yeri orası imış. 

1855 de Fransa elçisi olarak İstanbula 
gelen, burada beş sene kalah ·1'houvenel'in ak
rabasından · bir matmazel, neşrettiği hatırala

rında (Baronne Durand de ·Fontmayne, Un 
... sejour a l'ambassade de France A Constanti

nople, Paris, Plon, 1902): «Bµraya ·fırenklerin 
Petit Champ adını verdiklerini, bayın;n aşa
ğısındaki Tersaneden zincir şangırtıları ·duyul
duğunu, 1bıi seslerin mahkumların ayakların
daki demir lalelerle zincir· sürükleye sürük~ 
leye gezindiklerinden dolayı olduğunu» yazar. 

Tepebaşı Bağçesinin hangi tarihde açıldı
ğını Jetkik edemedik 1870-1875 · arasında C. 
Bis~o adında bir italyan ressamının Tepebaşı 
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Bağçesinde terennümsaz olan bir türk aşkeri . 
bandosunun resmini yaptığına göre bu tarih
de bağçenin mevcud olduğu aşikardır. Şehir 
Tiyatrosu dram kısmının ,barındığı ahşap bina 
Rıdvan Paşanın ·şehir eminliği zamanında ya
pılmıştır (B. : Rıdvan Paşa). Paşanın bu me
muriyeti 1890 dan 1905 de katline kadar on
beş sene sürmüş, tiyatro .binası da emaneti
nin ilk yıllarında, zannıma kalırsa 1892~1893 
arasında yapılmıştır: 

Tepebaşı Bağçesinin rağ·bet gördüğü za
manı yaz ayları idi. Güz girince, hele hava
lar daha soğuyunca in cin top oynardı. _Şim
di:ki gi!bi !küçük _ çocukları arabada, kucakda 
hava· aldırmaya çıkn;nş dadılar, südnineler, 
·biraz gezintiye ~ıkm1ş ihtiyarlar gelmezdi, zira 
bu ı>ağçeye dühuliye ile girilirdi. 

1900 sularında ·bu bağçenin hali şöyle idi: 
Cebhede bir tek kapu, ikLyanında gişe, dühft
liyesi 1 kuruş: 

· Önü daha taş,kındı, cadde genişletilirken 
duvar ve ·parmaklıklar geriye alınmışdır . .Pe
ra Palas tarafına rastlayan, sonradan yapılan, 
şimdi de yerinde yeller esen «Garden ~.r» 
salaşı da meydanda yoktu. 

-· Tiyatronun sol yanında- yuvarlak, sıvrı 

çatılı, güvercinlik şeklinde orkestra mahalli 
vardı. Arka tarafların hali berbaddı. Bugün
kü asfalt caddede derin derin çukurlar, yük
sek tümsekler, yabani otlar, dikenler, tek tük . 
servi, tınaslar gibi molozlar, süprüntü. Kasım
paşada oturanlar, gözü pek takımdan değil

lerse oralardan kestirme inmeğe korkarlardı, 
karmanyola oluveririz diye. 

Bağçe ikindiden sonra yavaş yavaş dol
maya başlar._ Ezan suları tıklım tıklım, hele . 
cuma ve pazar akşamları hınca:hınc olur: Kon
somasyonun tuzluca olmasına rağmen. boş sgn-· 
dalya, masa bulunmaz. Kahve, çay, gazoz, Bo
monti Birasının dublesi,' lokum 100 -para, süt
lü çay, sütlü kakao, Spateu veya Pilsner bira
·sının bardağı, ·-kalıp dondurulması, pasta (çe~ 
-rek) 5 kuruş. 

Artık sandalyaya kurulanları seyret: kel
li felli paşalar, beyler; vav ·bıyıklı damadlar; 
mösyöler, madamlar, matmazeller. Beyoğlu

nun o zamanlar kalbur üstündeki yosmaların
dan Nemseli Anna, Deli Eleni, Kara Katina, 
Arnavuclköylü Poliniya, Çaklf Uskuhi, Ben
li Anjel... 

Gişeye kuruşu verip kapudan girince _ 

ağır, ve,karlı vekarlı, adeta orkestra nağm~

lerine ayak uydura uydura, sağı solu süze süze 
ortalığı ·bir iki dolaşdıktan sonra bir yere 
oturulur. 

Züğürt takım, mesela komisyoncu katib
leri, dükkan tezgahdarları, berber kalfaları, 

mağaza vandözü, m-O'distira yamağı, şapkacı 
çırağı gibi· kızlar sandalyalara yanaşmazlar, 
tabana kuvvet, dön 1babam dön. 

Mızıka köşkünde maestro Larige'nin 40 
kişilik fanfarı seçme parçaları tutturur: Faust, 
Travia.ta, Ayda, Rig,oletto kabilinden ağır ope
ralar, Mavi Tuna, Tuna Dalgaları, Lüksem
burg Valsi gibi valsler. 

Maestro Lange ·bir kaç hafta kalmak üze
re gaaliba Viyanadan İstanbulu 1boylamış, faz~ 
.la rağbeti görünce yerleşmiş, sonra saraya ça
tıp göze girmiş, Sultan Hamidin Ertuğrul yatı 

- bandosuna şef olmuş idi. _ Piyanist Hege gibi 
o da kibar familyalardan çok kimselere_ piya
no dersi vermiştir. Lange'yi usta tutuşları ile, 
ondan meşk alışları ile övün,en küçük hanım-
lar mı ararsınız? · 

Ortalık kararınca Bağçede hava gazı lam
baları yakılırdı. Kalabalık yavaş yavaş dağılır, 
biraz sonra bağçe sahnesinde boy gösterecek 
olan şantözlere, dansözlere tutkun ve kesesi 
yüklüce olanlar, Halice karşf sed üstünde par
latmaya; ardından yemek yemeğe koyulur- -
lardı. Bağçede lokanta mevcud, yemekleri hem 
alakart, hem ,tabldot. ' 

. Sahnede şanlar, danslar, varyete numa
raları yapılırdı. Tepebaşı Bağ·çesini meşhur 

madrarbazlardan Lehmann tutardı; yardağı, 

sağ kolu da hinoğlu hinlerden Arditi. · 
Lehmann, İstanbulda hayli para çekmiş

zengin olmuşlardan, zevkti safa ile yaşamışlar
dandır, yetmişbeşini aşkın yaşda, son nefesi• 
nı bir dilber kucağında v~rdiği söylenir. 

Taksim Belediye B.ahçesi - Buranın da 
cadde yüzünde bir tek kapusu vardi, girince 
karşılıklı iki gişe, kıranta rumlardan iki bi• 

~, letci, ·burası da paralı, ant~esi 40 para. 
Mevsimi ilk ve son baharda idi, fakat Te

pebaşı Bağçesi gibi kişın ·bomboş değil, kar-
-_ da, donda gelenler olurdu. Erkekler paltola
ra, madamları, matm~zeHeri mantolara sım~ 

sıkı sarılı, hava almak ve manzara görmek 
niyeti ile boyuna damlarlar, nihayetindeki al
çak duvarın önünden, -burnu dibindeki bosta
nın köhne kulubelerine, ahırlarına göz kay-
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dırmayarak Boğaza, Üsküdara, Çamlıcalara, 
gerilerdeki dağların tepelerine ·bakarak iç f e
rahlatır lardı. 

Mevsimindeki devamlılar öte.ki bağçeye 

gelenler nev'inden, Tenha zamanlarında ço
cuk · dadıları, parasız ihtiyarlar yine görün
mez. Cuma ve pazar akşamları iğne atsan yere 
düşmez. Burada da bir mızıka köşkü; on oniki 
kişilik orkestra eksile olmaz. Mızıka köşkünün 
berisinde, arka yüzü taraçalı, bir buçuk kat
lık ahşab ·bir gazino vardı. Akşamcılardan 

rütbeli ve mevkililer taraçanın kuytuca taraf
larına çekilerek -demlenirlerdi. Sehremini Rıd
van Paşa da ehlikeyflerden, k~ndine -mahsus 
hücresinde- bir iki tek atardı. 

Nihayetindeki duvar önünün kuş bakışı 
nezaretine, güzelim Boğazı, karşıki kıyıları, . 
dağlan, tepeleri kavrayışına. uyar yok; gel ge
lelim- baharın ve güzün ağustosdan nişan ve
ren durgun ve sıca:k havalarında, o canibdeki 
masalara düşenlerin vay Mline! Mahud ıbos
tanın übe-k ü·bek yığılmış çürük sebzelerinin, 
güme güme yükselmiş gübr·eıerinin kokusun
dan ·burun direği kırılır; ya sinek? ... Karası ve 
sivrisi, tatarcıklarla -beraber 'bulut halinde, 
nefes alınamazdı. 

Şimdiki' Belediye Gazinosunun yazlık ta
raçası yerinde, üç tarafı tahta kafesli, varyete 
numaraları gösterilen ve Belediye Gazinosu 
yapılırken kaldırılmış olan kısıin da yok. Tak
sim Topçu Kışlası (yeri bugün İnönü Gezisi) 
cihetinde •hava tüfenkleri ile bir atış ·barakası 
işler dururdu; Sebebi mühim, tülenk doldu
rucusu öyle bir ditber duhteri peri peykler ki 
beşer mi melek mi tefrik edene aşk -olsun. Bu · 

Litros, Ayamama köyleri gibi· rumağzı isim. 
Ama şayanı dikkattir, İstanbul un ayak takımı, 
avam o zaman da Makriköy demez, Bakırköy 
derdi (B. : Baocirköy). 

Köyün pek kalabalı:klaşdığı, · beylerden 
paşalardan çok kimselerin köşk yaptırdıkları, 
hele 1894 büyük zelzelesinden sonra Kumka
pu, Yenikapu, Samatya, Yedi-kule gibi semt
lerde oturan, kapalıçarşılı rum ve ermenilerin 
oraya göç ettikleri senelerde ·bu bağçe pek 
cıvcıvlı olmuştu. 

İstasyondan · çıkılp Kartaltepe tarafına 
gidilirken solda, tiren yoluna yakın, meşru
tiyetden sonra adı Millet Bağçesi olmuş, ge
rek köylü, gerek İstanbuldan tenezzühe gel-
miş olanlarla dolardı. .,, • . 

Bağçede gazino ve yanında ahşab 1bir ti
yatro vardı. Yazın cuma ve pazar günleri ikin
diden gece yarısına kadar gazinonun önünde 
incesaz takımı çalardı; fakat hanımlara yasak. 
Onlar bağçe parmaklığının dışında, bir .. aşağı 
bir yukarı piyasa ederler,. saz dinleyen 1beyler 
ara sıra fırlayıp piyasaya ikatılır ve yine yeri
ne döner; bu gezintiler mehtablarda gecenin 
geç vaktine kadar devam ederdi. · 

Salaş tiyatro hafta arası, cuma v~ pa_zarın 
gayri günlerde işler idi. Kel Hasan.ı,n, -Şevki

nin Mınakyanın kumpanyaları oyunlar verir
di. Kuşdili tiyatrolarında olduğu · gibi salaşın 
yukarı katı kafesli, hanımlara mahsus. yer 
beylere. Kafeslerin aralıkları geniş, arkıısın

dakiler iyice görülür. Bu sebeple bermfrtad. 
localardan localara yelpaze sallayışlar, baston 
oynatışlar, çiçek ve ipekli mendil koklayışlar, 
türlü aşna fişna işaretleri, işmarları. 

· ·~ l!k,· barakanın sahibi Pan
galtılı Ardaş. Çok ya
şamışdır, 1940 da Be
yoğlunda seyyar em
Ia.k dellallığı yapıyor
du. Yine o yıllarda 
elinde her cfnsden 
pek körpe mallar bu
lunan ayni isimdeki 
muhabbet dellalı ile 
karışdırmamalıdır. 

'l'Y" ...... ~ ,_-_),,.. .,,..~,.,. _· • ~~.~~,;·;· ~~ı, 
i -~ 'il -»~,).r'i ~ 
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Bakırköy Beledi
ye Bağçesi - O za
manki a-dı ile Makri
köy; ,.az çok civarla
rındaki V i d o s 
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Bir Belediye Bağçesinde Askeri Bando 1874 
· (Resim : C. Biseo) •. 
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Bir aralık yine Kadıköy tiyatrolarında 

olduğu gibi harem ve selamlığın ·bu şekli ya
sak edilerek salaş pedavra tahtaları ile tavana 
kadar orta yerinden.ikiye bölünmüş, karşılık
lı işmaların önüne geçilmiş, daha sonra kadın
lara ve erkeklere büsbütün ayrı günler tahsis 
edilmişdi; günler _ayrılınca da hem kadın hem 
de ~rkek müşsterilerin, ~iyatro muhibbanının 
ayaklar~ kesiliverdi. Sinek avlamaya başlayan; 
iflas tehlikesi · ile karşılaşan kumpanya sahib
leri şehireminine müracaat ederek ayakları-. 

na kapanmışlar, yalvarıp yaka~mışlar, yine 
eski usule izin koparmışlardi. 

Tophanelioğlu Belediye Bağçesi ....:.. Bu 
belediye ibağçesinW, sa.dece _ adını tesbit ede
bildik. _ İşidirdik, gidip görmedik. O za~anlar 
bir gün. İstanbul AnsHµôpedisi adında bir şe
hir kütüğünün te-dviıi' edileceğini •bilemezdik 

Sermed Muhtar Alus 

Şaınr·amın «Jardenler» Kantosu - Ser, 
med ·Muhtar Alus bilhassa İkinci Abdülhami
din son devrindeki Belediye Bağçelerinin ha
vasını pek .güzel tasvir etmişdir. O devrin 
hasseten Tepebaşı ve Taksim Belediye Bağçe
lerinde ,gezib tozan tatlısu frenkleri ile İsfan
bul ayak takımının «Züppe, Züppebey» isim
leri altında toplandığı frenkperest, avrupalı 
mukallidi türk gençleri 'bu bağçelere bağçe 
demez,· «jarden» derdi. Yine o devrin çok 
meşhur bir yosması, Kantocu Şamram'ın bir . 
«Jardenler Kantosu» vardır ki metni, rahmet
li Alusun tasvirindeki havayı tamamlar : 

Jardenler!fe gezerim 
Muzikayı dinlerim 
Eteymi . şık _tutarak 
Ben . pr_omenad ederim 

Matm:azeller mösyöier 
Kol ko·ıa· .gezinirler 
Aşku sevdad~n bahsedip 
Ezilip büzüiurler 

Bir takım şık züppeler 
Arkam sıra gezerler 
Cebleri delik onluk .tutmaz 
Harfendazlık ederler 

Gözlüğümü takarım 

Dört etrafa bakarım 
Yalnızlıktan pek usandım 
Sadık bir zevc ararım 

Zengin olsun demem ama -
Beni candan sevmeli· 
Arkadaşla gezmek olmaz 
Sözümü dinlemeli 

Düğün davet ben tanımam 
Akşam evine gelmeli 
'Kıskancım tahammülüm yok 
Bunu b~yle bilmeli .. 

Bibi.: Nuhbei Elhan Kanto mecmuası. 

BELEDİYE GAZİNOSU - (B. : Taksim 
Belediye Gazinosu). 

BELEDİYE HASTAHANELERİ - (B.: 
Cerrahpaşa ~astahanesi; Haseki Hastahanesi, 
Beyoğlu Hastahanesi; Cild ve Zührevi Hasta
lıklar Hastahanesi; Zeyneb Kamil Doğum 

Evi). 

BELEDİYE, İSTANBULDA İLK BELE! 
DİYE HASTAHANESİ-Türk İstaıiıbulda şef
kat ve hayıı: sahibi zenginlerin ve büyük hü
kümdarların vakıf gelir kaynakları ile besle
nen ve idare.· edilen hastahaneler için ,bu an
siklopedide «Bimarhane» ına·ddesine bakınız. 

Geçen asırda tıb ilmi avrupada süratle 
inkişaf etmiş'' ve hastahaneler çağdaş tıbbı~ 
icablarına göre ~urulmaya 'başlamış iken, Tür
kiyede Tanzimat Devri denilen uyanık mutla
kiyet devrimde dahi, hükumet ve ·belediye_ 
devlet merkezi olan İstanbulda bile, sivil halk 

:için_ hastahaneler yaptırmayı düşünmemiştir .. 
'Bu yolda ilk sıhhat müessesesi ancak 

1865 den sonra kurulmuşdur; şöyle ki : 
· Hicri 1281 {mirn.di 1865) yılında istan-~.-. 

ALAFRANGA _ _ . _,, i,u, bulda bir kolera salgını olmuştur, ki 

j'\LJ Q lo u0 ru IG l lgQ la J %L üisfo ,;, İ ~:,i~!~~~d:~~i!~ek~~~r:ı~::~:;~ 
,ı,. ~ i1t i. ıı"""' ""' '· ,~ · · · diıt & : - -. lainışdır. Halkın azametli ekseriye-

~ 1 · ~ 1 1 J 'ı !! :!! - ·- iıy "'f .. ~"" t.. t.:. 
1 ~~ 1 r.. t J I f 1 1 ö p I r t ı 1 , 6 1 (· /i lr·{ ı I f I ti mutaassıb, avam tabakası ise kara 

, cahil, çağdaş tıb ilminin hastalığa :i ,y-' 9(W 11'-'. ıııı .. , • J& .,,., 
@, r J I r ı j 1, t 1 ,- L I l . ,. k I müdahalesi küfür tela~ edilmek-

, r - _ tedir. Afet ·karşısında halk: da hüku-
Şamramın Jardenler Kantosu 

(Nuhbei 
0

Elhan'dan) . 
met de şaşırmıştır, Büyükşehirde 

salgına karşı koruyucu_ tedbirler al-
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mak için ne vasıta ne de teşkilat vardır. 
· İstanhulda bu af ~t karşısında, ,başka gaa

yeleri . olup olmadığını düşünmek hakkımız 

değildir, insani şefkat duygusu ile ilk hareke
te geçen hıristiyan tarikatlerine ·bağlı teşki

lat oldu; İstanbula gelen bir kaç Fransız rahi- . 
besi Galatada _Kuledfüinde kiraladıkları bir 
dükkana se;kiz karyola koyarak, sokaklarda 
düşüb kalan bazı biçareleri •buraya naklettir
diler ve Hk tedaviye başladılar. Bu asil hare
ket Belediyeyi ikaz etti, yine orada, Kuledibin
de :bir ev kiralayub ·bu rahibelerin emrine yer
di ve o fedakar kadınlara daha geniş yardım 
imkanı sağladı. Kolera ·bittkden sonra da ra
hibelerden asil hizmetlerine devamları rica 
edildi, hastahanelerine, her hangi bir hasta
lıkdan muzdarib olan gurebayı kabul eder.ek 
tedavi edeceklerdi; gereken masrafı, hastaha
ne hekim ve--müstahdemlerini Belediye temin 
edecekdi. Bu suretle İstanbulda İlik ·belediye 
hastahanesi kurutmuş oldu. Bu ·binanın kole
ra salgını zamanında yapılmış ve ressamı . bi
linmeyen bir resminde kapusunuıi . üstündeki 
levhada türkçe ve fransızca olarak ismi' «Al- -
tııicı Daire Hastahanesi. Ambulaıice Munici
pale» diye yazılıdır. 

Kısa :bir zamanda mües
sese inkişaf etti ve Kuledi
•bindeki ev küçük. geldi. 187 4 
de Beyoğlu Belediye dairesi 

· Tophanede Defterdar Yoku-

şunda büyük bir ahşab konak kiraladı ve Ku
ledibindeki hastahaneyi oraya nakletti; sonra 
bu konağı satın alôı. 

Fakat Defterdar Yokuşundaki hastahane• 
de bünyey\ hastalıklardan ziyide 'Galata ve 
Beyoğlundaki umumhane, meyhbe vesair. 
yerlerde bıçaklı tabancalı kavgalarda yaralan• 
malara bakılmaya başlandığı için müesseseye 
«Altıncı Daireyi Belediye Mecruhin Hastaha
nesi» adı verildi (İstanbul Belediyesi madde-
sine 'bakınız). ' 

Bibl.: Osman Nuri Ergin; İstanbulda İlk 
Belediye Hastahanesi. 

BELEDİYE KÜTÜBIIANESİ - İstallibu-. 
· lun zengin umumi kütübhanelerinden biri;. İs
tanbul Belediyesinin büyük şehirde en -büyük 
eserlerinden biri; Bayazıd Meydanında Baya~ 
zıd M,edresesindedir; aş~ğıdaki tftrihçeyi, .bu 
satırların yazıldığı sırada küfübhane müd,üril 
olan ve yıllardanberi bu müesssesede kalem
le ifa edilemiyecek gayret ve himmetle .çalı~ 
şan seçkin gene aydınlarımızdan M. · Orıhan 
Durusoy'un «İstcµı·bul Belediye Kütil'bh~esi 
Alfabetik Kataloğu» adındaki :büyük eserinin 
·birinci cildinin mukaddimesinden. alıyoruz : 

«Belediye kanunu gereğince, Beled~yel~r 
şehirde bir kütübhane v.e müze kurmak mec-
1buriyetindedirler. _İstanbul Belediyesi gerek 
kanuni mecburiyet ve gerek . hemşehrilirinin. 
ilmi ihtiyaçlarını karşılamak. arzusu ile 1929 
senesinde hir müze ve kütübhane kurmak •te

şebbüsünde bulunmuş, Vali ve BelecUye 
Başkanının (Muh!ddin Üstündağ'ın} riya--· 

--

J 

.,- .,: ' -· ~·- - ---·-
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. -~ ·~~~ ·;_,-- -~:_ ... •· · --=;;.:-· --~~ ·. ~ -,.. 

~--~•~-.a, .. c:.!:_: 
Kuledibinde İlk Belediye Hastahanesi 

(Bir gravürden B. Şeren eli ile) 
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seti altında Ord. Prof. Dr. Fuad Köprülü. 
Halil Edhem, Dr. Süheyl Ünver ve Osman 
Nuri Ergin gibi kıymetli zatleri. toplayarak 
müessesenin temelini atmıştır. 

«Bu heyet ilk teşebbüs olarak, Atatürk'ün 
içinde memleketin kurtuluşunu hazırladığı 
Şişlideki tarihi evde bir inkilab müzesi açmak 
için gerekli eşya ve. vesikaları toplıyarak bü
yük inkilabın safhalarını, ve bilhassa onun ku
rucusunun hatıralarını yaşatacak bir müze 
yapmaya çalışmıştır. Ayni zamanda yalnız 
Atatürk devrinin değil. Lale Devrindenberi 
girişilen inkılablarımızın ve yeniliklerin de 
tesıbiti için o devirlere aid eşya, kitab, gazete 
ve mecmuaları da cem etmeye ·başlayan bu 
heyet, o binaya sığmayacak kadar malzeme 
topladıktan sonra, Şişlideki tarihj evin yalnız 
Atatürk devrine ve hatırasına tahsisini uygun 
görmüş, diğer mevzudaki müze eşyasının ve 
adedi orrbinleri aşan kıymetli kitab ve gazete 
koleksiyonlarının, yeni tamir ettirilmiş olan 
Bayazıd Medresesine nakline karar vermiştir 
1B.:· Bayazıd Medresesi). ,. 

«Medreselerin 1ağvını müteakib bu bina 
bir müddet muattal kalmış idi; sonra ·bir ara
lık erzak tevzi merkezi .olarak kullanılmış, da
ha sonraları, birçok medreselerimizde oMuğu 
gibi içine fakir .aileler yerleştirlmiş ve kısa bir 
zaman da talebe yurdu olarak kullanılmıştı. 
Pek 'harab bir halde ,bulunan ıbu medrese İs
tanbul Belediyesinin himmeti ile restore edil
miş, Önündeki <yapı muzahrafatı salaş dük
kanlar, ahşab evler ve Tiükkanlar) yıktırıla
rak etrafı park haline getirilmiş, Türk mima
risinin şaheserlerinden olan Medrese meyda
na çıkarılmıştı. 

. 1 

.. «1931 senesinde Bayazıd Medresesine ta-
şınan eserler Müze ve Kütübhane olm~k üzere 
ikiye ayrılarak medresenin bir kotidoru ile o · 
koridor. üzerindeki odala;r müze ve diğer ko
ridoru ile çıdaları da kütüıbhane olarıık tanzim 
edilmişdir. Medresenin dershanesi küfübha- · 
nenin umumi mütalaa salonu olmuştur. · · 

«Belediyenin bu teşehbüsü, layık olduğu 
şekilde, hamiyetli ve ilim sever vatandaşları
mızla resmi teşekküller tarafından desteklen
diğinden, az . ·bir müddet içinde ·büyük teber
rülere mazhar 9lmuş ve ayni zamanda geniş 
salahiyeti bulunan heyetin mübayaa sur.etiyle 
temin ettikleri eserlerle müze ve ıbilhassa kü
fübhane birden büyümüş ve genişlemiştir. Bu~ 

nun neticesi müze ile kütüphanenin ·bir ara
da tek binaya sığamayacağı anlaşılmıştır. Bu 
sefer yine İstanbul Belediyesi eli ile, Atatürk 
Bulvarı üzerinde Bozdoğan Kemeri yanında 

harab bir vaziyetde duran Gazanferağa Med
resesi restore edilerek müze eşyası 1945 de 
oraya nakledilmiş (B.: Belediye Müzesi; Bele
diye Müzeleri) ve. Bayazıd Medresesi o tarih
den itibaren kütübhane olmuşdur .. » (M. Orhan· 
Durusoy). 

Aşağıdaki notlar da kıymetli kütübhane
cimiz ile 1961 yılı şubatında yapılmış 1bir mü
lakatda tesbit edilmişdir : 

Belediye Kütübhanesinin temelini İstan~ 
bul Belediyesinin kendi kita:bları·teşkil etmiş
dir. Şehiremaneti devrinden ıberi, başda Emin
lik, Reislik makaamı, bu ,büyük müessesenin 
muhtelif dairelerinde ·birike gelmiş kitablar 
toplanarak Bayazıd Medresesinde kurulan 
umumi kütübhaneye mal edilmişdir, içinde 
nadide eserler pek çok olan 1bu kitabların müf
redatı şudur : 

8311 cild arab asıllı türk harfleri ile 
7605 » !atin ·asıllı türk harfleri ile 

10286 » fransızca, ingilizce, almanca 
160 » italyanca 
91 » latince 

1 722 » ermenice 
712 » rumca 
300 » rusca 
200 » sair yabancı dillerde 

46 » çoğu yazma Kur'anı Kerim 
1386 » arabca 

290 » farsca 
546 » salname 
319 » takvim 

38 » atlas 
252 » harita 
406 » albom 
482 » yazma eser 

2485 » gazete· 
5968 » met:mua 

31;i643 » cild kitab 

Bu rakama depoluk denilen 6294 dld ki-
tab idhal edilmemişdir. . . 

1931. yılından 1960 yılına kadar geçen 29 
sene içinde Belediye Kütübhanesine bağış yo
lu ile 14 hususi kütü-bhane katılmış, Kütüb
haneye bu bağışlar ile de eşsiz kıymetde eser
ler girmişdfr. Bağış tarihi sırası ile şunlardır: 

7382 cild Mullim M. Cevdei; Kütübhanesi -.ı, 

1950 » Ziya Emiroğlu Kütübhanesi 
1274 » Yahya Recai Kütübhanesi 
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2551 ,. Talat Bayrakcı Kütübhanesi 
7973 » Osman Nuri Ergin Kütübhanesi 
. 611 » .padreddin Celal Antel Kütübhanesi 
2195 » · İzzeddin Derbend Kütübhanesi · 

780 » Ali Ulvi Ermiş Kütübhanesi 
799 » Baha Toven Kütübhanesi 
596 » Ali Haydar Taner Kütübhanesis 
894 » . Bedri Göknil Kütübhanesi 
643 » Talat Özkan Kütübhanesi 
578 » İhsan Karabatur Kütübhanesi 

1156 » Hakkı Nezihi Ersoy Kütübhanesi 

29382 cild kitab 

Bu ondört kütübhane arasında Muallim 
M. Cevdet ile Osman Nuri Ergin'in bağışlan 
vatanperverliğin, pek muhteşem, pek ulvi ör
nekleridir. Bu iki ·büyük kütütbh~nenin müf
redatı da şudur : 

M. Cevdet Kütübhanesi 

2258 cild arab asıllı türk harfleri ile 
4167 ıı fransızca,. ingilizce, almanca 

957 . » pek kıymetli,· nadide türkce yazma
lar. 

Osman Nuri Ergin Kütübhanesi 

4072 cild türkce ve garb dillerinde 
1830 » arabca 

112 » farsca 
1959 » pek kıymetli, nadide türkce yazma

lar. 

Temelini Be·lediyenin 36643 cild kitabı 
teşkil eden kütübhanenin kitab mevcudu 
29382 cildlik ·bağışla bir misli artmış, 66025 
cild olmuştur. 

Yukarıda-ki rakamlarda faraza 10 cildlik 
Evliya Çelebi Seyahatnamesi tek eser olarak 
alındığı için 1 cild itibar edilerek gösteril
mişdir. Misali yine tarihlerden alalım, Evli
ya 10 cild, Naima 6 cild, Raşid 6 ·cild, Cevdet 
Paşa 12 cild gösterildiği takdirde Belediye . 
Kütübhanesinin kitab sayısı 20 temmuz 1960 
tarihinde 86899 cild idi. . 

Bütün kita:bların fişleri yapılmış ve oku
yucuların isti~adesine · arz edilmişdir. 

Yukarıda da kaydedildiği gibi kütübhane 
idaresi iki devre geçirimişdir; kuruluşundan 
1945 yılına kadar- kütübhane müdürleri ayni 
zamanda . Belediye Müzesi müdürü olmuşlar
dır; bu -devre içindeki müdürler şu zatlerdir : 

ı - Hayreddin Nedim Bey 
2. - Ahmed Ziya Akbulut 
3 - Selim Nüzhet Gerçek 

. 4 - Hüseyin Şemseddin Güneren. 

1945 de İsmail Hakkı Baykal Belediye 
Müzesi müdürlüğüne tayin edilmiş, H.Ş. Gü
neren yalnız kütübhane müdürlüğünde kal
mışdır; onun 1952 de emekliye ayrılması ile 
M. Orhan Durusoy müdür olmuşdur (B. : Hay
reddin Nedim Bey; Akıbulut, Ahmed Ziya; 
Gerçek, Selim Nüzhet; Güneren, Hüseyin 
Semseddin; Durusoy, M. Orhan). 

-~-\:~i;.· .. 
Kütübhanenin müdürden gayri 3 kütüb

hane memuru, 1 muhasebeci ve katib, 1 yar
dımcı memur, 2 daktilo, 3 hademe, 1 mücel
lid ve 1 bekciden mürekkeb 12 kişilik bir kad
rosu vardır. 

Belediy~ Kütüıbhanesi her gün saat 9 - 12 
ve 1 ;30 - 5 arası açıkdır, yalnız her ayın onbe~ 
şinci günü umumi temizlik yapılır, o gün ka
paıi :kalır. 

İstanbul Belediye Kütübhanesi Alfabe
tik katoloğu - İsta~bul Belediye Kütübhane
si müdürü M. Orhan Durusoy tarafından bü
yük himmet ile terti1b edilmiş bir eserdir; üç 
cildi ibasılmışdır: 

1. cild - Osman Nuri Ergin kitablarının 
arabca ve farsca basma -eserler ıkataloğu (Bu 
'cildin başında kütübhane müdürü M. Orhan 
Durusoy'un Kütübhane hakkınd·a onaltı say
falık bir mukaddimesi vardır); 1953, kataloK 
metni 298 sayfa, 

2. c-ild - Osman Nuri Ergin kitabları

nın arabca ve farsca yaz-ma eserler kataloğu; 
1954, katalo~ metni 155 sayfa, ' 

3. cild - Osman Nuri Ergin kitablarıa 
nın türkçe ve yabancı garb dilleri• üzerine 
eserler katoloğu; 1954, ,katalok metni 508 say
fa, 

O. N. Ergin kitablarının türkçe yazılarını ilı
tiva eden, 4. dld baskıda olup 1961 -de ancak on 
forması basılmış bulunuyordu. Baskısına 1953 
de haşlanmış, 1954 de üç cildi tamamlanmış 
olan ıbu kıymetli -katoloğun, o tarihden •bu ya
na altı yıl içiı;ıde 4. cildinden ancak on· forma
nın •basılmış olması, öyle zannediyoruz ıki tü
fübhanenin büdce imkansızlığı yüzündend'ir. 
Sekiz cild kadar olacak •bu 'kataloğun -bir an 
evvel tamamlanması gerekir; artcak bin nusha 
basılan kataloğun baskı masrafının bir hayır 
sahibi tarafından temini, hu büyük küt_übhane
ye yapılacak- pek yerinde bir -bağış olur . 
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Öğrendiğimize göre İstanbulun eski vali 
ve belediye reislerinden · Ord. Prof. Fahred
din Kerim Gökay Belediye Kütübhfoesiı}e 
20.000 cildlik kütübhanesini bağışlayacağını 

vaad etmişdir, hakikat olduğu gün devlet ada
mı profesör İstan bula eşsiz bir armağan ver
rrJş olacaktır. Kütübhane Müdürlüğü, Baya
zıddaki Medresesi de 20.000 cildlik yeni ·bir 
kütübhaneyi alacak yer olmadığı için Çarşı
•kapudaki Merzifonlu Karamustafapaşa Med
resesi_ni restore e_ttirmiş ve hatta· kitab do
laplarını, mütalaa odası masa ve iskemlelerini 
dahi yaptırmış ve kütü'bhanenin bu yeni bö
lümüne de muhterem profesörün adını ver
meyi kararlaşdırmışdır, elhak kadirşinaslık 

olacaktır. Fakat 1961 yılı ocak ayında İstan
bulun Fethi Derneği ile ,bu müesseseye bağlı 
Yahyakemal Enstitüsü ve Yahyakemal Mü• 
zesi Fatih Medreselerindeki yeri çok ·büyük 
olduğu için · daha uygun görülen Merzifonlu 
Medresesine nakledilmiş; Belediye Kütübha
nesinin 20:000 cildlik Gökay Bölümü için de 
yeni 1bir bina b'ulmak durumu çıkmışdır. 

BELEDİYE MÜZELERİ - Her !birinde 
eşsiz kıymetde milli hatıralar ve eşya toplan
mış dört müzedir: 

1 - Atatürk Bulvarı üzerinde Bozdoğan 
Su Kemerinin hemen yani başında Gazanfer
ağa Medresesinde Belediye Müzesi (B.: Bele
diye Müzesi; Gazanferağa Medresesi). _ 

2 - Şişlide vaktiyle Atatürke i-kaametgah 
olmuş binada Atatürk ve İnkilab Müzesi (B. : 
Atatürk ve İn-kılao Müzesi). . 

3 - Rumelihisarında Tevfik Fikretin .evi 
«Aşiyan» da Aşiyan_Müzesi (B.: Aşiyan, Aşiyan 
Müzesi). 

4 ~ Beşiktaşda Ihlamur Kasrında Tan
zimat Müzesi (B.: Tanzimat Müzesi; Ihlamur 
Kasrı). 

Dört müzenin memur ve muhafız kadro
ları ayn olup Belediye Reisliğine bağli hir 
müdür tarafından idare olunurlar. 1961 yılı · 
mart .ayında {1961 mali yılı başında) Beledi- · · 
ye Müzeler -Müdürlüğü. ile B·elediye Kütübha
nesi Müdürluğünün bir. şahıs üzerinde toplan
ması, bu satırların yazıldığı 1961 şubatında 
tahakkuku kesinleşmiş· bir karar _.halinde· idi 
(B. : Belediye Kij.tübhanesi). 

İstanbul Belediyesi tarafindan 1929 da 
evvela «İnkilab -Müzesi ve Kütübhanesi» adı 
ile bir müdür idaresinde ve Beyazıd Meyda
nındaki Bayazıd Medresesinde •bir kültür mü-

essesesi kurulmuştur. 1932. de Atatürkün Şişli
deki evinde <<Atatürk ve İnkilab Müzesi» açıl
mış, B;ı.yazıd Medresesinde Kütübhanlıin ya-· 
nında bulunan müze sadece tıir şehir müzEıSi 
olarak kalmıştır; 1929 dan 1945 yılına kadar 
sırası ile: Hayreddin Nedim Bey, Ahmed Ziya 
Akbulut, Selim Nüzhet Gerçek ve Hüseyin·. 
Şemseddin Güneren Müze ve Küfübhane Mü
dürlüğünde bulunmuşlardır (B. : Hayreddin 
Nedim Bey; Akbulut, Ahmed Ziya; . Gerçek, 
Selim Nüzhet; Güneren, Hüseyin Şemseddin). 

1945 de Belediye Müzeleri kütübhaneden 
ayrılıp müstakil bir müdürlük olmtış, H. Ş. 
Güneren kütübhane mu·dürü kalarak İsmail 
Hakkı Baykal müze niüdürü tayin edilmiştir 
(B.: Baykal, İsmail Hakkı); Bayazıd Medr.ese
sinde •bulunan -eşyası da tamir ve restore edi~ 
len Gazenferağa Medresesine nakil olunarak 
«Belidiye Müzes_i» adını almıştır. . 

İsmaii Hakkı Baykaldan sonra Edhem 
Sezdi belediye müzeleri müdürü olmuş (B.: 
Sezdi, Edhem) ve 1960 yılına kadar ·bu vazi
fede kalarak, sonra açılan diğer iki müze ile 
beraber belediye müzelerinin inkişafında ve 
müzelere milli ve tarihi hatıralar taşıyan eş
yayı toplamada 'büyük -himmet ve_ gayret .sar
fetmişdir; hakikaten canla :başla çalışmıştır. 

1960 yılı sonbaharında Edhem Sezdi Emi
nönü nikah memurluğuna nakledilmiş ve Be
lediye Müzeleri müdürlüğüne -Belediye Kütüb
hanesi müdürü Orhan Dur.usoy (B. : Durusoy, 
Orhan) vekaleten tayin edilmiştir. O. Duru
soy belediye müzeleri . müdürlüğü için elyak 
bir dma olmakla beraber Beled!ye kütübha
_ nesinin ruhu yerinde ·bir müdür olduğu için 
· her iki müdürlüğün asaleten bu zatin uhdesin-
de birleştirilmesi, 1961 su.batında, yukarıda.da 
k:ıyd.ettiğimiz gibi kat'iyet kesbetmiş bir du-

. rumda icİi. · 

BELEDİYE MÜZESİ .....- Atatürk Bulvarı 
üzerinde B9zdoğan Su Kemerinin hemen yanı 
başında Gazanferağa Medresesinde (B. : Ga• 
zanferağa Medresesi) ,kıymetli milli hatiralan 
ve ·eşyayı ihtiva eden ·'bir inüz~dir. 

Bu müze İ·stan:bul Belediyesi . tarafından 
1929 da evvela «İhkılab Müzesi ve Kütübha
nesi» adı ile ,bir müdür idaresinde ve Bayazıd 
Medresesinde kuruldu. · 1942 de Atatürkün 
Şişlideki evinde· «Atatür_k ve İnkılab Müzesi» 
ayrılıp müstakil · bir müdür,lük . oldu; Baya
zıd Medresesinde kütübhane ile beraber bµ-
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ıuna.n müze sMece . bir ~şehir müzesi olarak 
kald~; bu durum. 1945 yıİina kadar ı;levam et• 
ti. 

1945 de Belediy~ Müzesi küfübhaneden 
ayrılıp · müstakil -bir müdürlük olmuş, Baya
zıd Medresesinde bulunan müie eşyası da ta
mir ve restore edılen Gazenferağa · Medrese
sine ·rrakledilmişdir. 

İstanbul Belediyesi tarafından Aşiyan · 
ve Tanzimat muze\eri açılarak Belediye Mü
zelerinin sayısı dörde çıkmış, fakat hepsi bir 
müdürün idaresine verilmiştir. 

Belediye Müzeleri müdürlük makamı 

Gazanferağa Medresesindeki Belediye Müze. 
sindedir (B.: Belediye Müzeleri). 

Belediye Müzelerinin temelinin atıldığı 
1929 yılından 1961 yılına kadar geçen 31 yıl 
içinde müze müdürlüğünde bulunmuş olan ze• 
vat şunlardır : 

1- Hayreddin Nedim Bey, müze ve kütübhane 
müdürü 

2- Ahtned Ziya . Akbulut, müze ve kütübMne 
müdürü 

· 3'- Selim . Nüzhe.t Gerçek, müze ve kütübMne 
müdürü 

4~ Hüseyin Şemseddin Güneren~ ı:nüze ve kil• 
tübhane müdürü ·' ; ; . 

. ,!:i-:-- İsmaH Ha_kkı'.::B1ıykal, müzeler müdürü 
6- Edıienı:; Sezdi: müzeler müdürü 

BELEDİYE MÜZESİ 

7- Orhan Durusoy, müzeler müdürü ve kütüb
hane müdürü. 

1961 yılı şubat ayında Gazanferağa Med
resesindeki Belediye Müzesi İstaijbUl Ansik
lopedisi adına z.iyaret edildiğinde aşağıdaki 
nötlar tesbit edildi· (Bu notları, .eşyanın müze 
binasındaki yerlerini aydın gössterebilme-k 
için çizdiğimiz bir krokiye göre yazıyoruz; bu 
kroki hiç •bir mimari kıymet. taşımaz, sadece 
bir rehberdir): 

Dış avludan binaya girilince I numaralı 
koridorun sol kısmı : 

l ·- Piyano 
2 - Fes kalıbcısı dükkanı vitrini 
-Bu vitrinin yanında Haseki Hastahanesinin 

· 1893 yılındaki tamirinde kapusuna konulan bir 
çerçeve içinde krem renkli kadife . zemin üzerine 
tahta oyma osmanlı arması. · 

Duvarda: 1903 yılında Amer.ikada · Pensil
vanya eyaletinde bir şirketin, dubalar üzerinde 
yeni bir Karaköy - Eminönü .Köprüsü inşası için 
gaayet büyük bir proje resmi. 

. 3 - Eski asa ve bastonlar vitrini. 

il numaralı koridorda medrese odaları 
tarafında , duvarda ·boydan boya ·büyüklü kü
çüklü yağlı ;boya tablolar vardır. · Eski İstan
bul içın kıymetli birer .vesika olanlar : 

Kenar mahallelerden ahşab evler (üç tablo) . 
Fenerbağçe (1900?) 

. Belediye Müzesinin bulunduğu Gazenferaga M~dresesi 
(Resim : Bülend Şeren) 
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· Bir Boğaz manzarası 
Salacakda deniz hamamı (1870-1890?) 
Yenikapu (Sami Boyar). 
Eski bir sokak (Henri Palla, 1897). 
Üsküdarda bır köşe (Mustafa Nuri. 1890-1900?) 
Bayrampaşa Sebili (Ş. Ferid. 1890-1900?) 
Taşkasab Cemii (Ş. Ferid 1890-1900?) 
İkinci Selim Türbesi (Ş. Ferid. 1890-1900?) 
Üsküdar (1900?) 
Topkapu Sarayında Altın Yol 
Şehidlik Tepesinden Rumeli Hisarı 
Kanlıcada Meşruta Yalının içi 
Kanlıcada bir köşk (1900?) 

il numaralı kori_dorda vitrinler ve eşya 

4- Pirinç Maşallah madalyonlu eski bir cami 
saati 

5- Fild~şi - Kemik işler ·vitrini 
6 ve 7 - Cild tezyinat kalıpları vitrini 
8- Minyatür ve lake vitrini 
9- Çiniparçaları vitrini 

10- Pabuc, yemeni, çarık; çizme, terlik, ta~un
ya vitrini 

11- Karışık deri eşya v.;itrini: Körük, kemer, 
bazubend, kese, ·matralar. 

12- Tahta oyma eşya vitrini 
13- Çekmeceler vitrini 

® 

® 

@ 
o 

I 

14- Musiki aletleri vitrini 
15- Köşede Neyzep. Te;fik vitrini (Fotoğrafları, 

uyur iken yapılmış bir resmi, nüfus cüzda
nı tesbihi, diviti, neyleri ve nısfiyeleri, göz
lüğü, basılmış kitapları, gürz - asası). 

II numaralı koridor üzerindeki odalar: 

Ortada.ki dört odanın koridora açılan kapuları 
kapatılmıştır;· içerden yeni. kapular açılarak. 

altı oda ye}tdiğerine bağlanmıştır; ziyaretci 
ı numaralı oda-dan girer, 6 . numaralı odadan · 
çıkar. 

1 No. lı oda: Bizans İstanbulu 
2 » : Fatih İstanbulu 
3 

5 
6 

)) 

» 

» 

» 

: 'Tarikatlar. MOzenın zengin ve kıy
metli bir köşesi. 

: Dünkü İstanbul 
Bilhassa Preziosi'nin resimleri ile 
tezyin edilmiş. 

: Bugünkü İstanbul 
: Yarınki İstanbul 
İmar· prQjeleri. 

111 numaralı koridorda duvarda resimler: 

Üsküdardan İstanbul (J. Schranz; gravür) 
Brindezinin gravürleri.· _ 
Kırım Harbinde Boğazda müttefik 
gemieri (Büyük bir gravür) .. 
Bedestende bir dükkan, gene tüccar 
ve hanımlar (Yağlıboya). 
Kı~larağası (Şevket,'1334). 
Barbaros Hayreddin. Paşa portresi 
Fuad Seyhanın üç yağlı boyası : 
Hamam nalını ve tas; Şamdan, İb
rik, Tepsi; Çini kase, Çini ibrik, ke
mik kaşıklar; 

111 nuınaralı koridordaki vit- · 
rinler ve eşya : 
16- Kolluk ·önünde saz çalanşeni

çeri neferi (alçı . heykelcik, 
Mesrur İzzet). 

17- 23- Bez ve muhtelif kumaş
lar üzerinde ipek veya sırma 
-işlemeli yahud sade eski gi
yim · eşyası, esvab, çamaşır 
vitrinleri. 

24- M&deni süs eşyası vitrni. 
2ff- Sancak alemleri vitrini 

· 26- Nazarlıklar, muskalar, büyü
ler vitrini° 

. . 

111 · numaralı koridorda Ders~ 
hanede: Burada Müzenin en kıy
metli ~şyalan toplanmıştır : . 
27- Balgami taş_ eşya vitrini. 

Belediye Müzesinin tanzim şeklini gösterir kroki 
28 ve 29-- Eseri İstanbul (Eyyub 

çini mamulatı) vitrinleri 
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30- Sedefli çekmeceler vitrini 
31- Yıldız Fabrikası mamul.atı vitrini 
32 ve 33- Beykoz mamulatı vitrinleri 
34- Tahta oyma eşya vitrini 
35- Sedefli Beşik vitrini 
36- Tesbihler vitrini 
37.....:. Sedefli hamam nalın ve- iskemleleri vitrini 

Derhanenin duvarlarına İstanbul şehremin
leri ve ·belediye reislerinin resimleri •asılmıştır. 

IV numaralı koridorda duvardaki r.esimler: 

Büyük Kapalı Çarşının içinden bir köşe (yağlı 

(boya) 
II. Abdulhamid devri askeri kıyafet fotoğrafları 
Brindezinin eski osmanli kıyafetleri resimleri 
İki parça İstanbul panoraması gravürü. 

IV numaralı koridorda vitrinler ve eşya: 

38 - 44-e-: Dörder katlı 7 vitrinde çini ve cam eş
ya koleksiyonu , 

45 - 49- Beş • vitrinde bakir · eşya koleksiyonu. 
50- Köşede üstünde fırıldağı ile macuncu tab

lası ve sehpası. 

IV numaralı koridor üzerindeki odalar: 
Burada da ortadaki dört odanın koridora 

açılan kapıları kapatılmıştır; içerden yeni .ka
pular açılarak altı oda ye.kdiğerine bağlan
mıştır; ziyaretci 7 numaralı odadan girer 12 
numaralı odadan çıkar. 

'1 - 10 No. lı odalar : İstanbul sanatları, kadife
ler, rrı.uhtelif ,kumaşlar,, el yazması kitab
lar, levhalar. Duvarlarda resimler, bilhassa 
Preziosi'nin resimleri. 

11 - 12 No. lı odalar : Kahvehaneler ve temaşa 

hayatı; duvarlada: Bu konularda resimler. 

I numaralı Koridorun sağ kısmı : 

Duvarda ressam Riza'nın 1287 tarihli on parça 
suluboya yeniçeri resimleri. 

Buradaki vitrinler ve eşya : 

51 ve ~2 - Ok ve yay vitrinleri. 
53--"- 1827 tarihli bir piyano 
54- Lüleci tezgahı: 
55- Şehiremanetinin 1330 tarihli mermer lev

hası 

56- Tophanenin dev kantarı (Tartıları arasında 
bir parça 250 okka ağırlığındadır). 

57- Sünbül Efendideki zincirli selvinin zinciri-. 

,Rehber krokide taranmış yerler Müze ida
resince işgal edilmiş yerlerdir.· 

1961 de müze memurları, Bayan Ayhan 
Şahinbaşkan ile Bay Osman Şerifoğlunurı isim
lerini, mesleklerinde,,bilgi sahibi iki memur 
olarak buraya kaydetmek vecibemizdir. 

Belediye Müzesi perşembelerden gayri 
her gün saat 10 - 12 ve 14 - ı 7 arasında açık
dır; ziyaretcilerden duhuliye alınmaz. 

BELEDİYE ÖNÜ SOKAĞI - Üsküdar
da, Doğancılar semtindedir; Halk. Caddesi ile 
Tunusbağı Caddesi arasında dik açı şeklinde 
bir dirsekli sokaktır. Tam dirsekde Viransaray 
ve Şairnaili Sokakları ile birer kavuşağı var-

. dır. Halk Caddesinden gelindiğine göre; sağ 

tarafında sokağın sonuna kadar Doğancılar 
Parkı uzanır. Sokağın yirmi_ iki adımlık yeri 
paket taşı, sonra dirseğe kadar kabataş, ora
dan sonuna kadar da yine paket taşı döşen
miştir. 

Baş taraftaki ikinci, üçüncü. evler geniş 
açı şeklinde bir dirsek yaptıklarından yol •bu
rada ancak -bir araba geçebilecek kadar dara
lir, sonra dört araba_ geçebilecek kadar geniş
ler, dirsekten sonra da evleri, dirseğe kadar 
aralarında bir de arsa bulunan ikişer katlı 
iki ahşap, iki ,katlı bir beton, birisinin dışı saç 
kaplı üçer katlı dört ahşap meskenlerdir. Dir
sekten sonra dört Jcapulu ;çıkmalı, balkonlu 
duvarlar kesme taştan ayni stilde üç katlı ·bü
yük bir konak, yanında zemin katı kagir dört 
katlı ahşap bir konak, onun yanında üç katlı, 
bir tarafı iki ~cat ahşap bir konak olan Üskü
dar Belediye Şubesi Müdürlüğü, onun yanın
da zemin katı kagir üç katlı ahşap bir konak, 
altında elektrikçi, iş bürosu iki dükkan, so
nunda da üç katlı ahşab bir ev altında bir terzi 
dükkanı sıralanmıştır (Kasım 1960). ~ 

Hakkı Göktürk 

BELEDİYE SARAYI .:,_ (B.: İstanbul 
Belediyesi). 

BELEŞ - Pırpırı külhaniler argosunda: 
1) - Emek ve iş karşılığı olmadan, zabmetsiz 
kazanılan para; 2) --: Değerinden çok .ucuza 
alınan eşya; 3) - · Hiç para vermeden elde 
edilen şey; 4) ...:.... Alınan hediye. 

Misaller:· 
Pırpırı oğlan arkadaşına bir gümüş lira 

gösterir: 
- Bele-ş!.. 

- Nerden? .. 
·-:- Bir ko'koniça (küçük hanım) Köprüde 

. çarığını {para çantasını) düşürdü, askerler 
(paralar) saçıldı, topladım .. 

* 
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- Kaç para verdin o pantalona? 
- Üç kağıda Tozluklu dan aldım!.. 
- Beleş valla .... 

* -- Kaça aldın o yemenileri? 
__;_ Beleş ... İskelede duruyordu .. adamın· 

biri motorcular unutmuş, geçir ayağına git 
dedi... Ben de yürüttüm ... 

* - Kaça aldın o ymenileri? 
- Beleş ... Ali abim verdi. ... 
Bibl. : Devellioğlu, Türk. Argosu. 

BELEŞCİ - Pırpırı külhaniler argosun
da «tufeyli» <<parazit», başkasının sırtından 

geçinen ş,dam; parası olduğu ·halde tufeyli 
(parazit) yaşamasını seven adam Misaller : 

- Bülbül Aliyi severim, iyi arkadaşdır 
ama ... 

- Beleşciliği olmasa ... 
- Ulan, bfr çayını, içmedim be... Hep 

ısmarla ... 

* 
- Merhaba ağa! .. 
- Merhaba... Bir kahve ½smarlasana! .. 
- Ulan sabah sabah çatdık beleşciye ... 

BELGER (Mustafa Sadi) - Türk c·erra
hisinin kıymetli •simalrından Operatör Doktor 
. M. Sfrdi Belger 1916 -da İstanbulda Boyacı Kö
yünde ·doğdu, ·babası Dr. Miralay Hasan Tev-

fik Bey (B, : Hasan 
Tevfik Bey), annesi . 
Nazmiye Hanim dır; 
ikisi kız dördü erkek · 
altı kardeşin en ~ü
çüğüdür, .İlk tahsilini· 
Çağaloğlunda Kocaa 
reşidpaşa Mektebi~d~ 
yapdı; 1934 de İstan~ 
bul Erkek Lisesinden, 
1940 da da İstanbul 
Üniversitesi Tıb Fa
kü~tesinden . · diploma 
aldı, cerrahi ihtisasını 
Haydarpaşa Nümune Mustafa Sadi Belger 
Hastahanesinde yapa~ (Kes.im : Bülend · Şeren) 
rak ihtisas sertifikası-· 
nı 1948 de Op.eratör Feridun Şevket Evrensel-
den aldı. 

1948 de Vakıf Gureba Hastahanesinin cer-
rahi servisi şef muavinliğine tayi.n edil~i. · 

Mesleki bilgisini genişletmek için Ayru
paya gidere-!c 1950 ve 1951 yillarınd~ P,aris, 
Londra, .İsto,kholm, Kopenhag, Torinô . ve Ge
n evrenin en meşıhur hastahanelel'.ini gördü. 
1954 de Vakıf Gureba Hastahanesinin cerrahi 
servisine şef oldu, bu satırların yazıldığı sı
rada ayni .'.vazifede bulthıuyordu . 

1960 ·da Tütk Cerrahi Cemiyetinin baş

kanlığına seçilmiştir. 

Sadi Belger'in «Emekli» diye iınzaladığı bir karikatür 
İstanbul Tıb Fakültesi tilim heyetinden simalar: 1- Ekrem. Behcet; 2- Mazhar Osman; 3- Nebil 

Bilhan; 4___... Naşid Erez; 5- Kazım İsmail Gürkan; ·6-'Kemal Atay; 7...:... Şevket .. Salih; 8- Bazım 
Bumin; 9- ?; ıo.::.... Fahri Arel; U.....;. Bürhıineddin Toker; 12- Afife ·cenini; 1.3...:.... Muzaffer Esad; 
14- Winterstein; 15-Schwartz; 16- Nureddin AIJ; 17- Sedat T~vat; ıs:._ Frank; 19- Ziya Ök-

tem; 20- Tevfik Renizi; 21- _Braun. · · 
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Uzun boylu, meıih •bir simaya sahih olub 
·mesleki faaliyetinden vakit kalırsa tatlı. dilli 
meclis adamıdır. 

Tahsil çağlarında iyi basketbol ve voley- · 
bol oynardı,.• hala çok sevdiği denizde de, çok 
iyi yüzerdi;. şimdi yaz tatilinde Boğazın seçkin 
.amatör· •balıkc).larındandır.' Boş. zamanlarında 

resim ile meşgul olur,. karikatür yapar; kari
katürde çizgileri sağlam, hünerlidir, «Sadi» 
yahud «Emekli» imzaları ile !>a,zı karikatürleri 
intişar etmiş~V'. · · 

Hiç• evlenmemişdir; pek sevdiği ve bu 
satırların yazıld~ğı tarihde 84 yaşında bu\u
nan validesi Nazmiye Belger ile .beraber otu
rur (1961). 

BELGER-(Nihad Reşad)~ Çağdaş Türk 
tababetiıiin pek seçkin für siması,· devlet ada
mı, diplomat; Prof. Dr. Nihad·Reşad-Belger 7 
.Şubat 1882 de Üsküdarda Paşalimanında doğ
çlu, Devlet Şurası Temyiz Mahk~mesi Reisi 
Reşad Beyin Qğludur, pek küçük yaşda iken 
okuma yazmayı evde öğt.endi ve ·henüz ·yedi 
yaşında -iken ·.Üsküqarda Paşakapusu. Askeri 

. Rüşdiyesine girdi, dört ·sene süren rüşdiye 
tahsilinden_ Askeri Tıbbi:y'e İdadisine girdi, 
burada da üç sene okuduktan sonra Tıbbiye
nin yüksek kısmına, . Mektebi Tıbbiyei Şaha
neye geçdi, ~ltı yıl süren meslek taJ;ısili sonun
_ da 1901 de ondokuz-yaşında yüzbaşı-rütbesi ile 
d,oktor diploması aldı. ·. Hep · asker mekteple
rinde geçmiş talebelik hayatında metodlu ça~ 
lışan bir gene olarak tanınmış, yüksek tahsi-
lini iki sene sınıf ikin- --- " . · 
cisi dört sene de sını. f -iP~%~ ~ . . . · ıl'fj1n r.ı.ıı. ~ ;;-:::~ 

. birincisı ... · olarak.· bitir~ -.. • · ,.:: . ' . 
mişdir. ,.: ' ~~ 

.· . .. .. -·.--~· t ~ ,:;;t 
O sıralarda Gulha- · _ . /r .- • 0 

ne Askeri Rüşdiyesi · '. 
·binasında :bir hastaha- -
ne.tesis edilmiş ve ·bu 
hastahane Dr.: Rider 

· ve Dr .. Dyke adında ·, 
iki Alman· profesörün 

idaresinde yeni'mezun c·· · . 
?1?1uş · .. · as;k.er.. tabibl·e··r.·. · . .ii - · ıçın hır tatbıkat mek- 1 . 
tebi ittihaz edilı:nişdi; _ 
on · dokuz · .. yaşındaki .. · - · 

-.. - - . - v=· .genç yuzbaşı •bırkaç. . ·!f · . · 
ay· burada ,çalışdı; bu . Nihad '1:t•d.· Belger 
a y 1 a r içinde sta- · (Resiin : Büleniı Şeren) 

jiyer gene tabibler aylık alamadılar, aileleri 
taşrada bulunanlar üzücü sıkıntıya düştüler, 

bu hali protesto . etmek için sınıfca iki gün 
hastahaneye gitmediler, arkadaşlarından, ay
rılmayan İstanbullular arasında N. Re_şad da 
,bu greve iştirak etti; derhal hepsi tevkif ;edi
lerek Tophanede o zamanlar «Çifte Salmaiar» 
denilen zındana atıldılar (B.: Çifte Salmalar); 
iki üç gün 'burada habsedildikden sonra hepsi 
kit'alara tayin edildi, bir ceza olarak l;ıu tayin
lerde İstanbul, Edirne, Selanik, Şam ve Bey
rut gibi herkesin seve seve gideceği yerler 
kur'aya konulmamışdı, Nihad Reşada Hicazda 
Yenbuğ kasabası çıkdı. · 

Aşağıdaki satrları büyük hekim - diplo• 
matın İstanbul Ansiklopedisine tevdi ettiği 
hatıra notlarından alıyoruz : 

«Yol hazırlıkları yapmağa ve Yenbuğun 
suyu havası ve iklimi hakkında malftmat edin
meğe çalıştığım sırada İstanbulda dört ve·ba 
vak'ası zuhur etti ve Abdülhamidi çok ürküt
tü. Darhal İngiltereden İstanbula davet ettir
diği Doktor Beach ismindekimütehassıs mem~ 
leketimizde kısa bir müddet . kalarak yaptığı 
tetkiki.er neticesinde . tatbikini lüzumlu gör
düğü ilmi ve idari tedıbirleri izah ve tavsiy~
den · sonra İngiltereye döndü. Bundan sonra 
Abdülhamid hemen iki genç doktorun vebaya 
dair mahallinde tetkiklerde bulunmak için 
Hindistanda Bombaya gönderilmesini emretti. 
Abdülhamidin iradesi serafkerlik makamına 
tebliğ edilince Serasker Paşa evvela hu
susi hekimi binbaşı Ömer Şevki Beyi seçti ve 
ikinci doktorun intihabım Askeri Tıbbiyeye 

bıraktı, Tıbbiyedeki hocalar da beni seçtiler. 
Bu kararı bana Şey}).ületi-bba Nafiz Paşa teh-

. liğ etti ve yirmidört saat zarfında cevap iste
di; tereddüt etmeden memnuniyetle kabul et
tim. 

«Birkaç ay sonra H_indistanda Bombay şeh
rinde idim. Bombay'da evvela hastahane
lerde çalıştıktan sonra veba hakkında bakteri
yolojik araştırmaları, buluşları,- ve bilhassa 
veba aşısı üzerindeki tetkikleri ile maruf_ 
Pasteur'ün talebesinden Haffkine'nih idare 
· ettiği ve Bombaya şimendifer ile yarım saat 
. mesafede 'bıilurian Parel'deki laboratuvara de
. ·vaın ettim. Onbeş ay sonra İstanbula döndüm. 

«İstanbula döndükten sonra aylarca •se
rasker kapısında sıhhiye · d.filr,esine gittim, gel
dim. Ne gibi bir va-zifeye tayin edileceğimi, 
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nereye gönderileceğimi -bilmek istiyor ve so
ruyordum. Fakat bir cevap alamıyordum. Hiç 
-kimse Bombay'da ne yaptığımı, ne öğrendi
ğimi sormadı. Sıhhiye Dairesine tekrar tek
rar müracaatden bıktım, usandım. Nihayet 
Saraya baş vurmak laiım geldiği telkin edil
di. Artık her hafta Yıldız sarayına giderek. 
Abdülhamidin Ba·ş Hekimi İsmet Paşayı, ikin
ci he·kimi İbrahim Paşayı ziyaret ederdim. Üç 
ay sonra bana: - Yeni vazifenize dair şeret · 
sadır olan iradei seniye makaamı seraskeriye 
tebliğ edildi! denilerek Sıhhiye Dairesine baş · 
vurriıaklığım lüzupm belirtiidL Sıhhiye Daire~ 
sine gittim. Beyrut Askeri Hastahanesine ta
yin edildiğimi . söylediler. Ömer Şevki Bey, 
Hindis-tana hareketimizden evvel Haydaı· Paşa 
Askeri Hastahanesinde Cerrahi Sefi idi. Va
zifesine döndü .ve rütbesi yarbaylığa yüksel~. · 
tildi. 

«Beyrut'a seyahat hazırlıklarımı tamamla
dıktan sonra , bir Franscız vapuruna -binerek 
yola çıktım. V:apurdan inip gümrük dairesine • 
gelir gelmez· :kolağası rütbeli bir subay ve ya
nındaki iki askeri inzibat memuru ile karşı
laştım. 

«Subay: - Sizi Kumandan Paşanın emri 
ile tev-kif ediyorum!.. dedikten sonra eşyamı 
gümrükte bırakarak beni doğruca Kumandan
lığa götürdü. Kumandan Hakkı Paşa ismind~ 
bir general idi. Tevkifime memur edilen su
bayın Hakkı Paşanın oğlu olduğunu sonradan 
öğrendim. · · 

«Beni nezaket hatta sempati ile· karşılayan 
Hakl9 Paşa: - Beyrut'tan. Erzuruma kara yo
lu ile sevkiniz iradei seniye muktezasındandır, 
sizi ·bir kaç gün askeri hastahanede nezaret 
altında bulundurduktan sonra ilk vasıta il~ 
Erzuruma göndereceğiz! dedi. 

«Paşanın o·dasından çıkar çıkmaz hasta
i haneye götürüldüm. · Hapis edildiğim odanın 
önüne süngülü bir nefer konuldu. 

«Karşılaştığım ve asla beklemediğim ·bu 
garib ve çok haksız muamelenin neden ileri 
geldiğini saatlerce düşündüm. Resmi hayata· 
henij.z ilk adımı atarken gördüğüm bu büyük 
gadrı izah edebilecek hiç bir sebep bulama-· 
dım. Hiç kimse, hiç bir makam bana ·her hangi 
bir şey sormadı, sorguya çekilmedim, muha
keme edilmedim. · Abdülhamidin •bu keyfi ira
desi düpedüz ~ir zulüm idi. Beni kahr,etmek, 
belki Erzurum yolunda öldürtmek için düşü-

nülmüş bir melanet eseri idi (B.: Abdülhamid 
'ır.). 

«Hapis edildiğim askeri -hastahanede çok 
kalmadım; fakat _karadan Erzurum'a gitme
yi düşündükçe azabdan ezadan bir fürlü 
kurtulamıyor ve geceleri uyku dahi uyuyamı
yordum. Bereket versin müstesna bir talih kar
şıma fedakar, faziletli büyük· bir insan· çıkarı
verdi. Bu büyük adam, bu mübarek dost as
keri hastahan~nin eczacısı Hüseyin Hulki Bey 
idi. Ulvi yaratılışlı bu- zatin ş_evgisi ve çok de
ğerli müz~her~ti sayesinde Beyrutdan Kıtb
rısa ·kaçmağa muvaffak oldum; Kıbnsta beş orı. 
gün kadar .. kaldıktan · sonra İskenderiyeye, 
oradan da -Parise gittim. 

·. . . ' -;.~ .-

«Paris''te·tahsilini ıbirkaç ay evvel bitire
rek heJ5iiİılik etmeğe ·başlamış olan İzmirli Dr. 
Refik.?9'evzad ile buluştum. Onun refakatinde 
zamanın en meşhur profesörlerinden bir . ka
çının derslerini hayranlık ile dinledikden sonra 
Paris. '.rıp Fakültesi ders programları ve tahsil 
şartlari hakkında lüzumlu malumatı alarak ye
niden.· tıbtahsiline karar verdim. -!.fıb.Fakülteşi
ne kaydolundum. Bu Fakülte.ile çok verimli iş
birliği yapan «Assistance publique» idaresi
nin .senede bir kere açdığı müsabaka· imtiha
nına girdim, muvaffak oldum. ve «Externe des. 
Hôpitaux~> vasfını kazanarak bir nevi imtiyaz-. 
lı talebe arasına: karışdım. Muhtelif hastaha
ne ve servislerde altı sene «externe» . olarak 
çalıştıktan sonra dört, sene «externe en pre
inier» ünvanı ile <<İnrerne des · Hopitaux» va-
zifesi ifa. ettim. ' 

«On şenelik bu tahsil devresinde, servis
lerinde «externe» lik ve sonra «inleme» lik 
vazifesi gördüğüm başlıca hocalarım zamanın 
dü,nyaca maruf üstadlarmdan Dej,erine, Dieu~ 
laf oy; Marcel Lıı:bbe, · Thoiıiot. Enriquez, Loe-

.- p_er;' Babinski, Widal ve Edt)Urd Quenu olmuş
.4,ijr. Fransız tababetinin en şaşaalı zamanında 
mesaileri ile, keşifleri ile tıb dünyasına ışık 

· tutarı hıı. :büyük. üstadlardan ,başka ayrıca tü
berküloz, . ·syphylis, çocuk, deri, göz ve akıl 

•···'''.: . :ı, 

,hastalıklari servislerine sıra He üç dört ay 
kadar muntazaman devam ederek mesleki kül
tüı:üJI1ü genişletmeğe ve kuvvetlendirmeğe 

cabaladım _ve bir müddet Paşteur Enstitüsüne 
ve anatomie pathologique la'boratuvarına de
vam ettim. Doktora imtihanlarını bitirince 
«Mide kanserinin yeni metotlar (Radioşcopie, 
cytologie) ile erken teşhisi» mevzulu hazırla-
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dığıın tezim kabul edilerek Paris Fakültesin
den tıb doktoru diploması aldım. 

«1926 senesinde Paris'te hekimliğe baş
ladım. ı928 ve 1929 senelerinde kışın Mısırda 
Kahirede de bir muayenehane açtım. Hoca
larımdan Marcel Labbe'nin tasvibi ile 1930 
dan itiıbaren 1936 sonunda {15 Ekim 1936) is
tanbula dönünceye kadar Plombieres Kaplı
calarında müşavir mütehassıs ~ıfatiyle çalış
tım. 1933 senesinde Cochin hastahanesi· Cli
ııique medicale'inde kurduğum «endoscopie 
rectosigmoidienne» kısmının mes'ul şefliğini 
ifa ettim. Paris seririyatındaki bu vazifem 
hocamın setifikası ile tevsik e_dildi. 

«.1936 senesinin ekim ayında İstanbu1a 
avdetimde evvela Yalova Kaplıcalarının mü
tehassıs hekim ve müdürlüğüne ve bunlara 
ilaveten, bir buçuk sene sonra Kaplıcanın İş
letme müdürlüğüne tayin edildim. Kaplıcada 

her şeyden evvel Thermal suların ilmin bu
günkü icaplarına göre bentlenmesini (captage) 
temin efükten sonra modern tedavi usullerini 
tatbik edebilmek için Almanyadan yeni ,cihaz
lar getirtelim. Parkları genişlettirdim. Bazi es
ki ve çirkin binaları yıkdırtdım, yenilerini 
yaptırtdim. Hulasa bu şirin su şehrini Avru
panın ileri garb memleketlerin-dekine benzer 
muntazam ve cazib ibir hale koymağa çalıştım. 

«1938 de Balkan İttifakı 'l'ıp Komisyonu
nun İstanbuldaki topiantısında bir maden sfü 
yunun tetkiki nasıl ele alınmalıdır mevzulu 
fransızca bir konferans verdim. 

«Üç sene Yalovada geceli gündüzlü ça
lışmalarıma rağmen Sağlık Bak~ınlığında en 
yüksek mevkileri işgal .eden ve hasis hisleri
nin esiri olmaktan•bir türlü kurtulamıyan ba
zı zevatın muvaffakiyetlerimi engelliyecek 
tarzda vaziyet aJmaları yüzünden istifaya mec
bur oldum ve derin bir şevk ile başladığım 

· eserim tamamlanmadan, .teessürler içinde,.Ya
lova-dan ayrıldım. 

« Y alo vaya · tayinimden iki sene ·.sonra İs- ·. 
tanbul Tıp Fakültesinde i.hdas edilen Hydro
liınatologie kürsüsü profesöı;lüğüne intihab 
edildim. Cerrahpaşa Hastahan_esinde ihdas et
tiğim proctologie konsültasyonunu 1939 dan 
1942 ye kadar idare ettim. 

« 194 7 de Çekoslovakyada Marienbad'da 
toplanan enternasyonal Balneologie Kongre
sinde· tıb falkütemizi temsil ettim., Maden su
ların11Za dair l~azırladığım raporu kongreye 
tebliğ ettim.. Bu rapor Kongrenin neşrettiği 

raporlar kitabında aynen basılmıştır. 1949 da_ 
İstanbulda toplanan Pathologie Comparee 
Kongresine reislik ettim. 1943 den 1944 e ka
dar bir sene Devlet Limanları İşletmesi has
tahanesinde başhekimi ve dahiliye mütehas
sı ve umum müdürlüğün sağlık servisi şefliği 
vazifelerinde bulundum, 1944 de bu memuri
yetden istifa etdim; 1944 den 1960 a kadar İtal
yan hastahanesi -dahiliye servisi şefliğini yap
dım. 

«Paris'de evvela gatro-enterologie Cemi
yeti, sonra sıra ile s:ociete Medicale des Hôpi• 
taux, Academie National de Medecine de 
France azalıklarına, nihayet 1957 de Paris 
Üniversitesi fahri profesörlüğüne (Honoris 
Causa) · seçildim. Teşkilatı Londrada bulunan 
International Society of Medical Hydr9logy 
Cemiyeti azasındanım ve «Ci'ba»'in TUrkiye 
müme~siliyim. 1949 da. İstanbulcfa toplanan 
milletler arası Beşinci Pathologie Comparee 
Kongresine başJcanlık ettim ve o zaman-dan 
beri Pathologie Comparee Cemiyeti şeref aza-
. sın damın. 

1 
«1951 de Kızılay Cemiyeti Genel Merkez 

Başkanı ve 1952 de Geneve'de toplnan Kızıl
ay ve Kızılhaç Cemiyeti Ugue'ine vekili seçil
dim». · 

Prof. Dr. Nihad Reşad Belger'in fransiz
ca neşrettiği travaylar : 

1- Etude de la secretion externe du pancreas 
dans le dia'bete sucre (in archives des Ma
laies de l'appareil digestif; 1926). 

2- Evolution de l'appareillage en actinolcigie 
et d_e physicotherapie, 1931). 

3- La colite a lamblias chez renfant (Con
gres ·des Colotes, Plombierrs 1933). 

4- ,Syndroıne _ı;louloureux _de· la fosse İlia
que droite, appendicite chronique et Co

. lites, . (Congres des Colites, Plombieres 
'· 1935). 

5- La psychotherapie dans le traitement des 
Colites (in Archives of International So
ciety of Medical Hydrology 1938)., 

6~ Le Traitement de la Constipation habi
tuelle (in Monaco-Med-iterranne~ Medicale 
1935f 

7- Un cas d'osteopa:thie rare, pseudofrac
-tures spontanees (Maladie de Milkman~ 
Societe Medicale -des Hopitaux de · Faris 
1942). 
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8- Forme Latente de la Stenose · cancereuse 
tres serree du pylore (In archives des ma• 
ladies de l'appareil digestif et de la nut
rition, 1946). 

9- Polype de l'ıntestin grele ayant evolue 
comme une colite chr.onique, finalement 
revelee par une invagination intestinale 
(Centenaire de la Societe Medical des 
Hôpitaux de Paris 1949). 
Türkçe eserleri: 

1- Lekeli humma aşısı (Pratik Doktor, 1943). 
2- Penisilin ile iyi olan bir endocarditelenta 

vak'a~ı (Anadolu Kliniği, 1944). 
3- Gıda,· rejim ve hastalık {Üniversite kon

feransları, Trb Fakültesi Bülteni, 1943). 
4- Yalova kür termali (Tıb Fakültesi Bül

teni). 
5- Akciğer tüberkülozun-da iklim tedavisi 

(Türk Tıb Cemiyeti Bülteni). 
6- Klinikde karaciğer kifayetsizliği (Türk 

Tıb ·Cemiyeti Bülteni). 
7-'--- Milkman syndromu hakkında etiologique 

ve pathogenique müla:hazalar (Türk Tıb 
Cemiyeti Bülteni). 

8:- Bir büyük pulmonaire'e küçük aorte syn
dromunun muhtemel isole şekli (Türk Tı-b 
Cemiyetinin yüzüncü yılında tebliğ edil
mişdir). 

Kıymetli ilim adamı İstanbul Ansiklope
disine tevdi ettiği hatıratında siyasi hayatını 
da ayrıca nakletmiştir; aşağıdaki satırlar,_Prof. 
Dr. Nihad Reş·ad Belgerin hal ter.cemesi için
de tarihimizin muhtelif devirlerini aydınlat

mak bakımından mühimdir : 

«Yukarıda da kaydetmişdim; Kıbrısda 15 
günlük kısa bir ikametten sonra Paris''e git
tim. Fransa'nın hükum~t -merkezinde tam bir • 
serbestlik ıçinde Abdülhamid rejimi aleyhin
de senlerden beri çalışmak-ta olan Gene Türk
lerle buluşdum. Bunlar iki zümreye ayrılmış 
lardı. Biri Prens Sabahattin Beyin öbürü Ah
med Rıza Beyin riyasetinde çalışan bu iki züm
reye dahil vatandaşların hemen hepsi ile ayrı, 
ayrı ve defalarla görüştüm. Fikirlerini sor
dum. Milli · hayatımızı tehlikeye koyan keyfi 
ve ınüstebid rejimden kurtulmak için ne gibi 
çareler düşündüklerini, milletimizin madde
ten ve manen kalkınmasını ve ilerlemesini 
hedef tutan esaslı icraat ve ıslahatın nelerden 
ibaret olduğunu izah ettiler. Bu izahları dik
katle dinledikten, hayli düşündükten sonra 

ilmi temele dayanan fikir ve düşüncelerini 

tercin ettiğim ve kuvvetli kültürüne •hayran 
olduğum Prens Sabahettin Beyle teşriki me
saiye karar verdim. 

<<Azasından bulunduğum Prens Sabahat
tin Bey grubunun faaliyeti hakkında hülasa
ten diyebilirim ki bir -taraftan aleyhimizdeki 
düşman propagandalarını red ve cerh etmek 
için bazı gazete ve dergilerde fransızca neşri
yatta bulunmak, Türk milletinin imparator
luk:da yaşayan milletler ve akalliyetlerden ç°-k 
ziyade A,bdülhamid rejiminden müstarip v.e 
müteneffir olduğunu ve vatanını padişa:hın is: 
tibdat ve zulµıünden kurtarmağa azimli bu
lunduğunu anlatmağa çalışmak, garb umumi 
efkarını lehimize kazanacak şekil ve mahiyet
te konferanslar tertiplemek ve diğer taraftan 
memleketimizin muhtelif ikısımlarmdaki va
tandaşlarla muhabere ederek türkçe neşretti
ğimiz naşiri efkarımız «Terakki» gazetesini 
onlara ulaştırmak, Abdülhamid rejimini~· su
kutundan sonra yapılmasını zaruri gördüğü
müz ıslahat üzerine geniş 0bilgi vermek· ve 
memleketimiz-de -bir siyasi organisazyon şebe
kesi kurmak programımızın en -bariz hatlarını 
teşkil ediyordu. 

«1908 de ikinci meşrutiyet ilan edilince
ye kadar Paris'te tıp ta-hsil ederken milli da-

-va.mızı ilgilendiren sosyal ve- siyasi meseleleri 
tetkikten geri kalmazdım. Meşrutiyetin ila
nından sonra İstanbul'a döndüm. Artık zulüm
den 'kurtulmuş. ve hürriyetine kavuşmuş san
dığım vatanımızda yerleşerek heıkimlik etmek 
arzusunda idim. Ne yazıık ki ·bu arzumun ta
hakkuku yine kabil olamadı. aradan henüz iki 
ay kadar kisa ·bir zaman ·bile geçmemiş idi.ki, 
askeri bir zümrenin fiili müza'heretine güvE:-. 
nen İttihat ve Terakki Cemiyetinin müessis
leri merkezi bir komita halinde ve adeta hü
kilı;net içinde bir hükumet şeklinde faaliyete 
koyuidular. 

«Nuruosmaniyede Şerefefendi Sokağın

da yerleşdikleri bir daireden devlet işlerine 
mütemadiyen müdahaleye •başladılar; I{üku- · 
met otoritesini Bahıaliden Yıldız sarayına 

nakleden Abdülhamid'in senelerce saltanat 
sürmesini göz önünde -bulunduran ve bu usulü 
arzularına çok uygun gören İttihad ve Terak-· 
ki Cemiyeti liderleri de Ba'hıalinin selahiyet, 

' lerini Şerefefendi Sokağına aldılar_ ve oradan 
emirler ısdarına giriştiler. Bu zatlerin tenki
de asla tahammül etmediklerini; mu-halef et 
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. edenlere hemen hain damgası vurduklarını, 
hatta Hasan Fehmi ismindeki muhalif bir ga
tecinin Köprü üzerinde katledilerek katilin 
bulunmamasını ve aranmamasını görünce elim 
bir hayal sukutuna uğradım. 

«31 Mart isyanı, Balkan Harbi faciası ve 
Babıali baskını gibi acıklı ve çok düşündürh
cü hadiseler karşısında sükutu ihtiyar ile si
yasetten çekilemedim. Tarafsız -kalmak, neme 
lazım diyerek, siyasi faaliyetime son vermek 
şüphesiz her bakımdai menfaatime pek uygun 
olurdu. Bunu müdrtk idim. Fakat İttihad ve 
Terakki Cemiyetinin kanlı diktatoriyasına bir 
türlü tahammül edemedim. Deruni bir is.ya
. nın ruhumda yarattığı istırap baskısından 
kurtulamıyordum.· Hususiyle İttihad ve Te
rakki rüesasını yakından ve şahsen tanıdıktan 
sonra bunların saıkimsiyasi idrak ve tasavvurla
rının bizi inkir.az uçurumlarına sürükleyeceği
ne inanıyordum.. Bundan dolayı İttihad ve 
Terakki Cemiyetine şiddetle muhalefet ettim. 
Nihayet müfrit ittihatcı :bir liderin hayatım~ 
kıyacağını haber alarak yine Paris'e dönmeye 
mec'bur · oldum. . Memleketimizde yerleşerek 

mesleğimle iştigal etmek için bir kere daha 
verdiğim kararı tahakkuk ettireme·dim. İlk de
fasında Abdülhamidin zalim iradesi, ikinci 
defasında İttihad ve Terakkinin şuursuz hare• 
keti ve hakkımdaki amansız husumeti engel 
oldu ... 

«Paris',e döndükten sonra asıl mesleğim 

olan tababetle t~vaggul'e başladım. Fakat Bi
rinci Dünya Harbinden sonra 1919 dan 1923 
senesine kadar Paiis'te bir kere daha faal si
yasi· hayata atıldım ve parti mülahaza ve işle
rinden taınamiyle uzak sırf vatani ve inilli ıbir 
gaye takib ettim. Paris'te toplanan sulh konfe
ransı çevrelerinde ve Fransız siyasi mahfille
rinde aleyhimize yapılan ve gittikçe şiddetle
nen düşman prof3'gandalarına aynı silahla mu
Jrnbeleye, neşriyatımız ve tanzim ettiğimiz kon
feranslar ve mitinglerle umumi efkarı lehimi
ze ima.leye kendimi tamamiyle verdim, geceli 
ve gündüzlü çalıştım. «İzmirde rumlar; vah
şet ve zulümlerine dair yeni deliller» adlı 

fransızca bir risale neşrettim. Dört bin nüsha 
olarak bastırdım. Bu rizaleleri delegelere, 
matbuata ve ileri gelen parlementerlere da
ğıttım. En nufuzlu rical ile temas yollarını 
araştırarak ve bularak kendilerine milletimi
zin hayat hakkından, harpd·eki dürüst hareke
tinden civanmertliğinde_n bahs ettim. Tür.kiye 

aleyhinde verilen çok yanlış, haksız ve garaz
k~rane hüküm ve karar cereyanlarının önüne 
geçiletek devaırJı ve adil bir sulh tesis edil
mesinin en uygun tek hal çaresi- oduğunu izah 
etmeye uğraşdım. Amerika Cuınhurreisi Vil
son'a dahi milli davamızı açık v,e müdellel bir 
tarzda anlatmak ve müdafaa etmek için yaz
dığım bir mektubu emin bir dostun yardımiy
le ikametgahına bizzat götürerek hususi ka
tibine tevdi ettim. Bir iki. gün sonra mektu
bun reise takdim ·edileceğine· dair yazılı res
mi bir cevab aldım. Faransa'da uzun süren 
ikametim esnasJhda ilim ve siyaset sahasında 
tanıdiğım bazı maruf ve nufuz sahibi dostla
rın büyük yardım ve sempatilerini gördüm. 

«Çalışmalarımıza muntazam bir şekilde 

devam e·debilmek ve davamıza taraf tutan 
iz'an ve vicdan sahipleriyle kolaylıkta temas 
imkanını sağlamak için Maarif Nazırı De Mon
zie'nin kıymetli himayesi Paris'ip en işlek 'bir 

· semtinde, adeta merkezinde Taitbout sokağın
da 8 N o. lu büyük bir apartımaiıın içinde bir · 
istihbarat bürosu tesis. ettim ve ayda iki defa 
«Echo de l'Orient» isimli bir dergi neşrine mu-
vaffak oldum. , 

«Hind Hilafet Komitesi azası .ile de ta
nıştım. Kendileriy1'e sıkı bir işbirliği yaparak 
avrupa,daki milli ınücahedemizi hem Patis h:em 
Londra'da yürütmek imkanına kavuştum. 

Vaktim kısmen Londra, · kısmen Paris'te ge
çerdi. Londra'da Hind Müslümanlarının ta
vassutu ile bir çok İngiliz hükumet adamları 
ve muharrirleriyle görüşmek ve Milli Misakı
mızı izah ve müdafaa etmek fırsatını.bul~um. 
Aylar geçtikçe faaliyetimiz sahasının genişle
-diğini ve sempatizanlar yekununun gittikçe 
,kabardığını görfa!rek çok sevinir, ve muvaffa. 
kiyet ümidlerinin arttığına inanırdım. 

«Paris ve Londradaki çalışmalarımdan 
haberdar olan Ankara Hükumeti 1920 - 1921 
senesinde Londraya hariciye vekili ·Bekir Sami 
Beyin başkanlığında gönderdiği murahhas 
heyete beni müşavir tayin etti. Bu heyete Pa
ris'te katılarak Londraya gittim. Bekir Sami 
Beyin tasvip ve teklifi ile konferansın bir cel
sesinde milli haklarımızın müdafaası ve Türk 
noktayı nazarının izahı için söz aldım. Yarım 
saatten fazla konuştum. Hakimiyetimiz altın
da kalmasını istediğimiz Ana Vatan toprak
larında Türkün ezici bir çoğunluk teşkil etti
ğini doğruluğuna itiraz kabil, olmayan yaban-
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cı kaynaklı istatistikler zikrederek ikna edici 
deliller ile ispattan sonra Anadolunun taksimi 
imkansız bir bütün olduğundan, beş asırlık 
muazzam tarihimizden ve bu topraklar üzerin
de teessüsümüzden,. yakın şarkta devamlı .bir 
sulh . akti için Türklere haksız ve gaddar bir 
muamele reva görülmemesi şar.t olduğundan 

uzun uzadıya bahsettim. İzahat ve beyanatım 
konferans üzerinde çok müsbet ve müsaid bir 
tesir icra etti. 

«Londra konferansından sonra Ankaraya 
dönmeden evvel Bekir Sami Bey, ·beş on ·gün 
kadar Paris'te kaldı. O esnada kendisinin mü
him Fransız ricali ile tem~sına delalet ettim. 
Bu .görüşmelerden sonra Ankaraya dönen 
Rekir Sami Bey, 'beni Patis'te Ankara Milli 
Hükumetinin nim resmi mümessili tayin et
ti. ·v ekHin bu kararı çalışmalarımızın daha se
lahiyetli ve daha verimli bir şekilde devamını 
sağlamak maksadını güdüyordu. Fakat Anka
raya vardıktan biraz sonra istifaya mecbur 
kalan Be·kir Sami Bey_ vazifesinden ayrıldı.. 

Ankara Hükumeti istifa eden vekilin bana 
vermiş olduğu vazifede ibtka edildiğime dair 
herlıangi :bir tebliğde ·bulunmayınca Fransız 

Hükumeti nezdinde bir kötü duruma düşme
mek için ben de istifa ettim ve yine Londrı:ı 
konferansından evvelki tarzda v,e hususi ma
hiyette çalı:şmaya koyuldum. 

Birkaç ay sonra Bekir Sami Bey -Mustafa 
Kemal Paşanın kendisine verdiği hi.ısussi ibir 
mektubu hamil olarak Paris'e çıka ,geldi. Mus
tafa Kemal Paşa bu mektubunda sabık veıkile 
Fransiz Hükumeti He görüşüp cenub hudut
ları (Kilikia ve Suriye) ve münferid sulh me
selelerinı müzakere etmek ve şayet - zannet
tiği gibi - mümkün ise a11laşmaya vararak 
bir ön proje hazırlamak hususunda selahiy~t 
(hususi bir mision) veriyordu·. Derhal harici
yeye müracaat ederek Monsieur Briand'an bir 
buluşma rica ·.ettim. Tespit edilen gün ve sa
atte Briand'la karşı karşıya itlik. 

«Müzakereler altı celse -devam etti. Her 
defasında_ Re-kir Sami Beye refakat ve müza
kerelere iştirak ettim. Kilikia - Suriye •hududu, 
Fransız ordusunun işgal ettiği arazimizi tah
liye etmesi, 'I'ürklerle Fransı~lar arasında 
münferid bir sulh aktedilmesi gibi muhtelif 
meselelerle uğraşılarak ihzar edilen ön proje 
Bekir Sami Bey ve Briand tarafından parafe 
edilmişdi. Bekir Sami Bey, bu vesikayı hami
len Ankaraya döndü. Hükumetimiz ön proje-

yi esas itibariyle tasvip etmekle beraber taf
silata ai-d bazı kısımların ,gözden geçirilmesi 
ve tadili için Ankaradaki Fransız mümessili 
Colonel MouHn ile müzakereye ·girişmek ar
zusunu izhar edince Briand ,beni hariciyeye 
davet ederek Franklin - BouilJon'u Ankaraya 
hususi selahiyetlerle göndermek tasavvurun
da olduğunu söyledi ve buna tarafımızdan iti
raz edilip edilmiyeceğini sordu. F.ranklin
Bouillon'un. memleketimizin hayır hahı oldu
ğu An-karaca· meçhul olmadığından Monsieur 
Briand'mn bu tasavvurunda ,hiç bir ·mahzur 
görmediğimi şahsi bir mütalaa olarak 'beyan 
ettim. 

«Franklin - Bouillon An-karaya gitti, hü
kumetimizle müzakerelere· girişti ve istenilen 
tadilatı kabul ederek Paris'e döndü. Evvelce 
hazırlanmış olan önprojenin. yeni şekli An
kara Anlaşması» adı ile' ortaya çıktı ve •bu 
suretle cenub hududunda askeri hareketlere 
con verilmiş oldu. 

«Bekir Sami Beyin Ankaraya avdetinden 
biraz sonra Paris'e . gelen Erzurum . mebusu 
ve Millet Meclisi hariciye encümeni reisi Ce
lMeddin Arif Bey Fransız ayan meclisi reisi 
ve eski Cumhur Başkanı Poincare ile Surtye -
Kilikya hakkında görüşmek için Fransaya 
geldiğini söyliyerek Poincare'den ·bir mülakat, 
istemekliğimi rica etti. Arzusunu ifa ettim. 
Birlikte ayan meclisine gi'derek / Poincare ile 
görüştük. Celaleddin Arif Bey'in konuşma 
tarzı ve Poincare'ye verdiği cevaplar eski 
cumhur başkanını hayli sinirlendirdi, müla
kat pek kısa sürdü ve ameli hiç bir netice ver
meden sona erdi. 

<<Aradan aylar geçtt Anadoluda müstev
lilere karşı mukavemet gittikçe artıyor, garb 
memleketlerinde Yunanların hezimet ve mağ
lubiyetlerinin yakın olduğuna /inananların -sa
yısı çoğalıyor ve matbuatta lehimizde dikkat 
çeken makaaleler yazılıyordu. Bunlardan lbaş0 

ka Yunan ordusunda baş ,gösteren yorulma ve· 
usanmayı dahi dikkatle takib eden İngiliz hü
kumeti Türk• Yunan sulh şartlarını )lir kere 
daha gözden geçirmek maksadiyle Ankara ve 
istan'bul hükumetlerinin Lonciraya birer he
yet göndermelerini istemişti. Ankara hükftme
ti hariciye vekili Yusuf Kemal Beyin başkan
lığında Londraya bir heyet gônderdi. Bu heye
te müşavir sıfatiyle katıldım .. İstanbul'dan Mü
şir İzzet Paşa'nın başkanlığında ayrı bir he-
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yet daha geldi. ~Fakat ikisi arasında ne resmi 
ne de hususi hiç bir mülakat olmadı. Yusuf 
Kemal Bey, İngiltere· hariciye nazırı Lord 
Curzon'la görüşürken ben de .hariciye vekili
mizin yanında idim. İngilizler harbe son ver
mek ve daha fazla kan dökülmesini önieınek 
maksadiyle Avrupadaki hududumuzun ,evvel
ce bizi kabule zorladıkları Çatalca hattı yeri
ne TeJdrdağına kadar geri alınmasına, İzmir 
şehrinde romların jandarma teşkilatına işti~ 

rak ettirilmesi gibi bazı idari tedbirler ittiha
zına tarafımızdan bir güna itiraz dermeyan 
edilmemesi şartiyle Anadolunun harb edil
meksizin tahliyesini teklif ettiler. Fakat kabu
lümüze imkan olmayan bu teklif bir yana, İn
gilizler Milli Misakımızı tatmin edecek tadil
ler ve tehdillere asla yanaşmadıklarından mü
zakereler kesildi ve 'heyetimiz Ankaraya dön
dü 

' «Yusuf Kemal Beyin Londradan hareke-
tinden evvel kendisinin tasvibiyle aleyhimiz
de· İngiliz hükumeti üzerinde mümkün olduğu 
kadar baskı yapmaktan vazgeçmiyen ve siyasi 
ı~ahfillerd_e çok nufuz •sahibi ofan büyük has
mımız Canterbury Başpiskopos'u (Archbishop) 
ile görüşmek çarelerini aradım ve ·buldum; 
mülakatım bir saat kadar sürdü. Kendisine 
Yunanistanla yapılacak su}h hakkındaki de
ğişmez şartlarımıza ve bilhassa alakadar oldt!
ğu Ermenilerle münasebetlerimizi çok sarsan 
elem verici vakalara dair uzun uzadıya tafsi
lat verdim. Bütün bu müessif olaylarda, ken
disinin zannı hilafına, dini taassubun hiç bir 
rol oynamadığım, bilakis bütün ve'bal ve mes
uliyetin tamamen hariçden gelen siyasi entri
kalara atfedilmesi icab ettiğini ve memle
ketimizd·e Ermenilere niçin «cemaatı sadıka» 
denildiğini izaha çalıştım. 

«Murahhas heyetimiz Ankaraya döner
ken Yusuf Kemal Bey, beni Londrada Harici
ye Vekaletimizin :ııususi mümessili, adeta bir 
nevi •sözcüsü gibi bıraktı. Bu ·tayini Lord Cur
zon'un hususi ikalem müdürü Vansittart'a teb
liğ etti. O tarihten ittbaren siyasi . faaliy,etimin 
merk~zini Londraya naklettim. Arasıra Paris'e 
giderdim. Paris'teki istilıbarat büromuzun 
çalışmalarına nezaret eder ve simpatizanlarla 
tamasımı idameden geri kalmazdım. 

«Paris'te olduğu gib1 Londra'da dahi mat
buat çevrelerinde ve· siyasi mahfillerde düş
man propagandalarını akim 1bıralcmağa çalış

dığım esnada Yunan Başvekili Venizelos Loıı-

dra'ya geldi ve Avam K_amarasında encümen
lere mahsus dairelerinden birinde Yunan me
talibi hakkında bir konferans verdi. Venize
los' a verilen müdafaa hak ve imkanının ba
na da verilmesi için lazım gelen teşebbüslere 
geçtim. Venizelos'dan i,ki hafta: sonra Milli Mi
sakımıza dair Avam Kamarasında ben de bir 
konferans vermeye muvaffak oldum. Toplan
tıda kırktan fazla mebus ve bunlar arasında 
Hindistan valisi Lord Reading de vardı. Beya
natıma dair matbuatta epey yazı çıktı ve le
himizde bir propaganda vesilesi oldu. 

«Bu minval üzere çalışmalarıma devam 
ederk_en · 1920 senesinin Temmuzunda Anka
radan dahiliye vekili Fethi Bey geldi. Mustafa 
Kemal Paşa'· Fethi Beyi İngilizlerle görüşer,ek 
Milli Misak ile açık ve sarih bir surette .tespit 
edilmiş olan sulh şartlarımızı müdafaa ve mü.: 
zakereye memur etmiş idi. Fakat _o sıralarda 
Anadoluda Yunan harp hareketlerini takip ve 
Yunan ordusunu teftiş eden İngiliz askeri he
yetinin bu orduyu teşkilat ve maneviyat ba
kımından överken Türklerin harbi kazanması 
bahis mevzuu olamaz maalinde yazdığı rapor 
üzerine neşesinden başı dönen müteassıb Türk 
düşmanı Lloyd George'un ısrariyle Lord Cur
zon «diplomati'k» bir hastalık ·bahane ederek 
Fethi Bey'i kabul etmedi. Lord cenahlarına 

vekaleten •hariciyede müsteşar muavini {Lau
sanne muhadesinden sonra memleketimize ge
len ilk İngiliz sefiri) Lindsi Fethi ,Beyi Foreign
Office'e davet etti. İıki devlet adamı bir ibu
çuk saat kadar görüştüler. Ben bu mülakatta 
bulunmadım. Fakat muüla;kattan spnra otele 
dönen Fethi Bey'in bana söylediklerinden, hal 
ve hareketlerinden · ve fazla heyecanından 

Lindsi'nin kendisini çok sıkmış ve sinirlen
dirmiş olduğu anlaşılıyordu. Fethi Bey onbeş 
gün kadar Londrada kaldıktan ve kendisine 
tanıttığım bazı gazeteciler; mebuslar ve Lord
larla 'görüştükten sonra İngiltereden ayrıldı, 
Paris'e döndü ve beni de beraber götürdü· 
«Doktor, azizim, artık sizin Londrada çalışma
nıza lüzum kalmadı>> diyerek beni yine eskisi 
gibi Paris'te çahşmağa. devam ve vakıaların 

inkişafına intizar etmekliğimin daha muvafık 
olacağını düşündü. 

«Fethi Bey, Paris'teiı A.nkaraya bir tele
graf çekerek sulhün müzaker,e yolu ile elde 
edilmiyeceğ1ni ve ordumuzun taarruza geçme
sinden başka ·bir çare ikalmadığını hükumete 
bildırdi ve Ankaraya dönmek üzere Paris'ten 
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ayrıldı. Ben de tedavfm için Vichy'ye _gittim. 
Vichy'de iken ajanslar Anadoluda ordumuzun 
taarruza geçdiğini ·bildirmeye başladılar. Kuv: 
vetıi bir heyecan içinde neticeyi bekliyordum. 
Çok geçmedi, Yunan ordusunun mağlub, ta
mamiyle bozgun ve perişan bir halde kaçmağa 
koyulduğu,_ Yunan başkumand.anının esir edil
diği, emsalsiz parlak zaferimiz, umümi hay
ret ve hayranlık içinde, dünyaya ilan edildi. 
Çılgın bir sevinç ve göğsümü kabartan fahir · 
ve gurur ruhuma taze bir hayat katıverdi. 

«Vichy'den ayrılmağa hazırlanırken Pa
ris'teki--İngiliz sefaretinden telefonda aranıl
ğımı ·haber verdiler. Telefon'a -gittim. Benim
le konuşan zat sefaretin matbuat ataşesi Sir 
Cahrles 'Mendel idi: «Lord Curzon pek mühim 
ve müstacel bir mesele için sizinle görüşmek 
arzu ediyor, hemen Londraya_ gitmeniz müda
faa ettiğiniz dava için pek muvafık ve faydalı 
olur, gecikmeden Londraiya hareketinizi kuv, 
vetle tavsiye ve bilhassa reca ederim» deyince 
meselenin ehemmiyet ve müstaceliyetini kav
radım. Siyasi olaylar süratle gelişiyordu. Ba
sın ateşesinin teklifini Ankaraya yazıp cevap 
beklemeye vakit yoktu. Ankara'ya: «Vaıki da
vet üzerine Londraya gi:diyorum; Orada beya
natım tamamı ile şahsi olacak ve resmi hiç bir 
kıymet taşımıyacaktır» mealinde bir telgraf 
çekerek derhal Londra'ya gittim. Londra'da 
otele yerleştikten yarım saat sonra Vansittart 
telefonla: «Lord Curzon ·sizinle görüşecek, he
men gelmenizi rica ederim» dedi. Muvafakat 
cevabı vererek ıhariciyeye gittim. Hiç :bekleme
den Lord'un odasına alındım. Curzon mutad 
resmi nezaketle beni kabul ettikten sonra ma
sasının üzerinde serili duran Canakkale bari-
tasını gösterdi. Bu harita üze{inde etrafı kü
çük Türk ve- İngiliz 'bayraklariyle çevrilmiş. 
olan Kefeztepe mevkündeki askeri dürumdan 
bahsetti ve dedi ki:· «Bu rnıntakada askerleri
nizi askerlerimizden ayıran mesafe ·bir kilo
metreden azdır. Hiç beklenmedik bir anda as
kerler arasında silah patlayabilir, bir çatışma 
olabilir ve gaayet tehlikeli •bir vaziyet tahad
düs ·ederek harp ihtimali zuhur edebilir. Bu 
tehlikeyi önlemek için hemen Baş Kumandan 
Gazi Paşaya bir telegraf çekmenizi reca ede
rim. Kendisine tarafımdan bildiriniz ki, şayed 
iki taraf askerleri birbirl_erine ateş ederlerse 
Baş Kumandan Mustafa. Kemal Paşa ateşin 

kendi ,emriyle açılmadığını ve askerlerin hod 
be hod hareket ettiklerini beyan edecek olursa 

İngiliz hükumeti hadiseyi olmamış gibi adde
der ve vahim ihtilatlara meydan vermez». 

«Bu çok mühim mülakattan sonra bir da
kika bile kaybetmeden Ankaraya telegraf çek
tim. O esnada Mudanya-da mütareke şartları 

müzekere edilmekteydi.· Fakat büyük esefle 
söylemeliyirp .ki telegrafım mutavassıt bir ma
kamın affedilmez ihmali yüzünden· Ankara'ya 
bir zarf içinde posta ile gönderilmiş olduğun
dan Hükumetimizin eline yazdığım tarihten 
bir hafta sonra -geçmi ve v,erdiğim çok mühim 
·malumattan pratik bir fayda temini mümkün 
olamamıştır. 

«Lord Curzon'la mülakattan sonra Lau
sanne konferansının toplanmasına kadar Lon~ 
dra'da kaldım. Times gazetesinde 'Llyod 
George ve Venizelos'un çok tehlikeli ve em
perialist siyasetleri hakkında arka arkaya ma• 
kaleler neşrettim. Tarafımızı tutan gazeteler
de, bilhassa Morning Post v.e Daily Express'le 
Anadoluda iflas eden İngiliz siyasetinin mü
sebbib ve mesullerine karşı · yapılan sürekli 
neşriyat ile bir ıbasın kampanyası · yaptırmak 
için çok uğraştım ve memnui}iyet verici neti. 
celer aldım. 

«Londra'dan Lausanne'a ,gittim.. Lau
sanne konferansına Türk heyetinde evv.ela 
siyasi müşavi-r olarak katıldım ve kısa bir müd
det umumi celselerde heyet reisi İsmet Paşaya 
tercümanlık ettim. Konferans'ın inkıtaından 

bir kaç ay sonra ikinci defa Laussann'a •giden 
heyette matbuat ve istihbarat müdürü oldum. 
İsmet Paşa ile ecnebi matbuatı arasında mu
tavassıtlık ettikten maada garbın büyük ga
zetelerinde noktayı nazarımızın neşredil

mesiyle vazifeli · idim. Milli matbuatımızın da 
resmi mercii idim. Sulh imza edildikten sonr:ı 
İsmet Paşanın refakatinde Ankaraya dö~
düm. Ank~rada bana matbuat müdürlüğü tek
lif edildi, kabul etmedim ve Ankaradan ay-
rıldım. . 

, «Paris'te Sulh Konferansı çevrelerind-e 
milli haklarımızı müdafaa ve düşman propa
gandasına mukabele için İstanbuldan hareke
timden evvel, 1919 senesinde ·Guraba Hastaha
nesinde dahiliye şefi idim. Lausanne sulhun• 
dan sonra eski vazifeme dönmek istedim. Bu 
meşru pek yerinde olan arzumun isaf edile-

ceğine inanmak gibi bir safderunluk ile Sağ
hk Vekaletine müracaat ettim: «Siz Paris · ve 
Londra'da dolaşırken (!) Biz Guraba hastaha-
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nesindeki yerinize başka ·birisini tayin ettik. 
Simdi· size halef olan memuru oradan atıp sizi 
tekrar eski vazif esinize tayin etmek haksızlık 
olur, biz bunu yapamayız» cevabını aldım ve 
hayretler içinde kaldım: P.aris'te ve Londra'da 
Milli Müca'hedenin, başından sonuna kadar en 
inanmış bir müdafi olar~k senelerce çahşdık
tan ve müteaddit 'beynelmilel konferanslara 
iştirak ,ederek Vatan ve Milletime elimden 
gelen hizmetleri ifaya uğraşdıktan sonra al
dığım bu acib olduğu kadar çirkin cevaptan 
çok müteessir ve meyus oldum. Üçüncü defa 
olmak üzere memleketimde hekim gibi yer
leşemiyerek tekrar Paris'e gittim ve İstanbul'a 
dönünceye kadar orada hekimlik ettim. 

«1936 senesi ekim ayında İstanbul'a döiı~ 
düm. Yalova kaplıcaları mütehassız hekim ve .· 
müdürlüğüne tayin edildim. Lau~anne konfe
ransından ve sulhundan sonra Ankarada bir 
kaç defa gördüğüm Atatürk'ü on üç seiıe son
ra Yalova'da tekrar gördüm; muayene ve te
davi ettim. Kara ciğerinden mustarip olduğu
nu münasi'b lıir lisanla kendi3ine söyledim. -

· Kaplıcada yaptırdığım yenilikleri, tadiller ve 
ıslahları çok •beyendi ve iltifat ..etti. İlavei me-
muriyet olarak kap:lıcamn işletme müdürlü
ğüne tayin ettirdi. Az zaman sonra Atatürk'ün 
iki hususi tabi'binden birisi de ben oldum. 

«Sağlık Bakanlığı yükse,k makamları Ata
türkün vefatından sonra beni kaplıcadan uzak
laştırmağa kat'ı karar vermişlerdi; bunu pek 
açık bir tarzda anlattılar; İsitafaya mecbur 
oldum ve Yalovadan ayrıldım. 

1950 seçiminde Demokrat Partinin İstan
bul mebusu ve birinci Menderes hükumetinde 
Sağlık Bakanı oldum. Daha hükümet progra
mı hazırlanırken Menderes'in tahakküme mey
yal old~ğu dikkatimi ç,e-kınişti. Heyeti vekfilc 
toplantilarında ve meclis ·kürsüsündeki ifade 
tarzından, hal ve edasından Menderes'in zeki 
fakat tahsil ve tecrübesi mahdud, fazla asabi, . 
haris, nefsine meclub ve tahakküm arzusu ka· 
vi olduğunu anlamakta gecikmedim. Antide
mokratik hareketlerinden. dolayı: kendisiyle 
çalışmak · kaabil olamıyacağma hükmettim, 
dört ay sonra . vekillikten istifa ettim. 

«Az sonra hariciye encümeni reisliğine 
nihayet, Avrupa kon,seyine seçildim. 1954 de 
yine mebus oldum; 1956 da teşekkül eden 
Hürriyet partisi kurucularından · idiin. Şimdi 

hiç bir partiye mensup değilim, mesleğimle, 
hekimlikle meşgulüm (1960)». 

BELGESA Y (M. Reşid) 

BELGESAY (Mustafa Reşid) - Çağdaş 
Türk hukuk ilminin seçkin simalarından, 1887 
de İstanbulda doğdu;. babası Beşiktaş Dairei 
Belediyesi ı"~islğinde bulunmuş Mehmed Riza 
Beydir, dedesi İbrahim Hakkı Bey Selanik 
Hukuk Mahkemesi r,eisliğinde ve adliye mü
fettişliğinde bulunmuş bir adliyec}dir; Şey

hülislam. Hayri Bey amcasıdır. 
İlk tahsilini Beşiktaş Hamidiye Mekte-"' , . 

binde yapdı; Sivas Ida-disini ·bitirerek Istan• 
bul Hukuk Mektebine girdi, 1908 de, meşru
tiyetin ilanında Hukukdan ).llezun oldu; mek
tebi parlak başarı ile .· bitirdiğinden Adliye 
Nezareti hesabına ihtisas ta·hsili için Parise 
Gönderildi. Paris Hukuk Fakültesinden me
zun olarak Babıalinin emri ile Fransahın muh
telif adli müesseselerinde, tanınmış fransız 
avukatlarının yanında, Paris polis t~şkilatın

-da 1914 yılına kadar staj gördü ve lisans dip
loması alarak İstanbula , döndü .. 

İlk resmi vazifesi Evkaf Mektebinde ve 
Medresetül Kuzatda malumatı kanuniye ve ce
za kanunu muallimliği ile Evkaf Nezareti 
avukatlığı oldu. Bir sene kadar bu vazifeleri ifa 
ettikden sonra 1915 de. terfian fstanbul Darül
fünununun Huku'k Fakültesi «Ticar,et Huku
ku», bir müddet sonra da «Hukuk Muhake
meleri» müderris muavinliğine · tayin edildi. 
Bir müddet de ayni mektepde «Ticareti Mü
temmime» nanıı altında telif hakları , ihtira 
beratı, sigortalar hukuku ders1'i!rini okuttu. 
1917 yılında Usulü Muhakematı Hukukiye 
muallimliğine, 1925 de ayni ·dersin müderris
liğine (profesörlüğüne) terfi etti, 1933 de Da
rülfünun lağvedilip yerine ,İstanbul Üniver
sitesi kurulur iken profesörlük ile Üniversite
ye alındL 

Mustafa Reşid Bel
gesay Paris'den dön
dükten sonra kırk se
neye_ yakın zaıp.andan
beri fasılasız olarak 
.hocalık yapmış, bin
lerce talebe yetiştir

miştir. Kürsüsü dışın
da da Türk hukukuna 
faydalar sağlamış. Me-

.. deni Kanun tedvin ve . 
tanzimindeki komis
yonda Aza olarak çalış
mış,_ Hukuk . Muhake• 
meleri Usftlü komis-

.. M. Reşid Belgesay 
(Resim: Bülend Şeren) 
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yonunda raportörlük yapmış, "hatta bu 'ka
nunun ekseri fasıllarının tasarını kendisi 
hazırlamışdır. Muhtelif tarihlerde Adliye Ve
kaleti tarafından hukuki mesele ve kanunlar 
hakkında malumatına müracaat olunarak ih
tisasından istifade edilmiş, Türk adaletinin iyi 
tecellisi ve Türk hukukunun aydınlatılması 

-bakımından yaptığı tavsiy~ler tatbik olunmuş
tur. 

M.R. Belgesay kitablarında, makalelerin
de ve resmi makamlara tevdi ettiği rapor ve 
projelerde yeni fikirler ileri sürmüş, hukuk 
esası ve felsefesi ile •bilhassa meşgul olarak 
hakiki ihtiyacları araşdırıp ona göre mütala
alar serdetmiş, yabancı hukukcuların düşün~ 

· celeri ve mahkeme kararları ile :desteklemiş
dir. 1955 de Ordinaryüs profesör olarak emek
liye ayrılmıştır. 

[· 

Gaz..ete ve mecmualarda intişar etmiş pek 
çok makalelerinden maada kitab halin-de ya
yınlanmış eserleri şunlardır: <<Mufassal ameli 
ve nazari Usftlü MuhakemMı Hukukiye», 
«Mufassal ameli ve nazari Ceza Kanunu Şer
hi», «Adli hatanın sebepleri ve önlenmesi ça
releri», «Türk Kanunu Medenisi şehri», «Hu
kuk Muhakemeleri Usulü · Kanunu Şerhi», 
«İcd ve İflas Kanunu Şerhi>>, «Mecellenin 
külli kaaideleri · ve Yeni Hukukun Ana Pren
sipleri», «Pratik Hukuk Mecmuası», <<Hukuk 
Muhakemeleri Usulü ve ıslahı çftreleri», «Hu-
kukun Esasları». · 

R. Basri Erk 

'1 -.BELGRADCIK KÖYJi' - Belgrad Orman
larında ,Valide Bendine yakınca bir yerde bir 
rum köyü idi. Bu köyün, Kanuni Sultan Sü
leyman zamanında Belgra-d Şehri ve Kalesinin 
zabtından sonra (Miladi 1521) oradan tehcire 
tabi tutulanlar tarafından kurulduğu söylenir; 
köyün adı tasgir takısı olmadan «Belgrad Kö
yü» diye de kullanılır. 

Ye.ri Cennet gibidir; fakat Belgradlı mu
hacirleri her neden ise 'bu köyde çok kalma
mışlar, daha onye:jinci asırda Belgradcık kö
yü bir rum köyü olmuştur; •bağçıvanlıkla ge-. 
çinen rumlar, güzel köylerine dinlenmek, eğ
lenmek ve avlanmak için zengin misafirlerin 
kendileri için mühim bir gelir kaynağı oldu
ğunu· görmüşler ve onyedinci asırdan itibaren 
evlerini, zengin kibar Frenkler, s,efaretıer 

erkanı ve kibar avrupalı seyyahların huzur 

içinde kalabilecekleri pansiyonlar haline koy
muşlardı. 

On dokuzuncu asırda bu köye Türk zen
ginleri de gelmeğe başlamışdır. Köyün mü
kellef meyhanesinde yerli içkilerin en iyisin
den başka en şöhretli avrupa şarapları, hatta 
şampanya bulundurulmuşdur. 

On yedinci asır ortalarında yaşamış ve 
İstanbul üzerine çok kıymetli bir tarihçe - sey
yahatname bırakmış olan büyük bir ermeni 
yazarı Eremiya Çelebi Kömürcüyan (B.: Kö
mürciyan, Eremiya Çelebi) Belgrad _ Köyü 
·hakkında şunları yazıyor: 

· «Kesen akçe baba ile dolu ise Belgrad 
Köyü ve civarında zevkli bir hayat geçirmek 
için !JJağçeler ·bulu:ırnr. (İstanbulda hastalık, 
bilhassa veba salgını olduğu zamanlar) rumlar 
ve frenkler öfümden 'buraya· kaçarlar ve pek 
latif havasından ve suyundan bol bol istifade 
ederler» (H. D. Andreasyan tercemesi). . 

On sekizinci asır ·başlarında İngiliz elçi-
. sinin zevcesi olarak İs.tanpula geleo seçkin 
İngiliz kadın yazarı La-dy Montague (B.: Mon
tague, Lady Marie). 1717 yılının haziran ayı
nı bu köyde ~irhliş ve meşhur şark mek
tuplarından ikisini bu köyde yazmıştır; bun
lardan 17 haziran tarihli me,kttıbda bu köyü 
şöyle tasvir ediyor: . . 

«Bu y.ere gelişimin se·bebi İstanbulun sı~ 
cakları. Yemiş ağaçları ile dolu _ •bir orman; 
ağaçlar sayısız kaynaklarla sulanıyor, suları 

gaayet berrak ve iyi. Yerler o k-adar zarif bir 
yeşillikle müzeyyen ki, bana adeta sun'i gibi 

. görünüyor. 
«Karadenizi görüyoruz, bizi rüzgarla

rı ile serinlendiriyor, yazın şiddetli harare
tini tes~in ediyor. Bu köyde gaayet zengin bir 
kaç ·hırıstiyandan başka kimse yok (Fenerli 

· rumlar olacaktır); her akşam, oturduğum· ev
den kırk adım ötede bir suyun -kenarına gidi
yorlar, türkü söylüyorlar, oynuyorlar; kadın

ların .güzeIUkleri, giyinişleri şairlerin ve res
samların deniz perilerine· dair · yaptıkları tab
loları hatırıma getiriyor. 

«Pazartesileri keklik avlıyorum, salıları İn
gilizce okuyorum, çarşambaları türkçe öğreni
yorum, türk.çede şimdilik pek müterakkiyim. 
parşerrrbeleri klasik müellifleri' okuyorum, 
cumaları yazıyorum, cumartesileri dikişle 
meşgul oluyorum, pazarla;rı ziyaret, musiki...» 
(Ahmed Refik Bey tereemesi}. · 

Hicri 1254 (Miladi 1838) tarihli -bir ihtisab 
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defterinde B,elgradcık Köylü · rum bahçıvan
ıarı İstanbul piyasasına taze meyva . getiren
ler arasında görüyoruz. 

Belgradcık Köyünün İkinci Abdülhamid 
devrinde, Büyük Bendin tamiri sırasında, -bend 
sularının temiz tutulması için kaldırıldığı 

söylenir (B.: Bendi Kebir). 
Fakat, İstanbulu ve etrafını iyi bilenler

den eski belediye mektubcusu 0smari Nuri 
Ergin 1922 de- basılmış olan «Mecelli · Umuri 
Belediye>> adlı ·büyük eserinde (Sayfa 1232): 
«Elyevm kamilen rumlarla meskun payitahtın 
şayanı temaşa mesirelerindendir» diyor ki bu 
kesin ifadeden bu tarihde Belgradcık Köyü 
nnün rumlarla meskun olarak mevcud olduğu 
anlaşılır. 

Bizim tahkikatımız da Osman Nuri Er
gin'in notunu teyid edici mahiyettedir. Bel
gradcık Köyü_ rumları Lozan Muaheı;lesinin 

imzasından sonra · köylerini terk ederek Yu
nanistana gitmişler, köyü d-e artık iskan edi
lemeyecek şekilde, taş taş üstünde kalmamak 
üzere tahrib etmişlerdir. -

BELGRADCIK KÖYÜ CİNAYETİ - ·Bel
grad ormanı için~e halkı tamamen rum ve 
bilhassa aşırı zenginlerin av ve eğlence yeri 
olan ·bu köyde aşk yüzünden işlenmiş bir ci
nayettir. 

1889 - 1890 arasında bu köyde onaltı on 
yedi yaşlarında Aglea adında gaayet -güz.el bir 
kız vardır. Biri 19 yaşında Milyoris adında 
sarışın, · ö•bürü 22 yaşında Pidakis adında es
mer ve her ikisi de güzellikde af eti devran iki 
delikanlı da -bu ,kıza aşıkdır. 

Dilber olduğu_ kadar fettan Aglea birini 
diğerine tercih edemediği için oğlanları bir 
müddet kurnazca idare eder; her ikisinin için
de ümid şulesi uyandırır, tehlikeli oyunun so
nunu hiç düşünmez. 

1890 nisanının ilk haftasında 1bir yortu 
günü sabahı k_öyün kilisesine giden sarışın 

oğlan Milyoris Agleayı orada bulamayınca şa
şırır, korku ve şübhe içind~ kiliseden çıkar,. 

köyü sarmış olan ormanda, çıplak aya·klariyle 
sessizce kızı aramaya ·başlar ve kuytu bir yer
de kendisi için tahammül edtlm~z sahneyi 
~~: . 

Aglea oturmuş, esmer Pidakis de başını 
kızın dizine koyup yatmış, kızın ellerini kok
layub öpmekde, kız da maşukuna bir şeyler 
anlatmaktadır. 

BELGRADCIK KÖYÜ 

Miiyoris bıçağını çıkarır ve kızın dizinde 
_ mest ·bir halde yatan rakibinin üstüne atıla-

- rak bıçağı tam kalbinin üstüne saplar, Pidakis 
o anda ölür. Aglea korku, dehşet içinde ne ya
pacağını şaşırır, Milyoris'in kendisini de öl
düreceğini zanneder, fakat kaatil oğlan, yere 
serdiği rakibinin göğsünden çekdiği kanlı ·bı
çağını kıza uzataran: 

- Vur bunu göğsüme Aglea! .. ;Beni öldür, 
elinle ölmek saadetini bana tattir!.. der. 

Kaatil oğlan ağlamaya haşlayınca Aglea 
kendisini toplar ve kaçar, kız gidince, Milyo
ris de koca ormanın karanlıklarına dalar, kay
bolur. Aglea'dan · cinayeti öğrenen köylü 
vak'ayı Jandarmaya haber verir, oğlan birkaç 
gün sonra perişan bir halde yakalanır. Cinayet 
mahkf-mesi gene kaatili on altı sene Jcalebend
lik cezasına mahkum eder. 

BELGRADCIK KÖYÜ TOPLANTISI -
Meşrutiyet inkilabı yolunda ilk adım olan ;bir 
lantıdır, altı münevver genç» «Yeni Osmanlı
lar» gizli cemiyetinin temelini bu toplantıda 
atmışlardır. Ebüzziya Tevfik B.ey «Yeni 0s
manlı~ar» adındaki eserinde hu toplantıyı 

şöylece anlatıyor : 
<<Kemal Beyin iltihakından sonra 'bu beş 

arkadaş haziran günlerinden 'bir cumartesi 
akşamı Yeniköyde, Ahmed Bey marhumun 
yalısında toplanırlar ve ertesi pazar günü Bel
grad Ormanında öğle yemeği yemek üzere 
~lessa·bah bir -iki hizmet-kar ile aşcılardan bf-. 
rini kara-dan bandlere gönderirler. Kendile
ri de vapurla Büyükdereye çıkarak bir gün 
evvel sözleşmiş oldu~darı «Mir' at» sahibi Refik 
Bey merhumu - ki, iki buçuk ay sonra ko-

. ieradan vefat etmişdir - Bey kozdan geçerek 
iskelede ,kendilerine muntazır bulurlar. 

«İşte muahhareıi Yeni Osmanlılar namı 
He meydana çıkan cemiyeti inkilabiyenin esa
sı, o gün mevzuu bahis ve müzakere olur ki 
1865 senei miladiyesi haziranında bir pazar
günüdür, maatteessüf kaçıncı -günü olduğu 

müessislerce de bilinmiyordu. 
«O günkü müzakere, idarei mutlakanın, 

i-darei meşru.taya tahvili için ittihaz olunacak 
i1k tedbirlere, yani bir inkilab c·emiyeti teşki
line teşebbüs hakkında cereyan eder. Refik 
B,eyle altıya -baliğ ofan bu geneler beraberle
rinde bir kaç da kitab götürmüşler imiş. _Ez
cümle Ayetullah Bey merhum (B.: Ayetuıiah 
Bey) kütübhanesinden Karbonari Cemiyeti İn-
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kilabiyesi ile Lehistan Cemiyeti Hafiyesine 
müteallik iki mühim kitab getirmiş. 

«Belgrad Köyünün Valide Bendine nazır 
olan o meşcerei bi hemtası altında serilmiş 

hasırlar üzerinde bu altı nefer vatanperver 
o kitapları okur iken ~imbilir nas~l bir şiri ji
yanı hamiyet kesilirlerdi. Talih beni henüz bu 
civanmerd3nı devran arasında bulundurmak 
saadetine nail etmemiş-di; bu kaafileye o ta
rihden beş ay sonra karışdım, cemiy.ete ise yi
ne o tarihden onüç ay sonra girdim. 

<<Ü gün bu arkadaşlar bir nizamname 
müsveddesi yapmayı Ayetullah Beye havale 
ede.rek ertesi hafta_ pazar günü Yuşa'da top
lanmaya karar verirler>> (Ebuzziya, Yeni Os
manlılar). 

Başka memleketlerde böyle yerlere bir 
hatıra taşı konulur; bugün Belgradcık Köyü 
yoktur, fakat yerini ·bilenler vardır, bu köyün 
Valide Bendi. tarafındaki orma~ içine «1865 
yılının haziran ayında altı Türk genci burada · 
toplandılar, Yeni Osmanlıla_r Ceıniyetinin te
melini burada attılar, .burası Türk Milletinin 
hürriy.st mücadelesi yolunda ilk adımını attı

ğı yerdir» diye bir plak koymak 27 mayıs in
kilabmın öncüsü olmuş · münevver gencliği~ı 

yeni ve güzel. bjr işi olur. 

BELGRAD KAPUSU - (B.: Surlar). 
BE.LGRAD KAPUSU - DEMİRHANE YO

LU ~ Samatyanın Kazhçeşıne Mahallesi yol
larındandır; sur dışında Yedikule Kapusu, 1De
mirhane Caddesi ve Yedi,kule Hastahaneler 
Yolu kavu.şakları ile Belgrad Kapusu arasında 
uzanır; 

Yedikule Kapusuııdan yüründüğüne gö
re, evvela dar asfalt, sonra toprak yol olup 
Kazlıçeşme sahil yoluna açılan yeni asfalt yol 
ile birleşir ve Belgrad _ Kapusu önünde sona· 
erer; bu _noktadan ötesi Silivri Kapusu yolu
dur. 

Yedikule Kapusunun yaı)mda bir kır kah
vesi vardır; · yol ·boyunca da. eski kale duvar
ları uzanır, öbür kenarında da bostanlar ve 
Makaracılık T: A. Şirketinin iplik fabrikası 

vardır (Kasım, 1960). 
Hak_kı . Göktü,rk 

BELGRAD KAPUSU YOLU - Samatya 
nahiyesinin Kazlıçeşme Mahallesi sokakla
mı-dandır; Sur dışında, Belgrad Kapusu ile 
Ba1ı.kh - Kazlıçeşme yolu arasında uzanır. 

Belgrad Kapusu önünden gelindiğine göre 

ıKı arabanın geçebileceği g.enişlikde, on on
beş adımlık yeri paket taşı döşeli, gerisi as
falt, sola hafif bir kavis çizer, sol kolda Ba
lıklı Hastahanesi yolu ile -bir kavuşağı vardır; 
bu noktadan sonra biraz dikleşir ve böylece 
Balıklı - Kazlıtçeşme yoluna kavuşur. 

Alt başında sağ taraf da bir bo~tan ile 
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaletinin Gö
ğüs Hastalıkları Hastahanesi, sol tarafta da 
Makaracılık T.A. Şirketinin iplik fabrikasının 
bağçesi ve Balıklı Rum · Hastahanesinin avlu 
duvarı vardır (Kasım 1960). 

Hakkı Göktürk 

BELGRAD ORMANLARI - İstranca dağ
larını kaplayan ormanların doğu kısmının adı
dır (B.: Istranca).; ki bir ucu Karadenize ·bir 
ucu da İstanbul - ·Karadeniz Boğazına dayanır; 
Boğaziçi Örnek Orman İşletmesi sınırlan için
deki ağaç topluluğudur; . adını Belgradcık Kö-

. yüne nisbetle alınış-dır (B.: Belgradcık Köyü). 
Belgrad Ormanları 5300 hektar yüzeyin

dedir. Bu ormanların sağlık, turizm, su rejimi 
ve milli savunma bakımından önemi bulundu
ğundan Bakanlar Kurulunca ayrıca «muhafa
za ormanı» ilan edilmiştir; Belgrad Ormanla
rında (ağaç kesme, yangma sebebiyet verme 
gibi) suç işleyenlerin cezası ağırdır. Bu orman
ların ağaçları, suları ve avları dolayısı ite 
bir çok gezicisi vardır; ormanların içinde biri
birinden güzel, tarihi değerleri de büyük yedi 
su bendi vardır (B.: Bendler). Bu barajlar İs
tanbula her gün onbin ton su verir; ki bulun
dukları y,'3re İstanbullular «Bendler» adını 
vermişdir, kadimden beri namlı mesiredir. 

Birinci Cihan Harbi sırasında ve işgal se
nelerinde geniş ölçüde tahribata uğrayan Bel
grad Or.manlarının imar ve ihyasına planlı ça
lışılmaktadır. Bu-maksatla biri merkezde, diğer 
ikisi orman içerisinde üç adet fidanlık tesis 
edilmiş ve şimdiye kadar açıkhklara yüz -bin
lerce fidan dikilmiştir. Bu fidanlıklardan ,gerek 
halk· gerekse orman idaresinin ihtiyaçları için 
senede yarım milyon fidan istihsal edilmek
tedir. Ayrıca orman içerisinde 350 dönümlük 
bir «Nebatat Bağçesi» ve 450 dönümlük de bir 
~Av üretme yeri» tesis ohinmaktadır. 1Bun
lar da pe-k yakında hizmete açılacaktır. 

Belgrad Ormanında, k;araca, tavşan, ya
ban domuzu, kurt, tilki, yaban ördeği, çulluk, 
tahtalı gibi av hayvanları mevcüttur. Aşırı av
lanmalar neticesinde· mikdarı azalan bazı ·kıy-
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metli av neslinin muhafazası için Belgrad Or
manı merkez av komisyonu kararıyle şimdilik 
beş sene müddetle <<av yasağı mıntıkası» ola
rak ilan edilmiştir. Bu b~lmridan Ormanda av
lanmak yasaktır. 

Kerim Yunt , 

. BELGRAD ORMANLARINDA YENİÇE
Rİ KIRIMI - Yeniçeri asker ocağının Vak'ai 
Hayriye denilen kanlı bir şehir muhareıbesi ile 
ortadan kaldırılmasını anlatan tarih kaynakla
mız, bilhassa bu vak'a üzerine kaleme alınmış 
«Üssü Zafer» adındaki eser de dahil, yalnız 
İstanbul sokaklarında yapılmış muharebeden, _ 
Aksaraydaki büyU.k yeniçeri kışlası «Yeni 
Odalar}} ın yakılarak yıkılmasından, Şehzade

·başındaki «Eski Odalar» adındaki kışlalarınıı:ı 
da vak'adan sonra kaldırılmasından, şuraya 

buraya dağılan yeniçerilerin amansız takibi ile 
nerede yakalanırlarsa idamlarmdan, ·hatta 
gencHk hevesi, yeniçeri olmadığı halde· bal
dırına ba.zusuna yeniçeri nişanı dövdürmüş 

bazı tQ.V delikanlıların da yeni~eridir diye öl
dürülmelerinden,. Vak'ai Hayriyede padişaha 
saqakat göstermiş yeniçerilerin dahi memuri
yetle taşraya gönderilip arkalarından idam 
fermanlarının yollandığından, yeniçeriliğe aid 
bütün hatıra· ve nişanların yok edildiğinden, 
hatta mezarlıklarda yeniçeri ,kabirl'erinhı ye
niçerilik alamet ve nişanlarını taşıyan kabir 
taşlarının dahi kırıldığından ,bahsederler de 
bizim ,bu ansikolopedide «Belgrad Ormanla
rında Yeni çeri Kırımı» adını verdiğimiz bu 
müdhiş vak'ayı yazmazlar. 

Unutmamalıdır ki Va.k'ai l:layriyede, ocak
larının kaldırıldığı sırada yeniçerilerin arasın
da .eski devşirmelerden tek sima dahi yokdur; 
ekseriyeti Türk olmak üzere hepsi, devşirme 
kanununun kaldırılmasından sonra ocağa gi
rip yeniçeri yazılmış imparatorluğun ayak ta
kımı tabakasına mensub adamlar, gençlerdir, 
bir veya· iıki kuşak yeniçeri oğulları, . İstanbul
da · da esnaf tabakasını ·büyük bir kısmı, ka
badayı ve bıçkın güruhu, zeberdest, uçarı, uy
gusuz takımındandır. 

İstanbuldaki bütün yeniçerilerin de o kan
lı şehir muharebesine iştirak ettikleri iddia 
edilemez; yeniçerilerde ilk bozgun ·başlayıp 
Yı:ı_ni Odalar Kışlasına doğru çekilirler iken, 
muharebeye iştira,k etmiş olanların da -bu kış
la sarılıp ateşe verildiği ana kadar kışlada 
kaldıkları söylenemez. Yine unutmamalıdır ki, 

İki.ncı Sultan Mahmud ile ocak arasındaki şe
hir muharebesi bidayetde tek cebheli idi, ye
niçerilerin arkasında kalan sokaklar, şehrin 

kalelerine kadar açıkdır, buralarda padişah 

kuvvetleri yokdur ve kale kapuları da yeni
çeri muhafızların elindedir; bozgun -başlayın
ca, muharebeye iştirak etmiş olanların büyük 
bir kısmının da şehirden rahatça kaçdıklan 

muhakkakdır. Gerek muharebe sonunda ka
çanlar," gerekse muharebeye hiç katılmamış 
olanlar veya katılma fırsatını bulamayanlar; 
padişahın zaferinden ve ocaklarının lağvından 
sonra bir umumi af beklerken İkinci Sultan 
Mahmud bütün yeniçerileri ölüm fermanlısı 

ilan edince, onlar da baş kaygusuna düşmüş
ler, İstanbul yanındaki ucsuz ıbucaksız Belg
rad Ormanlarına dalmışlar ve orada açlıkdan 
ölmemek için şekavet yoluna sapmışlardır. 

Bu durum 'bir kaç ay devam e-tnıJştir. Sul
tan Mamhud yeni kurulan Asa.kiri Mansurei 
Muhammediyenin ilk birlikleri ile Belgrad Or
manlarında amansız ·bir hmkil hareketine ;baş
lamış, oradaki yeniçerileri de imha ettirmiş
dir, ormandaki bu ~cırım, kanlı şehir muhare
besinden çok daha. müdhiş olmuşdur. 

Bize :bu ·vak'ayı anlatan itimad ,edilir kay
nak, ondokuzuncu asrın namlı İngiliz müver
rihi ve edibesi Miss Julia Pardo'nun «Cons
tantinople» (İstan'bul) adlı eseridir. İngiliz ya
zarının vak'a tafsilatını Belgrad Ormanı için
deki Belgradcık Köyü halkından ve İngiltere 

_sefaretine mensub kimselerden dinlediği ·mu-
hakkaktır. Halkı tamamen rum olan Belgrad~ 
cık Köyü zengin ecrie·bi turistlerin, İstanbulda
.ki sefarethaneler erkanı ile iti'barlı misafirleri
nin gidip günlerce, haftalarca kaldıkları bir 
sayfiye, av y,eri i-di. . 

Aşağıdaki ·satırlar İstanıbul_{Ansiklöpedi
sinin aziz dostlarından, niıdir yeti_şir hakiıki ay
dınlardan, kıymeti asla ·bilinmeınış ve 1959 
yılı sonlarında İzmitde ·bir diya~ garbi hayatı 
sürerken. vefat etmiş kimyager ve edi:b Nu.
reddin tarafından bu · ansiklopedi için terce: 
me edilmişdir: 

«.1823 yazına kadar Belgrad Ormanları 
ları kestane, gürgen, meşe, ceviz, ıhlamur, çı

nar ve her cins kerestelik ağaçlarla son dere
-ccde zengindi. Maalesef bu sıralarda yeniçeri 
katliamında kellesini kurtarıp şehirdeki diğer 
ayakdaşları ile -birlikde kaçanlar Belgrad v.e 
Mudanya ormanlarına sığındılar, cürüetkarları 
Anadoluda ilerliyerek Bursa dağlarına yayıl-
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dılar. Uzak görüşden mahrum olanları da Ka
radeniz sahilindeki sık ormanlara saklandılar. 
Bu asiler bir müddet meyva ve ot yiyerek ge
çindiler. Fakat istikbalden ümid kesince se
kizer onar kişilik çeteler halinde yolculara 

İSTANBUL 

saldırarak mallarını aldılar, kanlarını akıttı

lar. Nihayet bütün yollar salimen geçilemez 
oldu. Hükumet onları tedib etmek için müte
addid teşebbüslere girişdi, fakat asilerin sayı-·· 
sı yüzlere çıkınca Üzerlerine gönderilen kuv-

,Belgrad 
(Harita: 
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vetlere meydan okudular. Bir müsademede 
yakalanan yeniçeri, ayakdaşlarına göz dağı ol
mak için muhakeme edilmeden -boğuldu, ce
sedil yol .kenarında bir ağaca asıldı, dağılma
larına müessir olmadı. Bu hallere . çok kızan 

Ormanı 

Behçet) 

A D E 
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ve uğraşmadan bezen padişah 

sığıridıkları bütüp. ormanların 

karar verdi. 

yeniçerilerin 
yakılmasına 

«Başda Belgrad Ormanları, muhtelif is
tikaaıiıetlerden tutuşturuldu. Civardaki tepe-
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leri askerler sardı ve ateşden kaçmağa teşeb
büs edenleri vurdular. Bu sırada alevlerin, 
merhametsiz ve azablı bir ölümün kuvvei ic
ra.iyesi olduğunu düşünmemiş olsak bu yan
gın manzarası kimhilir ne kadar azametli idi 
diyebiliriz. 

«Yer yüzünde asırlardan beri heybetle 
duran, etrafındaki ihtiyar tepelere meyda:q. 
okuyan, esrarengiz derinliklerinden yıldızları 
esirgeyen, kuytu yerlerine güneş ışığını sok
mayan, balta· girmemiş köşelerinde binlerce 
mahluk saklanan muazzam orman derhal ateş 
çenberi ile kuşatıldı: Dev cüsseli ağaçlar, Kor
kunç alevler arasında çatırdayarak sarsıldı
lar ve birbirleri. üstüne yığıldılar, yapraksız 
ve kavruk kaldılar. Karadenizden esen rüzgar 
bu sırada rakibine yardım etti, Boğazın med
halindeki kayaları döven dalgalar zerrin ·bir 
renge ·bürünürken ve Bağçeköy Sukemeri 
bir müddet için beyazlığını kaybedip· altın

dan oyma ,bir şekil alırken, o kavruk ağaç göv
deleri dehşetli .gürültülerle yer,e devrildiler. 

«Tahribat mükemmel cereyan etti. Alev
ler ·bir çok mil murabbaını kapladı. Bu ·esna.o 
da mütemadiyen, tüf enk seslerine insan fer
yadları karışıyordu. Belgrad Ormanlarına il
tica eden yeniçerilerin hiç birisinin · kaçmağa 
muvaffak olduğuna inanılamaz, çoğu asker
lerin kurşunları ile öldü. Kaçmağa teşe}?büsün, 
mesrur gaaliblerin elinde daha ,çabuk bir ölüm 
olduğunu anlayan, kuvvetli ve mağrur bir 
mikdar yeniçeri de, sığındıkları ve içinde uzun 
zaman gizlendikleri ağaçlarla beraber yandı
lar, mahvü helak oldular». 

BELGRAD ORMAN PARKI - Ziraat Ve
kaleti Orman Umum Müdürlüğü Bağçeköy Ör
ne,!{ İşletme Müdürlüğü tarafından 1956 yılın
da tesis edilmiştir; bu park İkinci Sultan Mah
mud ve Valide bendleri civarından başlıyarak 
Kamer Suyuna kadar (B.: Kamer Suyu) devam 
eden sahayı işgal etmektedir. Park içerisinde 
·beş çeşme vardır, hepsinin suyu içilebilir. 

Parkın açılmasındaki maksad matbu pros
pektüsünde şöyle anlatılmışdır: 

<<Büyük Atatürk: 
Ormansız bir yurd vatan değildir. 

Vecizesiyle ormanların millet hayatında
,ki ehemmiyetini en güzel_ bir şekilde ifade bu
yurmuşlardır. 

«Zengin ve medeni memleketlerin. uzerin
. de daima bir yeşillik denizi dalgalanır. 

«Orman, hayat ve şifa. kaynağı, ilhamlar 
ve duygular menbaıdır. İnsanlar etrafı yeşil
liklerle sarılmış bir yuvada kendilerini daha 
rahat ve daha mesud hissederler. Bunun için
dir ki, Avrupada her medeni şehrin ·yanı ba
şında güzel bir ormanı vardır. Şehirlerin uğul
tusundan ve kalabalığın gürültüsünden bunal
mış olanlar, ancak :burada başlarını dinlen
dire bilirler. 

<<Tanrının sevgili İstan-bulumuza en güzel 
hediyesi olan Belgrad Ormanı da böyle bir şe
hir korusu olmağa namzettir. 

«İşte ·bu maksatla Orman Umum Müdür
lüğü, Belgra·d orman parkını muhterem hal
kımızın hizmetine açmakla hem bir ihtiyacı 
karşılamak ve hem de ormanı layık olduğu 
kadar sevdirmek ve benimsetmek -gaayesini 
hed-ef tutmuştur.» 

Yine ayni prospektüsde «Muhterem hal
kımızdan ricalarımız» başlığı altında şu satır-

lar okunmaktadır: . 
«Belgrad Orman Parkındaki -sundurma

lar, banklar, masalar, ocaklar ve saire sayın 
halkımızın istirahati için Bağçeköy Örnek 
Orman i-ş1etmgsi tarafmdan ve bir. hayli mas
rafla hazır lanmıştır. Bunların muhafazası· siz
lere düşmektedir. 

«Sıralar, masalar ve levhaların çizilme
mesi;· çakı ile oyulmaması lazımdır; çöp se · 
petleri dururken kağıd ve çöplerin masalar 
üstünde bırakılması veya yerlere atılması da 
yakışJksız olur. . . 

«Ocaklardan •başka yerlerde ateş yakmak 
yasaktır. Sigara ve kibrit söndürülmeden ye
re ahlması da ,çok tehlikelidir .. 

«Ormanda gezerken daima hatırda tutu
nuz: 

Orman yangını milli bir felakettir. Bir 
•kaç saat içerisinde yemyeşil ·bir orman kül ha
line gelebilir. Bir ağaçtan -1bir milyon kibrit 
çıkar, fakat ·bir kibrit bir milyon ağaç yakar. 

. «Dal koparmak, ağaçları zedelemek affe~ 
dilmez bir suç-dur. 

«Bu gibi yakışıksız hareketleri yapanları 
park ·bekcisine veya ormanda . devriye gezen 
jandarmalar~ haber vermelidir». 

Biz, prospektüslerde ·bu yolda yazılardan 
ziyade, Belgrad Orman Parkının çok ciddi bir 
şekilde muhafaza ve nezaret altında tutulma
sını ve bilhassa orman içi gezilerin mutlaka 
bir bekçi veya fandarma refakatinde yapılma
sını _uygun görürüz. 
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Yazın, İstanbul Belediyesi otobüsleri ile 
bu parkın şehre bağlanması, parkda bir :büfe -
lokanta tesisi He ibtid~i · ocak usulünün kal
dırılması, park için bir duhuliye alınması, bu 
para ile yaz mevsimi için bekçi - gözcü sayısı
nın çoğaltılması her halde yapılması gereken 
işlerdir. 

BELGRAD - SİLİVRİKAPU YOLU - Sa
matya nahiyesinin Kazlıçeşme Mahallesi yol
larından; sur dışında, Belgrad Kapusu ile Si
livri Kapusu arasında uzanır, geniş, yeni as
falt yoldur; ,bif tarafı eski · ·hendek ve kale 
duvarlahdır, hendeğin Silivri Kapusuna ya
kın kısmı 1bostan olmuştur; sol taraf ise 
bir sıra bostandır, bir de oto çamurluk tamir
hanesi vardır, da,ha ilerisi mezarlı:ktır (lcasım 
1960). 

Hakkı Göktürk 

BELİ BÜKOLMEK - Halk ağzı deyim; 
1) ileri yaşl,a •bedenen çökme; misal: 

Çokdam:lır görmemişdim, Hasan Beyin de 
beli bükülmüş ... 

2) Ağır acı ile manen çökmek, yıkılmak; 
misal: 

- Her cevre ve kahra tahammül ettim 
ama oğlumun ölümü ile belim ·:büküldü. 

BELİĞ (Kayserili) - Onsekizinci asır şair
lerinden; Mirza.zade Salim Efendi kendi adına 
nishette anılan şuera tez~esinde: «Karabaş 

Ali Efendinin oğludur, hicri 1115 yılı sonların- . 
da istanbula geldi (miladi 1704); Mahmud adın- . 
da bir gence :bende oldu, ömrünü onunla ge- · 
çirdi» diyor ve şiirine örnek olarak şu beytini 
kaydediyor : · 

Nice serv kadde kondu gerçi kumrui dil ey Beliğ 
Yine durmaz cibeci meyli kadi Mehmud eyler .. 

Bibt : Salim Tezkiresi. 

BELİNİ BÜKMEK - Halk ağzı deyim; 
1) aciz bırakmak; misal: 

- ·Bir laf ettin, adamın belini bükdün 
2) Hakkından gelmek, başarmak; misal: 

Ayak üstünde kırk işin belini büker ... 

BELİGİ- Onaltıncı asırda yaşamış divan 
şairlerinden bir yeniçeridir; •hayatı hakkında 
kesin bilgi edinilemedi, ocakdan yetişdiğine 
göre İstanbula küçük yaşda 'bir devşirme oğ-
lan olarak getirildiği söylenebilir; bütün öttırii 
seferlerde ve İstanbulda geçmiş olacaktır; 

. 

halvetiye şeyhl~rinden Sarhoş Bali Efendiye 
intisab etmiş (B. : Bali Efendi, Sarhoş), tarika
te girdikden sonra sofiyane, şiirler yazmışdır; 
:zamanının eğebi mahfillerinin seçkin sima
larından ·biri olmuşdur; 1588 yılı etrafında 

ölmüşdür. 
Bibl. : Türk Ansiklopedisi. 

BELİS - Fransızca «Möniteur Oı·iental» 
ve rumca «Tahidromos» gazetesinin sahibi im
tiyaz ve müdürü mes'ulü, 1901 de öldü Ha
yatı hakkında •başka bilgi edinilemedi. 

BELKİS SEVKET HANIM - i913 sene
sinde İstanbul semasında tayyare ile uçan ilk 
Türk kadını ve dolayısı ile Türkiyede, tayya
re ile uçan ilk· ka-dın; dünyaya tanıtmamız ge
rek~n :bu cessur kadının adı, ne kadar yazık
dır ki «Belkis» ismi ile Türk Ansiklopedisine 
alınmamış; İ.A. Gövsa gibi ansiklopedik_ eser
ler .yazan muharrirler de onu unutmak gafle
tine düşmüşlerdir. ._ 

Belkis Şevket Hanım, İkinci Mahmud 
devri vezirlerinden Ali Namık Paşanın oğlu 
Ata Paşanın küçük oğlu Şevket Beyin kızı

dır; doğum tarihini tesbit edemedik, hususi 
olarak çok cid-di tahsil görmüş, bilhassa Türk 
dil ve edebiyatında geniş ıbilgisi ile tanınmış, 
İngilizceyi de anadili gibi öğr~nrrıiş idi; hu
susi okullarda ingilizce, musiki ve pedagoji 
muallimliği yapmışdır; «Kadınlar Dünyası» 

mecmuasında, Türk kadınının hayatında bir 
inkılabın zarureti, tesettürün, kadında örtün
menin ıslahı konuiarında, o -devirler için me
deni cesaret sayılan yazıları vardır; «Osmanlı 
Müdafaai .Hukuki ~svan = Osmanlı Kadın
larının haklarım foruma» Cemiyetinin d~ 
kurucularından· biri idi; tayyare ile de hu ce: 
mi yeti temsilen · uçmuş idi. 

Belkis Şevket 

Hanım bu tarihi 
uçuşu, 2 a r a 1 ı k 
1913 pazar günü 0 

devrin ünlü Türk 
pilotlarından -Müla
zimi evvel (Üstteğ-
men) Fethi Beyin 
kullandığı «Muave
neti Milliye» adırı

daki askeri tayyare 
ile yapmış ve uçuş-

. da, pilotun önünde 
ve pervanenin aı·-

Belkis Şevket Hanım 
•(Resim: B. Şeren) 



BELLİ (Emin Beliğ) - 2484 - İSTANBUL 

dında rasıd (gözcü) yerine oturmuştu; Müda
faai Hmkuuki Nisvan Cemiyetinden onaltı ha-
111111111 Yeşilköy hava meydanından temaşa et
tiği bu uçuşu kendisi «Tayaran ~der iken» baş
lıklı bir yazısında şöylece anlatıyor : 

«Cessur tayyare zabıtlerimiz harbde (Bal
.kan Harbinde) ve bilhassa Çatalca muharebe
sinde Osmanlı adındaki tayyare ile iyice hiz
metler ettiler. Tayyarecileri:ınizin muvaffaki
yetinden sonra günlük ve haftalık gazete_ ve 
mecmualarda tayyarecilik . üze1:'ine malumat 
fazlalaşdı. Efkarı umumiyedede de tayyare 
merakı artıyordu. 

<<Kadınlık bundan bigane kalamazdı, aza
sı olmakla iftihar duyduğum Müdafaai Hu
kuuki .Nisvan Cemiyetinde bu mesele konu
şulurken ben derhal söz aldım tür.k ve islam 
kadınlığı namına ilk defa uçacağımı ve şark 
kadınlarının garblı hemcinslerinden geri kal
mıyacaklarını arzettim, herkes alkışladı. Cemi
yet adına verdiğimiz karar Birinci Kolordu 
Kumandan vekili Cemal Paşa. nezdinde mem
nuniyetle karşılandı ve derhal Tayyare Mek
tebi Müdürü Veli Beyefendi h~berdar edildi. 

«Uçuş günü öğleden ·sonra saat• 1 de ce
miyetimizin 1bayrağını v~ azalarını hamil ve 
kırmızı r:ozetlerle · süslü otomobillerle Ayaste
fanos (Yeşilköy) deki Tayyare Mektebine gi
dildi. 

«Uçuş esnasında şiddetle çarpan rüzgara 
mukavemet için pilot beylere mahsus tayya
reci muşambasını ve -başıma da büyük bir 'baş
lık giydim, ,gözlerimi koruyacak -gözlüğü de 
takdım, beni bu halde gören muhterem refi-
kalarım gülüyorlardı. \ı . -

«Uçuş zamanı gelince askerlerimiz tayya
renin etrafında muntazam dizildiler,. gayyur 
ve cessur şehid Fethi Bey kardeşimiz mevkii
ne çıkdı. · Alet yerden yük&ekce olduğundan 
beri 1bir iskemleye basarak çıkdım .. Pervane

. nin arkasında rasıd zabite mahsus yerde, ör-
me olarak ağaçdan yapılmış iskemleye ayak
larımı ileri uzatarak oturdum, içi kart dolu 
sepeti de aldı, ·bu kartları hatıra olarak hava
dan İstanbul halkına atacakdım. Bir nefer 
pervaneyi Fethi Beyin kumandası üzere eliyle 
çeviriyordu. . 

<<Bir anda şiddetli gürültülerle pervan,:: 
mü-dhiş bir suretde dönmeğe başladı, yerin
den fırlamak isteyen tayyareyi askerler etra
fından tutuyordu. Pilot beyin kumandası ile 
neferler tayyareyi bırakınca biz otomobil gibi 

yirrrıJ, otuz metre kad,ar yerde gittikten sonra 
alkışlar arasında yavaş yavaş yükselmeye baş
ladık. 

«Hafif bir tneyil ile yükelere.k Makrıköy 
(Bakırköy) istikametini takib ediyorduk. 

<<Sür'at dakikadan dakikaya artıyor, artık 
uçuyor, uçuyorduk, Yeşil tarlalar, ufak köy
ler, deredkler ne güzel manzaralardı. istanbu
lumuzun üstünden uçarken sepetden kartları 

, aşağı atıyordum: Semalara doğru nllru hida
yetle parlayan minareler şamdanların içinde
ki mumlara benziyordu, Harbiye Nezareti, 
Yangın Kulesi, koca koca binalar çocuk oyun
cakları gibiydi. Koyu mavi bir canfes gibi lo.v
rıla kıvrıla uzanan Boğaziçi ve iki tarafındaki 
zümrüd kıyılar cennetden bir köşe idi. Sevimli 
İstanbulumıizun gök yüzünden kuş •bakışı gö
rünüşü'hakikaten pek dilfiribdir. 

«O kadat süratle uçuyorduk ki, kartları 
attıkça kolumu tekrar yerine getirmek için 
zorluk çekiyordum. Bazan·· pervanenin hare
&.etini temin eden benzin, gözlüklerimin üs
tüne sıçrıyor, etrafımı görmek için :bir taraf
tan da gözlük camlarını -temiz],iyordum. Otur
duğum yer makinaya pek yakındı. Vücudu 
muhafaza için giydiğim dört yün fanila.ya rağ
men üşüyordum. Başım .daha çok üşüyordu. 

«Hava sefinemiz semada iniş ve çıkışlar 

yapıyordu, ·bu zamanda muvazeneyi bozma
mak ehermniyetlidir. İstanbul üstünden ayrıl
dıktan 'beş on dakika sonra karargaha vardık, 
fakat yere indiğimiz zaman gönlümd,e bir malı-· 
zunlu-k vardı, daha çok gezmek, uçmak isti
yordum .. ». 

BELLİ (Emin BeUğ) - Hekim, fakat şöh_
re tini Türk sahnesinde yapmış ünlü ·bir aktör; 
1897 de İstanbuilda · 

· .doğdu, tiyatroya karşı 
ilgisi pek küçük yaşda 
ramazan geceleri Ka

, ragöz seyretmekle 
'başladı, tı:bbiye tale
besi iken amatör ola-

. rak sahneye çıkdı. Do
nanma Cemiyeti Ti
yatrosunda, Yeni Sah
nede ve o devrin nam
lı aktörü Burhaneddin 
Beyin (Burhaneddin 
Tepsi) kumpanyasında · E. Beliğ Belli 
iki yıl kadar çalışdı -(Resim: B. Şeren) . 
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ve Benliyan · kumpanyasının sahneye koy
duğu « Yıldırım Bayazıd» piyesinde ilk defa 
olarak nazarı dikkati çekdi. 

Yine tıbbiye talebesi iken 1915 de Darül
be·dayiin açdığı bir imtihana girdi, Moliere'in 
«Zor Nikah» komedisinde· denendi, .başarısı 

üzerine Darülbedayi kadrosuna alındı. 
İstikbalini sahne hayatında kurmaya ke

sin karar verdiği halde başladığı tıb tahsilini de 
yarım .bırakmadı, tıb doktoru diploması aldı. 

Sahne hayatı fasılasız yirmi beş yıl sürdü 
ve .a.evamlı olarak Darülbedayide, 'b'u sanat 
müessesesi İstanbul Belediyesi Şehir Tiyat
rosu adını aldıktan sonra yine orada çalışdı, 

sahneyi 25 eylul 1940 da çeyrek asırlık batı-
. rası için yapılan jübile gecesi terketti. 

Emin Beliğ Belli Türk sinema tarihinde 
de adı geçecek bir sanatkardır, «Kızkulesinde 
-bir facia», «Ateşden Gömleık», «Nurbaba», 
«Sözde Kızlar» gibi ilk Türk filmlerinde önem-. 
li roller almış, <<Bir millet uyanıyor» ve «Ay
naros kadısı» filmlerinde de Türk beyaz per
-desinin iİk yıldızları arasına girmişdir. 

Sahneden ayrıldıktan sonra tama.nen he
kimliğe dönmüş, Haseki Hastahanesinde do
·ğum ihtisası yapmış ve Zonguldakda yerleşmiş
dır; orada hem hekimlik yapar, hem de haves
kar gencleri · tiyatro mesleğine yetiştinheğe · 
çalışırken 1941 de· tifodan ölmüştür. Kabri 
Zonguldakda. Gürcütepesi Mezarlığındadır. ·. 

Bibl. : 1ürk Ansiklopedisi. 

BELLİNG (Rudholf) - İstanbul Güzel Sa
natlar Akademisi hey,kel kısmı profesörü; kud
retli -bir Alman heykeltraşı olup 1886 da Ber
linde doğmuşdur; Türkiyeye 1936 da dav.et 
edilmiş, o tarihden ·bu yana· İstanbıilda yerleş
miş -bulunmaktadır; sanatkar hakkında kıymet · 
hükümleri taşıyan aşağıda,ki satırları Türk 
Ansiklopedisinden .alıyoruz: 

. «Abstre sanatın uzun zaman ve \ büyük 
ölçüde tesiri altında kalmıştır. Bu alanda· bir 
çok eser -verdikden sonra, yine alışkın. oldu. 
ğu ve tabiatla çok yakınlığı olan, sade ve ge
nişlik ifadesi veren usullere dönmüştür. Eser
leri arasında: İnsan (1918), Armoni (ağaçdaii, 
1942), Baş (mahun ağacından, 1921), Heykelci 
(pirinçden, 1923), Kadın ·başı (pirinçden, 1925) 
vardır».· 

BELLİNİ (Gentile) - İtalyan Rönessan
sının Venedik yağlı boya resim mektebinin en 
seçkin sanatkarlarından; hemen· bütün efradı 

sanatkar bir ailenin en büyük şöhretlerinden, 
Fatih Sultan Mehmedin ressamı; aşağıdaki 

satırları Türk Ansiklopedisinden alıyoruz : 
<<(1428 - 1429 arasında) V,enedikde doğciu, 

1507 de yine bu şehirde öldü, ressam Jacopo 
Bellinin (1400 - 1464) büyük oğludur. Babası
nın yanında çalışdıktan sonra Gırolamo Mat
tini'den perspektif dersi almışdır; kendisini 
kayın biraderi Anderea Mantegna'nın yanın
da yetiştirmiş olduğu söylenir. 

«Bahasının Padovadaki Santo Kilisesine 
yapdığı ve bugün kaybolmuş olan bir resmin 
sonuna yaklaş-dıgı sıralarda (1459) babası ile 
birlikde çalışmışdır; usta portreciliği babasın
dan Öğrenmişdir; 1465 tarihini t~şıyan ilk im
zalı eseri Venedik başpiskoposu B.L. Guisti
niani'nin p_apas kıyafeti ve yanında diğer iki 
ruhani ve iki melek tasviri ile beraber yapıl
mış portresi olup bu resim halen Venedik Ga
lerisindedir. · 

«İkinci Sultan Mehıned 1479 da Venedik 
Cumhuriyeti ile -barış antlaşması imza edip 
keridisine usta :bir ressamın göinderUmesini 
isteyince «hükumetimizin emri ile ve hüku
metiınize hizmet etmek için>> kaydi ile t§.yin 
fermanı çıkarılmış ve 'bu vazife Gentile Belli
ni'ye büyük ·bir törenle verilmişdir; 1479 da 
İstanbula hareket eden G. Bellini, İstanbulda 
çok iyi kabul görmüş ve Fatih Sultan Mehme
din portresini yapmış-dır. Önce Sir Henri La
yard Ko_leksiyonunda (yer alan) ve sonra Lon;.. 
drada Milli Galeriye (N ational Gallery) nakle
dilmiş olan ·bu Portre, Bellininiıı İstanbuldan 

1 ayrıldığı tarih olarak kabul edilebilecek olan 
25 kasım 1480 tarihini taşımaktadır. Bu profil 
portr:~de · ince, z·ekt ·bir yüz iffıdesi ve tavır
daki asalet çok ustaca belirtilmişdir. · 

«Gentile Bellini İstanbuldan dönüşünde, 
Venedik mektebinin sanatda gösterdiği ham-

. lelere rağmen henüz denenmemiş olan büyük 
komposizyon resimlerine ·başlamış ve Venedik 
için 'yeni bir hadise olan yağlı boya tekniği 
ile Scuola di San Marco (Son Marko okulu) ya 

· biri «İbranileri kovalayan ve denize · düşen 
Firavun», öteki de «Çölde İbraniler» adlı iki 
yağlı'baya resim yapmıştır. 

«Gentile Bellini (ayrıça) Venedik Doçları 
sarayına büyük ölçüde yağlı boya resimler 
yapmışdır. · Bunlar yalnız sanat bakımından 
değil, ayni zamanda o devirdeki Venedik mu
hitinin, şahane alayların gerçeği_ ifade eden 

· bir görüşle, ·bütün teferruatı ne canlandın!-
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ması bakımından · 
değer taşımaktadır; 

bunlardan « S a n 
M a r k o s · Meyda
danmda dini ayin» 
(1496) «Kanala atıl
mış haç» (1500) ve 
«Haçın üçüncü mu
cizesi» (1501) adlı 

üç eser kalmışdır 

(Bu eserlerin isim
leri Türk Ansiklo
pedisinde kayıd1ı 
şekUnden f a r k 1 ı 
o 1 a r a k . yazılmış

Gentile Belli.nJ 
<B.mnı; &, Şereu) 

dır). G. Bellininin realizmi ·bu eserlerde açı-kca 
belli olmaktadır. Bu ,kompozi:siyonlarda yal
nız kişilerin karakterlerini, giydilderi elbise
lerin ,göz kamaştırıcı tesirlerini değH, ayni za
manda mozayıklerin ve kapulardaki altın süs
lerin parıltılarını, hoş görünüşlü San Marko 
Meydanını da eserine güzel bir dekor olarak 
seçip, geniş bir hayal zenginliği ile tasvir et-

mijdit. (Portreleri arasında da doç ·Marco 13ar
barico'nun, doç Agostino Barbarico'nun ve 
Caterina Cornaronun portreleri zi.kre değer),~. 

Şu satırları da Ord. Prof. Dr. Süheyl Ün
ver'in Aylık Ansiklopediye yazmış oldu~u 
«Gentile Bellini» makalesinden alıyoruz: 

« ... Ressamı Ven.edik Balyozu huzura so
kar. Bellini kendisini hükümdara Sevdirir, on 
beş aya yakın sarayında ve yanında kalır ve 
bu~ün çoğunu bildiğimiz resimleri yapar. 

«Ressam İstanbul'da çok kolaylıklar gö
rür ve nelerdell ibaret olduğunu bilmediği
miz daha başka resimler meydana getirir. 
Bunların bir kısmı ortadan kalkmış ve · bel
ki de kaybolmuştur. Fatih'in sarayına men
sup bazı adamlara- ait resimlerin Londra'da 
British Museum'da olduğu söylenmektedir. 
Fatih Sultan Mehıned bir nezaket eseri olarak 
ressamından, doğduğu Verona şehr~nin res
mini istemiştir. Eğer rivayet doğru_ ise Belli
ni, Fatih'i;ı hazzını mucibolacak · w~ hususi 
dairesinde saklanacak resimler de yapmıştır. 

· «Fatih önceleri Bellini'niıi yüz hatlarını 

Fatih Sultan Mehmed ve Bellini 
(Sabiha Bozca.lııı.ıa 1-ir keUi.pe!liqo•u> 
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ne kadar dikkatle çizdiğini anlıyabilmek için 
ona bazan güzel yüzleri de çizdirirdi. Fatih 
bunları seyrederken, karşılaştırmak için asıl• 

larını da çağırırdı. 
«Fatih ressamına Getıtile diye küçük is

miyle hitabederdL Bir gün oiıa, sana bir der
viş getirecekler, onun resmini yap, der. Res
sam da yapar ve takdim_ eder. Ressam, vaktiy
le bu -dervişin :bedestende 'bir sıra üstüne_ otu
rarak _ Fatih hakkında kasideler okuduğunu 

duymuştur. Fatih, dervişin resmini görünce: 
- Genti1e! Bilirsin ki hakikati bildirmek şar
tiyle her ne olursa olsun söylemene müsaade 
etmiştim, söyle, bu adam neye benziyor? der. 
Bellini cevap verir: _:_ Şevketmeab! mademki 
serbestçe söylememe müsaade buyuruluyor, ci 
halde söyliyeyim ki, fikrimce :bu adam mec
nundur! 

«Fatih: - Pek doğru, cinnet alfimetıeı:i 
gözlerinden nasıl belli oluyor, d,er. 

«Bellini, sarayında ve kendisinde iyi ın~ 
tibalar ve hatıralar bırakarak Fatih'in müsaa
desiyle 1480 ·senesi-son günlerinde birçok he
diyeler, .bu arada kıymetli hir altın gerdanlık· 
alarak memleketine dönmüştür». (B.: Mehmed 
II, Fatih Sultan Mehıned). 

BELLO ( P.) - On dokuzuncu asır 

sonu italyan ressamlarından, İstanbul .Sanayii_ 
Nefise Mektebi (Güzel Sanatlar Altademisi) 
muallimlerinden; doğum ve ölüm tarihleri, ha
yatı ve Tür,kiy~dekf_hizmetınüddeti hakkında 
hiç ·bir bilgi··_ edinilemedi'. -

1895 - 1900 arasında Malumat Mecmuası ile 
yabancı sanat der• 
gi-lerinde İstaiı•bul 
hayatı üzerine pe~ 
güzel tablolarının 
r ö p o r d ü k s i
y o n I a i' ı görül-
müşdür; 1897 yılın
da Galatasarayı Sul 
tanisinde açılan bü
yük resim sergisin- -
de en geniş alakayı 
toplayan sanatkar
lardan ·biri · olmuş 
du; zannederiz ki o 
tarihde altmışına 
yakın bir yaşda bu 
lunmuyordu. 

P. BeUo 
(Resim: S. Bozcalı) 

BELVERMEK __; Halk ağzı deyim, çök
mek; mis!!: « ... Alibey Köyü Köprüsünün aci
len tamiri lüzumundan ,bahsetlll;iş idtk, oku
yan, dinleyen olmadı, geçen gün oralara yo
lumuz tlüşdü, köprü iyice bel vermiş, o zaman 
üçe olacak tamir şimdi 0beşe çıkmayacak .. » 

(Tasviri Efkar gazetesi; 1909). 

· Önü göçmüş sarığın, arka taraf vermiş bel 
Çağlıyor püsküle bakdım üzerinden tel tel 

"Mehmed Akif 

BELVO - İltjnci Abdülhamid devrinden 
-·bu yana B.eyoğhİiıda, Boğaziçinde, Adalarda, 
Fenerhağçede otel ve gazinolara ve bazan da 
apartmanlara verile gelmiş bir isimdir. Bun
ların içinde en eskilerin'den biri Fener,bağçe
deki Belvü Oteli ve _Gazinosudur. 

BELVO APARTMANI CİNAYETİ -
1943 yılında İstanbulda ·bilhassa ermeni ekal
liy-eti arasında derin akisler yapmış bir vak'a
dır; Misak Keseryan adında bir delikanlı, sa
mimi arkadaşı Kamer Nerses Merian'ı para
sına tamah ,ederek tabanca ile öldürmüş, kaa
til, uzun ve heyecanlı muhakeme. ·safhalann
dan sonra taammüd sa-bit olarak idame mah
kum olmuş, 29 ocak 1947 ,günü sabahı Sultari
med Meydanında asılmışdır. 

"'"'·· · Uzun süren muhakenıenin aydınlatdığı 
cinayet şöyle cereyan etmiştir: 

Kaatil Misak Beyoğlunda Altunbakkalda 
Cumhuriyet Caddesinde 169 kapu numaralı 

-Belvü Apartımaninın kapucusunun oğludur; 

samimi arkadaşı olan maktul de komisyoncu-
-dut. 

Kamer vak'adan bir gün evvel, 1 nisan 
1943 -de, bir iş· karşılığı ola:fak Beşiktaşda Zeki 
adındaki bir tüccardan 17.000 lira alır, bu pa
rayı alır iken arkadaşı Misak da yanında bu
lunur. O geceyi evinde geçiren Kamer, ertesi 

_ sabah erkenden, 1bu · para cebinde olduğu hal
. de, kapucunun oğlu _ Misak'ın kendisine sata
cağı bir brovning tabancasının tecrübesini 

',yapmak üzere Belvü Apartımanına gider, iki 
i arkadaş Jrısa bir sohbetden sonra tabancanın 
atış tecrÜ'besi için apartımanın kalorifer <ifil

-_-_·• ·. resine inerler; Kamer önde, Misak arka-da, 
· bu karanlık, izbe yere girer ,girmez, Misak ta
bancas.ını çıkarup önünde yürüyen- _arkadaşı
nın ense köküne ateş eder ve Kamer o anda 
cansız olarak yere serilir. Gene kaatil, arka
daşının cebindeki paranın 14.000 lirasını alır, 
3000 lirayı maktulün üzerinde ·bırakır, aldığı 
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parayı sakladıkdan sonra Pangaltı polis ka
rakoluna giderek, müteessir bir eda ile, bir 
tabanca tecrübesi yapar iken arkadaşı Kameri 
kazaen öldürdüğünü söyler. Fakat zabıta vak'
aya el koyar koymaz, •bunun bir kaza değil ci
nayet olduğunu anlar; makt11lün cebinden 
çıkan ve kaatilin heyecana kapılarak alup yok 
etfneği unutduğu bir defterde Kamerin bir 
gün evvel tüccar Zekiden aldığı 17.000 lira
nın kaydi görülür. Kamerin Belvü Apartıma
nına gelmesi ile kaybolan 14.000 lira üzerin
de durulunca Misak'ın arkadaşına bir tuzak 
kurduğu ve cinayeti- · para için taammüden 
işlediği anlaşılır. 

Misak Keseryanın idam hükmünü İstan
bul Birinci Ağır Ceza Mahkemesi vermişdir. 

BELVÜ. _GAZİNOSU VE OTELİ - Ka
dıköy havalisinin en rağbet :gören müzikli, 
cazlı, danslı gazino ve otelidir; g,itmesi kolay: 
tramvay, kapısına ka·dar varıyor; sandalla ge
lenler kıyıda iskelesine iniyor. Manzaralığına 

. da uyar yok: Kalamış, Moda, Marmara, Fener;·· 
bahçe karşısında, . plaj burnunun dibinde. 

Yarım asırlık zaman içinde ilk ş.eklini hiç. 
değiştirmemiştir. Ahşap binası, soluk boyası, 
ağaçlıklı 'bııhçesi, taraçası, iskelesi hep aynı. 

Vaktiyle, hele Cuma ve Pazarları Fener
·bahçe, -konak arabaları, kira faytonları,. ten
teli çekçeklerle dolar; piyasa ezanlara kadar 
sürer; Feneryolundan ~yrılan trenle gelenler 
deniz -·hamamlarının yanında iner; ·azıcık yü
ruyüp selvilerin, sakız ağaçlarının altına otu
rurlar; 'bazıları dönüşte otel Belvüde :biraı 
arayla gelip geç·enleri temaşaya koyulurlardı. 

Semt ecnebilerin, tatlı su frenklerinin ya
tağıydı. Çoğunun vill~ları, evleri bulunduğun-. 
dan yazı orada ,geçirirlerdi. Kalamıştan · 17 
numaralı Şahin vapuruna- ·binip işlerine gi: 
derler, akşamleyin yine o vapurla dönerler; 
ekserisi. karıları ve kızlariyle beraber doğru 
bu otelde soluğu alırlardı. 

Pazarları •ba~çeniıi, terasın her tarafına . 
renk renk bayraklar, kağıt fenerler asılır, bu 
hazırlıklar o gece orada verilecek suvareye, 
baloya alamet sayılırdı. 

Levantin, rumiyoz, ermeni dudu,·su, Ku
ledibi yahudisi enstitütrislerden de~:g:ı~ çatma 

. . -~-
frenkçe öğrenmiş küçük hanımlarda · ne can 
atış: 

- Ah ne olur, biz de şW'aya fi_re'bUsek. 

Polkadan, valsden vazgeçtik, hiç değilse bir 
kenara ilişip yakından seyretsek!.. 

Uzaklardaki köşklerinde• yemeği yer ye
mez; baloyu görmek için teker teker gelenler 
parmaklığın yanına arabayı çektirip imrene 
imrene dansları seyr.edenler mi ararsınız,. 

Otel Belvü'nün sezonu Mayısın bilmem 
kaçında yapılan -gül bayramı günü başlar, içi 
dışı müşterilerle kaynardı. Dalyan sokağının 
hizasından oteliri köşesine kadar, iki keçeli 
arabalar ·dizilmiş. Kiminde hanımlar, kiminde 
beyler. Hepsi alayı seyre seğirtmiş; bir taraf
tan da aşna fişna berdevam .. 

Miad:ı gelince soldaki, kale bedeni gi'bi 
yüksek duvarlarla çevrili, Katolik yetimhane
si mi, Marabet mektebi nü olan kunt binanın 
kapısı açılır, alay sökün ederdi. Beyaz el
'biseli, üstleri başları ·beyaz güller, -çiçekler, 
papatyalarla donanmış, . 8 - 12 yaşlarında bir 
sürü kız koro halinde dualar tutturarak dışarı 
çıkarlar. Yerlere gül, çiçek, papatya yaprak
larını serpe serp,e, ağır ağır, yürüyüp, köşe
den soldan ged çarh edip Jllahut binanın arka 
kapısından ,girerler. · 

O gün Belvü'nün sahi'bi para kırar, key
finden kabına sığamazdı. Ağır sıklet, takkeci 
kalıbı enseli, yüzünden kan_ fışkıra~ak, ava 
meraklı; sırtından avcı ceketi, ayaklarından 

avcı tozluğu, omuzundan çifte, yanından zağar 
· hiç eksik olmıyan bir oğlu; genç irisi, tombul, 
haylı dilber bir gelini vardı. · 

Neye kusur bulunma"z ki, Belvünün de ol
masın? Orkestrası için: 

- Mınakyanın kumpanyasındaki bile y,e
:di sekiz -kişi, bundaki dört; bir piyanist, -bir ke
mancı, bir borucu, •bir de filavtacı. Gtiya sa
lon müzikası imiş!.. diye dudak_ ·büken büke
ne ... 

İkide bir müzik aksar, çalgıcılar gelmez, 
heriflerin kendilerini ağır satmasından patron 
yaka silker, dert yanardı. Bir aralık Viyana
dan otomatik bir org getirtmişti. Aynalı do
lap kadar, önü buzlu camlı, yandan kurulan, 
içine kutru karıştan büyük, çivili silindir •ko
nup çalınan "bir_ lenduha idi. Strauss'un «Ra
cletzky inarşı» il~ siftah eder; valsleri, polka
ları kadrilleri lAterna temposuyla ,gürletirdi. 

Sermed Muhtar Ahıs 

BEM, .BEM TELİ - Türk musikisi terim
lerinden; telli sazların en üstünde bulunan ve 
· en kalın ~i veren telin adı; ki arabcada evin 
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üstü dam anlamında « bam» kelimesinden 
l • 

alınmış ve bem şeklinde telaffuz edilmişdir. 
Halk ağzında hala Jmllanıla gelen «Bain 

teline basmak» deyimi bu bem telinden çık
mışdır, birisini aşırı derec,ede kızdıracak bir 
sözü kasden söylemek, onu en yüksek sesi ile 
bağırtmaktır; misaller: · 

Kendisini kızdırmaya çalışan birihe hitab 
ile: 

- Bam telime ·basma, ·bin pişman olur
sun!.. 

Gaaib hakkında : 
. - Çakır meselesini açdım, moruğun bam 

teline basdım, ifrit oldu!.. · 
«Bam» musikişinasların ağzında «b.em» 

olmuş iken halk ağzında bam şeklinde kulla
nılması dikkate değer. 

BEN .:_ Garb türkçesinde, yüzde yaqud 
vücuddaki kumral veya siyah nişan; dilimizde 
bu . manada v,e · 'bilhassa divan edebiyatinda 
arabca «hal» -kelimesi de kullanılmışdır. 

Ben, bir toplu iğne 'başı kadarından leke 
sayılacak büyüklüğe kadar olur. · · 

Yüzdeki -benler, kaş üstünde, ucunda, şa
kakda, burnun kahı:ı.dı yanında, yanakda, çene 
kenarında, çene çukurunda, yüzü gösteren ·bo
yun, gerdan üzerinde sahibine ekseriya bir ayrı 
şirinlik, letMet verir; hele sahibleri güzellik
ile de seçkin iseler, nigar yahud mahbub, ben
leri kendilerine lakab ola g-elmişdir, aşık şair 
-kalemleri ile Büyükş~hrin tarihine geçmiş ·ben-

lerin yüzünde onlar da güzeldir. Oıisekizinci 

asrın büyük şairi Nedim püskürme benli bir 
İstan'bul dilberini şöyle tasvir ediyor: 

Şivesi, nazı, edası, handesi pek bi bedel 
Gerdeni püskürme benli, gözleri gaayet güzel 

<<Ben» tek olduğu zaman divan · şairleri 
ekseriya arabca «hal» kelimesini kullanmış

lardır, fakat püskürme bende, arabca isme 
. türkçe sıfat yaraşamadığı için, Nedim gibi, 

<:ben» demeye mecbur olmuşlardır. 

Hal yahud ben, bir klişe halinde «fülfül 
(filfil) = karabiber» e, yahud «anber» e, ba
zan da ·bir «hindli» ye benzetilmişdir, mesela 
bir onaltıncı asır şairi, bir güzelin terlemiş 
yanağnidaki. benler için <<suya girmiş yıkanan 
Hindli . çocuklar» demekde tereddüd etmemiş-_ 
dir. 

Güzelin zülüfleri benli yanağına inmiş, 

Muhibbi (Kanuni Sultan Süleyman) o zülüf
·leri tuzak ağına, . beni yeme, yem da.nesine, 
aşıkı da böylece yakalayacak ikuşa :benzetiyor: 

.Görüb zülfünde halin düşci.üm ağa 
Tutulur. mürg daneyle tuzağa 

· Çene çukurunda bir beni olan ·bir dilber 
için Kanuni devrinde yaşamış şairlerden Fev

. -ri, hu siyah beni Bilali Habeşiye_ benzeterek: 

Camii hüsne sala . eyler zenehdaİıında hal 
Çalı içinde Kabede giİ.ya ezan okur Bilal 

. lili İstanbul güzelleri, İ•stanbul masallariının _ diyor. 
kahramanları arasında benli dilberler, Benli Kaş üzerinde 'bir ben'i de yine o asırda 
Ayşe, Benli Belkis, Benli Fatma, Benli Ali, yaşamış şairlerden Aşki, köprü üstünde Da-
Benli Ahmed, Benli Yusuf .gibi isimler pek - niyal Peygambere benz~tiyor: 
çokdur. Hatta hazan kendi göbe-k isimleri unu-
tulur da, bilhassa türkden gayri milletlerden Üstünde kaşının durur ol anberin hal 

· · San köprü üzre fikrcti hikmetde Daniyal güzellerde, « ben» leri unutulmaz: Benli Rum, ~ 

Benli Cerkes, Benli Laz, Benli Köçek gi'bL ~ Yina o asır şairlerinden İstanbullu Keş-. . ' 

_ Aşık Beşe «ben» i hassşten güzellik un- fi de bir güzel şanınd·a üstada.ne bir·gazelinde: 
suru olarak görüyor: «Bu ben mi, karabiber mi? Bu yanak mı, gül 

Hangi yüz .kim a.nde ben var ola 
Bin kişinin gönlü ande zar ola 

Fakat unutmamalıdır ki, küçük ben'ler
den yerini bulamamış olanlar, (mesela _tam 
burnun üstünde bir -ben ve çok iri, yüzde 
adeta bir leke teşkil eden ,ben'ler aslında çiz
gileri pek cazfü ola.n simalar için bir nakise 
olur, hüsün için özürdür, kusurdur. 

Yüzdeki küçük ben'ler yart yana bir kaç 
dane . olursa «püskürme ben» denilir; dilber-

mü? Saç mı, yahud sünbül mü? Dudak mı, ya 
bade,· şarab mı? Canı tuzağa düşüren da.nedir, 
cennetlerden gelmiş güldür, cihanı aldatan 
dek, düzendir, yüreklere can veren şeydir,> 

diyor, nesir olarak bugünkü dilimize çevril
diğinde vezin ahengini, şiir inceliğini kaybe
den ıbeyit şudur: 

. Ben mi ya filfil, had mi bu ya gül, saç mı ya_ 
. sünbül, leb mi yahud mül? 
Danei candır, verdi cinandır, merki cihandır, canı 

cenandır! .. 
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Onsekizinci asırda Nedim, yukarıda kay
dettiğimiz bir beytinde tasvir ettiği gibi, sev
gilisinin gerdanın~aki 'benin meftunudur : 

Ey hal, pasbanı mısın sen o gerdenin 
Kafur içinde habhei .filfil misin nesin? 

Bir benli güzel için aşağıdaki kıt'a da geçen 
asrın külhani şairlerintleh Beşiktaşlı Gedai'
nindir: 

Sevdim bir dilberi hublar serveri 
Kızarmış ruhleri ter güle nisbet 
Dudağı sükkeri kudret kevseri 
Hali hinduları fülfüle nisbet 

Yüzün uygun bir yerinde ·bir ben'in ya
hud püskürme benlerin güzellik nişanı bilin
diği zamanlar, 1bensiz dill:ıerler, yüzlerinde seç
dikleri bir yere ve yaraşık alan büyüklükde 
«laden» denilen maddeden sun'i' 1bir ben ya
pıştırmışlardır. Laden, Girid adasında yetiş.en 
bir· cins çalıdan elde edilir zamkdır, balın umu 
kıvamına getirilerek .küçük bir parçası kopa
rılır, ben yapılırdı. 

Tanzimata kadar devam etmiş eski bir 
İstanbul adetidir, gelinlerin yanağına. muhak- . 
kak ladenden bir ben konulur, bu sun'i .ge
lin ben'leri ayrıca altın ile yaldızlanırdı, bu
na da «ha.Uzer» derlerdi. O zamanın gelin du
vakları da al valadan yapılır idi, böylece al
duvaklı, saçİari altın telli gelin kızın yanağın
da bir altın 1ben, diğer asımı; takımı. arasında 
muhakkak ki şirin bir süs olurdu: 

Onaltıncı asır şairlerinden ·Gelibolulu 
Katib Sun'i, o devrin gecelerinde tek ışık va
sıtası olan mum -şanında yazdığı manzftmede 
mumu, zifaf gecesinde, ayaklarına kına. yakıl
mış, saçına sırma altın teller takılmış, yanağı . 
altın benli ··bir geline benzetiyor: 

Arus oldu bu gice şem'i rina 
Anmçün yakdılar payine hına · 
Saçına sırma altın teller etmiş 
izarı üstüne ·hali zer etmiş. 

-:, ... , .. 

BENDE ~ Farsca « bend:ı, kökünden •bağ
lanmış anlamınd_a; · dilimizde mecazen_ «kul, kö
le, •esir, uşak, hizmetkar, bir kimsenin adamı, 
müntesi'b». 

· İstanbul ağzında nezaket ve hürmet yo
lunda yaşca ve mevkice büyüklere karşı ~ben
deniz» diye ·bir· klişe hfilinde hala da kullanı
lır, bu takdirde, ne uşaklık, iıe de kulluk; kö
lelik ifade eder. 

Yakın geçmişe kadar yine ·böyle nezaket 

ve hürmet yolunda «evim» yerine «bendeha
ne» denilirdi : «Hendehaneyi teşrif ederseniz 
ihya edersiniz .. » gibi. 

İmparatorluk devrinde, hatta meşrutiyet 
zamanında mülkiye ve askeriye · mensupları 
üst · makamlara yazılan resmi tezkirelerde 
irnzalarının üstüne -bir <<bende». kelimesini 
ilave ederlerdi. 

<<Bende» l~fzı bazan da «Bendei dirine• 
leri>>, «Bendei çaker~leri», «Bendei kemine-, 

. leri» diye biraz daha tumturakiı küçültülür
dü. 

Adamlarını koruyan efendilere, maiye-
. tindeki memurları koruyan amirlere· <<Bend,e
perver», . adamlarına, - maiyetindekilere tatjı 

dil ile "iyi muamele edenlere «Bendenüvaz» 
denilirdi. 

Babasının iyilik gördüğii, himaye gördü
ğü, ekmeğini yediği, kapusundan yetişdiği kim
seler,e ·oğullar kendilerini «Bendezade» diye 
takdim edeıterdi. 

Esir pazarında~ para ile s~tın alınmış kö
· 1eye «Bendei direm harid~» denilirdi; bazan 
kölelerin kulaklarına kölelik nişanı olarak bir 
gümüş veya altın halka takılırdı, onlara da 

_ «Bendei halka begftş» denilirdi, Hakaani Meh
med Bey, gök deki hilali, kulağı halkalı kölesi• 
ne benzetiyor : 

Doğalı gün gibi ol mah cemal 
Bendei halka beguşiydi hilal! .. 

Boğazı laleli, . zincirli kölelere de «Ben
dei gerden beste»· denilirdi. 

Edebiyatımızda aşık şairler kendilerini 
sevdikleri güzellerin beri.desi, «kölesi, esiri, 
hizmetkari, uşağı» gibi göre gelmişlerdir, mı
salleri onsekizinci asrın :büyüık şairi Nedim'
den · alalım : 

ŞAR~I 

Sevdiğim bendene düşerse. hizmet 
Kapuiıda kul olmak caniina -minnet 
Göre idım sende buyi muhabbet 
İstediğim budur sen bi vefadan 

ŞARKI 

Aman pek yarelendim ol nigahı şuh evbaşe 
- Kapıldım doğrusu ol yal ü bale ol güzel kaaşe 

Geçersen semtimizden Yolun uğrarsa Beşiktaşe 
Efendim gel mürüvvet kıl senindir bende vü hane ,. 

HAMAMİYEDEN BİR · BEYİT 

Dedim ey güli nevhizi nazü işve sana 
Feda Nedim gibi bendeler hezar hezar 
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Padişahlara, vezirlere, velinimetlere ya
zılan kasidelerde, ·bu zatlerin yaptırdıkları sa
raylar, yalılar, konaklar ve hayır eserleri için 
yazılan tarih manzumelerinde de şairler ke.n
dilerini ekseriya bende olarak göstermişler

dir, misalleri yine Nedim Divanından alıyoruz; 
Sadırazam Dam.ad İbrahim Paşa şanında bir 
kasidede: 

Nedima hendesi olsun henıişe ' menkibethinı 

-Devrinin kıymetli bir hattatı olan Üçün
cü Sultan Ahınedin yazdığı ·bir yazıya tarih
kasideden: 

Bu mısra ile Nedima bendene Hatif didi tarih 
BÜ nazik hattı Sultan Ahmede bak da düa eyle 

Kethüda Mehmed Paşanın yeni yalısına 
tarih manzumesinden: 

Bu mısra ile Nedimi bende tahrir etti tarihin 

Divan şairleri gibi halk .şairleri de sevgi
lilerinin hendesi olmuşlardır; 3'ağıdaki ,kıt'a 

haytalık, 'külhanfük yolunda pek çok destan 
b1:rakmış olan Tophane katibi Üsküdarlı Aşık 
Razinindir: 

Daha ne isterdin bıçkınım benden 
K~ca Aşık Razi olmuşken bend~n 
Vefa umdum senin gibı° yaramaz 
Yalın ayak kaldırımı tependen 

(Serencam Destanı) 

Bende ·oldum efendi o canbaza 
Döndüm bir haftada yolunmuş kaza 

(Reşid Efendi, Rezeliyat) 

BENDERYAN (rdıkırdıç) - Beynelmi
lel ölçüde şöhret kazanmış ünlü •bir hakkak 
ve ,kıymetli taşlar mütehassısıdır. 1835 sene
sinde Kumkapı1da doğmuş ve 23 EJ<im 1901 de 
Y eni Mahalle'de 
(Boğaziçi) vefat et
miştir. Pederi, ta
nınmış şair Cüdai'
nin talebesi Rifai' -
dir. Bu -büyük sa
natkar hakkında 

müteveffa muhar
rir Toros Azadyan 
atideki bilgileri 
vermektedir : . 

«Mıkırdiç Ben-
deryan 1349 yılın

da B ar u t ç u 
Mıkırdiç Benderyan 
(Resim : B. Şeren) 

Keçeciiade Mehmed Fuad Paşanın altın saat.inin · ka
pağına • Paşanın Bendery~n tarafından elmasla işlen

miş «Fuad,, adı. «F» harfinin altında sanatkarın 
ermenice «M» renıiz imzası vardır'. · 

b a ş ı Arakel Bey Dadyan tarafından evlad
lık ediniler:ek evvela Azadlı Baruthanesinde 
çalışmıştır. . 1856 da mumaileyh tarafından 
beraberinde Paris'e götürülerek, 1859 tari
hfüe kadar orada hakkaklık san'atını öğren
miştir. İstanbul'a avdetinde bu ·meslekde ·bü
yük terakki göstererek az zaman içinde şöh
ret kazanmıştır. Sırf kendisine mahsus bir 
san'at eseri olarak kıymetli taşlar üzerinde 
çok zarif harflerle müzeyyen ayetler ve ma
nidar ibareler ·hazırlamıştır. Bu taşlar bilhas
sa yüzüli için kullanılmıştır. Benderyan tara
fından istimai edilen başlıca kıymetli taşlar 
zümrüd, yakut, akik, firuze olmuştur; bunların 
dışında da işlediği taşlar vardır. İşbu taşlar 

· · üzerinde, devrinin Hükumet ricali, Saray ers 
kanı, Paşalar, Katoğikos ve Patrikler, Pisko
poslar ve sair kimseler için · hazırlanmış dini 
veya edebi mevzulara mütedair ibareleri ha
v! birço,k .Yüzük ve madalyonları mevcuttur. 
Hepsinin kenarında isim ve soyadının ilk 
harfleri göze çarpmaktadır. Hamidiye camiin-' 
deki müzeyyen levhalar dahi bu namlı san'at
karın emsalsiz eserleridir. Bunlardan maada, 
resmi mühürleri ve çelik üzerinde kalıblan
mış eski paralar koleksiyonu dahi meşhurdu'!'. 

Benderyan'ın şöhreti yalnız Türkiye da-
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bilinde değil, beynelmilel sahada da yayıl
mıştır. Ecnebi hükümdarlara ve kıraliçelere 
yapmış olduğu madalyonlar ve yüzükler tak
dir edilerek kendisine müteaddit ni~anlar 
kazandırmıştır. 

Mıkırdiç. Benderyan bahusus son sene• 
elrinde Yenimahalle'nin yüksek mevkili evin
de, ilham kaynağı olan deniz manzaralarının 
karşısında, şehir gürültülerinden uzak, süku
nette, san'atı ile meşgul olmuştur. -

Muasırları, Benderyan'ı, fukaı:alara yar
dım etmeği vazife bilen, fevkalade hoşsohbet, 
edebiyat ve tarih okumuş münevver bir' ·şah
siyet olarak tanıtmaktadır.» 

Antikacı Nurettin Rüştü Büngül 1939 yı~ 
lmda neşrettiği ~<Eski Eserler Ansiklopedish 
adındaki eserinde «Benderyan işi» maddesin
de, sanatkarın hayatından bahsetmiyerek şu 

marn.mat verilmektedir: 
«Fevkala·de bir sanatkftr olan Benderya

nın zümrüd, necef ve akik üzerine kazdığı iş
ler çok kıymetlidir. Kazasker hattı üzerine 
<(N asruminallah ve fethünkarib» yazılı ·bir 
zümrüd 600 liraya satılmıştır, bunda zümrü
dün kıymeti ancak 200 lira idi. Abbas Halim 
Paşa merhum haylice para sarfoderek bu üs-· . 
tadın eserlerini toplamıştı. Bu koleksiyon zan
nederim ki, hala o ailenin elindedir. Akik ve 
necef üzerine yazılmış yazılar da 25 - 50 lira . 
kadar eder. Bilhassa üç kıratlık bir pırlanta 
üzerine hakettiği Abdülhamidin turası, Ben- i 
deryanın şah eseridir. Sadırazam Fuad Paşaya~: 

kazdığı bir mühür de görülmüştür. Bakub asa
rına oldum hayran * Güzel işti:r aferin. Ben
deryan! >> 

Hırant Hancıyan adlı bir muharrir is.e, 
ş~hrimiz,de münteşıi,r <<Surp P1rgiç» ad:ıI:ıi er
menice mecmuanın 1950 yılı Ocak sayısında 
(S. 46) Benderyan hakkında şu enteresan sa
tırları yazmaktadır: 

<<Kuyumcu Agop Efendi Nargileciyanla, 
uzun boylu, ·beyaz .sakallı yakışıklı burada ve 
Avrupa'da büyük şöhret kazanmış bir sanat
kar olan usta cevahirci ve hakkak Mıkırdiç 

Benderyan muasırdır. Kıymetli taşlar. üzerin-
. -da yazdığı zarif ve nefis yazıları pertavsıza 

müracaat edilmeden okumak mümkün değil
di. Bütün bu yazıların altına, isminin· ilk harfi 
olan ermenice . M harfini hakkederdi. 

«Benderyan tütünün azılı düşmanıydı. 

Vay ona -ki, elinde sigara ile ç_alışma odasın
dan içeri girmeğe, veyahut · nefesi sigara ko
kan bir kimse kendisine yaklaşmağa cesaret 
edecekti. Benderyan, kim olursa olsun derhal 
yüzüne karşı: - Dışarı].. -diye haykırırdı. Bu
gün Benderyan'ın eserleri çok aranmaktadır. 
S~bebi, hein elişlerinin mahdut miktarda ol
ması, hem de -onun yerini tutabilecek bir sa-
natkarın ·yetişmemesidir»; \ 

Kevork Pamukciyan 

BENDİ CEDİD; YENİ BEND, İKİNCİ 
SULTAN MAHMUD BENDİ - Osmanlı İm
paratorluğu zamanında Belgrad Ormanlarında 

ı---------.-- 93.ö'o -----------· --·- ....... -~ 

UIJI) 

-~-· -- .4 .a:e -. 

Bendi Cedid (Yeni Bend) 
(Kesid ve plan; İstanbul Suları, ör. S. Nazım Nirven) 
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İstanbula su temini için yapılan bendlerin so
uncusu; mimari yapısında üsltlb ve şekilce 
de diğerlerinden farklıdır. BaşvekUet arşiv

lerinde Belediye dosyalarında 1551 numaralı 

bir vesikadan bendin inşasına 24 zilkaade 1253 
(19 şubat 1838) de 'başlandığı v;e bend duvarı 
üzerindeki tarih kitabesinden inşaatın iki yıl 
sürdüğü anlaşılmakta-dır; manzum ·· kitabenin 
metni şair Ziver'in, yazısı da Yesarlzade Mus
tafa İzzet Efendinindir; tarih manzumesi şu
dur: 

Mevc iiveri bahri .kerem Sultan Mahmıldüşşiyem 
Bii hayri cari · ile hep~atşanı dllşid eyledi 
Olsa sebili lutföne hadi Ölub feyzin revan 
Ettikce rahi abden dünyayı irşad eyledi 
Yek katrei lutfi yedi bahr ÜEre gaallbdir deyô 
And içerek ehli cihan divasın irad eyledi 
Bıl abı şirin celbine sıl gibi bezi idüb nükuud 
Kal'i cibile himmeti Ferhadı ırgaad eyledi 
Ol şahi İskender himem manendi Bıdn •inde dem 
.A.bı hayata seddi nev meşrebce bünyad eyledi 
Layık . ol şahın haşredek hayranı olsa cariye 
Bu ibı eanbahşi . ile ihyayı ecsid eyledi 
Ummanı feyzi . cıidine nisbetle çerk olmuş habab 
Bu vasfile insü melek iı;ıirını yid eyledi 
Boğaazlçinde rıimeli etrafın ihya etmefe 
Bıi bendi dilcıiyu güzel lil,evkide bünyad eyledi 
Ehli seva.hil pek susuz kaalırdı vakti sayfde 
Ol suyu sirib etmeğe ihsanın imdid eyledi 
Bendi Cedidin Valide Bendinden ala yapdırub 
Bendi atışdan alemi lutfetti izid eyledi 
Bak hendesi Ziver iki tarih inşid eyledi 
Havzı cihan emsalini dünyada lcad eyledi. 
01 padişahın bendinin itmamına cevher gibi 

Ç , 2(1 . -~ ·TJ.12 ,ı,r.ı:t-ı • -"'." ----, -.~ . . . . 

--. --. 
. - - .-. ·---

. . p, ,ıf 

Bal bendeııi Ziver iki tarih inşid eyledi 
«KıJıiıun bu dehrl haıredek reyyan cilyi şevketi» 
«.Hakıianı derya ·mekremet sô bendi icad eyledi• 

Bendi Cedidin ölçüleri. şudur : 

Temel üzerind.en yüksekliği 15 · metre 
Üstünün uzunluğu .: ................ 95 » 
Üst kısmının -kalınlığı ... .. ... .. ..... 6,6 » 
Kaidenin kalınlığı .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 9,49 » 
Su havzası sathı .... .................... ,850 rtı2 

istiab hacmi. . ....... ... ................ 343325 m3 

Dr. Saadi Nazım Nirven 

BENDi KEBİR, BÜYÜK BEND, ÜÇÜN
CÜ SULTAN AHMED BENDİ - On sekizin
ci asrııı birinci yarısında Lale Devrinin güzel 
eserlerinden biri olan bu bendin · yapılışını 
vak'anüvis Küçükçelebizade İsmail Asım Efen-. 
di hicri 1137 (miladi 1724-1725) ·vekaayii ara
sında şöylece anlatıyor: 

«Yeryünzünün eşsiz mamur •beldesi· bü
yük ve kalabalık İstanbula Fatih Sultan Meh
med ile Kanuni Sultan Süleyman su getirtmiş
lerdi. Şehrin nüfO.su mütemadiyen artdığın
dan su yetmez -0ldu, üstelik zaman ile de . yer 
yer su kemerleri :bozulmuş, su yolları bozul
muş, yazın istan-bulda suyun damlası Y,akut mi
sali kıymetlenmişti. Üçüncü Sultan Ahmed 'ke
merlerin tamiri ile ecdadının eserlerini ihya
yı ve yeni başcian su getirmeği ne zamandan 
b3ri düşüpürdü; ·bu ma·ksadla 1135 senesi şev-

Bendi Kebir (Büyük Bend) (Kesid ve plan; İstanbul Suları, Dr. S. Nazım Nirven) . 
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valinin ortalarında (miladi 1723 temmuz orta
ları) sadırazam İbrahim Paşa işden anlar er
kanı saltanat ile beraaber Belgrad Ormanında 
Çeftehavuzlar denilen yere ,gitti; o civarın her 
tarafını dolaşdılar, tedkik ettiler, derelerde 
büyük bir himmet ile yeni bir bend yapılma
sına karar verdiler, Cebeci Köyü yakınında 

Fatih Deresi denilen vadide ·beş a:ded ve Bel
grad Köyü yakınında Topuzlu Dere ve Çifte
havuzlardaki derede birer aded metin ve müs
tahkem bend inşası için ferman çıkdı; arpae
mini Süleyman Efendi bina emini tayin olun
du ve inşaata hemen başlanup 1137 senesf 

1başlarında (miladi 1724) tekmil olundu; Alla
hı;n ·hikmetinden o sene ziyade kış olmuş, 

yağan yağmurlarla .bend dolmuş, yazın orta
lık hararetden Kerbela sahrasına -dönmüş, 

bu yeni yapılan bendin suyu ile su sıkıntısı 
çekilmemişdi. Sadırazam İ1brahini Paşa ben
di temaşaya vardıkda : «Bu deryaçei Ah-

. med· Handır» dedi. (Bu Ahmed Hanın denız
ceğizidir), hesab ettiler, hemen tarih gibi idi 
(e·bced hesabı ile 1139 tutar)». 

· Bendin manzum tarih kitabesini devrin 
seçkin şairlerinden Seyyid Vehbi, yapının baş
ladığı hicri 1135 yılı üzerine yazmışdır. 

Üçüncu Sultan 4hmed Bendi Birinci Sul
tan Mahmud tarafıncfan tamir edilmiş, yapıya 
şair Nimetiri yazdığı ve üst tarafında Sultan 
Mahmudun turasını taşiyan ikinci -manzum ıbir 
kitabe taşı konınuşdur. 

Halen Bentl'in üzerinde kitabe·. yokdur; 
her ikisi de kırılmış dır; fakat ikırık kitabelerin. 
fotoğrafileri bu ansiklopedinin mümtaz ka
lem arkadaşlarından Dr. Saatli Nazım Nirven 
tarafından 1940 da, «İstanbul Suları>> aolı ese
rinde neşredilmişdir; kırılan parçaları kaybol
muş kita1b~lerjn mentileri şudur (S. N. Nirven 
tarafından okunınuşdur): 

Üçüncü Ahmedin Kitabesi · 

(Her satırında bir beyit bulunub taşın üst 
sağ köşesi kırılmışdır) .. 

.. . . . . . . . . . . .. . . .. . .. . . . Han Ahmedi Sal!:c:; 
Ki ıvıevla mukim ~tmi'ş ............ şaye 
........................ İskender (?) ke~in lüc.ce 

· Ulılvvi himmetinden rut~ei g~rdun ıİ.işin ı:ıiyc 

...... '!amanı devletinde mülki osmani 

BENDİ KEBİR 

O İskender nihadın hüsni tedbiri cihangiri 
Ne suret verdi gör ayinei ahı musaffaye 

Yapub mecra.sın İstanbula bu ibı götürmüşdü 
Cenabı hazreti Fatih Mehmed Hanı cem paye 

Vefa etmekle ol demler tedarik görmemişlerdi 
Dehanı künk ile na gencide olan fazla miye 

Zamani devletinde leyk şahinşehi zişanın 
Gelüb nmranü vüs'at ol güzin şehri diliraye 

Nufılsun kesreti ebri bahara eyledi muıitac 
Yetişmez oldu ol su şehri İstanbulu irvaye 

Keman su yerine harceyledi simü zeri amma 
Hazine yapdı gılya gevheri abı musaffa.Ye 

Niçün yoldan çıkar tugyan idersin deyıl 
habsetti 

Sebilin tahliye mevkuf kaldı faslı germaye 

Bilüb germade su dibasının germii pazarın 
Kemerler doldurub sermade verdi halka 

sermaye 

Riyazı izzü cahü şevketi her dem bahar olsun 
Vücudun eylesün Hak gülistanı mulke piraye 

Sii gibi ezb.er itti,m Vehbiya bu hayrı dilcılye 
İki tarihi garra dercidüb bir beyti valiye 

ccZehi sed yapdı Han Ahmed mecmai maye» 
(R. 1135) 

«Akan ı;ular durur bu bendi bala ta.ki zibaye» 
(H.-1135). 

Birinci Sultan Mahmudun Kitabesi: 

(Her satırında bir beyit bulunub taşın üst 
kısmı tamamen kaybolmuş, ancak 7 beyit kal

. mışdır; kalan kısmını da üstden · üç beytin ikinci 
mısr5ları kısmen kırıkdır). 

Leyk lıu mana olub şevk averi tab'ı selef 
Bulin::ı.dılar ............................................. . 

Ger keşide deştü sahraya yine pılyan olub 
Didcden olur iken daim serab .............. . 

Hızır ilham eyleyüb tebşiri tab'ı pakine 
. Oldu hakkaa kim delil raht hayat.: .... 

. Bend i~lüb lıiikmi şebi devran o a.bı serkeşi 
· Cem olaıi cl)ler serapa oldu bahri bigeran 

Bahri cıldu daima diinyayı şad.ah eylesün 

Taravet verdi cılyi adlü dadı bagi zibaye 0 Ta ola mihri münevver aleme pertev feşan 

.... seyli- hurılşan gib( cari hükmü afake 
Çeker İskender asa şevketi seddi rah adaye 

Sen de işrab ·eyle Nimet yazbu beyti dilkeşi 
Hamedeıi bu iki tarih oldu su gibi revan . 
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,,Aııde bend itti bu bend abı hayatı sübesiı:» 

(H. 1161) 

«Eykdi Sultan Mahmaıd seddin İskender nişan» 

(H. 1161) 

Her iki kitabenin yazıları talik hat iledir. 
Sultan M:ahmud -kitabesinin üstündeki tura 
ayn bir taşa çok güzel nakşedilmiş olub bu 
taşın da sağ tarafı kırılmış ve kırılan kısmın 
alt köşesi kay-bolmuşdur. 

Birinci Mahmud zamanında, bendin tami
rinden yedi sene kadar evvel Yeni Hamam 
için 'bir lüle su alınmış ve onun için de bir ki
tabe taşı konmuş-dur. Diğerleri gibi yerde ya
tan bu taşın da yazısı şudur: «Bendi Kebir
den M · hattı hümayun Yeni Hamama _ alınan 
bir lüle sudur. Sene 1154». 

_ Dr. Saadi Nazım Nirven kıymetli eserinde 
. şunları yazıyor : 

<<Üçüncü Sultan Ahmed Bendi, Belgrad 

Ormanında · Topuzlu Dere üzerindeki İkinci 
Sultan Osman Bendinin su yolu üzerinde ya
pılmışdır. İ,kinci Sultan Osman Bendinin su~ 
yu Kömürcü Deresinden geç,erek Vçüncü Ah
med Bendine katılır. 

« Yekdiğerine çok yakın olduğu için bu iki 
bende o zaman Çifte Havuzlar denilmiştir. Di- . 
vanı Hümayun kayıdJarı arasında hicri 1138 
(Miladi ı 725) tarihli kıymetli bir vesika var
dır; bu fer mandan öğreniyoruz ki Belgrad Kö
yü halkı ·bend sularında çamaşırlarını yıka- -
makda, hayvanlarını da bendlerden sulayub 
bendlere sokmaktadır; bend sularının- temiz
liğini_ korumak için· açıkda olan su yolunun 
iki yam çit ve kazıklı mania ile muhafaza al~ 
tına alınınış, ·ben sularına her hangi 'bir su
retle tecavüz edecek köylünün ebedi kürek 
cezasına çarptırılacağı, hatta köylerinin ora
dan kaldırılacağı 1bildirilmişdir . 

<<İkinci Abdülhamid zamanında Büyük 

·:ı,endi 

(Mellingin gravüründen 
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Bende daha fazla su toplaması için bir tevkif 
·duvarı' ilave edilmiş, bend mimari güzelliğini 
kaybederek bugünkü şeklini almışdır. 
· «Büyük Bendin eski, şeklini gösteren 
yegane vesika, Üçüncü Sultan Selim zamanın
da İstanbula galmiş ve çok ,güzel bir iki yalı 
inşa ettikten başka İstanbul üzerine zengin " 
ve muazzam bir resim albomu ·bırakmış olan 
ressam ve mimar Melling'in bir resmidir. Bu 
resimde bendin. bir ucunda. eli:böğründeler . 
üstünde ahşab, tek kath bir bina görülmekte
dir 'ki şayanı dikkattir». 

Bendi ke·birin ölçülerini bildiren aşağı

daki rakamları da J:?r. Saadi Nazım Nirven- · 
den alıyoruz : ı 

Temel üzerinde yüksekliği 9,41 metro 
üstünün uzunluğu ................ .. 6S,5 » 
Üst kısmının kalınlığı ........... . 6,20 » 
Kaidenin kalınlığı ............. .. 9,44 » 

J{ebir 
Bülend Şeren eli ile) 

----
Su havzası sa:thı ..................... 2,930,000 m2 

İstiab hacmi . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. . 782,282 m3 

BENDLER; İSTANBUL BENDLERİ - İs-
. tanbul'un fethiyle beraber ..şehre s1:1, temini yo
lunda Türlderin büyük mesai sarfetmiş oldu
ğu görülür. Bu çalışmalar Başlıca iki yoldan 
ilerlepliştir. Şehrin yüksek tepelerinde inşa et
miş oldukları 1bijyük camiler vesaire . gibi 
dini tesislere, şehir civarındaki tepelerin etek
lerinden ve vadilerden· toplanan kaynak su
larını, vaktiyle Romalılar tarafından yapılmış 
ve sonra müteaddit defalar tamir etmiş olduk
ları Valans - Bozdoğan kemeriyle akıtmışlar-
dır. ' 

Sehrin bilhassa Haliç kıyıları ve kısmen 
Ma~ara, sahilleri semtierindeki münhat yer
lerine de Belgrad ormanlarmda kurdukları su 
ıskaralan ve bendlerle kemer sularını, Kırk
çeşme sularını vermislerdir. 
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Osmanlı İmparatorluğu zamanında baş 
şehrin su tarihinde esaslı 'bir yer alınış olan 
Kırkçeşme sularının ilk isale tesislerinde bü
yük bir bendin mevcudiyetini tesbit edemedi
ğimizden İstanbul'un ilk bendini ancak 1027 
hicret yılında Osmanlı tahtına oturan il. Sul
tan Osman devrine koyuyoruz. Yalnız ,bura
da şunu da işaret edelim ki, es-ki kayıt ve ta
rihlerde bend kelimesinin yerinde havuz ke
limesini buluyoruz. 

Mesela XVII. yüzyılın tanınmış seyyah
larından Evliya Celebi seyyahatnarnesinde bu 
bend için <<Tefer;uçgahi Sultan:Osman havuzu; 
- Su kemerleri mesiresi kurbünd,e aşren fi 
aşer bir havzu azımdır. Birçok dağ ve bağlardan 
bu mahalle sular cem olup ıkemerlere tevzi 
edilr ve kemerlere nigehban üç pare mamur 
kariye vardır ki sebili rahmet dağlardan har ve 
haşaki bu havza ithal eyledikte ol kariy.eler 
·halkı tathir ederler, bu kemerlerin cevanibi er
baasındaki korular mamur ve aba·dandır. Cüm
le uşşak.an anda zevk ve sefa ederler 'bir acib ve 
garib hayabandır ki medhinde lisan ıkagirdir>> 
d&. . 

Ve yine Vakıflar Umum Büdürlüğü ar- · 
şivl'::!rinde mevcut 25 cemaziyelahir 1215 ta
rihli bir vakfiyede de « Valde Sultan havuzu 
denmekle arif havzu kebir ve andan kırk çeş
me mailezizine zam ve ilhak ile» denilmek-· 
tedir. 

İstanbul bendlerini sıralamadan evvel 
Kırkçeşme kelimesi üzerinde kısa bir. açıkla- · 
mayı da faideli buluyoruz. Bundan yanın· asır 
evveli Fatihle Sehzad'::! arasında Bozdoğan 'ke~ ' ~ 
meri civarında bir ~ırkçeşme Mahallesi ;bulu-
_nuyordu. Atatürk Bulvarının yukarı 1osmın- . · 
da Gazanfer ağa medresesinin Jcarşısında · :bu
günkü Şehir Hıfzıssıhha Enstitüsünün bulun
duğu yere yayılmış· bulunan :bu mahallede yol 
·kenarında Belgrad bendlerinin sularını akıtan 
yanyana sıralanmış dört çeşmeden beygirli 
çifte kırbalı sakalar, su doldururlarmış. il. 
Sultan Süleyrnan'ın Mimarı Sinan'a bir kısmı
nı ihya ve bir kısmını da yeniden yaptırdığı 
büyük su galerisiyle Eğri'kapıdaki. Sav~klara 
geliyor, ·buradan şehir içinde münhat yerlere 
yayılarak Ayasofyadaki Taksim mahalline ka
dar iniyordu. Şehre giı;en su yolu üzerinde :bil-. 
yük hükümdarın emriyle ilk par.tide kırk adet 
çeşme yapılmıştı. Gazanf.erağa Medresesi kar
şısında yol üzeıinde ki bu dört çeşme ile ilk 
partide yapılanların kırkı tamamlanıyordu. 

Bu suretle şehre devrine g§re çok zengin su
rette akıtılan sular Kırkçeşme adını· alıyor ve 
bu dört çeşmenin bulunduğu seıiıt de Kırçeş
me mahallesi diye anılıyordu. 

Şehir içinde, Kırkçeşme · su yolları üz.erin
deki Mimar Sinan'ın bu çeşmeleri birbirinin 
tamamen ayni ·bir tarz ve uslftpta yapılmıştı. 
Köf eki taşından olan bu çeşmeler ayna taşla
rının etrafını saran yarım dirsek şeklinde ve 
doğrudan doğruya galeri seviyesinden su alan 
ıborularında musluk olmadığından mütema
diyen sular akıyordu. Çeşmelere kita:be de 
konmamıştı. · : . 

İkinci Sultan Osman. Bendi; Topuzlu Bend 
yahud karanlık Bend - Jkinci Sultan Osman · 
zamanında belgrat ormanlarının sonsuz boş

luk ve sülcunu içinde akan Topuz Deresinin 
üzerinde duvarı yükselen İkinci Osman Bendi 
İstanbulun su tarihinde ilk bend olarak işa
ret edilebilir. 1029 hicret ve 1619 miladi yı
lında inşa olunan bend 62.612 rn3 su alır. 

4.562.000 rn 2 lik bir su havzası vardır~ Bend • 
duvarının yüksekliği' 9.9f rn. -boyu 16.55 m: 
temel genişliği 6.68 İn. üst genişliği 5.21 · m. 
dir. Tevkif duvarının üzerinde bir. kitaibe. taşı 
mevcut değildir. Yapı tarzı da hir hususiyet 
göstermez. 

_ Üçüncü Sultan Ahmed Bendi; Bendi. Ke
bir - iJcinci Sultan Osman Bendinden sonra 
büyük bir ıbend olarak devrinde · hakikaten 
Türk su sanat ve mimarisinde çok eserler orta
ya konmuş Lale devrinin Sultan ·Üçüncü Ah
med zamanında yapılmıştır. Üçüncü Sultan 
Ahmed :bendi üzerinde halen bir . ·kiiabe taşı 

.· bulunmamakla beraber :bendlerde·bulunup «İs
tanbul Suları>> n_da fotoğraflarını da ilk defa ya
yınlamış olduğum ·bu ·bendin banisi olan Üçün
cü Sultan Ahmedle sonradan tamir ettiren· Bi
rinci Sultan Mahmuda aft iki kitabe· taşı mev
cuttur. Va-ktiyle Bu bende ait. IVI~lliıi,g'in yap
mış -olduğu resimlerde de göğü~leme duvarı 
üzerinde bir 'kitabe taşı görünrnektedfr. 

Mevcut ·kitabe taşlarında üst kısnıı kırıl
mış 1135 hicret- tarihlisinde : 

Yapup mecrasın istanbula bu abı getirmişti. 
Cenabı Hazreti ·Fatih Mehmed Hanı cem paye 

d~nildiğine göre bendin· ibulundq,ğu mevkide 
ilk su toplama -tesisini· Fatih Sultan Mehmed 
devrine kadar götürmek kabil olmaktadır. 

Yine büyük bir -kısmı olmayan, kırık hicri 
1161 tarihli diğer bir kitabe taşında Nimet, 
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Birinci Mahmud tarafından_ bu· bendin ihya 
edildiği_ni anlatıyor. III .Sultan Ahmed bendi 
bugünkü şeklini almak üzere II. Sultan Ab
dülhamid zamanında da tamir edilerek ,bend 
duvarı da yükseltilmiştir. 

Bend 782.682 m3 su toplar. 2.930.000 m2 

lik bir su havzası vardır. Kesme taştan yapıl
mış olan hend duvarı II. Sultan Osman •bendi
nin açık su yolu üzerine inşa olunmüştur. 
Bendin yüksekliği 9.41 m. boyu 65.5 m. kaidesi 
9.44 m. üst kısmı 6.20 metredir. 

Birinci Sultan l\'Iahmud Bendi, İstanbul 
Topuzlusu _;_ Birinci Mahmud devrinde bü
yük şehrin hayatı Beyoğlu ve Boğazi~i kıyıla
rına doğru yayılırken Galata, Tophane ve ci
varının da önemi çok artmıştı. Bu semtlerde 
su ihtiyacını gidermek üzere I. Mahmud da .di
ğer Padişahlar gibi Belgrad Ormanlarında bir 
bend inşa ettirdi. Suphi Efendi Tarihinde açılış 
merasimini o,kuduğlimuz I. · Mahmud Bendi ilk 
tesisi 1144 hicret yılında yapılmış 1163 de de 
bugünkü şeklini almıştır. 

Bend dip savak dehlizi üzerine asılmış 

zincirlere ,bağlı mermer yuvarla!klar hend gö
ğüsleme duvarının üstünü süsleyen zarif to
puzlu sütunlar ve istina-d_ dayaklarının yükse
lişindeki tenasübü ve umumi görünüşü ile ken
dini çeviren köpürmüş •bir yeşillik içinde Türk 
Baroku devrinin bir abidesi gi-bidir. 

Bend duvarı Birinci Sultan Abdülhamid 
devrind8 derya kaptanı Cezayirli Gazi Hasan 
Paşa tarafından yül@eltilmişbir. Beng.in 
156.700 m3 su alma sahası· ve 920.000 rn2 lik 
bir su toplama havzası vardır. Duvar yüksek
liği 13,84 m. boyu 66,30 , m. temel ·kalınlığı 
7 .80 nı. üst kısmı ,1,32 m. dir, · 
. Üçfüıcü Sultan- Mustafa Bendi; ~yvad 
Hendi - Hicri 1179. (miladı 1754) de Ayvat 
d.~resi üzerinde inşa olunmuştur. Bu benj 
hakkmda birçok tarihi kayıtlar olduğu gibi 
Vakıflar Umum müdürlüğü III. Mustafa vak
fında da bilgi mevcuttur. Evvelki bendlerden 
ayrı olara-k göğüsleme· duvarında devrinin mi
mari tarz ve uslüp değişiklikleri görülür.'· 

Bendin su havzası 2,000.000 m2 su alma 
hacmi de · 156.000 m3 dür. Bend duvarının 
yüksekliği 12.57 m. boyu 55.20 m; kaide ge
nişliği 8 m. duvar üst kısmı 6 m. dir. 

Valide Bendi (Mihrişah Valde Sultan Berı
di) - I. Sultan Abdülhamid'den sonra Osman° 
1ı İmparatorluğu taMına geçen III. Sultan Se
lim zamanında Taksim sularına su sanat ve 

· mimarisinin zarif ,bir es•eri olan Valde Bendi . . 

ilave edilmiştir. Bu bend muhakkak ki etrafı-
nı saran yaldızlı yeşil dekoru içinde bembeyaz 
mermer duvarlarının pırıltılı aydınlıklarla 

Belgrad ormanlarındaki ben-ellerin en güzeli-
dir. ·. 

Bend hicri 1211 ve milactt 1796 senesin
de 25 Recep 1211 tarihli Mihrişah vakfiyesin
de bildirildiği gibi Bahçe Köyde Eskibağlar 

deresiyle «... Hadice Valde Sultan hazretleri
nin ·bin yetmiş dört senesinde ·bina buyurcluk
ları Vaİde havuzu ôenilmekle arif ha: · - • lan 
sağir dere beyninde kain Arahacıoğl . _ dı
rası denmekle mahalle .. » yapılmıştır. Bendin 
240.000 m3 bir su ·alma hacmi 1.825.000 m2 lik 
bir su havzası vardır. Bend duvarının: irtifaı 
11.50 m. boyu-,70.30 m. temel kalınlığı 5.40 m. 
üst kısım kalınlığı 4.2P metredir. 

İkinci Sultan l\'labmud Bendi; Kirazlı Bend 
- It Sultan Mahmud'un saltanatı da ·büyük 
şehrin su· işi-eriyle alakalanılmış bir devırdir. 
II. Mahmud 1233 (1833) de Kirazlı Ilere üzerin-

. de inşa ettirdiği Kirazlı. ·bendiyle Kmkçeşırte 
sullarına büyük bir su ·kaynağı daha ilbe et
miştir. ·· . . · 

Bendin su alma hacmi 75.000 m8 su hav
zası 2.841.880 m2 dir. Bend üsiü 45,45 m. yük
sekliği 11.6 m. üst kalınlığı 7 m. temel kalın
lığı 9 m. dir. 

İkinci Sultan Mahmud Bendi; Bendi Ce
did - Osmanlı İmparatorluğu zamanında Bel
grad Ormanlarında İstanbuİ'a- oSU temini için 
yapılan bendlerin sonuncüsu olmuştur .. Mima-. 
ri yapısında üslup ve şekliyle de diğerlerinden 
farklıdır. Başvekalet · arşivlerinde Belediye· 
dosyalarında 1551 numaralı _bir vesikadan ben
din inşasına 24 zilkade 1253 sen.esinde başlan
dığı ve bend duvarının üzerinde-ki Ziver'in 
tarih manzumesinden de iki sene sürdüğü 

anlaşılmaktadır (1839). 
Kitabe taşının üstünü II. Sultan Mahmu

dun tuğrası ve bunun etrafında kendisine ait 
yapılar üzerind:e görünen güneş şeklindeki ar
ması süslemektedir. Bend 'hicri 1255 miladi 
1839 senesinde Arabacı Mandırası Deresi üze-

. rinde yapılmıştır·. 
Su havzası 850.000 m 2 su alma hacmi 

· 343.325 m3 dür. ,Su yüksekliği 15.80 bend .·bo
yu 95 m. temel kalınlığı 9.49 üst kısmı 6.6 m. 
dir. 

Sultan Aziz zamanında İstanbula su temı
ni hususu düşünülürken yine Belgrad Orman-
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larında bir bend inşasına karar verilmiş ve 
Şeytan Deresi üzerinde yapılacak ·bu bend 
için taşları da yerine taşınmış ise de sonradan 
Terkos Gölünden su getirme işi ön plana alına
ra..k bend inşasından vazgeçilmiştir. 

II. Sultan Hamidin saltanatı senelerinde 
ise bend taşlariyle Büyükdere rıhtımı yapıl

mıştır. 

· Elmalı Bendi; Birinci · Bend - Şehrin 

Anadolu Jnsmında ilk ·bend Çavuşbaşı Deresi 
üzerinde toprak olarak yapılmış ve sonradan
bu toprak bend de bitişik olarak 1890 da taş
tan bir -bend inşa edilmiştir. Yani Elmalı ·ben
tli (toprak_ ve taş) dan ·bir ağırlık ·benfüdir. 

Bend duvarının kaide kısmının genişliği . 
8 m. üst kısmı 2 m. yüksekliği 18.5 m. dir. 
Su akma sahası evvelce 1.600.000 m3 iken 
o_nbeş sene evvel bend duvarının bir metre 
'kadar yukseltilmesiyl.e bu saha 2 milyon met
re kübü bulmuştur. 

Elmalı ikinci bendi - 1955 senesinde mev
füt bendin1 arkasında ve ;bendi besleyen Ça
vrişbaşı deresiyle· Budakdere üzerinde ikinci 
bir bend inşa olunmuştur. Bu yeni hend de -
«Baillard>> adlı bir Fransız firması tarafından 
yapılm~ştır. 

Bend duvarının yüksekliği 115 metre bo
·yu 238 metre ve üst duvar kalınlığı 4.60 met
redir. İki derenin geniş yatağını teşkil eden 
bend havzası 79 kilometre olup 10 milyon 
metre küp su toplamaktadır. Bu bendin yapı
lışı ile şehrin Üsküdar ve Kadıköy cihc;:ıti bu 
semtlerin diğer ba~liyoları ile 'beraber büyük
bir suya kavuşmuştur. 

Bu ansiklopedıde Bendler kendi müstakil 
maddelerinde ayrıca yazılmışdır, plan ve resim
leri de o maddelerdedir (B.: Ayvad Bendi; Ben
di Cedid; Bendi Kebir; · Kirazlı Bend; Sultan 
Mahmud Bendi; Topuzlu Bend; Valide Bendi; 
Elmalı Bendi). 

Dr. Saadi Nazım Nirven 

. BENDLER MESİRESİ - Belgrad Orma
nı içinde yedi tarihi bend ile büyük havuzları, 
asırlardan beri namlı mesirelerdendir; yo
lunun uzunluğu, külfeti, masrafı ve etrafın 
tenhalığı, ıssızlığı, dolayısı ile tehlikesi •bakı
mından, huzur içinde, ancak kalabalık grup
larla gidilir ve eğlenilir; yemeğin de götürül
mesi şarttır. Cumhuriyet devrinden evvel ise 
cidden tehlikeli yerler idi. Yukarı Boğazın taş 
ve kireç ocaklarında çalışan bekar uşağı ame-

leden ruhen şerir teh_likeli tipler ormanda do.
Iaşır, fırsat el v;erirse ·bendlere gelenlerden 

. :kaafileden · ayrılma •gafletini gösterenleri ·ba
sarlar, hem mala, hem ırza tecavüz ederlerdi. 
Birinçi Cihan Harbi yıllarında da hayli asker 
kaçağı vardı. ·· 

Muharrir Metin Toker Cumhuriyet gaze
tesine yazdığı «Hafta sonu gezintileri>> yazı
larından «İnsana derdini unutturan yer .. » 'b~ş
lıklı güzel makaalede 1945 - 1950 arasındaki 
bendleri şöyle tasvir ediyor: 

«İnsana öyle geliyor ki, dünya yaratılır
ken, Allah, ·bir avuç yeşilliği almış ve Boğazın 
yukarı tarafına serpi, serpiv,ermiş. O:o,dan son
ra da tutmuş, bu yeşilliğin ortasından bir su 
geçirmiş. Şimdi buraya Bendler diyorlar (O 
tarihlerde yazarın Mndler hakkında fikir ve 
'bilgisi olmadığı 'bu cümlede aydın olarak gö
rülüyor). 

«Ne 1kadar kaygısız görünürsek görünelim, 
bazı günler tuhaf bir karanlığın ruhumuzu 
sardığını hissederiz. Bunun belli ·bir sebebi· de 
yoktur ama, sıkılırız jşte! O zaman kalkınız V'i! 

Bendl.c;:ıre gidiniz. K,albinize huzurun v_e ·bey .. 
ninize sükunun dolduğunu adeta elle tutulur
muşcasına farkedecek ve inanınız hana, evi
nize hafiflemiş bir halde döneceksiniz. Bu his, 
daha Bendlere giden yola adımnızı atarken 
·başlıyor. Yeniköyden itibaren Boğaziı:ı sularJ
nı takib ederek -giden asfalt yol, Büyfökdereyc;:ı 
girerken berbad hale gelir. İşte tam orada, so
la kıvrılınız v,e önünüzde uzanan asfaltı takib 
ediniz. Burası, iki tarafı yüksek ve :bol yaprak~ 
lı ağaçlarla kaplı yedi kilometrelik bir yoldur-. 
Etrafınız zümrüdü andıran -bir yeşil· renkle 
örtülüdür ve bu tarifte, mübalağanın zerresi 
yoktur. Bir yanda koru vardır, diğer tarafta 
çayırlar.:. Siz -eğer -bir otomobildeyseniz, adeta 
başka iklimlere gidermiş gibi, hızla ilerlersi
niz, zira yol hakikaten muntazamdır ve insana 
gayriihtiyari sür'at ilham eder. O çınarların 
birbiri peşine,. kaybolması öyle bir zevk ve
rir ki, tadına doyurµ olmaz. P~ar gü~leri ça
yırlara ·otomobillerin, otobüslerin, kamyonla
rın çe·kilmiş olduğunu görürsünüz. Halk, bu
rada adeta ,bedavaya eğl~nir; onun için rağbet 
fazladır: Çimenlerin, otların üzerine hasırlar, 
halılar serjlmiştir; kadınlar, ,c;:ırkekler sere 
serpile oturur, yeme-klerini yer, içkilerini içer
ler, haşarı çocuklar ya ip atlarlar, ya da· çem
'ber _çe'.lirir veya top oynarlar. Böyle günlerde 
Bendler gürültülü olur, fa:kat hafta araları ... 
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O zaman, korularda ötüş_en kuşların cıvıltısın
dan başka ses duyulmaz .. _ Arada sırada uzak
lardan gelen bir vapurun düdüğü · sükuneti 
yırtar ve ondan- sonra her şey tekrar eski ha
Jine döner. 

«Evvela, Atatürk Bulvarındaki Bozdoğan 
Kemerini andıran bir kemerin altından geçer
siniz. Artık iki -tarafınız koruluktur _ve yolun 
kenarlarındaki ağaçların dalları birbirleriyle 
öylesine sarılışırlar ki, gök adeta kaybolur. 
Ah, bu yoldan uçarcasına gitmek nasıl tarü 
edilmez bir zevktir. Biraz ileride, sakin bir de
renin hafif hafif aktığını görürsünüz. Orada 
biraz durunuz ve gidip, suyun kenarında oya
lanınız. Gülerlerse gülsünler, hatta isterlerse 
«Çocuk!» diye dudak 'büküp alay etsinler, yer, 
den ·birkaç taş alınız ve dereye atınız, onları 

-sektirmeye çalışınız, bunda muvaffak olunca 
da, yalnız çocuklara has o kaygısız kahkaha
larla gülünüz. Hatta isterseniz, çalıların ve fun
daların arasına giriniz. Burada, tamamiyle 
vahşi bir tabiatin ortasında olduğunuzu hisse
deceksiniz. Sarmaşıklar -ayaklarınıza ta-kıla
cak, dallar belki kollarınızı zedeliyecektir, ama 
ne zararı var... Siz, ağaçların altından koşa-
_rak ilerleyiniz. · _ 

«Nasıl tarif edeyim, biı, yağmur aıtinda 
başı açık yürümek gibi bir zevktir ve sizi te
min ederim, Bendlerden başka J:tj.çbir yerae _ 
böyle şahane bir «vahşi tabiat» i kolay·· kolay 
bulamazsınız. 

«Yolunuza devam ediniz. Dere ·biraz son
ra kaybolacak, fakat Bendleriıi arkasından 
ne kadar harikulade 1bir tarzda yeniden ·belire
cektir. Yolun nihayeti bix. meydandır, oradan 
sağa doğru yürüyünüz ve sağınızda görünen 
'koruya çıkınız. Önünüzde açılan suyun, nasıi 
huzur ve sükunet veren bir görünüşü var, de
ğil mi? İki tarafı, kelimenin tam manasile yem~ 
yeşil ve bu yeşillik, sulara koyu bir renk veri
yor. Sonra da gök, mavi çiniden müdevver bir 
kapak g!bi hu emsalsiz manzaranın üstünü ör
tüyor. Bulunduğunuz yerden anlıyorsunuz ki, 
o yeşillik, o ağaçlar, sarmaşıklar, fundalık

lar ve otlar hep, sanki insan ,eli değme
miş bir ·bakir toprağİn örtüleridir. }Jani hay
ran kaldığımız · renkli Amerikan .filmlerinde 
ağzımız bir :karış açık seyrettiğimiz nefis ne
hir manzaraları vardır. İşte Bendlerin arka
sındaki suyun görünüşü, bizzat o filmleri çe
ken_ reHsörün ağzını bir karış açık bıraktıra-

cak kadar· şahane ... Hafif çırpıntılı sular, ha
fifçe titreşen yapraklar ve isters.e İstanbul sı
caktan kavrulsun, hiç eksik olrtııyan ·bir tatlı 
serinlik. 

«Cennet gibi yerdir, şu Bendler!» (Metin 
_Toker). 

Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu 
Belleteninde intişar etmiş 'bir makaalesinde 
(Ocak_ 1961) Kerim Yund, Bendler Mesiresi 
yolunu ve etrafını şöyle anlatıyor : _ 

«Bentlere varmak için Büyükdere-Bahçe
köy yolunun Rumeli yakası sahil - yolundaki . 
ağzından içeri girmek lazımdır. Bu yola sa
par sapmaz Belgrad Ormanının dış kapusun
dan da içeriye girmiş oluyoruz. Yolun iki ya
nı yaşlı ağaçlarla, :bilhassa •batı çınarları ile 

· süslüdür. Bu ağaçları yüzyıl ,kadar önce 1857. 
yılında açılan ilk orman okulu öğrencileri 

dikmiştir. Yoldan biraz Herleyince sol taraf
ta İstanbul Belediyesine ait bakımlı güzel bir -
meyveli ağaçlar fidanlığı görünür. Bu fidan
lık Atatürk'ün _ direktifi ile kurulmuştur. Fi
danlığın bulunduğu yerler ve denize doğru 
uzanan sahalar ünlü mesirelerden Büyükdere 
Çayırı dedikleri yerdi (B.: Büyukdere Çayırı): 
Bura-da birinci Cihan Savaşının sonlarına ıka
dar· dünyanın en 1büyük çınar ağacı bulunu
yordu; Avrupalı v.e Amedkalıların -bile -gö
zünden kaçmıyan -bu çınar harp içinde dikkat
sızlık yüzünden yanmıştır. . 

« Yoldan ,biraz ilerleyince sağda kibrit 
fabrikası görülür. Bunun ilerisinde .de Bile
.zikci Çiftliği denilen, bir zamanlar Abraham 
ve Enver Paşaların eline geçen bit çiftlik var. 
Yolun biraz daha ilerisinde düz ayak ve -yol 
üstü Sultansuyu mesiresi görülür. ___ Bu dolay-
lar-da tabiat anıdı olmaya değer çınarlar var
dır. Sultan- suyundan sonra iyiden orman içine 
girilmiş olur. Kıvrıntılı ve 'bayırımsı bir yol.;. 
dan <<Kemerler» denilen yere gelinir. 

«İstanbulun ünlü kemer patlıcanı işte za
manlilda burada yetişirmiş. Bu kemer Boğa
zın Anadolu yakasından da görülen ve Belgrad 
Ormanları, Büyükdere vadisi arasında pito
resk ·bir manzara yaratan turistik 'bir varlık".' 

tır. Kemer Onsekizinci yüzyılda Birinci Mah
mud tarafından yaptırılmıştır.· 

· «Kemerleri geçer geçmez · hemen sağda 
Orman Fakültesinin bahçesi 'başlar. Burada 
çeşitli ağaçlar, fidanlar, spor alanları ve fa .. 
külte binaları vardır. 1909 yılındanberi içinde 
ormancılık öğretimi yapılan bu müessesenin 
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hemen karşısında, yolun solunda da Bal)çeköy 
Orman İşletme Müdürlüğü •binaları, fidanlık
ları görülür. Buradaki tarihi ulu meşeyi gör
meden geçmemelidir. Fidanlığın ikisi de or
man içindedir. Ayrıca bir avlağı ile ·bir de •bit
ki bahçesi vardır. Orman · fakültesınin ileri 
-yanında, Bağçeköy vardır (B.: Bağçeköy). Bu
rası da eski hir köy olup, Mübadeleden önce 
kirazı ile ünlü idi. Bağçeköyden sonra yoldan 
biraz içerlek Topuzlu Bend görülür. Yeri sa
padır. Yola devam edilirse sağ tarafta bura
ların en iyi suyu olan «Kamer» veya «Kameri
•ca» suyu kaynağı vardır. Burası ağaçlar için
de olduğu için .geçerken görülmez. Biraz sonra 
meşe, gürgen, kayın ağaçlarının kapladığı te
peciklerin eteğinde yol !biter. Burası otomo
billerin durabileceği gen:işce bir yerdir. Kar-. 
-şıdaki derenin ağzına yapılan ·bende Sultan 
Mahmud Bendi derler; İkinci Mahmud yaptır
mıştır. Sağ tarafta ve biraz daha il-erdeki de
renin· ağzındaki bende de VMide Bendi der
ler. Bunu da Üçüncü Selimin annesi Mihrişah 
Kadın yıptırmıştır. 

«Ak mermerler ile üzerleri kaplı ve ayrı
-ca kitabeleri bulunan bu bentler sivil ·mimari
mizin de en dilber örneklerindendir. Orman al
tında ·beş tane çeşmeden içme suyu akar. Çi
menlikler, namaz yerleri, .oturacak yerler, ma
salar vardır. Hatta yemek ısıtmak .ve pişirmek 
için de ocaklar yapılmıştır. İstanbula gelip de 
burayı görmemek gerçekten _bir eksikliktir.» 
(K. Yund). 

.BENDLERDE KORU - Ressam Ahmed 
Ziya Beyin (B.: Akbulut, Ahmed Ziya). H. 1319 
(M. 1901) resim sergisinde teşhir ettiği güzel 
bir yağlı ·boya tablo; zamanımızda ,kimin elin
de, nerede bulunduğu tesbit edilemedi. 

Bibl.: Malumat Mecmuası. 

BENEDICTUS ANGELUS -:-- Murad III 
{1574 - 1595) zamanında, 1581 yılında, İstan
bı.il'a gelerek karanlık bir takım siyaset oyun
larına teşebbüs eden bir yabancı. Yahudi ol
ması da ihtimal dahilindedir. İsviçreliler ta
rafından gönderildiğini söyliyen ve yolda 
Avusturya'·da tevkif edildiğini iddia · eden bu 
-esrarengiz adamın · ı,=!linde vazifesini teyit ede
cek hiçbir vesika bulunmadığından Osmanlı 
sarayının ona itimat etmediği anlaşılmakta
dır. 

Benedictus hakkında. bilinenler, onun· 

Siyavuş Paşa ile •bir görüşme yaparak bir ta
kım kehanetlerden -bahsettiği, ·bunun üzerine 
de usulü gereğince bir elçilik heyetinin yol
lanmasını bHdiren, tercüman Mustafa imzası 
ile -İsviçrelilere hitaben yazılmış bir mektu
bun ona. tevdi olunduğudur. Ayrıca kendisi
ne, bu gelecek heyet için bir geçiş f~rmanı da 
verilmiştir. 1581 yılının mart ayı içinde İstan
bul'da ortaya çıkan Benedictus, aynı yılın ha
ziranı sonlarında İstanbul'dan ·ayrılmıştır~ Ga
ye ve hareketleri karanlık olan ·bu «sözde _elçi» 
nin İstanbul'da yaptıği temaslar Avusturya el
çiliği tarafından şaşılacak derecede bir d-ikkat
le takip edilmiş ve yalnız hareketleri -değil, fa

kat ,konuştukları, aldığı vesikaların· s.uretleri 
ve hatta resmi gizlice Avusturya hizıİıetinde-~d 
casuslar yasıtasiyle elde edilerek elçiliğe ve
rilmiş ve ·buradan da Viyanaya gönderilmiş
tir. Hartımer'in kısaca bahsettiği (Histoire d·e 
l'empire Ottoman, VII, 53) ·bu esr.arengiz adam 
hakkında ,bilinenler, İstanbul'daki Avusturya 
elçisi tarafından Viyanaya gönderilen rapor 
ve mektuplara inhisar etmektedir. Bunlar R. 
Anhegger tarafı;ndan «rEin .Aııgeblicher sc'lı

weizerischer Agent an der Hohen Pforte im 
Jaıhre 1581» (1581 yılında Der-i Saadette sah
te bir İsviçreli ajan, İstanbul 1943) adında al
manca ve türkçe bir broşür halinde neşredil
miştir. Benedictus · Angelus meselesinde en 
dikkat çekici husus, Avusturya hizmetinde ça
lışan casusların ne kadar korkunç 'bir şekilğe 
Osmanlı sarayına nüfuq;. edeıbilmi,ş olmaları-
dır. .,,,_ 

Semavi Eyice 

BENGİ (Mustafa Razi) - ,Baytar general 
ve asker ressamlardan; 1885 de Kasımpaşada 
doğdu, 1906 da askeıi baytar mektebinden 
mezun oldu, askerlik hayatını kıt'alarda_ geçi
rerek 19j,5 de tümgenerallikden emekliye ay
rıldı. Balkan harbinde gösterdiği yararlığı dör
düncü rütbeden mecidi nişanı ile taltif edil
miş, milli mücadelede de kırmızı Jrnrdelfilı is
tiklal madatyası almışdı. 

Türk ordusunda nezaketi He tanınmış 

olan General Bengi klasik tarzda çalışan duy
gulu -bir ressam olmuşdur; Ankara Emekli Su-. 
bay Ressamlar Birliği fizasından olan sanat
kar 1947 de bu cemiyet tarafından Ankai'ada 
Ordu Evinde açılan sergide Erenköyünden 
iki peyzaj teşhir etmişdi. 

Bibi. : P. Boyar, Türk Ressamları. 
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BENGİ (Remzi) - İstanbulun çağdaş edi
törlerinden, Remzi Kitabevinin sahi!b ve mü
essisi; hai tercemesinin. yazılabilmesi için ge
reken notların v.erilmesi için en az on defa 
müracaatımızda kah garib 1bir istigna, kah 
meşguliyet çokluğu özrü ile 'karşılaşdık; ibas
dığı eserlerle milli 'kütübhanemize hizmet et
tiği muhakka-k olan bu zatin sadece adım kay
detmekle iktifa ediyoruz (B·. : Remzi Kitabevi). 

BENGİSU (Nacı) - Ord. Prof. Dr. N. Ben
gisu çok tanınmış göz hekimi, Türk taba-beti
nin seçkin bir siması, 1901 de İstanbulda doğ
du, ilk tahsilini B::ı.yazıd ibtidaisinde yapdı, 

Vefa Lisesini bitirerek İstanbul Üniversitesi 
Tıb Fakültesine girdi, 1924 de diploma aldı. O 
zaman yeni tatbik edilmeye başlayan mecburi 
hizmet kanunu gereğince kurra ile Beytü'Şıje:bab · 
sonra Çolemerik hükumet tabfüliklerinde ,bu
lundu; 1952 de Gureba Hastahanesinde mer
hum Salih Said Beyin yanında on sekiz ay asis
tanlık yapdı..-Daha sonra Siirt Vilayeti ile üçün
cü 'umumi müfettiş D:r. İ'bra,him. Tali Beyin an
laşması üzerine Siirt muhaseıbei hususiyesi na
mına Paris'e ihtisasının ikmaline gönderil
di; orada Lariboisiere Hastahanes~ _göz servi
sinde iki sene asistanlık yapdı, memlekete dön
düğünde Siirt'e giderek Memleket Hastahane
sini tesis etti ve bu hastahanede başhekim ve 
göz mütehassısı olarak üç sene çalıştı; 1934 yı
lında Maarif ve Sihhat Vekaletleri arasında 
yapılan bir anlaşma ile İstanbul Üniversitesi 
göz kliniği doçentliğine tayin edHdi, üç sene 
.sonra da akademik formalitelerf tamamlana, 
rak asalet kadrosuna alındı, beş sene Prof. 
İgersheiner ile beraber çalışak bu prof.esörün 
üniversiteden ayrılmasından sonra. 1942 ye 
kadar doçent olarak göz kliniğini tek başına 
idare etti, 1bu tarihde profesör 9ldu, on sene 
sonra 1952 de ordinariyuslıiğa terfi e~ti. 

Mesleki travayları ile · milletler arası ta
nınmış bir hekimimizdir, Fransız oftalmoloji 
(ophtalmolagie) cemiyetinin azası ve Türkiye 
·delegesidir; ayrıca Fransız . trahom mücadele 
cemiyeti, İngiliz ve Yunan oftalmoloji cemiyet
leri, İstanbul Rotary Kulübünün azasındandır. 
.Yerli ve ya·bancı cemiyet ve kongrelerde ya
pılmış, verilmiş ·bir çok tebliğ ve raporları 

vardır. 

Fransada iki cild üzerine neşredilmiş olan 
«The~apeutique Medicale Oculaire» adındaki 
eserin yazı heyeti arasında bulu!lmuş olan Na-

ci Bengisu adı geçen eserde kapak hastalık
larından bir ·bahis yazmışdır. Son olarak da 
Parisde neşredilen «Annales d'Oculistique» 
adlı aylık tıbbi derginin yazı heyeti komitasına 
seçilınişdir. 

Türkçe neşredilmiş başlıca eserleri şun

lardır: 

<<Trahomun tıbbi tedavisi>>, «Kerato plas
ti», «Dekolmar, körlük mevzuları», «Behçet 

· Hastalığı virüsü araştırmaları ve orbita ur
ları», «Göz hastalıkları«· (Ders kita'bı). 

1946 dan beri de Dr. Necdet Sezer ile 
birlikde «Ofo Nöro oftalmoloji» adlı bir dergi 
yayınlamaktadır. 

Bu satırların yazıldığı 1961 oc.ak ayında 
Üniversiteden ayrılmış :bulunuyordu. 

Hakki Göktürk 

BENİCE (Edhem İzzet) ,;_ Tanınmış gaze
teci ve romancı; 1903 de ,İstanbulda Kasımpa
şada doğdu, ·bahriye zabitlerinden. Mehmed 
İzzet Beyin oğludur.· İlk tahsilini Kasımpaşa
da Gazihasanpaşa Mektebinde yapdı; İskilib 
rüşdiyesinde, Galatasaray v,e Kabataş sultani
lerinde_ ve· Deniz Ticar,et Meiktebinde oku
du; gazeteciliğe de ·ibu tahsil çağında iken 
atıldı; ve •gazeteciliği kaptanlığa tercih 
etti, Tevhidi Efkar gazetesinde· uzunca bir 
zaman muhabirlik, muh~rrirlik yapdı, sonra 
Vatan, Son· Saat ve Millı.yet gazetelerinde ça-· 
lışdı, Milliyet yazı işleri müdürlüğü yapdı;. 

Velid Ebüzziyedan · devren aldığı Zaman ga
zetesinin hem sahibi, hem ·baş muharriri oldu,. 
'bir müddet sonra bu gazetenin adını «Açık 
Söz» e çevirdi; daha sonra «Son Telgraf» ı, 
«Gece Pastası» nı çıkardı ve artık kendi ga
zetelerinde !başmuharrirlik yapdı; arada yeni 
romanlarını yazdı, ve neşretti. 

193-0 da İstanıbul 
Şehir Meclisine aza se
çildi, Altıncı Biiyıü'k 

Millet Meclisine de 
· Kars millet vekili ola
. rak girdi. 

1950 seçiminden 
sonra yine yalnız gaze
teci olarak kaldı. 

Bir romancı ola
rak edebiyat tarihi• 

miııdeki yerini zaman Edhem izzet Benice, 
tayin edecektir, fakat (Resim: Bülend Şeren> 
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romanlarının bir zamanlar çok rağbet gördüğü 
bir hakikattir; şöhretini sağlayan bqşlıca ro
manları: «Yakılacak Kita·b», «Izdırab ÇocuğU>>, 
«Beş hasta var», <<Aşk Günşei», «Göz yaşlari», 
«Sen de seveceksin», «Bir Cinayet Davası», 

<<Çıldıran Kadın>>, «Çöl Yıldızı» ... 
Atatürk inkılableri üzerine «On yılın ro

manı>> adlı bir .eseri vardır. 
Bibi. : İ. A. Gövsa, Türk Meşhurları. 

«BENİM DERDİM YÜZBİN OLDU» -
İkinci Ahdülıhamid devrinin tuluat tiyatroları 
ile 'baloz sahnelerinin namlı ıkantocularından 
Eleni Hanımın o zamanın ayak takımı ha1kı, 
külhanileri, bıçkınları tarafından sevilmiş, al
kışlanmış bir bestenigar kantosu; güftesi şu
dur: 

Benim derdim yüzbin oldu 
Dideler yaş ile doldu 
Sarardı gül benzim soldu 

Eleni'nin «Benim derdim yüzbin oldu,; kaıı~osıı\ 
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Virjini'nin «Benim sevdiği m bağçenin gülü» kantosu 
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Kan ağlarım yana yana 
Demen sen insaf et bana 

«BENİM SEVDİĞİM BAĞÇENİN GÜLÜ,, 
- İkinci Ahdülhamid devrinin tuluat tiyatro
ları ile baloz sahnelerinin namlı kantocuların
dan Virjini Hanımın o zamanın •halkı tarafın

dan sevilmiş , İ_stanbul külhanileri, bıçkınların
ca alkışlanmış bir hüseyni kantosu; güftesi 
şudur: 

Benim sevdiğim bağçenin gülü 
Güz~li seven olmaz mı deli 
O güzel ·adın ağlatır beni 
Bir ela gözlü yardan ayrıldım 
Blr samur saçlı yardan ayrıldım 

Kantoda ·bahsedilen bağçe, o devrin. gü
zeller seyrangahı olan •belediye , bağçeleridir 
(B.: Belediye Bağçeleri). 

Virjini Hamın ayni nota ile hu kantoyu 
şöyle de söylemişdir : · · 

Benim sevdiğim bağçede g~zer 
Fistamn üstüne karanfil dizer 
Küçüğü sevsem · büyük ondan güzel 
Bir ela göziü yardan ayrıldlDl · 
Bir samur saçlı yardan ayrıldım 

BENLİ BİNNAZ MASALI - Evvela mu
hakkak ki bir · meddah ~ğzından dinlenmiş ve 
sonra ağızdan ağıza yayılarak eski İstanbulun 
evlerinde kış geceleri sohbetlerinde söylenmiş 
meşhur masallardan biri. Aslının on sekizinci 
asır eseri olduğunu tahlT!:in ediyoruz; bu an
siklopediye; İsta_nbul Üniversıtesi tedris heye
tinden Bay Reca.inin büyük validesi olu'b yarım 
asra yakın Üsküdarda Toptaşı:nda Atik Valide 
Camii karşısındaki evinde oturan ve 1940-1945 
arasında 85 - 90 yaşlarında vefat eden Eskizag
ralı Fatma Hanımdan derlenmiş ve R.E. Koçu
nm1 kalemi ile Hafta Mecmuasında neşredil
miş şekli ile alı~oruz : 

Anasma Zilli _ Emine derlerdi; «Hamamda 
ku:rnaya, düğünde zurnaya», günde kırk kapı
nın tokmağını çalan kadınlardandı. Feracesi 
s.oka,k -kapısının arkasındaydı. Üç yaşından , 
beri yetim olarak_ büyüttüğü biricik kızı Bin
naz on beş yaşına bastığı zaman Zilli Emineyi 
bir telaş ve endişe almıştı. Binnaz güzeldi; İs
tanbulun =bir lcenar mahallesinde açmış bir 
•beyaz za)Jlbaktı . Ve harikulade zeki. işveli, cil
·veli, dilli bir kızdı. Kısmeti çıkmamış değildi, 

Benli Binnaz He Bedestenli Kamil Efendj 

(Münif Fehimin kompozisyonu; Hafta Mecmuası) 
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fakat istiyenler hep marangoz kalfası, doku
macı kalfası, çı,krıkçı, ipçi, yemenici, saraç, 
berber, kahveci, esnaf şehbazlarıydı; Emine
nin ise bütün ilmiği kızındaydı, son günleri»i 
onun sayesinde bir konakta, büyük hanım ola
rak geçirmek istiy,ordu. Binnazı :beyz~delere, 
paşazadelere.· vermek istiyordu; 'bunlardan da 
oğlan sokakda yahud bir mesirede görüb be
ğense anası babası, hısım akrabası «Kenarına 

bak bezini al... Anasına bak :kızını al» diye ma
ni oluyorlardı. Nihayet Fatih· ,Nişancasında 
oturan Kapahçarşı tücc;arlarından Kamil Efen
di isminde bir zat «At sahibine göre eşinir» 
deyip bir görüşte gönül verdiği Benli Binnazı 
almıştı. 

Bülbül kafesi gibi güzel ·bir evı, iki· arap 
halayığı, bir_ uşağı vardı; genç ve güzel .karısı
nın bir eli yağda öbür eli baldaydı* Kamil 
Efendi de ismi gibi olgun ve yakışıklı adamdı. 
Binnaza karşı tek· özrü yaşıydı. On -beş yaşın
daki kızı tam altmış. 'beş yaşında sinei muhab
bete çekmişdi, aralarında yarım asır vardı·. Fa
kat Benli.Binnaz bütün tahminleri altüst etmiş,. 
bir sadık ve vefa.kar ev kadını çıkmiştı. Her 
gün eteği belinde inutfağa kendi giriyor, ç~~ 
maşıra yardım ediyor, kocasına, esir pazarın
dan. alınmış cariye misali p_ervane gibi hizmet 
ediyordu. 

Kamil Efendinin dükkan komşusunun 
akrabasından ve yeniçeri civeleklerinden Ka
ranfµ_ Mustafa isminde yirmi-yirmi ·bir yaşla
rında, sohbeti tatlı, şehbaz ve şehlevend, ha
ki:k9ten erkek güzeli külhani meşreb uçan lbir 
delikanlı vardı. Arada bir çarşıya uğrar, akra
basının dükkanında oturur, ·başından geçen
leri anlatarak çarşılıyı bir kol ç_engi gibi eğ
lendirirdi;.· anlattıkları da hemen da.ima zen
parelik mac·eralan idi. Bir güiı yine gelmiş 
anlatıyordu: . . 

«Malum ya -bizim meslekte kadının ismi· 
ile semti .söyleınmez. Ne zamandan beri bir 
pilici gözüme ·keştirmiştim. On •beş yaşında 

sarı ağızlı yavru.. Kocası olacak herif altmış· 
beşlik moruk. Nihayet karıyla anlaştık Dün 
gece b.eni içeri aldı. Öpüştük, koklaştık. Taın 
soyunup ,döküneceğim, çat kapı herif gelmez 
mi. Az kalsıı1 baskın verecektif Kadın on beş 
yaşında ama zamane tazesi .. Beni yüklüğe sok
tu, kocasını karşıladı. Türlü işve· ve cilve ile 
ihtiyarı öyle bir oyaladı ki kirişi kırdım. Bu 
gece yine oraday~m.» . 

Kamil Efendinin)çine bir şüphe girmişti; 

Binnazda bir telaş sezer gibi olmuştu; akşam 
eve döner dönip,ez ilk işi yüklü,ğü açmak oldu, 
ic;indeki yatakları yorganları didik didik ,ettL 
Genç karısı şaşırmiş ve sinirleri boşanmıştı: 

- Ayol Efendi d,eli mi oldun!? .. » diyor 
ve katıla katıia gülüyordu. . 

Ertesi gün Karanfil Mustafa çar_şıya dam
ladı. Herkeste bir merak, ~ülhani: 

«Sormayın •başıma· geleni, dedi, içeri gir
dim. Maşukamı kucaıkladım, daıha bir çift laf 
etmeden çat kapı. Moruk geldi! .. Karı heıri~n 
tavandan erzak zembilini indirdi, beni içine 
koyup ,tavana çekti. Herifte bir acaip hal. Tav
şan kokusu almış tazı gibi. Hemen yüklüğe 
saldırdı. Yatak yorgan ne varsa ortaya döktü. 
Ben ise tepesinde ·bu hali temaşa ederim, Ka
rıysa evvela siniri ,boşanmış, kıkır kıkır _güler. 
Sonra başladı aglamağa. Benden şüphen . var-

. sa çöz bağımı efendi dedi. Herif şaşırdı. Af di
le~ı. Ka_!iın cilvelendi. Adamı yatak odasına 
soktu. Az sonra da bir bahane ·bulup dışarıya 
çıktı. Beni indirip kaçırdı. Vuslatı yar ;bu ge-
ceye -kaldı ... » . 

Kamil Efendinin per tarafı buz kesilm~
ti. İçinden: «Dur kerata ... · Bu akşam kurtula
bilirsen aşJrnlsun_" 'Seni yakalayıp falakacıla
ra.. Benim kahpeye de yapacağımı :bilirim.» 
dedi. Akşam eve girince ilk işi erzak zembili
nin ipini kesmek oldu .. Koca zem1bil_ «Küt ... » 
diye yere düştü. Pirinç, bulgur, tuz, biber. 
İçinde ne varsa ortaya saçıldı .. 

Benli Binnaz: - A .. A:. İki gecedir ne bu 
hal, deli mi oldun efendi ... » diye dursun. Ar
kasından yüklük tekrar. boşaltıld,ı.. Minder alt
ları.. Kapı arkaları.. Ayakyolları arandı. Ve 
Kamil Efendi nihayet yorgunlukta,n · serildi 
,!rnldı. Bu sefer Binnaz da halayığa seslenerek: 
- Kız La.lif er.. Getir benim feracemi.. Esir 
pazarından alınmış_ cariye miyim ben; anam 
belli, babam belli, erkek helalinden şüphe 
şüphe ederse nikah kalmaz .. anamın evine gi
diyorum! .. deyince Kamil Efendi genç karısı-

. nın ayaklarına kapandı. Af diledi. 
· Ya ertesi güıi?L. Karanfil Mustafa yine 

geldi:-., Kamil E.fendi külıhaninin yüzüne baka
mıyordu; delikanlının sesi kulakhınnda bir 

. uğultu halinde aksediyordu: 
«... Çat kapı... moruk geldi... Taşlıkta 

çarşıdan yeni gelmiş bir hasır ·duruyirdu. Karı 
beni hasırın içine sarıp duvara dikti. Ve kapıyı 

. açtı.», ına:badi?.. Kamil Efendinin _ yaptı~la
rıydı. 
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Vuslatı yar yine ertesi akşama kalmıştı. 
Karanfil Mustafa Kapalıçarşıda akrabasının 

dükkanına gelmiş, macerasının -son kısmını an-
latıyordu: ~ 

«Tam soyunup döküneceğim... Kapı ça
lındı. Karının kocası geldi, dildatl.emin ·bir Çio

yiz sandığı varmış. Beni bu sefer onun içine 
koydu, kilitledi ve anahtarını da entarisinin 
kuşağına bağladı. Herif hasırdan başladı. Zem
bil, yüklük, sandık, dolap, evin içinde. her ta
raf arandı. evin içi panayır yerine döndü. Ba
kılmıyan •bir çeyiz sandığı kaldı. Adam da so
luk soluğa yorgunluktan tükendi. Karıya: 

- Ver şu sandığın anahtarını! .. dedi. 
.. Karı kayı~sız : 

- Al!.. dedi. Hemen elimi hançeriıne at
tım .. Bu sefer iş sarpa sardı. Herifi devirip ka
çamazsam, falakacılarda halim dumandır ... Fa7 

kat kocası anahtarı alırlltılinaz kadın: 
---: Lades!.. diye bağırıp kahkahayı atmaz 

mı!.. İhtiyar «Hay kaıhpe! .. » diye bağırdı ve· 
anahtarı yere atıp sokağa fırladı. Sabaha ka
dar da eve gelmedi. .. 

O gün macerasının sonunu anlatırken ken
disini merakla dinleyen çaı:şılı arasında Kamil 
Efendi yok idi, karısına lades ;borcu olan bir 
yüzüğü yaptırmak için kuyumcuya gitmişti. · 

BtNLİ HASAN TÜRKÜSÜ - Hicri 1061 
yılında (Miladi 1651) yeniçeri · ocağı ağaları
nın tagallub devrinde (B.: Ocak Ağaları) ağa
ların adamı olan Benli Hasan ·diye maruf Can
puladlı Hasan Ağa hakkında İstanbulda alay 
yollu çıkarılmış bir ,türküdür; yalnız bir mıs
ramı. kaydeden müverrih Naima Efendi şöy
le anlatıyor: «Ağalara karşı isyan eden Aba
za Hasan Ağa (B.: Hasan Paşa,· Abaza) ile bir
leşen ve Boluda ·baş kaldıran Köleoğlu (B.: Kö
leoğlu) yakalanup istaribulda bir .kaç adamı 
ile beraber idam edjldikden sonra Bolu San
cakbey liği Benli Hasana verildi; Abazaya kar
şı yürümek üzere Üsküdar sahrasında otak 
kurub. · asker tedarikine başladı; bir gece · bir 
iki adamı sancak beyliği tuğlarını kaldırarak 
Abazanın tarafına kaçdılar; İstanbul halkı da: 

A BenJi Basan tuğlar nice oldu 

diye bir türkü çıkararak alaya aldılar, Benli 
Hasan ve adamları ·büyüğün küçüğün maska
rası oldular» diy(>r; -bu türkünün hakkında 
başka kayde rastlanamadı, tek kıt'ası bile el
de edilemedi. 

Bibi.: Naima, tarih, IV. 

BENLİ İSMAİL SOKA~I - Samatyanın 
Hacıhamza Mahallesi sokakların dandır. Ali
veli Sokağı ile Alifaik Çeşmesi Sokağı arasın
d~dır. Aliveli Sokağı başından gelinince ev~ 
vela bir araba geçebilecek genişlikde, sonra 
daha geniş, sola sağa kavis .çizerek yer yer bo
zuk bir toprak. yolla Alifakfü çeşmesi sokağına 
bağlanır. Üzerinde kapu numaraları 2 -16, 
1 - 17 olan birer ikişer katlı ahşab, çoğu bah
çeli evler mütevazi aile meskenleri olup .bun
ların arasında 'tezat teşkil ·eden dört kapulu üç 
katlı yeni . -beton bir apartman · yapılınışdır 
(Kasım 1960). 

Hakkı Göktürk 

BENLİ KÜHEYLAN - Osman Cemal 
Kaygılının «Çingeneler» adındaki ıbenzersiz 
güzel ro~anında «Çok ya,ı:µan, çok dilbaz, çok 
dessas, çok politikacı» ayvansaraylı bir çin
gene çengi karı tipi (B. : Çingeneler). 

. ' .. 
BENLi RUM - On yedinci asır ortasın-

-da Galatanın namlı kuyumcularından; Evliya 
Çelebi dükkanının y.erini pek 1:mıirl>hem, «Gala-:. 
tada dörtyolağzında» diye tarif ediyor; hayatı 
ha•kkında ıbaşka kayde rastlanamadı.· 

B1bl. : Evliya Çe_lebi; I. 

BENLİ RUM· - Galatada Necatibey Cad
desinde büyük maliye binalarından Tophane 
tarafındakinin yerinde bulunan büyük gedik
li selatin meyhane-de (rumlar arasında Layi
rentos adı ile meşhur haşarat · yatağı ,büyük 
gemici meyhanesi), 1900 -1905 arasında bıç
kınlar, külhaniler arasında gaayetle meşhur 
ve makbul olmuş bir muğbeçedir, uzun ,boylu, 
müşekkel elli ayaklı, ·başına mavi püsküllü Tu" 
nus fesi giyer, ayağında adalı rumların giy• 
dikleri geniş ağlı şalvar, korsan edalı ·bir çap
krndı, • on on beş . kalimeden başka türkçe bil
mezdi; rumcadan gayri ,bildiği dil ·para idi. 
'Gene yaşında ölen Haddehaneli şair Bekir 
Sıdkı (B. : Bekil Sıdkı, Haddehaneli) her izin
de bu meygedeye koşardı; adı Perikli, Pana• 
yot, Pandeli, Pavli, Petro, «P» li ,bir isim oia
cakdır, aşağıdaki güzel şiiri bu Benli Rum için 
orada bu satırların muharririnin yanında ir
tiJaten söylemişdi: · · -

Kiini dirü meygedeye kimi mescide varır 
Kande olsa arar bulur dilberlere taparız 

· Bektaşiyiz fukaara.yız yalın ayak iba.puş 
Bedesta.nı hüsn içinde kuyumculuk yaparız 
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Bir nigabı me.staneden çatuk .ebru '1CUDdan 
S_ıdku vefa cevrü cefa türlü mini ka~~rız 

Levendine ayak atar 01 · haramı bakışlı 
Benli Ruhıu kaldırırız şekavete saparız. 

Vasıf Biç 

BENLİY AN (Arşak) ---- Operet artisti, 
Benli yan takm_a soyadıdır, asıl aile adı Haça
duryandır, 1865 de İstanbulda Balatta doğdu, 
1882 de, on altı, on yedi yaşları arasında ak
tör olmağa heves idüb baş vurmadığı kum
panya kalmadı ve ,hiç biri tarafından kabul 
edilmedi. Bir müddet ortadan kaybolan -kü
çük delikanlı 1897 de Bulgaristanda iyi !bir 
aktör olarak parlayıverdi. Bulgarlar ona «İbiş~ 
diyorlardı, «tuluat komiği» ·-karşılığrimiş. 

· Bulgaristanı şehir şehir, . !kasa!ba kasaba 
dolaşdı, Büyükce köyletde bile temsiller ver
di, adını geı-.eği gibi yaydı; ara sıra da _Mısıra 

gitti geldi, böylece on -Üç yıl geçdi. 

İstanbula meşru.tiyetden -sonra, 1910 da 
geldi. O yılın ramazanında Reşad Rıdvan ile 
Burhaneddinin Odeon tiyatrosunda verdikleri 
temsillere, ıhaftaıda iki defa kendi •operet ıhe
yeti ile iştirak etti. Bir sahne hamisi olan Re
jad ·Rıdvan Beyle anlaş·arak ramazandan sonra 
«Beıiliyan Operet Heyeti» adındaki topluluğu 
kurdular ve «Leblebici Horhor Ağa» opera -
-komiği ile temsillere başladılar; eser dört ay ça
lışıldıktan sonra sahneye konmuştu; temsil bü
yük rnuvaffaıkiyet kazandı ve Horhor Ağa ro
lünde Benliyen İstanlbulda ıbüıyük bir :şöhret ol- · 
du. Lebl~bici zaferinden cesaret alan sanatkar 
Leblebici gibi yine Çuhaciyanın eseri · ola~ 
«Köse Kahya» ile «Arifin hiles» · ni sahneye 
koydu. Kahyanın muvaffakiyeti orta oldu fa-

.... . ' . ,' ' 
kat « Arif.in hilesi » · 
dört ay oynadı, ibuna 
rağmen alınan netice 
pek yüz -güldürücü ol
madı. 

Bu iki eseri «Ko
canın telaşı»; «Memiş 

·Çelei~>>, << İki fidan ibir 
yılan», <<Mürebbiye» 
ve iki :terceme eser 
«Klaretin sekiz gün'. · 
fük askerliği» ile «Ma
mezel Nituş>> takip et
ti. 

Benliyan Opereti 
Arşak Benliyaıı 

(Resim : Bülend Şeren) 

1911 de üç aylık hususi 1bir angajmanla Lon
draya gitti. 

Şöhretini _ölümüne kadar muhafaza etti. 
Ölümünden on güri evvel bir Leblebici mati
nesinde birdenbire hastalandı; doktorun mut
lak yasağını dinlemeyerek ayni akşam «Aşık
lar» komedisinde oynadı, bu da sahneye son 
çıkışı oldu, o akşam evinde yatağa düş-dü ve 
9 nisan 1923 de vefat etti. 

Şarkılı piyesler oynadığı halde sesi yok
du, muvaffakiyetr temsil -ettiği -karaktere inti
ba-k kudretinde idi. Bir operet topluluğunu 
arızasız ve fasılasız on üç yıl yaşatmış olması 
kudretine büyük delildir. Horhor Ağadaki ha
tırası görenlerin hafızasından asla silinmemiş
dir. Operet heyetini teşkil eden arkadaşları 
onu daima temiz elli insan ;bulmuşlardı. Sero
pe Benliyan ile karışdırmamak içiri buna «Kü
çük Benliyan>>, Öbürüne de «Büyük B,enliyan» 
diyenler vardır. 

BENLİYAN (Dr. Mi
nas Bey) - Aslen 
Edirnelidir. 1875 de 
Askeri Tı;bbiye Me~te
ıbinden mezun olmuşa 
tur. 1877 - i878 yıllan 
Osmanlı - Rus Harbi 
ve Bosna - Hersek İh
tılal ·hareıketleri esna
sında, Tür-k Ordusun
da, hizmet.Jeri sebket
miştir. Keza, Edirne, 
Basra, Karamsar ve. 
ESikişehirdeki Askeri:1 

Mahmud Yesari 

,birliklerde vazifede 'l~:ı-ı 
ıbulunmuış.tw-. 1908 de ,, M"· in• B 

1
. . as en ıyan 

'binbaşı rütbesini haiz- (Resim: o.z. Çakaloz) 
ken vefat etmiştir. 

Kevork Pamukciyan 

BENLİYAN (Dı·. Parımak Bey) - Dr. Minas 
Benliyan'ın amcazadesidir. 1846 da Edirne'de 
doğup, 16 nisan 1918 de İstanbul'da vefat et
miştir: Şişli Ermeni Mezarlığında medfundur. 

Dr. Panınak Bey, 15 haziran 1874 de «Pa
runak Ohannes Efendi» kaydiyle Askeri Tıb
biyeden mezun olmuştur. Önce, 1877 - 1878 
yılları Türk- Rus Harbine iştirak etmiştir, 
Müteakiben, askeri vazife ile •bir sene Arna-

. vutluk'-da ve bir sene de Edirne'de :bulunmuş
tur. Binbaşı rütbesiyle dört sene Bağdat ve 
Basra'da Kürd İsmail Paşanın ordusunda biz• 
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metleri seıbketmiş

tir. 1908 de, İstan
bula avdet ederek, 
kaymakam rütbesi 
ile Gümüşsuyu Has 
tahanesine t a y i n 
edilmi'ştir. 1911 de 
miralaylığa terfi 
ederek, vazife ilf3 
önce nedeağaca, 

sonra da Yemen ve 
Hudeyda'ya gönde
rilmiştir. Bilahare 
istanıbula dönerek 
t e k a ü d e sev
kedilııniştir. 1912 -
1918 yılları BaLkan 

Paruııak Benliyan 
(Resim : O.Z. Çakaloz) 

Harbi .esnasında yine fiili vazifeye çağrılarak 
Taşkışla Hastahanesinde ·hizmette 'bulunmuş
tur. Bundan s9nra nihai olarak emekliye a~ıl-
mıştır. . 

(Noıt. G.erek Dr. Parunak Bey, gerekse Dr. 
Minas · Bey Benliyan hakkındaki işbu yazılar, 
müteveffa Dr. Arto Mezburyan'ın «Ermeni 
Tabibleri» adlı çok değerli eserinin gayrı mat
•bu olan ikinci· cildinden istifade edilerek ka
leme alınmıştır). 

Kevork Pamukciyan 

BENLİ\' AN (Rozali) - Arşak Benliyan'ın 
zevcesi; B~nliyan operet kumpanyasında pri" 
madoiına olarak faaliyette bulunmuş v,e fevka
lade güzel sesiyle ün salmış bir sanatkardır. 
Bulgaristan'da doğmuş olup annesi Rum ve 
babası .Bulgarµır. 195l yılı bidayetinde Var
na'da vefat etmiştir. 

İkinci Meşrutiyetten . sonra, zevci Arşak 
Benliyan'la 'beraber istanbul'a· gelerek, Reşad 
Rıdvan Bey'in muzahareti i'le, ·birlikde bir 
operet kumpanyası teşkil etmişlerdir. İlk de
fa olarak, 1909 - 1910 sezonunda, Odeon 'l'iyat
rosunda (Bilahare Şark Sineması) Dikran çu
hacıyan 'ın «Leblebici» operetini temsil etmiş
lerdir. Keza, Müsaibzade Celal Bey'in ve Çu
hacıyan'ın diğer operetlerini de sahneye -koy
muşlardır. 1912 de, İstanbul'da ve Türkiye'de 
çevrilen ilk filmler olan «Börekci •kızı», «Besa» 
ve «Himmet ağa'nın izdivacı» adlı · filmlerde 
Hanımefendi rolleri al~ışdır. 

Rozali Benliyan, güzelliği ile de ·bazı tanın
mış şahsiyetleri kendine · celbetmiştir. Bunlar 
arasinda Prens Saadettin Bey, Faik Reşad Bey 

ve Burhanettin Bey adlı bir zabit zikrolun
maktadır (B.: Benliyan, Arşak). 

Kevork Panıukciyan 

BENLİY AN yahud BENKLİY AN (Serov
pe) - Türkiye'de Tiyatro ve Operet tarihinin-. 
en eski ve en mühim simalarından biridir. 
1835 de Beyoğlunda doğmuş ve 1900 de İs
kenderiye'de vefat etmiştir. Aşağıdaki satır
lar, Sarkis Tütüncüyan'ın (edebi mahlası: Şa
rasan) «Türkiyede Ermeni sahnesi» adlı erme
nice kıymetli e~erinden alınmıştır. 

<<Orta halli •bir. ailenin evladı olan Serov
pe, ;erkenden iş hayatına atıldığı için hiç tah
sil görmemiştir. Sahne bayatı, 1857 -1858 yıl
larında Hasköy tiyatrosunda •başlamıştır. Bu
rada, Mağa-kyan ve Acemyan tarafından veri
len temsillere amatör olarak iştirak etmiştir. 
1861 de, Şark Tiyatrosu tesis edilirken, Ben.,. 
liyan'ın · da hizmetleri sebketmiştir. Bu işe o 
kadar :büyük ·bir şevkle sarılmıştır ki, mezkur 
tiyatronun suflörü Romano Sedefciyan'dan 
ermenice · okuyup yazmayı öğrenmeğe başla
mıştır; iıe büyük gayretdi ki o zamana kadar 
rollerini arkadaşlarından dinleyerek ezberler
miş. Bu husus hafızasının ne kadar kuvvetli 
olduğunu göstermektedir. Muasırlarının ifade
sine göre, :bu kaaıbiliyeti ömrünün sonuna ka
dar muhafaza etmiştir. Şark Tiyatrosunda 
temsil edilen piyeslerde, en fazla hasım rol
leri deruhde etmiştir. 

1861 de, Ekşiyan'ın kumpany:;ı.sı ile İz
mir'e gitmiştir. Avdetinde, ~866 de mumailey~ 
hin sahneden çekilişinden sonra, kendini kA"." 
milen kahramanlık rollerine . hasretmiştir .. 
1864-1866 yıllarında, arasıra Şarık Tiyatrosu
nun ve N aum'un temsillerine iştirak etmiştir. 
1867 -de, nihai olarak Güllü Agop Vartovyan'ın 
tiyatrosuna intisap etmiştir. Bu meyanda, yaz 
mevsiminde, Üsküdar'da, Aziziye Tiyatrosun-

- da verilen. temsillere de katılmıştır. 1878 yilı
na kadar, devamlı olarak bu kumpanyada bu
lunup, tiran ve faziletli ·baba: rolleriyle ,büyük 
şöhret kazanmıştır. Bu dtıvrede Benliyan ak
törlükle ~ktifa . etmemiş, aynı zamanda bale 
öğretmenliği v-e tiyatro müdürlüğü gibi mü
him ve mesuliyetli vazifeler de deruhde et-: 
miştir. 1872 • 1873 yıllarında, Gedikpaşadaki 
Güllü Agob'un tiyatrosunun repertuvarında 
yer almağa :başlayan ilk operetlerin ,temsille
rinde onun da mühim rolü olm~tur. Hatta. 
hazı besteleri olduğu da söylenmektedir. M~
sela, «Bohemya hırsızları» operetinde «Hır-
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sızlann Dansi» onun eseridir. Benliyan'ın yıl
dızı 1857 den sonra daha fazla parlamağa baş
lamıştır. Zira, · mezkur tarihde •bir op,eret he
yeti lrnrmağa muvaffak olmuş ve önce Edirne
ye hareket etmiştir. Bu, kendine şöhret temin 
eden turnelerinin ilki ·olmuştur. Az sonra, kum
panyasının bir kısmı istanbul'a dönerek, bu
radan da Adana'ya hareket etmiştir. 1879 ni
san ayında tekrar İstanbul'a avdet etmiştir. 
Ertesi yıl, Selanik, Kavala, İzmir gibi şehi_r
lerde ve Limni, Midilli gibi 'bazı adalarda · da 
tamsiller vermiştir. 1883 yılı sonlarına kadar 
Yunanistan'da kalmıştır. Burada da verdiği 
temsillerle büyük alaka ve takdir kazanmıştır. 

O zamanlar Atinanın en büyük gazetele
rinden Efimeris şunları yazmıştır: «Biz ,niçin 
bu kadar geri kalmışız? Bunlar bugün Atina
ya geldiler, yarın medeniyetin baş şehri Pari
se niçin · gitmesinler? Benliyanın operet heye
ti Falerde «Madam Angontin kızı» operetini 
türkce olarak sahneye koydu. Fransızca pi
yeslerdeki temsil ve şarkı okuma kudretleri de 
aşikar. Hakları, h,erkesin takdirini kazandı

lar». 
1884 yılı baharında, Benliyan, kumpanya

'Sı ile birlikte tekrar İstanbula avdet ederek, 
altı aylık ,bir faaliyetten sonra, 36 kişilik he
yeti ile Mısıra hateket etmiştir. 1885 yılı kış 

. mevsimini burada geçirerek Kahire'de de ün 
·salmıştır. 1887 yılında tekrar Mısıra gelip, bu 
defa Hıdiv Tevfik Paşa'nın himayesinde tem
siller vermeğe başlamıştır. Hıdiv, 'kumpan
yaya, 150 Napoleon altunu da hediye etmiştir. 
Fakat bu paranın taksiminde Benliyanla ak
törler arasında ihtilaf çıkmıştır. Diğer taraf:. 
tan, bir temsilde, Hıdiv'in, Benliyan tarafın
-dan alenen rencide edilmesi üzerine Saraydan 
iard edil~iş ve ·böylece bir müdd;et sonra kum
-panya dağılmıştır. Mad·di bakımdan da müş
kül duruma düşerek, 1896 da gençlerle birlik
de yeni bir. heyet kurmak için teşebbüste bu
lunmuşsa da, muvaffak olamamıştır. Son de-· 
rece sefalet içınde vefat eden Benliyan'ı;n 
cesedi birkaç gün odasında aranmadan kal
mıştır. 

Benliyan'ın ' diğer bazı meziyetleri de 
şunlardır: O, son decere müşkülpesend bir ak- . 
tör olmuştur: Mesela, -Vartovyan Tıyatrosun
da bulunduğu zaman dekorlar çok zengin imiş, 
şöyle ki, Üsküdar Aziziye Tiyatrosunda yaz 
mevsimi temsilleri bittikten sonra, bunları Ge
dikpaşa 'ya nakletmek için 8-10 manda araba-

sına fütiyaç hasıl olurmuş. O, yerli ve yaban
ci piyes ve operetlerde en fazla baş hırsız rol
leri denihde etmiştir. Aynı zamanda:, mükem
mel bir ses sanaıtikarı (davudi,· ı. baso) da ol
muştur. 

Benliyan bazı talebeler de yetiştirmiştir. 
Bunl_ar meyanında, Onnik Güreğyan, Mihran 
Kuyumcuyan ve Ervant Benliyan başta gel
mektedirler. 

Kevork Pamukciyan 

BENLİ YUSUF HİKA. VESİ - On doku
zuncu asırda söylenmiş ·bir meddah hikayesi
dır; tanziım . idüb söyleyen meddahın adı tes
·bit edilemedi; Üsküdarda Toptaşmda otu
rur Eskizagralı Mehmed Bey zevcesi ve kendi
si de oralı olup 1940 - 1945 arasında 85 -90 
yaşlarında vefat etmiş olan Fatma Hanımdan 
dinlenmişdir : - · 

İkinci Sultan Mahmud zamanında ve he
nüz Yeniç~riler durur iken İstanbulda Çarşam
bada Kırkyamalı Mehmed Ağa adında hasis 
bir zengin varmış. Denizde gemileri, karada 
hanları ve hamamları,· çarşıla,rda mağazaları 
gürül gürül işler, para küreklerle gelir, Meh• 
med Ağa aUınlarım küplere istif eder, evinde 
karısı v,e çocukları, üst baş dökük, bir terliği,· 
bir pabucu · beş yıl giyerek inim inim inler, 
ekmeğe peynirle zeytini katık eder, adamla
rı da gündefütlerinin, aylıklarının dışında bir 
metelik bayram hasisi, bir mangır ağalık ih
sanı görmezlermiş .. 

Bir gij.n Kırkyamalının kulağına havsala
sının alamıyacağı bir laf çalınmış: 

- Üsküdarda Topkapısında Benli. Yusuf 
Bey diye 'bir zengin var, konağının kapılarını 
ardına kadar açmış, sofraları kurdurmuş, do
natmış, her gün öğle ve akşam ahaliye ziyafet-

· ler çekiyor .. Hatta konak kapısında, düğün evi 
. gibi davul çalarak misafir topluyorlar!· .. demiş

ler. 
Kırkyamah da «akıbeti .kaldırım üstünde 

yalın ayak_ sürünmek, şu sefihi göreyim» de
miş, üç akçe dolmuş kayık parasını gözden çı
karmış. Üsküdara gitmiş, ie-keleden Toptaşının 
yolunu tutmuş, ve davul sesinden Benli Yusuf 
Beyin konağını kolayca bulmuş, hemen: 

- Buyurun efendim! demişler. 

Kı..rkyamalıyı sofraya oturtmuşlar,. çorba
sından kuzu dolmasına, böreğinden baklavası

. na, belki kırk kap yemek çıkmış .. Cıkmış ama 
• J 
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lokmalar Kır-kyamalı Mehmed Ağanın boğazın
dan kendi malıymış gibi güç geçermiş .. 

Yemekten sonra beyin huzuruna çıkmış : 
- Bey oğlum, saygısızlığımı affedin, bu 

varlığın kaynağı nerede? .. Bu parayı alın teri 
ile sen mi kazandın? diye sormuş . 

Benli Yusuf gülmüş: 
- Hayır .. demiş .. Görüyorsunuz ki, gen

cim, bu serveti alın teri ile kazanmama im'kan 
yok,. Ben hasis bir herifin uşağı idim, efon
dim, yemedi, yedirmedi, akibet öldü, üç arşın. 
kefen ve bir tahta tabutla mezara girdi.. Ha
nım da imamı çağırdı, ni-ka-hımızı kıydı\rıp 
beni konakta ·baş köşeye oturttu, onun yiye
mediğini safayi hatır ile biz yiyoruz, yedire
mediğini d,':l davul zurna ile misafir toplayıp 
yediriyoruz ... 

. Kırkyamalı bir fenalık geçirmiş , tam kal
kıp gidece'k, gözleri duvara asılı bir davula iliş
miş: 

· - Bey oğlum .. Ya bu davul ne için? .. 
Diye sormuş.. Benli Yusuf bu sefer -bir 

kahkaha atmış: 
- Ha!. '. demiş.: O da mühim ... İşittim ki, 

Çarşambada jbenim rahmetli efendimin eşı 

Kı:rkyamalı Mehmed Ağa adında bir adam daha 
varmış .. Onu da Çarşambadaki kon~ğın kapısı 
çnünde çal_dırmak için hazırladım! 

Kıryamalı boynunu bükmüş: 
- Bey oğlum, sen şu davulu ver, omuz

layub götüreyim de sana zahmet olmasın, ya
rından tezi yok kapımda dendi elceğizimle çal
mıya başlarım! demiş. 

BENLİZA.DE ÇEŞMESİ --' Rumelihisar
rındadır; Rumelihisarı Camiinin batı tarafına 

kaldırılmış olan ayakyolları yanındadır; ·bir on 
sekizinci asır yapısı olup Fa.ti-hin azametli ka
lesi ile beraber ibu köyü süsleyen eserlerden-
dir; kitabesi şudur: . 

Maşallah 

Sahibül hayrat vel hasen;U 

BenlizAde Ahmed Raşid Efendi 

Hicri 1191 (M. 1777) 

İhsan Bamamioğlu 

BENLİZA.i>E MEKTEBİ - On sekizinci 
asır ricalinden Benlizade Ahmed Raşid Efen
dinin hayır eseri bir sibyan mektebidir, Da
rüşşefaka civarında · Otlukcu Yokuşundadır; .·,4 
altındaki sebil ile beraber •harab bir haldedir;Lfa 

halk ağzında <<Kovacıdede Mektebi» diy'e anı..: 

lırdı; yanında bir de hazire vardır. 

BENLİZ.ADE SEBİLİ - Darüşşefaka ci 
varında Otlukcu Yokuşunda, hayır sa1hibi Ben
lizade Ahmed Raşid Efendinin Mektebinin 
altındadır ; İzzet Kumbaracılar «İ-stanbul Se
billeri» adlı eserinde hicri 1254 (Miladi 1828} 
tarihinde yapıldığım kaydederek: «Dört pen
cerelidir, pencerelri adi demir çu,buklu olup
harab bir .haldedir>)--diyor. 

Turirtg Kulü'b Belleteninin bir nushasın.:. 
da da « Darüşşefaka Caddesinde, Darüşşefa
kaya inen köşe başında Benlizade Mektebi, se
bili ve haziresi muhafazası ıca'b eden kıymetli 
eserlerdir» deniliyor. 

BERABERLİK SOKAĞI . - Has:köyde 
Piriçavuş Mahallesindedir, Meşveret Sokağı 
ile Saitbey Sokağı arasında uzanır; Taşkesen, · 
Hörgüç sokakları ile J>irer dört yol ağzı yapa
rak kesişir (bu sokaklar di·k meyilli-toprakyol
larıdır); Meşveret Sokağı kavuşağmdan yürün
düğüne göre, evvela dik ·bir toprak yokuş ola
rak başlat, sonra düzleşir; 'bağçeli, kimi tek . 
katlı, kulubemsi, kimi iki katlı eyler arasın-
dan geçer (Kasım 1960). Hakkı Göktürk 

BERAR MAHAR.ANESİ (PRENSESİ) DÜR
RiŞEHV AR HANIM - Son Osmanlı halifesi 
Abdülmecid Efendinin kızı olup küçük yaşda 
iken Türkiyede ·hilafetin ilgaası ve Osmanlı Ha
nedanı erkanınm yurd dışına çılcarılması üze
rine babası ile ,bera·ber Fransada Nis şehrine· 
· giden Dürrişehvar Hanım {B. : Abdülmedd) 
Hindistanın müslüman !hükümdarları · arasın-

. da dünyanın en z~ngin siması olarak tanınmış. 
Haydara·bad (BerarJ 
nizami Osman Han,ın 
büyük oğlu ve veliahs 
di Azam Caıh ile evlen
miş ve Türkiyeden ay
rılışından yirmi üç se
ne sonra 1946 yılının 
kasım ayında lbir Av

. rupa seya'hatından dö
nerken Türkiye Cum-
1huriyeti hükumetinin _ 
müsaadesi ile vatanı
na, bu arada İstanbu
la uğramışdır. Aşağı~ 

daki satırlar günlük 
gazetelerden alınmışdır. 

Berar Prensesi Dürri
şehvar 

(Resim: B. Şeren) 
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«Haydarabüd Nizamının gelini Prenses 
Dürrişehvar .hu.gün saat. 11,45 te İngiliz de
nizaşırı hava yollarıp.111 bir uçağı ile Mısırdan 
Ankara ya gelmiştir. Prenses ayni uçakla İs
tan bul istikametinde yoluna devam etmiştir. 
Hava. alanındaki kısa dinlenme müddeti zar
fında bir çay içen Prenseste uzun müddettir 
görmediği Türkiyeye gelmiş olmaktan doğan 
bir heyecan sezilni.ekte idi. Kendisi de bunu 
belirtmiş, ayni zamanda çok sevinçli oldı,_ığu

nu da söylemiştir. 
«Prenses Dürrişehvarın İstanbulda bir 

h~fta kadar kalacağı sanılmaktadır. Ankara 
hava garındaki dinlenmesi sırasında İstanbulu 
ço,k özlediğinden bahsetmiş, ·fakat ayrılalı çok 
zaman geçtiğinden şimdiki halde İstanbu-. 
luıi semtlerini bile iyic_e ayırd edecek vaziyet
te olmadığını ilave etmiştir»· (12 kasım, Cum-
huriyet). · 

«Evvelki akşamdanberi turist sıfatiyle 
şehrimizde ·bulunan Prensed Dürrişehvar, dün 
akşam saat yirmiye kadar Park O.teldeki dai
resinde istirahat etmiş; .saat. yirmiden sonra 
otomobille Tarabyaya kadar bir gezinti yap
mıştır. 

«Milli Şefimizin kalemi mahsus müdürü 
ve yaverleri dün Prensesi ziyaret etmiş ve 
Milli Şef tarafından Prensese gönderilen bir 
hediyeyi sunmuştur. Prenses, kalemi mahsus 

· müdüründen Milli Şefimize teşekkürlerinin 

bildirilmesini rica ettikten sonra öğle yemeği
ni yemiştir; yemekden sonra Tarabyaya ka
dar ·bir otomobil gezintisi yapmıştır. 

«Prenses, İstanbulda Çamlıcada bir köşk
te doğmuştur. Bu köşk şimdi Mehmed isminde 
bir tüccarın tasarrufunda ,bulunmaktadır. 

Prenses dün maiyeti vasıtasiyle köşke telefon 
ettirerek doğduğu -bu köşkü ziyaret etmesine 
müsaade edilip edi,l,ıniyec~ğini sormuş, köş-·· . 
kün sahibi, derhal ziyaret edilebileceği ceva
bını vermiştir. Bu sebeple Prensesin .bugün• 
bu köşkü ziyaret etmesi muhtemeldir» (22 ka
sım, Cıvnhuriyet). 

«Prens.es Dürrişehvar misafireten ikinci 
gün olarak ·bulunduğu şehrimizde, dün öğle
den evvel saat 11 e kadar-Park Oteldeki dai
resinde ziyaretçilerini kabul etmiştir. Bu zi
yaretçiler arasında, eski ısaray nedimeleriyle 
Prensesin çocukluk arkadaşları da bulunmak-
ta idi. . 

«Prenses, öğleye doğru Park Otelden ay-

rılmış, öğle y_emeğini akrabalarında y,emiş ve 
bazı ziyaretlerde bulunmuştur. 

«Akşama doğru tekrar Park Otele dönen 
Prenses Dürrişehvar yemeği burada yemiş ve 
akrabalarindan, Enver Paşanın kardeşi emek
li General Nuri ve Enver Paşanın çocukları ile , 
beraber Şehir Tiyatrosuna gitmiş, <<Sanatkar 
Aşkı» piyesini seyretmiştir. 

«Prenses, tiyatroya gelirken siyah ipe'kten 
bir elbise ve siyah astragan bir kürk giymişti. 
Göğsünde gayet kiymetli bir broş vardı» (23 

. kasım, Cumhuriyet). 
Berar Mahra.nesi Dürrizehvar İstanbul

dan tekrar An,karaya dönmüş, Türkiye Cum
hur Reisi İsmet İnönü tarafından kabul edil
miş ve oradan Haydarabada hareket etmiştir. 
İstanbulda kaldığı günlerde gazeteciler ile ko
nuşur iken Büyükşehir hakkındaki duyguları
nı ve kendi hayatını şöyle anlatmıştır: 

«Dokuz yaşında iken ayrıldım İstan·bul
dan .. Küçüklüğüm daha ziyade Çamlıcada geçs 
ti. Çamlıcaya ait hatıralarım pe,k yok.. ;Fakat 
çocukluk intibalarım var. Bilmem bunlar kay-
da değ_er şeyler midir?.. · • 

«Iİindistanda evlendiğim zaman onaltı 
yaşında idim. Zevcim Azam: Cah. ise yirmi 
dört yaşlarında idiler. Biri on iki diğeri- sekiz 
yaşlarında iki oğlum vardır ki, Bereket Ali 
Han adını taşıyan -büyük oğlum gaayet güzel. 
türkçe bilir ve konuşur. 

«Haydara•bad Sarayında daima tür-kçe ko
nuşurum. Esasen Haydarab.adlılann kabul 
.ettikleri dilin müıhim bir kısmını türkçe keli
meleri teşkil eder. 

«Kızkardeşim Prenses Nilüfer de Hindis
tandadır, zevcimin küçük kardeşiyle evlidir. 

«Hayatım çok sade geçer, daha ziyade 
oğullarımın tahsil ve terbiyeleriyle çok yakın
dan meşgul olurum. En 'büyük zevklerimden 
biri de Hindli aşçılarımıza alaturka yem.ekler 
öğretmek ve tavsiye etmektir. 

«Hindistanda TürJ,ciyeyi ve. Türkleri çok 
severler» (Gece Postası). 
* Berar Prensesi ıDürrişehvarın resmi, hir 
zühul eseri hu ansiklopedide Behobal Mihra• 
cesi mad-desine de konmuştur. 

BERBER - Garb türkçesine italyancadan 
girmiş bir kelimedir, «barbiere» den bozma
dır; sakal kesen manasına ise de, saç ve sakal 
kesen ve düzelten esnafa verilmiş isimdir; 
arabcası «hallak» dır (B. : Berber, ·berber dük-



BERBER - 2514 - İSTANBUL 

kanları, berberler). 
Düzgün lisan bakımından ,bağdaşamamış 

kelimelere, ·bir kelimenin t~krarı ile kulağı 
tırmalp.yan ahenk bozukluğuna misal olarak 
lügata geçmiş çok meşhur bir cümle berber 
üzerinedir : 

Bir herber bir berbere bre berber gel be
raber bir berber dükka.nı açalım demiş. ,,. 

Kesin hakikatin gözle görüldüğü zaman 
anlaşılacağı yolunda darbı mesel : 

«Berber saçım ak mı? Önü_ne düşdüğün
de görürsün!» 

BERBER. - İstanbul argosunda çok ko
nuşan, geveze adam, yine arıgo tabir ile <<tı
raşcı» (B. : Tıraş; Tıraşcı); misal : 

- Kafam kazana döndü be.. senin Hoca 
geldi, bilirsin, berberdir moruk, tam üç saat 
çenesi durmadı ,be ... 

BERBERBAŞI . SOKAĞI - Kadıköyüıi
de, Gazhane semtindedir, Uhuvvet Sokağı ile 
Yenidünya Solcağı arasındadır; Uhuvvet So
kağı kavuşağından gelindiğine gör,e, iki araba 
genişliğinde, kabataş döşeli, merdivenli bir 
sokaktır. İki kenarı boyunca birer katli kagir, 
ahşab, 'bir kısmı bağçeli evler orta halli aile 
meskenleri görülür; kapu · numaralı 2 - 18 ve 
1 - 25 dir; Kayde değer başka hususiyeti yok-
tur (kasım 1960). · 

Hakkı Göktürk 

BERBER; BERBER DÜKKANLARI BER
BERLER - İstanbulda eski halini, dekorunu 
muhafaza eden tek berber dükkanı kalmamış
d;ır. 

İstan'bulun fethinden Kanuni Sultan su~ 
leyman zamanında kahve keyfinin yayılması
na ve Büyükşehirde ilk kahvehanelerin açıl
masına gadar, 1berber dükkanlarının nasıl yer
ler olduğu hiç bilinmiyor · (B. : Kahve, l(ahve-
haneler). · 

Kahvehaneler açılıp, ·büyüklü küçüklü 
şehrin her tarafına yayılınca, berber dükkan
ları istiklalini kaybetti ve kahvehanenin bir 
köşesinde yerleşdi, berber esnafı da· kahveci 
esnafına yamak sayıldılar. 

On yedinci asır ortasında, amansız bir 
müstebid olan Dördüncü Sultan Murad bütün 
Türkiyede -kahve içmeyi yasak idiib kahveha

neleri kapattığında, berberler yine müstakil 
oldu. Fakat ·bu padişahın ölümü ile ·bu ceberut 
yasağı da kalkdı ve berber· dükkanı yine kah
vehanenin içine girdi; ,bu devir Yeniçeri Oca-

ğının kaldırıldığı 1826 yılına kadar, hemen iki 
asra yakın devam etti. 

Yeniçerilerin son devrinde bütün İstan
bul esnafı arasında kahveciler ve berberler de 
yeniçeri ocağına kay~dlı, yahud yeniçerfük gü
der, yeniçeri taslakcısı idi; yeniçeri zorbala
rının hemen hepsinin de gaayet mükellef ·bir 
veya biı:kaç dane irad kahvehanesi vardı; kah
vehaneler de· türlü uygunsuzluk, fisik ve fuh
şiyatın gözgörn yapildığı yerler olmuşdu. 1826 
da Yeniçeri Ocağını kanlı bir şehir muhare
besi ile kaldıran İkinci Sultan Mahmud, ayni 
günler içinde İstanbulda ne kadar kahvehane 
varsa kapatti ve İstanbul şehri birden berbe~~ 
siz -kaldı. _ 

Esnaf gedik usulüne tabi idi (B.: G.edikj; 
berber gedikleri. de lrnhvehane gediklerine 
bağlı idi; İkinci Mahmud kahvehaneleri ka
payınca, berberlerin dükkan açabilmeleri için 
yeniden berber gedikleri ihdas edildi. 

Vak'anüvis Lütfi Efendi H. 1243·(M. 1827-
1828) vekaayii arasında şöyle anlatıyor : -

«Vak'ai Hayriyeden sonra Dersaadet ve 
Boğaziçinde ne -kadar kahvehaneler varsa 
ocakları yıkılarak sed ettirilmişdi. Bunların 

ekser esbabı' fukaradan olduklarından başka 

ehalinin tıraş olması ve teneffüs etmesi için_ 
bu kahvehanelerin berber ·dükkanına tahvil ile 
evkafı hümayundan Berber Gediği namı ile 
müceddeden sened alınarak bazılarının 'küşa
dına ruhsat verildi». 

Bir müddet sonra, tarihini maalesef tes
bit edemedik, ,kahvehaneler yine açıldı; yine 
her kahvehanenin bir köşesine bir berber-yer- ' 
leşdi; fakat •berberler kahvehanelere müstakil 
gedik sahibi olarak girdiler. Bir kısrm 'berber
ler de dükkan istiklalini muhafaza ·ettiler. 

İkinci Abdülhamid zamanındadır ki av
rupa-kari berber dükkanları açıldı ve kendi
lerini eski usul ·berberlerden ayıi'mak için «p~
rukar» adını aldılar. -İstanbul :berberliğinde 
-büyük inkilabdır; bellerden fıitalar, peştemal
lar atıldı, 'yerini ;beyaz patiskadan iş gö,ı:ıilekle
ri aldı, sabun leğende el ile köpürtülür, sakal 
kılları el ile yıkana ovula yumuşa-tılır iken, 
yerine sabun tasları ve tıraş fırçaları kaaim 
oldu; yalın aya,klı, ayakları nalınlı takunyalı, 
kolları sıvalı çıraklar da beyaz gömlek, çorab, 
pabuc giydiler;_ makasın, usturanın yanına saç 
makinaları kondu; sıtıllar tamamen kalkdı, 

müşteriler peykeye oturtulur, dize yatırılır 

iken, baş yastıklı berber koltukları kullanıldı. 
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Gün günden .eski berberler azaldı ve yerleri
ni perükarlar aldı ve nihayet Cumhuriyetinki
labında da «perükar>> adı terk edilerek Ber
ber, bu yeni dükkanlara da alem oldu, lakin 
yeni berber dükkanlarının eski -ber.ber dük
kanları ile hiç bir ilgisi kalmamış idi. Yuka
rıda da kaydettik, zamanımızın berber dük
hanlarına bakarak ,eski dükkanlar hakkında 

bir fikir edinmek mümkün değildir. Eski ber
ber dükkanları hakkında on sekizinci ve on 
dokuzuncu asırlarda İstanbula gelmiş yabancı 
ressamların yapdıkları resimlerden müb'nem 
bir fikir edinebilmekdeyiz. Eski narh defter
leri ile esnaf nizamnamelerinde de ,berberler · 
hak,lunda mühim kayıtlar vardır, :bunlardan da 
berber . dükkanları hakkında bazı hususiyetler 
ögrenilebiliyor. Rind ve külhanı şairler de :ber
ber civ·anlarını medih yollu yazdıkları man
zı).melerde 'berber kıyafetleri, tıraş µsulü ve 
dükkan adab ve nizamı hakkında malumat ver
mektedirler. 

Eski berber aynı zamanda sünnetci, dişci 
ve hacamatcı idi; kellik, uyuz, sıraca, egzama 
gibi cild hastalıkiarına da ilaçlar, merhemler 
yapardı; ç.~idli ihtisas sa:hi'bi mutatab-bib . idi
ler. 

Dükkanların zemini (ki ekseriya bir k-ah
vehanedir) taş veya tuğla döşenmiş olmak 
şart idi. Usta, kalfa ve çırak, :berberler dükkan
da •bellerine gaayet temiz ve ekseriya ibrişim
den dokunmuş peştemal, futa bağlamak ve 
ayaklarına nalın veya ·takunya ıgiymek. niec
buriyetiride idiler; kalfalarla çıraklar ise yaz 
ve kış nalın veya takunyalarını yalın ayak, 
çorabsız ,giyerlerdi; çorab kirli olabilirdi, 
kirini ,göstermese pislikdi, •gösterse iğrenç 
idi, her ıhangi bir sebeple veya : itiyad ile 
ellerini ayaklarına götürebilirlerdi; halbuki 
ayak çıplak olursa· temiz tutulma mecburiyeti 
hasıl oacaktı. · Kollarda daima dirseklere kadar 
sıvanmış omak şarttı; gömlek ve mintan yen
eri kirlenmiyecek, müşteri de kirli veya kir
lice 'bir kol yeni yerine tertemiz -bilekler ve 
kollar görecekdi. 

.· Tıraş dizde yapılırdı. Müşteri peykye otur
tulur, bçrber yüzün iki tarafındaki sakal kılım 
ustura ile kazıyıp · aldıktan sonra evvela sol 
ayağını müşterinin oturduğu peykeye dayar, 
dizine temiz -'bir peşkir koyar, mü~terinin -başı
nı dizine yatırır_ sağ tarafını perdahı eder, 
sonra sağ ayağını dayar, ,başı öbi,ir dizine alır, 
sol yanağı perdaht ederdi. 

Sabun hususi yapılmış berber leğeninde 
el ile köpürtülür, ve yüz kılları •bu sabunla ve 
yine el ile iyice yıkanub oğularak yumuşatıl
dıktan sonra ustura vurulurdu. Tıraşdan son
ra da mutlaka baş yıkanırdı_; ,baş da «stil» altın
da yıkanırdı. Stil, ,berber dükkanların-da tava
na asılmış orta büyüklükde ve ekseriya bir 
maşraba yahud küp şeıklinde su kabıdır; dibin
cte·•bir musluğu vardır; ._ baş yıkanır i}cen çırak 
oğlan leğen tutar, 'berber de sıtıldan akan su 
ile başı yıkardı. Stıl, ber·berin haline, vaktine, 
dükkanın mevkiine, semtine, dolayısı ile müş
terilerinin. içtimai durumuna göre -toprakdan, 
kalaylı :bakırdan, yahud gümüşden olurdu. Stıl
lar hazan da duvara çakılmış uzunca bir demir 
çubuğa asılırdı. 

Çırak oğlanların bir vazifesi de, ustası_ ve-
ya kalfası müşteriyi tıraş eder iken ·hasırdan 

yapılmış zarif yelpazelerl.e sinek kovmakdı. 
Be~berler tıraşa •başlamadan ustura bile

dikdikleri ·-kayışı da bellerine asarlardı. 
On -dokuzuncu asırda ya·şarnış kalender 

şairlerden · Beşiktaşlı Gedai (ölümü · 1887 -
1889), bir nevcivan berber ş3nında yazdığ1 ga
zelde (B. : Berber Civanları), eski berb.er kıya-

İstanbul Berberi 
(Bir XVII. asır minyatüründen) 
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feti ile bir tıraş sahnesini gaayet renkli ve 
canlı tasvir etmekdedir: 

İbrişim ·fôta güzel ·gerçi yaraşmış beline 
Sırma tasmalı nalın payine, mikras eline .. 

·········•····························· ·························· 
Sığayım kollarını, al ele aıtun leğeni 
Yüzümün kaaresine bakma, tıraş eyle beni 
Dizine baş koyayım, koklayayım gül bedeni 

Ucu sırmali kayış belde, mede~ elde bıçak 

İstanbul berberleri hakkında en eski 'ka
yıd Onyedinci asrın büyük muharriri Evliya 
Celebinin Seyyahatnamesinde. Dördüncü Sul
tan Murad zamanında yapılmış muazzam ,bir 
Ordu - Esnaf Alayını tasvir eden sayfalar ara
sındadır. O tarihde kahvehaneler kapalı oldu
ğu için berberlerin, kesin bir hakikat ifade et
memiş de olsa, kaç dükkan ve kaç nefer olduk
larını yazniamışdır; şöylece anlatyor : 

<<Esnafı Berberan - Adem Aleyhisselam
dan Hazreti İbrahim.e gelinceye kadar Cemii 
beni adem keysu_dar (saçlı) idi, ber'ber nedir · 
hiç bilmezlerdi. Cena·bı Hak Hazreti İbrahime 
ka'beyi bina etmesi için ferman 1buyurdukta 
edayı haç ettikten sonra Mine pazarında -key
sillarını yolunmağı da -emretti. Hazr.eti İbra
·him oğulları İsmail ve İshakı da tıraş eyledi. 
Bu veçhile tıraş, sünneti İ'brahiın oldu. İhtida 
baş tıraş edip berberlere pir olan İbrahim 
Nebidir. 

«Hazreti Muhaİnmed'e. kırk yaşında Nü
büvvet geldiği zaman keysildar idi. Zira cemii 
Haşimi ve Kiireyşi zevat keysO.dar idiler. Ha
la yine sad~tı kiramdan saçlılar-çoktur. Hazreti 
Risalet Mekke'yi fetih buyurdukta Kureyş 

ekabiri gelip ş:e-refi islam ile müşerref oldular, 
Hazreti Risalet gariki sürur ve şadümani olup 
hemen Selman 'Pak'e m_übare-k ,başlarının tıraş 
edilmesini_ emir buyurdu. O halde berberlerin 
piri Selman Pak olmuş olur. Hazreti Ali be
lini bağladı; Selman Bağdad'a karip nehir ke
narında •bir asitanede medfundur. 

«Berber taifesi de alayda tahtırevanlar 

üzerine kurdukları ·dükkanlarını ,gO.nagiln eam
İar, sarı pirincden leğen ve i'brikler ile ve nice 
bin al~man usturaları ile tezyin idüb bellerin
de pak ibrişim peştemallarla nice afitab grbi 
berber civanları şakalar "ider,e,k geçerler». 

Evliya Çelebi on yedinci asırda sünnetci 
-berberleri yüz ve baş tıraşı ider berberlerden 

ayrı ve onlara yamak esnaf olarak kaydediyor; 
ve onlar hakkında da şunları yazıyor: · 

«Esnafı -Berberanı Sünnetciyan - Dükkan 
300 nefer 400. Pirleri Ebül Havakin Muham
med bin Talha bin Abdullahdır; peştemalını 
Selman Pak bağladı; islam ile müşerref olan
ları sünnet ederdi- Bunlar da arabalar üzerine 
dükkanlarını usturalarl.a süsleyüb ·bazı oğlan
ları dükkanlarında dümbelek v.e kudüm ile 
sünnet eder şekilde geçerler». 

Evıfya, sünnetciler gibi, ustura çarkcıları 
ve ·ustura Jmyrukcularını (ustura sapı yapan
ları) berberlere yamak esnaf kaydediyor. 

On sekizinci asrın külhani şairi Haşmet 

Efendi de Üçüncü Sultan Mustafanın ,kızı Hi
betullah Sultanın doğumu şerefine yapılan 

şenlikler üzerine yazdığı «Veladetnamei Hü
mayun» adındaki eserinde, büyük esnaf alayı
nı tasvir ederken berberler hakkında şunları 
yazıyor: 

«GürO.hi •berberanın simberanı ayine tal'
atanı, kimi tavrı· edibane ve kimi tarzı leven-

. da.ne birle -kil ayıbsız -billur gibi _ berrak ve 
saf olan siı:iei şeffafı mir'atı safaların nümayen
dei şikafı çaki gıriban, ve sa.idi bi milyi 'bil
lurın sakların küşayendei pişi nigahı nuzzar 
iderek güzariş oldular». 

_ Yukarıda da kaydetmiş idik, diğer esnaf 
hakkında olduğu gibi, İstanbul berberleri içiıı 
de en kıymetli vesikalardan biri eski resmi 
riarh defterleri He esnaf hak.kında İstanbul ka
dılığı tarafından konulmuş olan esnaf nizamı 
defterleridir. Aşağıdaki satırları Sultan İ'bra
himin ilk saıta·nat yıllarında tanzim_ edilen ·bir 
nizaınnameden alıyoruz: 

«Berberler, · 
«Adam başından bir "akçe alalar. 
«Mürüvveten · bir akçeden ziyade veren-

de, gülsuyu ile riayet edeler. 
« Ve aya:k ·berb.erlerinden maada, dükkan

da oturanlar ibrişim peştemal kuşanup _ pak 
esvap istimal edeler. 

<<Sıtılı ve leğenlerini kalaysız istimal et
miyeler; ve usturalarını gaayet keskin ideler. 

«Tıraş ve hacamat ve cerrahların sanat
larını öğrenmek için şa-kird olanlara"beş se
neden eksikte icazet veriliniye. 

«Ancak tıraş öğr.enmek için şakird olan
lara iki seneden eksikte ıcazet verilmiye. Üç 
ayda ve altı ayda başa çıkup tıraş etmede me
haretleri olanlara taarruz olunmayup elleri 
ham olan4tr, kethüdaları ve yiğit başları mar1-
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fetleri ile geri çırak olup tıraşda üstad olun
-ca 'hizmet edeler. · 

«Yeni usturayı kösereye tutmağ-a iki ak
çe alına. Ve kullanılmış usturayı kösereye · tut
mağa bir akçe alına»., 

B.eşiktaşlı Gedai, sevdiği bir nevcivanın 
.saçlarını kesen bir :berbere latife yollu şöyle 
inkisar ediyor ": 

Esme ey badi saba bir dahi canan iline 
Düşme beyhude sakın keİbi rakibin diline 
Nazar it gözlerimin hun ile memlô: seline 
Şimdi yüz virmez o şôh vakti sehergiih, yine 
Alup ol şiine ü mikrasım berber eline 
Nice kıydın o şebin perçeminin bir teline 

Büyütüp serde yetiştirmiş idim dal fes ile 
Ülfeti gayri yasağ itti gönül herkes ile 
Bağnna taş. mı basup. kesdin ani mikras ile 
Dilerim bari Büdadan iki destin kesile 
Alup ol şiine ü mikrasını berberler eline 
Nice kıydın o şebin perçeminin bir teline 

Yeniçerilik zamanında kahvehanelerde 
maskot, uğur, kazanc tılsımı olarak bir flurya 
yahud kanarya Jmşu 'bulundurulurdu; yeni bir 
kahvehane açılır iken, dükkan hediyelerinin 
en makbulü de mükellef bir kafes içinde :bir 
kanarya kuşu idi; bu gelenek sonra berbelere 
geçdi, her ·berber dükkanında 'bir flurya ya
hud kanarya muUaJrn bulunur oldu. Daha son-

Jstanbul Berberi, XIX. asır sonu 
(Sabiha Bozcalının bir kompozi~yonu) 
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ra bunlara isketeler, sakalar da ilave edildi. 
İstanbulda: Cumhuriyet inkilabına kadar, 

berberlik, dellaklık ile ayni seviye ve mahi
yetde bir meslek görülmüşdür; hatta sarayı 
hümayunda dahi zülüflü ağalardan berber 
olanlar ayni zamanda dellak olurlardı. Ancak 
ayak takımı çocukları berber olur, çıraklığın
dan sa,kal bırakıncaya kadar · da kötü nazar al
tından kurtulamazdı; Müverrih Cabi Said Efen
di ·hicri 1223 vak'aları arasında ,bu yüzden 
çıkmış -bir hadiseyi· tafsilatı ile anlatıyor (s. 
228); şöyle ki: Üsküdarda · Zağarcılar Ocağına 
berber çıraklığından yetişmiş güzel ve pek 
gene 'bir d~likanlı nefer yazılır. Bu asker ocağı-_ 
nın ·yoldaşlarından Kürd Mehmed ile nerviş
oğlu adında iki nefer bu oğlan !berberdir diye 
delikanlıya kötü gözle hakarlar ve hakkında 
çirkin ~ey düşününürler, f.akat arzularına 

kolay nail olmak için güzel delikanhya evvela 
yoldaşlık muhabbetleri gösterirler, onu güya 
;himaY.e eder ve şerirlerden korur görünürler, -
mutlak it~madını kazandıkdan sonra 16 receb, 
çarşamba günü (7 eylul 1808) uşağı' alub kıra 
götürürler. ve kötü maksadla üzerine saldırır
lar; delikanlı ellerinden her nasılsa kurtulur, 
kaçar, fakat sırtındaki binnişi :il,e tütün kesesi 
ve sair eşyası (pabucu, küla:hı; cebkeni, kuşağı 
olacak) vak'ayerinde kalır. Hadiseyi gelir ana
sına na,kleder. Kadın kışlaya gidip mütecaviz
lerden oğlunun eşyasını ister, onlar inkar eder: 
«Ne böyle bir şey oldu; ne de eşya gördük» 
derler. Bunun üzerine Üsküdar Ustasına gider: 
«Eğer bunları yakalayub, hapsetmez isen ,ben 
Sadırazam Efendimize arzuhal verm.eğe gidiyo
rum! .. > der ·(Q tarihde sadırazam amansız dik~ 

· ta tör ve yeniçeri düşmanı .. Alemdar Mustafa 
Paşadır). Kendi başından korkan Üsküdar Us
tası adamlarına ve zabitlerine Kürd Mehmed 
ile Dervişoğlunun nerede iseler heman -bulu- -
nub hapsedilmelerini eJllreder, şerirler yaka
lanır ve Üsküdar Bağçesi ·Kolluğunda hepsedi
lir. Berber uşağın anasi Ba.:bıaliye gidip sadı
razama da arzuhal verir, Alemdar da-iki nefer 
zagarcının Babıaliy,e yollanması emrini verir. 
Dervişoğlu meselenin kötüye sardığını · görün~ 
ce, gardiyanları yerinde olan ÜS'küdar Bağçesi 
Ocağı aşcısına: «Yoldasım, · bana hamam ikti
za etmişdir, emniyetin yok ise beraber h~ma
ma gidelim, ·bir su döküneyim, çabucak dij, 
ner, geliriz» der,'' adamı kandırır ve hamam 
·bahanesi ile kaçar. O ka-çdıkdan sonra Bos
tancıbaşının adamı gelip: «Herifleri Sadıra-

zam efendimiz istiyor! Ü sk-üdar Ustası ile 
Zağarcılar Ustası ve cümle zabitler de ;bera
ber gelecek! .. » deyince, Dervişoğlunun ha
mamdan dönmediğini gören aşçı hemen ba
şından alameti farikası ,olan külahını çıkarıp
o da selameti firarda !bulur. 

Babıaliye götürülen Kürd Mehmed sadıra
zamın emri ile hemen Irgad Pazarmda idam 
elunur, fakat firari D.ervişoğlu- ile aşcı buluna
mazlar». 

İkinci Abdülhamid devrinde de buna ben
zer bir vak'a olmuştur; 1888 de Sarıyerde Su
larda ayak takımının kurduğu bir içki meclisin
de bir delikanlıya: «Berbersin. elbet kalkup oy
narswı! » diye zorla köç,eı'k:lik ettirilmiş, teca
vüz daha çirkin bir s-afhaya dökülünce müte
cavizlerle gene ıberberi korumak isteyenler 
arasında kanlı 1bir kavga olmuşdur. Bu vak'a
lardır ki Cumhuriyet inkilabının fazilet ve ah
l&k yolundaki büyük 'başarısını ,belirtir. Bugün 
berbeır vatandış ;böyle bir şaibeden münezzeh-
dir. ., 

Bu ansiklopedinin değerli kalem arkadaş-
lai'ından Münir Süleyman Çapanoııu ·bize şu 
notları tevdi etinişdir: _ 

«Eski ,berber dükkanlarından hatırladik

farım 1908 inkilabından sonra Birinci Cihan 
Harbine kadar mevcudiyetlerini muhafaza 

_ ede·bilen Yeni · Cami etrafındakiler, Tahtakıale- _ 
dekiler, Süleymaniyede Tiryaki Çarşısındaki 
dükkanlardır. Hepsinde okunan bir levha gö
zümün önündedir: 

Hamdü minnet ol Büdaya bize virdi devleti, 
Hazreti S~lman Pakdir pirimizin şöhreti 
Hem Rseulün berbe~idir ol kem.ili zati· pak 
Gaafil olma gel tıraş ol eyle icra sünneti; 

«Baz~n da kıt'a beyit olurdu : 

Her sabah Besmeleyle açılir dükkanıınız 
· Hazreti Selman Pakdir_ pirimiz üstadımız· 

, «Bazı dükkanlarda da şu mealde levhalar 
görülürdü: · 

Her kim ister ralıati mô.yi seri 
Berber Abdullaha olsan müşteri 

* 
Ey müslüman gel tıraş ol, tıraş olmak sünnettir 
Bu dükkanda olan berber Usta Bacı Himmetdir 

* 
Bu dükkana bunca ragbete sebeb 
üstadı berberan Zagralı Receb 

* 



ANSİKLOPEDİSİ - 2519·_ BERBER 

Beylerime açdım ben bu dükkanı 
Bu dükkan efendim güzeller kanı 
lJsta Ali ile şakirdi Riza 
·Bilirler sanatda edeb erkanı 

«Hemen istisnasız hepsi ayni zamanda 
dişci idi; diş tedavisi ,bilmezler, ağrıyan dişi 
bulamazlar, mü§terinin ağrıyor diye. göster
diği dişi çekerlerdi. Meraklıları çekdikleri diş
leri atmaz, toplar, bu dişlerle, sathı bqyanmış
bir tahta üstüne tesbit sureti ile mes.ela «Ber
ber Ali Usta»· diye kendi isimlerini yazarak 
•bir levha, tabela yaparlar ve dükkanlarının 
_göze) çarpacak -bir yerine asarlaJdı. Böyle bir 
dükkan da gözümün önündedir; Bayazıdda 
idi, çekilen dişlerle. yazılmış levhadaki isim 
de «Lofçalı Silleyman», idi; güler yüzlü, ba
bacan bir adamdı, yüzüme ilk usturayı bu Sü
leyman Ef end,i vurmuş dur. 

«Berberlerin üçüncü mesleği . sünnetcilik 
idi. Bir dördüncü işleri de hacamatcıhk idi. 
İçlerinde mutatabbibliği ilerletmiş, yara timar 
eder cerrahlar da vardı. Ağızları mühürlü, ya
ralı hastalarının sırlarını da saklarlardı. . 

· «Müslüman berberler bir kahvehanenin 
köşesine yerleşmemiş ise, dükkanı, mahalle
nin semtin 'kahvehaneyi aratmıyan ·bir mah
fili olurdu; yaz ve kış, mangalınaa ,bir çaydan
lık kaynar, dük-kanda muntazam kahve takımı, 
bulunurdu. Gayri müslim berberler ise çay ve 
kahve yerine li'kör, konyak ikram ederlerdi. 
Bunları içenler de bedelini verirlerdi.· Berber 
ile senli benli olanlardan içkiciler, Takı şişeleri 
ceblerinde, hafif. tertib çerez meze ile gelir, 
dükkanın bir köşesinde demlenirdi. Berber
lik öyle ·bir mesle-kdi ki bu gibi halleri hoş gör
menin, kendisi de hoş sohbet olmayanın yüzü 
bu meslekden gülemezdi. Ki'bardan müşteri

lerinin evlerinde, konaklarında tertib ,edilen 
edebi meclislere, musiki meclislerine davet 
olunurlardı; çoğu musikiye aşina idi, hatta o 
sahada ilerleyüb berberliği ,bırakmış olanlar 
vardır, meşhur kanuni Lokomotif Şevki •bet
'berdi, dükkanı da Şehzadebaşında idi .. Alatur
ka musiJcinin yüzünü ağartanlaırdan Ü:di Şevki 
Beyin de genliğinde Şehzadebaşında berber 
dükkanı vardı. Değeirli sanatkar Kemani Sa
dinin babası berberdi, dükkanı Kadıköyünde 
Zambaoğlunda idi. Sadinin, bir edebi mahfil 
olan o dükkanda ba'basına çıraklık ettiğini 
hatırlıyorum. · 

«Eski İstanbul \berberlerinin çoğu, titizliği 
ve temizliği ile meşhurdu. Yalnız dükkanları-

na ve J{endilerine değil, kalfalarının, çırakları
nın kıyafetlerine de dikkat ederlerdi. Bir müş
teriye kullandıkları havlu ve peşkirleri diğer 
bir müşteriye asla kullanmazlardı. Zamanı

mızda olduğu gibi, müşteri ·boynundan alınan 
peşkirin çıra'k tarafından silki:lip, süpürülüp 
temiz dolabına, hatta müşterinin gözü önün
de, konulduğu görülemezdi. 

«1908 - 1910 . arasında temizliği 've tatlı 
dili ile meşhur rum ·berber .Aris,· dükkanı Bü
yük Kap·alı Çarşının örücüler kapusunda idi; 
Ahmed Rasim ekseriya onda tıraş olurdu. 
Çemberlitaşda, Pierre Loti'nin oturduğu evin 
sırasında Berber Tanaş, o tarihlerde e!li ya
şında, şöhretli berberdi. 

«Meşrutiyetin ilanından sonra İstanbul 
berberliğinde bir inkila·b oldu; berber dükkanı 
·«Perukar Salonu» na çevrildi; «Nezafet Ber
ıberi>>, «Sıhhi Perükar» gibi isimler kondu; 
dtjkkanlara 'büyük duvar aynaları asildı; kü
çük dolaplar yaptırılıp havlular, usturalar bu
ralara yerleştirildi; saç ve sakal_ tıraşı beş ·ku
ruşa çıkdı. Bazıları müşterileri ·bağlamak için 
tenzilatlı a'bone kartları ihdas ettiler, adım 
başında berber dükkanı açıldı; re-k.aabet çoğal
dı, gazetelerde şatafatlı berber ilanları görül
dü. O yılların en lüks berber dükkanları da 
Sirkeci ·berberleri idi, en meşhuru da Sela
nikli Motoş'un. dükkanı idi. Bu havalide gaa
yet meşhur 'bk ber-ber de Sabah Matbaasının 
altında (Ebussuud Caddesi infilakında üst kıs
mı yıkılmış olan Tan Matbaasının binası) idi; 
ayni infilakda yıkılmış olan Üniversite Kü
tübhanesinin yeridir. O devrin :bütün matbuat 
erkanı orada tıraş olurdu; şen, hoş sohbet, kı
sa boylu ·bir rum idi, sonralan berbetliği ;bı

rakdJ., hayaıtmt bıışka sahada kazandı. Baha 
Tevfik (B.: Baba Tevfik) «Zeka» mecmuasın
da açdığı bia- güzellik müsabakasına ,bu rum 
berberin resmini koymuşdu, maalesef ismini 
hatırlayamıyorum, Zekanın o nushasını da bu-
lamadım. · 

«Meşrutiyetin ilk yıllarında bazı büyük 
berber salonlarında lav-ant~, kolonya, elbise 
ve saç fırçaları, ·bıyık yasdığı, keten ve lastik 
yakalık, boyunbağı, ;baston, şemsiye, sabun, 
kosmatik, tarak, saç boyası, tuvaletsuy gi'bi 
şeyler de satılırdı» (Münir Süleyman Çapanoğ-
lu). · 4. 

İstanbulun dükkanlarda işler -berberlerin
den başka bir de ayak berberleri, seyyar ber
~erleır vardı (B. : Ayak Esnafı ve Satıcıları mad-
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desinde Ayak Berberleri). Sokaklarda, iskele
lerde,. meydanlarda uşak, ı-rgad, beygir s-ürü
cüsü, .ara·bacı, kayıkcı, hamına! -gürühtlnu tıraş 
eden ayak b.erberleri, zamanımızda tamam~n 
taırihe intikal etmişdi-r. 1908 meşrutiyetinden 
evvel çekilmiş bir kaç resim ayak berbeıleri
nin son neslini_n hatıırası olarak 'kalmişdır, es
ki İstanbul hayatı ve cemiyet ilmi bakımından 
kıymetli vesikaılardır. . 

Ayak •ber,berlerinden Evliya Celebi -de ·bah· 
setdiğine göre, llu işi Türk İıst~nbulda Fatih 
devrine kadar götürmek ıhata olmaz. Evliyada
ki kayid şudur: 

«Esnafı Berberanı Piyadegan - Dükkan
ları yok, neferat 2000., Pirleri Selmandl!I'. Alay
da temiz, derli toplu geçerler». 

Aşağrdaki hezel yollu mısralar Ali Çamiş 
Ağanındır : · 

Bor görme sen herifi, deme ayak berberi 
Tıraş etdikleri hep şehrin yaban dilberi 

Yalın ayak dal taban, kayıkcı, hammal, ırgad 
Zeberdest fetilardır Rüstem ü Zal ü Ferhad 

Pekce; baksan yüzüne bıçak çeken o haylaz 
Herif dizine alur yanak. okşar da tınmaz 

Suyu altdan akıtur, üstde duran samandır 
Ol vahşiyi ram iden kerameti _Selmadır. 

/ 

Ayak_ berberleri hakkında, ya,~nn geçmişi 
iyi ·bilen kıymetli gazeteci· Münir Süleyman 
. Çapanoğlu İstan:bul Ansiklopedisine şu notları 
tevdi etmiş-dir: 

« ... ayak beTberileri sıra sıra yol-kenarına, 
duvar diblerine dizilerek müşteri ;beklerlerdi. 
Müşterileri izinli neferler, ayak takımı esnaf, 
amele, ._ırgat makulesiydi. 1908-1912 aı:ıası, 
sakal tıraşına on para, yirmi para, saçla beıra
•ber kırk pwa alııdardı. Ekserisi eski güzel ta
biri ile hamdest, önlerinden. 'mikan müşteri
leırin yüzlerinde · daima ustura çentikleri gö-

. rülürdü. Enseyi ustura· iıle kazırlardı. Bu· şe
kilde tu-aşlaırda saç, · ensede dümdüz ;bir hattı 
fasıl şeklini alır, :buna ·da «Yenicami işi», «Tah
takale işi» yahud «Acem tıraşı» denilirdi. Ba
zan da ,bütün saçlaı- kesilir, yalnız tepede bir 
tutam saç bırakılır, bunun üstüne de «ayıp ka
patan» yahud «kelöırten» tabir edilen kailıp

lara vuruJmuş bir fes oturtulurdu. Bıyık dü
zeltmeleri de kendiliğine mahsusdu, yalnız 
alt tarafından dümdüz kesilir,'\, ucları -gaayet 
sivri bırakılJTdı. Soma çürük fındık yağı, ya
hud hacı yağı ile ,bükülür, ·burulurdu, "buna da 

! 

« bıyık terbiyesi>> denilirdi. Bazı gür kaşlı 

müşterilerinin taleb üzerine kaşlarım da dü- · 
zeltirlerdi. Ayak takımından, hane berduş bo
yun-dan uygunsuz geneler de kaş inceltfrleırdi 
Ayak berberlerinin çoğunun esnaf ruhsat tez
kiresi yokdu, belediye çavuşlarının. ,baskınla

rına uğrarlar idi; çavuşun gel'diğini görür· gör
mez hemen iskemlesini, · seyyar mangalını, 
zenbilini alup kaçar, müşterilerini, yüzünün 
bir tarafı tıraşlı, öbür yanı tıııaşsız ve sabun
lar içinde bırakırlardı. Ay-ak berberlerinin ·bir 
de muayyen ·bir yerde müşteri beklemeyüh 
sokak sokak ~dolaşonlan vardı, :maha!Helerde 
Iaübali -im' eda ile: 

- Lahna kadar ·baş, on paraya ,tıraş!. .. 
diye ·bağmrla:roı». 

Dükkanilarda -işleyenlerden ve ayak ·ber-
berlerinden gayri İstanbulda bir de hamam 
berberleri vaırdı;. :bunlar hem •baş tıraş eder
ler, hem de Jsüçük, ehemmiyetsiz. yar.alan ti
mar ,ederleri, f~at asıl işleri hacamatcılık idi 
İstan'bulun büyük ıhamaml);an:nda en az dört 
beş iıefer ·berber ·bulunurdu. 

BERBER; BERBER GÜZELLERİ, CİVAN
LARI - İstan:bulun gazeller, şarkıılar, divan~ 
1-ar, semailer, kıt•;afar, destanlar ·ve «Şehrengiz» 
denilen manzum risaleler ile övülmüş. esnaf 
güzelleri kaıafilesinin arasındıa be:rbeır. civan
fan :bilhassa müstesna bir yer alriıışdır. 'Bir 
köşesi ·berbere ayrılmış olan eski mükeıll.ef, 

muazzam kahvehaneler, sahfüleri eıkseıriya. 

sohbet ehli berber dükkanları, üstleri ıbaşları 
tertemiz, kolları sıvalı, çıplak ayaklı, ibrişim 
futalı, abanoz veya şimşir nalınlıan kadife 
tasmalı, hilalii kesim 1bürümcük gömlekli, kA
'küllü, perçemli, ak keçe külahlı, külahların
daki yemenileri, grepleri çiçek çiçek oyalı, al
fesli, fesin top ipek -mavi püskülü om\İ2)lara 
doğru -düşmüş çırak veya kalfa ,berber civa~ 
larını görmek için gelib oturan rıind1eır, 'kalen
derler, külhani].eır, bıçkınlar, _cemal aşıkı der
vişler, bu meşreblerde olan şairlerıle dolub 
dolub ·boşalırdı. 

Berber civanlaı-ı şanında en güzel şiir
lerden biri Ondokuzuncu asrın kalender şair
lerin-den Beşiktaşlı Gedai'nin kal.eminden çık
mışdır; Ged•ai adını, vermediği bir berber gü
·zelini şu gazel ile övüyor: 

Gülşeni gönmlüme euler gibi hoşdur akışın 
Olmasa ateşi firkat ile canlar yakışın 
Aşıka etticeğin başa yamandır kakışın 
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Ne reva yad. ile meyhanede meyler çakışın 
Beni bend etti giribanı dile el atışın 

· Benziyor ayni peripeykere, berber, bakışm 

İbrişim fıite güzel gerçi yaraşmış beline 
Düzedir zülfünü zer şaneyi almış eline 
Sırma tasmalı nalın payine mikras eline 
Düşdüm ahıi gibi ey muğbeçe ben Çin eline . 
Beni bend etti giribanı dile el atışın 
Benziyor ayni peripeykere, berber, bakışın 
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Sığayım kollarını al ele altun leğeni 
Yüzümün kaaresine bakma tıraş eyle beni 
Dizine baş koyayım koklayayım gül bedeni 
Alayım bir . gece tenha teni aguuşe seni 
Beni bend etti giribanı dile el atışın 
Benziyor ayni peripeykere, berber, bakışın 

Görmedim sen gibi bir dilberi nazende kıyak 
Ucu sırmalı kayış belde meded elde bıçak 
Ömrümün hasılıını kesmeğe geldin çabucak 
Bire celliid nigarım şu benim halime bak 
Beni . bend etti giribanı dile el atışın 
Benziyor ayni peripeykere, berber, bakışın 

Va.sima kıişe nişin olmadadır-hep ağyar 
·seni başdan çıkarır olma sakın 

anlara-yar 
Kimi ateş kimi sıi ·der kimisi 

vaslın umar 
Sana sadık bu Gedai gibi bir 

bende mi var 
Beni bend etti giribanı dile el · 

atışm 

Benziyor ayni peripeykere, ber
ber, bakışın 

Onse:kizinci asrın külhani 
şairlerinden Haşmet Efendi 
de, Üçüncü Sultan Mustafa
nın kızı Hibetullah Sultanın 

doğum şenlikleri üzerine yaz
dığı C Veladetnamei Hüma
yun» adındaki eserinde bir 
kaç İstanbul :bıçkınının tuhaf. 
lıklarını anlatırken Büyük-
şehrin !berber civanlarından 
bahsediyor, şöyle ki, vücud ya-
pısı iri yan bir külhani ken-
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çabuk bıçkın delikanlılar alır, bu uçarıların 
bir kısmı önünde, :bir kısmı arkada, öndekile
rin ellerinde kocaman fenerler, gec~ çarşı ,boy
larını dolaşmağa başlaT : 

- Ben -donanma nazırıyım, k:andilleriniz 
müzeyyen olsun diye teftiş ederim .. diye es
nafdan-para 'koparır. Bu Mada bir ;berber dük
kanının önünde durur ve ber,beri huzuruna 
çağırır, kaşları çatık, gazablı: 

- Be gel adam şuraya!.. diye bağırır, 

sen ne şekil berbersin? Hiç sen ,başınc;lan kock
maz mısın? __ Nereıde_ senin sinesi a.yineden saf, 
gerdam nuri seıherden şeffaf, ıbaz(iları, bilek
leri simin, gamzeleri us.tura gibi keskin, kaş
ları tigü hançer, kirpikleri ·birer neşteır, servi 
sim endam gibi mahbubi 'dil fu-am şakirdin ne
reye gitti? Bire na tıraşı tasma kıran gidi, 
böyle ayinesiz berber dükkanı olur mu? Şimdi 
senin saçın ve sakalın . tııraş edip Ta-saneye 
küreğe göndersem zerıre kadar ,günahıin var 

mıdır?.. . S ö y ı e •bakayım, 

bundan başka ~en ne için kandil
lerini lebrizi mgan etmedin? .. Ve 
şuraya yirmibeş kandil ası•lınak 

gerekir iken onbeş kandil yak
dı!n? .. Ve fitillerini .ne için lbu 
kadill' ince yapdın? .. Ben bu sah
te debdebem ile kırk senedir zü-

. ' ı"' 
ğürdlük ·ateşine canımı yakıyo-

rum da sen qonanmayı hüma
yunda beş kandil fazla yakm~_ğa 
kaadir olmadın mı? Değnek vu
run şu asılacağ~! .. 

Etrafındaki !baldıtıçıplaklar 

guya şefaat ederl,er, nazır ağa da 
yumuşar. 

- Hoş . .-·öyle olsun! .. Var bu 
gecelik seni ·bağışladım, lakin sa
na tenbih, yarın ,gece şu mahalle 
onbeş kandil daha yak, ;bir ikaç 

· nefer ·şuh ve şivekar şakird teda
rik eyle, dükkanın önünde perva
:ne gibi dolaşan aşıkların ciğeri
ni de onlarla .ya:k, yüreklerinin 
yağını erit, dükkaınında oturan 
ahbabını o şevk ile yanmağa mum 
et, yoksa •ben gelir, senin canını· 
yakarım! .. Hele ·bu gecelik adam-

disine donanma nazırı, şenlik
leri tanzim ve idfu-eye memur 
edilmiş süsünü verir, başına 
bir <<destfu-ı perişane» sarar, 
sırtına samur mu, nafe mi ne 
olduğu belirsiz ·bir «feracei 
kibfu-ane» .geçirir, kıyafetı 
muntazamca ·bir ;beygire ,biner, 
yanına on1beş yirmi nef~r çu
hadar · kıyafetinde ayağına 

.Ayinedir Berber Çırağı 
(Resim : S. Bozcalı) 

larımıza 1bir mikdar · har~lık ver 
de ırzını .satın al!.. der. 
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istanbulun berber civanları hakkındaki 
şu fıkrayı da «Mesmuat» adında müellifi meç
hul risaleden alıyoruz: 

«Mahbubdost bir adam İstanbula gelir, çar
şı ve pazar dolaşır iken bir berber dükkanın
da güzel bir çırak görür, çocuğu ·bir müddet 
yakından temaşa için dükkana girer, baş tı

raşı olur, saçlanni -kazıtır. Oradan çıkıp beş 
on -adım atınca başka tıir dükkanda ·birincisini 
gölgede· bırakan başka bir güzel görür, ora-· 
ya da girer, sakalını kesdirir, kırk yıllık sa
kalı ·beş on dakikalık göz zevkine feda eder, 
fakat on adım sonra üçüncü dükkan, öbür
lerinden dilber bir berber civanı,. oraya da da
lar, bıyıkları gid-eır, dördüncü dükkanda kaş
larını lkazıtır, fakat İstanbulda ne berber dük
kanı biter, ne de 1berber güzeli. nihayet bir be
şinci dükkanda ,bir peripeyker görür ki göz
leri kapuıcla müşteri 'bekler .. oraya ·da giTer. 
Gene ve .·güzel berber buyurun der, peykeye 
oturur, boynuna peşkirii 1bağlar, adamın başı
nı -dizine alıp tıraş edecek, fakat görür ki ne 
saç, ne sakal, ne bıyık, ne ikaş var, cas cavlak 
'bir kelle. Adam zarif :kişi imiş, gencin hayre
tini görünce: - Oğul! der, bu ·hale sizin yüzü
nüzden geldim, kanım sana helal ôilsun, ha
zır . ustu:ra elindeyken sen de ·boynumu vur, _ 
beni halas eyle! ... » (Mesmuat, S. 70). 

Altmış çeşid esnabn güzeUeıri sanında 

yazılmış altmış kıt'ahk bir esnaf destanında 

,berber kıt'ası şudur: 

Berberin güzeli dillere destan 
Cümlesi aşüfte alüfte fettan 
~am gümüş külçesi o şahi hôban 
Dizine baş koyan o şaha· kurban 
Avrupa kaküllü ayine sine 
Nakdi can koyulur iyinesine 

Ayni mealde nazımı meçhulümüz şu be-
yit vardır (B.: Ayinedar) : · 

·01 ser tıraşa bend olur sinesin gören 
Kor nakdi canı üstüne ayinesin gören 

Şair Ayıntablı Ayni de : 

Canü ser kılmaz feda sofi o şuh berbere· 
Olmadıkca leh ,be leh zanô bezinô bir biber 

Nabi de bir güzel ·berberin müşterileri 
dükkana bağlamasını şöyle· tasvir eder : 

Bir giren bir dahi · çıkmaz idi dükkanından 
Desti berberdeki mikras · demeseydi: çık çık! .. 

Bir meddah hikayesinin kahramanı da 

İSTANBUL 

Bali adında Üs,küdarlı bi!r 'berber civanıdır 
(B. : BMi, Üsküdarlı Berber).· 

1890 - 1900 aı-asında Üsküdar adliyesinde 
katiblik yapıp.ış ve bazı ştirleri de Malumat 
mecml).asında neşredilmiş Rodoslu · İhr~him 
Hakkı adında bir zatin de üsküdarlı ·bir ·berber 
güzeli için yazdığı ;bir şarkı vardır; Merdiven
köylü Tevfik'den derlenmiş o_lan· şarkı şudur: 
Oldu gönlüm bir berberin aşıkı ivaresi 
Üsküdarlı bir peridir çarşunun meıiparesi 
Şehri tenvir eylemekde şôlei ruhsiresi . 
Payini bôs eylemenin bulunmaz mı çaresi 

Nalin ile pa bürehne reftir iden dilberim 
İbrişimden peştemalla pek güzeldir berberim 
A.hfi misal enzarıdır rahi aşkda rehberim 
Payini büs ey'lemenin bulunmaz mı çaresi -

Küsad ider ayinei sinesin uşşakına 
Bir. mültefit tebessümü kafi bu müştakıııa 
Bırak cana vahşeti' de lütfeyle gel Hakkına 
Payini bfi.s eylemenin bulunmaz mı çaresi 

BERBER DESTANI - Yazma ve matbu 
en zengin destan koleksiyonuna sahib olu"> 
kendisi de pe,k çok destan yazmış olan Üskü
•darlı halk şaki ·merhum Vasıf Hocanın İstan
bul Ansiklopedisine bağışladığı hu hazine
den bir destan olup Küçükpazarda Hacıkadın 
Hamamında del!A,klık etmiş· Sivaslı Veli adın
da bir aşık tarafından, hicri 1221 (M. 1806) 
yılında, mezkur hamam karşısındaki 'dükkan
da işleyen bir berber civanım medih yolunda 
söylenmişdir. Eserin Vasıf Hoca kalemi ile as
lını ·bozmayaca~ tashihler gördügünü tahmin 
ediyoruz. Ümmi olduğunu söyliyen dellak 
aşık, destanın son kıt'asında ıiıaamma yolu ile 
güzel ·berberin Yakub adında ·bir gene olduğu
nu bildiriyor. Destanın kıymeti, bir koşma ve 
semaisi de :bulunan ·ümmi nazımının İstanbulda 
bir hamam çıplağı olarak yaşamış olması, süf
li hizmetler erbabı arasınd1an çıkmış olması

dır. Eski 'berberler hakkında· ;bilinen şeyleri 
sadece teyid eden bu destanın tam metnıi şu
dur: 

1. Söyledim destanı berber adına 
Dinleyenler doyamasın tadına 
Görmek ister isen ol şivekirı 
Gel Küçükpazarda Hacıkadma 

2. Varacağın dükkan hamama karşı 
Görmeden bulursun o samur kaşı 
Tal'ati hüsnüyle münevver çarşı 
Başlıyalım vasfının tadadma 

3 .. Nuri seherden mi doğmuş o berber 
Ya hazreti Yusuf ile beraber 
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On altı salinde murahik dilber 
'Aferinler üstadı sayyadına 

4. Selvi fidanıdır o şuhi afet 
Anda tamam olmuş hüsnü letafet . 
Kat kat açmış berberine kıyafet 
Hak yetişsün görenin imdadına 

5. Samur saç üstüne koymuş dal fesi 
Bend itmiş kaküli müşkin her kesi 
Cebini ruhleri gerd_en ensesi 
Hüsnün gaayeti yok imtidadına 

6. Revnakı hüsnüdür peri peykerin 
Lütufkar enzarı iihii. gözlerin 
Yari olmak içün güzel berberin 
Aşıkın kalmışdır istidadına 

7. Pirehen cebkeni kmıak ·şalvarı 
Hem şive güftarı halü etvarı 
Tasvir itsem gerek hep ayrı ayrı 
Ti varınca pem;ei fassadına 

8. Deste ibrişimdir civan perçemi 
Keman ebruleri olmuş hemdemi 
Dağıtır komaz kederle gami 
Dahlider ademin itikaadma 

9. Ruhleri lehleri gül ile gülnar 
Giilnar içinde bir şerbetli pınar 
Bir yudum içenler haşredek yanıı,r 
Miras kalur o ateş ahfadına 

10. Bürümcük pirehen hilali kesim 
Sinei muattar ayinei sim · · 
Vakti seher· olsa lutfitse nesim 
Gömlek yakasın bir gez küşadına 

11. Kolların sıvamış berber civelek 
üstünde al canfes camedan yelek 
Münasib beldede al kuşağı pek 
Elhak allar gider aşk celladına 

12. Elifi şalvarı ak dimi •bezden 
Sallanur ağı bir karış yerden . 
Sarılayım dirken o ince belden 
El attırma hançeri piiladına 

13. Sarmuş. nazik. bele o Yusuf cemal 
Al kolanlı ibrişimden peştemal 
u CUD bele sokmuş şakirdi cevval 
Yaraşukdur ol kadi şemşiidına 

14. Geldik imdi nalinine berberin 
Billiirdandır ayakları dilberin 
Kalem kalem parmakların her· birin 
Hezar tahsin nakşiden üstadına 

15. Topuk seyri dahi ayrı temaşa 
Nalin tıkır tıkır vurdukça taşa 
Baş koymuş nice ağa bey paşa 
Ol berberin piyi istibdadına 

16. Sırma püsküllüdür kösere belde 
Gaayetle keskindir ustura elde 
Böyle nümayişler yok her güzelde 
Varsan da en serkeş serazadına 
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17. Selman Pakden kalmış efendim kanun 
Çalar civan kara yüze ak sabun 
Zalden Rüstemden tut destine zabun 
Çölde Mecnuna dağda Ferhadına . 

18. O şuhun dizine baş koyar. herkes 
Dirler yetişdiren üstadına pes 
İzin cana diler isen başım kes 
Ya rahmeyle aşıkın feryadına 

19. Kaçan müşteriden kan almak gerek 
Bacıkadın. hamamına girerek 
Alır deste o şuh balta zenberek 
Taş çıkartır zamanın şeddadına 

20. Hamamda görenler oryan berberi 
Sanırlar hamama girmiş bir peri 
Cümle alem hacamata müşteri 
Koca şeyhden ehremen ırgadına 

21. Şehri İstan~ulun berber güzeli 
Dilberanı esnafın bi bedeli 
Medhetmiş anı bu Sivaslı Veli 
Sebeb olsun rahmet ile yadına 

~ 

22. Sene bin ikiyüz yirmi bir didim 
Dinleyen ihvane kendin bildirdim 
Ubeydi Mısri'nin çıplağı idim 
Hizmetim Hamamı Bacıkadına 

23. Ümmiyiz veli.kin aşıkız ya.İıii 
Pirimiz aşkına hu diyelim İıu 
Medhettik bunda bir gözleri ahu 
Düşüb şu alemin girdi badına 

24. Çıplağız garibiz divanesiyiz 
Ateşi hüsnünde pervanesiyiz 
Hasırda yatarız gerçekde beyiz 
Nemiz varsa verdik anın badına 

25. İsmi şerifini yarin dimedim ( 
Zira mani oldu servi bülendim 
Anına nakşi maammaya efendim 
Vardım zamanımızın Bihzadına 

26. Evvela yaz didi «Akreb» i üstad 
Hem «ya» yı başına vurmakdır mutad 
Bir göz ister görmeğe hem istidad 
Velinin hüneri nev icadına 

Yakub adını v.eren maamma ,basittir: ara:b 
asıllı türk harfleri ile a'kreb ıkelimesinin başı
na 1bir «ya = ye>~ •harfi gelir ve <<r=rı» harfi
ne de bir göz ilavesi iJe <<O, u = yav» harfına 
cevrilirse <<Akreb», <<Yaku'b» olur. 

BERBE~; ENDERÜNU . HÜMAYUNDA 
ZÜLÜFLÜ BERBER AĞALAR VE BERBER
BAŞI AĞA - İstanbul sarayının Enderunu 
Hümayun teşkilatında ıda,. «Zülüflü Ağalar» 
denilen Saray Oğlanları içinden .bel1ber ola
caklara ayni zamanda de11aklik hizmeti de öğ
retilirdi. Seferli koğuşu kurulmadan, Padi-
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şah ve Şehzadelerin 'berberliiklerine Hazine ve 
Kiler koğuşlarındaki ağalardan ıbu ·sanatta is
tidat ve kaa:biliyeti görülenler seçilirdi. Sefer
li Odası .Jmrulunca, Saray berberleri, :bu koğu
şun :zıülüflü gene ağalardan yetiştirilıneğe b~-
landı. -

Tahtda oturan hükümdara berber olara,k 
seçilen ağa, Hasoda'ya nakledilir ve «Berber 
başı» .Unvanım alırdı. 

Berber.başılar arasından tarih boyunca 
en nüfuzlu sima, İkinci Maıhmud'un 1ber!ber- . 
;başısı güzelliği dillere destan olmuş Giridli 
Ali Ağadır. Meşıhur Halet Efendinin Sarayda 
en 1bi.iyük hamisi bu zat olmuştu; İ-kinci Ma'h
mud'un fevka:lade gürvenini kazanmış olan Ali 
ağa, Silahtarlığa terfi etti!kten sonra 'bile Sa
rayda Berberıbaşı diye anılmıştı. Padişahın· çok 
zengin ihsanları arasında meş:hur Ayasağa 

Çiftliği de Ali ağaya verilmişti. 
Seferli koğuşundaki. iberbederin en kı

demlisi «Hamamcıbaşı» ünvanını taşırdı ve 
İkinci Sellin zamanında Mimar Sinan'ın ıyap
tığı saraydaki büyük •hamamda otururdu. Bu 
hamamdan bugün yalnız camekan kısmı kal
mıştır. 

Büyü:k Hamam külhanı ayda ;bir defa ya
nardı; bunun için de ıher ayın başında, Tersane 
Zindanındaki !kürek mahkumlaından münasip 
miktar adam •seçilir ve külhancı tayin edilirdi. 
Seferli, Kiler, Hazine ve Hasoda ağaları, sıra 
ile ,birer gün haınamır gelirlerdi~ Berber ağa
lar da o :günler zarfında ıhanknda müşrteri

. lerini hem yıkar, hem traş ederlerdi. Dellaldık 
veJberıberlik ücretlerini, senede ıbir defa dağı
tılan Kaftan akçasından alırlardı; yani her 
enderunlu ağa, Kaftan akçasını alınca içinden 
evvela bir yıllık dellak ve 1be:rber :borcunu 
öderdi. 

Şehzadelerin ilk tıraşları, dua ve mera
simle olurdu. 

Padişahlara gelince, her tıraştan sonra, · 
B.erbe:rfba:şılar kesilen kiUarı dikkatle toplar, 
altun veya gümüş ·bir leğende yıkar, kurutur, 
üzerine güzel kokular saııperek sureti mahsu
sa.da yaptırılmış ma!hfazalarda •biriktirip sak
larlar idi. Sürrei Hümayun çı:kacağı ,gün bu 
mahfaza mühürlenir ve Sürre Eminine teslim 
edilirdi: O da Medine'ye götürür, Hazreti Pey
gamber'in tür.besi yanında ;bir yere · gömerdi. 
Bu, Yavuz Selim zamanuıdan kalmış eski bir 
saray ana.nesiydi. ,Padişaıhların ve Şehzade

lerin tıraşları münasehetiyle şairler, teıbrik 

yollu -kasideler kaleme alırlardı; ki Divan ede
•biyatında hunların en güzeli, Üçüncü Ahmet 
hakkında bir şartı olarak Nedimin kalemin
den çıkmıştır : 

Cemali ba kemalin buldu revnak nuri behcetle 
Tİİ-aş oldun efendim afiyetle.izzü devletle 
Şükürler kim yine buldun kemali icrayi sünnetle 
Tıraş -0ldun efendim afiyetler izzü devletle 

*· 
Değişmem müşki Çine hakipayi anber aİnizin 
Bütün dünyaya vermem ben senin bir muyi 

na.çizin 
Demişe şevketle_ geçsün evkaati tarabrizin 
Tıraş oldun efendim afiyetler izzü devletle 

Berberlik ve dellaklık 1hizmeti, Enderuni 
Hümayunda muteber vazifelerden idi . .SOkol
lu Mehmed Paşa, Sarayda Siılahtar Ağalık ·gi
bi yüksek bir mevki işgal ederken amcazadesi 
ve -kendisinin çolk sevgilisi Mustafa Ağa (-son
raları Budin Valisi meşhur Mustafa Paşa) Ga
latasaray gilmanları arasına verHmiş, dellak
lık ve berberlik sanatlarını ta'hsil etmişti .. 

BERBER, İBRİŞİM BERBERLERİ 
Zamanımızda tek ustası ıka1mamışdır, şakal 

düzeltir iken kenar kılları, ilci kaş arası kıhl.a
rını, ,kaşın şeklini bozan serpinti kıllan ve ku
lak kıllarını makas ve ustura !kullanmayarak 
ibrişim telleri arasında gaay.et-le hüner iste-. 
yen bir usul ile hüküp kesmek sureti ile alan 
berberlerdir. Bunların içinde öyle ustalar 
var idi ki, sa:kalları henüz çıkmaya başlayan 
genelerin yanak derileri sertleşmesin d_iye 
yüzlerine ustura vurmazlar, o ıkörp~ delikan
lıların ayva tüylerini de ibrişimle alırlardı ve 
bir gencin yüz tıraşı üzerinde iki saat uğra
şırlardı, 1880 - 1890 arasında :bHhassa ıkibar 
küçük ,beyler, onlara taklici ile, ıbaşlarında gü~ 
zellik tacı oiub da Alla'hın takdiri fakir evladı 
olaraık doğmuş bıçkın meşreb tazerular, yalın 
ayaklarına çoraıb almazlar llbrişiım 'berberleri
ne tıraş olurlaı·dı. İbrişim !berberlerinin en 
namlı ustası Nuriosmaniyede, 1960 da Bozacı 
Sinanın diiırokanının yanındaki dil'Wnda er
meni Berber Hacı idi. İri yarı, iri pençeli, pos 
bıyıklı bir adam i,miş, fakat o kaba parmak
ların ibrişim ıbülkmedeki hüneri /bir harika 
imiş. Dükkana gelince kundurayı, çora!bı çı

karır, kadim ·berberler anaİıesince yalın aya
ğına takunya giy.ermiş ve 1beline de bir ibrişim 
futa bağlarmış. 

tbrişim tıraşının Sfileymaniyedeki Tir~ 
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ya.ki Çarşısı b.eııberlerinde de yapıldığı söyle-
nir. 

· Ustura tıraşında :bir çeşid erkeklik asa
leti görenler, ,bir delikanlının yanak derisi ta
ravetine itinasını da garibs.eyenler tbrişim tıra
şına tıraş demez, «yolunma», ·böyle tıraş olan
lara da «yoiu-k» derlerdi : 

- Küçül{ beyim ·yolunmuş, sürmesi il~ 
allığı eksik .. 

- Şıkırdım yine yolunmaya gidiyor .. 
- Babası, kayıkcı, anası çamaşıra gider, 

ayağında çorabı yok, yolunma nesine itin ... 
•gibi dedi:lmdular yapılırdı. 
Konakda ihtiyar dadı üzülür: 
- Paşa ibabasının on tane alaman ustu

rası var, eve her gün ber,ber gelir, küçük ibey 
yolunmadan ne zaman vazgeçecek ... der. 

Mutaassfü kız babası izdivac t~klifini red 
eder: 

' 
.-:- Yoluk oğlana kız vermem ... 
Fakat hoş görenler de çıkar : 
- Gençlikdir, heveslidir, yolunacağı, kıl

ları sertleşinceye kadar .. derlerdi. 
Münir Süleyman Çapanoğlu 

' BERBERLER DERNEĞİ - Tescil ~dil
miş adı «İstanbul Umum Berıberler D.erneği»; 
1925 de İstanıbuldaki be:rıberler esnafını -bir 
araya toplamak ve dola,yısı ile- yardımlaşmak 
gayesiyle kuruldu ve o tarihdeki adı «İstanbul 
Umum Berberler Cemiyeti»olara'k tescil etti
rildi; ilk idare heyeti· şu zevatdan mürekkeıb
di: İsmail Halda Sun, Cemal Aıkyüz (Cemal 
Baba), Jfi.l Alama, İhsan Kasımpaşalı, Ahmed 
Sükuti. 1948 de çıkan bir kanuna uyularak 
«Cemiyet» !Smi «Dernek» e tahvil olundu; 
derneğin kurucuları Aibdurrahman Sak.er, tı
mail Karakullukcu, Nedim Sun., Saliıh Süsfü 
ve· Galib Enderdir. 

7000 azası :buluıian İstanbul Umum Be:-
·ber Derneğinin faaliyetleri .arasında koopera
tifcilik, sosyal yardım ve mesleki kurslar var
dır; azalarına ucuz -beııber malzemesi vermek
de, muhtaç olan ve çalışamıyacak durumda 
bulunaıilara imkan ölçüsünde yardımlar yap-
maktadır. · 

Her ay 60 - 70 kişi arasında erkek 'berben 
imtiham yapılır, hu imtihanları kazananların 
ehliyetnameleri Belediye İktisad . Müdürlüğii 
tarafından verilir. Anadolu ve Rumelinin her 

. köşesinden be:r.berlik öğrenmek için İstanbula" 
gelip derneğin kurslanna devam eden geneler 

vardır. Bu mesleki kurslann 'bilhassa ıbu yön
den faydası çok ·büyü:kdür, Türkiyenin hücra 
bir köşesinden g,elen geıicin 1berberliği İstan
bulda tahsili asrn. küçümsenemez, zira bu kurs
larda hüner, ,bilgi öğretilir iken mesleki ter-
1biye de verilir; her yıl asgari elli taşralı gen
ce berberlik diploması verilmektedir. 

1948 denberi de :kadın 1beI'iberleri kurs
ları açılmıştır. Kadın :berıberlerinin . bazıları 
bu derneğin müseccel adındaki «Umum» ke
limesinin tazammun ettiği manayı. 1hakiki kıy
meti ile göremeyere-k «İstanbul Umum Kadın 
Kuvaförler Derneği» adı ile ayrı 'bir dernek 
kurmuşlardır. 

İstanbulda berber esnafı arasında «İstan
bul Umum Usta ve kalfa Berberler Yardım
laşma Derneği» adında üçüncü •bir rlernek 
daha vardır; ta?lamen içtimai ve insani gaaye 
ile vücud ,bulmuş ıbir topluluktur; fakat inki
şafı için ber:ber esnafı arasından hakikaten 
himmet sahibi kimselerin yetişmesi ·gerekir. 

İstanbul Umuni Berber Derneğinin ida
re heyeti 1960 yılında şu zatlerden mürekke:b 
idi: -

Adil Vardarlı (Baş~an), Galib Ender (İkin
ci başkan), Hasan Demir (Mu:hasib), Nihad 
Kumbaracı (Veznedar), Sala·haddin Sezginli 
(K~tib), Muzaffer Metinsoy (Katib). , 

İdare,heyeti her onıbeş günde bir salı gün
leri toplanır. 

Hakkı Göktürk 

·BERBERNAME - On yedinci asır son-
- ları ile onsekizinci asrın ilk yıllarında yaşamış 
divan şairlerin Al~eddin Sabit Efendinin (Ölü
mü 1712) İstanıbuh:la güzel ,bir .berber çıragı 
için yazdığı manzum •bir risaledir. Bir zaman
lar meşhur eserlerden olmuş, el yazması ola
rak pek çok kopyaları alınmışdır; umumi :kü
tübhanelerin türkçe yazmaları arasinda daima 
rastlanır. Şair, manzumesinin baş tarafında 
berber güzelini tasvir eder, dükkan müşteri
leri ile· senli ,benli olmuş; işvebaz ıbir gene ol
duğunu söyler; müşteriler arasında ,hiç yüz 
vermediği bir İstanbul bıçkinı vardn:, onun 
tarafından -bir ,gün ıbir hile ile, etrafına ;büyük 
şehrin şerirleri toplanmış •bir içki alemine dü
şürülür ve o gulguleli işret alemi tasvir olu
nur. Manzumenin son kısin-ı müstehcendir. 
Aşağıdaki beyiıtler, adı' verilmemiş olan ,genç 
berberin ahvalinden ,bahseden kısımdandır; 
manzume hikaye ağzı ile yazılmışdır : 
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Naklider cevrin bir kaşifi riz 
Bir civan yare dildide nüvaz 

Eli öz ağzı düz dilber idi 
Eli ağzına uyar berber idi 

San'atı ol nigehi fitne hiriş 
Tigi mirrihden itmişdi tıraş 

Simgun şişe midir boynunda 
Gümüş ayine midir koynunda 

Müşteri baksa eğer sinesine 
Nakdi canını kor ayinesine 

Kendi şikird ü nigahı üstad 
Çeşmi hiinharesi tiki fessad 

Şeyhü şib itti tıraşına heves 
Baş açık aşüftesi oldu her kes 

Berber iskemlesi kürsi oldu 
Şeyh efendiyle ehibbi doldu 

Şaçlı şeyh oldu havaya mağlôb 
Nola keysiilerin itse cirub 

Kaadiye cum'a idi yevmi tıraş 
· Eyledi hafta sekiz aşkını faş 

(Bazı) kaldıkda başına buyruk 
Aşıkı yar-e salardı kuyruk 

Şane asi dokunanlar teline . 
Sonra verirdi sakalın eline 

Şive ü · niz ile gerdan kırarak 
·Nakdi canın çıkarırdı burarak 

Na tıraşın biri meftunu idi 
Seri jiilidesi mecnunu idi 

Yürüse bir yere ol servi revan 
Takılırdı ona ol tasmak.ıran 

Peştemalı ucu gibi miskin 
Toia toprağa sürünürdü hemin 

Cismini na.le ile itti hilal 
Kulağa komadı hiç ol güli al 

Geçmedi buse kenara dileği 
Eline girmedi simin bileği 

irmedi kaküli müşkine eli 
Kesdi mikras ile tarı emeli 

Çıkmadı şahnişini kereme 
Düşdü nilini gibi haki gam,e 

.:,._;_ 

BERBER ·SAİDİN DÜKKANI - Yeni• 
çeriliğin son zamanları, Üçüncü Sultan Sellin 
ve- Dördüncü Sultan Mustafa devirleri ile İkin
Sultan Mahmudun ilk saltanat yıllan· üzerine 
gaayet kıymetli ve :pek zengin 1bir tarih kay
nağı olub zannederiz ki yegane nusha~ı İstan-
1bul Üniversitesi Edeibiyat Fakültesinin de
kanlık kütü.bhanesinde bulunan Cabi Efendi-

nin vekaayinamesinden öğrendiğimize ,göre 
Bayazıdda İstanbulun en büyük ve pek meşhur 
bir kahvehanesi idi. 1808de askeri :bir hükumet 
darbesi ile İkinci Mahınudu tahta oturtan dik
tatör sadırazam Alemdar Mustafa Paşa o za- . 
manlar «devlet sohbeti» denilen siyasi dedi
koduları şiddetle yasak etmişdi ve İs,tanbulda 
halkın toplu bulunduğu çarşı boylarına, han
lara, hamamlara, kahvehaneler.e sayısız hafi
yeler sa:lınmışdı. Elimizde ;bir tarifnamesi 1bu
lunmamakla ,beraber şehrin göbeğinde doluh 
dolub b,oşalan, her ta<bakadan insanın girip
çıkdığı bir yer, pek mükellef ·bir kahvehane 
olduğunu tahmin ettiğimiz Berber_Saidin Dük
kanı, bizzat Aleındar Paşanın v.erdiği •bir emir
le, içinde devlet ,sohbeti oluyor o.iye ilk kapa
tılan yerlerden ıbiri oldu. Halk ağzmda ise, bu. 
meşhur kahvehanenin, sadırazarpm tebdil çu
hadarının -bir maddeden garaz ve nifakına 

uğradığı söylendi. 

BERBER Ş.AHİN SOKAĞI ...;_ Beyoğlu -
Mer-kez :bucağının Çukur Mahallesi sokakların-. 
dan olup Saıkızağacı Caddesi ile Karakurum 
Sokağı arasında-dır. Sakızağacı Caddesinden 
gelinince iki araıbanın geçıbilec.eği. genişlikte, 
kab,~taş döşeli !bir yokuş halinde iner Kara~m-• 
ru.m Sokağı ve Zerdali sokağı ile ıbir dört yol 
ağzı yaparak 'bağlanır. Mermer Sokağı, Sal_
kımsaçak Sokağı, Budak Sokağı ile kavuşağı 
vardır. iki kenarında kapu numaraları 2 - 6 ve-
1 - 13 · olan üçer katlı kagir binalar sıralanmış-· 
tır. Bu sokağı gördüğümüzde •bir bize atöl- · 
yesi, bir kunduracı, bir de kapalı dükk~ var 
idi (Kasım 1960). 

Hakkı Göktürk 

BERBER ŞEFİK SOKAĞI - Samatyanıiı
Ko-camustafapaş.a Mahallesindedir. Kocamus
tafapaşa Caddesi ile Marmara Caddesi arasın~ 
da uzanır. Kocamustafapaşa Caddesinden -ge- · 
linince sol kolda. Sürücüler Sokağı ve Kokulu
karanfil Sokağı ile birer kavuşağı vardır; Şır
lağan Sokağı, Balıkçı · Sokağı, Demirciosman 
Sokağı ile de birer dörtyol ağzı yaparak ke
siş~r. 

İki arabanın ,geçebileceği genişliktedir, 
ka,bataş döşeli ise de bakımsı7ilıktan toprakyol 
olmuştur; Birer ikişer üçer katlı ahşap, ikagir, 

. ~eton evler mütevazı gelirli türk ve ermeni 
ailelerin oturduğu meskenlerdir. Sokağın üst 
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;başında Yapı ve Kredi • Bankasının 1bir şu:besi 
·bulunmaktadır (Eylul .· 1960). 

. Hakkı Göktürk 

BERBERYAN (Agop Vartebet) - Değerli 

bir din adamıdır. Eskiden. sa:bık Pangaıtı Er
meni Mezarlığında ve ;bugün de Şişli Ermeni 
Mezarlığında ,bulunan kalbirtaşinın kitabesine 
göre, 1778 · yılında İstan1bulda' doğmuş ve 5 Ni- . 
san 1853 d~ yine İstanbu'da vefat etmiştir. 

Ruhani hayata Eçıniadzin'de intisap et
tikten sonra, İstanbul'a ,gelerek kırkbeş yıl 
İstanbul Ermeni kiliselerinde vaizlik yapmış
tır. Bu meyanda, tarıhçi Avedis Beriberyan'a 
göre, 1848 sıralarında Beyoğlu Üçhoran Kili
sesinin vaizi :bulunmaktaydı. İstepannos Baş
piskopos Zakaryan (1831 - 1839 ve 1840 - 1841i 
ve Agop Başpiskopos · Serovpyan (1839 - 1840 
ve 1848 - 1858) Patriklerin ıgününde patrik 
vekili olmuştur. Dini hayata atılan birçok ta
beler yetiştirm~tir. 

Sair, dilci ve müdekıkik İstepan Gurdik
yan'aJ göre Agop Vartabet Berberyan «İsevi» 
mahlasiyle türıkçe şiirler de yazmıştır. Bunlar 
meyanında aruz vezniyle kaleme alınanların 

mevcudiyeti de kay,dedilrı;ıektedir. Bu cüm
leden olarak, Hazreti İsa'ya hita'ben yazılmış 
bir mersiyeden atideki kıt'a makaalede derce
dilmiştir. 

Ağla ey göz, durma ey dil, subhadek ağla bu şeb, 
Hilik-i kevn-ü mekan çün ins-u can ağlar bu şeb. 
Mürdeye canlar veren kıldı bizim çün can feda, 
Ol sebeb bahr-u zemin-Ü asüman ağlar bu şeb. 

Gurdikyan, şahsi kanaati olarak 1bu kıt'a
nın muvaffakiyetini .bildirdikten sonra, şunu 

da ilave etemktedir: · 
«Agop V arta1bet epeyce ·hassas bir şair

dir ve ifade tarzı da kuvıvetlidir. Lakin şiirleri 
vezin bakımından hatasız değildir». 

Kevork Paınukciyan 

BERBERY AN (Avedis) -:- Geçen asr1ı1 

meşhur Ermeni tarihçi ve müderrl$lerinden; 
onsekizinci asrın sonlarına doğru İstan•bulda 
doğmuş ve takriben 1871 de Oııtaköyde ölmüş
tür.· Ünlü Peştimalciyan · Kiı'.kor Badveli'İıin 
(1773 - 1837) talebelerindendir. 

Avedis Berberyan, 1812 de, Üsküdara çe
kilmiş olan eski İstanbul patriği Ohannes Pi3-
kopos ·çamaşırcıya:n'ın (1757 - 1817) yanına 
Şakird olarak girmiştir. Saıbık patrik, . tarihe 
karşı onun ıbüyük sev;gi ve alakasını görerek 

zamanının müıhim vak'aları hakkında ibir eser 
hazırlamasını tavsiye etmiş ve bu maksadla 
gerek şifahen 'bilgiler vermek sur.etiyle, ge
rekse vesikalar temin ederek kendisine yar
-dımda .bulunmuştur. 

1817 de, mezkur patriğin vefatından son
ra, tedrisat hayatına atılarak önce Ort~köy ve 
müte,akiben Balat ve Kanlı Kilise (1832 - 1838 
yıllarında) Ermeni mekteplerinde hocalık yap-
mıştır. ' 

Bu sıralarda Balat Mekteıbinde talebesi 
olan namlı gazeteci Karaıbet Ütücüyan (1823 -
1904), hatıralarında hocası hakkında ezcümle 
şunları yazmaktadır: 

« Berberyan'ın selefi müderris Manu:l< 
Efendi üzerinde ,birçok üstünlükleri mevcut
tu. Önce ondan daha iyi ermeniceye vakıfü. 
Saniyen··birçok ilimlere aşina idi, Umumi kül
türü genişti. Emsaline Avrupa-da ·bile o sıra
larda ender rastlanmaktaydı. Fakat 1bilaıhare 
,gördük ki, ıbildiğini '1Yeyan ettiği yirmi dört 
çeşit ilme ve lisana vukufu ibazılarında sathi, 
bazılarında çok noksan ve ıbazılarında hemen 
hem~n hiçti. Ancak Peştimalcıyan'daıi öğren
diği ermenice edeıbi lisanı epeyce iyi yazıp öğ
retirdi. Zekası, kurnazlığı ve ·şahsına karşı gü-

- veni ile ün salmıştı. Birkaç ay sonra Balat Mek
tebinden çıkarılıp Kanlı Kiliseye gönderildi. 
Biz ·de ardından gittik». 

Avedis Berberyan 1838 den itibaren, İs
tepannos, A'kopos, Astvadzadur (1841 - l8ıf4) 
patriklerin gününde Patrikhanede katiplik va
zifesi ifa etmi.ştir. 1859 da Eçmiadzin ıkatoği
kosu intihap edilen Patrik Matteos Başpisko
posla (1794 - 1865) birlikte sekreter olarak Eç
miadzin'e gitmiştir .. İstan!bula avdet ettikten 
sonra tekrar müderrislik yapmıştır. Hırant 

Asadur 1870 de vefai ettiğini yazıyorsa da 
«Ermeni Tarihi» adh eserinin önsözüiıde, im
zasının yanında 24 Aralık 1870 tarihi görül
me~tedir. ~erberyan'ın, şair Emmanuel Esa
yanla · evlenen bir kızı .bilinmektedir. Hayatı
nın son kısmını onun yanında geçirmiştir. • 

A. Berberyan'ın eserleri arasında en mü
himi «Ermeni Tarihi» dir. Bu .eser 1870 yılın
da İstanbulda, B. Kirişciyan matbaasında, ilk 
Ermeni kadın sahne sanatkarı ArÜsyak Bezir
ciyan'ın ve.kocası ressam Sepon Pezirciyan'ın 
maddi yardınılariyle neşredilmiştir. Önsözün
de·, üzerinde elli yıl çalışmış olduğunu söyle
diği bu eserin Ermeni· cemaatine ait kısımla-
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rını, bilhassa Patrikhane arşivlerinde mevcut 
v.esikalardan istifade ederek •hazırlamıştır. Os
manlı Devleti ve İstanbul tarihine ait kısını
larda ise vak'anüvis Sanizade Mehmed Ataul-- . 
lalı Efendinin >büyük yardımları sehketn1iştir. 

Berberyan'ın diğer mühim ıbir eseri de 
Kazaz Artin'in b\ı:yografisidir ki, önce, 1863 
de, İstepan Papazyan (1834 - 1888) tarafından 
neşredilen «Jamanak» adlı gazetede peyder
pey intişar etmiş ve ·bilahare mumaileyh tara
fından kitap halinde neşredilmiştir. Keza, Ka
toliklere karşı yazılıp 1852 ve 1870 yıllarında 
neşredilen iki ricalesi d,e mevcuttur. 

Berberyan'ın, tarafımızdan elyazma · not
lardan tesbit edilen iki gayrı matbu eseri de 
vardır. Birincisi Haızreti İsa'nın oniki ·şakir
dine hasredilmiştir. Fenerde, 1836 -da, Ber
beryan'ın tale,belerinden Apraıham Frenkyan 
(1815. 1911) tarafından istinsah edildiği /bili
nen •bir nushası 260 sahifeden i!barettir. «Ta~ 
bil Felsefe» adını taşıinakıta olan ikincisi ise 
1846 da kaleme alınmış olup 195 sa:hif edir. · 

Dilci ve şair İstepan Ğurdilcyan'a (1865 -
1944) göre, A~edis Berberyan, meşlhur dil ali
mi ve tarihçi Balatlı Kevork T1bir Der-Ohan
nesyan'ın (1'737 - 1812), 1765 de .lıazırladığı 

«Arap Dili Grameri» adlı eseri de· istinsah et
miştir (1933 yılı Yecijkule Ermeni Hastaha
nesi Salnamesi); tarihi 1815 olarak kaydedili- · 
yorsa da, 'bunu pek muhtemel görmüyoruz, zi
ra Bevberyan için «müderris>> kelimesi kulla
nılmıştır. Halbuki o, mezkur tarihde henüz. 
Patrik Çamaşırcıyan'ın şakirdi ,bulunmaktay
dı. 

Kevork Pamukciyan 

BERBERYAN (Nişan) - Ünlü ·bir mat
·baacıdır. 1842 de İstanbul-da doğmuş ve 8 ocak 
1907 de Beyoğlunda vefat etmiştir. · 

Önceleri matbaacı ,Bedros Cezveciyan'ın · 
yanında çalışmıştır. Bila1hşre, onun hastalığı 
esnasında imtiyazını alara•k, 18S2 den ölümü.
ne kadar müstakil olarak faaliyette bulunmuş
tur. Önce Eski Zaıbtiye Caddesinde •bulunan 
matbaasını sonradan İkdam Hanma nakletmi1 
ve oğlu Zareh'i de ortak yapmıştır. Pederi
nin vefatından- ·bir müddet sonra, 1909 da 
Zareh Berberyan, matbaası ile ibirltkte Kahi-
reye hicret etmiştir. · _ 

Bu matbaada ezcümle, 1882 - 1888 yılla

rında, ernıenic.e ilk çocuk mecmuası olan «Pu
rastan Mankantz» tabedilmiştir. Aynı zaman-

da usta bir hakkak olan N. Beııberyan mezkur
dergideki 'bütün klişe resimleri de kendisi 
hazırlamıştır. Şahsi dostu olan Agop Baron
yan'ın <<Kahikar» adlı gazetesinnin neşrinde de· 
yardımda .bulunmuştur. Keza, 1894-1908 y~l-· 
larında ermenice «Halk Salnameleri» 'burada 
basılmıştır. Prof. A. Cecizyan tarafından 1898 -· 
1900 sene.Jerinde .. çıkarılan «Pürakın» adlı mec
mua da burada tabedilmiştir. Türkçe eserler
den ise «Mecelle» nin birinci cildini zikredebi
liriz. 

· Kevork Pamukciyan 

BERBERY AN (Reteos Efendi) - Söh
retli ve mümtaz bir ibaşmüderris, edip, şai~ ve 
mütercimdir. 10 Ekim 1848 de Hasköy'de doğ
m~ş ve 8 Nisan 1907 de Üsküdar'-da vefat et-• 
miştir. . 

Pederi Agop Berıberoğlu için «'B.erber
yan» soyadım taşıyan Reteos Efendi, altı ya
şında iken onu kaybetmiştir. İlk tahsilini doğ
duğu semtin N ersesyan Mektebinde almış ve 
orada şair Teodoros Zorayan'la dilci Madatya 
Karakaşyan'ın (1818 - 1903) talebesi olmuştur. 
1865 de, ·bugünkü Galatasaray Lisesindeki er
meni taleibelere yardımcı muallim tayin edil
miştir. Ertesi yıl 'Cla Nersesyan Me'ktebinde 
hocalığa 1başlamıştır. 1867 yılı Mart ayı~da 
tedrisat vazifesi ile Edirne'ye ·gitmiş ve 1868 de 
İstanbula avdet ederek tekrar Hasköydeki 
kürsüsüne dönmüştür. 1872-1874 yıllarında· 

Panosyan ve Akabyan, 1874 -1875 yıllarında· 
Ortaköydeki «Tarkmançatz>> (Mütercimlerin), 
Üsküdar İcadiyedeki «Nersesyan - Yermon
yan» ve Karagümrük Ermeni mekteplerinde 
hocalık yapmıştır. Bir müddet ô.e Hasköydeki 
Şa'hnazaryan Mektebinde ermenice okutmuş

tur. 1872 yılı sonlarına doğru Hasköy'den Ka
dıköye naklolunarak 1876 ya kadar oradaki 
Aramyan mektebinin 
müdürlüğünü ifa et
miştir. 

1876 senesi ekim 
ayında, mezkur semt
te, şahsi imkan ve gay
retleriyle hususi hir 
mektep açmağa mu
vaffak olmuştur. 1878 
senesi kasım ayında, . 
soyadım taşıyan mek
tep, Üsküdar İcadiye 

Reteos Berberyan 
(Resinı : B.' Şeren) 
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semtine naklolunmuş ve 1879 da ise nihai 
olarak, Ekmecibaşı N oradunkyan ailesinin 
hanesi olan ve Amerikan Kolejinin yanında 
bulunan geniş binaya taşınmıştır. 

28 Ağustos 1883 de Zarı.Iihi Panosyan adlı 
;bir kızla evlenmiştir. 1896 da, zevcesi ile bir
likte Cenevre'ye gitmiş 've iki sene orada ka
larak üniversitelilere mahsus ib:ir pansiyon 
açmıştır. 12 Mart 1899 da, henüz 35 yaşında 
olan . refikasının ani füıilü onu çok sarsıriıştır. 
28 Ekim 1901 de kutlanan mektebinin kuru
luşunun 25' inci yıldönümff töreninde, Patrik
hane Tedrisat Heyeti tarafından kendisine 
•başmüderris payesi te.vcih kılınmıştır. Aynı 

yıl İkinci Sultan Abdülhamid tarafından üçün
cü sınıf Mecidiye.nişaniyle-de taltif edilmiştir. 

Berberyan Efendi cemaat işlerinde de 
vazifeler deru;hde etmiştir. 1870 de, Hasköyde 
kurulan «Kordzaser» (İşsever) adlı neşriyat da
iresinin müessislerinden .biri olmuştur. 1882 -
1884, 1884 - 1885, 1891 - 1894 ve 1894-1896 yıl
ları!).da dört defa Patrikhane Tedrisat Heye
tine aza seçilmiştir. Bu son iki devre zarfın
da, hem.~n .hemen sırf kendi gayreti ve telifa~ı 
ile Ermeni mekteplerinin nizamnamesi ha
zırlanmıştır. 1891 - 1894 yıllarında ise, Patrik
hane cismani meclisil!_İ1! _sekreterliğini ifa et
miştir. 

Reteos Ber1beryan'ın edebi faaliyeti çok 
erken ·başlamıştır. 1869 da, İsıtepan Papazyan 
tarafından neşrolunan «Jamanak» gazetesi 
yazı heyetine iştirak. etmiştir. Müteakiben 
«Masis», «Manzumei efkar», «Arevelyan Poğ» 
gibi gazetelerde de yazılan intişar etm.eğe 

başlamıştır. 1870 de «Mel'un» adlı romanın 

birinci cildini türetime etmiştir. 1871 de La
mennais'nin «Bir mfttekidin sözleri» adlı ese
rini fransızcadan ermniceye tercüme etmiştir .. 
1883 de ise, Goethe'den «Hermann ve Dorot
hea» ~i almancadan ermeniceye çevirmiştir. 

Telif ettiği eserler ise şunlardır; «Para» 
(ermenice, 1872); «İlk yapraklar» (erm. 1877), 
bu eser, 1871-1877 arasında rnuh:telif gazete
lerde dercedilen makaıleleridir; «-iki konfe
rans» (erm. 1880); «Halk eğlencel.~:ri» (erm. 
1880), bu iki kitap konferanslerini ihtiva ets 
mektedir; <<Sefalet ve Merhamet» . (erm. 1880); 
«İri.sanlar ve eşyalar» (erm. 1885), bu eser 
Berberyan · Mektebinin diploma törenlerinde 
ve cenaze merasimlerinde irad ettiği nutuk
lardır; «Bir müderrisin sözleri» (erm. 1901) 

bu kitabın . mündericatında da diploma mera
simlerindeki nutu~ariyle muhtelif yazıları ·bu
lunmakta:dır; «Tefekkürler ve Hatıralar»-(erm. 
1903); «Mektep ve Edeıbiyat» (erm.1907), bu 
muazzam eserin neşri ölümünden an,cak bir 
hafta evvel tamamlanmıştır. «Fransızcadan 

ermeniceye tercümeye dair ilk kitap» (erm. 
1885) ·ve «Siyasi Ekonomi-» (erm. 1883) adlı iki 
adet telif mektep kitabı da mevcuttur. 

Berberyan Efendi türkçe- ve ermeniceden 
maada, fransızca, ingilizce, almanca ve yunan
ca lisanlarına da aşina olmuştur. Gençliğinde 
güzel sesi olan ve terenn_üm eden emekdar 
müderris·, ölümünden üç yıl evvel müptela 
otduğu şeker 'hastahğı.nın kurıbanı olmuştur. 

Reteos Berberyan'ın katlirşinas talebeleri 
1932 de, ölümünün 25 inci yıldönümü müna
sebetıyle, Bağlarbaşı Ermeni Mezarlığında bu
lunan kaıbrinin üzerine şan v_e şöhretine layık 
bir a-bide dikmişlerdir. Açılış tör.enine takad
düm eden Surp Haç Kilisesindeki• ayini· ruha
ni d~ muhteşem olmuştur. Abidenin üzerinde, 
bütün . ömrü boyunca kendisine · şiar edindiği 
ve talebelerinin ruhuna aşıladığı, «Fazilet, Ha
kikat v~ Melahat» kelimeleri haıkkedilmiştir. 
O sırada 'henüz dokuz yaşında 'bir çocuk olan 
bu satırların muhar:ı,-iri, ta mezarlığa kadar bu 
parlak merasime iştirak ettiğini bugün hatır
lamaktadır. 

Kevork Pamukciyan 

BERBERYAN (Sarkis Bey) - Mühim hiz
metlerde ıbulunmuş ve miralaylığa kadar yük
selmiş 'bir askeri ta:bibdir. 1857 de İstanıbul'da, 
Topkapıda doğmuş ve 8 Temmuz 1945 de Kı-
nalıada'da vefat etmiştir. -

İlk tahsilinı Topkapıdaki Levonyan mek
tebinde yaptıktan sonra, Kum'kapıdaıki. Bezci
yan Meıkte'bine girmiştir. Buradan da . Askeri 
Tıbbiyeye kaydolunniuş ve 1883 de, Serkis-:Mi
kail kaydiyle ve yüııbaşı rütbesiyle pıezun ol
muştur:. Mezun olmadan Gülhanede ve müte
akiben Demirkapıda vazifede, 1bulunmuştur. 
Diplomasını aldıktan sonra, 1883 - 1898 yılla
rında, N ablus, Kqdüs, iBeyrut, Cebelidrüz, Ak
ka gibi şehirlerde ve 1898-1908 yılları arasın
da da Yemende yedinci orduda hizmette bu
lunmuştur. 1904 Yemen iıhtilalinde Sanadaki 
kısmen ·harab olan hastahane, onun gayretiyle 
tamir edilmiştir; bu tamir esnasında, 200 ki
şilik. şirin bir de cami inşa ettirmiştir; 1910 da, 
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-binbaşı Salih Tevfik Bey tarih kıt'as~nı söyle-· 
miştir ki son mısrada Sarkis Bey'in ismi de 
geçmektedir. Maalesef, istifade ettiğimiz kay
nakda, :bu kıt'anm- ancak ernienice tercümesi 
mevcuttu. 

Dr. Srakis Bey Meşrutiyetten sonra İstan
bula gelmiş ve 1911 - 1913 yıllarında B_alkan 
Harbine - iştirak etmiştir. 1914 de· tekaüde sev
kedilmişse de, Cihan Harbinde tekrar fiili ihfa
mete çağırılarak Davudpaşa- Hastahanesine 
sertaıbib tayin olunmuştur. Mütarekeden sonra 
vekaleten Kınalı ve Burgazda Belediye . dok
torluğunda bulunmuştur. 1932 de ise nihai ola" 
rak emekliye ayrılmıştır. 

Harp Akademisinde de sertaıbib muavini · 
olan ve •bir müddet Beşinci Orduda da hizmet 
gören Dr. Berberyan'ın işbu· tercümei haU, 
müteveffa .Dr. A. N. Meııburyan'ın «Ermenı 

Tabiıblerb adlı muazzam eserinin, · gayrı mat
bu olan i·kinci cildinden istüade edilerek /kale
me alınmıştır. 

Kevork Pamukciyan· 

BERBERYAN (Udi Kirkor) - Muasır "bir 
musikişinasdır; ermeni musikisini Kirtor Meh0 

teryan'dan öğrenmiştir: Alaturka musikide is~ 
Udi Afet'in (Hapet Mısırlıyan) talebesi olmuş
tur; besteleri de vardır. 1931 yılı Yedikule Er
meni Hastahanesinin salnamesinde İstanbulda 
faaliyette 'bulunan ve Türk Musikisine 'hizmet
leri seıbketmiş ermeni musikişinasları hakkın
da değerli ıbir maıkaalesi dercedilmiştir. 

Mustafa Rona «50 Yıllık Türk Musikisi» 
adlı eserinde Kirkor Berberyanın 1884 · de İs
tanbulda doğduğu

nu, musiki ile pek 
küçük yaşda meş

gul olmaya başla

dığını, Mehteryan
dan . Hamparsum 
notasını öğrendi

gını kaydederek : 
«Uzun yıllar saz he
yetlerine işUrak et
ti, !ha 1 en hususi 
dersler vermekte
dir> diyor; mezkur 
eserin neşir tari:hi, 
yanılmıyor i s e k 
1950 - 1955 arasın
dadır. Yine aynı 

k a y n a k eser-

'ı, , 
· • ·· ı /. ,,,.,, 

irdi Kirir.or Ber~eryan 
(Resim: B. Şeren) 

leri arasında: «Pe'k muzdarrbiın ey güliter zah
mi ·dilinden» uşşak şarkıyı, «Dildeki hicranı
mı tadad eyleyemem» Şetaraban şarkısı ve 
«Safü rakid 'bir denizden mevcelendirdin be
ni» Nihavend şar:kıyı kaydediyor. 

· Hayaıtı hakkında başk..a bir ,bilgi edinile
medi. 

Kevork Pamukciyan 

BERBERY AN MEKTEBİ - İstan·bul Eı.-
menilerinin kültür hayatında mühim rol oy
namış ve pek çok !1}Ünevver ve ımütef ekkir ye
tiştirmiş, zamanının en mühim ermeni irfan 
müesseselerinden biridir, Tesis eden Reteos 

· Efendi Brebreyandır. Mumaileyh, 1901 de, 
mektebin -kuruluşunun. 25 inci yıldönüınü 
münasebetiyle, 20 Ekim 190'1. tarihli «Masis» 
mecmuasında ~neşr.edilen ;bir makalesinde, 
mektebin açılışı ıve ilk yılları hakkında şun
ları yazmaktadır: 

«Berberyan Mekte'bi, Kadıköyde, Latin 
Kilis-esinin !bulunduğu sokağı,n ucunda, orta 
büyüklükde ıb:ir evde kurulmuştur. Mektep 
büyük gayretlerle· l Ekim 1876 da açılmıştır; 

Şimdi yanmış olan binası iki katlı idi ve her 
katında . üç odası vardı. İlk talebelerimiz Ka
. dıköydeki Aramyan ve yeni kapanmış olan 
Şahnazaryan mekteplerinden gelmişlerdi. Bun
lar 4 üncü sınıfı te~kil ettiler ve ertesi yıl ilik 
mezunlarımız oldular. Muallimler dıe şu zat
ler idi; Kirkor Zakaryan (riyaziye), İk:nadiyos 
Muratlyan (fizik), A. Karamatosyan (Osmanlıca), 
Ohannes Setyan (fransızca ve .ermenice), Niko
ğos Taşçıyan (müzik), Mr. Roux (fransızca), 

Charles Roberts (ingilizce), Ferdinand Phi
lippe (almanca). . . 

«1877 de yedi adet de leyli taleıbe vardı. 
İlk ders yılı sonunda, yatılı ve yatısız 28 tale
•bemiz olmuştu. İkinci ders yılının sonunda ta
lebelerin adedi otuz y~iyi bulmuştu. Bunlar
dan 19 u leyli idi. 1878 - 1879 ders yılının Ka-

. sım ayında, yatılı talebelerin sayısı 25 den 
fazlaydı. Bu se'beple daha geniş 'bir ıbinaya ih
tiyaç hasıl olmuştu. Kadıköyde iböyle bir bi
nanın bulunması muhtemel olmadığı için, 
Üsküdara ge·çmek mecburiyetinde kaldım. Ön
ce icadiyede bir binada tedrisata: devam ettik. 
Üçüncü ders yılının sonunda leyli taleıbelerin 
adedi 50 ye baliğ olmuştu. Dördüncü· ders yı
lını (1879 - 1880), şimdiki, yani Selamsızdaki 
binada ;başladı. Leyli talebel_erin adedi 80 e 
yükseldiği için, yanımızdaki Odyanların evi~ 
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ni kiralayıp. yatakhane yapmak mecburiyetin_
.de kaldım. Ertesi yıl yatılıların sayısı azaldığı 
için burayı terk etmek zarureti hasıl oldu. o 
günden bugüne kadar, maddi· -bakımdan ileri 
ve geri adımlar atılmışsa da, tedrisat işi daima 
terakki etmiştir». 

Mektebin idaresi, ömrünün sonuna kadar 
(8 Nisan 1907) Berberyan Efendinin uhdesin
·de kalmıştır. Müteaki!ben, 1910 - 1911 ders 
yılının sonuna kadar büyük oğlu Onniik Ber
beryan (1959 da Parisde vefat etti) müdürlük 
vazifesini ifa etmiştir. Mezkur tarih de, mu
maiJeyhin Paris'e gitmesi;nden sonra, kü~Uk 
oğlu Şahan Berberyaı:ı (bu z9t da 1955 - 1960 
arasında Pariste ölmüştür) müdür olmuş ve 
Birinci Cihan Harbinin hidayetinde harice 
gitmesıne ;kadar bu mevkide kalmıştır. 

Berberyan Mektebi 1927 yılına kadar, sö
nük 1bir halde Ohannes Yegenyan ve Zare~ 
Reisyan gibi mu!htelif müdürlerin tedviri al
tında tedri"Sata devam· etmiştir. 

Bir asrrdan fazla maz•si 0ı1an mektebin 
binası 1935 de akraıbamız Kayserili Zambak
cıyan ailesi tarafından satın alınarak ıbugüne 
kadar ikametgah olarak kullanılmaktadır. 

Elimizde. ibulunan 1911 - 1912 ders yılı 

-bülteninden, müderrisler ve· mezunlar hakkın
da mütemmin ·bilgiler elde edilmektedir. Mu
allimler meyanında evvelce zikredilenler ha
ricinde ezcümle şu kimseler de · bulunmakta
dır; Mihran Apikyan, Mihran_ Askanaz, Mar
quis de Temisier, Dimitri Çolakidis, Ohannes 
Hintliyan, Ohannes Şahnazar, Kalust Malat
yan, Salih Zeki Bey, Hovsep Celalyan, Dr. 
Vahram Torkomyan, Mardiros Nalbantyan, 
Bedros Karabetyan, Ervant Der-Andreasyan, 
Bedros Aruni, Arutyun Mırmıryan. 

Mezkur ders yılında ise, •başlıca olarak 
şu zevat zikrolıınmakta:dır; Aram Nikoğosyan 
(Fizik ve osmanlıca), Nişan Kalfayan (ziraat), 
İstepan Gurdikyan (osmanlıca, arapca ve türk 
edebiyatı), Karekin Kavafyan (riyaziye), Toınas 
Acemyan (eski ermenice), Dirari Çırakyan (ede
biyat), Miıkayel Şamda'ficıyan (alm~nca), Ke
ğam Kavafyan (matematik), Hasib Bey (Koz
mografya), Necmettin Bey (hukuk ve Osmanlı 
tarihi), Dikran Çögüryan (tarih ve coğrafya), 

Edgar Manas (musiki), Simon · Agopyan (re
sim). 

Mezunlar arasında da . ati<j,eıki kimseler 

kaydedilmeğe_ değer. Muallim olarak isimleri 
geçenleri tekrarlamıyoruz : 

Ohannes Yegenyan (1882 de, Darül-mual
limin mü-dür muavini olmuştur), Leon Paşalı
yan (1883, edip), Agop Arabyan (1883 heykel
tıraş), Boğos Kololyan (1888, tabip ve muhar
rir), Karnik Sinanyan (1889, Saıbah gazetesi 
muharrirlerinden), Aleksandır Şaklıyan (1893, 
muharrir), İstepan Papelyan (1893, piyanist ve 
bestekar), Mikayel Gürciyan (1895, edip), Arto 
Mezburyan (18-96, tabtb ve müdekkik), Levon 
Semerciyan (1898, hayırsever), Yetvart Kolan
cıyan (1899, şair), Baruyr Keçyan (1902, mu
harrir), Rupen Çilingiryan (1905, tab~b ve şair), 
llikran Sürmeyan (1908, bilahare Ardavazt 
Başpi.:-'.rnpos, müdekkik), Vartan Sarkisyan 
(1909, ·musikişinas ve maestro). 

K;~vork Pamukciyan 

BERDELACUZ -- Eski İstanbulluların 
ağzında takvim ta-birlerinden, rumi şubatın 
yirmi altısından rumi martın dördüne kadar 
bir hafta süren soğuklar, aşağıd&ki satırları 
Hüseyin Kazım Beyin Büyük Türk Lugatın
dan alıyoruz: 

«Berd = soğuk, soğukluk. 
«Berdelacuz, berdi acuz = Koca karı so

ğuğu. Bu kelim~ «·herdi eyyamül acz» terki
binden bozmadı~; «acz» son, nihayet manasına 
olub son .günlerin soğuğu demektir» (H. Ka
zım, Büyük Türk Luıgatı). 

İstanbulun büyük evladı Ah_med Rasim, 
İkinci Abdülhamid.in son devirlerinde «Malu
mat» mecmuasına yazdığı «Şehir Meıktubları» 
nın birinde Berdelacuz günlerini, ·bir ist.anbul
lunun o devirde, o ·günlerdeki hayatim ve duy
gusunu erişilmez kudretle tasvir etmektedir: 

«Berdelacuz p.ek yosma geldi. Kahbecik!. 
Ben sana temmuzda deyeceğimi derim! 

«Aman ne kocakarı imiş bu! .. One surat, 
o ne ekşimiş çehre! O rie cana yakın bürudet!.. 
Bizim kömürcü hile insafa ·geldi; tınmıyor ama 
gocuğun yakalarını~ çekmiş oturuyor, etrafı 

dinliyor. Mayısın birinde bile, kar yağdığını 
rivayet edenlere veresiye kömüı: verecek de
recede. seviniyor. 

«Kurt dumanlı havayı sever derler .. Sıca
cık oda, perdeler inik, tatlı bir sohbet bu 'ha
vaya · mahs1:ls eğle-ncelerdandır. 

«Yorgan çenede, ayaklar uzanmış. Kal
kacağınızı hisseder etmez kürkünüzü getiri
yolar. Bir fanila çorab, bir daha! Oh! Misk! 
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<<Sütlü çay, sıcak sıcak içilir! Bir dane da
ha ikbal ıbyurulur mu? .. Hay hay! Bana 1bak, 
aşcıya söyle, .geçen sefer yapdığı gibi bir tar
hana çorbası yapsın!.. Şiş kebabını unutma, 
nohutlu pilav, uşağa söyleyin; şuradan tel ka
dayıfı alsın!. .. Niyetim yemeği yer yemez bir 
uyku daha kestirmek! Bu havada işe, güc~ 
gidilir mi?.. Tu desen donacak! Buu! .. Vay 
vay, rüzgar .evi yıkacak! Aman Allah sen fuka
raya sabır ver!.. Şey, bana ,bak, aşağı odaya ·bir 
mangal yaksınlar, tepeleme doldursunlar, bi
razdan inerim be.iki! .. 

«Ne ·hulya!.. Bunlar hep Köprünün üstün
de hatırıma ,geliyor. Titriyorum, zangır zan-. 
gır titriyorum! .. Biraz daha zangırdasa dişle

rim dökülecek!.. Dağılacağım, azayı be .. denim 
ayrılacak! 

«Yüze ·bakın!,. Morarmış, dudak çatlamı~, 
bıyıklar donmuş, gözler fırlak, çene kısık, şem
siye 'koltukda, eller idareten cehde! .. Yürü ;be
yim. hovarda ·beyim!.. 

«Su kıraathaneleri kim icad etmiş ise 'ba
basına~ rahmet!.. Yirmiliğf-verdin mi bir çay iç, 
'büzül köşeye, ,gelen gidenle eğlen! .. 

«Eyyamı bürüdette insanın hatırına gelen 
şeyler: Para, mangal kenarı, sıcak yatak, iş

kembe çorbası, fırın, hamam, evdeki küçük 
oda, Tandır, ·beğenmediğimiz kömürcü gocu-

. ğu, yün çora:b, kömürcü dükkanı. 
«Başa :gelen şeyler de: Titreme, nezle, 

romatizma ağrıları. .. >> (Ahmed Rasim, Şehir 

Mektublan). 
Sermed· Muhtar Alus da İstanbul Ansik

lopedisine verdiği notlarda şunları yazıyor: 
«-BerdelacO.zdan sonra sittei sevir gelir, • sevir 
arabcada öküz manasına. Fıkra meşhurdur, 
berdelacuzun sonuna hir gün kala şair külha
ni Haşmet Lalelide Fıtnat Hanıma rastl~r; 
peşine takılıp iM atar: 

- Su ,kocakarı soğuğundan illallah!.., der. 
«Fıtnat söz altında kalır m~, hemen dö

nü.b: 
- o yarın çıkıyor ama ardından gelen 

koca öküzü ne yapalım!.. cevabını verir. 
«Ötedenberi İstanbul un kışı yaza . doğru

dur .. 

Mart kapudan bakdırır 
Kazma kürek yaiı:dırır 

sözü 'hakikat, 

Hıdırellezden sonra yazdır efendim efendim 
Tavuğun büyüğü kıi.zdır efendim efendim .. 

lafı da boş, hıdırıllezde kar yağdığı ekseriya 
vaki. Şubat nihayetinde ·hazan havaların gü
neşli, mülayim ,gidişine, ağaçlara su yürüme
sine, eri-klerin, elmaların, armutların çiçeklen
mesine, ~artda böceklerin canlanmasına, ağaç
ların yapraklanmasına, nisanda dalları basdı 

kirazın değnekleri süsleyişine bakma, N ev
ruzdan sonra kara kışa taş çıkartan ayazlar 
ortnlığı yoklar durur» (S. l\'1. Alu~). 

BERDUŞ - Pırpırı külhaniler, yalın ayak, 
yarı çıplak, meskensiz serseriler argosunda 
:kendi sıfatları; <<evi ve eşyası, ·bütün varlığı 

sırtındakidir, arkasındakidir» manasına kul
lanıla gelen «Haneberduş» terkibinin kırynl

mışı, güdüğüdür. 

Haneberdüşlar ağzında «berduş» bir ma
na ifade etse. dahi 10,ıgat mihenginde farsca 
«ber» edatı ile· «dO.ş>> isminden müi'ekkeb olup 
(ber = üzere; düş = omuz, sırt) sadece «omuz, 
sırt üzre, omuzda, sırtında» demek olan bu ter
kibin zamanımızda mektebli gençler ve hatta 

· kalem erbabı tarafından dahi «haneberdıiş>> 
yerinde kullanılması, içinde <bulunduğumuz 

dehşet verici ·dil buhranının en biiyih'c misal
lerinden biridir. Hatta 'baş rolü şöhretli şar
kıcı Zeki Müren tarafından oynanmış bir filmin 
adı dahi «Berduş» konmuşdur. Biz öyle zanne
diyoruz ki bu filmde, kırpık, ,güdük, dolayısı ile 
temiz ana dilde manasız «Berduş» adının ma
nalı «Hane berduş». a tercihi, cehalet eseri de
ğil, dil cehli salgınını çok aydın olarak ;görmüş 
ve filmin reklamında muvaffakiyeti düşünmüş 
keskin iş adamı ze-kasının eseridir; 
Argo olarak misaller: 

- Ulan dün Yustıfla plaja ,gittik, çocuğu 
:ılma:dılar .. 

- Neden? 
- -Berduş diye .. 

* - Yerim yok ağabey, be_rduşum ... 

* Gördün mü şu berduşu 
Şu tığ gibi kopili 
Batak yola yalnayak 
Atmış bir kavak yeli 
Esrar kaçakcısııun 
Bu oğlandır sağ eli 
Ne güzel bir yüzü var 
Altın kaküllü benli . 
Tertemiz -bakışında 
Masumiyeti belli 

. Suçlu mu, gÜn~hkar mı 
Azıcık. düşünmeli 

Ali Çamiş 
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BERDUŞ -- Başrolünü zamanımızın şöhretli 

şarkıcısı Zeki Mürenin oynadığı filim; Keıpal 
Film müessisi tarafından çevrilmiş olup 2650 
metro uzunluğunda-dır; senaryosu Sadık Şendil 
tarafından yazılmışdır, Deniz Tanyeli,' Şaziye 
Moral, Turan Seyfioğlu ve Melahat İçli de 
filmde ön plandaki rolleri almışlardır. Filmin 
konu özü şudur : 

Kundura boyacısı kffçük delikanlı Bedri 
(Z. Müren), muhitinde, ayakdaşları arasında 
Berduş lakabı ile anılır. Aralarında hayli yaş 
farkı olan büyük erkek kardeşinin ağır ve za
lim baskısı altında-dır, aslında bir şerir olan 
bu ağabey bir kaabve • meyhane işletmektedir, 
gündüzleri boyacılık yapan, akşamları· da mey
hanesinde hem çırak . olarak çalışan, hem de 
şarkılar okuyan Berduşun boyacılıkdan kazan
dığı paraları elinden almaktadır. 

Sesi güzel olduğu kadar vechen de dHber 
çocuk olan Berduş, bir ,gün Boğaziçi vapurla
rından birindi, düşifrdüğü para çantasını •gö
rüb sahibine vermek vesilesi ile gene ve güzel 
bir kızla tanışır; ;küçük hanım çok zengin olan 
teyzesinin himayesinde yaşamaktadır. Ağabe
yisinin zalim pençes_i altındaki B_erduşu Boğa
ziçindeki _ kaşa.neye bağçıvan olarak alırlar. 

Kızla oğlan arasında, yekdiğerine asla açamı
yacakları bir gönül alakası ·başlar. ]fakat Bır-. 
duşun bu masum saadeti uzun sürmez, şerir 

ağabeyin avenesinden ·bir hayta oğlanın çalış
dığı yeri keşfeder; iki haydud, Berduşun yar
dımı ve klavuzluğu ile zengin teyzenin evini 
soymağa karar verirler; oğlanı ölüm tehdidi_; * ele geçirirler ve bir gece, içinde .p~k kıy
metli eşya bulunan ·köşke girerler. Fakat Be~·
duş, evin.·. kızını çok sevdiği ve zengin hala
ya _da son derecede. hürmet ettiği için, arz_usu
na rağmen kılavuzluk yapdığı haydudlara ifüa
net eder, ev halkını uyandırmak için büyük 
vazoyu kasden düşürerek kırar. Uyanan_ kü
çük hanım ile zenıgin teyze bir an için Berduşu 
,hırsızların soygunu hazırlamak· için eve sok
dukları bir kopuk zannederler. Fakat Berduş 
şerir ağa'beyi ile ·boğuşur iken ıhakikat çabuk 
anlaşılır ise de oğlan hır tabanca kurşunu i,le 
ağır yaralanır ve ölür. 

Filmde Berduş çok zayıf bir tipdir; ne iyi 
bir mey han<:: çırağı, ne tipik ,bir ·boyacı ve ne de 
«berduş» dur; meşhur şarkıcının fevkalade 
gayretine ve sima çazibesine rağmen canlana
ınamışdır. Hane·berduşluğu üstünde daima yap
cık kala!). Be,9-riye filmin boyunca sadece· acı-

BEREKETOĞLU (H. Vecil.a) 

nıyor, filmin kahramanı _«azınacak» olunca da 
film, Z. Mürenin şarkıları ve sesi sayesinde 
ancak ayak sürüyerek bitiyor. 

Ayni zamanda .bir bestekar olan Z. Müren 
bu film için,_ sözü de kendisinin bir şarkı bes
telemiştir, güfte şudur : 

Ben yaralı bir kuşum 
Kimsesizim, berduşum 

GönüI aşkını arar 
Istırabiyle kanar 
Şu zavallı .kalbimde 
G~nclik ateşi yanar· 

Ben yaralı bir kuşum 
Kimsesizini, berduşum .. 

Bu şarkının nekaaratı, garb edebiyatı ile 
meşgul olanlara, Victor Hugo'nun <<Sefiller» 
romanında yaşca çocuk büyük haneberduş 
Gavroche'un, hir ihtilalde, barikad önünde 
vurulup ölürken söylediği şarkıyı ·hatırlatıyor: 

. « Vuruldum, yere düşdüm, Voltaire (Vol
ter)'in hatası; küçük ;bir kuşdum, Rousseau 
(Russo)'nun ·hatası! .. »; fakat haneberduş Gav
roş ile berduş Bedri arasında karlı dağlar 

vardır. 

, BEREKETOĞLU (Hasan Vecih) --:Sanat-· 
karın çetin ve uzun emekler sarfetmesi gere
k,_e_n akademik resim terbiyesi ve tahsili ile ye
tişmiş ·çağdaş ressam, bilhassa pek seçkin bir 
peyzajcı; 1892. de Rodosda doğ'du, babası ilmi
yeden Bereketz~de Cemal Beydir; ilk ve orta 
tahsilini, aslen bu adıı !halkından olan baba=
sının memuriyetle 'bulunduğu· Mısırda yapdı, 
sonra Rodos İdadisini ·bitirerek hukuk tahsili 
için İstanbula g,eldi, çocukluğunda ·büyük bir 
istidad ile heves ettiği resim sanatına büyük 
şehirde· olgun ve ciddi 
kararla intisab etti; 
ressam Halil Paşanın 
talebesi oldu, 1924 de 
Parise giderek Julien 
Akademisin~' girdi Vf; 

çok sağlam bir tahsil" 
yapdı. 

',rüık Ressamlar 
Cemiyeti He Güzel. Sa
natlar Birliğinin ku
rucularındandır. Bir-
liğiri İ-stanbulda ana-. v. Bereketoğlu 
nevi Galatasaray Ser- (Resi!ll : B; Şeren) 
gilerine ve Ankara sergilerine· devamlı· ola

. rak iştirak etti. 
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Olgun bir zevke, zengin •bir palete ve ha
kim bir fırçaya sahih olan H. Vecih Bereket
oğlu için, bilhassa bir' İstanbul ressamı olarak 
ölmez bir şöhrete sa1hib olmuşdur denil~bilir. 
Tabloları devlet resim sergilerinde ve millet
ler arası ser,gilerde hem alaka toplamış, hem de 
diğer akademik ressamlarımızla beraber, Türk 
resmini .temsil etmişdir. 

Sanatkar ayni zamanda kalem sahibidir; 
«Yeni Mecmua», «Hayat», «La Turquie Ke
maliste» de ve diğer bazı sanat ve fikir dergi
lerinde tenkid yazıları ve sanat so•hbetleri in
tişar etmiştir. 

<<Küçüksu Kasrı», «Çankaya», «Kurbağalı 
Dere» (Resim ve Heü:kel. Müzesinde), «Kar>> 
(Resim ve Heykel Muzesinde), «Salacık>> üstad 
ressam şahsiy,etini temsil eden,,, eserlerdir. 

Musiki ile de çocukluğundan ,beri meşgul 
olmuştur, keman çalar. 

İsmet İnönünün Cumhur.başkanlığı zama
nında büyük devlet adamının maiyetine seç
diği .mümtaz simalardan biri olmuşdu. 

BEREKET SOKAĞI - Balatda Tahtami~ 
nare Mahallesindedir. Mürselpaşa Caddesi ile 
deniz (Haliç) arasında uzanır; iki araba ,geçe
bilecek genişlikde, paket taşı üzerine asfalt 
dökülmüş bir sokakdır. -Mürselpaşa Caddesin-

,. <'. 

· Kuledibinde Bereketzade Çeşmesi 

(Resim : Bülend Şeren) · 

den girildiğine göre sağlı sollu ekserisi kagir, 
aralarında bir kaç eski ahşap yapı kalmış tki
şer üçer katlı evler görülür; sokak bitimine 
doğru iki kısa dirsek yaparak denize kavuşur, 
ki sokağın ·bıı kısmı üzerinde !bir kereste .fab
rikası, bir çeltik değirmeni, ·bir plastik fabri
kası, bir kazan imalathanesi, •bir varilci, •bir 
kalafat yeri - gemi tezgahı vardır; faal bir iş 
hayatı görülür (kasım, 1960). 

Hakkı Göktürk 

BEREKETZADE CAMİİ - (B.,: Bereket
zade Mescidi). 

BEREKETZADE CAMİİ SOKAĞI - Ga
latada Bereketzade Mahallesi sokakl,arındaiı; 

Camekan Sokağı, Hoca Ali Sokağı ve Bereket
zade Medresesi Sokağı ile teşkil ettiği dört yol 
ağzı ile Galata Kulesi Sokağı arasında uzanır; 
•bu dört yol ağzından gelindiğine ·göre sağ kö
şebaşı bir meydancık 'halinde açık olu·b 1950, 
de yıkılmış olan Bereketzade Medresesinin 
yeridir (B. : Bereketzade Mescidi); ·bu cami ye
rinin yanında ·biri beş biri altı katlı iki kagır 
·bina ve iki dükkan, sol kolda da Beyoğlu Be~ 
lediye Hastahanesinin yan ce'bhesi ile inşa ha
linde bir bina vardır. Sokak paket taşı döşeli 
ve· bir araba ·geçecek ıgenişliktedir (Kasım 
1960). Hakkı Göktürk 

BEREKETZADE ÇEŞ
MESİ - Bir onsekizirıci 
asır yapıısı olup Galata
nın en s ü •s 1 ü en gü
zel çeşmelerinden biridir;. 
Gala tanın fethinden sonra 
Galata Kalesinin ilk dizda
darı olan Bereıketzade Hacı 
A..li bin Hasanın <<'Bereket
zade Mescidi» 'diye anıla ge
len mescidinin yanında 
iken 1957-1958 arasında 
Galata Kulesinin bulundu
ğu meydana nakledilmiştir. 
Adını taşıdığı Berıeketzade 

ile' hiç alakası yokdur; hic
ri 1145 (M. 1732) yılında 

defterdar Mehmed Efendi 
tarafından, Fatih Sultan 
Mehmedin müezzınbaşısı
nın ayni yerde bulunan es-

ki bir çeşmesinin yerine in-
şa ettirilmiştir, kitabesi şu-
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dur (okuyan -İbrahim Hakkı Konyalı, İstanbul 
.Abideleri) : 

Ayni şefkat menbaı abı zülali merhamet 
Mehdi şevket maderi Sultan Mahmô.dül fial 

ismeti valde sultan ki olduğ daima 
Karı fikri bakiyatı salihala iştigaal 

Sıdlda bir hayri cari etti kiın girmez ele 
Sü yerine kılsalar mahzen dolusu bezli mal 

Yani şehri Müslimabad ile Tophanenin 
İhtiyacı abdan ettikde halkı arzuhal 

Güş edüb tab'ında cüyi merhamet cüş eyledi 
Hızrı tevfiki ilahi oldu rahi hayre dal 

Eyledi ta ki biniş birgün kem,erler semtine 
Nüriayni hazreti hakaanı İskender misal 

Gör şu teyidi hakkı tevfiki feyzi mutlakı 
Suyu safi a~ı vafi eylemekde eyler hayal 

Ahı rüyin gı1hsar etti ayağına İsar 
Kıldı yaşın çeşmei hayvan yolunda hakimal 

Ettiler hem çeşmeler bina idüb irviyi dehr 
Kıldılar hem fazlasın taksimi eshabı celal 

l 

İşte ezcüml'e bu cayi kevser asa çeşmeyi 
Defteri şıkkı evvel yapdı ba ihlası bal 

Ol Muhammed namı mahmüdül ınesair kim odur 
Hayırhahı saltanat abı rüyi ehli kemal 

Su gibi ezberleyüp Hafız okur tarihini 
«İç Muhammed aşkına ma çeşmeden abı zülal» 

(H. 1145) 

Şiir bakımından çok düşük olan kitabe
nin yegane kıymeti tarih malumatındadı~, 
.şöyle ki: H. 1145, M. 1732 de Galata ve Top
hane semtleri 1halkı su sıkıntısı •"ekerlerken \, .... 
Birinci Sultan Mahmud validesinin arzusu ile 
Belgrad Ormanlarındaki bendi ile •buraya su 
getirtmiş, suyun fazlası çeşme yaptıracak ıha
yır sahiblerine tahsis edilmiş, bu hayır sahib
leri arasında devrin baş defterdarı Mehmed 
Efendi de Bereketzade Mahallesinde bu· çeş
meyi yaptırmıştır. Çeşrn.esi de o devrin en gü
zel eserlerindenden '.~iri olmuştur. 

Yukarıda da kaydettiğimiz gibi banisinin 
ad~ unutularak yanındaki mescide ve mescidin 
mahallesine nis:betle Bereketzade diye anıla 
gelen bu ,güzel çeşme üç kısımdan mürekkelJ
dir, ortada alçak tekneli asıl çeşme ile iki ya- · 
nında küçü,k ve yüksek, ancak gelip .geçenlerin 
su içmelerine mahsus iki çeşme .. Bu küçük çeş-. 
melerden sağdakinin üstünde «Besmele», sol
ıiakinin üstünde de «Aynen fiha .. » ayeti keri-
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mesi yazılıdır. Yukarıdaki kita:be asıl çeşme
nin üstündeki alınlığa konmuştur ve her sa
tırında iki beyit olmak üzere altı satır üzerine· 
hak edilmişdir. 

Asıl çeşmenin iki kenarında, kemer ile 
büyük kitabe taşı arasında birer •beyitlik iki 
küçük kitabe taşı daha vardır (okuyan İbrahim 
Hakkı Konyalı, İstanbul a'bideleri) : 

Hafıza bit. okub dü mısra eder 
İki tarihi çeşme taksim 
Ma bu nesimi cô.yi cennetden 

(H, 1145) 

Akdı iç aynam tecriyanı naim 

Kemerin altında bir «Maşallah» yazılıdır, 
bu mermer lev:kanın altında da dört satır üze
rine ikinci 1bir :kitabe taşı vardır, •bu kitaıbe
den de hara:biye yüz tutan Bereketzade Çeş
mesinin inşasından bir .asır sonra Sultan Ab
dülmecidin validesiniiı emriyle hicri 1260, mi
ladi 1844 yılında hazinedar Azmicemal (Ka
dın?)· tarafından tamir edildiğini öğreniyoruz 
(o-kuyaİ:ı İbrahim Hakkı Konyalı, İstanbul Abi
deleri): 

Banisi oldem inukaddem Fatihin müezzini 
İşbu izzetle bu ayni böylece inşa kıian' 
Bunları devri felek kıldı harab ender harab 
Her tarafdan kalmadı hanisini yad eyleyen 
Mehdi ulyanın mübarek didesine rast gelüb 
Der akab ihyasına emreyleydi ol sayeden · 
Hazinedar Azmicemal kini sayesinde nam alup 
Can ve baş üzre deyüp tamirin. ihya ettiren · 
Mehdi ulyaya dua kılsa seza·• ehli zemin 
Bir tarafta zati tıaki bir tarafda bendeden 
Cümle hayrata sai oldular Allah . için 
Ralıat olıiııya bıinu inkarda olan lafzen 
Binde bir düşer dedi Nazım nazif tarihini 
İşbu mai kevseri Azmicemal icra eden 

(H. 1260) 

Şiir b.l{ımından birinci kitabe kadar de
ğersiz olan bu kitabenin altında ve saıl orta 
·çeşmenin ayna taşı üzerinde «Ve minel mai 
külli şey'in hay» ayeti yazılıdır. 

Bereketzade Çeşmesi çok geçmemiş yine 
harab olmuştur; ayak takımının ekseriyeti teş-

. kil ettiği semt halkı bu- güzel çeşmeyi hakkı 
olan dikkat ve itina ile ,kullanmasını bilme
miş, hoyrat eller abideyi yer yer zedelemiş; 
niyat çeşmenin suyu kesilince, İstanbulda. her 
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susuz çeşmenin hazin kaderidir, Bereketzade, 
Çeşmesi de kısa bir zaman sonra bir tqş yığını 
'haline gelmeye mahkum !)lmuşdur; geniş sa
çağı çökmüş, yahud sökülmüş, orta ve yan pi
rinç lüleleri çalınmıştır. 

Birinci Cihan Harbinden az evvel Bere
ketzade Çeşmesi tesadüf eseri bir alaka ile 
zamanın sanat konularından biri oldu; Fran
sanın Türkiye büyük elçisinin zevcesi Maqam 
Bompar İstanbulun tabiat ,güzellikleri ile Türk 
İstanbuluri sanat eserlerinin hayranı ve Türk 
dostu pek münevver ·bir kadındı, «İstanbul 
Şehri Muhibleri Cemiyeti» adı ile bir cemiye
tin kurulmasında da ·büyük himmet göstermiş
di, bir gün bu cemiyetin azalarından lbir kaç 
kişi ile şehirde dolaşır iken Bereketzade Çeş
mesini gördü, cebhe·si tpmamen alçak lrnbart
malarla bir •biblo gibi işlenmiş sanat ,eserinin 
metruk, perişan 'halinden son derecede üzün
tü duydu; evvela yarısı türkce yarısı fransızca 
<<Bereketzade· Çeşmesi» diye ıbir risale, neşre
dildi, icab eden yerlere . dağıtıldı ve cemiyet 
adına teşebbüse geçerek toplanan paı:a ile gü
zel çeşme tamir edildi. 

Aşağıdaki satırları, Bereketzade Çeşmesi 
üzerine geniş bir alaka toplamak için neşre
dilmiş olan bu risaleden alıyoruz (13,5 X 20 
santim eb'adında kuşe kağıd, 16_ sayfa; 6 say
fası fransızca olup makaale Jos. Pin'kas imza
sını taşımaktadır; türkçe kısım fransızca ma
kaalenin tercemesi olup imzasızdır, ve türkçe 
kısmına ihtifalci Mehmed Ziya Beye atfen bir 
ilave yapılmıştır. Risale R Matteosyan «Bible 
House>> Matbaasında basılmıştır, ;baskı tarihi 
yoktur. Esere çeşmenin hara-b halini göster.en 
bir resim konmuştur. Elimizdeki nüs'hada, içi
ne bila'h<).re ilave edilmiş ikinci bir resim var
dır k.i or,ada da Bereketzade· Çeşmesinin İs
tanbul Şehri Muhibleri Cemiyeti eli ile ta.mi
den sonraki durumunu görüyoruz): 

«Galata-da Osmanlı Bankası önündeki he
lezoni ve çirkin merdivenden tırmanarak çı
kanlar, ·bu merdivenin üst başında,i garib ve 
halkı kosmopolit mahalleye vardığında, orada 
inci gibi gizlenmiş nefis bir sanat eseri bula
caklarını ummazlar. 

«Galata Kulesine varmazdan evvel soldaıki 
sokağa sapar iseniz, Saint - Pierre Mekt~binin 
kapusunun yanı 'başında susuz bir çeşmenin :bir 
köşeye gömülmüş olduğunu görürsünüz .. za
manın ve hele insanların ne kadar darbesine 

uğramış!' .. Buna rağmen -baktıkça baktıkça za
rafet ve nezaketini keşfedersiniz. 

<<Bu çeşme Üçüncü Sultan Aıhmedin meş
hur çeşmesinin ne eb'-adına ne de ziynetine 
malikdir (yüksekliği takriben 4, eni de 3,75 
metrodur); lakin Ba:bıhümayunun karşısındaki. 
çeşmeden dört sene sonra yapılmış ve o bü
yük devrin ,bütün üslfrbunu, zevki selimini, 
letafetini adeta hulasa etmişdir. 

«Bu çeşmenin tarihcesi kita·beleri üzerin
dedir. 

«Tezyinatı çiçeklerden ve meyvelerden 
alınmış ve bunlara muhayyel şekiller katılmış, 
yapısı bittiği zaman canlı renklerle boyanmış, 
·boyalar arasına altin yaldızlar konmuş, öyle ki 
abidenin cebhesi, gök yüzünün altına ,görün
meyen ellerle gerilmiş na'kışlı sırmalı bir ku
maş gibidir. Bugün ancak yapraklar üezirnd~ 
biraz renk kalmış. Saksı şekillerinde görünen 
bazı yaldızlı noktalar da muhteşem bir maziyi 
hatırlatmaktadır. 

«Çeşmeyi örtmesi gereken çatı veya saçak 
yok olmuş, yolun kenarında görülen haznesi d2 
yıkılmıştır. 

«Çeşme mustatil şeklindedir.-· Yukarıda 
· bulunan iki · pervazdan ·birincisi pek nazik 
tezyinatlı, altındaki ise istalaktitlidıir. /Ayni 
ziynetler aşağıda v:e yan taraflarda da vardır. 

«İki tarafdaki çiçek saksılarının konulı,ış 
ve tertibinde ve keza cebhenin üst kısmında 
meyva ile dolu taıbakların resmind'e bir tena
zur var gibi görünüyorsa da ·bu şekilleri' mer
mere nahteden · sanatkar tef erruatda öyle de
ğişikli:kler yapmışdır ki temaşa edenler.e de 
usanç veren tekerrürlerden, makina, kalı'p ol
makdan kendisini Jmrtarmışdır. İlk anda yek= 
diğerinin eşiymiş gibi görünen -bir çiçek sak
sısı . ile karşısındakinin arasında, çiçeklerle 

\sap ve dallarında, armudlarda, incirlerde !ben
zerlik yokdur; bütün teferruatda bir tenevvu 
görülür. 

<<Sanatkar :bir çiçeğin tamamı tamamına 
kopyasını da yapmamışdır, o çiçeğin tab'ı asli
sini, hatırasını ihya etmek istemişdir. Mesela 
güllerin ya-pra1darı ibireır birer yapılımş de
ğildir, zaten çeşmenin ce·b'hesine uzakdan ta
kanlar için bunun faydası da yoktur. Fakat bu 
çiçeğin ve yapraklarının ma-hiy,eti asliyesi, sap
larının istikameti o derece itina ile nahtedil
mişdir ki oradan geçen !bir çöpcü bile bakın
ca yanılmaz, . «Bunlar güldür!..» der. 
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<<Ceşmenin üst kısmında içi incir dolu iki 
a . 

tabak vardır, incirler ortalarından yankdır, 

incir tabaklarının iki yanında da ayaklı birer 
yemiş tabağı içinde armudlar vardır. Yemiş 
tabaklarının arasındaki :boşluklar da çiçeklerle · 
ka patılmışdır. 

«En aşağıda tekne 'hizasında, asıl çeşme

nin musluğunu taşıyan ayna taşında ve mus
lliğun iki yanında pek ,güzel iki servi ağacı ya
pılmışdır, insan kendisinin ha~iki servilerin 
gölgesinde ve çeşmenin çağıltısını- işidir gi-bi 

· sanıyor» (J os. Pinkas). 
Son yıllarda yine tamir ,görerek Galata 

Kulesjnin hulunduğu Kuledibi -Meydancığına 
nakledilmiş olan Bereketzade Çeşmesi öyle 
tahmin ediyoruz ki •bir müddet sonra «Kule
dfüi Çeşmesi» diye anılacakdır. 

· Hakkı Göktürk 

BEREKETZ.ADE MAHALLESİ - Be
yoğlu kazasının ·Galata nahiyesi mahallelerin
-den; Galatanın Emekyemez, Ara.b Camii, Yeni 
Cami, Müeyyedzade ve Beyoğlu l\'.lerkez Nahi
yesinin Şahkulu Mahalleleri ile çevrilmişdir, 

hududunu teşkil eden yollar şunlardır: Yük
sekkaldırım Caddesi, Şa'hkapusu So.kağı, Bü
yükhendek Caddesi, Okcu Musa Caddesi, Voy
voda Caddesi. İç sokakları da şunlardır: Ban-
. ger Sokağı, Bereketzade Camii Sokağı, · Bere
ketzade Medresesi Sokağının ibir kısmı, Came
kan Sokağı, Eski Banka Sokağı, Felek Sokağı, 
Fırçacı Sokağı, Galata Kulesi Sokağı, Hoca 
Ali Sokağı, Horoz Sokağı, İpek Sokağı, Kabak
çiçeği Sokağı, Kartçınar Sokağı, Kule Çıkma-
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zı, Lakerdacı Sokağı,. Laleliçeşme Sokağı, Mi
dilli So:kağı, Portakal Sokağı, Savcıbey Çık
mazı, Şair Eşref Sokağı, Şair Ziya Paşa Cadde
si Sinişir Sokağı, Tefneçiçeği Sokağı. 

' • Mahalle Halice doğru bir yamaç üzerin
dedir.· Tarihi Galata Kulesi ·bu mahallenin sı

nın içinde idi. 
1960 senesi nüfus sayımında mahalle se

kenesi 3823 can olarak tesbit edilmişdir. 
1948 yılına kadar ·bu mahalle sekenesinin 

ekseriy,etini mu.sevi vatandaşlar teşkiJ. ediyor
du· bu tarihde İsrail Devleti ingiliz mandasın-' . 
dan çıkıp tam istiklaline ıkavuşduğunda Istan-
bul mfü;evilerinin aşağı tabakasından •büyük 
bir kitle asırlar -boyunca yaşadıkları vatanları
nı terk ederek Filistine hicret etmişdi; 1948 dtı 
o hicret ayları içinde Bereketzade Mahallesi
nin manzarası da şayanı dikkat olmuşdu. mu
har~ir Kemal Sülker :bir akşam gazetesinde 
«Bu şehrin sesi» sütununda «Halkının yüzde 
yirmisinden fazlası Filistine hicret eden 'bir 
mahalle! .. Galatada mezad yerine dönen Be
re'ketzade sokaklarında •. » başlığı altında ·bir 
yazı yayınlamış dır 1ki, hem bir · tari.h vesikası 
olarak hem de mahallenin durumunu tesbit et
tiği için bu şehir kütüğüne naklediyoruz : 

«- Akın akın gidiyorlar, aziz dostum, akın 
akın gidiyorlar .. Senelerdenberi h"asretini çek
tikleri göçe kavuştular kardeşim». Asırların 

Bereketzade Mahallesi 

(1934 Belediye Şehir Rehberinden) 
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ötesinden vaadedilen toprak parçasına yüz sür
meğe koşuyorlar ~ki gözüm, koşuyorlar! .. 

<<Bunları söyliyen, Galatada B.ereketza~e 
Mahallesinden Aycan Pusatdı ve sözünü kes
:ı:n.eseydim daha ·da anlatacaktı. 

«Bereketzade Mahallesi halkının yüzde 
yirmisinden fazlası pılıyı pırtıyı satıp, tası ta
rağı toplayıp « Ver elini Tophane rihtımı» di0 

yor· ve yıllardan beri oturdukları yuvalarına 

dönüp bakmıyorlarmış bile ... 
«Bu. mahalle Kuledibinin civarıdır, Yük

sekkaldırımı çıkarken sol tarafa düşer, ta Meş
rutiyet Caddesinin başladığı yere kadar devam 
eder. 

«- Mahalleli nereye gidiyor :böyle akın 
akın? 

«- Musevi vatandaşlar, Filistine .gidiyor
lar, senin hala ha-berin yok mu?» 

«- Var amma, dedim, doğrusu Bereket-, 
zade Mahallesinin Musevi vatandalarla meskun 
olduğunu bilmiyordum. Ben onları sadece Ba
lat ve Hasköy'de sanırdım. 

«Meğer 1büyük bir gaflet içinde imişim 
Kuledibi -denilen yeri - ki Be:reketzade ma·hal
l,esidir- gezmeğe· gittiğimiz vakıt Kuledi-bin
de seyyar •bir mezat yeri vücuda ,getirilmiş gibi 
idi. Ortası çökmüş hasır koltuklardan, portatif 
karyolaya, borulu gramofona ve çamaşır tekne
sine kadar her şey satılıyordu. Elli lira istenen 
karyola, yirmi bir liraya yine· .bir Musevinin üs
tünde kaldı. Sağlam kırk tane alaturka ve ala
franga plağı ile 120 l~ralık yepyeni bir elektrik
li pikap, Kapalıçarşının açıkgöz alıcılarından 

biri tarafından otuz liraya alındı. 
«Mahalle muhtarı Bay İbrahim Özarslan, 

mahallesinden ,göç eden Muşeviler için : 
«- Hepsi de işsiz güçsüz kimselerdir gi

denler ve tanınmış aileler ,J,nllarını dahi !kıpır
datmıyorlar. 

<<Bereketzade mahallesi, kirli mezat yeri 
gibi· kirli sokaklar, çöp ·birikintileriyle sınır

lanmış yollarla dolu.. Filistine göçten önce 
6000 nüfusu olan mahallenin bugünkü kalaba
lığı muhakka1k ki es!kisi gibi değil. Fakat 29 so
kağının 29 u da eskisinden daha loştur. Çün
kü mahalle halkından 'hemen çoğu gider ayak, 
evlerinin bütün sıyrıntı ve kırıntılarını gelişi• 
güzel sokağa döküyorlar. Bu yüzden mahalle
de-ki çukmazların ikisi de haftalarca süpürülse, 
mazotlarla dezenfeıkte edilse kolay kolay temiz
leneceğe benzemiyor. 

«Galata ·bucak müdürü Bay Talat'ın bütün 

Galatalıların ve Galataya bağlı muhtarların 

anlatmakla bitiremedikleri alakası da olmasa 
bu semtlerdeki on mahallenin onu da İstanbu
lun en çilekeş bölgesi halfne gelecek. Bereket 
versin, Bay Talat, bütün mahalle ile olduğu 

gibi Bereketzadeyle de ısrarla ilgileniyor ve bu 
taraf yürünebilir, oturulabilir hale geliyor. M~
sela şu yakınlarda ıkule duvarı arkasına mo
deren bir umumi hela yapılacak. Bu suretle 
Yükseıkkaldırımdan, Galata Kulesine doğru 
giden amonyak kokusundan ve daimi rutubet
ten kurtulacak! .. 

«Mahallenın birçok sokaıkları, bozuk kal
dırımları ve eğri büğrü yolları ile hemen dik
kati çekiyor. Camekaıı sokağı :berba-d, acele ta< 
mir istediğini gece de göstersin :diye köşeye 
bir hava gazi lambası koymuşlar. Varlığı ile 
yokluğu arasında pek az bir fark bulunan ·bir 
lamba. 

<<Fatihin müezzinin yaptırdığı mermer ·bir 
ç~şmenin dikkate değer kitabesindeki su ih
tiyacı sanrki bugün cari değilmiş giıbi. .. Su ye
rine merm.erlerden kir akıyor. İki asırdan faz
la bir zaman önce hU mahalleye bağışlanan 
çeşmenin bugün çoğalması lazım geldiği hal
de eskilerini ,bile devam ettiremiyecek bir 
durumda bulunuyor. 

«Laker:dacı sokağı teneke ve tahta bozun
tusu plaklarla örtülü dükkanımsı nesnelerle 
dolu. Bir tarafta hela yerine kullanılan böl
meler var. Şair Eşref sokağı ise bu büyük Türk 
heccav'ının yüzlerce inkıt'a ile kötüliyec,eği, 

. yerin di.bine geçireceği ölçüde kötü bir durum
da görülüyor. Şair Eşref, kötü kişileri nasıl 
yerin dibine batırmışsa adının verildiği sokak
taki ·bir k~laycı d~ ~akır kapları kalaya 'batırı
yor. Amma 1k_endisine de şiddetli -bir hiciv la
zım!... Çünkü dükkanının dumam yanındaki 
Tefneçiç~ği sokağınıri altından yükseliyor ve 
sanırız ki bu sokağın altında cehennemdeki 
katran kazanı kaynıyor. 

«Bu mahallede bir de Midilli .sokağı mev
cut. .. Midilli Adasının güzelliğini orayı gezen
ler bilir. O canım Adanın ahenkli isminin ve
rildiği sokak dört beş tane çöp sandığı ile iğ
renç bir hale gelmiş» (K. Sülker). 

Hakkı G.öktürk 

BEREKETZADE MEDRESESİ SOKAĞI 
- Galatanın Yenicami Mahallesi ile Bereket
zade Mahallesi sokaklarından-dır; 1934 Beledi
ye Şehir Rehberinin 15 numaralı paftasında 
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Camiicedid Sokağı ile Camekan Sokağı arasın
da uzanır gösterilmişdir, fakat, Karaköy-Azeb
kapusu yolunun genişletilmesinde Camiicedid 
Sokağı ile Tersane Caddesi arasındaki ada is
timlak edilerek caddeye katılmış, v,e cad'Cleye 
bu istimlakte tıedmedi~en bir -binanın altın-d.3: 
·kalarak şehid olan yarbay Sabahaddin Evren'• 
in adı v.erilmiştir, halen Bereketzade Medrese
si Sokağı Yarbay Sabahaddin Evren Caddesl 
ile Camekan Sokağı ar_asında uzanır; Kömür
cü Sokağı, · Söğüd Sokağı,. 'Erguvan Sokağı, 
Voyvoda Caddesi, Banka Sokağı, Kartçınar 
Sokağı, Felek Sokağı· ve Horoz Sokağı ile ka
vuşakları vardır. 

Yarbay Sabahaddin Evren Caddesi tara-' 
fından gelindiğine göre, iki araba geçecek ge
nişliktde, paket taşı döşelidir, evvela düz, son
ra 14 basamak merdivenli yol, sonra yine düz;· 
Voyvoda Caddesi ile dört yol ağ~ı yaparak ke
sişdikten sonra Bereketzade Mahallesine gi
rer, bir çift merdivenden sonra· dik bir yokuş 
olµr. 

Sokağın Voyvoda Caddesine kadar birinci 
kısmında sağ kolda Trans Türk Hanının yan 
tarafı, altında hir camcı, bir yazı ve hesab ma
kineleri mağzası, sokağa adını veren medre- 1 

se; Eski Posta Hanının yan tarafı, altında 
Erengüller inşaat malzemesi mağazası, Arab
camii emniyet komiserliği muavinliği, Galata 
Emniyet Başkomiserliği; altı 1katlı Selanik 
Bankasının yan farafı;. sol kolda bir mefruşat 
mağazası, Yeni Çarşı (bu çarşının yerinde Ga
lata Yeni Camii bulunmakda idi ki iki bina 
arasına sıkışmış minare kaaidesi durmaktadır), 
cami bakiyesi duvar önünde susuz harab lbir 
halde Üçüncü Sultan Ahmed Çeşmesi; Osman
lı Bankasının yan tarafı vardır. 

Voyvoda Caddesini aşdıktan sonra soka• 
ğın ikinci kısmında ;sağ koılda beşer katlı ka
gir apartımanlar, Sen-Jorj Avusturya Hasta
hanesi, Kartçınar Sokağı kavuşağında Sen-Jorj 
Avusturya Mektebinin yan tarafı ve avlu du
varı, yanında Beyoğlu Belediye Hastahanesi, 
·bu sokağı tezyin eden yapılardır. 

1934 Belediye -Şehir, Rehberinde adı 
«Bereketzade Medresesi Sokağı» olarak ka
yıdlı olan ·bu sokağın levhası 1960 yılında 
«Galata Medresesi Sokağı» diye yazılı itli Ka
sım 1960). 

Hakkı Göktürk 

BEREKETZ.ADE MESCİDİ - Galatada 
Bereketzade Mahallesinde, Galata Kulesinin 
hemen alt yanında bir sokakdır. Hadikatül Ce
vami banisinin Hacı Ali bin Hasan adında bir 
zat olduğunu, mescidinin yanındaki kabir ta
şında ismi yazılı olmadığını,, mescid civarın
da küçük bir vakfın vakfiyesinde -isminin gö
rüldüğünü, Galata fethedildiği zaman Galata 
Kulesine. Fa.tip. Sultan Mehmed tarafından ta~ 
yin edilen ilk dizdarın bu zat olduğunu yazı
yor. 

Bereketzade Ma1hallesinin eski muhtarla
rından emekli subay Bay Şevket Seveiıcanın 
verdiği mıllumata göre bu mescidin yeri, Be
reketzade Medresesi Sokağı ile Camekan So
kağı ve Hoca Ali Sokağının Bereketzade So
kağı ·ile t'eşkil ettiği dört yol ağzında ifü (B.: 
Bereketzade Mahallesi); 1940 yılına kadar\iba
dete açık olan Bereketzade Mescidi bakımsız
lıktan harab olmuş bu tarihte tamiri imkanları 
araştırılacak yerde kadro dışı bırakılmış, on 
yıl da -bu suretle geçerek. 1950 yılında çök
müş, yıkılmış ve enkaazı kaldırılmışdır. Ayni 
noktada, fakat Bereketzade Medresesi ,sokağı 
üzerinde· -bulunan Bereketzade Medresesi de 
Mescid ile •beraber yıkdırılarak kaldırılmışdır; 
yeri otomo'bil parkı olmuşdur (aralık 1960). 

Hakkı Göktürk 

BERGAMOT ŞEKERİ - Ber,gamot, na
renciyeden meşhur meyva ağacı ve 1bu ağacın 
meyvası; Türk Ansiklopedidisi: «adı Anado
loudaki ·Bergama şehrine izMe edilmiştir» di
yor; her neden ise yurdumuzda yetiştirilmez 
olmuşdur; İstanbul piyasasında hemen !hiç 
görülmez olmuşdıir; yeşil veya altııı sarısı 

renginde, kendine has acımtırak ekşi bir lez
zeti ve -bU.hassa latif bir ıtrı vardır (Bergamot 
esansı); nitekim narenciyeden turunç da, ·ber
gamot gibi İstanbul manavlarında arandığı 
zaman bulunamaz olmuştu (B.: Turunc). 

Mutedil iklim ağaçlarından olub soğuğa 
limondan daha dayanıklıdır, yabanisine rast
lanmadığı için memleketimizde tatlı limon ile 
turunca .aşılanarak yetiştirilirdi. 

Eski İstanbul şekercileri, b.ergamotun 
taze kabuğundan elde edilen yeşil ren:kliberga
mot esansı ile bir akide şekeri yapardı, İstan
•bula mahsus, hediyelik:, gaayetle makbul bir 
şekerdi; o da yapılmaz olmuştur. 

Bi'bl. : Türk Ansiklopedisi. 
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BERGAMUT SOKAĞI - Galatanın Arab
camii Mahallesi· sokaklarından; Yarbay Saba
haddin Evren Caddesi (eski Tersane Caddesi) 
ile Beyazkelebek_ Sokağı arasında uzanır, bir 
araba g~çebilecek genişlikde paket taşı döşeli 
bir aralık sokakdır. Üzerinde börekci, aşçı, 
kebabcı, tornacı, nalbur, tütüncü, kömürcü, 
kunduracı, berber, tuğlacı -dükkanlan ve iki 
kahvehane vardır (aralık, 1960) .. 

Hakkı Göktürk 

BERGGREN - İkinci Abdülhamid devri 
sonları ile meşrutiyetin· ilk yıll~rında Beyoğ
lunda fotoğrafcılık yapan isveçli bir sanatkar, 
kartonlarında, «İsveç Kıralının Fotoğrafcısı>> 
dlye yazılı idi. ·Fotoğrafhanesi Derviş Sokağı
nın . (Şimdiki Piremeci Sokağı} ·başındaki bi
nan,ın birinci katında, portre çekmez, yalnız 

peyzajcı, atölye-sinde İstanbul manzaralarının, 
panoramalarının çeşidlerini satar: 

İki dilber kızı vardı, ikisi tle iffetli, edebli 
yeganelerden. Beyoğlunda hüsnü anı, endam 
ve reftarı ile nam veren itfaiye kumandanı 
Macaristanlı ferik Ziçini Paşanın -kızını, Ma
dam 8outeaux'yu, madan Valastarisi dilber
likde belki de basdıranlardan. 

Meşhur fotoğracı baba ile dilber kızlar ne 
oldular, memleketlerine mi döndüler, bilemi
yoruz. 

Sermed Muhtar Alus 

BERK (Nurullah) -. Zamanımızın seçkin 
ressamlarından ve .sanat münekkidi ve yazar
larından; 1904 de İstanbulda doğdu, Sanayii 
Nefise Mektebinde çalışdıkdan sonra i924 de 
Parisde Güzel Sanatlar Mektebinde Er:nest 
Laurennt'ın atölyesinde -dört yıl çalışdı, İstan
bula döJ!düğünde resim muallimi oldu; sonra 
bir kaç d'efa daha Parise giderek Andre Lohte 
ve Fernan Leger'in atölyesinde çalışdı; halen 
İstanbul Güzel Sanatlar Akademisinin öğret
ınenlerindendir. «D Grupu» adı altındaki •bir 
ressamlar topluluğunun -kurucularındandır. 

İlk eserlerinde empressiyonist olan Nu
rullah Berk daima yenilik _ araştırmış bir sa
natkardır; artık kendine has hir yol bulmuş 
inşacı ve geometriık nizamı ön _ başa alan bir 
tarzı vardır. 

Sanat tenkidcisi olarak da velud bir ka- -
leme sahibdir; dergilerdeki ve gazetelerdeki 
makaalelerinden başka kitab olarak neşrettiği 
eserleri şunlardır·: _ 

Modern Sanat (1935), Türkiyede Resim 

(1943), Türk Heykeltraşları (1943), Sanat ko
nuşmaları (1943), La peinture Turque (1951t 

Resim ve Heyıkel Müzesinde de desen ve 
yağlı boya tabloları vardır,· « Üçüncü kadın», 
«Uyuyan» ve <<İstanbul Limanı>> en meşhur 
tabloları arasındadır 1961). 

* 
BERKAN (Abdurrahman M~nib) - Çağ-· 

daş hukuk bilgini, 1886 (hicri 1304) de Selanik
de doğdu, Selanik eşrafından Ahmed Hamdi 
Efendinin oğludur; rüşdiye ve .idadi tahsilini 
selanikde . yapdı, İstanbul Hukuk Mektebini 
pek iyi derecede bitirerek altın madalya ile 
taltif edildi. İlk adli vazifesi Menlik mahke
mesi reisliğidir; bu vazifeye 1905 de, 1henüz 
on dokuz yaşında iken tayin edilmişdi, yaşını 
·büyük gösterip kendisini saydırmal\ için sakal 

· bırakmışdı ve ancak bu sayede ki, mahkeme 
reisliği gibi o devirde yaşlı adamlara has ,bir 
makaamın ehli olduğunu zahiri görünüş ile de 
göstermek istemişdi. Bulgar komitelerinin sık 
sık ·baskınlarına ve katliamlarına maruz ka
lan Menlik ve havalisinde mahkeme reisliği 
yapmanın güçlüğünü bilen adliye nezareti bu 
vazifeyi A. Münibin dirayet ve faziletini tak
diren vermişdi. 

Menlikde üç sene kaldı, 1908 de (H. 1325) 
mesleki bilgisini genişletmek üzere A vrupaya 
gönderildi, Paris Hukuk Fakültesini de pek iyi 
derecede bitirerek Paris. adliyesinde staj ,gör
dü, 1914 de memlekete döndü; İstanbul Bida
yet Mahkemesi azalığına tayin edildi, sonra Be
yoğlu Sulh Mahkemesi reisi oldu, bura.dan da 
A d 1 i y e N ezare
ti umuru hukukiye 
müdürlüğüne geti
rildi. 1916 - 1918 
arasında İstanbul 
'Ticareti Bahriye 
Mahkemesi reısı, 

sonra İstanbul Da
rülfünunu · Huku
ku Medeniye mü
derrisliğine tayin 
edildi. 

İşgal esnasında 
İstanbuldan uzak
laşiırılmak isteni-
len bu hürriyet ,aşı- A. Münib Berkan 
ğı h u k U k c u Ga- (Resim : Bülend Şeren) 
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ziayıntab Mahkemesi reisliğine tayin edilmiş, 
• İstanbulda kalinak isteyen Abdurrahman Mü
nib de istifa ederek avukatlık yapmıya başla
mışdır; o tarihden ölünceye kadar avukatlık
da kalmış, zaferden sonra da, avukatlığa · de-

. vam ederek Darülfünundaki ·kürsüsüne dön
müşdür. 

Avukatlık hayatı çoJ.c parlak geçmişdir, 

bilgisi, olgunluğu ve müdafaalarındaki kud
reti ile büyük bir şöhret kazanmışdır; hukuk_ 
ilmine ve Türk Adliy,esine de büyü~. hizmetdt! 
bulunarak Türk Medeni Kanununun tercümesi 
işinde tam salahiyeti ilmiye ile çalışmışdır. 

Hayatının son yıllarında poletikaya atılmış, 

Demo.krat .Partinin mlihalefetde bulunduğu 

sırada bu parttnin adayı olara~ 1946 seçimine 
girmiş ve İstanbuldan mebus seçilmiş, 1949 da 
İstanbulda bir trafik kazasının kurbanı ola-
rak• ölmüşdür. 

BERKEL (Sabri) 
Zamanımızın ta- , 

nınm:rş ressamların
dan; 1904 de Üskübde 
doğdu, Belgrad Güzel 
Sanatlar Akademisin
de ve Floransa Güzel 
Sanatlar Akademi- J 
sinde _çalışdı, halen A~ :. 
1961, Istanbul Güzel /.' 

~. Basri Erk 

\ 
Sanatlar Akademisi- \ \ " 
nin dekorasyon bölü- } . ~ . 
münde öğretmendir; ff~ .. ~,, 
D Grupuna mensub- Sab.ri Berkel 
du. (Bir oto portresinden) 

İlk eserleri hemen daima· gr~vürler ve 
desenler olmuşdu, · sonra nan-figüratif resim
lere başlamış dır. 

Resim ve Heykel Müzesinde ofort ·ve yağlı 
boya eserleri vardır. * 

BERKER (Ercümend Sadi)-,- Avukat, mu
sikişinas ve şair; 1920 de İstanbulda Büyük 
Çamlıcada doğdu. Babası Adliye Başkatipli
ğinden emekli merhum Ahmet Macit Berker 
ve annesi aslen Dalmaçyah Fatma Belkis ha
nımdır. Dedesi dini musikimizin büyük sima
larından maruf Durakcı Hacı Nafiz Beydir (B.:' 
Nafiz Bey, Durakcı Hacı), kökü erzurumlu .pek 
çok bilgin ve kilıç er~ yetiştirmiş özlü Türk 
ailesinin evladıdır. . t 

İlk tahsilini Büyük Çamlıca İlkokulun
da ve Sainte-Marie Fransız Kolejinde yapmış, 

· 1935 de bu Koleji, 1941 tle Haydarpaşa Lise 
sini, 1945 de de İstanbul Üniversitesinin Hu
kuk Fakültesini bitir.erek İstanbul Barosuna 
intisapla meslek hayatına başlamıştır. Haien 
İstanbul Teknik Üniversitesi Hukuk Müşavir
liği ile birlikte serbest meslek hayatına Bah
çekapısında .Umum Sigorta Hanındaki yazı
hanesinde devam etmektedir. 

Küçük yaşda ,güzel sanatlara ,karşı kuvvet
li bir ilgi duyan Ercümend Berker daha çoğu 
aruz vezninde· şiirler kaleme almış, bu şiirler 
peyderpey, devrin değerli ·bir san'at dergisi 
oJ,an ~<Çınaraltı» mecmuasında neşredilmiştir. 

· Aşağıdaki kıt'a şiir diline •bir örnekdir 

Musiki· 

Bir ses gezinir eski saray bahçelerinde; 
Bir besteyi bin ruh ile söyler de o çağdan, 
Bir beste ki sesler· kesilir orta yerinde, 
Başlar bir ışık yağmuru sessizce semadan .. 

Bir akrabasının sahibi bulunduğu ve dev
rinin en ünlü Türk Musikisi . san'atcılarının 
devam ettiği hakikhbir musiki yuvası olan Bü~ 
yük Çamlıca Subaşı mesiresi üstündeki evde 
geçen ·çocukluğunda kulağına dolan sesler onu 
Türk musikisine iten ilk kuvvet olmuş, ancak 
lise tahsili devamınca metodlu ve sistemli bir 
musiki çalışmasına imkan bulamıyan E. Ber
ker'i tali:h 1940 dan itibaren en iyi hocaların 
eline, sevketmiştir. İlk hocası değerli musiki
şinas Fulya Akaydın'dan evvela ,batı musikisi 
tekniğine solfej ve piyano dersine başlamış 
ise de 1942 de büyük Müzikolog Hüseyin Sa
dettin Arel ile tanışmasından sonra bütün 
san'at faaliyetini Türk musikisine · hasretmiş
tir. İstanbul Konservatuarında ·bu üstadın te~ 
sis ve tedris ettiği beş yılh~ türk musıkisi na
zariyatı ve kompozisyon kurlarını hariçderi im
tihana ,girmek suretiyle iki senede pek iyi de
rece ile ikmal ederek mezun olmuştur. 

Ayni zamanda teşkilatcı karaktere sahip 
olup ve lise tale·beliği suasında Haydarpaşa 

Lisesinde ilk muzik kolu teşkilatını ;kuarn Er
cümend Berker üniversiteye geçince konser
vatuar tahsili ile mütenazır olarak 1942 de 
türk batı musikisi topluluklarını ve çalışma

larını içine alan «İstanbul Üniversitesi Talebe 
Birliği Muzik Kolu» nu ve << Üniversite Korosu» 
nu tesis etmiş ve bu Koronun başında bir ta
raftan türk musikisi nazariyatı ve solfej bilgi-
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Ercüme11d Sadi Berkerin bir saz semaisi 

sini Üniversite içind,e yayarken diğer taraftan 
türk musikisi tarihinde ilk defa batı tekniği 
ile tertip ve idare ettiği 80-90 kişilik , koro ve 
refakat. saz orkestrası ile; ekserisi didaktik ve 
biyografik türk musikisi konserleri vermiştir. 

Bu konserlerdeki takdim şekli, türk mu
sikisinin toplu icrasında bir dönüm noktası 
teşkil etmiştir. 

Bilahare Üniversite içindeki muzik faa
liyetini daha köklü ve devamlı ;bir 'hale getir
mek için Hüseyin Sadettin Arel, Ord. Prof. 
Salih ·· Murad Uzdilek, Ord. Prof. Muammer 
Raşid Sevig, Prof. Ragıp Sarıca, Prof. Hıfzı 

.Timur, Prof. Orhan Ünsaç ve merhum Dr. Ne
şat Halil Öztan ve Abdulkadir Karamürsel fle 
birlikte <<Üniv~rsiteliler MuziJ{ Derneği» ni 
kurmuştur. 

1947 de İstan·bul Konservatuarı Türk Mu
sikisi İcra Heyeti şefliğine ve nazariyat hoca
lığına getirilmiş, 1948 de ıİlmi Kurul Başkanı 

· Hüseyin · Arel,'in ayrılması üzerine · istifa ede
rek fü.i. vazifeden ayrılmış ve serbe,st Avukat
lık hayatına başlamıştır. 

1954-1959 seneleri arasında, Vatan · ve 
Tercüman gazetelerinde neşrettiği muzikoloji 
ve tenkitl mevzuundaki yazılariyle san'at faa-
liyetine devam etmiştir. · 

1961 de halen İstanbul ·Radyosu Türk 
Musikisi San'at · Kurulu üy~şi ·bulunuyordu. 

Türk dizisi üzerinde Türk makamlarının 
hangi perdelere transpoze (nakil) edilebilece
ğini kolaylıkla gösteren .·bir sürgülü cetv.el 
ica'Cl et;miş, . cetvele soy adına izafeten «Ber
ker Cedveli» adı verilmiştir. 

Beste . vadisindeki denemelerine numune 
. olarak bir Zirgüleli Hicaz Saz Semaisinin no
tasını kendi el yazısı He veriyoruz. 

«La ı.;:: •• t~~::.~ !7~ . 
ral» adında neşredil- fJf 'Jfllfl!I!~ 1 
miş bir tercümesiyle, ~¼~ it!!fj- ~ ı _, 
Pi er re Benoit'dan ~ 1 f-- - f ' 
«Königsmark» adında f. ~~ i , , 

' ~,rr . . .. ı:ıı 
. ' /, ' 

ve George Cohendy'- . ıı . ~ 

den «Müdafaa San'a-~ ·~ ~~?· 
!:~i~:::~t;:ü;e:::: _, 4-; . ~1 il~ 

·,ıJı ~r ,/liı:; ljJ:e 
mesi, ,Fatih devri ada- WJ 

let hayatına ai! bii' E. Sadi Berker 
etüdü, Eugene B'orrel (Resim : Bülend Şeren) 
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tarafından kaleme alman <<La Musique» isimli 
büyük müzik Ansiklopedisindeki «Türk l\Iusi
kisi) bölümünün tenkidi baskısı ve muhtelif 
müzikoloji makaleleri vardır. 

Türk müzikolojosini ana •hatlariyle tan~ 
zim ve tesbit eden «Türk Musikisinin Umumi 
Esasları adı altında büyük bir eser üzerinde 
çalışmaktadır. 

BERKİ (Ali Himmet) - Çağdaş türk -hu
kuk aleminin güzide simalarından, hicri 1299 
(Miladi 1881-1882) de Elbistanda doğdu, ba
bası Demirciz~de Kadı Osman Efendidir; aile
nin aslı Antalyanın Akseki kazasının Unulla 
köyündendir; babası hakimlikle dolaşir iken 
ilk tahsilini Corumda yapmış, rüşdiyeyi İbradı
da bitirmiş, ~1316 da (M. 1898 - 1899), on yedi 
yaşında iken İstanbula gelerek şöhretli ulema
dan ve Fatih dersiamlarından kayınpederi 
Tokadlı Kemerlizade Şakir Efendinin :ve Kay~ 
serili Büyük HaII)di Efendinin rahleli tedri
sinde bulunmuş ve 1327 de (M. 1909) · icazet 
almışdır. Medrese derslerine devam ederk.en 
o sıralarda açılan müsabaka imtihanlarında 

muvaffak olarak «JVlektebi Kuz~t» a girinişdir, 
. · medrese derslerinden icazet aldığı yıl ,bu mek-
tebi de bitirerek 'birincilikle şahadetname al-. . 

mışdır ve Fetvahane ilamat odası mümeyyiz-
liği .He memuriyet hayatına girmişdir; bilgisi 
n;ızarı dikkati çekerek ilaveten Medresetiil 
kuzat arazi kanunu muallimliği vazifesi veril
mişdir. 1330 da (M. 1912) Tokaıd Kadılı ile ora
nın Bidayet Mahkemesi İstinaf reisliğine ta
yin edilmiş, oradan Amasya Kadılığı ile ijida
yet İstinaf r,eisliğine nakil olunmuş; 1336 da 
(M. 1917 - 1918) de tekrar Tokad Kadısı ve 
mahkeme reisi olmuş, oradan Ankara Kadılı
ğına • tayin edilmiş, Ankara da Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Hükumeti kurulunca Şer'iye ve 
Evkaf VekıHetleri müşavere •heyeti azalığına 

tayin olunmuşdur; bu heyet de bulunur iken 
ilave memuriyet olarak Şurayı E~kaf reisliği 
yapmışdır. 1922 de Temyiz Mahkemesi azası 
olmuş, 1933 yılına kadar ·bu yüks·ek hukuk mü
essesesinin Hukuk Dairesinde Çalışmış, 1933 
den İ950 yılına kadar da Temyiz İkinci Hukuk 
Dairesi reisliğini yapmış, 1950 de altİnJ.ş ·beş 
yaşını ikmal ettiği için kendi isteği ile ·emek
liye ayrılmışdır. · 

BHgisi, iffet ve istika~eti ile 'türk adli
yesinde temiz bir hatıra ·bırakmış olan Ali Him
met Berki milli kütüphanemize de kalemi ile 

hizmet etmiş, «İrs 
ve İntikal», <<Vakıf
lar» (2 cild), «Mi
ras ve tatbikaatı», 

«Hukuk Mantığı ve 
Tefsir», « Fatih 
adaleti», ~İs.lam 
Hukuku»' adların-· 
da mlihalled eser
ler. vermişdir. ' Ay-· 
rıca mecmua, ·gaze
te ve ansiklopedi
lerde de makaale
ler ve hukuki mad
deler yazmışdır. 

Ş e r ' i hü

A. Himmet Berki 
(Resim: Bülend Şeren)· 

kümlerde . büyük otoritedir; eserlerinde yo
rulmak bilmeyen 'bir kalem sahibi ve genç 
hukukçulara, hakimlere adalet yolunda ışık 

. tutan bir mürşid ohİıuşdur. A. Himmet Berki, 
türk ruhunun ana temeli olan, ci'<:Jden mukad
des kaaidelerden t~şekkül eden, Osmanlı İm
paratorluğunun altıyüz sene hukuk mevzua
tını teşkil eden . «Ahkamı Fıkhiye» nin scin 
meşa'lecilerindendir . 

H. Basri Erk 

BERK MÜNAKAŞASI - Geçen asır son
larında bir tarafda -Muallim Naci Efendi ile 
peyki Şeyh Vasfi, öbür . tarafda R~caizade 
Mahmud Ekrem Beyle ·peyki Menemenlizade 
Tahir Bey, -basında ve dolayısı ile İstanbti1un 
fikir merkEtzi olan Babıalide büyük akisler 
yapmış edebi kalem münakaşasının bir sahne
si «Berk = Şimşek» kelimesi .üzerinde Tahir 
Beyin ağır bir hezimeti olmuşdu. edebi vak'ayı 
o zamanlar pek gene olan Ahmed Rasim «Mu
harrir, Edib, Şair» adındaki eşsiz güzel ese
rin!ie şöyle anlatıyor : 

«Menemenlizade Tahir Beyle Şeyh Vasfi 
arasınd;ı er geç bir musademe vukuuna mun
tazır bulunuyorduk Günün •birinde gaaUba 
Gayret Mecmuasında Ta·hir Bey, Şeyhin mü
lazim bulunduğu ~erk (Şimşek) Mecmuasına 
tarizen: 

Gürleyip berk gibi ... 

«ile başlayan bir kıt'a dere etmiş. Ertesi hafta 
Berk gaaliba şu beyt Üe mukabele etmiş idi: 

Gürlemez bizim diyarda berk: 
Menemen berki aceb gürler mi: 
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«Kıyametler kopdu idi! .. En sathi bir ha
disei ta biiyeden gaafil bulunan Tahir Bey şim
şeği gürletiyordu, öyle ya!.. Babıali ,birbirine 
girdi._ Azim ve seyyah bir gürültü caddeyi tut
tu, sildi, şüpürdü, götürdü. Bir halde kı ham
malam edeb, karşıdan ·karşıya arkada badihe-

~ . o 
va adam geçirir oldular. 

«Gerçe bu geçici bir alameti cevviye idiyse 
de Tahir Bey tarafına dolu yağdırıyor, şeyhim, 
müşekkel fahrü gurut geziniyQrdu. Başda Ce
lal tııçaresi olduğuhalde Nacinin bir beyti alt
lı ü~tlü tagyir edilerek bütün tarafdaran: 

Bir çıkış çakdık ki şeyhim aşkına bizler bu şeb 
Berka döndük neşri envar ~yledik meyhanede 

/ 1 
«fahriyesini günlerce okuyub çekdHet. gal,e- " 
beyi bilahare Demdeme tes'id etti. · 

«Hatırımda Şeyh ile Tahir Beyin Arakel'
in dükkanı önünde karşı karşıya; geldiklerini 
şöyle böyle gözümün önüne getiren bir levhai 
fer su.de var : 

«Her ikisinin de gözleri birbirine mü-la.ki 
olunca hakikaten berk gibi çakdı, fakat . bu 
ani parlayış, derhal söndü, göz kapaklan indi 
idi: İkisi de önlerine ·bakdılar. Tahir Bey yu
~ardan geldiği için yokuş aşağı , yı!dırım gibi 
geçdi. Şeyh yukarı çıkdığı için elinin birini 
kavuğuna götürerek paratoner yapar gibi ol-
du idi. Fakat bu tesadüfün en komik ciheti 
onar, yirmişer adım sonra itli. İkisinden iher 
biri 'bu mesafe dahilinde at kaya dönüb ,bakı
yor, diğerinin bakdığını görür görmez kafası
nı sür'atle döndürüyordu. 

«Ben ... ah! budala ben! .. bu fırsatı kaçır
dım! öyle ya!.. derhal koş, şeyhin elinden öp, 
ihtisasını sor .. onu ·bırak, dön, Tahir Beyi ya
kala, yeri~ bir temenna.dan sonra onunkini de 
sor! .. Bir köşeye at! .. Şimdi gümbür gümbür 
yaz! .. » (Ahmed Rasim, Muharrir, Edib, Şair). 

BERKOK (General İsmail· _Hakkı) - Çağ
daş ordumuzun olgun ve hHgin simalarından 
biri, kalem sahibi, mesleğinde kudretli ve fa
ziletli bir kumandan ve muallim; 1876 . (H. 
1293) Kafkasya muhacirlerinden bir köylü 
ailenin evladı olarak 1889 da Kayserinin 
Pınarbaşı Kazasının Yağlıpınar Köyünde 
doğdu; babasının adı Ali Ağa, anasının adı 

Uğurhan'dır. Ailesi liafkasyada iken Berkuk 
soy adını .taşır idi, General de yıllarca İsmail , 

Berkuk diye tanındı; Türkiyede soy adı kanu
nu çıkdığında kadim aHe adını muhafaza etti, 
yalnız Türk dilinde de manalandırmaık Ber
kok'a (.berk= şimşek; şimşek ok) . çevirdi. 

Kendisinden on oniki yaş kadar büyük 
ablası adını tesbit edemediğimiz ·bir paşanın 
zevcesi olan ablasının himaye ve delaleti ile 
terbiye ve tahsil için henüz altı yedi yaşında 
bir çocuk ikeri 1895 - 1896 arasında İstanbula 
getirildi, ilk tahsilini, a~keri rüşdiye tahsilini 
Büyükşehirde yapdı, . Kuleli Askeri İdadisini . 
bitirerek Mektebi Harbiyeye girdi, oradan da 
1910 da Erkanıharb (kurmay) olarak ve sını

fının en ileri -derecelileri arasında mezun ol
du; Erkanı Harbiyei Umumiyede, Makedon
yada bir fırka erkanı harbı olarak, Balıkan 

Harbinde, Birinci Cihan Harbinde· 6. Ordu 
erkanıharbiyesinde, daha sonra Kafkas islam 
ordularında muhtelü vazifelerde ve mühim 
işlerde çalışdı; kendisini öldürmek iste
yen bolşeviklerin -elinden tebdili . kıyafetle 
kaçmak suretiyle kurtuldu ve Trabzona çıka~ 
ra:k Milli Mücadeleye katıldı. İlk günlerde An
karada açılan zabit talimgahının programları
nı yapdı ve teclı'.isatın idaresine deruhde etti, 
ki silah arkadaşları ·bu 1hlz)lletinden ötürü ona 
«Ordunun Hocası» demişlerdir; ,bu işi düzen
ledikten sonra cebhede vazife aldı, 4. Koiordu 
Erkanrharbiye Reisi oldu, bu kolordu ile Kü- · 
ta-hya ve Sakarya muharebelerine girdi. is
tiklal Harbi sonunda Cumhuriyetin ilanından 
sonra normal kıt'a ·hizmetlerinden başka İs
tanbul Harbiye · Mektebinde, Harb Akademi
sinde «Tabiye ve büyük sevk ve idare» .mual- · 
limliğini, Harb Akademisi Kurmay-başka.nlığı
nı büyük ·bir ·başarı ile ifa etti. 1946 da Askeri 
Temyiz a z a s ı iken · · 
e m e k l i y e ay!ıldl. 
1950 seçiminde Kay
seri millet vekili ol
du, 1954 de tekrar 
mebus seçildi 
ve ayni yıl tedavi için 
gittiği İngilterede bir 
kanser ameliyatı so-

. nunda vefat etti; naşi /'! ' 
memlekete getirile
rek evvela asri mezar
lığa defrieöildi, on bir 

ay sonra da Genel General İsmail Berkok . 
Kurmay Başkanhğı (Resim : Bülend Şeren) · 
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kararı ile Ankara-daki Askeri Şehidliğe kaldı
nldı. 

Genel Kurmay tarafından zevcesine veri
len bir belgede şunlar yazılıdır : 

«Erzincanda icrayı hareket eden 1. Kuv
vei Seieriyenin İran dahilinde menzil kuman
danlığını yaparken ehalinin iaşesini ve istira
hatini fevkalade hazakat ve hak ve adalet üze
re temin ettiğinden memleketin kamilen mu
habbetini kazanmıştır. · 

«Kafkasya ve İrak hareketlerinde göster~ 
diği fevkalade yararlı-ktan iki sene kıdem zam
mı almış ve ayrıca harb madalyası ile taltif 
edilmişdir. . 

«Birin Cihan Harbinde İraQ, Kafkas ve 
Irak cebhelerine fiilen ve kahramanca işti

rak etmişdiı. 
«1331 (1915)de harp madalyası, 1332 (1916) 

de kıliçlı liyakat madalyası, 1334 (1918) de 
kılıçlı gümüş imtiyaz madalyası, 1335 (1919) 
de kılıçlı Osmanlı madalyası, 1927 de İstiklal 
Madalyası ile taltif edilmişdir.» . 

Hususi ·hayatında -evvla şef;katli insandı. 
Büyük küçük, gene,· ihtiyar her müracaat ede
ne hizmet etmek, işlerini kolaylaştırmak için 
canla başla çalışmakdan zevk duyardı. Ordu
daki hizmeti boyunca ,t~ neferin dahi gönlü
nü incitmemişdi; haluk, nazik, derin ve geniş 
·bilgisini asil bir tevazu altında gizlerdi. Ana
dili gibi fransızca ve rusca ;bilirdi; arabca ve 
almancaya _da hakkiyle vakıfdı. İmanı sağlam 
ve abid ·bir müslümandı. Vechen de bir güzel 
adamdı. 

1922 de, yine 18.76 Kafkas muhacirlerin-_ 
-den bir ailenin kızı olan Zekiye Hanım ile 
evlendi (B. : . Berkok, Zekiy,e); bu hanımdan 

Mehmed Jeba, Ahmed Jaber ve Hatice Janset 
adında üç ,evlad sahibi oJmuşdur; 'hepsine mü
kemmel bir tahsil temin etmişdir, erkekler 
yüksek i.nşaat mühendisidir, Hatice Jamset 
Hanım da kuvvetli bir kaleme sahibdir, 1baba-; 
sın~n müsv·eddeler halinde bırakdı-ğı «Kurtu
luş Yolu» adındaki son eseri 1960 da ·bir ha
nımın himmeti ile basdırmışdır. İsmail Ber
kok Paşanm milli kütübhanemize verdiği en 
mühim eser, yirmi yıllrk titiz ·bir çalışmanın 
mahsulü olan «Tarihde Kafkasya» dır. 

Berkok (Zekiye) - General tsmail Ber
kok'un zevcesi, kaybettiği hayat_ arkadaşının 
hatırasına büyük bağlılığın timsali bir kadın
dır; 1876 Kafkas muhacirlerinden bir- ailenin 

evladı olarak 1907 de İstanbulda doğdu, ba
bası uzun yıllar hakimlik etmiş osmanlı mül
kiye paşalarından Mehmed Tevfik Paşadır· ki 
bu zat 1933 de 103 yaşında vefat etmişdir. 

Zekiye Berkok Darülmuallimatdan. me
zun olmuş, Beşiktaşda Akaretlerdeki bir kız. 

mektebinde muallimlik yaparken 1922 de, o ta
rihte ~inbaşı bulunan İsmail Hakkı Berkokla 
evlenmişdir. Sohbeti tatlı, canlı, hareketli, son 
derecedi samimi ·bir hanımdır; ve kalem sa
hibidir, <<minelbab ilelmihrab» ta-biri ile ha
tıratını yazacak olsa milli kütübhanemize ce
miyet ilmi bakımından kıymetine baha biçil
mez bir eser ·bırakacağı muhakkakdır. 

BERKOL (Nureddin Ali) - Anatomi bil
gini, aşağıdaki hal tercemesi Türk Ansiklope
disinden alındı: «1880 _de İstanbulda doğmuş
dur, Mabeyin kolağalığından emekli Al.i 
Riza Beyin oğludur, 1902 de Askeri Tıbbiye
den yüibaşı doktor olarak çıkmış, 1903 de ayni 
mektebin anatomi asistanı, 'bir sene sonra 
ıriuallim muavini olmuş, 1906 da Parise gide
rek iki yıl ihtisas tahsili yapmış, 1909 qa ·1;ıir 
·yıl da· histoloji üzerinde · çalışmış, 1910 da 
Bürükselde toplanan milletler arası anatomi 
kongresinde Türkiyeyi temsil etmiş, dönjişün
de Tıb Fakültesi anatomi la-boratuarı · şefi ol
muştur. Balkan Harbinde· ve Birinci Cihan 
Harbinde askeri hastahanelerde çalışmış, ;baş
tabibli,k etmiş, fakültedeki vazifesinden başka 
Dişci ve Eczacı mekteblerinde de anatomi, fiz. 
yoloji ve histoloji dersleri okutmuşdur. 1924 
·de Tıb Fa-kültesi Reisi (dekanı), 1925 de Darül
fünun Emini (rektör) seçilmişdir. 1925 de İs
tanbul mebusu olarak Büyük MiHet Meclisine 
girmiş, Meclis reis vekili olmuş, 1931 -de tek
rar mesleki faaliyetine dönerek Tıb Fakültesi 
anatomi profesörü olmuş, 1933 de ordinaryüs 
prôfesörlüğe yükselmiş. 

· «Başlıca eserleri şunlardır: Hilaliahmer 
Iiastabakıcılık Teşrih Kitabı (1915), Hazım 
Takımı Anatomisi Ü935), B.eşduyunun Kısa 
Anatomisi (1936), Sistematik Anatomi (3 cild, 
1939 - 1941), Artistik Anatomi (1940), Diseksi
yon Tekniği (1943)» (Türk Ansiklopedisi). 

Bu değerli ilim adamı muallim emekliye 
ayrıldıktan sonra uzunca bir zaman. hasta yat
mış, ihtiyat ile kaydedelim, yari mefluc ola
rak 1959 - 1960 arasınd~ vefat etmişdir: Son 
derec·ede afif ve nazik bir zat idi. 
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BERKSOY (Kemal Cenab) - Türk teba
betinin ölmez büyük isimlerinden; İstanbul 
Üniversitesi Tl'b Fa,kültesinin büyük hocalaa 
rından; 1876 da Üsküdarda doğdu, Silahhane,, 
başkatibi Hüseyin Cenab ·Efendinin oğludur; 

1897 de Askeri Tıbbiyeden yüzbaşı rütbesi ile 
mezun olmuş ve hemen ayni mektebe asistan 
olarak tayin edilmiş, sonra muallim muavini, 
daha sonra muallim olmuş, İstanbul D:ttülfü
nunu, sonra İstanbul Üniversitesi Tı:b Fakül
telerinde profesör ve oridnaryjis profesör ola
rak uzun yıllar fiziyoloji kürsüsünü geniş sa
lahiyet ve tam ehliyetle doldurmuş-dur; 1944 
de emekliye. ayrılmış, yozgad millet vekili ola
rak Büyük Millet Meclisine girmiş, 1949 yılı 

,kasım ayının 28/29 uncu gecesi Ankarada ve-
fat etmişdir. · ' 

· Bu büyük ilim adamı~ın şahsiyetini be
lirten aşağıdaki •satırlar, onu ·çok yakından ta
nımış ve onun yanında çalışmış Prof. Dr. Sadi 
Irmak'm kaleminden çı'kınışdır; üstadın Ölü
mü üzerine Cumhuriyet gazetesinde intişar et
miş «Kemal Cenab Berksoy>> başlıklı bir ,ma
kaaledir; •bir büyük şehir· kütüğunde büyüıK 
bir" adamın şahsiyetini belirten. ve aynen nak
li ve tesbiti gereken güzel yazıdır : 

<<Kemal' Cenabın kaybı, yalnız t!bbımızda 
değil, bütün irfan hayatımızda . doldurulması 
güç bir boşluk bıraktı. 

«Kemal Cenabın hüviyetini belirtmek için 
ilim hayatını, fikir mücadelelerini ve nihayet 
ruh bünyesini gözc;len geçirmek lazımdır. Çün
kü o, sadece bir ilim şubesinin mütehassısı 
olarak değil, aynı zamanda çaplı bir kültür ve 
mücadele adamı olarak da profesördü. 

<<Rahmetlinin ilim 
hüviyetini anlat
mak için kırk yıl 

devam etmiş olan 
fiziyoloji _ hocalığı 
esnasında yarattığı 
eserlerin ve ele al
dığı konuların bir 
panaromasını çiz
mek lüzumludur. 

«Hoca, Türkiye
de müsbet ilimle
r.in ve ilimde tecrü
be · usulünün ilk 
temsilcile-

Kemal Cenab Berksoy 
(Resim : Bülend Şeren) 

İSTANBUL 

rinden birisi olduğu kadar dünya tıbbırtda 

isim yapmış müstesna hekimlerimizden ·birisi
dir. 

«Şakir Paşa merhumla Türkiyeye girmeğe 
başlamış olan modern fiziyoloxyi bir öğretim 
ve araştırma şubesi olarak yerleştiren Kemal 
Cenabdır. 

«Barsak zarının ifraz ettiği secretin mad
desinin nevilerini ve tesirlerini ilk olarak in
celeyenlerden birisi Kemal Cenabdır. 
"' «Kalb adalesinin biİhassa His huzmesinin 
meydana getirdiği hormon tabiatle maddeye 
·bölüp vasıflarını tarif eden Kemal Cenabdır. 
Bu maddesi üzerinde kendisinden sonra araş
tırmaları derinleştirmiş olan Haberlandt, bi
zim hocanın bulduklarına dayanmıştır. . 

«Pawlov usuliyle yapılan mic!-e ve salya 
fistüllerinin verimlerini ilk araştıranlardan 
birisi de odur. • 

<<Karaciğer vazifeleri üzerind.e merkezi 
sinir cümlesinin tesirlerip.i inceleyen travay
ları vardır. Nikotinin tesirlerini en iyi incele
miş ofanlarda:ı;ı· •birisi de odur. 

«Bir taraftan bu orijinal eserlerini yazar
ken öteyandan talebenin ihtiyaçlarını · karşı
lamak için ders laboratuar 1dta'bları meydana 
getirmeyi ihmal etmemiştir. Şakir Paşanın yaz-· 
dığı ilk eserlerden sonra Kemal Cenab, . mo
dern, fiziyolojiyi talebeye öğretecek ·büyük 
eserler meydana getirmiştir. «Fıenni menafiü
laza», «Fiziyololoji», «Fiziyoloji _Ders Kitabı» 
rrrüteaddid defalar ,basılmış ve kırk yıldanbe
ri yetişen hekimlerin tıb bilgilerine temel va
~ifesini görmüştür. 

«Kemal Cenab, fiziyoloji öğretiminin meto- . 
du meselesiyle de yakından ilgilenmiştir. Bu 
husustaki düşüncelerini hem türkçe, hem fran
sızc~ yayınlamış ve dünya tıbbının tenkidine 
sunmuştur. 

«Hoca, fiziyolojiyi ilk g_ününden itibaren 
bir tecrübi ilim hüviyetiyle ele almıştır. Hay
vanlar üzerinde yaptığı ilmi tecrübelerde bü
yük_ bir meharet göstermiştir. 

«DUnya ilmiyle sıkı bir teması vardı. Mes
lekdaşlarını iyi· tanırdı. Fakat dünya ilmi de 
kendisini tanırdı. Haydarpaşadaki müetvazı 

laboratuarında-, başka memleketlerin pahalı 
ve muğlak aletlerle yaptıkları tecrübeleri biz
zat meydana getirdiği •basit tesislerle yapmağa 
uğraşır ve çok defa muvaffak olurdu. 

«Hudutsuz ·bir öğrenme ve araştırma ih-
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tirası vardı. -Bugün modern tesisleri havi labo
.ratuarlarda çalışanlar ve yarın daha müteka
mil müesseselerde çalışacak olan Türk tıb 

mensubları Kemal Cenabın hangi şartlar altın
da eserlerini meydana getirdiğini hatırlamalı
dırlar. Haydarpaşada fiziyoloji enstitüsünün 
bütün bütçesi bir iki yüz lirayı geçmezdi. Yeni 
Üniversitede de hiç bir zaman iki ·bin lirayı aş
mamıştır. Fakat hocamız, bu kadar iptidai" şart
lar ve mahrumiyetler içinde asla yılmamıştır. 
Bu gerçekleri yakmdan muşahede fırsatı bul
muş olanlar onun ilim ihtirasına kahramanlık 
mertebesini vermekte tereddüd edemezler. 

<<Kemal C.enab, irfan hayatımızın bir mü
cadele adamı olarak da müstesna ·bir hüviyet 
taşır. Bütün dünyada olduğu gibi :bizde de sa
dece bir ilim şubesindeki ihtisasiyle profesör 
olanlarla çevresinin kültür ve sosyal hayatında 
aktif bir unsur olan profesörler vardır. Kemal 
Cenab bu ikinci tip hocalardandı. Yain yalnız 
ilme değil irfana da sahibdi. 

«İlim terimleri vesilesiyle Türk dilinin 
· gelişmeleriyle yakın bir ilgisi vardı. Kendi şu
·besinin bir çok terimlerini 'bulmuş olan ·adam
dır. Fakat o aynı zamanda bir sanatkar ruhiyle 
bulduğu kelimeleri daima tartar, vüzuh ve 
ahenk bakımından d.evamlı bir kontrola ta•bi 
tutar ve lüzumlu gör~ükçe _rücular yapmaktan 
çekinmezdi. 

«Onun Türk dili için istiklal istiyen bir 
davası vardı. İlim terimlerinin yaşıyan diller
den alınmasına ,karşı amansız ,bir savaş açmış
tı. Bu yüzden en çok sevdiği insanlara çat
maktan •bile geri kalmazdı. Kanaatince türk
çeye lazım olan Garb teknik. ve ilim terimleri 
latince asıllarından ahnmalıydı. Bu davaya so
nuna :kadar bağlı kalmıştır. 

<<Alim ve kültür adamı Kemal Cenabın 
yanında bir de hoca Kemal Cenab hüviyeti var
dır ki bu cephesi belki en çok saygıya layık 
olan tarafıdır. Otuz sekiz derece ateşle ve göğ
sünde litrelerle :SU toplamış bir halde dersle
rine girdiği görülmüştür. 

«Yalnız Türkiyenin değil, belki dü_nya 
tıbbının en iyi hocalarından birisiydi. Dersle
rini klişe haline g,etirmekten koruya·bilmiş 

bahtiyar hocalardandı. Dersinin mahiyeti,_muh
tevası her yıl değişirdi. Dünya ilminin ilerle
meleriyle muvazi yürüdü. Son dersine µe ilk 
hocalık · yıllarının heyecanından hiç bir ş~y 
kaybetme-den girmiştir. 

<<Hoca, çevresinin hareketlerine ve hadi
lerine seyirci kalan insanlardan değildi. Sön
miyen bir milliyetçilik ateşi vardı. Tıbbiye oca
ğında başgöstermiş milli· heyecan tezahürlerin
de aktif rolü vardır. 

<<Kemal Cenabın insan olarak hüviyeti ve 
serencamı da dikkate layıktır. Daima nahif 
kalmıs olan vücudünün üstünde irice ve mun-. . 

tazam bir başı vardı. Erkenden tutulduğu tü-
berkülozdan kat'i bir şifaya ulaşmamış olmak
la beraber şiddetli bir yaşama isteği taşımış
tır. Fakat çok defa perişan eder ve ancak la
boratuarmda teselliye kavuşabilirdi. . Bu · yüz
den aile hayatı da mesud geçrhemiştir. Onun 
yetiştiği zamanlarda para getiren ·bir şubeye 

intisabı çok kolay ve bu suretle büyük servet
ler yapması mümkün iken .hudutsuz feragat 
istiyen bir şubeyi seçmişti. Bu yüzden zaman 
zaman maddi sıkıntılara düşmüştür .. · 

«Hocanın çok rakik bir kalbi vardı. Zaten 
bu hüviyette olan adamın başka türlü olması
na imkan yoktur. 

Bu satırları yazan, Kemal Cenabın yalnız 
minnet -besleyen. binlerle talebelerinden biri 
değil, onun eski «müderris muavini» olarak da 
bir yakinidir. Bu sebeple onun kaybiyle Türk 
ilminin ve Türk cemiyetinin nasıl 'bir değerden 
mahrum kaldığını belki en içten duyanlardan 
birisidir. ' 

<<Türkiyenin fikir tarihini yazacak olan
lar skolastik ve nasçı •bir zihniyetten müsbet 
ilimler devrine geçişimizde Kemal Cen!bın 
rolünü tarih perspektivile da-ha iyi değerlen
direceklerdir. O, bu rolü fer;ıgatle büyük malı~ 
rumiyetlere katlanarak ve üstelik sinsi ve 
amansız bir hastalı~la yiğitçe pençeleşerek oy
namıştır. Zannediyorum ki 'bu müşahedeler, 
sadece bir· talebenin bir hocası için· beslediği 
duyguların ıdeğil, belki son tıb nesillerinin or
tak kanaatlerinin bir ifadesidir.» (Sadi Irmak». 

Yabancı memleketlere yayınladığı, mil~ 
letler arası tıb alemine tebliğ ettiği çalışma
larının bir kısmı şun'lardır: 

«Contribution a l'etude de la moelle cer
vicale dans le piquO.re diabetique chez fo 

- chien»; «Tranche hemautographitj_ue cardio
arterielles superposes»; «Uber Bildungesort 
und Schicksal des Sekretins für das Pankreas 
im Körper»; «Etude sur la secretine»; «Nou
velles recherches sur les injections intra - car
diques» (1924 de Fransa tıb akademisine te-9-
liğ); «Sur une reflexe ,gastro - duodenal» (1935 
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de Moskova milletler arası fiziyoloji kongresi
ne tebliğ). 

Bibl. : İ. A. Gövsa,- Türk meşhurları; Türk 
Ansiklopedisi; Prof. Dr. Sadi Irmak, makale. 

BERKÜREN (Neş'• 
et) - İstanbul Şehir 
Tiyatrosu aktörlerin
den, 19·12 de İstanbul• 
da doğdu, mali müşa
virliklerde bulunmuş 

N ecmeddin Beyin oğ
ludur, annesinin adı 

Hayriye Hanımdır. -
Kadıköy Lisesinde, · 
Saint-Benoit Fransız 

Mektebinde okudu, 
sahneye olan- merakı 

'1925 de mekteb tem Neş'et Berküren 
sillerinde roller al- (Resim : Bülend Şeren) 
makla ·başladı, 1932 
de Şehir Tiyatrosuna ihtis;:ıb etti, ilk ola
rak «Madam Sans - Gene» de oynadı, son
ra «Sarı Zeybek» operetinde bir rol aldı, 
büyük başarı göstermesi sür'atle irtkişafına 
yol açdı; «Cürüm ve Ceza», «Ayak takımı», 
<<Boks Şampiyonu», «B-üyükşehir», <<Paydos», 
«Jul Sezar», «O .gece», «Peer Gynb>, «Bir zi
yaretci», «Kıral _Lear», «Yaramaz Çocuk», 
«Dünya malı dünyada kalır», · «Tebeşir tahta
sı», «Yaprak dökümü», «Fırtına», «Büyük çı
nar», «Bu memleket satılık değil» piyeslerin
de ve daha bir çok dramlarda muntelif tipler 
c·aniandırdı. «Memişin Rüyası» v-e «Memiş ile 
Abdi İstanbulda» isimli iki çocuk piyesi 1949 
da Sehir · Tiyatrosunda sahneye kondu, yazdı
ğı bu iki piyesin baş. rollerini de kendisi oy
nadı. <<Gurbet», <<Ma1hallenin sevgilisi», «Pay
dos» filmleri ile de sinema perdesinde görün
dü. Hususi hayatında futbol ile deniz sporla
rına mexaklı olub am~tör bir balıkcıdır. 

Hakkı Göktürk 

BERLİTZ LİSAN MEKTEBİ - İstanbu
lun en eski hususi lisan mekteblerinden bi
ridir, Beyoğlunda İstiklal Caddesindedir. 

1878 d':l Amerika-da devlet okullarında 
öğretmenlik yapan Berlitz adında ,bir .zat li
san öğretiminde hazırlamış olduğu metodu ka
bul ettirerek metodu rağbet görmüş, teşkilatı 
genişlemiş, dünyanın·her tarafında Berlitz me
tödu ile lisan öğreten ınektebler açılmışdır, 

Amerika da 27, Alınanyada 55, Fransada 12, 
İspanyada 10, İtalyada 16, İngilterede 5, Avus
turya-da 3, Belçikada 3, Danimarkada 2, Fin
landiyada 3, İsveçde 2, Norveçde 1, İsviçrede, 
6, Brezilyada 2, Uruguayda 2, paraguayda 1, 
İsraelde 2, Yenizellandada 1, Tunusda 1, Avus
turalyada 1 Berlitz Lisan mektebi vardır. is
tanbuldaki ınekteb 1912 yılında açılmış olub 
fransızca, ingilizce ve almanca ile muhasebe 
dershaneleri vardır. Berlitz metodu ile öğre
timde bilhassa pratiğe büyük ehemmiyet ve• 
rilir. Dersler öğrencinin istediği sq,atlerde ve
rilir, hususi veya toplu olarak ayarlanır. Toplu 
dersler 8-12 kişilik gruplara ayrılmışdır. Öğ
renci, bilgi derecesine göre kurlardan birine 
alınır. Dershane sabah saat 9 dan aJ.i;:şam 20,30 a 
,kadar açıkdır. Hususi dersl_er öğrencinin arzu 
ettiği saatde, grup halindeki kurslar da öğle

den evvel ve sonra verilir, dersler 55 -dakika 
sürer. Okula gidememiş ;gene kızlarla vakitleri 
müsaid gene kadınlar için öğled,en evvel ay
rıca kurlar vardır, her kuroa en az beş öğrenci 
bulunması şarttır, aşağı düşerse kur lağvedi
lir. 

1960 yılında ders ücretleri şöyle idi : 

Kaydiye 5 lira. 

Grup halinde haftada 2 ders : 
1 aylık 35 lira 
3 » 90 » 
6 » 160 » 

Grup halinde haftada 3 ders: 

1 aylık 50 lira 
3 » 135 » 
6 » 250 >) 

Bir öğrenci için hususi dersler : 

12 ders 240 lira 
25 » 485 » 
50 » 960 » 

' İki öğrenci, için hususi dersler : 

12 -ders 160 lira 
25 » 325 » 
50 » 645 » 

Üç öğrenci için hususi dersler : 

12 ders 120 lira 
25 » 240 » 
50 » 480 » 

Hakkı Göktürk 
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BERNARD (Chades Ambroise) - Viyanalı 
değerli ·bir hekim, Türkiyede ·batılı kafası ile 
tıb öğretimi yolunda kısa zamanda çok büyük 
hizmetde bulunmuş bir ilim adamı; «MualUm 
Bernard» diy~ meşhurdur; aşağıdaki hal ter
cemesini Türk Ansiklopedisinden alıyoruz: 

1806 da doğdu; 14 mayıs 1839 da· İkinci 
Mahmudun bir nutku ile açılan (}alatasarayın
daki Mektebi Tıbbıyei Şahaneye muallimi ev
vel (baş öğretmen, dekan - profesör) olarak bu 
inkilabcı pa-dişah tarafından Viyana elçiliği

miz vasıtası ile İstanbula. getirildi; ,ki Sultan 
Mahmud o meşhur açılış nutkı~nda bu gene 
hekimden bilhassa bahsetm1şdir: «Doktor 
Bernard'ı sizin için mahsus celbettim, Arvu
panın ·birinci dereces-inde,ki hekimlerindendir; 

. Bu adamdan ve sair hocalarınızdan taöabet 
ilmini tahsile çalışın ve tedricen türkçeye alıp 
lisanımız üzere tedavülüne çalışın» demişdir. 

Galatasaray Tıbbiyesinde baş öğr,etmen

likle beraber seririyatı dahiliye, emrazı dahi
liye ve serir-iyatı · hariciye mua<llimliği yapan 
ve padişahın teveccühüne dayanarak çalışma
ya başlayan Prof. Dr. Bernard, bu mektebi :ba- · 
tı memleketlerindeki tıb fakülteleri proğr~m
larına göre düzenlemiştir; (tababetin bu ilmin 
sahiblerine servet temin eden bir meslek · ol
mayıp, hekimin, muzdarib insanların yardı

mına koşan fedakar kimseler old:uğunu telkin 
· ile tabib olacak · gençlere· meslek terbiyesi ve 
ahlak üzerindeki koruyucu ·baskısına inanmış), · 
kenpisi hıriStiyan olduğu halde müslüman ta
lebelerinin munt~zaman camie devam etme
lerine ve islam akidesince temizlenmeleri 
için de hamama gitmelerine bizzat nezaret et
miş, ·hizmet ettiği beş yıl içinde gece ve gün
düz mektebden ayrılmamıştır. 

İkinci Suıtau Mah- · 
mud Galatasaray Tıb
biyesinin açılışınd~n 

az sonra, yine o 1839 
yilında vefat etmiş, 

yerine pek gene yaş
da bulunan . oğlu Ar
dülmecid padişah ol
muş; Galatasaray Tıb
biyesinin i,mtihanla
rıİıda · bulunan yeni 
hükümdar, talebele- "' 
rin imtihandaki başa
·rılarından ötürü ~u
allim Beınarda pek 

Dr. Bernard 
(Resim : B. Şeren) 

çok iltifatda bulunmuş, ,gene padişahın da iti
madını ,kazanan profesör 1841 de anatomi der
sinin ölüler üzerinde (kadayra üzerinde) ;gös
terilmesi için bir ira.dei seniye almaya muvaf
fak olmuştur; 1842 de ameliyat hastahanesi 
denilen hariciye kliniğini kurmuş, mekte·bde 
bir de nebatat bağçesi yaptırmışdır. 

Dr. Bernard'ın merltadi 
(Semavi Eyicenili arşivinden) 

Tıbbiyedeki vazifesinden :başka İstanbul
da,!d Avusturya Hasta1hanesinde de hekimlik 
yapan ·Muallim Bemard 2 kasım 1844 de he
nüz 38 yaşında iken ölmüş ve ölümü İstanbul
da pek geniş ve derin . teessür uyandırmışdır. 

. Derslerini fransızca okuturdu; İstanbul
da fransızca . olarak 'basılrn:ış dört eseri var
dır: Les Bains de Brqusse (1842), Elements dtı. 
Botanique a l'uzage des eleves de l'ecole oe 
medecine de Galatasara'i (1842), Pırecis de per
cussion et d'auscultation (1843), Pharmacopee 
Militaire Ottamane (1844). 

Bunlardan -birincisi 1844 de Abdülmeci
din Bursaya seya·hati münasebeti iie «Kaplıca 
Risalesi» adı ile türkçeye terceme edilmişdir 
(Türk Ansiklopedisi, cild VI). 
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Dr. Bernard Avusturya tebaası ve katolik 
olduğu için Avusturya sefarethanesinin şape
li vazifesini de gören Beyoğlunda Santa Ma
ria Drap.eris Kilisesinin hududları · içine def
nedilmişdir. Aşağıdaki satırları, · bu merkadi 
ilk tet-kik eden kıymetli ,gene bilgin Semavi 
Eyice'nin bir makaalesinden al.cyoruz ,: 

« ..... Dr. Bernard'ın mezar abidesi tama
men mermerden inşa edilmiş olup arkasında
ki duvardan 0.40 m. dışarı taşkındır. Abide 
başlıca iki kısımdan ibarettir. En geniş kısmı 
bir metre kadar olan mermer bir sanduka 
·birinci kısmı teşkil etmekde, buna mukaabil 
ikinci kısım, üst tarafı tezyinatlı kitabe lev
hasıdır. Abidenin 1J.mumt yüksekliği iki met
reyi geçmektedir. Üzerleri :birer rozet ile 
süslü iki ayağı olan sandukanın altında zen
gin ·profilli bir saha bulunmaktadır. Bu kıs
mın yukarı sathında kabartma olarak -defne 

. ' 
dalları işlenmiş ve simetrik ·bir şekilde iki ya-
na uzanan defne yapraklarının ortada birleş
tikleri yerde boş bir saha bırakılmışdır, ki bu
rada evvelce bir arma veya monogramın 

bulunmuş olduğuna . ihtimal verilebilir. .A.bi~ 
denin gövdesi 1 m. 92 yüksekliğinde ve üstte 
O m. 79, altta 1 m. 02 genişliğinde olan düz 
bir .satha sahfüdir. Bunun üz.erinde 14 satır

lık fransızca kitabe muhtelif ölçüdeki majüs
kül harflerden oyma olarak hakkedilmiş ve 
son iki satırın arası ufak bir çizgi ile tefrik 
edilmişdjr. Kitabenin tercümesi şudur : 

«23 şubat 1808 de Prag'da doğan, _Galata
sarayı Mektebi Tıbbiyei Sa.hanesinin kurucu-. ~ 

su ve ilk müdürü, merhameti ile olduğu ,kadar 
hazakati ile de bütün •beşeri ızdırablann din
diricisi, tıb ve cerrahi doktoru, Charles Am
broise füırnard gayreti ve yorulmak bilmeyen 
faaliyeti sayesinde bir mevki ve bir şöhret 
temin ettiği, gıbta uyandıran •bir bahtiyarlığa 
erişdiği bir sırada, 36 yaşında 2 kasım 1844 de 
İstanbulda vefat etti.· Fakirler onun arkasın-. 
dan ağladılar. Bu abideyi onun hatırasına yap
tıran dul karısı, onu, salih kimselerin duala
rına emanet eder. 

«Dr. Bernard'ın mezarının tanınması ile 
İstanbulun tarihi eserlerinden ·biri daha tes
bit edilmiş oluyor .. >> (Semavi Eyice, Mektebi 
Tıbbiyenin ilk müdürü Dr. Bernard'ın meza
rı; Tarih Dergisi, cild il, 1952). 

Semavi Eyice; doktorun küçük adını ka
bir kitabesinden Ch. Ambroise olarak tesbit 
ediyor; Türk Ansiklopedisi .ise Ch. Aubois 

olarak ·alıyor, biz, hal tercemesinde nakletdiği
miz kitabe kaydini tercih ettik. 

BERNHARDT (Saralı) - Adı yazılış şek

line göre değil, yalnız kendine mahsus istisnai 
olarak «Sara Bernar» diye okunur, asıl adı da 
Rosine Bernard (Rozin Bernar) dır; geçen as
rın ikinci yarısı ile asrımızın başlarının ünlü 
Fransız a-k:trisi; zamanında dünyanın en büyük 
şöhretlerinden biri olmuş sahne sanatkarı hü
viyetinin yanında roman yazarı, ressam ve hey
keltıraş; 1844 de Parisde doğdu, ciddi •bir tah
sil ,ile sağlam edebi kültüre sahib olarak Kon. 
servatuvarı bitirdi. Liırik yaradılışı, -güzelliği 

ve sihirkar sesi ile •bir hilkat bediası idi, ilk 
şöhretini 1869 da · Odeon Tiyatrosunda, o za
manlar pek gene bir şair olan François Coppee 
(Fransuva Kope) nin. «Le Passa:nt = Gsçici 
adam>> adındaki küçü-k manzum piyesinde «Za
netto» rolu ile yapdı, ki Zanetto bu piyec:ı

de bir aşık delikanlıdır. Sar ah Bernhardt 
Zanetto olduğu zaman henü:?: yirmi beş yaşın
da idi, şöhret yoluna tüysüz bir delrkanlı ola-

.. rak girmiş ola,n büyük sanatkar, yıllarca son
ra, yaşı altmışını aşkın olduğu zamanlar da 
sahneye ondokuz yaşında bir kız olarak çıka
cakdı. 

Parisin, Fransanın, hatta Batı Avrupanın 
en büyük sanat müesseselerinden Comeclie ~ 
Française (Komedi - Fransez)'e giT'di; Port -
Saint - Martin (Por Sen Marten), Vaudville 
(Vodvii) tiyatrolarında oynadı ve 1893 de -Re
naissanc.~ (Rönessans) Tiyatrosunun sahibi ol
du, sonra Parisde Chatelet Meydanında «The
atre Sarah Bernhardt» ı, Sara 1;3ernar Tiyat~ 
rosunu kurdu. Fransa dışında turnelere çık

dı, Avrupanın hemen her tarafındıı. Fransız 

sanat ve edebiyatının m:ümessili olarak dolaş
dı, Rusyaya gitti, Amerikaya gitti, 1888, 1904 
ve 1908 de üç ıdefa da İstanbula geldi, her yer
de Fransaya ve Fransız milletine karşı öylesi~ 
ne bir sevgi topladı ki 1914 de Fransa Cum
huriyeti tarafından «Legion d'Honneur» nişa
nı ile taltif edildi. 

Rollerini daima yqratarak oynayan bu sa
nat harikası ~adın, 1914 de kangren olan ·bir 
ayağı ,kesildiıkden soma da sahneye çıkdı, .o 
hali ile dahi hayranlarını teshfr etti; 1923 da 
Parisde öldü, ölümü. Fransa içtn bir ;milli ma
tem oldu, yaliıız parisliler tarafından değil, va
tanının her tarafından ve Avrupanın her kö- · 
şesinden koşub ge1en Fransızlar ve sanatse-
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verler tarafından .pek muhteşem bir törenle 
kabrine tevdi edildi:, 

1882 de yunanlı aktör J acque Dan;ıala 

(Jak Damala) ile evlenmişdi, fakat geçineme
yib bir sene sonra ayrılm~şdı, bu izdivacdan 
bir oğlu olmuş, onu da babasına vermemişdi. 

Bir yazar olarak «l'Av,eu» (İtiraf), «Ad
rienne Lecouvreur>> ve «Un coeur d'homme>> 
(Bir insan kalbi) adındaki romanları aktris 
şöhretinin yanında çok sönük -kalır. 

1888 de İstanbula ilk• gelişi, belki kendi
sinin de asla _haberdar olmadığı bir gizli tah
kikata sebep olmuştur; devrin hükümeti, dün
ya yüzünde şöhret 'büyük bir sanatkarın ge-

. lişini İstanbul için bir sanat hadisesi olarak 
karşılayacak yerde, ,bu ziyaretde bir gizli ve 
.kötü maksad a.ramıştır ve bazı mülevves ha
fiyelerin fırsatı ganimet bilerek verdikleri jur- • 
nallara ehemmiyet ve kıymet vermişlerdir; 

bu yolda Başbakanlık arşivinde iki kıymetli ve
sika vardır. 

Muhterem Faiz Demiroğlunun birer su
retini çıkararak Niyazi Ahmed Banoğluna tev
di ettiğ,i, aziz dostumuz Banoğlu tarafından da 
İstanbul Ansiklopedisi!ne verilen vesikalar 
şunlardır: 

1 - Zabtiye Nazırlığı tarafından ilk tah
kike memur edilen M. KamH adındaki zatin 
5 aralık 1888 tarihli raporu : 

«Oyunculukta Avrupaca kesbi şöhret et
mis olan Fransa tebaasından Madam Sara Ber
na;, onsekizi zükılr (erkek): ondördü ünas (ka- ' 
dm) olmak üzere otuz iki oyuncu ile Kalas'tan 
bugün Dersaadete gelerek Beyoğlunda Ho
tel Ruvayal'e indikleri maruzdur. M. Kamil». 

2 - Zabtiye Nazırının Padişahdan aldığı 
irade üzerine 6 aralık 1888 tarihli mufassal 
tahkikat raporu: 

«Bu kere Dersaadete gelmiş bulunan Ti
yatro kumpanyasına mensub_ Sara Bernar nam 
aktris ile beraber Damale namında- biri ·bu
lunub Damale'nin suikastçı bir adam olduğu 
ve bunun Sara Bernara alakası bulunduğu is
tihbar kılınmış olduğundan, bu kumpanya 
içinde Damale namında bir adam olub olma
·dığının ve S~ra Bernar ile en ziyade münasc- · ' 
batta bulunan kim idüğünün tahkiki ile ne
ticenin arzı atebe kılınmasını mutazammın hu
susi tezkereleri alındı. Derhal tahkikata giri
şildi. Damale Yunan zadeganından olup ser
vetini tiyatrolarda ifna etmiş, nihayet hasıl 

olan -alakaya mebni Sara Bernar ile onbeş se-

BERNHARDT (Saralı) 

ne evvel Londrada akdi' izdivaç ettikleri,. ta
rafeyin ye.k:diğerini s,evüb namus dairesinde 
yaşadıkları halde hasbelmeslek mezbO.re ken
disini şahsı vahide hasretmemek istemesinden 
olmalıdır ki beyinlerine muiıazaa ve o sebeb• 
le talak vukuu ile mufarekat eylemişlerse de 
merkum tahammül edemeyerek ve merkume 
dahi merkum olmadıkca kumpanyanın idar.e 
ve intizamı muhtel olacağını ·bilerek tekrar 
birleştikleri, gerçi nikahsı_z iseler de yekdiğeri 
ile zevc zevce gibi gayet muhibbane ve na
muskarane -bir surette geçinmekte oldukları 
ve merkumun şimdiye kadar yalnız parasını 
israftan başka· namus ve insaniyete mugaye
ret eder •bir hali görülmediği ve meslek ve 
maksatları hoş vakit geçirmekten ibaret oldu
ğu; Sara Bernar'ın Damale'den başka kimse 
ile münase·beti olmadığı anla·şıldı, . şu hale, 
göre suikastcılık şöyle dursun, bunlardan uy
gunsuz bir fiilin sudurü bile muhtemel olma
dığından bu söz olsa, şayet bunlar huzuru 
hümayund~ icrayi lubiyate davet olunur ve 
mazharı mükafat olurlar mütalaası ile ve bu
na mümanaat maksadi ile anları c.ekemeyen
ler tarafından tasni ve işaa edilmiş :bir§ey ol-

. mak lazımgeleceği ve bu kumpanyanın per
şembe gecesinden itibaren altı gece mütevali
yen Beyoğlunda Yeni Fransız Tiyatrosunda 
icrayı 10.miyat ettikten sonra önümüzdeki salı 
günü İskenderiye veya _Atinaya gidecekleri 
söylenmekte, mamafih İskenderiyeye gitme-
leri daha kuvvetli olduğu maruzdur». ~ 

Sara.h Bernhardt'ın İstanbula ikinci geli
şi o zamanın en :büyük gazetelerinden «Sabah» 
ın 6 aralık 1904 tarihli nüshasında ancak aşa
ğıdaki satırlarla aksettiri~miştir: 

«Evvelce de yazmış olduğumuz veçhile 
Fransa aktrisleri meyanında büyük bir şöhret 
iktisab etmiş olan Madam Sara Bernar dün Ro
manya postası ile şehrimize gelmiş ve cumar
tesi günü sabahleyin Loyid vapuru He Dersaa
detten azimet mukarrer bulunmuşdur. Mumai
leyhe dün akşam Tepebaşı Tiyatrosunda «La 
Dame aux camelias» (= Kamelyalı kadın) 

piyesini mevkii temaşaya vazetmiştir». 
Sarah Bernhardt üçüncü ve son defa ola

rak İstanbula ·1908 kasımında geldi. Edebi
yatı Cedide nesrinin en güzel parçalarından 

biri olan Cenab -Şahabed-dinin «Sara Bernardt» 
başlıklı yazısı ·büyük sanatkarın · bu g,elişinin 
en güzel hatırasıdır; yazı şudur : 

«Beş gündenberi memleketimizin kata-
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ratı şita ile ıslanmış· duvarları arasında rbir 
harikai ta-biat yaşıyor; Sara Bernar en şümullü 
manası ,ile ib4" .bediai hi:lkattir. 

«Fransız kanı ile alman kanının mayei 
muhabbetle imtizacından vücuda gelerek (val
desi alman, pederi fransız) Parisin cevvi irfa
nı içinde büyüyen •bu nadirei fıtratı, kemali 
cesaretle itiJ;af ,edelim, biz tamamiyle anlaya
mayız, o bizim için az çok derbestei raz bir 
neşidei ziruhdur. 

«Dostlarımız ile vedalaşmaksızın Bursa 
seyahatını göze alduamıyan bizler için şehabı 
arzi gibi kıtaatı hamse arasında yılankavi uçan 
bir harikai zeka biraz ucube değil midir? 

Sarah f\ernhardt 
(R;esim : · S. Bozcalı) 

İSTANBU! ... 

«Bir mevsımı şimalin •buzları içinde, iki 
ayrı mıntakai harrenin ummanı rikü remadı 
ortasında geçirerek tevzii -heyecan iden, şey

dai faaliyet bir büyük kadının bütün esrarı 
rarı ulviyeti ihata edilebilir mi? 

«Alemi mevcudiyetten hummayi şitabı 
tarh ediniz, Sara için yalnız ölüm kalır. Lady 
Macbeth (Makbet) uy.kuyu öldürmüşdü, deni
lebilir ki Saralı; ihtiyacı huzuru öldürdü; 
onun nazarında istirahat soğuk kanlı bazı hay
vanata yaraşan bir uyuşuklukdur. 

«Kalbi beşerde mevcud kaff ei hissiyatı 
tadan, yirmi -kadının şuunu hayatını eyyamı 
ömrüne sığdıran, kadınların mecmuu kadar 
bilen, hisseden Sarah'nın tanımadığı" yalnız 

bir kelim·e, tatmadığı ancak bir his. vardır: 
«Henüz mini mini ·bir mektebli iken pek 

'huysuz bir kız şöhretini almışdı. En !baid tel
mihatdan bağdeten ateş alarak küçük refika
larına ilanı harb ederdi. Taze ruhu müteba
yin hislerin ·bir ma'rekei ateşini idi, daha on-

dört yaşında iken bir gün: . - Ben ya 
rahibe olacağım, ya aktris!.. dediği mer
vidir-. 

<<Çok ge'çmeden Saralı :bu vaadini 
incaz etti; ilk defa olarak Comedie-Fran
çaise (Komedi~Fransez) sahnesinde · lphi- · 
genie (İfijeni) yi (Racine'nin trajedisi, 
yazı tari-hi 1674) oynadığı zaman on ye
di yaşında iöi; o gece Francisque Sarcey 
(Fransisk Sarsey, geçen asrın en büyük 
tiyatro münekkidi) den başka hemen hiç 
kimsenin nazarı dikkatini celb edemedi. 

«Sarah'm dehaeUni meydana çıka
ran François Coppee (Fransuva Kope) nin 
Geçici unvanlı manzum bir tiyatrosu ol
du. Bu vesile ile François Coppee de ma-

rufiyet kazandı; Sa
ralı Bernhardt'ı Fran
çois Coppee, Fran
çois Coppe.e'yi Sarah 
Bernahrdt t a n ı t t i. 
Zannediyoruz ki . · Sa
ralı her· hatırasına bi-
vefalık edebmr, fakat 
.(Geçicideki) · Zanetto 
rolünü hiç bir zaman 
unutamaz; bütün tari-
hi şanının dibacesi o 
dur. Gönül öyle isti-
yor ki Coppee'sinden 
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cüda kaldığı için (F. Coppee 1908 de, S. B. 
m İsta:nbula gelmesinden . bir müddet evvel 
ölmüşdü) kendisini ·biraz. bivei kaafiye, sana
tını biraz mahrumei şevher hissetsin! 

«Saralı Bernhardt Zanetto rolünü oyna
yalı tam kırk sene oluyor. O zamandanberi 
aktris seri hatvelerle medarici muvaffakiyatı 
tay ederek seretanı iştihara irtikaa etti. Bu 
kırk sene zarfında ne kadar şiirlere ruh, ne 
kadar şairler,e şan kazandırmışdır! Moliere 
(Molyer) in handesini, Racine (Rasin) in bela
gatini, Hugo (Iİügo) nun ruudu sevaikını Du
mas fils (Düma fis) jn efkarını, Coppee'nin 
şiiri; Rostanci (Rostan) ın sanatını, Fransanın 
bütün zekasını sahne üzerine ·getirdi. Valde, 
hemşire, zevce, muhibbe, aşıka, maşOika,. ve
fakar, sitemkar, tarike, metruke, aldatan, al
danan, saf, _dessas, pak, damen, alfide dam en, 
bir kadın neler olabilmek mümkünse hepsini 
oldu. Kadınlığın hüsnünü, levşini, rikkati- ,_ 
ni, iştihasını, bütün manazırı kalbiyesini, bü
tün faza.il ve cerayimini, 'bütün ruhllııu per
deler arasında gezdirdi. Kleopatra oldu, Mar- -
guerite Gautier (Margarit Gotye) oldu, Jeanne 
d'Arc (Jan Dark) oldu,. kahkahalar arasında 
Armand oldu, çiçekler üstünde yüzen Of elya 
oldu, kanlar ortasında yürüyen Ledi Makbet 
oldu; bir gecede mabed ve meyhaneden ge
çerek öksürüklerle bir hastahanede düşe- kal
dı, bir yerde kraliçe tacı taşıdı, ötekinde mer
hameti umumiyeye avuç açdı; şimdi şadü han
dan ·bir aşıkın kolları arasında bütün elhanı 
perestişi dinler, bütün peymanei nüvazişi n-0.ş 
ederek mest olur iken, şimdi bür-0.deti hicran 
için-de med.reti metrükiyeti tattı; bir an için 
sürurlar, tarablar, ıkahkahala~, bir dakika 
sonra ahlar, giryeler, hıçkırıklar geçirdi. Zev
kti elemi, firakü visali, Saadetli f ela.keti yaşa
dı, hiyabanı tema.şada yaşattı. Cihanı haki
katin bütün inkilabatı mütehammilesini, ha
yalat ve infialatın bütün şedaidi mümkinesini 
hissetti ve ,ettirdi. Kaafiyeler, çiçekler arasın
da, neşidelerle alkışlar içinde ağladı ve ağlat
tı. 

«Fakat kırık senedenberi sahne.de her 
görünüşü yeni bir hadisei muzafferiyet oldn. 
Kırk senedenberi hayatı temaşfilyesinde ıbir 
saniyei ·hez-0.met görmemişdir. 

Saralı deha.etini yalnız Faris tiyatroların
da bahsedemezdi, kıtaatı hamseyi dolaşdı. Şiir 
içinde fransız nüfuzunu neşreden bir sefirei 
zekiyye, ·bir sefir,ei sanat 9ldu. Sarah'yı din-

!erken Fransaya karşı bir incizab duymamak 
için insan pek bi his yaradılmış olmalıdır. 

«Öyle sanıyorum ki Saralı Bernhardt se- . 
yahatlarından ikisini hiç unutamaz; Amerika 
ve Rusyadaki hatıratı o kadar garabetlerle 
memludur. 

«Amerikada Seykl Parkda bir çadır al
tında kpca Corneille (Korney) in Horace ~Ho
ras) mı oynamışdı. Bilhassa bunun için husu
si trenler terti'b edilmiş ve hatta çadıra kadar 
bir telgraf hattı temdid olunmuşdu, Sarah hiç 
bir yerde .bu der.ece alkışlanmadı. 

«Rusyada ;biri elim ve •garib, diğeri ga
rib ve mu-d-hik iki vakanın kahramanı oldu; 
vakalar şayanı ·hikayedir. 

·«Petersburgda ,bir gece sabaha karşı uyan
dı, ·hizmetcisine: 

- Çabuk çantalarımı hazırla, ben ilk tren
le Parise avdet ediyorum! dedi. 

· «Halbuki daha bir kaç oyun vermek.üzere 
taahhüdatı vardı, Pe~ersburgda temdidi ikaa
J::!lete veya tazminatı mühimme itasına mec-
1burdu. Tiyatrolar müdürü, aktörler, hizmet
ciler Sarah'yı bu azmi nagehzuhO.rundan vaz
geçirmeğe çalışdılar, Sarah karanrida ısrar 

etti. Çünkü o gece rüyasına giren oğlu Maurice 
(Moris): - Anneciğim, beni bir köpek ısırdı; 
senin m_uı_.wenetine ihtiyacım var!.. demişdi. 

Saralı gi'bi müstesna bir kadının rüyaya •bu 
kadar isnadı ehemmiy,et etmesini hiç kimse 
anlayamadı. Sarah'mn azmıetinden ıbir ikaç 

_saat sonra kendi namına gelen -bir telgrafda 
inanılmayacak ·bir şey, oğlu: «Bir köpek ısırdı, 
muav·enetine muhta<!ım, acele ;gel! .. » diyordu .. 

«Saralı Petersburgda ıbulunduğu sırada 

Rusyanın küçük şehirlerinden bazılarında bir 
kaç oyun vermek istemiş ve lazım gelen müsaa
deyi istihsal için memuru mahsusuna müra
caat etmişdi; memur dedi ki : 

- Madam, bu müsaade şifahen taleb 
edilemez, rusca ·bir istid'aname yazmalısınız! 

«Saralı Bernhardt rusca bilmediğini an
lattınca memur kemali nezaketle : 

- Zarar yok madam, dedi, siz kağıd ve 
pul tedarik ediniz, ·ben yazarım! 

«Saralı teşekkür etti, istidaname yazıldı, 
memur dedi ki : 

- Şimdi bu istida.nameyi resmen bana 
•• i 

verınız ... 
«Memur istida.nameyi aldı, kemali dikkat

le okudu ve biraz düşünüb taşındıkdan sonra: 
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- · Affedersiniz madam, mes'ulünüzün 
is'afı kaabil değildir! .. dedi. 

«O.erler ki Saralı Bernhardt o andaki ta
accübünü hiç unutamaz ve her yerde· gülerek 
hikaye edermiş. Memleketimizden böyle bir 
fıkrai mudhike götürmemiş ise de evvelki iki 
seyahatında sansürden şikayet götürdüğü mu
hakkakdır. 

«Fakat şu son ·beş günde hakikaten ken
disi gibi bir melikei deha·ete, bir sultanı san
ata layık hürmete mazhar oldU'. Yıkık Bizans 
duvarları üzerinden Dumas fils'in, Sardou 
(Sardu) nun mezarlarına haytüşşuai şeref, Ros
tand'nın eklili şanına bir şeh~anei iftihar daha 
ilave etti. 

«Sarah yalnız harikulade bir aktris de-' 
ğildir, vakıa sahnede sevmiş, sahnede aldan
mış, sahnede gülmüş, ağlamış, mesud v·e bed
baht olmuş, sahneyi kendisine bir cihanı sani 
ittihaz etmişdir. Fakat deha.eti sahneden taş
mış, haricde de izmarı ·füyuz eylemişdir; ma
hir bir ressam, muktedir bir ·heykeltraş, şa
yanı dikkat bir muharrirdir. . Kalemi, . min
kaaşı, fırçayı niütesa.viyen hüsnü idare eder. 

«Bir sanatı bırakması diğer saiı~tla meş
gul olmak içindir, bti ·büyük kaµının büyük 
ruhuna sanayii nefisenin mevkli mülakaatı 
diyebiliriz. 

«Madam Saralı Bernhardt'ın şayanı tak
dir ·bir· meziyeti de sanatkarlığı derecesinde 
müşfik olmasıdır. 1871 muharebesi esnasında 
eldivenleri çıkarmış, hastahanelerde mecru'hi
ni vatana perestarlık etmişdi: yine o esna
da mr gece Opera tiyatrosunda Jules Clar-etie 
(Jül Klarti) nin koluna girmiş, ·huzzara desti 
istianesini uzatarak harb kurbanları için para 
toplamışdı. . · 

. «·Bu kadar faal, bu kadar ·hassas, •bu ka
dar şefkatli bir kadın sahnenin icab ettirdiği 
girdibadı, iıhtirasat içinde yaşamağa mecbur 
olduğu halde pek çabuk hırpalanmalı, yıpran
malı değil miydi? Hayır, Saralı bir şebabı ebe
diye mazhar gibidir. Yetmişine pek yaklaşdığı 
halde . (1908 de altmış dört yaşında idi)ı ·boş 

·boğazlığımızı mazur görünüz . madam, bugün 
on dokuz yaşında l>ir mazlumu siyaset rolü
nü oynuyor! 

«Denilebilir ki Saralı Bernhardt ikaai 
muhale muvaffak olmuşdur>> (Cenab Şehabed
din,. Evrakı Eyyam). 

BERNİ (Corpi) - Geçen asrın ikinci ya
rısında İstanbula buharla müteharrik ilk de-

' ğirmen makinalarını getirmiş bir iş · adamı; 
hayatı hakkında başka bilgi edinilemedi; Sa
kızadasından gelip İstanbulda Beyoğlunda, 

· Beyoğlu . Kaymakamlığı biı1ası civarın·da bir 
yerde yerleşmiş bir aileye mensubdur; bu 
ailenin bir italyan - rum melezi olduğunu tah
min ediyoruz. 

BERTHIER PAŞA - Adı Bertiye oku
nur; bir fransız generali, havai fişekier yap
makta mutahassıs idi; İkinci Sultan .A1bdülha~ 
mid devrinde Türk ordusu hizmetinde bulun
muş, padişaha da Yıldız Sarayında spor ve atı
cılıik muallimliği yapmı·şdı, öyle ki Sultan· 
Abdülhamid bu zatin y,etişdirmesi olarak ta
banca ile imzasını atacak ve havaya fırlatılan 
bir yumurtayı vur<!-cak kadar iyi silah kulla
nırdı; hayatı ve Türkiyedeki hizmet yılları ile 
şair hizmetleri hakkında bilgi edinilemedi. 

BERTOLİ - Elli altmış yıl evvelki Be
yoğlunun alafranga LokantJ - ·Birahanelerin
den biri. Ancak adı tesbit. edilebildi, başka' 
bilgi edinilemedi. , , 

BERWINSKI (Richard) - Polonyalı as. 
ker, poleti-kacı, şair; 1819 da doğmuş, şiir ile 
pek genç yaşlarında meşgul _olmaya başlamış,_ 
halk şairlerini andıran ·bir dille yazmış, taksim 
edilmiş vatanında 1848 istiklal ayaklanmala
rına katılmış, prusyalılar tarafından· iki sene 
kadar hapsedilmiş, bir müddet Fransada kal
dıktan sonra İstanbula gelerek Türk ordusu
na süvari zabiti olarak girmiş ve 1879 da İs
tanbulda ölmüştür. 

Bibi. : Türk Ansiklopedisi. 

BESİM. (Yorgancı Ölü) - 1884 ile· 1885 
arasında Üsküdarda yorgancı esnafından on
sekiz ondokuz yaşlarında son-derecede difüer, 
şehbaz ve şehlevend, akran· ve emsali arasın
da edeb ve terbiyesi ile mümtaz -bir delikanlı 

. idi; Üsküdar sandıklarından .birinde tulumba
cılığı da vardır; arkadaşlığı aranır, ülfeti ve 
muhabbeti aşıkaane sadıkaane, tatlı dilli, bu
lunduğu meclisde haddini bilir, beş vakitde 
camie, mescide gider, yaran ile olursa mey
hane alemlerini de bilir, hulasa aşinalarının 
mahbubu kalbi ile. 1885 de :bir temmuz günü 
idi, Yorgancı Besim ölmüş diye Üsküdarda bir 
haber çı-kdı, herkes yandı, cenazesinde mr 
cemaati kübra to,plandı; anlatdıklarına göre 
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dükkanda yorgan dikerken; <<Ustacığım ·bana 
. bir şeyler oluyor, ölüyorum galiba!..» demiş, 
devrilmiş. 

Göz yaşları ile Karacaahmede defnedildi;" 
fakat .ertesi günü: «Yorgancı Besim dirilmiş, 
mezardan çıkıp dükkanına ·gelmiş»· diye yeni 
bir haber yayıldı; işiden . dük:kana koşdu, ha
kikat-de de Besim dirilmiş, ustasının bir köşe
ye serdiği döşekde yatardı; el ayak, kaş göz, 
boy bos Besimdir, sesi de onun sesidir, lakin 
dilb.er delikanlının tatlı· esmer derisi bir ge
celik kabir misafirliğinde bir acai-b şekilde 

kara sarı ölü rengi almıştı. 
Meğer o gece iki bıçkın bir sürtük kadın 

bulub mezarlıkd·a içki sofrası kurmuş, hayta
ca eğlenirken derinden 'bir inilti işitmişler, 

evvela korkup kaçmışlar, fakat yanlarındakı 
fa.işe: «Ses şu kabirden geliyor, ka·bir de ye
nidir, birini diri diri gömmüş olabilirler, kur
tarır is·ek cümle günahları'mız af olur, ben ,de 
tövbekar olurum! .. » demiş, hemen dönüp, ya
rım saat kadar uğraşıp kabrin toprağını elle
ri ile aktarmışlar, Besimi kurtarmışlar, 'bıç
kınlardan biri donunu vermiş, ;biri •gömleğini, 
kadın da üstüne feracesini atmış, Besim: <<Fa
lan yerde dükkana götürün, ustamla · dükkan
da yatarız>> demiş. Vakit gece yarısını geçmiş, 
dükkana götürmüşler, ustası hem sevinmiş, 
hem korkmuş. 

Yorgancı Besim bir kaç gün içinde tama
men sıhhat bulup ayağa kalkdı ama derisin
deki o kara sarı ölü rengi zail olmadı. Her
kesde. delikanlıya karşı bir vahşet hasıl oldu. 
Evvela ustası artık beraber işleyemiyecekleri
ni söyleyip Besime yol verdi; ve delikanlı hiç 

· ·bir yerde iş bulamadı, iş değil, bekar uşağı ol
duğu için yatacak yer dahi 1bulamadı. Her
kesin mahbubu olan oğlan adeta bir hortlak 
oldu. 

Fakat o geceden itibaren tövbekar olan 
sürtük kadın delikanlıyı bırakmadı, bir müd
det sonra ışitdik ki kad~n Besimi almış, Bursa 
taraflarına gitmişlerdir diye. Bu satırların. 

. muharriri 1908 • 1910 arasında Bursaya git
mişdim, Yorgancı Besime Ulu Cami civarında 
rastladım. Göz göze gelince tanışdık: · «Aman 
Vasıf, maceramı kimseye nakletme» diye yal
vardı. Tövbekar olan o kadınla evlenmiş, iki 
de çocukları olmuş, fakat yüzünün ölü ren
gi, aradan on beş yıl geçdiği halde dururdu. 

Vasıf Hiç 

BESİM BEY (Başkollukcu) -;- İkinci Sul
tan Mahmud zamanında _saray ·mensubların
dan,, Enderunda Kiler Koğuşu 1başkollukculu

ğunda bulunmuş, o devrin ekser okur yazar
ları_ gib.i şiir ile de meşgul olmuşdur. Tayyar
zade Ata Bey hu zatin 'bir şarkısını Enderun 
Tarihine almışdır: 

Bezmi uşşaka niçin gelmezsin 
Aşıka rii.yini göstermezsin 
A.h ü efgaanı da guş etmezsi_n 
Sevdiğim resmi vefa bilmezsin 

Bestei zülfi siyahin(lır dil 
Hüsni cansuzuna olmuş mail 
Doğrusu işte kuzum velhasil 
Sevdiğim resmi vefa bilmezsin 

Levendine kesim yosma e~a 
Bir dilberi hoş likaasın ·cana 
Nazü reftarına söz yok amma 
Sevdiğim resmi vefa bilmezsin 

Bir gün ol şuha Besima gideyim 
Mubemu hali dili arz ideyim 

, Hatırı kalmaz ise böyle deyim 
Sevdiğim resı:ni vefa bilmezsin 

I:Iayatı hak,kında başka kayde rastlana
madı. 

Bibi.: Ata, Enderun Tarihi, IV. 

BESİM BEY (Hazineli) - İkinci Sultan 
Mahmud zamanında saray mensublarından, 

Enderunda Hazfoe Koğuşunda 'bulunmuşdur 
ve· o devrin ekser okur yazarları gibi. şiirle .. 
meşgul olmuşdur. Tayyarzade Ata Bey bu za-
tin bir şarkısını tarihine almişdır : 

Bezmi pür nuri cemalinle pertab idelim 
Bu gice meclise gel biz bize mehtab idelim 
Dili mihnetzedeyi bari safayab idelim 
Bu gice meclise gel biz bize mehtab idelim 

Şahbazım sana bin can ile oldum hayran 
İntizar ateşine yakma derunum her an 
Rahi teşrifine bakmakdayım ey afeti can 
Bu gice meclise gel biz bize mehtab idelim 

Nari hasret ile iklimi tenim suzandır 
Serteser mülki derun padişahim virandır 
Meh yüzün görmiyeli hayli vakit nalandır 
Bu gice meclise gel biz , bize mehtab idelim 

Pek rica eylerim ey dilberi hurşid nazir 
Kulbei muzlimini eyle Besimin tenvir 
İşte bedr olmuş iken padişahim mahi münir 
Bu gice mec!ise gel biz bize mehtab idelim 

Hayatı_ hakkİnda başka kayde rastlana
madı. 

Bibl. : Ata, Enderun Tarihi, V. 
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BESİM BEY (Rikabdarağazade Kilerli) -
Üçüncü Sultan Selim.zamanında saray mensub
larından bir zat, çuhadar ağalığa kadar yük
selmişdir; o d'evrin e-kser okur yazarları gibi 
şiir ile de uğraşmışdır; şu beyit şiir diline ör
nektir: 

Dök tari zülfü ol ruhsarın üstüne 
Ahım şera.rı katrei simaba ıtaz ide 

Hayatı hakkında başka kayde rçı.stlana

madı. 
Bibl. : Ata, Enderun Tarihi,. IV. 

BESİM ŞERİF BEY (Üdi)-Asrımızın baş
larında seçkin musikişinaslardan; Y. Yılmaz 
Öztuna bu ansiklopediye verdiği kısa bir not
da Besim Şerif Beyin ,bestelediği. üç şarkıyı 

hatırlatıyor: suzinak ağır aksak • «Sonbahar 
goncası mı göğsünün üstündeki gül», kürdili 
hicazkar aksak «Bugünlerde gönüllerde hü
zün var», hicaz aksak «Mahvolsun o tali' kj 
beni senden ayırdı». Hayatı hakkında başka 
kayde rastlanamadı. 

Bibl. : T.Y. Öztuna, Not .. 

BESLEME - ·Boğazı. tokluğuna Mzmet 
eden kız, ahretlik (Türk Lugatı). Osmanlı İm
paratorluğunun ·esirliği kaldıran milletler ara
sı muahedeyf imzası ile TürJdyede esir ticare
tini yasak eden 1 ekim 1854 tarihli fermanına 
neşrinden sonra cariyelerin yerini «Besleme» 
denilen garib kız çocuklar aldı. · 

Ekseriya uzak yahud yakın bir köyden ma
nevi evlad muamelesi göreceği vadi le getirti
len sabi kız bir İstanbul evinde nadiren şefkat 
gördü; takatının kat kat üstünde ağır işlerde 
horlana hor lana kullanıldı, bayramlarda sırtına 
giydirilen ·bir basma entari, ftdi bir pabuc, 
terlik türlü vesilelerle •başına kakıldı; evin, 
boğazı tokluğuna çalışan hizmetcisi; evin kü
çük ·hanımlarının, küçük beylerinin sözde ar
kadaşı sabi nahveti oyuncak oldular, hırpa
landılar. Beslemeler, kaşı gözü yerinde olup 
qa :biraz serpilince, . hırçın' ve cahil hanımları 
tarafından kıskanılmaya 'başlandı,. efendinin 
garibeye küçük bir iltifatı, hanımın besleme 
kıza engizisyon mezalimi tatbiki için kafi bir 
sebeb oldu; bu kızlar, bir kaputla uşak, yahud 
bir · fırın amelesi, hammal, saka, arabacı, ka
yıkcı, hatta hamam dellaki ·bir 1bekar uşağına 
kocaya kaçmayı mihnet ve cefadan. kurtuluş 
bildiler ve ilk fırsatda da, yıllarca hizmet hak
larından vaz geçerek bir küçücük boğça ile, 

hatta üstlerindeki şeylerle ·kocaya kaçdılar. 

Beslemelerini bir sandık çeyizi ile ve •bir ba
kirenin hakkı olan düğününü yaparak .evlen-

, diren İstanbul hanımları, muhitlerinde fazilet 
timsali kadın olarak gösterildi. . 

Kocasından kıskandığı, yahud yetişkin 
gene oğlu ile sevişmesinden korkduğu güzel 
beslemesini, « bakkalın, kasa·bın çırağı, ekmek
ci, saka. ile oynaşır, kızgın kız» bühtanı ile 
koltuğuna boğçasını verüp bir J{aç kuruş yol 
harçlığı ile memleketine gönder;en, şu kadar 
yıllık hizmetinin haklarını verdiği eski püskü 
şeylerle kapatan kadınlar, İstanbulda daima 
görüle gelrrüşdir, ve bu pis hisset ve nankör
lük kanıksanmıştır. 

Evlerine ·bii:- sabi olarak alınmış, kendi 
yanlarında yetişip serpilmiş besleme . kızları 
ucuz hediyelerle iğfal eden, bazan da gece 
odalarına girib cebren kirleten, zina mahsu
lü çocuklarını yine türlü ağır tazyiklerle dü
şürten ef,9ndiler veya efendizadelerin bu şe

naa,tleri de Büyü,kşehirde çok görülmüş facia-
. lardandır. 

Beslemelerin arasından da pek çok bed
tıynet kızlar çıkınışdır. Hanımın bütün mücev
heratını çalarak sözleşdiği baldırı çıplak bit 
delikanlı ile kaçan Besleme kızlar da çok gö 
rülmüştür; bu gibirer hakkındadır ki besle, 
mek'den emir sigası ile «Besleme! .. » denil
miştir. 

İstanbul ağzında «Beslemeden kadın ol
maz, söğüt ağacından odun olmaz» diye bir 
darbı mesel vardır; makbul söz değildir; hü
ner, boğazı tokluğuna yanma aldığı bir gari
beyi kadın kadıncık yapmak olsp. gerclctir. 
Hüseyin Kazım Bey <<Büyük Türk Lugatı» nda 
bu darbı meseli «Beslemeden kadın olmaz, 
gül ağacından odun olmaz» şe~linde alıyor ki 
yanlışdır, dolayısı ile de benzetme yönünden 
manasızdır. 

Beslemeyi, evladı olmayanların resmen 
temenni ettikleri ve .arkalarında meşru varis 
olarak bıraktıkları «evlatlık», <<manevi evlad» 
ile karıştırmamalıdır. 

Esaretin kaldırılmasından önce, İstan
bul evlerinde, konaklarında cariye ve kölelerin 
bulunduğu çağlarda, aşırı sevgi ve alaka, ha
zan da sevgiden gelen himaye kaygusu· ile ak
ranlar arasında «ahret kardeşliği», büyük, ile 
küçük arasında da «ahret analık, ahret baba
lık, ahret evlatlık» tutunulurdu; hiç bir resmi 
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· 'vesi-kaya (mukavele, sened, höccet gibi) dayan
mayan bu ba·ğ sadece iki kişinin seciye, ahlak 
sağlaınlığı ile ölünceye kadar devam ederdi, 
bir ahret kardeş, ahret evlad, ahret ananın öz 
kardeşden, anadan, babadan, evladdan farkı 
yokdu, hatta bazı ahvalde daha ileri olurdu. 
İstanbulda ahret kızına veya ahret oğluna va
siyetnamelerinde büyük servet bırakan zen
gin kadın ve erkekler pek çok görülmüşdür. 

Bazı istanbullular, bu manevi uhuvvet 
ananesinden mülhem olarak «Besleme>> lere 
de «ahretlik» demişlerdir; faıkat ahretlikler, 
eski devrin «ahret evlad» mm yerini asla ala
mamışlardır, bilakis bazı ,kimselerin ağzında 

«ahretlik» tezyifkar bir mana almışdır. 
Muzaffer Esen 

BESLER (Sami) - Seçkin ve aydın iş 

adamı, «Besler Bisküi Çukulata ve Şekerleme. 
Fabrikası Limited Şirketi» nin kurucuların

dan; hicri 1308 (Miladi 1890 - 1891) de İstan
bulda doğdu, Hmiyeden olub uzun zaman lk:a
·dılıklarda, hakimliklerde 1bulunmuş Aksekili 
Mehmed Seyyid Efendinin oğludur ilk ve rüş
diye tahsilini, ba'l;:,asının memuriyet ile dolaş
dığı Anadolunun muhtelif şehirlerinde · yap
mış, sonra İstanbulda Vefa İdadisini bitirerek 
yine İstanbulda Mülkiye Mektebine girmiş ve 
1914 de Mülkiyeden diploma alır almaz ihti
yat zabit olarak Birinci Cihan Harbine iştirak 
etmişdir; Çanakıkalede ve şark cebhesinde bu-. 
lunmuş, 1918 de kıt'ası Vanda iken terhis edil
miştir. Kendisinden bir yaş küçük olan kar-. 
deşi Fehmi Beslerle beraber, karanJık mü
tareke yıllarında memur olmamaya karar 
vermişler, altı sene kadar iş hayatının muh
telif sahalarında çalışdıktan sonra 1924 de 
<<Besler Bisküi Fabri:kası» nı. kurmuşlardır. 

Bu fabrikada, ciddiyet 
ve dürüstlükleri ile, 
kısa zaman içinde İs
tanbulun gıda madde
leri sanayiinin pek 
seçkin simala:p ol
muşlar ve «Besler» 
atlım İstanbulun eh 
maruf ıbüyük müesse
selerinden biri yap
mağa muvaffak ol~ 
muşlardır. 

Sami Besler İstan
bul fabrikatörleri ara-

Sami Besler 
(Resim : B. Şeren) 

sında kültürlü, vekarlı, mümtaz bir simadır; 
Behic adında bir oğlu vardır. 

Fehmi Besler - Seçkin ve aydın iş ada
mı; Sami Beslerin küçük kardeşi ve iş arka
daşı; hicri 1309 (miladi 1891 - 1892) de İstan
bulda ·doğdu; ilk, orta ve yüksek tahsilini ağa
beyi ile beraber ve onun sınıf arkadaşı olarak 
yapdı, 1914 de Mülkiye Mektebinden mezun 
olarak Birinci Cihan Harbine iştirak etti, as
kerliğini cenub cebhe
sınde yapdı, Sirrada, 
Kanal muharebelerin-
de ve harbin son yılla- . 
rında da Şamda bu-
lundu; 1918 de ter
his I olunarak İstan
bulda yine ağabeyi ile 
beraber şahsi· ·teşeb
büs He iş hayatına ., 

atıldı ve 1924 de 
«Besler» müessesesi
nin kurucularından 

biri oldu. 

Fehmi Besler 
(Resim : B. Şeren) 

Münevver bir ailenin münevver evladları 
olarak Sami Besler ve Fehmi Besler, kardeş 
bağlılığının gıbta edilecek asil bir örneğidir. 

F,ehmi Besler ikisi kız biri erkek üç ev
lad sahibidir. 

Belıic Besler -
Seçkin ve aydm iş 

adamı; Sami Beslerin 
oğlu, Besler Limited 
Şirketinin m ü m t a z 
mümessilleıinden pi
ri; 1919 da İstanbulda 
doğdu, Büyükşehirde 
23. İlkokulda okudu, 
1937 de Pertevniyal 
Lisesini, 1941 de Ytik• 
sek İktisad ve Ticaret 
Mektebini bitirer-e,k 
ba•babasniın ve am<!a• 
sının yanında Besler B.ehic Besler 
Müessesesfnde iş ha- . (Resim : B. Şeren) 
yatına atıldı. 

İstanbulun gıda maddeleri sanayii alanın
da sağlam bir tahsil ve sağlam bir aile terbi
yesi ile yetişmiş ha:Iu,k ve vakur bir simadır. 

Behic Beslerin hususi hayatında en bü
yük meşgalesi fotoğraf işleri olup bu sahada 
amatör bir sanatkard~r. 
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BESLER BİSKÜİ, ÇUKULATA VE Ş,
KERLEME FABRİKASI - İstanbulun gıda 
maddeleri sanayii alanında ciddiyeti ve maınu
latınin nefaseti ile tanınmış büyük bir mües
sesedir; bir limited şirket olarak 1924 yılın

da· Sami ve Fehmi Besler kardeşler tarafın
dan kurulınuşdur. 

Önce yalnız biskui imal eden Besler Fab
rikası Tahtakalede Paçacı Sokağında idi. Sür
atle inkişaf eden müessese 1930 da Bağçeka
puda tıramvay · merkez durağının .• bulunduğu 
Yalıköşkü Caddesinde işe daha uygµn bir ha
na nakledildi; mamulatı arasına çukulata ve 
şekerlemeyi de alınca 19.37 de Aşırfendi Cad
desi üzerinde Hocakasım Köprü Sokağında 

sureti mahsusada yaptırılan fabrika 'binasına 
nakledildi. 

1961 mart ayında usta ve amele 80 kişilik 
kadrosu ile bu binada ·hali faaliyetde ve yeni 
bir inkişaf -devrinin de eşiğinde bulunuyordu; 
şöyle ki, Topkapusu dışında Davudpaşa Cad
desinde yeni ve büyük ,bir fabrika binasının 
inşası tamamlanmış, Almanyadan getirilen son 
sistem makinalar da yerlerine konulmuş olup 
1961 yazında fabrika tamamen yeni binasına 
nakledilecekdir. Yeni tesisleri ile B,esler, Fab
dkası 8 saatlik çalışma günü içinde 2,5 ton 
bisküi yapabilecektir;. eski makinaların da iş

tiraki ile günlük bisküi imalatı 4 tonu bula
caktır; personeli de yüz kişiyi aşacaktır. 

İstanbulun gıda maddeleri sanayiinde Bes-

ler Fabrikası mamulatı 1929 da italyada Flo
ransa Sergisinde· altıiı madalya ve diploma, 
1929 İstanbul Yerli Mallar sergisinde altın 
madalya ve diploma, 1930 İstanbul Yerli Mal
lar Sergisinde altın Madalya ve diploma, 1930 
Londra Sergisinde altın madalya ve diploma 
almışdır. 

Besler Fabrikasının amblemi bir fil resmi 
olup büyük sanatkar ınerhıim Cemal adir Gü
ler. tarafından çizilmişdir.. 

Besler Bisküi, Çukulata ve Şe-kerleme 

fabrikası · yalnız İstanbulun değil, Türkiyenin 
yüz akı bir müessesedir. Fabrikanın 1961 yı

. lında mamulat cinsleri bisküi, çukulata, şeker
. leme, karamela, çiklet, toz ka

kao ve kakaoyağı· idi. 
Bisküi çeşitleri: pötibör, 

mari, finger, alber, şale, aman
din, krem kraker, gofret· ve Besler Fabrikası 
kremalı, susamlı, peynirli, alameti farikası 
portakallı,. jukulatalı biskuiler. 

Çukulat~larının isi~leri : Besler 'baş adı 
altında Bitter, Madlen, Fıstıklı, Bal-Badem. 

BESMELE CEMİYETİ - (B. : Amin Ala~ 
yı; Bed'i Besmele). 

BESTEKAR BASRİ SOKAĞI - :Bayazıd 
Nahiyesinin Timurtaş Mahallesi ile Süleyma
niyeelmaruf MahalLesi arasında bir sınır so

. kakdır, Uzunçarşı Caddesi ile Deveoğlu Yo
kuşu arasında uzanır, Şeyhdavud Hanı Sokağı 

Topkapu dışında Davudpaşa Caddesinde ·Besler Bisküi, Çukulata ve Şelı:erleme Fabrikası 
(Resim : Bulend Şeren) · 



ANSİKLOPEDİSİ - 2559 - BEŞA.RET SOKAĞI 

ile bir kavuşağı vardır. Uzunçarşı Caddesi ta
rafından gelindiğine göre sağ tarafı Timurtaş, 

· sol tarafı Süleymaniyeelmaruf mahallesidir; 
bir araba geçebilece.k genişlikde, kaba taş dö
şeli, iki kenarında hepsi Türk yapı sanatında 
bir kıymet olan eski hanlar vardır: Büyük 'Ye
ni Han, .Şeyhdavud Hanı ('1960 da bu hanın içi 
tamamen yrkdırılmış, yeniden yapılmakda idi), 
T~nburacı Hanı, Cinci Hanı altında Kozlucalı 
Hacı Halid Çeşmesi (Teknesi kırık, susuz, mus
luğu tıkanmış). 

Bu tarihi hanların arasında yeni beton bir 
han vardır ki kör kazmanın kurbanı olmuş es-, 
ki bir hanın~yerinde çıkdığı muhakakdır. Bir 
berber, bir aşcı, 'bir kömürcü dükkanı, 'bir kah
vehane, bir saİıdıkcı, bir · tenekeci, ·bir simitci . 
fırını vardır (Kasım 196_0). 

Ha~kı Göktürk 

BESTEKAR CEVDET SOKAĞI - Fati
hin Karagümrük Nahiyesinin Dervişal~ Mahal
lesi sokaklarındandır, Dilmaç Sokağı ile Alişah 
Sokağı arasında uzanır. Dilmaç Sokağı tarafın
dan gelindiğine göre iki araba ·geçebilecek ge
nişlikd,e, ıkab,ttaş döşeli, fakat uzun· zaman 1ba
kımsızlıkdan toprak yol haline gelmişdir. İki 
kenarındaki evler orta halli aile meskenleri
dir (Kasım 1960). 

BESTEKAR HAKKI SOKAĞI - Samat
yanın Aptiçelebi Mahallesi ·sokaklarındandır. 
Pamukciı Sokağı ile Pulcu Sokağı arasmdadır. 
Marmara Caddesi, Pulcu Sokağı ile· birer dört 
yol ağzı iki arabanın geçebileceği genişlikte, 
kaba ta,ş, sonra paket taşı, tekrar kaba taş dö
şeli olarak ilerler, Pulcu Sokağını geçtikten 
sonra, sola bir dirsek ve bir kavis ç~z.erek Pul-

. cu sokağı ve Mercanbahğı Sokağı He bir·.dört 
yol ağzı yaparak bağlanır. İki kenari boyunca, 
heıp.en hepsi ikişer, üçer katlı kagir, beton bi
nalar sıralanmıştır. · . 

Sokağın sonunda sağ kolda Ayios Minas 
Rum ortadoks kilisesi bulunmaktadır. Bina ka
pu numaraları 2 - 18, 1 - 23 olup Samatya Bele
diye Şübesi ile Hususi Muhasebe Müdürlüğü 
Samatya Gelir Şubesi ·bu sokaik üzerindedir. Bir 
doktor muayenehanesi ile Jakarlı Mensucat 
Fabrikası, bir berber bir elbise temizleyicisi, 
bir bakkal, bir terzi dükkanı, iki kunduracı var
dır. (Kasım 1960). 

Hakkı Göktürk 

BESTEKAR OSMAN SOKAĞI - Eminönü 
İlçesinin Alemdar Nahiyesinin Alemdar Ma
hallesi sokaklarındandır; Divanyolu Caddesi 
ile Çatalçeşme sokağı arasındadır; Biçkiyurdu 
Sokağı ile bir kavuşağı vardır. Divanyolu Cad
desi tarafından ·gelindiğine göre bir arabanın 
rahat geçebileceği genişlikte paket taşı döşeli 
ve iki dar yaya kaldırımlıdır. İki kenarında 
,kapu numaraları 2-12, 1-9 olan 2-4 katlı ev
ler ahşab, kagir karışıkdır; bir aşcı, bir dakti
lo - muameleci, bir kadın berberi, bir nalbur, 
bir radyo tamircisi, bir harap, bir kahvehaI).e 
vardır. Sokağın üst başı Çatalçeşıne Sokağına 
bir meydancık ile bağlanır (Aralık 1960). 

Hakkı Göktürk 

BESTEKAR ZİYA SOKAĞI - Ortaköy 
Soka-klarındandır; Muallimnaci Caddesi ile 
Carşıağası Sokağı arasında uzanır, bır arabanın 
;ahat rahat geçebilecek genişlikte, paket taşı 
döşeli, iki_ ,kenarı kaba taş yaya k~ldırımlı bir 
aralık sokaktır. 

Caddeden gelince . -sağda altında iki 
dükkan bulunan iki katlı kagir, yanında, altın
.da bir bayi dükkanı olan üç ·katlı kagir; sol 
kolda altında bir terzi dükk~nı olan •bir katlı 
kagir, yanında ahşap bir baraka demir tamir
hanesi ve kapusuna beş mermer basamak 
merdivenle çıkılan dört katlı büyük, -bir al?,
şap ev sokağın mesken ve dükkanlarını teş

kil eder (Kasım 1960). 
. Hakkı Göktürk 

BEŞARET SOKAĞI - Gala tanın· Ömer 
Avni Mahallesi sokaklarından, Fındıklı civa
rındadır; Beytülmaki Sokağı ile Molla Bayırı 
Sokağı arasın.da uzanır, her iki başında isim 
levhası - olmayub yeri 1934 'Belediye Şehir 
Rehberi haritası ile tesbit edildi. Taşlıçikış 
Sokağı, Sulakçeşme Sokağı ve Beşisağa Çık-

··· mazı ile kavuşakları vardır. Beytülmalci So
kağı tarafından gelindiğine göre, iki araba ge
çebilecek genişli~te, Taşlıçıkış -Sokağı kavuşa- . 
ğına kadar paket taşı: ötesi kabataş döşelidir, 
sağa sola kavisli dik bir yokuş olarak tırmanır, 
N amıkpaşa Sokağı ve Molla Bayırı Sokağı ile 
üç ağzı, yaparak sona erer, iki kenarındaki bi
nalar ikişer, üç.er, dörder katlı, beton, kagir 
veya yarı kagir yapılardır. Bu sokak üzerinde 
bulunan Fındıklı ortaokulunun binası eski Ka- ~ 

bataş idadisinin yeri· olub kapusunun üzerin-
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de eski kitabesi durmaktadır ve 1320 (M. 1902) 
tarihini taşımaktadır (Aralık, 1960). 

Hakkı Göktürk 

BEŞBIYIK SOKAĞI - Kadıköyünde 
Moda semtinde, Moda Caddesi ile Devriye 
Sokağı arasındadır; Lütfiye Sokağı, Fazlıpaşa 
Caddesi, Hüseyinbey Sokağı ile dört yol ağız
ları yaparak kesişir; Moda Cadd,esi başından 
gelindiğine göre, iki araba geçebilecek -geniş
likde, paket taşı döşeli, kaba taş He yer yer 
tamir edilmiş, ik\i. kenarı ağaçlandırıılınışdır. 

Üz~rindeki ·binalar hemen hepsi bahçeli, ah
şab, kagir, ikişer üçer katlı köşklerdir, beşer 
ka.tlı iki de kohakımsı yapı vardır. Gürültü
si1z, sakinleri ·huzur içinde bir sokakdır. Bir 
köşesinqe Moda - Kadıkö,y otomobil dolmuş 
durağı vardır (Aralık, 1960). 

Hakkı Göktürk 

BEŞ ÇİFT.E KAYIK - İstanbul surların
da seyrü sefer için vapur işletme müesseseleri 
kurulmadan, büyük ş.ehrin günlük hayatında 
denizin . (Haliç, Liman, Marmaıa, Boğaz) ka
yıklarla aşıldı;ğı ·devir.lerde, · Beşçifte Kayık 

(Beş çift kürekli) devlet erkan ve ricaline· tah
sis edilmişdi. Deniz dudağında, lebideryada 
yalı ile beraber İstanbul sularının ve bilhassa 
Boğaziçinin bir süsü Beş Çiftelerin hepsi husu
si idi; sahibleri olan devletlilerin; harem halkı
nın ve mahdum beylerin bindikleri iki çifte, üç 
çifte diğer kayıkları ile beraber yalılarının 
altında veya yanındaki hususi kayıkhaneler
de dururlardı. İstisnasız hepsi beyaz boyalı, 
altın yaldız bordürlü, başları ve kıçları altın 
yaldızlı ka:bartma · çiçek tezyinatlı, müzehheb 
birer kuğu kuşu gibiydiler; döşemeleri sırma 
işlemeli atlasdan, has manası ile lüks bir ka
yıkdı; hamlacıları (kürekçileri) eli ayağı düz
gün, kaşi gözü hoş, ·boylu boslu, hakikaten 
erkek güzeli genclerden seçilir, alınırdı. 

Beş hamlacısının ayağına yemenisinden ,;, . 

başında fesine, esvabından iç çamaşırına va
rınca giyimi kuşamı, boğazları, aylıkları, kan
dil ve bayramlarda, padişahın cülus (tahta 
çıkma) ve doğum yıl dönümlerinde · bahşişleri 
ve hediyeleri ile beş çifte kayık ağır masraf
lıydı. 

İskelelerdeki kira kayıkları, bunların 
arasında dolmuş yapanlar en çok üç çifte 
olurdu, dört beş çifteye çıkınca adını ve şek
lini değiştirir, tek· küreğini bir hamlacının 
çekdiği büyük, kaba «Pazar Kayığı» olurdu 
(B.: Kayık; Pazar Kayığı; P.~reme). 

İsta.nbul sularında vapur işleten 
I 
müesse

seler kurulduktan sonra da (B.: Sirketi Hay
riye; İdaresi .A,ziziye; Seyri Sefai~) Ab.dülme
dd ve, Abdülaziz devirlerinde Beş Çifteler 
muhafaza edildi. Devlet erkan ve ricalinin 
ağır masrafına katlanarak Beş Çiftesine bin
mesi, makamının şanından mecburi idi; bu 
külfeti İkinci Abdülhamid kaldırdı; . buna 
karşılıJr Şirketi Hayriye ve Seyri Sefain İda
resi vapurlarına birer «Vükela Kamarası», 

devlet büyükleri kamarası ilave edildi. 
Müv.errih Cevdet :f'aşanın «MarQzat» adı 

altında İkinci Sultan Abdülhamidec verdiği 
uzun tarihi ı'aporda Beşçifteler üzerine de bir 
fıkra vardır; Abdülmecid zamanında kabine
de tasarruf yolları aranır iken Beşçiftelerin , 

,kaldırılması düşünülınüşdü; fakat padişah ra- . 
zı olmamışdı. Müverrih paşa padişaha, baba• 
sı Sultan Abdülmecidin zamanında . gördük 
lerini anlatmakda-dır : · 

« ... saltana_tı seniyenin ·böyle tasarruf yo
luna girmesi Avrupaca hüsnü te'siri mucib 
olarak· Avrupada bulunan Fuad Paşa beş mil
yon Ura istikra.zina muvaffak oldu. Btı haber 
telgrafla geldiğinde inbisatı azimi mucib ola~ 
rak biz de yavaş yavaş gevşemeğe başladık. · 

<<Mamafih vükela encümeninde tasarruf 
ve idare için beş çifte kayıklara ·binmek ve · 
Babıalideki ağalar ve kavaslaJ içinde .. tenki-· 
hat icra etmek gibi hasis şeylerle iştigal' olun-

.-- \ 

Beşçifte Kayik 
(Resim.: Hüsnü) 
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·duğu sırada· Zati Şahane Topkapu Sarayihü
inayuna bitteşrif sadırazamı celb ile : 

- Beşçifteler bir müddettenberi devlet 
protokolüne girmiş, hem siz de zahmet çeker
siniz, Beşçifteler terk olunmasın, ·bizi bu hale 
koyan Beşçifteler değildir, başka şeylere bak
malı, beyhude maaş verip adam kullanmama
lı!.. diye buyurmuş» (A. Cevdet; MarO.zat). 

Abdülaziz zamanında medeni cesareti ve 
doğruluğu, iffeti ile tanınmış Şeyhülislam · 
Turşucuzade Ahmed Muhtar Efendinin azli 
için düşmanları tarafın-dan hiç •bir sebep ,bu
lunmaz; iken bir akşam Beşçift.esine .binme
mesi azline kafi gelmişdi, şöyle ki : 

Muhtar Efendi Kızıltoprakda otururdu, 
bir akşam meşihat dairesinden arabası ile Sir
keci İskelesine. inmiş, fakat kayığının henüz 
gelmediğini görmüşdü, Kadıköyüne vapur 
kalkmak üzere idi, vapura bindi; dµşmanlan
nın hafiyeleri her zaman peşinde idi, hemen 
jurnal verildi, ilmen ve ahlaken seçkin adam, 
«makaamının şan ve şerefini bilmeyiib Beş
çiftesine binmeyerek vapura 'binmek sure- · 
tiyle halk arasına karışmak zilletini göster) 
miştir» diye azledildi (B. : Ahmed l\1uhtar 
Efendi). 

BEŞİK ALAYI - İstanbulda Osmanlı 
Sarayı an'anelerinden_ bir alay idi; padişah

ların bir evladı dünyaya geldiğinde, çocuğun 
beşiği ve beşik takımı, eğer hayatda ise Va
lide Sultan, valid~ sultan yoksa padişah en 
büyük kız kardeşi, onlar da yok ·ise haneda
nın en yaşlı kadını tarafından hazırlanır ve 
tantanalı bir alayla taht şehri halkına göste
rildikten sonra lohusanın odasına· götürülür
dü. 

Tayyarzade Ata Bey Enderun tarihinde 
Beşik Alayını şöylece_ anlatıyor: 

<<Padişahın çocuğu dünyaya ·geldiğinde 

Hazinei Hümayun Kethüdası tarafından Darb
hanei Amirede yaptırılan gümüş kabaralı ,gü
müş beşiği başda ·kendisi olduğu halde Başe

fendi ve Başkollukcu ve Nöbetcibaşı ve Çanta
cı ve Kaftancı ve· koğuş ağalarından biraz zevat 
ile ·beşiği eller üstünde saraya getirirler, Hare
min Kubbealtı yanındaki kapusunda Kızlaıağas 
sına teslim ederlerdi. Kızlarağası beşiği bti ka
putla, hadım harem ağalarından Hazine
dar Ağa, Hazine vekili Ağa, Başkapu gula
mı ve nöbetçi bulunan harem ağalan ile 
karşılar, bu kara ağalar da ayni hürmetle lo-

husanın odasına götürürlerdi. Ertesi gün be
şik alayına iştirak edenlere mevki ve rütbeleri 
ile mutenasib ihsanlar çıkardı». 

Bir beşik alayının en mufassal tasviri, 
onsekizinci asır şairlerinden Haşmet Efendi 
tarafından Üçjincü Sultan Mustafanın kızı 
Hibetullah Sultanın doğumu . şenlikleri üze
rine kaleme alınmış «Veladetnamei Hüma
yun» adındaki eserdedir. Bu ~adişahın anası 
ölmüşdü, yeni doğan kızının beşiği ve beşik 
takımı padişahın ablası sadırazam Koca Ra
gıb Paşanın» zevcesi Saliha Sultan tarafından 
hazırlanmışdı. Haşmet hicri 1170 yılının re
ceb ayının (nisan 1757) de ,yapılan Beşik Ala
yını şöylece anlatıyor : 

«Padişahların çocukları dünyaya geldi
ğinde; kadim bir saltanat an'anesi olarak be
şikleri valide sultanlar tarafından hazırlanub 
yedinci bir alayla gönderilirdi. Üçüncü Sul
tan Mustafanın validesi hayatta olmayub ab
lası Saliha Sultan validesi makaamında idi, 
sadırazam Ragıb Paşa efendimizin zevcesi idi; 
Beşik ve beşik takımı Sultan adına Paşa ta
rafından şimdiye kadar görülmemiş ziynet ve 
güzellikde hazırlandı. Yekpare kaplama altın 

levha üzerine sıvama elmas döşenm:iş-di;- gö
renin gözleri kamaşırdı. Beşik yorganı altın 

sırma ve inci işlemeli idi, yorgan üzerine her· 
biri şah dane olmak üzere yedi okka inci kon
muşdu. Doğumdan aylarca evv.el hazırlanmış 
olan Beşik ve Beşik Yorganı. doğumun_,._ye
dinci günü paşa sarayından Sarayi Hümayu
na tantanalı bir alayla götürüldü. 

«Alay şöyle tertib edildi; en önde Divanı 
Ali atay çavuşları, sırtlarında samur erkan 
kürkleri--._ ile ve:z:ir ağaları, gedikli zaim ağa

lar, onların arkasından sadır.azamın silahdan 
ve gedik ağaları, bunların beraberinde atlı ve 
kemer rahtlı enderun ağaları, onların ardın

da Saliha Sultanın helvacıla.rı v.e kethüdala
rı ağları, sonra Muhzir Ağa, Bostancılar Oda
başısı Ağa, sadırazamın selam ağası, Kapucu
lar Kethüdası ağalar, onların peşinde Sadaret 
Mektubcusu Efendi, Birinci ve İkinci Tezkire
ci Efendiler, sonra Çavuşbaşı Ağa ve Reisül
küttab Efendi, onların arkasında ikiyüz tabla 
mikdarı meyva, çiçek, türlü türlü helva ve şe
kerlemeler götüren hademeler, 'bunların ar
dında Telhisci Ağa ile Teşrifatcı Efendi, sonra 
Saliha Sultanın Başağası, Başağanın arkasın
da Beşiği taşıyan hepsi uzun boylu, gösterişli 
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dört nefer çuhadar, Beşiği elleri üstünde kal
dırmış başları üzerinde götürürlerdi ve bu 
hizmette sanki başları göğe ererdi, Beşiğin iki 
yanı sıra da belleri gümüş kamçılı diğer kırk 
nefer çuhadar yürürdü. Beşik örtüsü incili sır
malı yorganı da Başçuhadar Ağ'a başının üze
rinde taşıyordu. Çuhadar ardında Sadaret Ket
hüdası hazretleri, onun ardında da alayın 

adamlarını tanzim. eden güzel nağmelerle sa-· 
dırazam mehterhanesi geliyordu. 

«Bu tertib ve bu şevkengiz terennüm ve 
ahenkle Paşakapusundan başlayan Alay Co
ğaloğlu, Mehmudpaşa civarından ve Valide Ha
rı ağları, sonra Muıhzir Ağa, Bostancılar Oda
Üniversite Merkez Bınası) çıkdı, saraya kapu
su önünden ve Bayazıd Camiinin avlusu için
den geçerek Divan Yoluna çıkdı ve o ana yol 
ile Babı Hümayuna vardı, sarayda Birinci Av
luda Orta Kapu önünde atlı olanlar atlarından 
indiler,.İki:tıci Avluya, Divan Avlusuna giril- , 
di. Kızlarağası ne müsahib ağafarı Kubbealtı
na bitişik Mermerlik denilen yerdeki Harem 
Kapusu önünde Beşiği bekliyorlardı. ·sadaret 
Kethüdası hazretleri mücevherli altın beşiğin 
ayaklarını öptükden sonra beşiği çuhadarlar
dan alup Kızlarağasına teslim etti; Kızlarağası 
beşiğin ayaklarını öptü, hürmetle alup müsa
hib ağalara verdi, yin~ el ve baş üstünde hare
me götürüldü. 

«Beşik Alayına iştirak etmiş olan dev
let ricali istirahat etmek üzere Kubbealtına 
alındılar, Sadaret Kethüdasına bir samur 
kür.k, Reisüİküttab Efendi ile Çavuşbaşı Ağa
ya ve Mektubcu Efendi ile Tezkireci Efendi
lere de fahir hil'atler giydirildi; 

«Sair alayda bulunanlara da kadim
den beri verile gelen , bahşişler ve hediyeler 

il . 
dağıtıldı. Padişah Beşik örtüsü - yorganı ba-
şında taşıyan.. Başçuhadara ayrıca beşyüz ku
ruş i:hsan etti, Beşiği taşıyan dört nefer çuha
dara da beşyüz kuruş verildi, diğer alay halkı
na da ücbin kuruş dağıtıldı. 

«Beşiği Padişahın sarayına bırakan aynı 
tantana ve ahenk ile Sadırazam sarayına dön
dü. Sadırazam Ragıb Paşa efendiırJz .•de alay
da bulunanlara rütbe ve mevkilerine göre ih
sanlarda bulundular ve bendenüvazlıklarını 
gösterdiler». 

BEŞİKCİZA.DE TEKKESİ - Davudpa
Camii yanında bir sünbüli: .dergahı idi, ayin 

günleri salı idi. Tekke binasının son durumu 
tesbit edilemedi. 

Bibl. : A. Münib, Mecmuai Tekaya. 

BEŞİKTAŞ - İstanbulun meşhur semti; 
Boğaziçinin Rumeli yakası Beşiktas ile baş

lar; . İstanbul Limanının iskelesi olan Ga
lata Köprüsüne denizden 2,35 mil mesafede
tlir; Galataya kara yolu da 4 kilometredir. 

Türk Ansiklopedisi «Beşiktaş»· adı için 
şunlap yazıyor : 

· <<Beşiktaşa önceleri lasonion adı veril
mişken sonraları Sergion denilmiş, Bizans za
manında da Antakyadaki. Daphne (Defne) ye 
benzetiierek bu isimle adlandırılmıştır. Beşik
taşa daha sonra Diplokionion adı verilmiştir. 

Haçlı Seferieri sır~sında; XIIL yüzyıl başların
da Dandolo kumandaiısındaki Venedik kuvvet
lerinin bir kısmı Beşiktaşda karaya çıkmış ve 
İstanbulu sarmaya başlamıştır. Gillius, kendi 
zamanında Rhodakionion denilen Çırağan Sa
rayı dolaylaıındaki ağaçlı yamaçlara Dionysios 
Adını vermiJitir. Hadikatül Cevami'e göre Be
şiktaşa ·bıı adm verilmesinin sebebi, Barbaro
sun gemilerini bağlamak için sahile beş taş 
direk· diktirilmesidir (Hadikatül Cevamiin bu 
kaydiiıe uyarak Mehmed Raif Bey «Mir'atı İs
tanbul» da şunları yazıyor: «mezkur köy Beş
taş adı ile · anılır iken müruru zamanla Beş-

. taş Beşiktaşa çevrilmiş, halen de öyle meş
hurdur>>). Bu adın, içi insan şeklinde oyuk bir 
taşın burada bulunmasından dolayı verildi
ğini söyliyenler de vardır. Celal Esad Arse
ven'in Petra Thermastis veya Gillius'dan 
naklettiğine göre sonradan Barl::ıaros'un tür
besine · konulan Diplokionion sütunları beşiğe 
benzediği için Beşiktaş adı verilmiştir. İstan
bul alındığı· zaman, 1453, Beşiktaş -da diğer 
Boğaz iskeleleri gibi küçük bir köy idi» {Türk 
Ansiklopedfsi). 

.. Pek değerli ilim adamı Ord. Prof .. M. C,\
vid Baysun · «Beşiktaş'a dair» adını taşıyan 

çok güzel makaalesinqe. bu semtin adı için şu ' 
satırları yazıyor : 

«Beşiktaş~n adı hakkında küçül:e bir mü
lahza daha serdetmek mümkündür, meselft 
Beşiktaşi şeyh Yahya Efendinin şu: 

Fakıyri tıfla dönmiişdür arede 
Beşiktaşın toprağ ile oynar 

beytinden ve Hasan Çelebi tezkiresinde şair 
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Gazali'den bahsedilirken «Beşiktaşın da cami 
ve · zaviye ve hamam binasına kasd ettikde» 
denilmesinden bu kasabanın vaktiyle «Beşik
taşı» tesmiye olunduğu anlaşılıyor. Beşik ke
limesinin maruf manasından ··başka, denizci~ 
likde bir ıstılah olduğunu ve gemi beşiği ta
birinin, kızak üstüne kurulan yatak manası
na geldiğini (A. Vefik Paşa, .Lehc.ei Osmani) 
düşünürsek, türk donanması ile pek sıkı ala
kası olan Beşiktaş't.a, sahil üzerindeki taş sü
tunlar civarında gemi beşiği bulunduğunu. ve 
bu vesile· ile mezkur sütunlara Beşikt:;ışı de
nildiğini kabul eder ve daha sonraları kasa
banın ismi haline gelen Beşiktaşı tabirinin 
git ,gide halk ağzında, tıpkı «Kumkapısınım 

Kuınkapı, v.e· «Topkapısının» Topkapı olma~ı 
gibi, Beşiktaş şekline geldiğini ileri sürebili
riz» (M. Cavid Baysun, Beşiktaşa dair, Turing 
Kulub B.elleteni). · 

Beşiktaş ismi üzerine yukarıdaki satırlar 
· bizce, tam vukuf ile, en kesin ve . en doğru 
hükümdür. 

Beşiktaşın arkasındaki sırtlarla· beraber 
hem kendi yeri ve manzarası güzeldir, hem de 
buranın, Boğaza, Liman ağzına Marmaraya ve 
karşısındaki Anadolu yakasına nezareti f ev ka
la dedir. Geç.en asır ortalarında İstanbulu ziya
ret etmiş ing.iliz edibesi Miss Pardo bu pano
ramayı şöyle tasvir ediyor: 

«Boğazın büyük bir kısmını görür. Bul
gurlu Dağının eteklerine yaslanmış Asya mü
cevheri Üsküdarın da karşısında; uzakdan Ka
dıköy semti görünür ve· göz, berrak ufkun la
tif maviliğinde safire gömülmüş iri bir inciyi 
andıran Keşiş Dağının karla örtülü tepelerine 
kadar uzanır; göz biraz sağa -dönerse, •. Saray
burnu ve muhteşem İstanbulun yedi tepesi ile 
karşılaşır». 

Fetihden sonra buranın güzelliğini ilk 
keşfeden Kanuni· Sultan Süleymanın süt kar
deşi Trabzonlu Şeyh Yahya Efendi olmuş, 

güzel bir koru ile kaplı rn.tif ·bir sırt üstünde, 
yapdırtdığı tekkeye yerleşmiş, tabiat haşmeti 
ile mest, münzeviyane yaşamış, vasiyeti gere
ğince de ölümünde oraya gömülmüştür; ki bu 
tekke ve etrafı sonraları Hızırlık adı ile Be
şiktaşın namlı bir mesiresi olmuşdur. 

Beşiktaşı sevmiş ve Beşiktaşda yerleşmiş 
ikinci büyük adam, Akdenizde Türk Donan
masının kesin hakimiyetini kurmuş olan bü
yük Türk Amirali Barbaros Hayreddin Paşa-

dır. Yaz ve kış, maalesef yerini tesbit edeme
diğimiz Beşiktaşdaki yalısında oturmuş, Be
şiktaşa bir cami, bir medres.e, bir mekteb yap
tırmış, Beşiktadaki yalısında ölmüş ve Beşik
taş sahilindeki türbesine defnedilmişdi!. 

Barbaros Hayreddin Paşanın . Beşiktaşa 
olan teveccühü bu köye, Türk denizcilerini 
asırlar boyunca bağlayan asil bir hürmet ana
nesinin yerleşmesine s.ebep olmuşdur; onun 
ölümünden sonra, Kasımpaşa Tersanesinden 
sefere çıka_~· Türk Donanması evvela doğruca 
Beşiktaş ön~ne giderek orada lenger atmış, 

Kaptan Paşa ile harb gemilerinin reisleri Bar
borosun türbesini ziyaret etmişler, bir «·De
nizler Evliyası» gibi onun ruhaniyetinden ni
yazda ·bulunmuşlar; türbeyi bütün gemiler 
mürettebatının da kaafile kaafile ziyaretinden 
sonra -Beşiktaş sularından lenger alan donan
ma, Sarayburnu yanında Yalı ·Kasrında Pa-di
şahı da topla selamladıktan sonra ya Mar
maraya yahud Boğaz suyundan Kara-denize 
açılmıştır. 

Barbarosdan sonra namlı ·kaptan paşalar
dan Koca Sirian Paşa da Beşiktaşta: Büyük bir 
cami, imaret, mekteb ve büyük bir çifte ha
mam yaptırmış; Kılıç Ali Paşa d,a bu köyü ca
mi ve bir mekteple tezyin etmişdir. 

Onyedinci asır ortasında Evliya Çelebi 
Seyyahatnamesinde Beşiktaşı mamur ve bü
yükce bir kasaba buluyoruz; ünlü muharrir 
ve seyyah Beşiktaşı şöyle tasvir ediyor: 

«Beşiktaş Bağçesi - Bayazıd Han asrın
da paşa yalısı idi. P~dişahlara intikal idüb 
brhişt aba'Cl bir. bağı irem oldu. Kat kat müte
addid kaaeler (avlular) ve şahnişinlerle ar,as
tedir. Fakat o kadar vasi değildir (B. : :)3eşik
taş Sarayı). 

_ «Civan kapucubaşı Bağçesi - Bir bağı 

cinandır. 

«Kazancıoğlu B~ padişah
lara intikal ,e ·gınden Murad Han (WroünciL 
Sultan M ad) kızı Kaya Sultana hibe etmiş
dir; va ·. üsseyir bir yalıdır. Bunda bir fev
~aanA şadırvan vardır ki dünyada öyle sanatlı 
f e are görülmemiştir. 

«Bunlardan maada deruni şehirde Kire
. mitcizade, Küçükçavuş vesaire haneleri acib 
ha.nelerdir. Ve sahibleri ayan ve kibardır. 

«Bu şehrin ehalisi gaayet ehli zevkdir. 
Sulehad~n ehli hal, sahibi . vera' kimseler de 
vardır :«Elkasibi habibibullah» fehvasına ik-
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tidaen ekseri halk bağibanlık iderek gfınagfın 
ehli sünnet elbisesi giyerler. Halkının bir ço
ğu Anadolu tarafindandır. Halkının nimetle
ri mebzuldür. 

«Hakimleri şeriat tarafından Galata Ka
dısının naibidir. Muhtesibi, sub:,ışısı, lebider
yAsında bostancıbaşısı ve Beşiktaş Bağçesi us
tası vesairedir. Gaay,et mazbut şehirdir. 

«Beşiktaşdaki Camiler -.- İskel~ye yüz , 
adım mesafede Koca Sinan Paşa_ Camii, yük
sek kubbeli rfışen carriiidir, duvarları kırmızı 
ve beyazla yapılmış b,ir ibadetgahi müslimin 
dir; haremin.· taşrası çınar ağaçları ile müzey
yendir, bir köşesinde de mahkemei şer'i mü
bin vardır. Bir nazik minaresi vardır. Mihrabi 
önünde demir penc,eı;eler içinde ayanı şehir
den bazi zevat medfundur. Öte tarafı ta iskele
ye varınca bir vasi sahadır. Karşı tarafı Üs
küdardır. 

<<Hayreddinpaşa Medresesi namı dle bir 
medresesi, kırk aded mektebi sibyanı ebced
hanı, bir darülkurası vardır. Darülhadisi yok

' tur. 
«İskele başında ayende ve revende misa

firinin meksine mahsus bir kervansarayı var
dır; çünkü bu iskele ·Rumelinden -Anadoluya 
sevk olunacak askerin Üsküdara geçeceği 
henderdi. 

«Üç hamamı vardır, yüz .doksan kadar da 
saray hamamları vardır. 

«Çeşme ve sebilleri de vardır ki suları 
misaU abi zülaldir. Ezcümle Yahya Efendi 
Çeşmesi, tarihi : 

Konub_ içenlere sihhatler olun 
H. 945 (M. 1538 - 1539). 

«Yetmiş kadar' dükkanı var; şehrine gört 
dükkan ve çeşmeleri azdır. Lakin her hane 
ve bostanda . tath su· kuyuları vardır. Hatta 
temmuzda Galatanın suyu azaldıkda Beşiktaş
dan kayıklarla Galataya su taşırlar. 

«Bağçelerinde dolma kabağı, lahana, 
ekşi dut ve yalıl~rında -balığı meşhurdur. 

<<Mesireleri - Yahya Efendi Mesiresi bir• 
kuhistanı vasi çemenzardır ki içine asla güneş 
tesir etmez çınar, söğüd, sakız, . servi, ceviz 
ağaçları ile müzeyy.en ,bir vadidir. Akar su
ları dibinde sahibi hayrat tarafından birer 
çemenzar sofa inşa edilmişdir ki sarıasma, ka
ratavuk, ishak kuşu, ispinoz, florina, başdan 

kara, bül büli bednam, bülbüli niknam , gibi 

kuşların feryadü nalişleri ehli teferrücün ca
nına can katar; içinde yaranı safa taraf taraf 
sohbet iderler bir teferrücgahi kadimd!r. 

«Tekkeleri - Mevlevihane Tekkesi lebi
derhada olup siİna'hanest deryaya nazır fev
kaani bir mevlevihanedir ki İstanbul-da ve 
gayri diyarda misli yokdur (B. : Beşiktaş Mev-
levihanesi). -

«Ziyaretgahları - Hazreti Yahya Efen
di deryaya havale bir kuhi bülendin zirvesin
de bir kubbei ali içi11ıde medfumdur. Kaptan 
Gazi Hayreddin Paşa lE;!biderya-da bir musan
na kubbeli türbedir; bu türbeleri Sultan Sü
leymanın mimarbaşısı Sinan Usta bina etmiş
dir» (Evliya Çelebi Seyahatnamesi). 

On yedinci asır ortalarında yaşamış ve 
İstanbul üzerine çok kıymetli bir tarihçe,- sey
yahatname bırakmış olan büyük ermeni ya
zarı Eremiya Çelebi Kömürcüyan da (B. : Kö
mürciyan, Eremiya Çelebi) Beşiktaş hakkın

da şunları, yazıyor : 

«Do_lmabağçeden az ileride Arab -İskelesi 
denilen 'küçük bir iskele ve Beşiktaş Bağçesi 
ile kasırlar vardır. Birinci Sultan Ahmed bun
ları daha geniş ve yedi kubbeli olarak diğer 
bütün köşklerden daha çok güzel olarak yap
tırmışdır, fakat kendisine bunun safasını sür
mek nasib olmamışdır. Burada çıkarılan latif 
bir su fıskiyeli ve şadırvanlı havuzlara dökü
lür. 

«Beşiktaşın yukarı kısmında bir mikdar. 
ermeni ile küçük ermeni kilisesi vardır. Es-ki
denberi mevcud olan rurrıJarın ayazmaları ve 
bir de kiliseleri bulunmaktadır. Türklerin bü
yük bir camii (Sinanpaşa Camii), hamamları 
ve çarşıları vardır. Buradaki bağçeler ve 
mandıralar birer mesiredir. Sahilde müftü
lük ve kadıasker-lik etmiş ulema efen dil erin 
yalıları, yalılarının arkasında da bostanları 

vardır. Sonra bir Mevlevihane vardır, İstan
bulda bunun gibisi -yoktur» (H.D. Andreasyaıt 
tercümesi). 

Beşiktaş onsekizinci asrın ilk otuz yılı 

içinde süratle inkişaf ederek en mamur, en 
parlak devrini yaşadı. Zamanına «Lale D.evri» 
denilen büyük vezir 'Nevşehirli Damad İb:ç;ı
him Paşanın bu semti sevmesi, kendisinin ve 
yakınlarının Beşiktaşda mükellef yalılar yap
dırması, bu yalılara çiçek bağçeleri tarh ve tan
zimi, bilhassa lale bağçeleri, yaz geceleri bu 
lale bağçelerinde çırağan eğlenceleri Beşiktaşa 
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göz kamaşdıran bir revnak verdi; <<Beşiktaş» 

adı Türk Divan Edebiyatına pek saltanatlı gir
di. Tadımlık divanı ile Lale Devrini tek başına 
temsil edebilen ve şiir dilimize yeni bir hava 
getirmiş olan, bundan ötürü çağdaşları tara
fından «taze dilli» diye övülen asrın mümtaz 
şairi Nedim de, velinimeti İbrahim Paşanın 
yaranı arasında ~eşiktaşda bir ev (muhakkak 
pek mükelleef bir konak veya yalı) sahibi oldu; 
gene ve rind şairin buradaki hayatı mechulü: 
müzdür, fa.kat 'bir gazeli ile bir şarkısında şirin 
imalar vardır : 

GAZEL 

z--ıı~;:anıı,z~e:!!nin, iz'anımız vardır.

Beli söz bilmeziz amma biraz irfanımız vardır 
O şôhun sunduğu peymaneyi red itmeziz etbet 
Anınla böylece ahd itmişiz, peymanımız vardır 

Münasibdir satıa ey tıflı nazım höcc~tin al, gel 
Beşiktaşa yakın bir hanei viranımız vardır 
Güzel sevınekde, zahid, müşkilin varsa bizden sor 
Bizim ol fende çok tahkikimiz, itkaanımız vardır 
Koçub her şeb miyanın canına can katmada ağyar 
Behey zalim sen insaf et bizim de canımız vardıl' 

ŞARKI 

Aceb reşkeyledi tab'ım nevayi andelibane 
Olur mu bülbül olsak biz dahi bir verdi handane 
Açıldı laleler güller, güzeller çıkdı seyrine 
Açılsak biz de bil' kaç gonce le_blerle gülistane 

Sana dildadeyim ey şôh istersen dil-azar ol 
Eğer yoğ-ise de uşşaka rahmin, sevdiğim var ol 
Ne çare kaail olduk hep cefacôy ü sitemkar ol 
Ne olur sen hemen Iutf eyle bizden olma bigane 

Çeküb bir iki sagar şişei namusu sındırsak 
Dili serdin bir az uşşaka germ itsek ısındırsak 
Seni ağyardan bir iki gün alsak salındırsak 
Ne var bir turfa satsak servi nazım biz de yarane 

Aman pek yıirelendim ol nigahi şôhi evbaşe 
Kapıldım doğrusu ol yalü bale ol güzel kaaşe 
Geçersen semtimizden, yolun uğrarsa Beşiktaşe 
Efendim gel mürüvvet kıl, senindir bende vü hane 

Seni gördüm ki ol şôhun tutub teııhace damanın 
Meğer kim arz iderdin aşkı müşkil razi pinhanın 
Şataretıerle gabi güldürürdün la'li handanın 
Ne sihreylerdin ol şôha ne söylerdin Nedimane 

Nedim'in yanında pek sönük kalan S~mi, 
Beşiktaşı, bir şarkısında Kağıdhanedeki Sa'da
bad mamures~ni överken zikrediyor : 

Sarayburnu Beşiktaş, Üsküdar ü Kasrı Tersane 
Cihan bağmda yokdur gerçi bunlar gibi şahane 
Veli gayri mükerrerdir bu tarhi padişaha.ne 
Safalar ile Sa'dabade gel şevketlô hünkarım 

Fakat yine o devrin adamı Neccarzade 

BEŞİKTAŞ 

Şeyh Riza Efendi (Ölümü H. 1159, M. 1740) 
sırf Beşiktaşın şanında gazellerin sahibidir : 

GAZEL 

Açıldı yine goncei gülz:iri Beşiktaş 
Manendi cihan oldu çemenzari Beşiktaş 
Gördüm o mehi ziri dirahti emelimde 
Aksetti ruhi aline gülnari Beşiktaş 
Yahyayi Beşiktaşı ziyaret idel_im gel 
Oldur sebebi ziyneti kühsari Beşiktaş 
Gel Ahmedi Turanı dahi eyle ziyaret 
Hakkaa ki odur ha.isi envari Beşiktaş 
.Aguuşi muhabbetde yer etti dili zire 
Şad eyledi tıfli dili dadiri Beşiktaş 
Gel geşt idelim yar ile pirameni deşti 
Zeynet çemeni sahnini ezhari Beşiktaş 
Rômal idelim haki deri Şeyh Rizaye 
Ta keşfi cemal eyliye ruhsari Beşiktaş 

GAZEL 

Açıldı dila lalei gülrengi Beşiktaş 
İşrabi çeragan ider ahengi Beşiktaş 
Gül devridir ey şihi felekcah kerem kıl 
Teşrifine amadedir evrenki Beşiktaş 
Mağbôni şiyem ~ıflı debistinı haremdir 
Mahbôbi seraperdei ferhenki Beşiktaş 
Pabendi heva ~lmaz obed dimi firibe 
Şehbazi şikar averi nirenki Beşiktaş . 
Divanı lıümiyônu şehi mülketi -naza 
Dad iver olur gulgule serhenki Beşiktaş 
Mihi dili sayd ider göz göre cini 
Dami hevesi riştei şebreiıki Beşiktaş 
Sevdazedei silsilei kaydi Rizadır 
Şehbazi şikar iveri · nirenki -Beşiktaş 

1730 ihtilalinden sonra Beşiktaş bir asır 
kadar devlet ve saltanat eli ile imardan mah
rum kaldı, ancak halk yapıları ile ağır ağır 

inkişaf etti. Beşiktaşdaki Hasbağçe ve aradaki 
kasırlar da ya tamir edildiler, yahud yem ·bir 
padişahın zevkine göre yeni küçük bir kasır 
yapıldı. Lebi deryada miri sultan sahilsaray
ları da sahib değiştirdikce tamir ve tadil edil
diler. İkinci Sultan Mahmud 1826 da kanlı bir 
ş.ehır muharebesi ile Yeniçeri Asker -Ocağını 
kaldırdıktan sonra osmanlı padişahlarının da
imi ikaametgahı olan -Topkapusu Sarayında 

oturamadı, yazh kışlı oturmak için Eeşiktaşı 
seçdi; evvela ayrı ayrı kasırlard3:n, daireler
den mürekkeb olan ve her biri. ayrı bir devrin 
eseri olan Beşiktaş Sarayında yerleşti, sonra 
lebideryada bir büyük kışlık saray yaptırdı 

(B. : Beşiktaş Sarayı). 

1730 - 1826 arasında divan şairleri Be
şiktaşı unutmadılar, fırsat buldukca gazeller
de; şarkılarda, kasidelerde bu güzel semtden 
bahsettiler : 
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ŞARKI 

Şehlevendim kanalım camı şarabı nabe 
Şöyle nüş eyliyelim kim dönelim hitabe 
Hele meyi itme ı>ek erkenden efendim lıabe 
Ey nıehi evci letafet gidelim mehtabe 

Bir iki mutribi boş nağme olub bir tki saz 
Geh beyati okusun gah çalub naz ü niyaz 
Çıkalım sahni çemenzari Küçüksôye biraz 
Ey mehi eve( letafet gidelim mehtabe 

Nevhiramıın yine müstağ·rek olub hulya.ye 
Taze ziynet virüb ol kaameti müstesna.ye 
Sarfı zihn eylemeyüb yfınl gami ferda.ye 
Ey mehi evci letafet gidelim mehta.be 

Giceyi gündüze tebdil idelim şamü seher 
Şemsipaşaden idüb semti Beşiktaşe güzel 
Naşid asa okuyub böyle.güzel şarkiler 
Ey mehi evci letafet gidelim mehtabe 

(Naşid; ölümü H. 1206 - M. 1791) 

BİR KASİDEDEN 

Dolmabağçe negüzel oldu makarri şahan 
Bir taraf sahni çemen bir tarafı sahili ab 
Feyzi ruhaniyi Hak verdi Beşiİ.daşa tamam 
Bahusus ande ola Padişahı A.licenfıb 
Bir şekeı·leb güzele geçdi yine uşşakı 
Karabalide ne ballar yedi şeyhi kezzab 

(İzzet; ölümü lf. 1212, M. 1797 - 1798) 

GAZEL 

Sinede şahi muhabbet kurdu ateşden otağ 
Tıfli ·dil pervanesin itsün Beşiktaşda çirağ 
Sahni zülfi sünbülün seyreyleyen_ bağ istemez 
Çünki kılmaz kimse bağ·ı nefsine alemde bağ 
Rahi aşkında senin çok germ ü serdin görmüşüm . 
Gerçi çeksem ben elim senden gönül çekmez ayağ 
Ger ezelden kaare yazılmış ise bahtın senin 
Nari aşka ya.ne ya.ne Karni oldu şimdi ağ 

(Karni; öfümü H. 1220, M. 1805) 

KIT'A · 

Başlayub bülbül yine feryada mest itti beni 
İhtida sahni çemende gördüm ol simin teni 
Düşdü ol günden derôna nari bari aşk ile 
Camei seb,ıı;in ile yakdı Beşiktaşda beni 

(İlhami, Selim ·ili). 

GAZEL 

Müjemle ey dili hunpare padaş olduğun var mı? 
Senin mirashanı nakdi şabiş olduğun var mı? 
Sefahet mi diremrizi hüner olsam yemi ye'se 
Senin mirashanı nakdi şiı.baş olduğun _va.r ·11)1? 
Neden ey tiflı dil aşa.yişi gerdône inkarın 
Seilin habidei mehdi Beşiktiş olduğun var mı? 
Nice te'sir ider ahü fegaanın ehli inkara . 
Cezayi c~rm ile ey dil senin taş olduğ·un var mı? 

Kim ister paymali şehri aşka olmağı Neş'et , 
Bcğiııi sırrı ınuhabbetle senin faş olduğun var mı? 

(Neş'et; ölümü H. 1222, M. 1807) 

MÜSTEZAD 

Hiriiman ol çemenlerde gel ey servi revanım gel 
Nedir bu na~ü istiğna 

Gözüm yollarda kaldı gel açıl gonce dehanım gel 
Gören sansın güli zibi! 

Helaki hası·eti didarın oldum künci firkatde 
Mürüvvet yok mudur zalim? 

Hayatı taze ver bu hastei hicrana. rel cinım 
İdüb vaslın ile ihya! 

Yeter şemşiri ebrô.yi uzakdan gösterüb geçmek 
Benim ey çeşmi celladım! 
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Derunum çak çak oldu aman kesdin amfuııın gel 
Sarıl merhem gibi cana 

Yıkıldı g·itti cümle dünkü gün gördüklerin ağyar 
Yılan gibi sokulmuşken 

Bu şeb virinemiz tebhidır ey genci nihanım gel 
Safalar ile bi perva 

Ne taşlar dikdi gamzen sinei uşşaka anlarsın 
Ne denlii çille çekmişler 

Temaşa eyle Okmeydinını kaaşı kemanım gel 
Bedefdir tirine dünya 

Beşiktaş semtidir kişanemizde rahat eylersin 
BeriJ;ıer sarılıb yatsak 

Benim ey diye perver tıflı nizi dilistinım gel 
Kulun olsun sana lala 

Ruhin mir'itına Vehbi ba:kub bir nev gazel yazmış 
Efendim pek güzel yazmış 

Şeker gibi okursun tutii şirin zebinım gel 
Lehin bus eylerim amma! 

(Sünbülzade Vehbi;.ölümü e. 1224, M. 1809) 

KIT'A 

Stanbul cümle alemden ibaret başka alemdir 
Acem nısfı cihan tabir ider gerçi Sfahane 
Beşiktaşın olursa mün'akis tasviri dilcuyi 
Olur sengi hacaletle şikeste iyine hane · 

(Sünbülzade Vehbi) 

BİR KASİDEDEN 

Bahir irdi yine hüsni zemin bastırdı eflaki 
Nesimi subhdem kıldı muattar ib ile haki 
Çemen her renkden gösterdi ezharını farza ki 
Yine baş attı nerkis bağda manendi tiryaki 
Nice kan dökmesin ya andelebin çeşmi nemniki 
Çıkardı gonce sırtından yeşil harayi sad çiki 
Ruhi handanı ali terlemiş nazük teni pik 
Sabi imiş meğer hamına.mı nevruz içre dellaki 
Bahar eyyamıdır gülşenlerin vakti temaşası 

. Beşiktaşın behişte benzedi her bağı zibası 
(E:-1derunlu Fazıl; ölümü H. 1225, M. 1810) 

KIT'A 

Beşiktaşın kusuri bi kusurun parei elmas 
Görünce kızarub mercan olur şermü hicabından 
Derônun seyr içün dimim takım mevc bô.s e'yler 
Demişe ruhsat ister ol şebi ilicenibından 

(Enderunlu Fazıl) 

BİR GAZELDEN 

İtti giryan beni bir cevherü şive fürôş 
Cevheri eşkim ile benzedi dükkan kine 
Çeşmi bayramın iken ayinci çehrei yar 
Dili sad çaki kıl ey zülfi perişan şane 
Hançeri yare uruldum yine sol böğrümden 

İSTANBUL 

Korkarım kalmaya zahmi teni uryan yine 
Yok mu babası o şuhun ki salıncak seyrin 
ittirir semti Beşiktişda her an be -

(Surôri; ölümü B. 1229, M. 1814) 

Yeniçeri Ocağının kaldırılmasına yakın 

bir tarihde tanzim .edilmiş olan bir Bostancı
başı Defterinde (B. : Bostancıbaşı Defterleri) 
Dolmabağçeden Ortaköye doğru Beşiktaş sa
hil boyu şöyle te_sbit edilmişdir : 

Sandalı hümayun kayıkhanesi - Karabali 
İskelesi - Mekteb - ve mai leziz çeşmesi ve se-

- bil - Serapa kahve dükkanları - Piyadeler ka
yıkhanesi - Dolmabahçe İskelesi - Emlaki hü
mayun bostan - Beşiktaş Sarayi Hümuyunu • 
Hayreddinpaşa Medresesi v~ camiişerif - ve 
iskele - Tersane -katibinin zevcesinin yalısı -
Tüccardan· Mes'udzadenin yalısı - İpekci keri
mesi hanımın yalısı - Ebubekirin arsası - Zim
met halifesi Recai Efendinin yalısı - Aynacı

lar kethüdası Hacı Mehmed Ağanın yalısı - Ta
rakcı Mahmudun yalısı - Pekmezci esnafından 
Ahmed Ağanın yalısı - Zeytinyağcı Seyyid Ha
lil Ağanın yalısı - Hacı hanımın yalısı - Muhsin 
Çelebi yalısı - Kağıdcı Hafızın ver.esesi yalısı -
Süleymanın kahvesi - Hasoda bekdsi Hasarım 
kahvesi - Beşiktaş ,iskelesi - Hayreddin Paşa . 
Türbesi - Mehmed Efendi Mescid·i - Marangoz 
Mustafanın dük.kanı - bir bab kalafatcı dükka
nı - Bostancı Mustafanın dükkanı -· Serapa kah
ve -dükkanları - Çiftlik kethüdası yalısı - Yor
gancı Hacı Hafızın yalısı - Yağlı:kcı Hacı İbişin 
_yalısı ve kayıkhanesi - Nimet Hanımın yalısı 
ve ,kayıkhanesi - Sefaizade Efendinin yalısı -
Sabık sadaret kethüdası Halet Efendinin ya
lısı - Önü Haraccıbaşı İskelesi - Arayıcıba
şı zevcesinin yalısı - Darbhane emini efendi
nin yalısı - Anapa valisi Hüseyin Paşa zevce
sinin yalısı - Validesultan k~thüdası merhum 
Yusuf Ağa zade sadık Beyin yalısı - Aralık 

İsk~le - Abdullah Molla zade yalısı - Hacı 
Mehmed Paşa zevcesinin yalısı - Kılıcalipaşa 
İskelesi -. Sabık şam kadısı Yahya Beyin ya
lısı - Ka-dıasker merhum Muhtar Efendi ke
rimesinin yalısı - Çırağan Sahilsarayı Hüma
yunu - Mevlevihane Dergahı - Mabeyini -hüma- -
yun - Genç Mehmed Paşa zade Hacı İbrahim 
Beyin yalısı - Yahyaefendi Deresi ve İske
lesi - Sabık Galata Mollası Şerif Efendi yalısı 
Kaftana&ası zevcesinin yalısı - Ragıb Paşa 
kerimesi yalısı - Vali-desultan kethüdası Meh-
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11.1ed Ef,endinin yalısı - Şabanhalife Camii -
Hüseyin Paşa hemşiresinin yalısı - Emin Efen
di yalısı - Dilhan ·bezirganı Ahmed Ağanın 

hanesi ve kayıkhanesi - Melek ·Mehmed Paşa 
. zade Kadri Beyin yalısı ve kayıkhanesi - Mus
tafa Ağanın yalısı - Müderris Tarakcızade 

Tahir . Efen dinin yalısı - Hassa silahşoru Sü
leyman Beyin yalısı - Melek Paşa haznedarı
nın yalısı - Fatma Hanını yalısı - Kadı Ahmed 
Efen dinin yalısı - Melek Paşa zade Kadri Be
yin diğer yalısı - Durakpaşazade Abdi Beyin 
yalısı - Hüseyin Hasekinin yalısı - Keresteci 
Boğos zimminin hanesi ve dükkanı - Ara
lık İskele - Beylik koyun salhanesi - ve mum
hane - Ortaköy İskelesi. 

İkinci Mahmud, Abdülmecid, Abdülaziz 
devamlı Beşiktaşda oturdular; Beşinci Mura, 
dm, yine Beşiktaşda geçen üç aylık padışahlı
lığından sonra İkinci Abdülhamid de Beşiıktaş 
sınırından çıkmadı, bu kasabanın üst kısmın
da Yıldız Sarayında yerleşdi. Meşrutiyetin Pa
dişahı Beşinci Sultan Mehmed Reşad Dolma
bağçe sarayında, bedbaht halefi ve son osman
lı padişahı Altıncı Mehmed Vahideddin de 
Dolrtıabağçe ve Yıldız saraylarında yaşadılar. 
Son yedi Osmanlı imparatoruna makar oluşu 
Beşiktaşa kendine has bir. sima verdi, nüfusu
nun mühim bir kısmını, esnaf tabakası hariç 
saray mensu'bları, onların taallukaatı teşkil et
ti. Bilhassa İkinci Abdülhamid zamanında 
asayiş ve inzibatına azami titizlikle d1kkat edil
di. Beşiktaş karakolu, burada yerleşen Beşik
taş -Muhafızı Hasan Paşa Büyükşehrin ·büyük 
şöhretleri oldular. Beşiktaş, kabadayı, bıçkın 
güruhunun' gözleri y.erde süklüm püklüm geç
diği, yahud sınırından içeri adım atmadığı, sa
kin ve belediyece de temizliğine bilhassa dik
kat edilen bir semt oldu. Meşrutiyetin ilk yıl
larında, o devrin tabiridir, «enkaazı istibda
dın>> pek kalabalık bulunduğu bir semt görüi
mekle beraber yine bir kibar yatağı bilindi; 
mesela Şirketi Hayriye, ilk 'büyük, kagir ve 
zamanına göre konforlu vapur iskelesini, so
kakları en düzgün, en temiz olan Beşiktaşda 
yapdırttı. 

Şirketi Hayriye tarafından 1914 de neş
redilmiş olan «Boğaziçi» adlı eserde Beşiktaş 
hakkında şu malumat veriliyor : 

<<Beşiktaş İskelesinin verdiği bir günlük 
yolcu mikdarı 2870 nüfus, günlük vasati hası
lat 3221 kuruşdur. Bu iskeleye ehemmiyeti ile 

mütenasib ve tarzı cedidde .kagir güzel bir is
kele ve üstünde gazino inşa edilmişdir. 

«Beyoğlunun iskelesi olmak istidadını ha
izdir. Beşiktaş İskelesi ile Dolmabağçe Sara
yının mutbak dairesi arasındaki sahil kısmına 
«Çifte Vavlar» denirdi, vaktiyle burada tiulu
nup kapusunda çifte vav yazılı ·bir levha asıl
mış olan sarayın mevcudiyetindendir. Beşiktaş 
sahili Dolmabağçe Sarayı mutfak dairesinin 
sokak başından başlayıp Yahya ·Efendi Der
gahı istikaametinde sona erer. Zamanımızda 

· ınakaamı saltanatın iskelesi olmak haysiyeti 
ile meşrutiyetin başındanberi hayli imar edil
miş olup yakında Beyoğlu elektrik tramvay• 
!arının bu iskeleye ulaştırılarak iskele önünün 
daha ziyade genişletilip tezyini düşünülüyor». 

İstanbulun geniş ölçüde ilk imarı µıerhum 
Dr. Lutfi Kırdarın vali v,e belediye reisliği za: 
manında başlamışdı. İstanbul gibi bir tarih ha
zinesinde imar işi, hem elzem hem de çok zor, 
çetin bir meseledir. İstanbula büyük hizmet
lerde bulunmuş, bu şehri şehire cidden aza
metli müesseseler kazandırmış olan Kırdar za
manında, yazmak bir tarihi vecibedir, ecdad 
yadigarı pek çok eser ~ayboldu, Sarachaneba
şinda, İstanbulda değil, bütün vatan sathında 
eşsiz bir yapı şaheseri olan. çandarlı İbrahim 
Paşa Hamamı başda gelir. İşte o zamanlar, Dol
mbağçe Stadyomunun yapıldığı sıralarda bir 
Beşiktaşlı olan kıymetli tarih bilgini Ord. Prof. 
M. Cavid Baysun, çocu,kluğunun geçdiği Beşilr
taşın başına da ·bir şeyler geleceğinden endişe 
duymuş, tam vukuf ile «Beşiktaşa dair» başlığı 
aİtında güzel bir makaale yayınlamışdır. Bu 
vekarlı yazıyı hemen aynen alıyoruz : 

«Son yıllarda şahid olduğumuz imar işleri 
Beşiktaş ve civarının manzarasını değişdiri

yor. Barbaros Türbesinin etrafını alan köhne 
binalar kaldırılarak, karşısına bu meşhur de
nizcimizin heykeli dikildi. Şimdi bura:sı Pre
veze Muharebesinin yıl dönümünü rahat rahat 
kutlayabildiğinüz bir meydan halindedir. Dol
mabağçede göze çarpan faaliyet neticesinde, 
şehrimizin• yine bir modern saha kazanacağı 
anlaşılıyor. Yakında eski şeylerden kurtulmuş 
temiz bir Beşiktaş teşekkül edeceğine şüphe 
yok ise de tasavvur edilen bütün yeniliklerin 
tahakkukundan sonra bu semtin .Tarlh bakı~ 
mından ne kazanacağını bilmiyorum. Kadim 
abideleri pek fazla olmayan Beşiktaşda imar 
yüzünden bir hayli eserin gürültüye gittiğini 
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gördükçe, yarın İstanbulun bu mühim kısmı
nı tedkike kalkışacak bir mütetebbiin uğraya
cağı zorluğu düşünerek teessür duymamak 
kaab.il olmuyor. 

<<Sehirlerin daima aynı manzarayı muha 
faza ;demeyeceklerini ve asırlar boyunca 
bunların büyük tahavvüllere uğrayacaklarını 
tabii görmek lazımdır. Sokakların genişletil
mesi, eski binaların yerine zam-anın ihtiyaçla
rına uygun yapıların yükselmesi, Beşiktaş'ın 
da çehresini değiştirmiş ve bir çok hatıraları 
hafızalardan silmişdir. Mesela geçen asırda bu 
kasabanın ana caddesinde bir köprünün mev~ 
cut bulunduğunu isbat eden canlı hatıra sa
dece Köprü Hamamından ibarettir. Filvaki, 
tarih kitaplarınd_an öğrendiğimize göre Mah
ı:p_ud II. devrinde bir gün şiddetle yağan yağ
mur yüzünden Beşiktaş'ı sel basmış ve hamam 
civarındaki taş ,köprü ile onun yayalara mahsus 
olan ahşap kısmını sular alıp götürmüş ve 
sonra orada yeni 'bir köprü lbina edllmişti 
(Şaniza-da Tarihi. B. : Beşiktaş İskele Hama
mı; Beşiktaş Köprüsü; Beşiktaş Deresi). Bu 
kadar eskiye gitmeğe ne lüzum var? Daha dün 
aynı cadde üzerinde bulunan XIX. asır yapısı 
mermer çeşme ile daha ka·dim bir eser olan 
diğer bir çeşme artık yerlerinde değildirler. 
Bu ikinci çeşme (inşa tarihi, 1169-1759) Os
man III ün, ölmek üzere bulunmasmdan bilis
tifade, sadrazam Koca Ragıb Paşayı hile ile azil 
ettirmek isteyen Kızlar Ağası Ebu-kuf _Ahmed 
Ağanın hayratı idi. Geçen asır içinde ortadan 
kalkmış olan B.eşiktaş köprüsünün muhafaza 
edilmesi lazım bir abide olduğu -şüphesiz id
dea. olunamaz. Fakat bahsettiğim, iki çeşme
nin münasib birer mahalle- nakledilecek yer~ 
de tahrip kazmasına kurban gittiğine de acı-
mamak kaabil değildir. . 

«Mahmuıi II. nin ara sıra ziyaret ederek 
ok talimi ve pehlivan güreşi yaptırdığı Yıldız 
Kasrı (İlyas Efendi, Letaifi Enderun) civarın
dada bu Padişahın zevcesi ve Abdülmecidın 
vali-desi Bezm-i-Alem Sultan tarafından bina 
ettirilmiş bir çeşme vardı. Kimsenin gözüne 
çarpmayacak kadar sapa bir yerde bulunan 
bu çeşme bir gün sırra kadem basdı. Piğer

lerinin akibetine uğradığını sandığım bu ha
yır !;!Serini geçen,lerde Topkapı haricinde, cad
de üzerinde görünce hayret içinde kaldım. 

Beşiktaş'ın malı bir yapının sur haricL edil
mesindeki hikmeti hala idra,k etmiş -değilim. 

«Kasabamıza ait bazı isimlerin de - tıpkı 

bu çeşme gibi - başka taraflara · götürüldü
ğünü söylemek yerinde olur. Mesela, Abbas
ağa mahallesinde Hamidiye çeşmesinin önün~ 
deki meydancığa eskiden «Aşıklar meydanı» 
derlerdi. Küçüklüğümde, bugün park hallin
de bulunan kabristanla alakalı bir «yedi aşık
lar m'enkibesi» dinlediğimi hatırlıyorum. Şim
di Beşiktaş'da «Aşıklar meydanı» adını taşı• 
yan ne bir sokak ne de bir meydan vardır. An
cak İstanbul rehberinden öğreniyoruz ki bu 
isim, Kasımpaşa tarafında bir sokağa veril
miştir. Kasımpaşadaki Aşıklar meydanı eski
denberi mevcut bir ad mıdır, yoksa sonra
dan mı konulmuştur, bilmem. Fa-kat Abbasa
ğa mahallesinde bir zamanlar en tanınmış 

. bir isminin. Aşıklar meydanı olduğunu iddia 
edebilirim. 

«Beşiktaş'ın zannımca en acınacak ma
halli «Ihlamur» dediğimiz rağbetten düşmüş 

mesiresidir. Parlak mazisinden ancak perişan 
sedleri, fütiyar ağaçları,_ havuz ve çeşme ha
rabeleriyle, nişan ve namazgah taşları yadi
gar kalan bu kadim seyir yeri bir vakitler yal
nız Beşiktaş'ın değil belki bütün İstanbul'un 
sayılı eğlence mahallerinden biri idi. Güzel 
bir vadi üzerinde bulunan bu mesireye şimdi 
top .yekun İhlamur adı veriliyorsa da eskiden 
burasının üç kısımdan terekküp ettiği malum
dur. Evvelce, havuzun bulunduğu tarafa «Ih
lamur>> denilidiği halde onun solundaki ağaç
lık «Muhabbet Bahçesi» ismini taşır ve köp
rünün öbür yanında, Padişahlara mahsus kas• 
rın civarı <<Hacı Hüseyin Bağı>> tesmiye edilir
di. Hacı Hüseyin bağında bir. zamanlar sazlı 
sözlü alemler yapıldığını v.e Kethüdazade Arif 
Efendi gibi mümtaz şahsiyetlerin bu eğlence
lere iştirak_ ettiğini eski kitaplarda okuyoruz 
(Hoca Emin Bey, Me.nakibi Kethüdazade). 
Bundan tahminen yirmibeş otuz sene evveli
.ne kadar havuz başının mükemmel bir gazi
no olduğunu bilenler çoktur. Eski kitapları 
karıştırmadan ve hatıralarımızı yoklamadan da 
İhlamur'un mazide ne kadar mergup bir yer 
olduğunu anlayabiliri '(B. '.: İhlamur). -Şimdi 
biraz yosunlanmış ve çocukların attığı taşlar
la yazıları yer yer kırılmış olmasına rağmen 
hala güzelliğini muhafaza eden üç adet nişan 
taşının (İhlamura hakim tepelerdeki diğer 

· iki nişan taşını bir taraf bırakıyoruz) kitabe
lerini okumak, bu mesirenin eski itibarını is~ 
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III. ün nişan taşında (tarihi : H. 1205, M. 
· 1790) :Bir gün Padişahın maiyeti erkanı ile 
İhlamur'a gelerek tüfek talimi yaptığını, ge
rek kendisinin ve gerek adamlarının destiye 
kurşun attıklarını tasvir eden bir manzume 
vardır. 

«O devrin şairlerinden Naşid Bey tara
fındım yazılan bu uzun .kaside, meşhur hattat 
Yesari'nin talik hattiyle taşa hak-kedilmiştir. 

İkinci taştaki kitabe (tarihi: H. 1226, M. 1811) 
Mahmud II. nin. Selim 111. den yirmi küsur se
ne sonra İhlamur'da yaptıği tüfek talimini hi
kaye eder. Manzume enderunlu Vasıf'ın, yazı 
ise Mustafa İzzet Efendinindir. Yine Mahmud 
il. ye aid olan üçüncü taşdaki kita·bede aynı se
ne içinde vuku bulmuş ayni cinsten bir hadise
yi, Sa.kir Efendinin tarih kıt'ası içinde canlan
dır~aktadır. İhlamur'da çıkmış bir menba su
yu için, Abdülmecid'in emriyle inşa olunduğu
nu gördüğümüz harap çeşmenin kitabesi (ta
rihi: H. 1272, M. 1855) i~e şeyhülharem Ziver 
Paşanın bir manzumesidir. 

«Bugün bu eserlerin hepsi gerçi ayakta
dır. Fakat beş on sene evveline kadar 'bil.tün. 
letafeti ile gözleri okşayan o musanna havu
zun, taşları sökülerek, bir mezbele çukuru 
haline getirildiğini düşündü,kçe insan, kalan 
abidelerin akibetini görür gibi oluyor ve şeh
rimiz imar nimetlerinden faydalanırken, ufak 
bir himmetle ihyası miimkün bulunan bu ta
rihi mesirenin sönüp gitmesine üzülm,ekten 
kendini alamayir. 

«Tam mana.siyle Beşiktaş'dan sayılma

makla beraber onunla alakası inkar edilemi
yen Dolmabahçe'de, · şu satırları yazdığım sı
rada, bir yandan stadyum inşaatı devam et
mekte, bir yandan. da Valde Cainiinin, dış av
lu duvarları, muva-kkithanesi ve kitabeli ka- , 
pıları yıktırılmak suretiyle, etrafı açılmakta
dır. Bu yüzden, camiin önünde ve tramvay 
yolu üstünde ·bulunan Karabali liaziresi orta
dan kalkıyor. Karabalı, daha doğrusu Kara 
abalı Mehmed Baba (Bu kelime halk ağzında 
Karabalı şeklini almıştır .. , Binaenaleyh ~nu 
incetlerek Kar;ı Bali gibi telaffuz etmemeli
dir, zannındayız). Kanuni Sultan Süteyman 
devrinde· o civarda yaşayan ve Bektaşi tari
katine mensup bulunan bir zattı. ,;\nlaşıh:iığı

na göre henüz Dolmabahçe mevcut değilken 
bu semtin Kabataş cih~tinde. olup ihtimal 
Mehİned Baba tarafından tesis edilen bahçe, 

Karabali Bahçesi adını taşıyordu (Hadikatül 
Cevami) Bilahare bu bahçe Padişahlara geç
miş ve onun bostancılarına da «Karabaiı bos
tancıları» denilmişti. Ahmed I. zamanında 
denizin doldurulması suretiyle Dolma'bağ

çe vücuda getirildikten sonra bazan Dol
mabağçe bostancılarına Karabalı bostancı

ları ve oca-klarına da Karabalı Ocağı denil
diği kabul olunabilir. Bahçe civarında eski
deri beri mevcut bulunan inemazgah:ın 987 
(1579) da tecdit edildiğini ve tecdid eden za
tın da Usta Hüseyin (Karabalı bostancılarının 
ustası yani zabiti) olduğunu haziredeki kitabe-

. den öğreniyoruz. 
«Aynı mahalde mezar taşı bulunan Meh

med Ağa (vefatı 28 Muharrem 12'34 = Kasım 
1818) de Karabalı Ocağı ustalarındandır. 

<<Eski bir hazire, küçük bir kitabe ve bir 
kaç mütevazi isim ilk bakışta ehemmiyetsiz 
şeyler gibi görünürler. Fakat bütün bir şehir 
tarihinin, tıp,kı renkli taş parçalarından vücut 
bulmuş nefis bir mozaik gibi, bu kabil küçük 
şeylerin birleşmesinden meydana geldiğini 

inkar edebilir miyiz? Tarihi şehirlere kıymet 
veren hususiyetlerin yalnız yeni binalarla ge
niş meydanlardan ibaret olmadığım bilenler, 
imar vesilesi ile eski eserlerin imha edilme
sinden haklı bir eza duyarlar. Binaenaleyh, 
imar işinin başında bulunanların da bizim dü
şüncemize iştirak edeceklerini ve şehir tari
himiz için münakaşa götürmez bir vesika olan 
hazirenin o civarda münasip bir mahalle nak
lolunacağını ümit etmemeğe hiç bir sebep 
gömüyoruz» (M. Cavid Baysun). 

Bibi.: Türk Ansiklopedisi; Mehmed ·Raif, 
Mir'atı İstanbul; M. Ca,vid Baysun, «Beşiktaşa 
dair» makaalesi; Miss Pardo, Constantinople (Nu
reddin Bey tercümesi); Evliya Çelebi, S_eyyahat
name, I; Nedim, Divan; Sami, Divan; Asaf Ha
let Çelebi, Divan şiirinde İstanbul;. Bostancıbaşı 
Defterleri; Şirketi Hayri ve Boğaziçi. 

BESİKTAS - Mülki teskilatda İstanbul 
> > a 

Vilayetinin ilç,elerinden biri; 1961 deki sını-

rına göre yüz ölçüsü 12.6 Km2, nüfusu 1960 
sayımına göre- 91,065 candır. 

1934 Belediye Şehir Rehberinde bir mer
kez nahiyesi (bucağı) ile Arnavudköyü nahi
yesinden· mürekkeb olduğu görülür. Merkez· 
nahiyesi on mahalle -olub a-dı geçen rehberin 
20 numaralı paftasını teşkil eder, mahallele
rin isimleri şunlardır: 1- Teşvikiye, 2...;_ Mu
radiye, 3- Vişnezade, 4---- Sinanpaşa, 5-
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Türkali, 6- Abbasağa, 7- Cihannüma, 8-
Yıldız,. 9- Mecidiye, 10:....__ Dikilitaş. .... 

Arnavudköyü nahiyesi de, nahiye merkezi 
olan Arnavudköyü ile Kuruçeşme ve Bebek 
köylerinden mürekkebdir ve mezkur rehberin 
21 numaralı paftasını teşkil etmektedir. 

Zamanımızda bu teşkilat hayli değişmiş
dir. Vilayetde yeni ilçeler ihdas edilmiş, Bc
şiktaşın bazı mahalleleri oraya katılmış; şe

hir büyümüş, yeni mahalleler doğmuş, onlar
dan bir kısmı da Beşiktaşa bağlanmışdır. Ha
len Beşiktaş İlçesi Beşiktaş, Ortaköy ve Ar• 
navudköyü olmak üzere üç bucakdaıi mürek• 
kebdir, bütün ilçe 15 mahalle olub bunlardan 
onu merkez Beşiktaş bucağında, ikisi Ortaköy 
bucağında, üçü de Arnavudköyü bucağında
dır, isimleri ile şunlardır : 

Beşiktaş merkez bucağına bağlı mahalle
ler: · 1- Abbasağa, 2- Cihannüma, _3- Diki
litaş, 4- Muradiye, 5- Sinanpaşa, 6- Türk- . 
ali, 7- Vişnezade, 8- Yıldız, 9- Levend, 
10- Etiier (bu sonuncu mahalle muvakka
ten Bebek muhtarlığına baslanmış iken ayrı 
muhtarlık halinde son zamanlarda merkeze 
bağlanmışdır). 

Ortaköy bucağına bağlı mahalleler: 11-
0rtaköy, 12- Mecidiye. ~ 

Arnavudköyü bucağına bağlı mahalleler: 
13- Arnavudköyü, 14- Bebek, 15- Kuru
çeşme. 

Yıidız Teknik Okulu, Yıldız· Polis Okulu, 
Yü,ksek Denizcilik Okulu, Tatbiki Güzel Sa
natlar Okulu Beşiktaş İlçesi sınırları içinde
dir. 

İlçede onbeş ilkokul vardır: 1- Büyük 
Esma Sultan okulu, '2- Anafartalar (Akaa
retler) okulu, 3- Arnavudköyü okulu, 4-
Barbaros okulu, 5- Bebek okulu, 6- Burak 
Reis okulu, 7- Dikilitaş okulu, 8- Ortaköy 
okulu, 9- Kılınc Ali Paşa okulu, 10-;- Levend 
okulu, 11- Yıldız okulu, 12- Şair Nedim 
okulu, 13- Şehid Kubilay okulu, 14- Gala
tasarayı Lisesinin ilk kısmı, 15-. Turgud Re
is oki.ılu. 

İlçe sınırı içindeki hususi okullar da şun
lardır: 1- Arnavudköy Amerikan Kız Kolleji, 
2- Bebek Amerikan Erkek Kolleji, 3- Sa
ğır ve Dilsiz Okulu, 4- Beşiktaş Rum okulu, 
5- Ortaköy Rum okulu, 6- Arnavudköy Rum 
okulu, 7- Bebek Rum okulu, 8- Beşiktaş 
Makruhyan ·Ermeni okulu, 9- Ortaköy Tark-

mancas Ermeni okulu, 10- Orta-köy Musevi 
okulu. 

İlçedeki camii-er: Sdnanpaşa Camih Kı_. 
lıncalipaşa Camii, Barbaros Camii, Hamidiye 
Camii, Ertuğrul Camii, 0rhaniye Camii (Be
şiktaşda halen mevcud veya yok olmuş bütün 
cami ve mescidleri ve Beşiktaşdaki meşhur 

türbeleri vesair ecdad yadigarı ~serleri bu 
ansiklopedide kendi isimlerinde arayınız). 

Kiliseler: 0rtaköyde Ayios Fokas, Arna
vudköyünde Ayios İoanis, Bebekde Aios Ha
ralambos rum ortodoks kiliseleri (Ayios · mad
desine bakınız). 

Dolmabahçe Sarayı, Çırağan Sarayı hara
besi, Yıfdız Sarayı, Ihlamur· Kasrı, Dolmabağ~ 
çe Saat Kulesi ilçe sınırları içindedir (B.: Dol
mabağçe Sarayı; Çırağa.n Sarayı; Dolmabağçe 
Saat Kulesi; Beşiktaş Sarayı). 

İlçede otel yokdur. Bilhassa Ortaköy ve 
Arnavudköyünde bazı rum ve ermeni aileleri 
nezdinde pansiyoner olarak oturmak müm
kindir. 

Beşiktaş merkez nahiyesinde 4 lokanta, 
12 banka şubesi, 6 fotoğrafhane, ikisi maki
nalı 9 fırın ve 11 eczahane vardır. 

Beşiktaş merkez nahiyesinde 4 sinema 
vardır, isimleri şunlardır: Beşiktaş Bağçesi Si
neması (yazlık), Gürel Sineması (kışlık ve yaz
lık), Suad Park Sineması (kışlık · ve yazhk), 
Yıldız Sineması (kışlık). 

Son istimlakler · sırasında namlı börekci 
ve simitçi fırınını kaybetmişdir. Yine son iss 
timlakler arasında güzel bir meydan çeşmesi
ni taş olarak satın alan namlı i-ş adamlarından 
merhum Nuri Demirağ memleketi olan Div
rikiye göndermiş ve orada münasib bir ma
halle bir İstanbul hatırası olarak koydur
muştur. 

Nuri Demirağ memleketimizin ilk tayya
re Fabrikasını da Beşiktaşda tesis etmiş olup 
halen fabrika binası, yine kendisi tarafından 
tesis edilen bir matbaaya çevrilmişdir. ki Ter
ceınan, Son Saat ve Tanin gazeteleri Beşik
taşda bu matbaada basılmışlardır. 

Beşiktaş merkez nahiyesinde bir de pas
törize·· süt febrikası vardır; öıtce bir şahsi te
şebbüsle kurulmuş olan bu fabrika halen Or
man Çiftliği tarafından işletilmektedir. 

İlçe Büyükşehrin ·diğer merkezlerine Be
lediye otobüsleri, taksimetre kullanan veya 
dolmuş yapan otomobillerle bağlanmışdır. Üç 



ANSİKLOPEDİSİ - 2573 - BEŞİKTAŞ CADDESİ 

dört yıl evveline kadar bir de tramvay hattı 
vardı; Beşiktaş ile Fatih, Ortaköy ile Aksaray 
ve Eminönü ile Bebek arasında doğru araba
lar da işlerdi ve Beşiktaşda büyük bir de tram
vay deposu mevcud idi; tramvay kaldırılınca 
bu -depo Belediye otobüslerine tahsis edil
mişdir. Beşiktaş tramvaylab 1 mayıs 1960 ta
rihinde kaldırıldı. 

Boğaziçine ve Köprüye Denizcilik Banka
sının liman işletmesi vapurları · ile bağl~nmış
dır, eskiden Şirketi Hayriyenin vapurları ile 
bağlı idi. Beşiktaş ile Üsküdar arasında ise 
kadimden beri ayrı bir deniz seferi hattı var
dır. Beşiktaş Vapur İskelesi Boğaz ağzında 
büyük bir iskele olarak bilinir. 

Beşi«taş Jimnastik Kumbü ile Beşiktaş 

Musiki Cemiyeti yalnız Beşiktaşın değil, Bü
yükşehıin spor ve sanat hayatında çok mühim 
mevkileri olan müesseseler olmuşlardır. Cum
huriyet Halk ;partisi iktidarı. zamanında Be
şiktaş Halk Evi -de gençliğin fikir, sanat ve 
spor faaliyeti üzerinde çok faydalı olmuş bir 
müessese idi (\fart 1961). 

E:-General Hakkı R. Ayyıldız 

BESİKTAS ASKERİ RÜSDİYE - 1875 
de İstau'bulda ilk a-çılan doku~ askeri rüşdiye 
mektebinden biridir, diğerleri Gülhane, So
ğukçeşme, Fatih, Kocamustaf-apaşa, Eyyub, 
Kasımpaşa, Üsküdar Paşakapusu, Üsküdar 
Toptaşı askeri rüş"diyeleridir; ilk açılışında 

talebe mevcudu 112 olup 6 muallimi vardı. 
.Mektebin tarihçesi hakkında başka 1bilgi edi
nilemedi; 1908 de meşrutiyetin ilaninda bü
tün askeri rüşdiyeler arasında lağvedildi. 

Bibl. : Osman Nuri Ergin, Türkiye Maarif 
Tarihi, il ve ili. 

BEŞİKTAŞ BÖREKCİ FIRINI - Geçen 
asrın sonlarında büyük şöhret almış bir bö
rekci fırınıdır; son yıllara kadar da şöhretini 
muhafaza etmişdir. İlk defa kimin tarafından 
açıldığı tesbit edilemedi, fakat _- İstan·bulda 
tavattun etmiş bir safranbolulu tarafmdan 
açıldığı tahmin edilebilir; 1934 deki sahibi 
Yörüklü, Muharrem Efendi adında bir Safran
bolulu idi. Bu meşhur fırın Beşiktaşdaki 1957-
1958 istimlakinde yıkıl-dı. 

_ Bibi. : Baha Gökoğlu, İstanbul Etnografy~sı. 

BEŞİKTAŞ CA~DESİ - Beşiktaş mer
kez nahiyesinin Sinanpaşa ve Cihannüma ma
hallerinden geçer. Dolma·bağçe Caddesinin bi-

timi olarak tesbit edilen npktadarr ·başlar ki 
bu noktada Spor Caddesi ve Hayredçlin İske
lesi Sokaği ile kavuşakları vardır; Çırağan 

Caddesinin başlangıcı olarak tesbit edilmiş 

noktaya kadar uzanır, bu noktada Hasanpaşa 
Deresi Sokağı ile kavuşaği vardır; aslında Dol
mabağçe, Beşiktaş ve Çırağan Caddeleri bir 
büyük ana yolun üç kısmının adlarıdır. 

1934 Belediye Şehir Rehberinin 20 numa
ralı paftasında Beşiktaş Caddesi ile kavuşak

ları olan yoilar şunlardır; Dolmabağçe tarafın
dan gelindiğine göre sağ ~olda: Hayreddin İs
kelesi Sokağı,, Beşiktaş tramvay çıkmazı, Kö
mür İskelesi Sokağı, Sinanpaşa Camii Soka-

,. ğı, Barbaros .Hayreddin Caddesi, Taş İske
lesi Sokağı, Çiğdem Sokağı; sol kolda: Orta
bağçe Caddesi, Sinanpaşa Camii İçi, l-Iasfırın 
Caddesi, Sıvaslı Çıkmazı, Beşiktaş Garajı So
kağı. Son imar istimlaklerJrrde ·bu sokaklar
dan Ortabağçe Caddesi ile kavuşağı, Hasfırın 
Caddesi iç tarafta kalmış, diğerleri Beşiktaş 

haritasından silinmitir. Barbaros Türbesini.n 
bulunduğu saıha 1938 - 1939 senelerinde is
timlak edilerek Türbe meydana çıkarılmış ve 
etrafında bir park yapılmıştır ve ·bu parkın 
bir tarafına büyük denizcinin heykeli konmuş
tur. 

Hayreddin İskelesi Sokağı ile Türbe arası, 
ve sol kolda Ortabağçe Caddesi kavuşağı ile 
Sinanpaşa Camii arası· 1956 senesinde istim
lak edılmiştir. Bu arada, Dolmabağçe tarafılls 

. dan gelindiğine göre sağ kolda, Caddenin 
Hayreddin İskelesi ile olan kavuşağı köşesin-" 
de bulunan sanat şaheseri ve Mimar Sinan ya
· pısı Köprü Hamamı da istimlak edilerek yık
tırılmışdır ki yıkdıranı ve yıkam kıyamete 
kadar lanetle andıracakdır (Başda Menderes 
adı. İst. An.). Bu noktada Beşiktaş Caddesi 
üzerinde bir sıra ·da dükkanlar kaldırılmışdır 
,ki bunlar arasında bir kolacı, bir terzi, ·bir ber
ber, bir kahvehane hatırlıyoruz, hepsinin üs
tünde birer bekar odacığı vardı (B.: Beşiktaş 

· İskele Hamamı). 
Beşiktaşın, bu Cadde üzerinde !bulunan 

meşhur Hasanpaşa Karakolu, Barbaros Türbe
sinin önü açılır iken kaldırildı, Türk yapı 
sanatında mimari kıymet taşımayan bir bina 
idi; İkinci Abdülhamid devrinin keyfi idare 
baskısının acı hatıralarını taşırdı. 

Bu satırların yazıldığı sırada Beşiktaş 
Caddesinde, Dolmabağçe tarafından gelindiği-
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ne göre sol kolda, Ortabağçe Caddesi ile Sinan
paşa Ca!nii arası;da üçer katlı bir kaç kagir 
bina ile bir şekerci dükkanı, Sümer Bank Sa
tış Mağazası, fırancala fırını, bir kırtasiyeci -
tütüncü, bir kundura 'boyacısı, bir saatci, bir 
'bakkal ve bir kahvehane ile sair dükkanlar ve 
benzin istanyonu görülür ve ·büyük yapı ola
rak Tramvay Deposu vardır; sağ kolda, orta 
yerinde ulu bir ağaç bulunan bir meydancık, 
maliye şubesi binası, Barbaros Parkı, Hey
keli ve Türbesi vardır (aralık 1960). 

BESİKTAS CAMİİ KEBİRİ --- B.: Sinan-. . ... 
paşa Camii). 

BESİKTAS CAMİİKEBiRİ KARSISIN- "' 
DAKİ DÜKKANLAR - Biri kasab bi;i süt-

~ 

cü olmak üzere beş altı ahşab dükkandı; üst-
lerinde de çırakların. yatdıkları 'bekar odaları 
vardı. Sultan Abdülazizin son yıllarında 'bu 
dükkanlara sokulacak suikasdcılarla veliahd 
Murad Efendi tarafdarlarının padişahı cami
den çıkıp 1binek taşından atına •binerken öl
dürtecekleri yolunda hükumete bir ihbarda 
bulunuldu. Gizlice tahkikat yapıldı, ihbar edi
len dükkanların hakikaten yakın ,bir zamanda 
Murad Efendi ile münasebeti olan. bazı kim
seler tarafından satın alınmış olduğu anlaşıl
dı. Bunun üzerine dükkanlar Abdülaziz tara
fından satın alındı ve hepsi kapatıldı. 

İkinci Abdülhamidin otuz seneyi aşan pa
dişahlığı zamanında da kapalı kaldılar. Ancak 
1908 meşrutiyetinden sonra açıldılar, Cumhu
riyet devrinde de Beşiktaş Caddesi genişleti
lirken tamamen yıkdırılıp kaldırıldılar. 

Bibi. : Tarih Encümeni Mecmuası, Abdül
hamidi Sani'nin notları makaalesi. 

VEŞİKT AŞ CEMİYETİ İLMİYESİ -
İlim ve irfan tarihimizde pek mühim ve ha
zin bir hatırası olan bu cemiyeti, bir asır ka
dar tarih kaynaklarımızın içinde unutulmuş 
iken 1943 - 1944 yılları arasında R. E. Koçu, 
«Haber» gazetesine yazdığı tarih sohbetlerin
den birinde <<Ortaköy Cemiyeti İlmiyesi» adı 
altında yadetmişdir. Altı yedi yıl -katlar son
ra bu Cemiyet, Türk Ansiklopedisinde «Beşik
taş Cami.yeti İlmiyesi» diye zikredilmişdir. 
Türk Ansiklopedisindeki 'bu isim değişikliği 
Ortaköyün zamanımızda Beşiktaş ilçesine bağ
lı olmasından dolayıdır zannederiz; aslında 
bu cemiyet Ortaköye nisbetle anılmalıdır. Bu 
kütü-kde, bazı mülahazalarla, biz de Beşiktaş 

içinde yazmayı doğru ,bulduk. R. E. Koçunun 
«Haber» gazetesinde intişar etmiş yazısı şu-
dur: _,· 

İkinci Sultan Mahmud devrinde Türk 
gençlerine medreselerde temin edilemiyen 
yüksek riyaziye, tarih ve edebiyat tarihi ile 
farsça ve fransızca gibi yabancı diller öğret
mek üzere ·devrin güzide münevverlerinden 
Sıkkısalis defterdarı İsmail Ferruh Efendi, 
Mekke Kadılığı payeli ulemad~n Vakanüvis 
Şanizade Mehmed Ataullah Efendi, Anadolu 
Kazaskeri payeli Wfelekpaşazade Abdülkadir 
Bey ve yaranı tarafından kurulmuş akademik 
bir cemiyettir. Ekseriya İsmail Ferruh Efen
dinin Ortaköydeki 'yalısında toplanırlardı. Ce
miyetin ... başlıca gaayesi aile durumu tahsi
line imkan vermiy.en zeki, .. okumağa heveslı 
çocuklara ve gençlere yardım edip tahsilini 
temin etmek, onları kendi .aralarında tertip 
edilen ilmi toplantılarda 'bulundurup fikren . 
yükseltmekti. Devrinin en kıymetli hekimle
lerinden ve bilgisi sağlam ve derin riyaziye
cilerinden olan Şanizade yüksek riyaziye, ta~ 
biiye ve tıb dersleri verirdi. 

Ferruh Efendi, ·bir ~ra Londra elçiliğin

de 'bulunmuş, fevkalade bir talakat ile geniş 
bir tefekkür hürriyetine sahip, Cevdet Paşa
nın tabiri ile · dört tarafı. mamur ·bir zat idi, 
zeka ve seciyesine güvendiği gençlere tarth ve 
edebiyat talim ederdi. Çocukluğundanberi Fer
ruh Efendi kapısından yetişmiş Fehim Efendi 
farsça öğretirdi. Asrın büyük islam filozofla
rından Beşiktaşlı Kethiidazade Mehmed Arif 
Efendi haftada iki gün cemiyete gelir, felsefi 
ve edebi sohbet ve münakaşalarda bulunurdu. 
Talime ,kudreti olınıyan, fakat liberal düşün
celi bir ilim ve maarif muhibbi olan Abdülka
dir Bey de cemiyetin idare işleriyle uğraşır
dı. Bu cemiyeti ilmiyenin bütün masrafları da 
azasının vermeyi taahhüd ettikleri paralarla 
karşılanırdı; azala_r, giriştikleri işin ulviyet ve 
ehemmiyetine o kadar kıivv.etle inanmışlar~ 
dı ki taşraya memuriyetle gidenler 'hile taah
hütlerini muntazaman gönderirlerdi. 

Ortaköy Cemiyetinin bilhassa hafta !başı 
toplantılari pek cazip olurdu. Bir hafta türk 
divan şiirinden en güzel mısrAların toplanma-· 
sına karar vermişlerdi. Azalar, derledikleri 
mısraları birer k.ağıda yazıp cemiyete vermiş
ler, diğer bir toplantıda bunlar okunmuş, reye 
konmuş ve: 
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Bugün şidıın ki yar ağlar benimçün 

mısraı birinciliği kazanmıştır. Milli kütüpha
nemizdeki «Nevadirül Asar», Ortaköy Cemi
yeti İlmiyesinde zaman zaman okunmuş şiir
lerin toplanıp •basılmasiyle vücuda gelmiş bir 
eserdir. Geçen asır son:1arının namlı şairlerin
den Safvet Efendi de bu cemiyetin himaye 

· edip yetiştirdiği gençlerdendi. 
Türkiye Maarif Tarihinde parlak bir yeri 

olan bu cemiyet Hekimbaşı Behçet Efendinin 
Sa.niza.deye olan şahsi kinine kurban olup da
ğıtıldı (B.: Behcet Efendi, Mustafa; Ataullah 
Efendi, Şanizade). 

Behçet Efendi Şanizadeyi 1hekimbaşılık mev
kii için çok kuvvetli bir rakib olarak görür
dü; aradaki söz taşıyıcılar da •bu iki münevver 
adamı yekdiğerinin can düşmanı haline getir- · 
mişlerdi. 

Behçet Efendi Fransızların Mısır istilası 

üzerine . yazılmış arapça bir eser tercüme et
. mişti; Şanizadenin vakanüvisliğine karşı o da 
·bir müverrih edası takınmıştı; Şair Keçeci
zade İzzet Molla da ·bir meclisde : 

- Erkanı devletin haline bakın, bir mü
verrihi Hekimbaşı, bir hekimi. de vakanüvis 
yaptılar!..... diye 'bir nükte savurmuştu. Bu 
söz de halk ağzına Şanizadenin olarak düştü. 

-izzet Molla her nekadar: «O sözü ben söy
ledim» diye göl'dü ise de isnadı düzelt~medi. 
Bir müddet sonra, Şanizade ağzından: «Behçet 
Efendi Hekimbaşı ·ise ben de Başhekim!» diye 
bir söz· daha yayılınca bunu ·bir hakaret telak
ki eden Hekimbaşı, hükümdar üzerindeki nü
fuzunu kullanarak Ataullah Efendiyi Vak'a
nüvislikten azlettirdi. Fakat hasmına vurduğu 
bu darbe ile de· kendisini tatmin edemedi. 

Yeniçeri Ocağının lağvından sonra Bek
taşiler aleyhinde şidqetli tedbirler aJındığı, 

Bektaşi tekkelerinin kapatılarak bir çok meş
hur Bektaşi şeyhlerinin müridleriyle beraber 
sürgüne gönderildiği sırada, Ortaköy Cemiye
ti yaranına da bir Bektaşilik damgası vurdur
du. 

Cemiyeti İlmiyeye, gençleri dalalete sev
kederek ahlaklarını ifsad eden bir fisik ve 
fesad ocağı gibi ağır ve çirkin bir leke fırlat
tı. Hicri 1241 Zilhiccesinde İsmail Ferruh Efen
di Bursaya, Şanizade Menemene, Abdülkadir 
Bey de Manisaya sürülerek Ortaköy Cemiye-
ti ilmiyesi dağıtıldı. ' 

İsmail Ferruh Efendi o sıralarda <<Tef -

sjri Mevakib>> adında meşhur eserini telif ile 
meşgul · olduğundan, ülema-dan şefaatçileri 

çıkararak menfasinı Bursadan Kadıköyüne 
tahvil ettirdiler. Büyük adam Şanizade men
fasında vefat etti. 

BEŞİKTAŞ ÇALGILI KAHVEHANE
LERİ - (B.: Çalgılı Kahvehaneler; kahveha
neler). 

BEŞİKTAŞDA BOSTAN VAKASI -
İkinci Abdülhamid devrinde, Beşiktaşda Viş
nezadede oturan kenarın yosmasr Benli Hür
müz adında çok güzel ·bir -kız yüzünden, bu 
kıza gönül vermiş fakat kızdan yüz bulama
mış esnaf ve ayak takımından on delikanlının 
birleşerek kızın kendisine yavuklu seçdiği ve 
Beşiktaşda <<Bağçıvan Güzeli>> diye anılan bir 
gence dayak atmak için ·bir gece bu güzel oğ
lanın çalışdığı bostana hücumu ve bunun halk 
ve bilhassa padişah üzerinde uyandırdığı bü
yük heyecandır . 

Ali Suavi vakasının kahramanı olan Be
şiktaş muhafızı Hasan Paşa, B.eşiktaşın hu-_ 
zur ve asayişine son derecede dikkat eder
ken on gencin uyandırdığı gulguleden öy
lesine gazaba gelmişdir derler ki bostanı 
basma,k üzere yürüyüşe çıkdıklarında bir 
kahveci çırağının ihbarı ile yoldan çevirttiği 

delikanlıalrı sabaha kadar uyumayarak bizzat 
istintak etmiş ve hepsini falakaya yatırarak 

hakettikleri dayağı da bizzat atmışdır. _Deli
kanlılarda silah olarak 'bir toplu iğne dahi bu
lunamamış, ·bu da Hasan Paşanm elinden da
yakla kurtulmalarını sağlaır..ışdı; daya-kdan 
sonra içlerinden 'biri: «Paşa vallah billah biz 
o bağçıvan oğlana senin bize attığın dayağın 

onda birini atmayacak idik» demişdi. 

Gençlerin basmak istedikleri bostan, za
manımızda Ihlamur Caddesi üzerinde, Ihla
mura doğru giderken sol kola rastlaya_n ve Be
şiktaş Bağçesi diye anılan yerdir, içinde yir
miye yakın bağçıvan ve yanaşma işler gaayet 
mamur bostandı, Benli Hürmüzün yavukiusu 
oğlan da bunlar arasında bir garib bekar uşağı 
yanaşma idi. 

Hasan Paşa ileride vukuu ihtimali..olan 
ikinci bir vak'ayı önlemek için aslı Doyranlı 
bir arnavud olan ·bu yanaşmayı· İstah;buldan 
çıkarmak istemiş ve oğlana bir hafta mühlet 
vermişdi. Fakat vak'adan iki gün ;onra sev
gilisini Adile Sultanın sahilsarayın.a k_açırmış, 
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kız ile oğlan bu çeşid gönül cilvelerine karşı 
son derece hassas ve padişah üzerinde de nü
fuzu olan meşhur sultanın şefkat kanadı altı
na sığınmışlardı. Sultan, kızın çeyizini ve dü
ğün masrafını üzerine alarak her ikisini Çam• 
lıcadaki köşküne yollamış, hadise de 1böylece 
kapanmışdı. 

Tophane katiblerinden halk şairi Üskü
darlı Aşık Razi bu vak'amn ilk ve son safha
ları üzerine bir manzume kaleme almış dır, 
yalnız bostan baskını teşebbüsü ile karakolda
ki dayak sahnesini, şüyu bulup Hasan Paşanın 
kulağına gider ve başına bir iş açar endişesi 
ile anlatmamışdır. Manzumedeki isimlerin 
hepsi vak'a kahramanlarının -hakiki isimleri
dir, Köse Dayı dediği de Hasan Paşanın ka
vasıdır, ·bağçıvan güzeli arnavud gencine ·bir 
teveccühü olub kızı sultan yalısına kaçırma
sını bu kavas talim etmiş. Aşık Razinin man
zumesi şudur : 

Benli Hürmüz Beşiktaşın yosması 
Ne de açmış allı güllü basması 

Vişnezade Çıkmazııidadır evi 
Babası yok anasının peyrevi 

Eli bayraklı Zebranın kızıdır 
Konu komşu ağzının sakızıdır 

Yeni girmiş örtüye ol dilrüba 
Gören geneler ona yakıyor aba 

Yevru ceylan misal yaş onbeşinde 
Semtin fetaları cümle peşinde 

Manav Ahmed çıkırıkcı Siileyman 
Koşarlı uçarlı fenerci Numan 

Mektebin kalfası mürahik civan. 
Saka · Mustafa da bir servi revan 

Çakır Ali Tersanede neferdir 
Maeır Mehmed arabacı ejderdir 

Yalm ayak yalın yüzlü hamurkar · 
Güzellikde melek gibi Zülfikar 

Hünkar hamlacısı Yusuf misali 
Unutma tığ gibi Hallac Cemali 

Şu on taze civan oğlandan biri 
Olacak derlerdi kızın şevheri 

Meğer çokdan seçmiş Hürmüz oynaşı 
'Ateşde kaynarmış mercimek aşı · 

Anasıyla her sabah bir fırtına 
Kopup yeldirmeyi atar sırtına 

Yavuklusu bir bağçıvan güzeli 
Samurkaş arnavud Doyranlı Veli 

Kız bir içim sudur oğlan bir afet 
Kim arar efendim kılık kıyafet 

Oğlan yalın ayak kız takunyalı 
Ne lazım onlara konakla yalı 

Kız oğlana oğlan kıza hayrandır 

.Aşıklara samanlık da seyrandır 

Peşinde ·gezenler geçse de yüzü 
Veliden gayrisi bulmamış yüzü 

Vela.kin rakibler yolda dikendir 
Tatlı aşa tuzla biber ekendir 

Allah yapar garib kuşa yuvayı 
Önlerine .çıkar bir Köse Dayı 

Hüsün aşıkıdır koca kalender 
Veli ateş olmuş o da semender 

Kahvede oğlanı çeker köşeye 
Derki canım kulak ver bu köseye 

At şahin başından derdü efkarı 

Beşiktaşlı Benli Hürmüz 
(Resim: S. B.) 

İSTANBUL 
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Yarından tezi yok kaçır nigarı 

Deme ben garibim bürehne payım 
Kızı kaçırıb da kande varayım 

Ne güne duruyor sultan sarayı 
Al götür oraya o mehlikaayı 

Adile• Sultan o aliyyetüşşan 
Rôyi arz üzre o şefkate nişan 

Düşün ayağına siz o sultanın 
Halasıdır padişahı cihanın 

Düşünme haneyi dernek düğünü 
Çamaşır esvabı hem üç öğünii 

Siz iki garibe yuvayı açmak 
Deryiiden bir avuç su alup saçmak 

Ey yalın ayaklı külaı keçe 
Şehbazım düğünün olur bu gece 

Ne lazımdır gayri tatvili kelam 
Muradlarına ernıişlerd_ir vesselam 

Dinleyince oğlan koca mekkarı 
· Alır cameha.be yosma nigarı. 

Vasıf Hiç 

BESİKTASDA DAMAD İBRAHİM PA-
> > 

ŞA SAHİLSARAYI .......,. 1718 den 1730 yılına 
kadar oniki senelik sadırazamlık devri tarihi
mizde Lale Devri diye anılan inkılab şehidi 

büyük vezir Damad Nevşehirli İbrahim Paşa 
Beşiktaşı imar ve ihy~ eden simalardan 1biri
dir. Paşanın Beşiktaştaki -sahilsarayı bağç~ 

sinde en güzel, en nadide lalelerin yetiştiril
diği, içinde, gece yatısı misafirliğine ·gelen 
padişahı günlerce ağırlayacak bir . ihtişAmı 
olan, yaz gecelerinde peri masallarındaki sah
neleri andıran çirağan eğlencelerinin ' tertib . 
edildiği, gündüzleri ilim,. sanat, şiir meclisle
rinin kurulduğu -bir kaşane idi. Yeri kesin 
olarak bilinmemekle beraber biz, bu meşhur 
sahilsarayın zamanımızda yanık Çırağan Sara
yının yerinde olması gerekdiğini tahmin 
ediyoruz. Sahibi olan ·büyük vezirin 1730 ih
tilalinde şehid edilmesinden sonra Beşiktaş
daki sahilsarayı · hazineye intikal etmiş ve 
Lale Devrinin unutulması imkansız hatırası 
ile Çırağan Sarayı adını almış olacakdır; 1730 
dan Yeniçeri Ocağının kaldırıldığı 1826 tari
hine kadar yüz yıl bir sultan yalısı olarak · 
kullanılmışdır; ve «Çırağan» adını «falan sui
tanın Çırağan yalısı» diye muhafaza etmiş
dir (B.: Çirağan Sarayı). 

Vak'anüvis Raşid Efendi tarihinin beşin
ci cildinde hicri 1132 yılı vak'aları arasında . 

İbrahim Paşanın padişahı bu sahilsaraya bir 
davateni şöylece anlatıyor : 

<<Sadırazam ve Damad İ'brahim Paşa haz
retlerinin Beşiktaş-da -bina buyurdukları sa
hilhanelerinde bulunan çiçek bağçelerindeki 
misilsiz laleler gereği gibi açıldığından bir 
Çırağan ziyafeti emrettiler, çiçek tahtaları 

arası çeşidli kandiller, fenerler ve şamdanlar
la tezyin edildi, davet ettiği padişahı ağırla

ma.k için neler yapmak gerekirse yapıldı. Pa
dişah cemaziyelaharın onyedinci günü seher 
vakti (26 nisan 1 720) dairei hümayunları hal
kı ve haremi hümayundaki sultanlarla geldi 
ve yalıda tam bir hafta misafir kaldı. Gündüz
leri saz ve söz v~ bazı letaif, oyunlar, eğlen
celerle geçdi, geceleri de lalezarın çırağanı 

temaşası ile zevkiyab oldular. Dönerken sadı
razam tarafından velinimeti padişaha ve ha
remindeki sultanlara mücevherler ve altınlar 

verildi, mükemmel donatılmış kıymetli atlar 
takdim edildi, vesair · sayılamaz hediyelerle 
kulluklarını gereği gibi gösterdiler. Padişahın 
maiyetindeki sair hademe ve bendegandan 
mevki ve şanına layık hediyeler almayan kal
madı, sonsuz ihsanlarla herkesin gönlü hoş 

oldu, cümlesi dualar ederek şad ve handan 
ayrıldılar. Padişah oradan Eyyubdaki valide 
sultan yalısına gitti (B.: İbrahim Paşa, Damad 
Nevşehirli; Ahmed 111; Lale Devri). 

BEŞİKTAŞDA ERMENİLER - Beşik
taş Ermenilerine ait bizce, malum en eski y_e
sika onyedinci asırda yaşamış büyük şair edip 
ve tarihci Eremya Çelebi Kömurcüyanın 
(1,635 - 1695) 1939 da, Mesrop Başpisk.opos 

Nişanyan (1872 - 1944) tarafından Ku!iüs'de 
neşredilen Ruznamesidir. Bu mühim. eserin 
24 · üncü sahifesinde, 23 nisan 1652 de, !bir 
Hıdırilyas günü aile efradı ile 'birlikte Orta
köye ibadete gittiği ve oradan da Beşiktaşa 

geçip burada kaldıkları kaydedilmiştir. 
İkinci kaynak ise aynı müellifin İstanbul 

tarihidir. Takriben onyedinci asrın ikinci ya
rısında kaleme alınan bu eserde Beşiktaşın 

üst taraflarının az miktarda Ermenilerle mes
kun olduğu ve ufak ,bir kiiseye de_ malik ol
-dukları bildirlmektedir. 

Ünlü tarihci ve eoğrafyacı mıhitarist ra
hiplerinden İnciciyana göre (Onsekizinci Asır
da İstanbul;· İstanbul, 1956. s. 96), mezkur ta
rihde kilise yıktırıldıktan sonra, Ermeniler 
günden güne dağılıp azalmışlardır. Filhakika, 
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inciciyan Beşiktaş'ın, Türk, Rum ve Yahudi
lerle meskun olduğunu söylerken Ermeni
lerin sözünü yapmamaktadır. Fakat ayni ta
rihlerde «İstanbul Topografyası» adlı kıymet
li bir eser kaleme alan Sarkis Tıbir Sarraf · 

'"Ohannesyan (ölümü 1805 de), Türk ve Rum
lardan sonra ve Musevilerden evvel Ermeni
leri de zikretmektedir. 

1818 de, yine İnciciyan tarafından Vene
dikde neşredilen «Eğanak Püzantyan» (Bizans 
mevsimi) adlı salnamede, Beşiktaşda 65 Er
meni hanesi mevcut olduğu kayıtlıdır. 

1838 de kilisenin tekrar inşa:siyle Erme
nilerin sayısının yeniden artmağa başlaması 

muhakkakdır. Bu artış Cumhuriyet devrine 
kadar devam etmiştir. Fakat ·bundan sonra 
Ermeni zenginleri Beyoğluna rağbet göster- ✓ 

diklerinden, yavaş yavaş Beşiktaşdaki Erme
nilerin sayısı azalmıştır. Bugün Beşiktaşda 350 
kadar Ermeni ailesi ikamet etmektedir. 

Kilise - Kilisenin inşa tarihini tesbit ede
medik, fa.~cat 1655 den beri mevcudiyeti Erem
Y~ Çelebinin Ruznamesinden ani.aşılmaktadır 
(s. 74). Zira 1655 de Ohan adlı bir ermeni rahi
binin . Beşiktaşda ikameti kaydedilmektedir. 
Keza 7 Mayıs 1656 da, Kumkapu Surp Astvad
zadzin kilisesinde yapılan bir toplantıya, Be
şiktaş kilisesinin de ruhani ve cismani reis
lerinin iştirak ettiği kaydedilmiştir. 

Sarkis Tıbir Sarraf - Ohannesyana göre, 
ibadethane 1759 da ehemmiyetsiz bir niza.dan 
dolayı yıktırılmıştır. 

Yedikule Ermeni Hastahanesinin eski 
salnamelerinde, kilisenin geçen asrın başında 
aıhşap olarak inşa edildiği bildirilmektedir. 
1838 de ise Hassa mimarı Karabet Amira Bal
yan tarafından bugünkü şekilde kargir olarak 
yeniden yapılmıştır. · 

Mezarlık - Bugün mevcut olmayan me
zarlık Yıldız: Sarayının alt tarafüıda ·Ve Be
şiktaşın üstünde bulunmaktaydı. Arsası, eski
den aynı mezarlıkta kabri bulunan rahip Gü
reğ Manuelyan sayesinde 1776. da satın alın
mıştır. Kabristan 1849 da Karabet Amira Bal-· 
yanın himmetiyle duvarla ç~vrilmiştir. 1877 , 
de Abdülhamid tahtını Dolmabahçeden Yıl

dıza nakledince kabir taşları toprakla örtül
müş. ve mezarlık metruk hale gelmiştir. Son 
defa Yıldız Yolunun inşasiyle mezarlığın izi 
tamamen kaybolmuştur. Dr. Vahram Torkom
yana göre burada Balyanlardan maada Barut-

cubaşı Dadyanların da kabirlerine tesadüf 
edilmekteydi. • 

Mektep - Kilisenin karşısında bulunan 
mektebin geçen asrın başından beri mevcut 
olması muhtemeldir. 1820 sıralarında müder
ris Haçadur Apikyan burada hocalık _yapmış
tır. 1845. 1847 yıllarında mektep Haçatur 
Bardizyanın idar~si altında iyi ·bir se.viyede 
bulunmaktaydı. Bu tarihlerde Haçatur Mısak
yan (1815 - 1891) ve Karabet Ütücüyan (1823 • 
1904) gibi liyakatli müderrisler burada ·birin
cisi ermenice, ikincisi de tarih dersleri · ver-. 
mişlerdir. 1864 senesinde yanan ahşab bina
nın yerine Sarkis Bey Balyan'ın himmetiyle 
1866 da yeni 'bir kargir bina inşa edilmiş ve 
refikasıt müteveffa Maknıhinin hatırasına 
izafeten o tarih den iti-haren mektep <<Makruh
yan Mektebi» adını almıştır. 

Cemiyetler - Değerli müdekkik rahip 
Eprem Bogosyan'a göre -(Ermeni Kültür Ce
miyetleri Tarihi, Viyana, 1957) Beşitaşda 1858 
den 1922 tarihine kadar 21 muhtelif cemiyet 
faaliyette bulunmuştur. Bunlardan. Ma~ruh
yan Mektebinden yetişenler Derneği önce 1886 
yılında ve bilahare 1954 de yeniden tesis olun-
muştur. · 

Beşiktaşda doğmuş kaydadeğer Ermeni
ler - Bunlar meyanında muhtelif kaynaklar
dan aşağıdaki · şahısları tesbit edebildik Do
ğum sırasıyle isimlerini dercediyoruz: ,.. 

Dr. Antranik Paşa Gırcikyan (1819 -1894); 
Osmanlı Meclisi Mebusan azası, meşhur hu
kukcu ve edip Kirkor Zoıhrab (1861 - 1915); 
müdekkik Karnik Fındıklıyan (Doğumu 1862). 
Minyatürist ve mimar İstepan Akayan (1870 • 
1937); Osmanlı Devleti nazırlarından Bedros 

. Hallacyan (Doğumu 1871 de); edibe Evpime 
Avedisyan (1872 - 1950); edib, şair ve mü-dek
kik Arşak Çobanyan. (1872 -1954); edibe Mari 
Beyleryan (18.77 - 1915); şiar Heranuş Arşak

yan (1887 - 1905'). 

Beşiktaş'da ikamet eden kaydadeğer bazı 
Ermeniler - Edib Dr. Naha'bet Rusinyan 
(1819 - 1876); meşhur şair Horen Başpiskopos 
Narbey (Kalfayan) (1832 - 1892); Agop Efendi 
Gırcikyan· (1806 - 1865); Has;sa mimarı Kara
bet Amira Balyan; Osmanlı Devlet erkanın

dan Artin Paşa Dadyan (1~30 - 1901). 

· Kevork Pamukciyan 
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BEŞİKTAŞ. DAİRELİLER İstanbul 
Bel~diye daireleri yangın tulumbacı teşkilatı 
arasında namlı bir ekip (B.: Tulumbacılar) .. 

BEŞİKTA,ŞDA LAZ YAMAKLAR VAK'~ 
ASI - 1808 de Üçüncü Sultan Selimin padi
şahlıkdan çekilmeğe. mecbur Jcalması ve Dör
düncü Sultan Mustafanın tahta oturtulduğu 
Boğaz Yamaklarının kıyamı i\e başlamış Ye
niçeri İhtilalinden sonra, Alemdar Mustafa 
Paşanın İstanbula gelip yeni bir saltanat dar
besi ile İkinci Sultan Mahmudun padişahlığı
nı ilan edeceği zamana kadar geçen anarşi 
devrinde olmuş bir vak'adır; ki o günlerde söz 
ayağa düşmüş, yalın ayaklı, yalın ayağı yarım 

papuçlu baldırı çıplak laz yamaklarla yeniçe
riler, yeniçerilik güder hayta, hezele, uygun
suz eşirra kabadayılık ve zorbalık, şehir -şe

kaaveti yolunda birer kaldırım padişaıhi geçi
nirlerdi; yağmagerlik, alenen ırza,' namusa 
tecavüz, sarhoşluk vadisinde envai kepazelik 
ve şenaat vekaayii adiyeden olmuşdu. 

Sultan Mustafa o yılın Regaaib Gecesin
den sonra, kandil vesilesi ile, Beşiktaşda Gül
şenabad adı ile anılan sahilsarayında oturan 
kız kardeşi Esma Sultanı ziyarete gelmişdi. 
Gülşenabad Sahilsarayının hemen yanı başın
da da Beşiktaş Mevlevihanesi vardı, ki son
raları bu sahilsaray ile iMevlevihanenin ye
rine Çırağ an Sarayı inşa edilmişdir. 

O gün Mevlevihanenin ayin günü oldu~ 
ğundan oraları ve ·bilhassa az yukarda Yahya 
Efendi Dergahı, bu dergah yanında Yahya 
Efendi Meydanı denilen mesire saha• kadın er
kek, çoluk çocukla dolu idi. Bir sıra ihtilal 
zorbabaşısı Kabakcı Mustafanın baldırı çıplak 

askerlerinden Boğaz Kalesi yamağı iki nefer 
laz zil zurna sarhoş olarak çıka geldiler ve 
gelir gelmez kadınlara sarkıntılık, tecavüz et
tiler; ortalık derhal karışıverdi, bir feryadü 
figan yükseldi. .Padişahın maiyetinden bir kaç 
kişi halkı teskine, rezil sarhoş yamakları da 
oradan defetmeğe çalışdılar, fakat iki laz he
men silahlarına davrandılar; bunun üzerine 
Esma Sultan Yalısının muhafızı bostancılar

dan yardım istendi, bostancıların geldiğini 
gören yamaklar tabancalarını onların üzerine 
bo~alttılar, bu sefer de silah sesine o civarda 
dolaşma,kta olan bir kaç yamak daha köşub 
geldi, bostancılar da silahla mukabele edince 
ortalık büsbütün karışdı; halk adeta birbirini 
çiğneyerek kaçmaya başladı; neticede yamak-

dan bir kaçı yaralandı, üç bostancı neferi öl
dü, dört bostancı da yaralandı. Lazlar yaralı
larını alub gittiler, yapdıkları şenaat ve dört 
bostancı neferinin kanı yanlarında kaldı, adli 
takibat yapılmadı, dört garibin ölmesi ile 
vak'anın kapanması devrin aciz içindeki hüku
metince nimet bilindi (B.: Mustafa Ağa, K:ı

ba:kcı; Boğaz Yamakları; Selim III; Mustafa 
IV; Mustafa Paşa, Alemdar; Büyükdere Ye
mini; Yeniçeriler). 

Hüsnü Kınaylı 

BEŞİKTAŞ DEĞİRMEN SOKAĞI - Mers 
kez nahiyesinin Cihannüma Mahallesi sokakla
rındandır. Hasfırın Caddesi ile Muhtarıevvel 
ve Salihefendi Sokakları arasında uzanır, bir 
aralık sokakdır. 

Beşiktaş - Yıldız - Zincirlikuyu yolunun 
açılması ile bir yanı istimlak edilerek bu ge
niş caddeye katılmışdır (kasım 1960). 

Hakkı Göktürk 

BEŞİKTAŞ DERESİ - Zamanımızda mev
cud olmayan, . tahminimize göre Beşiktaşda 

Akaaretlerin inşası sırasında doldurulmuş olı:ı.

cakdır. Dolmabahçe tarafından gelip Ortakö
ye doğru giden ana boğaz caddesi bu dereyi 
. Beşiktaş Köprüsü denilen bir taş köprü\ ile 
aşardı (B.: Beşiktaş Köprüsü). Hi~ri 1226 ce
maziyelevvelinfrı yirmialtıncı salı gecesi (18 
Temmuz 1811)' sabaha karşı başlayan ve git
tikce şiddetlenerek bir tufan halini alan yağ
murda civarındaki dik yokuşlardan inen sel-· 
lerle taşmış, üzerindeki taş köprüyü yıkmış, 
köprü 'başında bulunan ve «İskele Hamamı» 
yahud <<Köprü Hamamı» isimleri ile. anılan 
meşhur çifte hamamın da erkekler kısmını 
basarak hamamda bulunan müşteri ve hamam 
uşaklarından beş on kişinin •boğulmasına se
bep olmuşdu (B.: Beşiktaş İskele ~amamı). 

BEŞİKTAŞ İSKELE HAMAMI - On al
tıncı asırda yapılmış Mimar Sinanın eseri ve 

. İstanbul hamamlarının en güzellerinden biri 
, idi;· 1957 - 1958 arasında, «Menderes imarı» 
adı verilen ve Türk İstanbulun üzerinden kor
kunç bir tayfun, barbar Vandal akını gibi ge
çen kör kazmanın kurbanı sanat- şaheseri bir 
yapı; yıkılması için zannederiz -ki salahiyetli 
bir kuruldan, yahud ilmi otorite bilinen bir şa
hısdan, fani ceberuta hasis, pis kaygularla zelil 
inkiyadın eseri bir höccet alınmış ola<!akdır, 
bir dahinin eseri olan bu hamam, yıkdıranı ve 
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Beşiktaş İskele 
Hamamı, ' 1956 
(Resim: Nezih) 

yıkılmasına cevaz v,es 
reni, verenleri, · o tüy-

, ler ürpertici vanda-. 
lizmin yokettıği ecdad 
yadigarı yüzlerce yapı 
ile beraber kıyamete 
kadar lanetle andıra

n ~akdır. 
· 11 Banisi Kapdanı 

J~ derya Sinan Paşadır; 
Beşikfaşda, hamamın 

az ilerisindeki camii 
ile beraber yapılmış~ 
tır. (B. : Sinanpaşa Ca
mii). Bir çifte hamam
dı; gerideki sırtlardan 
inip hamamın hemen 
yanından geçip d~nize 
kavuşan Be_şiktaşA)e

res_inin üstündeki taş 
köprünün başında ol
duğu ıçın vaktiyle 
«Beşiktaş Köprü Ha
mamı» adı ile -de ani, 

Beşiktaş İskele Hama
mının Camekanı, 1956 

(Resim : Nezih) 
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lırdı. Erkekler ·kısmı, geniş ve 
sekiz köşeli bir göbek taşı etra
fında dört halvet ile ilç sofadan 
mürekkepdi. 

BESİKTAS İSKELE HA-. . 
MAMINDA SEL VAK' ASI --
Hicri 1226 y.,ılında Beşiktaş İske-
le Hamamı ·bir sel faciasına sah
ne oldu, Cemaziyelevvelin yirmi 
altıncı salı gecesi (18 Temmuz 
1811) Beyoğlunda bir yangın 

çıkmıştı, · birçok ev ve dükkan 
yanmak-da iken sabaha karşı şid
detli bir yağmur başladı, tufan· 
halini aldı, dik yokuşlardan inen 
seller hemen. bütün Beşiktaşı 

basdı, bu arada Beşiktaş Deresi 
üzerinde ve ham~mın yani ba
şındaki taş köprü de yıkıldı, ha-
mamı da sel basdı. Şöyle ki bu 
çifte hamamın kadınlar kısmı 

gece kapalı ve boşdu, erkekler 
hamamında ise ·bazı müşteriler 

ile natı'r, dellak ve külhancı ·be
kar hamam uşakları yatmakta 
idi, bunların bir kısmı afetin ba-
. şında hamamdan · çrkıp kaçmış, 

- 2581 ;._ 

bir kısmı da hamam kapusunu ,,
1 

,
111 

, 

kapayarak c a m e k a n d a , ı;, 1 

yağmurun dinmesini bekliyordu, ~lW~ 
kapı selin tazyikine dayanamıya- -~~~~V 
rak açılôı, hamamı su basdı ve 

BEŞİKTAŞ İSKELE HAMAMI 

Beşiktaş İskele Hama mının yıkanma kısmı, 1956 (Resim : Nezih) 

Beşiktaş İskele Hamamı yıkılır iken 
Resim : Bülend Şeren) 

'::... -- ~ -+::,;_· -~~~ ..:.: . 
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BEŞİKTAŞ İSKELESİ MESCİDİ - 2582 - İSTANBUL 

pek kısa bir zamanda camekanın kubbesi hi
zasına kadar çıkdı, hamamda kalmış olan 
uşaklarla müşterilerden hiç biri kurtulamadı, 
·boğuldular. 

BESİKTAS İSKELESİ MESCİDİ - Be
şiktaş-da· vapu; iskelesi yakınında Barbaros 
Hayreddin Paşanın Türbesi y~nında idi; bü
yük türk amiralinin türbeseni meydana çıkar
mak için etrafındaki bütün yapıların yıkıldığı 
.sırada kaldırılmıştır, ki bu mescid ile ·beraber 
bitişiğinde bulunan İkinci Abdülhamid devri
nin meşhur Beşiktaş muhafızı Hasan Paşanın 
türbesi de yıktırılmış, Hasan Paşanıp kemik
leri Yahyaefendi mezarlığına nakledilmişdir. 

Beşiktaş İskele Mescidinin binası hak
kında kagir -mi, ahşab niı, en küçük bir bilgi 
edinilemedi; o civarı gösterir eski bir fotoğ
raf da bulunamadı. 

· Hadikatül Cev§.mi f evkaani bir mescid 
olduğuni Birinci Sultan Abdulhaınid zaına
nmda mektu:bi kalemi katiblerinden Mehıned 
Sadık Efendi adında bir zat tarafından ·yaptı
rılınış olduğunu, banisinin Üsküdarda medfun 
olduğunu söylüyor. 

BibL : Hadikatül . Cevami, II; Hakkı Göktürk, 
gezi notu. 

BESİKTAS JİMNASTİK KULÜBÜ -
Futbol {a:kımı ·birinci' kümenin en kuvvetli ta
kımlarından olan İstanbulun en büyük spor 
kulüblerinden biri; Fenerbağçe ve Galatasa
rayı Kulübleri gibi ınensubları ve . hararet
li taraftarları pek -çokdur ve yalmz İstan
bula münhasır kalmayub Türkiyenin en kü
çük 'bir kasabasında dahi bulunur; sadece 
«Beşiktaş», hazan «BJK», harfli taraftarları
nın ağzında da siyah ve yeyaz forma rengin
den mülhem olarak «Kara Kartallar» . -diye 
anılır. 

Kulübün aşağıdaki tarihcesini Türk An
siklopedisinden alıyo

ruz (T. A. «Beşiktaş 

Gençlik Ku_lübü» diye 
kaydeder): 

« 1903 yılında Be
şiktaş Jim:q~stik Ku
lübün kurucuları ara
sında emekli subay 
Fuad Balkan (Eskrim-
ci Fuad), emekli süva, Beşiktaş Jimnastik 
ri subayı Ahmed Fet- Kulübü arması 

keri (gür.eşçi); il~ idarecilerinin arasın d:.\ 
Serasker Riza Paşa zade Şükrü Paşa, Şevket 
Cenani, Fuad Balkan, Mazhar Kazancı, Ziya 
Karamürsel ve Mahmud Naci Beyler bulun
muştur. Beşiktaştaki stadyoma adı verilmiş. 

olan rahmetli Seref Bey de kıymetli idareciler 
arasında anılni'aya değer bir şaıhsiyettir. 

«Kulübün Beşiktaşda Çırağan Şeref Stadı 
adında bir stadyomu ile Beşiktaşda Spor (Aka
retler) Caddesinde bir lokali vardır . 

«1923 yılından sonra çok genişleyen ku
lüb, başda futbol olmak üzere atletizm, güreş, 
-boks eskrim ve su sporları kollarında çalış-' . 

malarını arttırmış, iyi sporcular yetiştirmek 

için ,büyük gayretler harcamış, 'bu yolda ba
şarı da kazanmıştır. 

.«1924, 1938 -1942 (beş yıl devamlı), 1944, 
1946, 1949, 1950 yillarında İstanbul futbol 
şampiyonu; 1934 ve 1951 yıllarında Türkiye 
futbol şampiyonu olmuş; 1945, 1937 yılların
da da Ankarada 19 Mayıs .Stadyomunda. yapı
lan Başbakanlık Kupası futbol maçlarını ka
zanmıştır. 

<<_Memleket sporunun kalkınmasında bü
yük yardımları görülen B. G .. K. İstanbulun 
diğer kulübleri ile: birlikde yab'ancı memleket
lerle spor temasları sağlamış, bilhassa Orta 
Avrupa kulil'bleri ile sık sık futbol karşılaş
maları yapmış ve iyi sonuçlar almışdır. Türk 
futbolünü Amerikada ilk defa B.Ğ.K., 1950 . 
yılinda başarılı 'bir şekilde temsil etmiştir. 

«Türkiye milli · futbol takımlarında dai
ma geniş ölçüde yer al-maktadır. Hatta 'bazı 
(beşiktaşlı futbolcuları) futbolda ileri seviye
de bulunan İtlayan Kulübleri profesyonel ola
rak takımların-da oynatmışlardır. B.G.K., mem
leketimizde 1951 yılında başlayan profesyo
nel futbol hareketine katılan i1k kulüblerimiz
dendir» (Türk Ansiklopedisi; 1951). 

BESİKTAS l{ERVANSARA YI. -:- İstan-. . . 

bulda tek örneği kalmamış kervansaraylar
dan biridir; bu kasabanın sabilsaraylarla :tle
zenib yazlık bir zevkli safa yeri olarak inki
şaf ettiği L~le Devrinde yı:ktırılmış olması 
muhtemeldir; onaltıncı asrın namlı kaptan-

/ 

paşalarından Koca Sinan Paşa tarafından 
büyük camii ile beraber yaptırılmış olduğu. 
tahmin olunabilir. Onyedinci asır ortasında 
duruyordu, Evliya Çelebi Beşiktaşdan bahse
derken: ~İskele ·başında gelip giden misafir
lerin kondukları bir Kervansaray vardır, çün-
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kü bu· Beşiktaş ·iskelesi Rumelinden Anado
luya sevk olunaca,k · askerin Üsküdara geçece
ği bir bentler iskeledir» diyor. Bu kervansa
ray hakkında rastladığımız tek kayıddır. 

Bibl. : Evliya Çelebi, Seyyahatname I. 

BEŞİKTAŞ KIZ RÜŞDİYESİ - İstanbu
lun ilk. kız mekteblerinden biridir; hicri 1319 
(Miladi 1901 - 1902) Maarif Salnamesinden 
118 öğrencisi bulunduğunu, muallim kadrosu 
nun da 6 kişi olduğunu öğreniyoruz . Mektebin 
tarihçesi hakkında başka bilgi edinilemedi (B.: 
Rüşdiye Mektebleri). 

Bibl. : O. N. Ergin , Türkiye Maarif Tarihi, 111. 

BESİKTAS KİRECHA.NESİ SOKAĞI-'-· 
• .:ı, . ' .:ı, . . 

Merkez nahiyesinin Vişnezadı;ı, Mahallesinde-
dir;. 1934 Belediye Şehir Rehberinde Çatlak
çeşme Sokağı ile bir meydancık ara~ında uza
nır gösterilmişdir; sağ kolda Dibekçikamil 
Sokağına bir gecidi, sol kolda da Hacıhilid
bey Sokağı ile bir ~avuşağı vardır; yerinde ise, 
nıbekcikamil Sokağına olan geçidi bir arsadır, 
yol değildir; ve ancak Ha<!Ihalid kavuşağının 
azıcık ötesine kadar gider, ilerisi yeni bir so
kakdır. 

İki araba geçebilecek genişlikde, paket 
taşı döşeli ve dikce bir yokuşdur. Evleri en 
çok ikişer katlı, kagir ahşa·b karışıkdır: bazı
ları ·bağçelidir; sağlı sollu kapu numaralı 2 -
16 ve 1 - 11 dir (kasım 1960). 

Hakkı Göktürk 

BEŞİKTAŞ KÖPRÜSÜ - Zamanımızda 
mevcud olmayan, tahminimize göre Beşiktaş
da akaaretıerin inşası sırasında doldurulmuş 

olan Beşiktaş Deresinin üstünde, derenin de- · 
nize döküleceği yere yakın, bir güzel yapı 

olan Beşiktaş İskele Hamamının hemen yani 
başında, Dolmabağçe tarafından gelip Orta
köye doğru giden ana boğaz caddesinin de 
üzerinde idi, cadde köprünün üstünden geçer
di; hatta, son yıllarda Menderes İmarı adı ve
rilen ve türk İstanbulun üzerinden korkunç bir 
tayfun, barbar Vanda~ akını gibi geçen· kör 
kazmanın kurbanlarından biri olarak yıkılmış 
olan o güzel çifte hamanın bir adı da bu köp
rüye nisbetle Köprü Hamamı idi. 

Beşiktaş •Köprüsünün ne zan\an yapıldığı 
tesbit edilemedi, bir resmini de bufamadık, 
çok eski, belki de hir on altıncı asır yapısı 

olabilir; Beşiktaşın geniş ölçüde imar edildi
ği Lale Devrinde tecdiden inşa edildiği de tah-

BEŞİKTAŞLI (Kemal) 

min olunabij.ir. Cevdet Tarihinde hicri 1226 
vekaayii arasında cemaziyelevvelin yirmi al
tıncı salı gecesi (18 Temmuz 1811) sabaha 
karşı ·başlayan ve tufanı andıran yağmurda 

arkadaki yokuşlardan inen sellerin şiddetine 
dayanamıyarak yıkıldığı, afetden sonra da 
bu köprünün tecdiden inşası için devrin padi
şahı İkinci Sultan Mahmud tarafından emir 
verildiği yazılıdır. 

Bibi. : Cevdet Tarihi, XII. 

BEŞİKTAŞLI (Kemal) - Piyasanın nam
lı hanendelerinden; 1905 de Selanikde doğ
du, Balkan harbinde İstanbula hicret eden 
ailesi Beşiktaşda yerleşdi; İttihad ve Terakki 
M~ktebi ile Gaziosmanpaşa Lisesinde okudu. 
Musikiye karşı büyük, derin alakası vardı, 
Beşiktaş Musiki Cemiyetine girdi, Neyzen İh
san Bey merhum ile Ali Riza Şengel'in tale
besi oldu; Liseyi 'bitirdikten sonra da adliye
de bir memOriyet ile hayata atıldı, ki devlet 
kapusundaki hizmete, 1954 yılında İstanbul 
Başsavcılığı Başkatipliğinden emekliye ayrı
lıncaya kadar devam etti. 

Sanat hayatına gelince, piyasaµın ;birin
ci sınıf saz takımlarında hanendelik yapdı. 
İstanbul Radyosunun ilk kuruluşunda Radyo 
Şirketinde iki sene, «Bedayii MOsiki» ve ~Mah-. 
fili Musiki» heyetlerinde toplu ve yalnız ola
rak okudu. Tanburi Salahaddin Pınar ve Ü di . 

_ Şerif İçliden feyz alarak mitsiki bilgisini ge
nişletti. 

Kemal Beşiktaşlıyı ilk defa Sahibinin 
Sesi gramofon şirketine götürüp tanıtan ve 
plaklara okumasını sağlayan Kemani Artaki 
Candan oldu. Kemani Necati Tokyay ve· Sala
hadgin Pınar ile birlikte Çamlıcanın meşhur 
Subaşı Mesiresinde -
cuma ve pazar günİeri 
fasıl yaparlardı; Hafız 

Sadeddinin Karadeniz 
türkülerini . ve muhte
lif tanınmış .bestekar
ların .eserlerini Sahi
binin: Sesi, . Odeon, ve 
Columbia plaklarına 

okudu. 
Taklid sanatında 

da hüner sahibidir; 
onbeş kadar da o yol
da monoloğ plağı dol
durmuştur. 

Kemal Beşiktaşlı 
(Resim : B. Şeren) 
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Piyasada ·hanendelik yaptığı gazinolar 
arasında Küçük Çiftlik Parkı, Tepebaşı Gazi
nosu, Cumhuriyet Gazinosu, Maksim, Kaza-b
ka, Bebek Gazinosu ilk hatıra gelenleı'dir. 

1960 yılı yaz mevsiminde Emirganda Bel
vü Gazinosunda, 1960 - 1961 kış mevsiminde 
Taksimde Yeni Maksim Gazinosunda okumuş
dur. 

Munis;· iddiasız, sohbeti tatlı, muhitinde 
sevilen •bir sanatkardır. Kalem diline verecek 
olsa, verebilse, musiki tarihimizin edebiyatı 

için çok kıymetli hatıralara sahib olduğu mu
hakkaktır. 

Hakkı Göktürk 

BEŞİKTAŞLİYAN (Mıkırdıç) - Orrdoku
z\ıncu asır Ermeni Edebiyatının en büyük 
lirik şairlerinden ve ilk Ermeni piyes müellif
lerinden ·biridir 1828 de İstanbul'da doğmuş 
ve 29 Kasım 1868 . de Orta,köyde vefat etmiş
. tir. Şişli Ermeni Katolik mezarlığında med
fundur. 

Mıkırdiç Beşiktaşlıyan katolik mezhebine 
mensup fakir ·bir ailenin evladı-dır. Pederi 
Rafayel adlı bit' terzidir. Annesi Fulik, genç 
yaşta amansız bir hastalığın kurbanı olmuş
tur. Pederi de bir müddet sonra vefat etmiş
tir. 

İlk tahsilini Sakızağacındaki Mıhitarist 
rahiplerinin mektebinde yapan Beşiktaşlıyan'
ın zeıkasını gören I:ıocaları onu 1839 da Padua
da'ki Muradyan mektebine göndermişlerdir. 

Bura:da Alişan ve Pakraduni gi'bi dünyaca meş
hur şair ve ediplerin tal~besLolmuş ve onların 
tesiri altında kalmıştır. 1845 de, mezkur mek
tepten parlak surette mezun olduktan sonra 

. aynı yıl · İstanbula 
a v d .e t etmiştir. 

Kendini tedrisata 
hasreden Beşiktaş

lıyan, önce Orta
köydeki Ermeni 

• zengin ailelerinin 
çocuklarına hususi 
dersler vermeğe 

başlamış ve mütea
kfüen de aynı semt-
teki Tarmarrçatz, 
Lusavorçyan ve 
Hıripsimyantz tes
miye olunan mek-

M. Beşiktaşliyaiı 

· (Resim : B. Şeren) 

teplerde ermenice ve fransızca lisanlarını 

· okutmuştur. Bu esnada, zamanının . en ileri · 
. gelen Ermeni şahsiyetlerinden olan Dr. Ov
sep Şişmanyan (1822 - 1888) ve bilhassa Kirkor 
Odyan (1834 - 1887) gibi kimselerle -dostluk te
sis etmiştir. 

Beşiktaşlıyan bir müddet sonra Ortaköy
deki Lusavorçyan Mektebinde temsiller ver
meğe ·paşlamıştır. 1856 da, onun gayretleriyle 
mezkur semtte ·bir tiyatro heyeti teşekkül et
miştir. 1867 de, ayn\ mahalde Hayırsever 

Cemiyeti tarafından tesis edilen _tiyatrod=ı 

önceleri umumiyetle Beşiktaşlıyan'ın · eserle
ri temsil edilmiştir. 

İçli şair 1867 yılı sonbaharında n:ıüptela 
olduğu amansıı hastalığın tesiriyle yatağa 

düşmüştür. A. Nora-dunkyan onu hava tebdili 
için Büyük Adaya götürmüşse de, rütubet do
layısiyle doktorların tavsiyesi üzerine Beyoğ~ 
luna naklolunmuştur. Dr. Şişmanyan ise, tek
rar . onu Ortaköy deki eski evine naklettirmiş~ 
tir. Beşiktaşlıyan burada, Taşmerdiven yo
koşundaki köhne ~vinde hayata gözlerini yum
muştur. 

Büyük şairin genç sayılacak ,bir yaşta 

üfulüne Amil olan pir se'bep de, vaktmda tale
;beleri arasında bulunan ve S.V. rumuzu ile 
zikrolunan çok güzel, çok cazib ve çok zeki 
bir . kıza karşı ömrünün sonuna kadar besle
diği ve karşılık görmediği bedbaht aşkıdır. 
«Beni hatırla ,bakire», «Müsaade et», «Beni 
affet ·bakire>>, «Kemançe v.e makber», «Ölüm 
arifesinde yazılmış», «Son ahüzar» gibi jçli 
şiirlerini hep onun için yazmıştır. 

Beşiktaşliyan cemiyet hayatında da mü
him hizmetlerde bulunmuştur. Ermeni cemaa
tine ait birçok cemiyetlerin kuruluşunda mü
him rol oynamıştır. Ezcümle, 1846 da, S. He
kimyan ve G. Karakaş'la birlikte «Hamazk
yatz» adlı cemiyetin müessislerinden 1biri ol~ 
muştur; en hararetli nutuklarından ~irkaçını 
bu cemiyetin toplantı salonunda irad etmiş
tir. İşbu cemiyet Hasunyan adlı kardinalın 
muzır faaliyetine ,karşı mücadeleye girişmi~

tir. 1860 da ise, <<Parekordzakan» (Hayırsever) 
· adlı cemiyetin müteşebbislerinden ve başlıca 
kurucuları arasında bulunmuştur. Aynı yıld:ı 

tesis olunan Murad-Rapayelyan l\1ektebind\!!n 
yetişenler -derneğinin de en faal Azalarından' 
biri idi. 

Beşiktaşlıyan aynı zamanda musiki ala-
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_nında da faaliyette •bulunmuştur. 1862 de 
kurulan bir musiki cemiyetinin azaları arasın
da onun da ismine tesadüf etmekteyiz. Bu 
cemiyet tarafından, 1861-1863 yıllarında 

«Kınar Haykakan» (Ermeni kemançesi) adlı 

yarım aylık -bir gazete çıkartılmışdır ki, .neş-. 

riyatını Dikran Çuhacıyan (1836 - 1898), Kap
riyel Eranyan (1827 - 1862) ve· Nikoğos Taş 
çıyan (1836 -1885) gibi zamanının en ünlü mu
sikişinasları tedvir etmişlerdir. 

-Beşiktaşlıyan'ın şiirlerine gelince, bunları 
üç kısma ayırabiliriz. Bir.inci kısımda, lirik 
şiirleri, ikincisinde mersiyeleri, üçüncüsün· 
de ise destanları bulunmaktadır. . \Birinciler 
meyanında ezcümle, «İlkbahar», «Sonbahar», 
«Alemdağ», <<Avq.et», «Yuşa - Dede tepesinde 
bir gezinti» zikrolunabilir. İkincilerden ise, 
bilhassa Muradyan Mektebinde sınıf arkadaş
ları olan ve genç yaşta ölen Bedros V oskyan' -
ın ve Agop Çamiçyan'ın, keza Evpime adlı bir 
kızın -hatıralarına matuf mersiyler kaydedil
meğe değer_. Bunlardan birincisi ve üçüncüsü 
yüksek usl(lbla ve eski ermenice ile 'kaleme 
alınmıştır. 

Bazı şiirlerini «Hırant» mahlasiyle İII'!; 

zalayan ··Beşiktaşlıyan Türkiyede Tiyatronun 
kuruluşu ve inkişafında gerek telif ettiği tari
hi piyeslerle, gerekse bir rejisör ve hatta bir 
aktör sıfatiyle ehemmiyetli rol oynamıştır. 

İki vodvil de ·bırakmış olan namlı şair rahat
sızlığı dolayısiyle 1862 den sonra sahneyi 
terketmek mecburiyetinde kalmıştır. 

Beşiktaşlıyan hakkında ·bizce malum üç 
mühim eser neşredilmiştir. Bunlardan birin
cisi, «Beşiktaşlıyan'ın Edebiyatı» 1870,_ de Dr. 
Şişmanyan'ın (Dzerentz) teşebbüsü ve Murad
Rapayelyan Mektebinden yetişenler derneği-. 
nin himmetiyle intişar · etmiştir. İkincisi, 
1904 de Arşak Ço·banyan (1872-1954) tarafın
dan Paris'de neşredilen «Mıkırdıç Beşiktaşlı• 
yım'ın şiirleri ve nutukları» adlı eserdir. 
Üçüncüsü ise, Arakel Biberyan (1854 -1923) 
tarafından hazırlanıp 1914 -de İstanbulda ta-
bedilen «M. Beşiktaşlıyan'a abide» adlı kitap
tır_ ki, 1burada mümtaz şair bütün cepheleriyle 
metodik bir şekilde tetkik ve tahlil edilmekte 
v.e ·şiirlerinin mühim bir kısmını da ihtiva et
mektedir. İşbu -eser, ·bu makalede ·başlıca kay
nağımız olmuştur. 

1932 de Fransa'nın Sevres şeıhrinde bu
lunan Murad-Jtapayelyan mektebinin yeni 

yapılan tiyatro salonu büyük şairin hatırasına 
izafeten <<Mıkırdiç Beşiktaşlıyan>> tesmiye 

- olunmuştur. 
Kevork Pamukciyaıı 

BESİKTAS MEVLEVİHANESl - Zama
nımızda, Çırağ;n Sarayının bulunduğu yerde 
İstanbulun ·büyük dergahlarından ibiri idi; 
onyedinci asır t,aşlarında kurulmuş olub iki 
buçuk asırlık z~ngin bir tekke hayatına sahne 
olduJdan sonra Sultan Abdülaziz tarafından 

yeri Çırağan Sarayı için alınarak 1868 de Maç
kada inşa edilen yeni bir mevlevihaneye nak
ledilmiş, az sonra orada da _Maçka Kışlasının 
yapılması· kararlaşdığmdan dergah Hallede 
Bahariyeye kaldırılmışdır (B.: Bahariye Mev-
levihanesi). . _ 

Midhat Bahari Beytur İstanbul Ansiklo
pedisine Bahariye Mevlevihanesi hakkında 

vediği notlarda Beşiktaş Mevlevihanesinin ku
ruluşunu· şöyle anlatıyor.:· 
· «Beşiktaş Mevlevihanesi hicri 1031, mi
ladi 1613 tarihinde Kapdanıderya Uhrili HÜ· 
seyin Paşa tarafından kurulmuşdur. Şöyle iki, 
Donanmayi Hümayun ile Akdeniz seferinden 
-dönen· Hüseyin · Paşa Geliboluya uğradığında 
oradaki şeyhleri ziyaret eder, oradan kalkıp 
İstanbula doğru hareketinde şiddetli bir poy
razla karşı\aşan - donanma Boğazdan çıkıp 

Marmaraya giremez, geri döner, ·bu teşebbüs 
üç defa tekrarlanır, gemiler Boğaz ağzına ge
lince fırtına başlar, Hasan Paşa Gelrboluda -
erenlerden birini ziyareti unuttuk galiba, bu 
onun gönül kırıklığı eseridir der, sorduğun-da 
Mevlevi Şeyhi Ağazade Mehmad Dede Efen
diyi_ unuttunuz derler, Kaptanpaşa Ağazadeye 
giderek kusurunun affını rica. eder. Mehmed 
Dede donanmanın Marmaraya selametle açıl
ması için dua ettikten başka Hüseyin Paşanın 
yakında sa·dırazam olacağını da müjdeler. 
Dediği çıkar, Uhrili Hüseyin Paşa hem sadı
razam, hem de damad olur, bunun üzerine pa
şa bir şükran borcu olarak Beşiktaş Mevlevi-
hanesini yapdırır, şeyhliğine de Ge~i.ıbolulu 
AğazadeMehmed Dedeyi tayin eder (B.: Hüse
yin Paşa, -Uhrili). · 

«Ağazade bu dergahda ilk mukabeleyi 
bir çarşamba günü yapdığmdan mevlevihane
nin Maçka.ya, oradan da Bahariyeye naklinde 
de mukabele günleri -çarşamba ola gelmişdir. 

<<Ağzade Beşiktaş şeyhi olduktan sonra 
Geliboluyu 1bırakmamış, ·bir yelkenli kayığı 
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varmış, nöbetle, bir çarşamba İstanbulda, öbür 
çarşamba Geliboluda 1bulunur, ve kendi kayı
ğı ile gidip gelirmiş. Bu kayığın küçük ·bir mo
deli yapılarak Beşiktaş Mevlevihanesinin se
mahanesi tavanına asılmış, iki asırdan fazla 
orada durmuş, Galata Mevlevihanesi şeyhi Ah
ıned · Celaleddin Dede Efendi bizzat gördüğü
nü, dergahın Maçkaya nakline -kadar orada 
durduğunu söylerdi. Nakilde kaybolmuşdur, 
kim almışdır, ne olmuşdur öğrenilemedi. 

«1613 den 1868 tarihine kadar ~~iktaş 
Mevlevihanesinde şeyhlik yapan zatler şun

lardır: 1- Ağazade Mehmed Dede; 2- Şa

tır Mehmed Dede; 3- Ramazan Dede; 4- • 
Hasan Dede; 5- Naci Ahmed Dede; 6--,. 
ÇengiYusuf Dede; 7- Mehmed Memiş Dede; 
8- Ahmed Dede; 9- Seyyid Mehıned Sadık 
Dede; 10- Abdülahad Dede; 11- Hacı Ah
med Dede; 1?- Zühdi Yusuf ıDede; 13-
Seyyid Mahmud Dede; 14- Seyyid Abdülka
dir Dede; 15- Mehıned Said Dede; 16-
Hasan Nazif Dede. 

«Ağazade Mehıned, Seyyid Atdülkaadir, 
Mehmed Said ve Hasan Nazif Dede Efendiler
den gayri on iki şeyh Çırağan Sarayında ıned
fundurlar. Ağazade Mehmed Dede Gelibolu 
Mevlevihanesinde, Seyyid Abdülkaadir Üskü
dar Mevlevihanesinde, Mehmed Said ve Hasan 
Nazif Dede Efendiler de Bahariye. Mevleviha
nesinde medfundurlar. 

«Seyyid Abdülkaadir Dede Efendinin · 
şeyhliği zamanında İkinci (Sultan Mahmud · 
eski Çırağan Sarayını genişletmek istemiş, 

mevlevihanenin yerini saraya ilhak etmiş, 

Mevlevihaneyi de saraya bitişik olan Müsahib 
Abdi Beyin yalısına nakletınişdir. 

«İkinci Sultan Maıhınud mazer.eti olmadık
ça her mukaabele günü dergaha gelir, mukaa
beleden sonra da Seyyid Abdülkaadir Dede 
Efendi ile müsa,habede bulunurmuş ve Çıra

ğan Sarayı dahilinde kalmış olan mevlevi de
delerinin kabirlerinde de her gece -kandiller 
yakdırırmış. -. 

«Mehmed Said Dede Efendinin . vefatında 
şehliğe oğlu Neyzen Yusuf Paşayı getirmek 
istemişler, Sultan Abdülmecid ınızıkayi hüma
yunda bulunan Yusuf Paşaya izin vermemiş, 
Yusuf Paşa şeyhlik hakkından vazgeçmeğe 

mecbur kalmış, Beşiktaş Mevlevihanesi şeyh
liğine Hasan Nazif Dede Efendi tavin edil
mişdir. 

«Nazif Dedenin şeyhliği ·dokuz sene 1851-
1860 sürmüşdür; vefatında henüz sekiz ya
şında bulunan oğlu Hasan Fahri Dede şeyh 
olmuş, Raşid Dede de çocuğa naib tayin edil
mişdir. Beşiktaş Mevlevihanesinin Beşi-ktaş

dan Maçkaya nakli ·bu Raşid Dedenin naibliği 
zamanına rastladığı içindir ki Beşiktaş Derga
hında şeyhlik yapanlar arasında bu zat ile ve
sayet altındaki çocuk şeyhin adını koymadık.» 

Evliya Çelebi Beş'i,ktaş Mevlevihanesini 
şöyle tasvir ediyor: 

«Beşiktaş Mevlevihane Tekkesi lebi der
yada olub seına'hanesi deryaya nazır fevkaa~ 
ni bir mevlevihanedir, İstanbulda ve gayri. 
diyarda misli yokdur. Sema'hanesi bir musan
na tavan kubbei la'lgundur ki şimdiki üstad
lar ana nazir kubbe inşa edemezler,· fukara 
hücreleri garb tarafındadır. Sema'hanenin 
meydanı serapa ceviz levhalarla müzeyyen ve 
üç tarafı billur ve necef taşları ile münakkaş~ 
dır. Şeyhi mübarek Hasan Dededir, zamanı~ 
mızda yüzon. yaşında müstecabüdda've bir zat 
idi. Mukaabele günlerı kürsi~e Mesneviişerif 
okur iken keıtdilerine ·bir vecid gelir: - Bu 
8ece dersimizi hazreti Mevlana.dan ·böylece al
dık, ihvanı safa.yada ,öyle takrir ediyoruz! der
dL Vefatında yerine Neyzen Derviş Yusuf Ce
lali. şeyh oldu. Mesnevi takririnde bir kaç 
kere mest olub kendilerini kürsiden aşağı fu
karası üzerine atıp çarhı devvar gibi sema et
tiği görülmüşdür. Çaldığı ney hakkaa-ki uşşa
kı mest ederdi». 

Silah dar Fındıklılı· Mehmed Ağa kendi 
adına müs'betle anılan tarihinin hicri 1097 
(miladi 1681 - 1686) yılı vak'aları arasında bir 
mevlevi muhibbi olan Dördüncü Sultan Meh-. 
medin haftada iki gün Beşiktaş Mevlevihane~ 
sine giderek «Mesneviişerif» dinlediğini, se
ma' seyrettiğini, iç hazineden dedelere ten-. 
nure kesdirdiğini, miriden de, dergaha et, ek
mek yağ ve pirinç verdiğini yazıyor. 

Hadikatül Cevami Beşiktaş Mevleviha-· 
nesinin bidayetde yalnız bir semahane - mes
cidden ibaret olduğunu, muthağı dahi bulun
madığını, sonradan genişletildiğini, Üçüniü. 
Sultan Selim Beşiktaş Sahilsarayını yenileye
rek tamir ve iki sene sonra mevlevihaneyi de 
yeniden . yaptırdığını ve devrin şaairlerinden 
Esadın şu tarih manzumesini yaz-dığıni söy
lüyor: 
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Şehi · iklimi devran padişahı kulzümi ihsan 
. Cenabı hazreti Sultan Selim Hanı kerem mfıtad 

Kerameti madeleti Iütfi seha ü mekremeti re'fet 
inayeti merhameti şefkati merhamet ana miider-

zad 

Cihanın şehleri hep bendei ferminıdır cümle 
Eğer olsaydı İskender olurdu eriırine münkaad 

Cihana şöyle sari şemsi Iütfi ol cihanbanın 
. Ziyayı mihı·ü meh · lfıtfundan eyler cümle istifad 

Cihane gelmedi vallahi ,hiç böyle şebi adil 
Zamanı şevketinde pirü berna cümlesi dilşad~ 

O şahi pür keremi cô.d hımem çünki Çeraganda 
Geçen sal eylemişdi -yümnile bir kasri nev 

bünyad 

Zehi kasrı mualla kim nazirin gö~memiş devran 
Anı tab'ı şehinşahi bu resme eyledi icad 

Zehi kaşanei revnak fezayi ziybü ziynet kim 
Ferahbahşi mualla dağı pür sıizi dili hassad 

O kasri bi husfırun resmini görseydi bir kerre 
Kusurun derk idüb ızharı acz eylerdi Bihzad 

O Kahi dUkeşe Kasri Havernak nisbet olmaz kim 
Bunu zira cenabı şeb Selimdir eyleyen icad 

O kasri bi nazirin bir kusuru gerçe yok amma 
Yanında Mevlevihane var idi bir harababad 

Ulüvvi himmeti lfıtfi şehinşahiyle hünkarın 

Yeniden oldu şimdi dergehi mollaa dahi abad 

Civarı şevketiyle fahr iderse layık olmaz mı 
Öbür dergahlara bu dergehi valiyi ·nev bünyıid 

Kudfımi şevki şalı ile bu dergihi muallada . 
Safasından sadayi nay ider bülbül gibi feryad 

İnayet pervera bende nüvaza dergehi cftdun 
Melazi bikesan ü bendegandır ey şehi nekkad 

Veli nimetisin alemin ey şahi milk ar~ 
Duayi şevketindir şimdi nase akdeıni evriid 

Seriri saltanatda şevketü iclal ile Allah 
İde ömrü tabliye o şahi ekremi ls'ad 

Kulundur bendei dirinedir Es'ad çırağmdır 
Nola takdim idüp tarihin itse acziniirad 

Çıkıb bir piri rô.şendil didi tartht itmamın 
«Yeniden kıldı bu dergahı piri Şeh Selim bün-

yad» 
(Hicri 1219 M. 1804 - 1805) 

Bibi.: M.B. Beytur, Not; Nevsali Osmani, 
1328 yılı nushası, Şeyh H. Fahreddin Efendi ma
kaalesi; Hadikatül Cevami, II; Silahdar Tarihi, 
II; Evliya Çelebi, Seyyahatname, I. 

BESİKTAS MEVLEVİH.ANESİ MESCİ-
~ ~ . 

Dİ - Hadikatül Cevamitn kaydettiği 'bu mes-
cidin, aslında bu meşh1;1r dergahın Evliya Çe-

lebi tarafından tasvir edilen denize nazır fev
kaani sema'hane olduğu muhakkaktır (B.: Be
şiktaş Mevlevihanesi). 

BEŞİKTAŞ MUSİKİ CEMİYETİ - 1920 
yılında Kanuni Necmi Yar, Abdülkadir Ka
ramürsel, Hakkı Süha Gezgin, Muhlis Saba
haddin, Hakkı Derman, Edib Erten ve Şerif 

İçli Beylerin teşebbüsleri ile kurulmuştur. 
Cemiyetin ilk yeri, Barbaros Türbesinin is
timlak dolayısı ile yıkılan eski inzibat Jfara
kolurrun bulunduğu bina idi. Darülelhan fes
hedildikden sonra Faize Hanım da arkadaş

ları ile beraber bu cemiy.ete intisab etmişler
dir. 

Cemiyet ·bura-da iki yıl kadar faaliyetde 
bulunmuştur. Fakat işgal ve Istiklal harbi do
layısı ile faaliyetine devam edememiş, sonra, 
1938 de yalnız Necmi Yar Beyin teşebbüsü ile 
«Beşiktaş Musiki Birliği» adı altında tekrar 
kurulmuşdur; Cemiyetin bu ikinci devri, Nec
mi Yarın kıymetli arkadaşlarını · toplamaya 
muvaffak olması ile, nisbeten uzunca, 1955 
yılına kadar, on sekiz yıl. sürmüşdür; yeri 
Akaaretıerde idi. On sekiz yıl içiıide birliğin 
ilmi· hüviyet ve şahsiyetini veren kıymetıer
lerden ·bazılarının uftllü ile 1955 de Beşiktaş 
Musiki Birliği de faaliyetine son vermişdir 
Halen mevcud değildir. 

Biz, bu güzel topluluğun dağılmasını ölüm
lerden ziyade aydın ve kesin olarak göstere
miyecegımız başka sebeplerde buluyoruz.~ 
Gaayesi yeni kıymetleri keşif ile yetiştirmek 
olan ve onsekiz yıl bu yolda ·büyük başarı gös
termiş, hocaların yerlerini tutacak gençleri 
yetiştirmiş bulunan ·bir topluluk, telafisi 
imkansız kıymetler de olsa, ölümlerle asla 
dağılamaz. (Biz bu sanat topluluğunun dağılı~ 
şını 1955 yılında ·hayli ağırlaşmış · ve ondan 

. sonra da güngünden daha çetin bir hal alan 
günlük hayat şartlarında aramalıyız). 

Beşiktaş Musiki Birliği, birliğin hem 1baş
kanı hem de ihocası olan kanuni Necmi Yar 
Beyin idaresi altında Affan Onur, Errsari Ev 
ranos, Reşid Uygur, Kemal Özarar, Mesud 
Çaksu, Hüseyin Canagül, Alpay, İhsan Acun
sal, Asım, Muzaffer Yucabıyık, İsmet Arkağın, 
Sa-di Tanyolaç Necmi Bağ, Leman Erdal, Fer
hunde Egi ve Reha Onaral'dan müteşekkil 
,bir kadro ile İslanbul Radyosu seanslarında 
çalışmakda idi. Hatta bu sanat heyeti, ilk İs
tan bul Radyosunda, Radyonun Beyoğlu Posta-
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hanesi üstünde çok mütevazı sütdyosunda da 
konserler vermişdi. Bu birlik, her iki devrin
de de adeta bir musiki akademisi halinde çalı
şarak yıllarca memlekete seçkin okuyucu ve 
sazendeler ve -amatör musikişinaslar yetiştir
mişdir. 

Abdülkadir Karamürsel'in evinde, mer-
' hum un vefat yılı olan 1948. e kadar her hafta 

çarşamba günü akşamları toplanmış, gece saat 
üçe kadar Dr. Tanburi Salahaddin Tanur'un 
idaresi ve hocalığı altında, neyzen Süleyman 
Erguner, Hakkı Süha Gezgin, Dr. Nevzad 
Atlı, Ahmed Çağan, udi Hüsnü Coşar, kanuni 
Fikret Kutlu, Arif Sami Toker muntazaman 
çalışmışlar, musikimizin en ağır eserlerini. 
meş,k etmişlerdir; derslere ara sıra merhum 
Eyyubi Ali Riza Bey de iştirak etmişdir. Bu 
toplantılar o kadar akademik •bir sanat havası 
yaratmışdır ki, merhum Süleyman Erguner 
musikiyi terk etmiş olduğu halde, ·bu topluluk 
karşısında ve o toplantıların atmosferi içinde 
kendisini tekrar :musikiye bağlamış ve bundan 
sonra artık ölünceye kadar elinden· neyini bı
rakmamıştır; bugün neyinin plaklardaki sihir
kar sesi, sanatkarın ,bu son devrinin yadiıar
larıdır. 

Halen, 1bu güzel Cemiyet mevcud olma
makla beraber Beşiktaş akademik musiki top
lantılarından tamamen mahrum kalmış değil
dir. Uzun yıllar İstanbul Lisesinde Edebiyat 
muallimliği yapmış seç-kin edib ve musiki bil
gini Hakkı Süha Gezginin evinde Cumartesi 
akşamları amatör ve profesyonel hanende ve 
sazendeler Dr. Salahaddin Tanur'un hocalığı 
altında toplanırlar, bir musiki ziyafeti veri
lir (19~1). 

Naşid Baylav 
r 

BESİKTAS l\1ÜLKİYE RÜŞDİYESİ 
Hicri 1294 (M., ~877) devlet salnamesinin kay
dine göre ·bu tarihde İstanbulda meveud yirmi
bir mülkiye -rüşdiyesinden biridir {B.: Rüşdiye 
Mektebleri), 157 talebesi ve 9 muallimi vardır. 
Bu mektebe az sonra, talebe yetiştirmek üzere· 
4 muallimli bir sınıf açılmış idi ilk açılışında 
o sınıfa da 50 çocuk yazılmışdı. 1903 de talebe 
sayısı 158 olduğu, yani yirmi altı yıl .evvelki 
kadrosuna nisbetle ancak 1 çocuk artdığı halde 
muallim kadrosu 11 kişi olmuşdu. Bu mekte- · 
bin tarihcesi hakkında başka bilgi edinileme
di. 
Bibl.: O.N. Ergin, Türkiye Maarif Tari~i, III. 

BEŞİKTAŞ -PAZARI - Cumartesi gün
leri kurulur, İstanbulun en büyük pazarların
dan biridir; alışverişe yalnız Beşiktaş halkı 

değil, civar semtler halkı da gelir. Pazar yeri 
üç cadde ve iki sokak işgal eder. 1961 yılı ni
sanında manzarası şöyle tesbit edildi: 

Ortabahçe Caddesinde: Tuhafiye, züc~ci
ye, · terlikciler, havlucular, mutfak levazımı, 

bakkaliye, manavlar, baharatcılar, yumurta
cılar, yufkacılar, takunyacılar, makara iplik.: 
ctıer, çorapcılar, bıçakcılar. 

Beşiktaş Pazarı Sahası 

Yenihamam Sokağında: Hazır elbis.eciler, 
Kunduracılar, terlikciler. · · · 

Mumcuba-kkal Sokağında: Çorapçılar, 

fanilacılar, kuru yemişciler, zücaciye. 
Şehidasıın Caddesinde : Hazır elbiseciler, 

terlikciler, çorapcılar, kunduracılar, mutfak 
levazımatı, süpürgeciler, gömlekciler, tuha
fiye_çiler. 

Köyiçi Caddesinde : Tuhafiyeciler, iplik
ciler, düğmeciler, terlikciler, basmac~lar, mut
fak levazımatı, ·bakırcılar; hazır el'biseciler, 
çorapcilar. 

Çarşıboyu olan bu sokaklar üzerindeki 
dükkanlar da cumartesi günleri önlerine sergi 
kurarak pazar satışına iştirak ederler. 

Hakkı Göktürk. 

BEŞİKTAŞ SAĞLIK MERKEZİ - İs~an
bul Belediyesi Sağlık Müdürlüğüne bağlı olub 
1931 haziranında açılmış, fakat nokşanları 

tamamlanamadığından ancak 1932 de faaliye
te geçmişdir. Başhekimliklerinde Dr. Fah
reddin Fehmi Belen, DP. Cevdet Refik Pasin 
ve Bayan Dr. Nevzad Özyücel ·bulunmuşlar-
dır. . 

Dahiliye, cildiye, göz, kulak ve burun, 
,kadın, çocuk, diş hastalıkları klinikleri vardır. 
Muayene günleri : 

Pazartesi - Dişr dahiliye, çocuıc; kadın, 
cild. 
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_Salı - Çocuk, kadın, dahiliye, göz, ku
lak; boğaz, burun, · diş. 

Çarşamba - Sağlam çocuk kontrolü, da
hiliye, kadın, cild, diş. 

Perşembe - Çocuk, dahiliye, kadın, göz, 
kulak, burun, boğaz, diş. · 

Cumartesi - Çocuk, dahiliye, kadın, ku-
lak, burun, boğaz, diş. · 

Okulların açık olduğu zamanlarda per- · 
şembe günleri, kadın ve dahiliye hariç, diğer 
s.ervislerde okul çocuklarının sıhhi · kontrol
leri yapılır, ·muayene sıra numarasına göre 
olur, hastalıkları görülenlere ilaçlarını parasız 
almaları için reçeteleri verilir~ ilaç •bedelleri 
Belediye tarafından ödenir. Haftada iki gün 
mıntaka dahilinde sıhhi kontroller yapılır, ge
zici ·hemşireler· evleri dolaşarak bastaların du
rumlarını taki-b ederler, , yeni hastaları_ da 
tesbit ederler. Günde vasati olarak yüz hasta 
muayene edilir. Sağlık servisinin senelik mas-
rafı 13.000 türk lirasıdır. · 

idi: 

lan 

1960 yılında servis doktorları • şu zatler 

Dahiliye : Dr. Nureddin Pamukoğlu 
Cildiye : Dr. Fuad Cankat 
Göz: Dr. Fevzi Akkan 
Kulak, boğaz, burun : Dr. Haşim Gencer 
Kadın hastalıkları: br. Yıldız Alacakap-

Cocuk hastalıkları: Dr. Cahide Sarıoğlu, 
_Dr. Nevzad Özyücel (Başhekim): Dr. Nermin 
Yörük ·(çocuk asistanı) 

Diş : Dr. Abdürrezzak Aysan. 

Hakkı Göktürk 

BEŞİKTAŞ SAHİLSARAYI - Osmanlı 
padişahlarinın İstanbul-da büyük sarayların
dan biri, zamanımıza en küçük bir izi dabi 
ka1mamışdır. Eski halinin son zamanlarım 

gösteren ve Üçüncü Sultan Selim devrinde mi
mar Melling tarafından yapılmış oian iki gra
vür ile en son 'binasını gösteren ve Abdülmecid 
zamanında yapılmış olan Thomas Allom'un 
bir gravürü vardır. Tarih kaynaklarımızdan 
toplanan notlarla ·bu üç resme dayanarak Be
şiktaş Sa1hilsarayi Hümayununun aydın tarih
çesini yazmak çok zordur, aşağıdaki notlar bu 
yol-da bir çalışmadır. ' 

İstanbulun en güzel yerlerinden biri olan 
Beşiktaşda padişahlara mahsus •bir Hasbağçe- . 
de kurulmuş olan 'bu sa.raydan hiç bahsetme-

yerek Evliya Çelebi ·~yalnız bağçeden ·bahsedi
yor ve şunları yazıyor: «Beşiktaş Bağçesi: -
Bayazıd Han asrında paşa yalısı idi. Padişah
lara intikal idüb bihişt abad bir Bağı İrem ol
du. Kat kat avlular ve şahnişinieri vardır, fa
kat o kadar geniş ·değildir». 

Büyük muharrir ve seyyahın kat kat şah
nişinler demekle neyi kasdettiğini bilemeyiz, 
fakat kesın olarak bildiğimiz E1{liyaiun zama
nında bu ·bağçede Birinci Sultan Ahmed tara~ 
fından yapdırılmış bir kasrın mevcudiyetidir 
ve Evliyanın bu kasırdan bahsetmemesi şaya
nı hayrettir. Zira bu kasır, seçkin yazarın 

ilk ve çok cömerd hamileri arasında bulunan 
Dördüncü Sultan Muradın da edebiyat tarihi
mize geçmiş ·bir -hatırasını taşır; vak'ayı mü
verrih Naima Efendi meşhur tarihinin üçün
cü cildinde anlatıyor : 

Sultan Murad hicri 1039 (milaği 1629 -
1630) yılında bir gün Beşiktaş Bahçesinde ba
bası Sultan Ahmedin yapdırttığı kasırda aman-· 
sız hiciv şfüri Nef'i'nin «Sihamı Kaza = Kaza 
oku» adlı hiciv mecmuasını okur iken hava 
birdenbire kararmış, şimşekler ve gök gürle
meleri ile bir fırtına kopmuş ve kasra, padi
şahın oturduğu tahtın hemen yanı başına bir 
yıldırım inmiş, dehşet içinde kalan.Sultan Mu-. 
rad elindeki hiciv mecmuas.ını yırtıp parala
dıktan sonra; şair bir hükümdardır : 

Gökden nazire indi Siha.mı Kaza.sına 
Nef'i diliyle uğradı Hakkın bela.sırta 

diyerek Nef'iyi hiciv söylemekden men etmiş. 
Beşiktaş Bağçesinde kurulmuş olan sa

rayın binalarından ismi ile malumumuz olan 
bu kasrın yapı şekli hakkında hiç bir şey bil
miyoruz. Onsekizinci asrın son yıllarında, 

Üçün Sµltan Selim zamanında İstanbula - ge
len ve hatta Beşiktaş Sarayında padişah için 
bir kasır ve valide sultan için de -bir harem 
dairesi inşa eden mimar Melling, bu sarayı 
mübhem bir şekilde tarif ederken, kendi yap
dığı kasrın sağ tarafında İran mimarisi tarzın
da kagir bir kasırdan bahsediyor. İçi serapa 
çinilerle müzeyyen . ve «Çinili Köşk» adını ta
şıyan bu kasırda müteaddid mermer çeşme
lerin, divanhanesinin ortasında da büyük bir 
mermer havuz ve havuzda fıskiyeler 'bulundu
ğunu söylüyor. Birinci Sultan Ahmedin kas
rı da Çinili Köşk adını taşıdığına göre Mel
ling'in bahsettiği kagir kasrın Sultan Ahmed 
Kasrı olduğu aşi_kardır. 
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Beşiktaş Sarayının, tıpkı Sarayburnun
daki Topkapı Sarayı ve Anadolu yakasında Ha
rem İskelesinden Haydarpaşaya kadar uzanan 
sahada Üsküdar Sarayı gibi muhtelif zaman
larda yapılan, enderun daireleri lebideryada, 
harem daireleri iç kısımda müteaddid kasır

lar ile, İkinci Sultan Mahmud zamanına kada!' 
bir yazlık saray olarak mütemadiyen büyüdü
ğünü görüyoruz. Melling'in _iki güzel gravürü 
bu mozayik sarayı denizden göstermektedir. 

İkinci Sultan Mahmud 1826 da kanlı bir 
şehir muharebesi ile Yeniçeri Ocağını kaldır
dıkdan sonra, hanedanının asırlardan beri 
daimi kışlık ikaametgahı olan Topkapu Sara
yını terk etmeğe ve yazlı kışlı Beş-i-ktaşda 

oturmağa karar vermiş, mimari vahdetden 
mahrum, kasırlarının, dairelerinin hepsi kışın 
oturmağa asla elverişli olmayan Beşiktaş Sa
rayının bütün eski yapılarını yıkdırtmış, ye
rine, devrinin hassa mimarı Kirkor Amira 
Balyan'a hem yazlık hem· kışlık yeni büyük 
bir saray yapdırtmışdır. Bu saray için Pertev 
Paşanın söylediği tarih manzumesi şudur : 
Kıldı bu sahilsarayi dilkeşi pur ziybü fer 
Eyledi semti Beşiktaşı yine ·reşki ciİıan 
Bende Pertev söyledim bir beyt iki tarihi tam 
Acizane eyledi inşa vü itmamın beyan . 
Yapdı bu sahilsarayi pek güzel Mahmud Han 
Oldu nev efza bu cay nüzhetgehi şahi cihan 

H. 1250 (M. 1834 - 1835) 

İkinci Sultan Mahmudun 
yapdırttığı bu saray Abdülme
cid zamanında yıkdırılmış, yeri
ne, osmanlı hanedanının has 
manası iie avrupalı ·bu genç hü
kümdarını günlük alafranga ha-. 
yatında ta~min edecek yeni bir 
Beşiktaş Sarayı inşa edilmişdir. 
Bu saray da Beşiktaş Sarayları
nın sonuncusu olmuşdur. 

Müverrih Cevd.et Paşa İkin
ci Sultan Abdülhamide · «Maru
zat» adı altında verdiği tarihi 
raporda Sultan Abdülmecidin 
zamanında yapılan yeni Beşiktaş 
Sarayı için şunları yazıyor: 

Beşiktaş Sahilsarayı önünde 
bir binişi hümayun 

(Melling'in gravüründen Bülend 
Şeren eli ile) 

<<Sultan Abdülmeci-d Han Hazretleri öte
denberi istikrazdan sakınır ve ınuvazenei ma
liyeyi pek ziyade gözedirdi, lakin o dahi rüz
garın önüne düşüb gitmeğe mecbur olmuş

dur. 1271 senesi şevvalinin dördüncü günü 
(20 haziran 1855) icra olunan rikabı hümayun 
resmi alisinde vükelaya -hitaben ii:-ad •buyur
duğu bir çok kelimatı hikem ayat arasında .-

- Beşiktaş Sarayı da pek tekellüflü ol 
du, daha sade olabilirdi! ,buyurduklarında Fet
hi Paşa ile Kapdanıderya Halil Paşa : 

-Efendimze göre bu bir şey değildir .. 
demeleri üzerine : 

- Yok, yok, ziyadece olduğuna benim de 
kalbim şehadet etti!.. buyurmuşdu». 

Abdülmecidin sarayının resmi de Thomas 
Allom tarafından yapılmışdır. 

Nihayet bu sahilsaray da yıkdırılarak ye
rine -zain'anımızda gördüğümüz Dolma·bahçe 
Sarayı yapılmışdır (B.:· Dolmabağçe Sarayı). 

İkinci Sultan Mahmud zamanında, Ye
niçeri Ocağının kaldırılmasından az evvel tan
zim edilmiş İstanbul· sahillerindeki binaları 
gösterir bir Bostancıbaşı defterinde Beşiktaş 
Sarayının zamanımızdaki Dolma:bahçe• Sara- , 
yının yerinde olduğunu aydın olarak·· görüyo~ 
ruz: 

«... Karabali İskelesi - yanında Mekteb -
ve mai leziz çeşmesi ve sebil - yanında serapa 
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kahve dükkanları - yanında piyadeler kayık
hanesi - yarımda Dolmabağçe İskelesi - yanın
da emlaki hümayun bostan - yanında Beşiktaş 
Sahilsarayi Hümayunu - yanında' Hayreddin
paşa Medresesi ve Camii şerifi. .. ». 

Bu umumi mütaleadan . sonra, Beşikta:ş 

Sarayı hakkında tarih kaynaklarımızdan top
layabildiğimiz notlar ,kronolojik sıra ile şun
lardır: 

Vak'anüvis Raşid Efendi, tarihinin birin
ci cildinde hicri 1090 yılının rebiülahir ayı 
vekaayii arasında (mayıs 1679) devrin padişa
hı Dördüncü Sultan Meıhmedin Beşiktaşda ye
ni bir saray yaptırdığını yazıyor; vak'nüvisin 
saray dediği, Beşiktaş Bağçesinde bu padişa
hın dedesi Birinci Sultan Ahmedin Çini Köşkü 
yanına konmuş yeni 'bir kasrı hümayundur: 

«Padişah Beşiktaş semtini sevdiğinden 
orada lebi deryada yeni 'bir saray yapılmasını 
ferman buyurdular. Binası ve döşenip dayan
ması gereği gibi tamamlandığından rebiüla
hir ayında oraya nakli hümayftn ,buyuruldu-, 
fakat pek okadar beğ.enmediler ve rağbet et
mediler, yapıya ve eşyaya ne harcandığının 
tahkikini ferman ettiler. Hare defterinde 1246 
kese ve 47584. akçe yazılıydı.- Esnafdan alınan 
eşyanın cinslerine ve bedellerine dikkat olu~ 
nub tah~ike memur Mimar İsmail Ağa ve 
katibler Babıhümayunda toplandılar, saray 
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üzerine mutemed olanların defterleri ile alı

nan eşya' teker teker karşılaşdırıldı, bedelleri 
ondan sonra ödendi, ·bu suretle umumi masraf 
defterine nazaran 221 kese 54189 akçe indiril
miş ve saraya 1046 kese 54659 akçe harcanmış 
oldu>>. 

Raşid . onsekizinci asrın ilk yarısında ya
şamışdır. Onyedinci asrın ikinci yarısında, 

Dördüncü Mehmed zamanında yaşamış ve sa
raydan yetişmiş değerli müverrih Silahdar 
Fındıklılı Mehmed Ağa «Silahdar Tarihi» adı 
ile meşhur eserinin birinci cildinde hicri 1091 
(M. 1680) yılı vekaayii arasında Beşiktaş Sara
yı hairkında şunları yazıyor : 

<<Ba emri ~ümayun senei maziye rebiülev
velin:de (1090 = nisan 1679) Beşiktaşda vaki 
Cağaloğlu Yalısı demekle maruf miri sarayın 
deryaya nazır kagir harem duvarı ve üzerinde 
olan kuruşun örtülü köşkden gayri b.ilcümle 
harem temelinden yıkdırılıp ardında · olan 
tariki anıdan (halkın gelip geçdiği yoldan) ve 
saray bostanından pek çok yer alınıp bir sa
rayi d-ilküşa ve Hasoda önünde da-hl lebi der
yada mücevvef (oyuk) ve sengin (taşdan ya
pılmış) kemerler üzerinde f.evkaani bir kasrı 
ziba binasına mübaşeret. ve veziri ha.mis (be
şinci vezir) Kara İbrahim Paşa ·nazırı ·bina 
tayin olunmuşdu . Onaltı ayda tamam oldu; yı
kılmış olan Hazine ve Kiler ve Zülüflü ve Eski 
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Saray Baltacılarının haneleri (koğuşları) dahi 
müceddeden tamir olundu. Lakin sarayi mez
burun asıl suyu kifayet etmemekle Galata Sa
rayının suyu alindı. Harem için Dolmabağçe 
fevkinde, Has oda Kasrı için sarayın muzafatın
dan eski zından yanında birer azim mahzen {su 
mahzeni) yaptırıldı'.·' Kasrı mezbur dahilinde 
vaki bostanlık dahi cirid meydanlığı için tathir 
olundu. Recebin ondördüncü cuma günü (21 
ağustos 1679) pa~işah hazretleri Üsküdar Bağ
çesirrden Beşiktaşa göç ettiler». 

Bu kasrın inşasına devrin şairlerinden 
Arif şu tarihi söylemişdir: 

Düi gône anın tarihi itnıamın didi Arif 
«1\-lübarek ola bu ziybende menzil şahi devrine» 

(il. 1090) 

Silahdar Fındıklılı Mehmed Ağanın yu
karıdaki yazısından Raşidin saray diye bah
settiği yapının bir kasrı hümayun olduğu ay
dın olarak anlaşılmaktadır. 

On yedinci asır ortasında Evliya Çelebi
nin Beşiktaş Hasbağçesinden bahsederken 
« ... fakat o kadar geniş değildir» sözünü unut
mamak lazımdır; zira Beşiktaş Sarayı, -devir· 
devir yeni kasırlar inşası ile büyütülür iken, 
Beşiktaş sahilinde daima eşhas elinden yeni is• 
timlakler yapılmıştır. Dördüncü Mehmed, 
kasrını Cağaloğlu Yalısını istimlak ettirerek 
yapdırtmışdır. Raşid, · tarihinin üçüncü cildin
de ve hicri 1121 (M. 1709) vekaayii arasında 
Beşiktaş Sarayına bu suretle yeni bir ilaveyi 
bildiriyor : · 

«Beşiktaşda Kara Mehmed Paşa·çlan mi
riye alınan yalıyı padişah pek sevdiğinden, 
asıl binasına müteadd-id o·dalar 
ve kasırlar ilave edildi ve rebiüla
hirin yirmi ikinci günü (tem
muz 1709) yarı göç ile oraya 

Yine Raşid Efendi tarihinin ,beşinci cil
dinde hicri 1131 -(M. 1719) vekaayiinde padi
şa•hın Beşiktaş Sarayına yazlık göçünü şöyle 
anlatıyor: 

«Padişhlara mahsus bağçelerden Dolma
bağçe denilen dilküşa bağçenin kapusu duva-. 
rı harab, içinde bulunan ali binalar da yıkıl
mak üzere idi. Halbuki o bağçe yerinin fevka
lade güzelliği ve korusunun letafeti ile has 
bağçelerin cümlesinden üstün itibara layıkdı, 
üstelik karadan denizden İstanbula gelen dost 
ve düşmanın gözü evvela oraya çarpıyordu. 
Böyle iltifatdan ve tamirden mahrum kalmış 
olmasını devlet şanına uygun görmey.en sa
dırazam hazretle:ri tamiri ile civardaki Be
şiktaş Sarayına ilhakını emretti ve binası

na ·başlanmasını mimar ağaya ·f_9rman buyur
dular. Sadırazamın himmeti ile kısa bir za 
manda Beşiktaş Sarayından Kabataş İskelesi-

, ne kadar derya kenarına kırmızı trabzon ka
gir payeler yapıldı; Beşiktaş Sarayı Dolma~ 
•bağçe arasında . engel olan Arab İskelesinin ,ye
rine bir liman yapıldı. Arab İskelesinden ge
lip giden Fındıklı ehali.sine de Dolmabağçe 

içinden geçmelerine ruhsat veril-di. Gerek 
Dolmabağçe ve ger.ekse Beşiktaş Bağçesi bina
ları gereği gibi t~mir edildi ve· padişah haz
retleri 1131 ramazanının ortalarında o dilkü-.. . . 

şa Beşiktaş Sarayına naklettiler>>. 
Beşiktaş Sarayının bağçeerinde devrin 

meşhur laleleri yetiştirilmeye ve ·bu sahilsa
rayda . çirağan eğlenceleri haşlam:ışdır. Fakat 
hu alemlerin en muıb.teşemine padişahın sara
yından· ziyade sadırazam Damad -İbrahim Pa
şanın yine . Beşiktaşdaki Sahilsarayının sahne 

nakli hümayun buyuruldu». · ı -_ 0 "", ~~- - , 

Bu padişah Üçüncü Sultan -' ''~~b_: l---i ~ ~ 
Ahmeddir, ki 1718 den sonra za- · ~-- ~ ---=- ,_ --- J 
manına «Lale Devri» denilecek 
ve bu devirde yalnız Beşiktaş 
Sahilsarayı değil, Beşiktaş ka
sabası fev,kalade rağbet görüb 
sür'atle inkişaf edecekdir (B. : 
Beşikh~ş). 

Beşiktaş Sıihilsarayı 
(Melling'iıı grıı,vüründen Bülend 

Şeren eli ile) 

..,._ __ 
--~ 

---- - - . 
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. olduğu muhakkakdır (B. : Beşiktaşda İbrahim 
Paşa Sahilsarayı). 

Vak'anüvis Vasıf Efendi , hicri 1167 (M. 
1754) yılı vekaayii arasında Beşiktaş Sarayı

nın ··bir bahar ve yaz sarayı olduğunu zamanı
nın tumturaklı dili ile şöyle :kaydediyor: 

«Eyyamı s.erma güzaran ve mevsimi rebi 
namiye bahşi çemenistan olduğuna ·binaen 
teneşşuki heva ve mütaleai sun'i Hüda da.iye
leri ta-b'ı hümayunda hüveyda olub bu eyyam
da sahrayi pehnası nümune nüinayi nakşi bu
kalemun ve ezharı canfezası rengarengü guna
gun olan Sa'dabade şehri recebülferdin yirmi 
ikinci günü .nakli ·hümayun vukuu bulub o 
mahalli dilkeşde bir kaç gün tenezzüh ve şehri 
mezkı1run yirmi altıncı günü Sahilsarayı Be
şiktaşa teveccüh buyurdular>. 

Vasıfın ·bahsettiği . padişah Birinci Sultan 
Mahmuddur, ayni miladi yıl içinde vefat et-
mişdir. . 

Cevdet Paşa meşhur tarihinin .ikinci cil
dinde hicri .1196 yılı vekaayii arasında: «Be
şiktaş Sahilsarayı Hümayunu civarında vaki 
1has bağçenin genişliğine seksen ziradan· fazla 
yeri asıl saraya katılarak müteaddid ~asıralar 
ile bir ala havuz inş~ olundu, ayrıca sarayın 
bi-r çok yeri dahi yenilenircesine tamir olun
du. Birinci Sultari A·bdülhamid 1196 ceınazi- _ 
yelahiresinin yedinci pazartesi günü (20 mayıs 
1781) Yenisaraydan (Topkapusu Sarayından) 
Beşiktaş Sarayına nakletti» diyor. 

1813 -de vefat eden reisüll<ütab Arif Efen
di İkinci Sultan M~hmudun saltanatının ilk 
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yıllarında Beşiktaş · Sarayına yaptırttığı bir ka
sırı şöyle medhediyor : 

Zehi devletserayi dilkeşi pür zibü şahane 
Ki dagi reşkidir gühnihi sakfi mihri rahşane 
Ruhamı sfıfdır ayineveş ferşi mücelladır 
Nola benzer disem ol vechile kasri Süleymine 
Gören dir ab ü tabın havzı berrakında İskender 
Talebkar olmaz idi çeşmesarı ahi hayvane 
......... ................. ................ ~ .. 

Tayyarzade Ata Bey Enderun Tarihinin 
üçüncü cildinde Beşiktaş Sarayında ,kasra ta
tarih kaydi ile şu beyti naklediyor : 

İzzeta takı nıuallasına yazdım tarih 
«Şahi dehre ola kaşanei ali mes'ıid» 

H. 1231 (M. 1815) . 

Bu manzume Arif Efendinin ölümünden 
iki yıl sonra yazıldığına göre İkinci ·Sultan 
Mahmud.un pek sevdiği Beşiktaşda mozayik 
sarayi hümayuna muhtasarca yeni bir kasır · 
ilave ettiği anlaşılıyor. 

Hicri 1240 (Miladi 1824) de, yani Beşik
taşdaki eski sahilsarayın son yıllarını yaşadığı 
sıralarda vefat ·eden devrinin seçkin şairi En
derunlu Vasıf, velinimeti İ,kinci Sultan Mah
mudun bi-r yaz Beşiktaş Sahilsarayını teşrifi 

münasebeti ile bir şarkı yazmışdır : 
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Mübarek makdemiııle Padişahım oldu menmi'mun 
Beşiktaşı şerefyab eyledi nakli hümayunun 
Olub zibi lebi derya vüciidi feyz meşhihrnn 
Beşiktaşı şerefyab eyledi nakli hümayunun 

Açİ.ıb aguuşişevkin revzeni kasrı ferah peyma 
Seni gözler idi şeb ta seher mahi münir asi 
u:udiimun biis içün leb teşne idi sahili derya 
Beşiktaşı şerefyab· eyledi nakli hu:nayıiııun 

Bulub meclis keman ü nay ü taııbiirile zib ü fer 
Kenarı bahrda ruz ü şeb oldukca safa güster 
.Ser agaaz eyleyüb hanendeler bu mısraı söyler 
Beşiktıişı şerefyab eyledi nakli füiınayiinun 

!{elamı Vasıfı giı.ş eyledi şahi keremkarım 
Huzi'u·umla okunsun şarkii parıze güftal'lm 
Hele hen bildiğim şimdi eya şevketlü Hünkarım 
Beşiktiişı şerefyab eyledi nakli hümay;iinun 
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zan tebdil suretiyle ve halvet yolu· ile ve lü_. 
zumu kadar bendegan ile gidildiği takdirde ki
fay,et. eder saraylardı; Beşiktaş Sarayı padişa
hın tekmil maiyetini almağa kafi büyücek, Bey
lerbeyi Sarayı da bundan biraz küçük inşa 
edilmiş, diğerleri tekmil dairei hümayun ile 
oturrrıağa gayri kafi küçük yapılmış-dır» diye 
ilave ediyor. -

Üçüncü Sultan Selim zamanında İstan
bula gelmiş ve bir ara padişahın kız kar
_deşi Hatice Sultanın· mimarlığını yapmış, 

Sultan Selimin de muhabbetini kazanmak sa.
adetine nail olmuş ve İstanbul.üzerine azamet
li ve son derecede kıymetli bir gravür albomu 
bırakmış olan Mellirig, gravürüleri arasında 
resmini yaptığı Beşiktaş Sarayını şöylece tas-
vir ediyor : ' 

Abdülınecidin Beşiktaş Sahilsarayı 

(Allom'un gravüründen Sabiha Bozcalı eli ile) 
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resi taravet ve letafet içinde. Yüze gülen, in
sana· şetaret veren tarhlar la harem dairelerin
den ayrılmışlar, -dört harem dairesi deniz ta
rafindarr görünmez, lebidaryadaki kasırlar ar
kadakileri sureti mahsusada gizler. Bu bina
larda hiç bir dış tezyinatı yoktur, alelade ev
lerden farksızdırlar, onların ·bütürr ziyneti, 
sımsıkı kapanmış sık kafeslerinin ardında, 

içindedir. Padişahı bu saraya getiren veya bu
radan alıp dilediği yere götüren kayıklardan 
mürekkeb muhteşem alayın efradı, saray ka
yıklarının hamlacıları bostancılar harem dai
relerinin yüzünü görmemişlerdir» (Nureddin 
Bey tercümesi). 

Kıymetli bir sanatkar olan Melling de 
füışiktaş Sarayına lebideryada bir kasır ile 
geride bir harem dairesi ve iki· binayı bağla
yan bir galeri yapmışdı, ki Melling'in yapdığı 
harem Valide Sultan dairesi idi; den_iz Jcena
-daki kasrın önüne üçyüz kadem uzunluğunka 
parmaklıklı bir· de rıhtım inşa etmişdi; · kasır 
ahşab idi, önündeki rıhtımın ·bütün boyunca 
iyoniyen tarzında sekiz mermer sütün üzerine 
oturtulmuşdu; galeri de korent tarzında sü
tunlarla müzeyyendi. 

Abdülmecid zamanında İstanbula gelmiş 
olan İngiliz edibesi Miss Pardo bu padişahm 
yaptırttığı yeni Beşiktaş Sarayını şöyle tasvir· 
ediyor: 

<<Şimdi,ki padışahın inşa ettirdiği yeni Beşik; 
taş Sarayınm manzarası fevkaladedir: Boğazın 
büyük -bir kısmına nazırdır, Bulgurlu Dağı
nın eteklerine yaşlanmış Asya mücevheri Üs
küdarın da karşısında; uzakdan Kadıköy semti 
görünür ve göz, berrak ufkun latif maviliğin
de safir.e gömülmüş iri bir inciyi l).ndıran. Ke
şiş Dağının kar ile örtülü tepeleri_n~ kadar 
uzanır; biraz sağa dönerse, Saraybu;nu ve 
muhteşem İstanhulun yedi tepesi ile karşıla
şır. Bütün dünyada belki bunun kadar. güzel 
manzara yokdur. Bir seyyah, sarayın arkasın
daki yüksek yerde dumb da denize bakan yü
zü ile bir takım kalın beyaz mermer sütun ve 
kemerler ile muhafaza olunan kaba binaya 
baksa ve bu şahane ikaametgahın -mevkii ile 
hiç de mütenasib olmadığına müteessir olsa bu 
duyguyu samimi -karşılamalıdır, hoş görmeli-
dir. · · · 

«Boğaziçinin · hemen her küçük koyunda 
bir güzel kasrı hümayun vardır; payitaht civa
rında padişahın ikaametine mahsus binalar bu 

suretle elli yediye baliğ olur. Beşiktaş Sarayı 
bunların sonuncusu ve en 'büyüğüdür, fakat 
en az güzel ve zarif olanı:dır. Bununla bera
ber sarayın ermeni mimarı padişah tarafın

dan kemali itina ile seçilmiş ve plana göre Av
rupakari bir eser meydana getirileceğine te
minat verilmişdir. Fakat netice olarak, parlak 
ve müzeyyen sütunlar kaldırıldığı takdirde ·bir 
milyon isterlinge çı-kan saray, görünüş bakı
mından, alelade bir şeye benzemeyecekdir. 

«Bir fıkra anlattılar: Sarayın inşasının 

kime havale olunacağı henüz kararlaşmamış, 
padişaha yine bir ermeni mimar tavsiye edilir. 
Ona, sarayın mevkii ve diğer hususatı hakkın
da mat>ilzatta bulunmak üzere inşaat yerinde 
muayyen saatte padişaha intizar etmesi söy
lenir. İkinci Sultan Mahmud esas mev
zua temas etmeden kolunu Sarayburnuna doğ
ru uzatarak çınar ve servi ormanının ortasın
da yüksek duvarların çevirdiği ve ancak bir 
kaç dam ile beyaz bacaların gör~indüğü padi
şahların eski ikaametgahları Topkapu Sarn
yında Dördüncü Sultan Muradın kasrını (Bağ
dad köşkünü) gösterir, bu bina hakkında mı 
düşündüğünü sorar, Ermeni, ömründe böyle 
·bir ·binayı yakından tedkik etmek fırsatına 

nail olamadığı için ;kafi bir fikre saıhib -bulu 
nanuyacağı tarzında hasiretkarane b4' ceva1J 

verir. Padişah derhal ermeniyi tavsiye eden 
beye dönerek : 

- Götürün gezsin, yarın da bana fikrini 
bildirsin! der. 

«Ermeni bir kaç dakika içinde kendisini 
muhteşem bir kayıkda bulur. Çok geçmeden 
o ana kadar her hangi bir gayri ınüslimin 
eşiğini aşmadığı saraya girer. Şaşkınlığından 

mı, meşhur sarayın müzehheb tezyinatı ile 
,gözlerinin kamaşıb başının dönmesinden mi, 
asırlarca dünyanın mera.kını tahrik eden ·bir 
kaşanenin kıymetini düşürmeğe cedret ede
mediğinden mi, yoksa saray mensublarından 
bulunan arkadaşının vesayasına · uyarak mı, 
her neden ise, huzuru hümayuna döndüğünde, 
«Akıl ve muhakemesi yerinde oldukça dünya 
yüzünde Sultan Muradın sarayı ile mukayese 
edilebilecek başka ,bir sarayın mevcud ola
mıyacağına kaani bulunduğunu» arzeder. 

«Padişah sükunetle sorar: 

- Avrupanın övünmek için buna benzer 
bir sarayı bulunmadığını mı söylemek istiyor
sun? 
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«Ermeni ubudiyetkarane cevab verir : 
- Garbin bir çok şehirlerini ziyaret et

tim, güneşin doğduğu yerden ·battığı yere ka
dar hiç bir yerde bu kadar. mükemmel 'bir sa
ray görmedim. 

«Padişah gülümser : 
-· Çok şey! .. Öyle ise firenkler bana bun

ları göndermekle, hükümdarlarının sarayları
nın: böyle olduklarını bildirmekle yalan söylü
yorlar! .. diyerek bir kağtı;l tomarı çıkarır, ·bun
ları açarak perişan: ermeniye avrupalı impara
tor ve kırallara mahsus. müteaddid sarayların 
resimlerini gösterir ve: <<Bu saraylardan birini 
gördün mü, bunlar hakikaten önümüzdeki şu 
resimlere ·benziyor mu?» der. 1ı 

- Benziyorlar padişahım ,çoklarını gör
düm .. 

- Öyle is.e sen tasavvur ettiğim bu işi 
başarmağa müstaid değilsin, ahmak yahud 
habis olmayan hiç kimse, bunların karşısında, 
hunharlık ve entrikalar için pek uygun ·bir 
sarayı payelendiremezsin! 

«Padişah parmağını tekrar Sarayburnu
na doğru uzatarak: 

- Orası, sanki gün ışığına: çıkmaya cesa
ret edemeyen, karanlık ağaçların arasına, yük
sek duvarlarm ardına gizlenen ·bir yer! Ben 
sarayımı ferah, güneşli, aydınitk, mütebes
sim görmek istiyorum! .. 

«Ermeni mimar korkusundan padişahın 
ayaklarına kapanır ve huzurundan ayrılır. 

«Beşiktaş Sarayının arsasından evv,eice 
Sultan Selim tarafından yapdırılınış zarif bir 

İSTANBUL 

köşk ile bir ınevlevihane vardı. Köşk parlak 
renkleri ile servi ormanının ortasında açmış 
iri bir_ laleyi andırırdı. Mevleviler padişahın 
gazabına aldırmıyarak tekkelerini terk etme
·afıer. Sarayın duvarları ınevlevihanenin d,a
mını aşdığı ve müteaddid emirler aldıkları 
halde yine musirrane mevkilerini işgal ettiler, 
tekkelerinin pencerelerinden görülen sathı 

mailden yeşil kafeslerle çevrilmiş bir evliya
nın türbesini ·beklediklerini ve bunu bırakıp 
bir yere gidemiyeceklerini söylediler. Padişah 
mevlevilerin çıkarılması için şeyhülislama 

müracaat etti, şeyhülislam da böyle bir şeyin 
tehlikeli olacağını arzederek her türlü müda
haleyi red etti, Sultan Mahmud Şeyülislamı 

sükunetle dinledi, bir müddet meseleyi taze
lemedi. Fakat deniz kenarında bir yen:i tekke 
inşa ettirdi, ınevlevi şeyhini yanına çağırtarak 
derhal tekkelerini bşaltmalarını, yoksa damı
nı başlarına indireceğini :bildirdi. Şeyh ön
ce ne yapacağını şaşırdı ise de gerek kendisi, 
gerekse müridleri yeni tekkeyi görünce ısrar-
larından vageçtiler. · 

«Türklerin muazzam ·harb gemileri liman
da bulundukları zaman Beşiktaş önlerinde 
B()ğazın ortasına demir atarlar. Büyük topları 

Beşiktaş Vapur İskelesi 
(Resim: Bülend Şeren) 
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ile selam atışları görülmeğe değer manzaradır. 
Topların sesi tepelerin boyunca uğuldar, Sa
ray burnundaki yüksek duvarlardan akisler 

· işidilir, nihayet akisler de uzaklarda yavaş ya
vaş söner. 

«Beşiktaş Sarayının bağçeleri pek geniş
dir, fakat tfu'if ve tasvir~ şayan olmaları için 
daha çok zaman lazımdır. Binanın arkasında
ki sathı mailin büyük bir kısmı ,hali aslisi ile 
bıra~lmışdır. Buranın bütün tezyinatı servi
ler, şurada ·burada tek tük bademler, akasya
lar, muazzam çınarlar ve duvar inşaatında ça
lışan bulgar ameleni:ı;ı yaz kamplarını andıran 
beyaz çadırlarıdır» (Nureddin Bey tercümesi). 

BESİKTAS VAPUR İSKELESİ - Sirketi . ~ , 
Hayriye tarafından Birinci Cthan Harbine ta-
kaddüm eden yıllar-da, Kuzguncuk İskelesi ile 
beraber yaptırılmış beton yapı ilk vapur iske
lesidir. Güzel bir bina değildir, iki tarafında ça
tı kenarında birer bodur kuleciği bulunan, dış
tan görünüşü de, içi gibi kasvetlidir; zamanın
da, konforlu, «yolcuların esbabı istirahati te
min edilmiş bir dilnişirr iskele» diye övülmüş 
olan bu iskele iki katlı olup, üst katı, genişce 
bir taraçe-balkonu bulunan bir gazino dur. Za
manımızda da gazino olarak açıkdır, hatta, 
müsteciri tarafından hazan düğün salonu ola
rak .da isteyenlere verilebilmektedir. Taraca
balkonun nezareti güzeldir. Gazinoya, iskele 
kapsurrun sol tarafında bulunan bir merdi
venle çıkılır. 

İskele kapusundan çıkınca, ·binanın müş
temilatından iki yapı vardır; 1961 nisanında 
soldaki -bina Denizcilik Bankasının Beşiktaş 

Şubesi ittihaz edilmiş, sağdaki 'binaya da bir 
piyazcı - köftesi ile ·bir küçücük kahvehane . 
yerleşmiş, ikisinin ortasında da bir kuruye
mişci, tütün ve içki satış barakası bulunu-
yordu: . 

Deniz tal'afindan bakıldığına göre Vapur 
İskelesinin sol tarafında Beşiktaş Kayık İske
lesi, sağ tarafında da 'bir sandal çekek yeri 
var-dır (Nisan 1961). 

Mehmed Koçu 

BESİKTAS VAPURU - Denizciik Ban
kasının ~ Lıim~ İşletmesi vapurlarındandır; 
Emirgan V;ıpurunun eşidir. 1951 senesinde 
Hollandada Amsterdam te2'ig~hlarında yapılmış 
olup }stiab haddi 300 kişidir. Ortalama 10 mil 

sür'ate sahib olup tekne boyu Ş2,58 metro, eni 

7,64, derinliği de 2,11 metrodur. Gros ağırİığı 
283,18 ton, net ağırlık 153,31 tondur; Dizel 
motorlu ve çift uskurludur; beyaz boyalı, kü
çük ve şirin -bir gemi olup resmi ve iç hurda 
teferruatı için Emirgan Vapuru maddesine 
bakınız. Bu satırların yazıldığı 1961 yılı ma
yıs ayında Mustafa Köse Kaptan ile Nuri Gel
geç Çarkçıbaşının i-daresinde idi. 

BEŞİKTAŞ VAPURU (6 numaı·alı) -
Şirketi Hayriyenin Boğaziçinde işletmeğe .baş
ladığı ilk vapurlarından biri. Teknesi ahşab, 
makinesi 60 beygir kuvvetinde ve 197 tonluk 
bir gemi idi, 1851 de İngilterede John Robert 
Wait tezgahlarında inşa edilmiş ve 1854 sene
sinde İstanbula gelerek hizmete girmişdi; şir
ketin ayni tezgaıha sipariş ettiği ilk altı vapu
rundan 4 numaralı ,Beylerbeyi ve .5 numaralı 
Tophane vapurlarının eşi idi. Kaç yıl hizmet 
ettiği tesbit edilemedi, resmi de bulunamadı. 

Bibi. : Boğazıçı ve Şirketi Hayriye tarihçesi. 

BEŞİKTAŞ YALI SOKAĞI - ·Beşiktaş 
merkez nahiyesinin Yıldız Mahallesi sokak
larındandır, Çırağan Caddesi ile Çöp İskelesi 
arasında uzanır, Yalı Mektebi sokağı ile bir ka
vuşağı vardır. İki araba geçebilecek genişlik
de, kısmen paket taşı, kısmen de kabataş dö
şelidir. Cadde kavuşağının sağ köşesinde beş 
katlı bir depo inşa halinde idi, yanı sıra bir 
demir deposu, üç katlı Doğu Ticaret Şirketi
nin yan kısmı; sol köşede de altı katlı büyük 
bir kagir yapı, yanında üç katlı ahşab bir ev,~ 
altında Şemsi Yastımanın Sazevi, daha ileride 
kum-çakıl deposu vardır. Sokağın bitimi Cöp 
İskelesidir, bu. bakımdan bir çıkma~ sokaktır. 
Burada birikdirilen Beşiktaş çöpleri .Beledi
yenin temizlik işleri kamyonları ile nakil olu
nur (kasım 1960). 

Hakkı Göktürk 

BEŞİKTAŞ YANGINLARI - İstanbu
lun bütün semtleri gibi Beşiktaş da hayli yan
gın görmüştür; aşağıdaki dokuz yangının kay
dını Osman. Nuri Erginin Mecellei Umumi Be
lediye adlı azametli eserinden alıyoruz: 

25 mart 1281 (6 nisan 1865) yanıgı - Ye
nimahaliede 40 ev ayndı. 

27 temmuz 1284 (8 ·ağustos 1868) yangı
nı - Hasfırında 38 bina yandı. 

15 muharrem 1289 (25 mart 1872) yan
gını - Kılıcalide 15 ev yandı. 
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23 teşrinievvel 1290 (4 kasım 1874) yan
gını - Haseki Tarlasında 40 bina yandı. 

23 mayıs 1307 (4 haziran 1891) yangını - ? 
7 mayıs 1308 (19 mayıs 1892) yangını -

Köyiçinde 166 bina yandı. 

15 ağustos 1315 (27 ağustos 1899) yan
gını - Rumali Mahallesinde (?) 20 biria yandı. 

10 mart 1320 (22 mart 1905) yangını -
Sinanpa,şada 20 bina yandı. · 

14 haziran 1337 (26 haziran 1921) - Ci
hannüma Mahallesinde 80 bina yandı. 

BEŞİR (Sarhoş) - Memleketimizdeki ne
silleri tükenmek üzere bulunan zenci ve zenci 
melezi köle oğullarından; İstanbulun büyük 
evladlarından seçkin muharrir ve romancı 
Sermed Muhtar _Alus'un lalası (B.: Alus, Ser
med Muhtar); Cezair-i Bahrisefid Valisi Abitlin 
Paşanın konağında zenci ·bir · azadlı köle ile ha
beşi bir azadlı cariyenin oğlu olarak tahminen 
1875 yılinda doğpıuşdu; yılla;rca kucağında, 
omuzunda, sırtında gezdirdiği, mektebe götü
rüb getirdiği efendizadesi Sermed Muhtardan 
on iki yaş kadar büyükdü. Ortadan az uzunca 
boylu, kahve rengine çalar ve kadife gibi par
lak cildi ile temsil ettiği melez ırkın güzel erke
ği idi, yirmibeş yaşlarında iken bir çerkeş kı
zına aşık olmuş, kendisine kızı verecek olduk
ları halde kız razı olmamış, Beşir de bu aşk ile 
delişmenlik vadisine sapmış, kendini içkiye ver 
mişti; hemen bütün ömürünü yazın aileye hiz
metle ve kışın bekcilik ile, Göztepede Abidin
paşa Köşkünde. geçirmişti; yaşlandıkça içikiye . 
olan ibtilası artmış, lalasına karşı sevgisi çok 
'büyük Sermed Muhtar tarafından, . ayyaşlığı 
yüzünden gelen her cevrine, her kalhnna ta
hammül edilmişdi. Arab asıllı türk harfleri ile 
mükemmel okur yazar, kulakcfan dolma fraıi
sızca konuşurdu, musikiye aşina idi, sokakda 
şarkılar söyler, gazeller 'Okur, polkalar, vals
ler oynar; yazın yalın ayak, baş açık sine ur
yan, kışın kat kat giyimli, şurada, .burada sı
zar kalırdı. Sermed Muhtarın validesi hanı
mefendi Göztepedeki köşkü satdıktan sonra 
tamamen haneberduş oldu ve zannederiz ki 
1940 yılı etrafında, . altmış beş yaşlarında Da
rüla<:ezede öldü. Göztepenin yıllar boyunca 
çok sevilmiş bir siması idi. 

BEŞİR (Uzunçal'şılı Terlikci) -- 1885 ile 
1890 arasında terlikci esnafından son derece 

güzelliği ile nam almış bıçkın meşreb bir deli
kanlıdır. Haik şairi Üsküdarlı Vasıf Hoca İs
tanbul Ansiklopedisine tevdi ettiği notlar ara
sında o tarihlerde istanbula gelmiş Semer
kandli Şeyh Muhammed adında gaayet zengin 
bir seyyahın bu gencin zülüf kemendine bend 
olduğunu, uğrunda hayli para harcadıktan son
ra yanına yol refiki olarak almağa muvaffak ol
duğunu ve Beşir ile beraber Mısır niyyeti ile 
İstanbuldan ayrıldıklarını söylüyor, bu arada 
şu satıriarı yazıyor: «Beşir zannederim aslen 
laz idi ve beş vakit namazını camide ~ılar gaa
yet sofu meşreb görünür, fakat saman altın
dan su yürütür, arada işret eder, Galata baloz
larına gider bıçkınlıkda da ele avuca sığmaz
lardandı, yahn ayak yarım pabuçlu bekar- uşa
ğı olduğundan ·bazı yaranın mesirelerde ve 

- meyhanelerde olan davetlerine de nazlanmaz
dı. Semerkandli şeyh Muhammed ise o tari'h
lerde e_lli yaşlarında, alim, fazıl, yüzünde nll-

Terllkci Beşir 
(Resim : Bülend Şeren) 
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r~ni güzelliği olan bir zat idi, misafir olarak 
tüccardan bir memleketlisinin konağına inmiş 
iken Terlikci Beşir yüzünden Tahtakalede bir 
bekar hanında oda tutmuşdu, Beşiri de yanına 
uşak almışdı. O kadar tesirJi bir adam idi ki 
bıçkın laz şehbazmı kısa bir zaman içinde 
derlemiş, toplamış, kendi hizmetine layık bir 
edebli uşak yapmış idi. Laz oğlanın kılik kı- · 
yafetini de değişdirmiş, bir özbek dervişi 
zeynine koymuşdu. Pek sevdiğimiz Tophane 
ketebesinden Aşık Razi Şeyh Muhammedin 
ağzından Terlik~i Be§ir'in ahvalini tasvir eder 
manzume kaleme almışdır». 

S,evdim bir güzeli Terlikci Beşir 
Bin dilberin bir d:inesi şehlevend 
İşmar etti vasim eyledi tebşir 
Uzunçarşılı o servi serbülend 

Takmış külahına gonce al gülü 
Kondurmuş diline şeyd:i bülbülü 
Dökmüş cebinine sırma kakülü 
Gören sırmakeşler eyliyor pesend 

Pirehen yakasın açmış şu.hane 
Görünür sinede iki zer da.ne 
Şöyle bakar vahşet ile mestane 
Vallah billah aşkbazlıkda bi menend 

İnce belde beş arşındır kuşağı 
Topuk döver kara .şalvarın ağı 
Kınalı el ayak yirmi parmağı 
Şeytanı raciıiıden almış olsa pend 

Terlik diker Beşirim bin naz ile 
Ne yoldan o şahı geçirsem ele 
Liıtfedüb ayağın öpdürse hele 
Agız miskidir ya anber ile kand 

Uyutub dizimde mum olup yansam 
Ya.ne ya.ne subhadek oyalansam 
Nakşi hayal .etsem olsam da ressam 
Beşirin zülfünü boynumda kemend 

Va'detti cum'a gün ol şôhi şehbaz 
Kılalım bir riişen camide namaz 
Hem Fulya Bağçesin gezelim biraz 
Canıma can kattı bıçkın şekerhand 

Beşiktaşdan geçüp biz Beylerbeye 
Vardık bağ bağçeye hem. germ:ibeye 
Görenler reşk idüp dedi ianeye 
Güzel şikar almış şeyhi hünermend 

Eyvall~h aşıkdır yedi ceddimiz 
Bir güzeli seçmek bunca cehdimiz 
Anı İstanbuldan bulmak ahdimiz 
Namım Muhammeddir mehdim Senierkand 

Bibi. : Vasıf Hiç, Not. 

BEŞİR AĞA (Hacı) - Onsekizinci asırda 
Osmanlı Sarayının büyük şöhret sahibi hir kız-

larağısı; Babıali civarında İstanbul vilayet ko
nağı) kendi adına nisbetle anılan ve türk yapı 
sanatının şaheserleri arasında bulunan külli
yenin banisi (B.: Hacı Beşirağa Külliyesi), ayrı
ca Eyyubda da hayır eserleri bulunan bir zat; 
İstanbula pek küçük yaşta bir zenci köle olarak 
getirilmiş, Yapraksız Ali Ağ-anın çırağı olarak 
Haremi Hümayuna alınmış, Üçüncü Sultan 
Ahmedin şehzadeliği zamanında yıllarca hiz
metinde bulunmuş, sadakat ve dirayeti ile 

. efendisinin itimadını kazanmış, -ehzadesi pa
dişh olunca da müsahib olmuşdu; hicri 1116 
(miladi 1704) de padişahın dayası olan bir ka
dını hacça götürmeğe memur edildi, hac dö
nüşünde hazinedar oldu, hicri 1125 miladi 
1713 de azil edilerek evvela Kı·brısa, oradan 
Mısıra sürüldü, fakat pek az sonra af edildi, 
Şeyhüiharemlikle Medineye gönderildi, hicri 
1129 (miladi 1717) de İstanbula getirilip An
ber Ağanın yerine kızlarağası oldu, bu tarih
den itibaren otuz sene, sarayın en yüksek me
muriyetlerinden biri ·olan :bu makamda kaldı; 
Üçüncü Sultan Aıhmedi ta:htdan indiren 1143 
(1730) ihtilalinde dahi mevkiini muhafaza et
ti ve hicri 1~59 (miladi 1746) da ·bu makamda 

. öldü; ölfününde 94 yaşında olduğu söylenir, 
bu yaş tesbiti hicri takvim üzerinden olduğu
na göre hicri 1065 (miladi 1654) de doğmuş 
olması gerekir. 

Son aylarını hastalık ızdırabları ile geçir
miş ve gözlerini Halic Bahariyesiiıdeki yalı
sında kapan'ıışdı, Eyyubda defin edildi.' 

Külliyesi, sair hayır eserleri v~ bilhassa 
vakıf kütübhanesi ile adı daima hayırla anı

lacak bir zattir. 

BEŞİR AĞA (Hafız Hattat) ._ Onsekizin-
. ci asırda Osmanlı Sarayının şöhretli •kızlara

ğalarındarr bir zenci hadım ve devrinin seçkin 
hattatlarından; İstanbula pek küçük ya-şda •bir 
köle olarak getirilmiş ve saraydan yetiştiril

mişdir. 

Gençliğinde tüf errk atıcılığına ve keman
keşliğe heves etmiş, pehlivan edalı, levend nu~ 
mayişli, amiyane benlik iddiasında :bir adam
dı; hattat Hasırcılar İmamı Hafız Mustafa 
Efendiden sülüs ve nesih yazıları öğrenmiş, 
Enderunlu hattat Mumcuzade Mehmed Ağa
dan da yazılarına imza koymak için icazet al
mıştlı. Hazinedar · olmuş ve adaşı Hacı Beşir 

. Ağanın ölümü üzerine 17 46 da kızlarağası ta-
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yin edilmiş idi (B. : Beşir Ağa, Hacı). Fakat 
· selefinin yerini dolduramadı, siyasi entrika
lara karışdı, rüşvet yolunda pervasız yürüdü, 
etrafını alan pespaye riyakarların sözleri ile 
çok hatır kırdı, herkesi istiskaal eder oldu, 
pek çok düşman kazandı. Adamlarınd~n Sü
leyman atlında bir şımarık gence o kadar yüz 
vermişdi ki türlü rezaletleri ayak takımının 
ağzında bile nefretle dolaşarak nihayet Ağanın 

· sebebi felaketi oldu, Birinci Sultan Mahmud 
askerin Beşir Ağa yüzünden bir ihtilale hazır- . 
landığı ihbar edilince padişah Kızlarağasını 

azletti; Beşir Ağa, Süleyman ve daha birkaç 
kişi Kızkulesine .gönderilerek orada idam 
olundular (Hicri 1165 = Miladi 1751). Beşir 
Ağa Üsküdarda NasQhi Dergahı haziresine 
defnedildi, şu beyit mersiye yollu bu zat için 
söylenmişdir, şahsında değerli bir hattatın 

kaybolduğu muhakkakdır: 

Kanlar ağlasın mürekkeb, kaare giysün. ha.meler 
Başına rikler saçub dürsün yüzünü na.meler 

Tereke&pde rüşvet yolu ile toplanmış bü
yük hattatların imzasını taşıyan kıymetine ba
ha biçilmez bir mushafı şerif ve levha kolek
siyonu 1bulunmuşdu. Rivayet edildiğine göre 
kimde bir kıymetli yazma mu~haf veya levha 
görse evvela -güzellikle ister, verilmezse zorla 
alırmış. 

· İstanbulun muhtelif yerlerinde hayır ese
ri çeşmeleri vardır, çeşmelerinin kitabe yazı
ları da kendisinindir. 

BEŞİR AĞA (Hoca) - Onyedinci asırda 
Osmanlı Sarayının ak hadımı (tavaşi) ağların
dan, ·henüz· yedi yaşmdaı bir sabi iken tahta 
oturtulan Dördüncü Sultan Mehmedin ilk yazı 
hocasıdır. 

Yeniçeri Ocağı ağalarının tagallüb devrin
de Yeniçeri Ağası iken sadırazam olmuş Kara 
Muratl Paşa içkiye fazlaıca düşkündü ve ayak 
takımından şehir oğlanı yaranı ile laübali ül
feti yüzünden bir ara çirkin dedikodular çık
ınışdı; saraydaki düşmanları tarafından vezi
rin ahvali padişaha .anlatıldı; ·hicri 1059 (mila
di 1649) yılında, vezir çocuk padişailıdan · bir 
hattı hümayun aldı, Sultan Meıhmed: «Ben se
ni bağ ve bağçelerde iyşü işretde olmak için 
mi vezir yapdım? UmQru memleket He bir 
hoşca uğraş, bir daha ayyaşlığını işitmeyeyim, 
yoksa senin başını keserim!..» diyordu. 

Kara Murad Paşa hem korkdu, hem kız-
dı; Divanda Reisülküttab Efendiye: · 

- Bu vaıkte kadar •hangi emri mühim ve 
maslahatı lazime tatil olundu?! Bu yazı erbabı 
nifakın ilkaasıdır! .. dedi. 

Reis Efendi de: 
- Sultanım herkesden iyi •bilir, bedhah

ların nifakı olduğu 'belli!.. cevabını verdi. 
Bunun üzerine ·sadırazam çocuk padişa

hın yazı hocası Beşir ..Ağayı çağırttı ve aldığı 
hattı hümayunu göstererek: 

- Böyle edayı padişah ne bilir, bu kimin 
taliınidir, zahir senin talimindir!.. 

-diye payladı. Beşir Ağa: 
- Hattı hümayunlardaki elf azın nasıl ya-

zılacağını süal ·buyurdukca «başın keserim» 
lafzının imlasını öğretmişimdir, ama bu hattı 
hümayunun yazıldığındaın ve kimin, tMiın ve 
ilkaası oldµğundan haberim yokdur! .. dedi. 

Aık hadım hocanın doğru söylediği mu
hakkak idi; fakat Kara Murad Paşanın içine 
bir vehim -düşmüş idi, -Beşir Ağayı tehdid etti: 

- Bir daha padişaha meşk verme, belkı 
sarayda dahi durma, git. Yenikapu Sarayında 
otur!.. dedi. 

Beşir Ağa korkdu, yazı hocalığından o 
gün ayrılarak Yenikapu SM"ayına çekildi. Ye
nikapu Sarayı denilen yer, saraydaki ak ha
dım ağaların emekliye ayrıldıkları zaman, za
manımızın tabiri ile içinde, bir nevi pansiyon 
hayatı -geçirdikleri miri bir konak idi. 

Hoca Beşir Ağanın hayatı hakkında baş
ka kayde rastlanamadı. 

BEŞİR AĞA (Kızlarağası) - Osmanlı Sa~ 
rayı hareminin on sekizinci asır şöhretlerin
de_n bir zenci hadım; hicri 1182 (miladi 1768 -
ı 769) de öldü; ölümü İstanbul hekimleri hak
.kında ciddi bazı kararların. alınmasına sebep 
oldu, şöyle ki: 

Ağanın imamı Giridli İbrahim ayni za
manda altmış akçe yevmiyeli bir medresenin 
de müderrisi idi; kızlarağası hastalanınca ken
di hekimini tavsiye etti, bu hekim ağaya bir 
şerbet yaptı, ağa: da şerbeti içer içmez öldü. 
İmam efendi ile hekim derhal tevkif edildiler, 
sorguya çekildiler, hayli sıkıntı çektiler, bir 
kasid olmadığı anlaşıldı, buna rağmen imam 
efendinin müderrisliği alındı ve hekimle be
raber İstanbuldan sürüldü; ayrıca bir ferman 
çıkararak bundan· böyle hekimbaşılar tarafın• 
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dan imtihan ·edilerek ehliyetini isbat ile ruh
sat almamış kimselerin dükkan açarak hekim
lik yapması şiddetle yasak edildi; ruhsatsız !he
kimlik yapanların aman verilmeyip idam olu-

. Iiacakları ilan olundu. 
Bu Beşir Ağa hakkında başka bilgi edini

lemedi. 

BEŞİRAĞA CAMİİ VE KÜLLİYESİ 
(B. : Hacıbeşirağ_a Camii ve Külliyesi). 

BEŞİRAĞA ÇEŞl\iELERİ - (B. : Hafız
beşirağa .çeşmeleri). 

BEŞİRAĞA Çil{MAZI - Galatanın Ömer
avni Mahallesinde Beşaret Sokağındadır. Beş
altı adım .genişliğinde meyilli daracık, küçük 
bir aralıktır. Sağ tarafında bir arsa, sol tara
fında iki katlı bir apartmanın doğu yanı; 'bi
timinde de, çukurda; dört katlı bir apartmanın 
avlu kapusu vardır (aralık 1960). 

Hakkı Göktürk 

BEŞİRAĞA KONAĞI YANGINI - 1648 
. de Sultan İbrahimin son sadırazamı Hezarpare 
Ahmed Paşanın kardeşi ve kahyası, ve saray
da haremin nüfuzlu simalarında Ho·byar kadı
nın kocası olup ayyaşlığı ile tanınmış İbrahim · 

. Ağanın içinde kira ile oturduğu Kadırga Lima
nı civarında bir konaktır. Onyedinci asır orta
sında İstanbulun güzel ahşab yapılarından 
biri olması gerekir; konağın 'sihibi Beşir Ağa
nın kim olduğu tesbit edilemedi. 

İbraihim Ağanın içki sofrası yaram era
zil ve ·hezele güruhundan kimselerdi; bir ak
şam konakda toplanılmış iyşünuş edilir ve 
avami zevkler ile eğlenilir iken mutbakdan 
yangın çıktlı ve önlenemeyü:b konak t~mamen 
yandı; İ1brahim Ağa ile zevcesi Hobyar Kadı
nın maddi kayrbları çok büyük oldu; yangın 
vak'ası tbrahim Ağa hakkında yeni yeni de
dikoduların açılmasına da sebep oldu (B. : İb
rahim Ağa, Ayyaş). 

BEŞİR FUAD BEY - Ondokuzuncu ·.asır 
sonlarında şöhretli bir muharrir;· 1832 de İstan
bulda tloğdu, ilk tahsilini Fatih Rüşdiyesinde 
yapdı, Askeri Tıbbiyeden mezun oldu, kısa 

müddet ordu hizmetinde bulunduktan sonra 
ayrılarak hayatım kalemi ile kazanına yoluna 
atıldı; fransızca, almanca ve ingilizceyi çok 

iyi bilirdi, «Afak», «Şems», «Güneş» mecmua
larında telif ve terceme ilmi makaaleler neş
retti; yazıları ele aldığı konularda sağlam 

bilgisini gösterir, umumi bilgisi de çok geniş 
idi; devrinde garb tefekkürünü Türkiyede sela
hiyetle temsil eden bir kalem sahibi idi..Heidel
'berg Üniversitesi r.ektörü Dr. Emil Otto'nun 
«La grammaire française theorique et pra
tique» adlı eserini <<Bedrikai Lisanı Fransevi» 

' . 
ismi ile terceme etti, sonra bu eserin bir muh-
tasarını yapıp «Usuli Talim>> adını verdi, ay-

. rıca «İngilizce Muallimi», «Almanca Mualli
mi» isimlerinde dil öğretici kitaplar yazdı; 
Usuli Talimin mukaddimesinde Dr. E. Otto'
nun metodunu överek, ·bir ara Giridde bulu-

. nur iken almanca ve ingilizceyi bu metodla 
kendi kendine öğrendiğini, almanca için altı 

ay zahmet çekdiğini, ingilizceye ise dört aylık 
emeğin kafi geldiğini söyler. 1887 de henüz 
otuz beş yaşında iken boyun ve kol kırmızı 

kan damarlarını keserek intihar etti, bırak
dığı mektupta, soyuırda .bulunan deliliğın bir 
gün kendisine de görüneceğinden korkduğunu 
yazıyordu, ki ,bu hazin itirafı irsi cinnetin ese

. ridir denilebilir. Türk. Ansiklopedisi: «Önce-
den ·vücuduna şiringa ettiği kok,ainin .etkisiy
le intiharını, hayatla ölüm arasındaki safha
ları son dakikaya kadar keydetınesi, ölmeden 
önce yazıp ,bırakaoığı mektuplarda cesedinin 
Mektebi Tıbbiyei Askeriyeye nakladilmesini 
vasiyet etmekle kendisini ilmin emrine bırak
ması da düşünülerek zamanında, intiharına ~n 
önemli sebeb . olarak fürie hizmet duygusuna 
bağlılığı ileri sürülmüştür» diyor. 

Sermed Muhtar Alusun bize tevdi ettiği 

not da Eyyubda medfun olduğu yazılıdır. • 
Fransız edebiyatına hakkı ile vakıf olan 

Beşir Fuadın, «Viktor 
Hugo» adlı, bu büyük 
şairi çok iyi anlatan 
bir ·eseri vardır, «ceb 
kütübhanesi>> serısı

nin 22 ve 23 üncü ki
ta bları olarak yayın

lanmışdır. Fransızca, 

almp.nca ve İngilizce

den roman ve piyes '\~ 
tercemeleri de vardır. \'ı, 

Bibl.: Türk Ansik
lopedisi; İ. A. Gövsa, 
Türk Meşhurları; S. M. 
Alus, Not. 

,~~\ ~ ·\ 
'\\ı./,, 

Beşir Fuad Bey 
(Resim: Sezai, 
T. Meşhurları) 
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BEŞİRFUAD SOKAĞI - ,Beyoğlu İlçesi 
merkez nahiyesinin Kamerhat~n Mahallesi ile 
Kasımpaşanın Yahyakahya Mahallesi arasında 
bir sınır sokaktır; Meşrutiyet Caddesi ile Ay
nalıçeşme Caddesi arasında uzanır, Aynalıçeş
me Caddesi ve Arslan Sokağı ile •bir üç yol ağ
zı teşkil eder. 

Meşrutiyet Caddesi tarafından geiindiğine 
göre sağ kolda, altında bir mağaza bulunan üç 
katlı kagir sol kolda da altı marangoz dükkanı 
beş katlı •bir kagir bina vardır. Konsoloshane 
duvarı önünden yüz derecelik !bir kavis ile 
sağa döner ve tam bu kavis üzerinde Refik 
Saydam (Tozkoparan) Caddesi ile birleşir ve 
Beyoğlunun en işlek ana yollarından biri olan 
bu caddeyi devam ettiren geniş, asfalt bir 
cadde olur. Bu parçasının sağ tarafında iki 
adam boyuna yakın yüksek taş duvar, ingiliz · 
kilisesinin bağçe duvarıdır; kilisenin :bağçesi 
son derece mamurdur. Sol tarafda da Beyoğ
lunun meşhur eğlence ve keyif yerlerinden 
Cumhuriyet Gazino-Paviyonu ,bulunmaktadır 
ve Kasımpaşanın Aşıklar Meydanına bir ba
yır-sed uzanır. 

Bu cadde - sokağın Refik Saydan Cad
desi ile birleşdiği yerde 'bir trafik polisi noktası · 
vardır; Beyoğlu tarafırrdan Gazı Köprüsü (Un-. 
kapanı Köprüsü) yolu ile nefsi İstanbula giden 
motorlu vasıtalar ·bu Beşirfuad Sokağından 

geçerler (aralık 1960). 

Hakkı Göktürk 

BEŞİR GAZİ - Edirnekapusu civarında 
1bir evin avlusunda .bulunan ıbir yatırdır. Hü
viyeti hakkında tarih kaynaklarında en küçük 
bir kayde rastlanamadı; halk ağzında dolaşan 
bir rivayete göre f etihden bir müddet evvel 
Bizanslıların eline düşmüş gaayet güzel, şeh
baz ve şehlevend bir delikanlı imiş, Kostanti
nin sarayında bağçıvan yapmışlar, Kostanti
nin kızı. delikanlıyı ,görür ,görmez aşık olmuş, 
bir gece güzel oğlanın yattığı odaya giderek 
maşukunun koynuna girmiş, fakat afif genç, 
reddetmiş, kızın aşkı kine çevrilerek ıbabası
na, Beşirin kendisine kötü gözle bakdığım, 
hatta 'bir gUn ,bahçede tasallut-da bulunup elin
den zor kurtulduğunu söylemiş, Kostantin de 
Beşiri idam ettirmiş. Fetihaen sonra, gömül
düğü yere bir taş konularak kabri bir şehid 
makaamı olmuş. 

İdam faslı hariç 1bu rivayetin Yusuf ile 

Zeliha menkibesinden mülhem olduğu belli
dir (1943). 

Mehmed Çarıklı 

BEŞİRGA.Zİ SOKAĞI - Haliç Fenerinin 
A vcıbey ve Mollaaşkı mahallelerinden geçen· 
bir sokaktır (1934 Belediye Şehir Rehberi). 
Avcıbey Mahallesinde Yanbolu Sokağı ile 
Mollaaş,kı Mahallesinde Yatağan, Sun'ullah
ef endi, Macarlar ve Paşahaınainı sokakları ile 
teşkil ettiği beş yol arasında uzanır; Eğrikapu 
Mumhane Caddesi ile ,bir dörtyol ağzı yaparak 
kesişir. Beşyolağzı tarafından ,gelindiğine ,göre, 
sola yüz dereceden fazla bir açı He kırılır, 

tam bu dirseği üzerinde de Hakikizade Sokağı 
ile -bir kavuşağı vardır. İki ara1ba geçebilecek 
genişUkde, vaktiyle kabataş döşeli iken •bakım
sızlıkdan toprak yol · halini almış-dır. Eğrika
pu Mumhane Caddesi ile kesişdikden sonra 
oldukça dik ,bir yokuş olur ve höylece Yanbo
lu Sokağına bağlanır. 

Bir kısmı bağçeli ikişer üçer katlı a1hşab 
ve kagir. evlerin sekenesi mutevazı gelirli ai-
leler görünür (aralık 1960). · 

. Hakkı Göktürk 

BESİR KEMAL BEY, BESİRKEMAL EC
.ZAHA.NESİ - Namlı bir ecza~ımız ile kurmuş 
olduğu bir eczahanedir; eczahane sirkecide 
Ankara (eski ~abıali) Caddesi ile Hamidiye ve 
Muradiye caddelerinin (Eminönü - Sultanah
me-d tramvay yolu) bir dörtyolağzı yaparak 
kesişdiği noktada, Ankara Caddesinden gelin
diğine .göre karşı sol köşede idi; Menderes 
devri istimlakleri arasında o köşebaşı yıkılın
ca, yine hemen o civarda, yıkılan binanın bu
lunduğu adanın arkasında Dervişoğlu Soka
ğına nakledildi, bu sokağa cadde 1başından gi~ 
rildiğine ,göre soğ kol üzerindedir ... 

Beşirkemal Eczahanesi ,bir zamanlar yal
nız Sirkeci semtinin değil, İstarrbulun en bü
yük eczahanesi idi; mustahzarların gaayet az 
olup ilaçların eczahane · laboratuvarlarında 
hazırlanıp yapıldığı devirde, 1bu eczahane son 
derecede dikkati, titizliği, ciddiyetiyle tanın
mışdı. 

Eczahanenin kuruluş tariıhi ile .gelişme 
yolunda ,geçirmiş olduğu safilıalar ve müessi- · 
sinin hal tercemesi ve bir resmi istenilmiş, bu 
talebimiz bir kaç defa tekrar edilmiş olduğu 
halde, müesseseyi filen idare edenler, bizim, 
bu· ·büyük kütüğün tedvini ile İstanbul şehri-
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nin şanındaki hizmelimi
zin akademik asaletini 
idrak edemediklerinden 
mübhem vaidlerde bu-
lunmuşlar, yalnız yıkılan 
binanın bir fotoğrafını 

vermişlerdir. 

Beşir Kemal Bey 
merhumun Türk eczacı
lığında mümtaz bir mev
kii vardır; İstanbul-da ec
zacılık azınlıkların, bu 
arada bilhassa rumlarm 
elinde iken ilk Türk ec
zahanelerinden b i r i n i 
açan · ve mesleğinde de
rin vukufu ile tanınmış 
bir simadır. Hayatı 1hak- -=~---
kında, bugün onun kur- -:~~.P-~~~=====ıı====:::;====:-===::::::: 
duğu bir müessesede te
mini maişet edenlerin 
hiç bir şey söylememesi, 

Sirkecide yıkılan Beşirkeınal Eczahanesi 
(Resim : Bülend Şeren) 

. veya en küçük bir bilgiye sahip bulunmaması 
pek hazindir. 

Bu eczahanenin mustahzarlarından şöhret 
kazanmış ,bir nasır ilacı vardır (nisan 1961). 

BEŞLİ (Muazzez) - 1961 yılı •başında 
Tophane Kılıcali Mahallesinde İlyasçelebi So
kağında 14 numaralı evde oturan -dar .gelirli 
bir ailenin yirmiüç yaşında mafsal romatizma
sından muzdarih hasta kızı olup İstanbulun 
en üstün tirajlı günlük sabah gazetesi olan 
«Hürriyet» gazetesınde, hastalığının çok !ba
·halı olan ilaçlarını alabilmek için . bir gözünü 
satılığa çıkarmış ve Büyükşehirde üzerine 
.geniş alaka toplamış günün şöhretlerinden ol
mu.şdur. 

Baba ölmüş, biri erkek ikisi kız üç kara 
deşle hasta bir anadan mürekkeb ve yıllardan 
beri Tophanede oturan Beşli ailesi marangoz
luk y::ıpan delikanlı ile bir trikotaj atölyesin
de çalışan ,büyük kızJn kazancı ile geçinmek
tedir. Kızların küçüğü olan Muazzez 1938 de 
doğmuştur; 1955 de henüz on yedi yaşında 
ikeri bir ·bel ağrısı ile 1başlayan mafsal romatiz
masına tutulmuş ve belden aşağısı mefluç, ta
hammülü ,güç ızdırab ile yatağa duşmüş, Şişli 

· Çocuk 'Hastahanesinin bir kliniğine ,alınarak 

Dr. Tayyar Kuşcu tarafmdan tedavi edilmiş 
ve sihhate kavuşmuştur. Fakat ailenin geçim 

şartları doktorun tavsiye ettiği günlük hayat 
proğramı ile rejimin tatbikine uymamış, genç 
kızın hastalığı ,altı sene sonra daha ağır şeliil
de tekrar ·başlamışdır. Evvelce tedavi edildiği 
kliniğe niçin müracaat etmediği üzerinde .du
rulacak bir noktadır; hasta kız gaayet bahalı 
olan «Hidrokortizon» ve «SargonaJ.» adındaki 
ilaçlarını alabilmek için bir ,gözünü satı~a 
çıkartmış, bu hazin satışı ·-cı:a Hürriyet Gaze
tesi ·birinci sayfasında, umumi alakayı topla
yacak bir hissi mesele olarak aksettirmisini 
bilmiştir. Muzaffer Beşliye evvela· halkın fer
di para yardımı başlamış, ardından da Sağlık 
Bakanlığının emri ile hasta kız yine Şişli Ço
cuk Hastahanesine ve Dr. Tayyar Kuşcu'nun 
kliniğine yatırılmışdır (nis,an 1961). 

Bibl. : Hürriyet ve Hürvatari Gazeteleri. 

BEŞLİK, BEŞYILDIZ - Pırpırı, külıhani 
argosunda «me'bun». 

BEŞTAŞLAR MENZİLİ -:- İstanbulda_ ok 
atıcı pehlivanların Okmeydanındaki menzil
lerinden ·biridir; «Zehkirci Menzili» ve «Lok
macı Mnezili» isimleri ile de anılırdı; ok, Io'ble 
rüzgarında Çobançeşmesine -doğru atılırdı; ·bu 

. menzili .kuran Zehkirci Kasım Pehlivan olup 
bu menzilde ok atup taş dikmiş yedi pehlivan 
vardır: 
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Gez 
Ze0hkirci Kasım 980 
Bahtiyaroğlu Hasan Çelebi 993 
Okcu Hüseyin 1043 
Sığırcı Kasım 1074 
Lokmacı Ali Bey 1093 
Uncu Mustafa 1112 
Hacı Süleyman 1122 

BESYÜZÜNCÜ FETİH YILI...,.. (B.: İs-
tanbulu~ Beşyüzüncü fetih yıl dönümü). 

BETON - istanbulun pırpırı, külhani 
argosunda: .1) - Sağlam, srhhatli; 2) - Tok; 
3) - İçkiye _ mütehammil. Misaller: 

- Nasılsın? 

- Beton! ... 

* - Sabah sabah üç mısır yedim, beton gi-
biyim ... 

* - Galoncu Ali dün gece tam beş galon 
içdi, sonra beton gitti ;be, ulan ne herif o be ... 

F. Devellioğlu «Türk Argosu>> adlı eserin
de bu kelimeyi mektepli ar,gosu olarak alıyor, 
«dersine iyi çalışmış, kendisine güvenen tale
benin hali» diye gösteriyor, ve şu misali ve
riyor: «Bizim dede bugün beton gibi, on nu
maraya konacak». 

- Fiziltden beton gibiyim, istediği yer
den sorsun .. . 

BEY AHMED SAH - Onaltıncı asır or
talarında · güzelliği ile namlı İstanbul civan
larından, şair Cemali Ahmed ş~hrengizinde 
şöyle medhedilmiştir: 

Bey Ahmed Şahdır anın birisi 
Güneşdür Zühale müşterisi 
Visilldir anın ikbali · kevıi.eyn 
Kaaşı mihrabı gôya kaabı kav~yn 

· Şebi miracdır zülfi · siyahı 
Çöle çıkşa nota uşşakın ahı 

· Fahri Düngelen 

BEY ANI ÇELEBİ - On altıncı asır şair
lerinden; adını Kastamonulu LMift'nin şuera 
tezkiresinden öğrendiğimiz neyani Çelebi as
len Kastamonulu olub hemşehrisi müellifin 
meşhur şuera tezkiresini yazdığı sıralarda İs
tanbulda devlet kalemlerinden birinde katib
lik yapıyor imiş, on 1beş on altı yaşlarında mü
rahik bir genç ve son · derece ,güzel, .eskilerin 
tabiri ile bir mahb-0.·bi ziba im~ş. 

Genç katibin güzelliğinin cazibesi ve hem
şehrilik gayreti ile olacaktır, Latifi tarafından 
pek coşkun ·bir lisan ile şöylece medhediliyor: 
« Yanağında tüyden eser yok iken sülüs, nesih, 
talik, divani ve sair yazıları yazmağa kaadir, 
türkçerrin bütün konuşma inceliklerine vakıfdı. 
O kadar kaa•biliyetli -bir civan idi ki her sözün
de bir zeraf et, saiı'at vardı; konuşduğu zaman 

. kullandığı kelimeler, yapdığı cümleler bir kaç 
manaya ,gelir, ciddiye ve latifeye alınabilir, 

karşısındakini şaşırtırdı, doğrudan latif el erin
de ise fuhşiyat yoluna asla sapmaz, daima ne
zahetini muhafaza ederdi; tatlı dili ile bütün 
kalbleri, arkadaşlarını teshir etmişdi; üstelik 

· melekler misali güzelliği ile de halkın gönül 
tahtında idi; ·başkalarının mütecavizane hare
ket ve nüktelerinden de ıgüc-eİımez, kimseye 
·haşin ve soğuk muamelede ıbulunmazdı». 

Şiir diline örnek olan aşağıdaki iki beyit 
de Latifi Tezkiresinden alınmıştır: 

Gel · kôyi nigare varalım uy bana :r,ôfi 
Dünyade sana göstereyim bağı_ cinanı 

* Rakibi kelbi gör ki hanı vaslın 
Yavuz it gibi ne yir ne yidirir .. 

BEY ATLI (Mehıned Reşad) - Emekli 
mülkiye kaymakamlarından, Milli Mücadele-

. nin istiklal Madalyası ile taltif edilmiş inücahid
lerinden,. tarih ve haltercemi (biyografi) ilim
lerinde yorulmak bilmez ;bir araştırıcı; bil
hassa İstanbul · c'ami ve mescidleri ve mezar-

. lıkları üzerinde uzun yıllar yerlerinde tedkik
lerde bulunmuş ve çağdaş şöhretlerin aile şe
cereleri hakkında hurda teferruata v.arınca 

bilgi -sahibi bir yazar, ;bu İstanbul Ansiklope-
. disinin yazı ailesinden, bir gül ,gibi, renkli, ko
kulu, dikenli ·benzeri
ne ender rastlanır bir 
kıymet; · 4 temmuz 
1303 {Miladi 1887) de 
Üskübde doğdu, ba
bası . Nişli Hafız Mah
mud Paşa torunların-

. dan ve bir aralık Üs-, 
küb ·belediye reisliğin
de bulunmuş İbrahim 

' 'HIJII-= 
Naci Bey olub Yahya 

. Kemal -Beyatlının kar
deşidir (B. : Beyıatlı, 
Yahya Kemal), .ki yu- Reşad Beyatıı 
karıdaki doğum tarihi, (Resim: Bülend · Şeren) 
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Yahya Kemalin doğum tarihi ile beraber İb
raıhim Naci Bey tarafından ,bir mushafı şerifin 
ayni sahifesine saatleri ile kaydedilmişd.ir; hu 
mushafi şerif ·babalarının vefatında Reşad ıBe
yatlıya intikaal etmiş, Yahya Kemal Müzesi 
kurulur iken onun tarafından bu müzeye ve
rilmişdir, müzedeki vitrinde mezkur doğum 
kayıdlarını ihtiva eden sayfası teşhir edilıne-k
tedir (B.: Beyatlı, Yahya Kemal Müzesi). 

Reşad Beyatlı ilk tahsilini Üskübde sib
yan hafızlar mektebinde, müşir Ahmed Eyyub 
Paş~nın kurduğu Mektebi Edeb'de yapdı; son
ra Uskfrb askeri rüşdiyesinde, Üsküb ve Se
lanik mülkiye idadilerinde okudu ve Selanik 
idadisinden şehadetname aldı. Bir müddet ad
liyede çalışdı, Balkan Har.binden sonra Trab
zon y_nayeti evrak ve insitatistik müdürlüğün
de, Izmir~n Bornova nahiyesi müdürlüğünde 
bulundu. Izmirin Yunanlılar tarafından işıga

linde nahiye müdürlüğünden i~tifa ederek o 
havaliye -gelen merhum miralay Bekir Sami 
Beyin kumandasındaki ilk milli kuvvete gö- · 
nüllü olarak katıldı, Kütaıhya cebhesinde bu
lundu, ki Gazi Mustafa Kemal Paşanın imza
fünı taşiyan İstiklal Madalyası beratında « bil
fiil ateş hattında hizmet etmiş» kaydi vardır. 
1926 da imtihan vererek Seferihisar kavmaka
mı oldu, bir .sene kadar Hakkarı vali ~ekilli
ğinde, bir müddet Birinci Umumi Müfettiş
lik asayiş müdür muavinliğinde bulundu, 
daha yedi kazada kaymakamlık ettikten sonra 
emekliye ayrıldı ve İstanbulda yerleşdi. 

Aşağıdaki satırları Reşad Ekrem Koçu'
nuır R. 'Beyatlı ·hakkında Her Gün ,gazetesin
·de «Velosbit Hoca» serlevhası altında intişar 
etmiş bir fıkrasından alıyoruz: . 

«Yiğit, lakabı ile anılır. 
«Kızar mı, darılır mı, umursamıyorum, 

korkum nazar değer endişesidir, Velosbit Hoca 
yetmiş iki yaşında bir delikanlının, muhterem 
Reşad Beyatlımn lakabıdır. 

«Reşad Bey, •büyük şair ve müverrih Yah
ya Kemalin kardeşidir. Elmacık kemikleri çı

kık, avurdları azıcık çökmüş, ,gür kırçıl kaş

ların altında derinden bakan gözler ve uçları 
kesilmiş toplu kırçıl bıyıklarla, yüzü, !bilhassa 
neş'eli zamanlarında fevkalade sempatikdir. 
Ortanın üstünde bir boyu, şişmanlıkla hiç il
gisi olmayan heybetli bir vücud yapısı vardır
m üheykel adamdır. ' 

«Babayani ve temiz ,giyinir; ·beş vakit na-

mazında, abid kişidir; coşdu mu, dolu· di2ıgin 
konuşur; hangi işe sarılırsa bütün güciyle ça
lışır ve muhakkak başarır. Sokak-da, içi daima 
evrak ile dolu ağır, şişkin bir çanta ve baston 
alameti farikasıdır. 

«Emekli bir mülkiye kaymakamı olan Re
şad Beyatlıyı 1942 - 1943 arasında · tanıdım. 
istan1bul Ansiklopedisini ilk neşre başladığım 
zamanın en faal devresiydi, bir gün, o zamanlar 
akademik istiklaline sahib olan !büronun bpu
sundan girdi, kendini tanıttı, :beni tebrik etti: 

- Emekliyim, bütün günüm boştur, tek 
meşgalem ibadetim; inzivayı, oturmayı sev
mem, 'bana iş ,gösterin, bu büyük eserde size 
pır aşkına yardım edeyim!.. dedi. 

- Beyefendi, bir demir çarık ve ,bir de
mir asa tedarik edin, işte koca İstanbul, semt 
semt, sok,a,k sokak, adım adım dolaşın ve ıbeş 
vakit namazı her gün bu büyük şehrin •bir 
•başka camiinde ve mescidinde kılın, 1bana bin
bir minareli İstanbulmuzun camileri ve mes
cidleri. halen ne haldedirğ hurda teferruatı ile 
malO.mat toplayın .. çetin işdir, -başarabilmek 
için zevk almak şarttır. Rehber olacak eserle
rin hepsi basit birer isim· cedvelinden ibaret
tir. İstanbul cami ve mescidlerinin bir kısmı 

. tamamen kaybolmuş, yerlerini dahi tesbit im
kansızdır, İstanbulun, bilhassa şehre katılmış 
eski sayfiyelerinde, yeni yeni cami ve mescid
ler yapılmışdır ki onlar da eski cedvellerde 
kaydedilmemişdir. · İstanbul Ansiklopedisine 
yardımı bir tarafa bırakın, siz kendi ,başına 
ölmez :bir eser meydana koyabilirsiniz; bir gün 
-büyük bir kaynak v.e size vesilei rahmet ola
cak bir eser!.. dedim. 

«Hazret o ·gün işe başladı ve hala dolaşı-
yor. · 

«Yaz demedi, kış demedi, kızgın güneş, 

yağmur ve ,kar altında, çomur içinde, toz için 
de, bir elinde bastonu, bir elinde çantası, Ley
lasını ,arayan Mecnun oldu. 

«Bugün, ,bir enerji kaynağı olan Reşad 

Beyatlının tomar tomar, yığın yığın notları 

kıymetine baha biçilmez 1bir hazinedir. Bu 
notların kitab halinde neşri ise milli bir 
vazifedir; 1bu işi de kendisinden 'beklemek in
safsızlık olur. Reşad Beyatlının büyük eseri 
için bir tabi lazımdır. Müdek,kik müellifin 
göz nuru ve alın teri haklarını en asil ölçüde 
ödeyerek milli kütübhanemize ölmez bir eser 
·koymak da ayrıca şeref dir. 
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«İstanbul Enstitüsü, Amdları koruma Ce
miyeti, Vakıflar Umum Müdürlüğü, İstanbul 
Belediyesi ,bu işi tahakkuk ettirebilirler». 

Reşad Beyatlı İstanbulun 500. ve müte
akib Fetih Yıllarını Kutlama Derneğinde, Anıd
ları Koruma ve Onarma Derneğinde çok ça
lışdı. İstanbul Belediyesinde «Tarihi merkad
ları ıslah ilmi encümeni» namiyle bir encü
menin kurulmasmda funil oldu. Ord. Prof. 
Mükrimin · Halil'iıi riyasetinde Ord. Prof. Sü
heyl Ünver, R. Ekrem Koçu, Kadircan Kaflı 
ve kendisinden teşekkül eden bu encümende 
raportör olarak çalışan Reşad Beyatlı en yaş
lı ve en faal üye oldu; encümene onun, yerle
rirrde tedkik ile getirdiği malumat yüzü mü
tecaviz müdellel raporun yazılmasını sağladı; 

•bu raporlar ve encümenin muhabereleri saye
sindedir ki Üsküdarda Aziz Mahmud Hüdai 
Camii haziresinde. yeri kaybolmak üzere !bu
lunan müellif Bursalı Tahir Beyin kabrine oğ
lu tarafından taş kondu; Belediye, Edirneka
pusu dışında GülzMe haziresinde vak'ıanüvis 
Abdürrahman Şeref Efendirrin, rBüyükadada 
müverrih Ahmed Refik Beyin . ınerkadlerini 
ihya etti; bir hayır sahibi de vak'~üvis Sahhaf
lar şeyhizade Esad Efendinin harab merkadi
ni ihya etti. Fakat, Eyyubda, Fatih devrinin 
büyük bilgini Ali Kuşcunun metruk ve peri
şan kabri, Seyyidvelayet haziresinde Şekaaik 
müellifi Asameddinin perişan kabri, Ortakö
yünde büyük bestekar Hacı Arif Beyin harab 
kabri, Şişlide Zincirlikuyuda bestekar Muhlis 
Sabahaddin Beyle şair Faik Ali Beyan toprak 
mezarları, Süçllücede on.altıncı asrın en büyük 
hattatı khmed Şemseddin Karahisarlnin taşı 
çalınmış merkadi, Kar~caa'hmedde değerli bil
-gin Sadeddin' Nüzhetin kabri, Otaktepede hala 
taşsiz duran·, kaybolriıağ,a mahkftm değerli mu
harrir Osman Cemal_ Kaygılının kabri ve bun
lara benzer daha yüzlerce kabir hakkında ya
zılan raporlar, her neden ise o zamanlar · bu 
ilmi encümen ile ·bağdaşamayan belediy~ me-. 
zarlı!klar müdürlüğü tarafından türiü türlü 
engellerle tatbik sahasından ,alııkonuldu ve ni
hayet .encümenin lağvine kadar varıldı. Bu 
darbe İstanbul şehri tarihinde acı bir hatıra 
olarak kalacaktır. 

Yahya füımalin vefatından sonra başlı
ca varisi sıfatı ile !büyük şairin .bütün metrıl
katını yeni kıirulaı:r müzeye tevdi etti ki Yah
ya -Kemai Müzesinde Reşad Beyatlının •hissesi 
çok büyüktür. 

BEYATLI (Yalıya Kemal) - Son asır 

Türk edebiyatının, dilde ve şiirde kusursuz gü
zellik aniayışiyle eserler veren, üstad şairi. 
Klasik ve yeni klasik Türk şiirinin, asrımızda
ki tek ve büyük mümessili. Türk iman, kah
ramanlık ve medeniyet tarihinin zafer ve şe
ref sahifelerinden seçilmiş hatıralarla zengin. 
epik şiirleriyle, edebiya.tımızda bir· milli kıy
metler saltanatı yaratan destan şairi; İstan": 
bulu vatanımızın özü bilerek bu şehrin varlı
ğında, · edebiyatımızın en güzel İstanbul ve 

-vatan şiirlerini söyliyen şair; 2 Aralık 1884 
salı günü, Üsküb'de doğdu. Ba:bası, Üsküb 
Belediye Reisi ve Üskub adliyesinde icra me
muru İbrahim Naci .Bey'dir, annesi, Leskof
çalı İsmail Paşazade Dilaver Beyin kızı Nakıye 
Hanımdır; gerek anne -gerek baba tarafı, Sul
tan Üçüncü Mustafa devri sancak beylerinden 
Şehsüvar Paşada ·bileşir. Şehs·uvar Paşa, her 
iki ailenin müşterek ceddidir. Bu atlenin Bal
kan topraklarında yayıldığı saha Niş, Leskofça 
ve Vranya bölgeleridir. Ailenin· baba ·tarafı 
Vranyalıdır. 

Yahya Kemalin mensup olduğu aile, Ru
meli Türkleri arasında evlad-ı fatihan (fatih
çocukları) diye ürr kazanmış Türk ailelerin
dendir. Rumeli fatihlerinin ,çocukları olmak,: 
bu bölge Türkleri arasında haklı şeref sayılır. 

Büyük şairin asıl adı Ahmed Agahdır. 
Babası, onun doğum tarihini ve Ahmed Agah 
adını, şimdi Yahya Kemal Müzesinde bulunan 
bir Kur•an~ı Kerim'in ilk sahifesine şöyle ya~ 
mıştır: «Mahdumum Ahmed Agah'ın dünyaya 
geldiği tarihidir. 14 Saferül•hayr 1302, 20 Teş
rini_sani 1300 Salı günü saat orrbir buçuk rad
delerinde.» 

Doğduğu ev, Üsküıb'de, İshakiyye Mahal
lesinde, -büyük annesi Adile Hanımın evidir. 
Eski saatle 11.30 sa;bah zamanıdır. 

1889 da, beş yaşında iken mektebe ·başla
mış, Üsküb'de Sultan -Murad Camii arkasında 
Yeni Mektep denilen, ibeşyüz senelik bir vakıf 

· mektebinde okumuşdur. 
Mektebe başlayışı, an'aiTeye uygun bir 

amin alayı ile olmuş, !bütün Yeni Mektep ço
cukları, hocaları Sabri ve Gani efendilerle 
birlikte, ailenin, aynı evin selamlık kısmında 
yeniden yaptırdıkları eve gelmişler, Yahya 
Kemal, Hoca- Sabri Efendinin önünde diz çök
müş, Sabri Efendi, onun eline ;bir kamış ika-: 
lem vermiş, yine elinden tutarak, yeşil bir 
kağıt üzerine siyah mürekkeple bir_ kelime-



ANSİKLOPEDİSİ - 2607 - BEYATLI (Yahya Kemal) 

yazdırmış, sonra kağıdın üzerine toz şekeri dö
kerek •bu şekerli mürekkebi Yahya Kemal'e 
yalatmıştır. Arkasından, duaya ·geçilmiş, ora
dakiler ve mektep çocukları ellerini havaya 
kaldırıp hep birden amin demişler, koro ha
linde ilahi okumuşlardır. Alay, evden hareket 
etmiş, çarşıdan v,e Saat -ıBaymndan geçerek 
mektebe gitmişler, Yahya Kemal, Hoca Gani 
Ef errdinin dershanesinde, kulaktan öğrenme 

usulü ile Amme Cüz'ü okumaya başlamış fa
kat ıbu yüzden, iki sene devam ettiği bu mek
tepte elifbayı öğrenememiştir. 

1892 de, yedi yaşında iken Mekteb-i Edeb 
adlı, _daha modern :bir mektebe verilmiş, bu
rada, mektep müdürü, Selanikli Galib Efendi
den elifüayı ve okumayı öğrenmişdir. «Sela
nikli Galib Efendi, Üsküb çocuklarına okuma
yı öğreten adamdır. Ben, -bu,hocadan, okuma
yı altı ayda öğrendim.» diyen Yahya Kemalin 
okuduğu ilk kıraat kitabının adı «Oku» dur. Bu 
isim, şairde derin iz ,bırakmış, nice yıllardan · 
sonra bir ,gün Atatürk, mektep ke
limesinin Türkçesi ne olmalıdır, . 

diye sorduğu zaman Yahya Kemal, ;, 
bu hatıranın tedaisiyle, okul demiş · 
ve yeni Türkçedeki okul kelimesi 
bu hatırlayıştan doğmuştur. 

· Yahya Kemalin milli ve dini 
terbiyesi üzerinde ev hayatının, 

bu arada lalasiyle annesinin derin 
tesiri vardır. Lalası, Leskofça ı., 
muhacirlerinden · Hüseyin ,adlı bir 
Türktür. Bu lala, Yahya Kemale, ,. 
daha beş yaşlarında iken, -Budin, 
Belgrad, Leskof ça türküleri söyler, 
ona Battal Gazi destanım okurdu. 
Battal Gazi destanındaki epik ruh
la duygulanan çocuk, çevresinin de 
ve:rdiği duygularla Türk tarihinin ;,, 
~af er ve _d~sta~ _ sahüelerine karşı ~;, i 
ıçmde gızli bır yaikınlık duyardı. ~l 
Budin, Belgırad Türkülerini, aynı ;,0f!ı:_ 
duygularla o da söylerdi. «Bu tür- ,;~ : 
küler bana bir nostalji verirdi. Bu · 
türkülerde, müphem surette Macar 
ufuklarını ,görürdüm» -gibi: •Mtıv.ala- · 
rı, onda ·bu ilk milli terbiyenin de
rin izlerini ;gösterir. 

«Lakin benim dini ve milli 
terbiyem üzerinde daha şiddetle 
müessir olan, annemdir. An~· 

nem, çok -müslüman ·bir kadındı. Muham
mediyye okur, bana Kur'an öğretirdi.» diyen 
Yahya Kemalin vicdan terbiy.esi üzerinde bu 
çok sevilen, müslüman annenin tesiri büyük 
olmuştur. Annesi, sabah namazlarını kıldıktan 
sonra, oğluna Yazıcı-zadeyi okur, Yunus Em
re ilahilerini öğretirdi. Muhammediyye'nin, 
daha o yaşta öğrendiği, makamla söylenen 
mısralarından: 

Eğer Rum'un revanında görürsem ben dilarayı 
Revlinini revan idem Semerkand'i, Buhara'yı 

gibi söyleyişleri, ,bu müphem fakat sihirli ve 
ahenkli söylenişi dolayısiyle, ölünceye kadar 
hatırlamıştı. 

Annesi, Yahya Kemale: <<Oğlum, dünya
da iki insanı sev., Peygamber Efendimizi, 
bir de Sultan Murad Efendimizi sev.» derdi. 
Bu Murad adında Balkanların büyük fatihle
rinden Birinci ve İkinci Sultan Muradın hiz
metleri ve hatıraları birleşiyordu. Türkleri 
Balkanlara yerleştiren, Sırpları umumiyetle 

Yahya Kemal 16 -1'7 yaşlarında 

(Fotoğrafdan Sabiha Bozcalı eli ile) 
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İslavları mağlup eden, Üsküpde ulu camiler 
yücelten, aynı adda iki Türk hükümdarı, vefa

. Iı Balkan Türklerinin hafızasında tek bir Mu
rad adıyle yaşamakta idi. Birinci Kosova za
feri ile İkinci Kosova Muzafferiyetini kazanan 
·_•1er iki ivfurad, Üskübün erkek ve kadmları fa. 
rafından ayırd edilmiyordu. 

Ya•hya Kemal :böyle bir ev ve çevre terbiye
si içinde yetişirken, 1895 de Mekteb-i Edeb'i 
bitirdi. Üsküb 1-d.adisine verildi. Tam o sırada, 
babasının Selanik'de yaşamak arzusu üzerine 
evlerinin ilk· düzeni bozulmuş oldu. 1897 de 
aile, Selanik'e yerleşti. Ya,hya Kemal, Selanik 
idadisine nakledildi. Selanik'de Eski Saray 
Camii yanında deniz gören bir evde oturuyor
lardı. Annesi bu evde yatağa düşdü. ,Bu hasta-
Jık aileyi perişan etti. Üsküb'de evlerinin eş
yası satılırken üzülen, _ ince ruhlu kadın, daha 
o zaman buna sebep olan Selanik'de yaşama -
macerasından hoşlanmamıştı. Burada kendisini 
yabancı bir diyarda zannediyor, bir müslüman 
şehri olarak sevdiği Üsküb'ü özlüyordu. Has
talığı artınca, yeniden Üsküıbe nakledildi, fa
kat aynı yılın Eylftl'ünde annesi Üskub~e ve
remden vefat etti. 

Bir sene sonra, babası, ikinci defa evlen
di. Üsıkübde -bir ·başka mahalleye taşındı. Yah
ya Kemalin kızkardeşi Rukıye, büyük annesi, 
Adile Hanımın yanında kaldı. Erkek kardeşi 
Reşad Beyatlı ile kendisi, babasının evine git
tiler. Fakat ailede geçimsizlik ,başlamış, Yah
ya Kemal, .bu sefer leyli olarak yine Selani:k 
idadisine gönderilmişti. Orada hastalandı tek
rar Üskübe döndü ve nihayet 190Z de tahsili
ni tamamlamak üzer~ İstanbul'a gönderildi. 

İstanbul'da önce Mekteb-i Suıtani'ye (Ga
lat~saray Lisesi) ,girmek istedi, fakat kadrosuz
luk yüzünden alınmadı. Ertesi yılın Eylulün
de Robert Kolej'e _girmek karariyle t902 se
nesi kışını, Sarıyer'de, annesinin akrabasııi
-d~"! Abdurrahman Paşazade İbrahim Beyin 
evinde -geçirdi. Bu evde Yahya Kemal'in milli 
musiki terbiyesi teşe.k-kül etti.· Alkol ve musi
ki meraklısı olan İbrahim Beyin yal~ında he
men her gece Türk musikisi fasılları i~ra edi
liY.or, fasıl ,heyetine devrin tanınmış musiki 
üsfadlarından Kanuni Hacı Arif Bey riyaset 
ediyordu. Mehtaplı -gecelerde, pazar kayıkla
riyle, Boğaziçinde de ·saza çıkıldığı oluyor, aile 
gençlerinin kulakları, Türk musikisinin en 
güzel besteleriyle doluyordu. Bu evde fasıl he
yeti, derin ,bir huşu içinde, tam ıbiı-musiki 

terbiyesi ve ibadeti andıran bir sükut ve ihti
ramla dinlenirdi . 

Birçok seçkin insanların saz dinlemek 
için toplandıkları bu evde şiir ıkonuşmaiarı, bu 
arada, siyasi içtimai konularda görüşmeler de 
olurdu. Bunlar arasında, siyasi fikirlerinden 
dolayı Parise firar etmiş, sonra dönmüş fakat 
aynı sebeple ordudan ihraç edilmiş, Serezli Şe

. kip Bey adında bir genç vardı ki, ailenin .genç
lerini etrafına toplar, çok tesirli konuşur, on
lara Avrupa felesoflarının fikirlerini .anlatır, 
Paris'den, oradaki ·hürriy,etten, medeniyetten 
adeta coşkunlukla bahsederdi. Şekip Beyin 
Yahya Kemal üzerinde ıbüyük tesiri oldu. He
_nüz 19 yaşında bulunmasına rağmen, genç şair, 
bu tesirle Paris'e firar etti. 

1903 senesi Ağustosunda Mesagerie Mari
time kumpanyasının Memp,his vapurunda te
darik ettiği -bil" güğerte ıbileti ile -İstanbul'dan 
Marsilya'ya ve oradan Parise gitti. Parisde fü.; 
lesinden· para gelinceye kadar büyük sıkıntı
lar geçirdi. Sonra, Qu.aırtier Latinde, mütevazı 
bir otelde, -küçük bir odaya yerleşti. 

Parisde Ahmed Rıza ·Bey'le, Sami Paşaza
de Sazai ile, Mehmed Ali Paşa, Hoca Kadri 
Efendi,- Prens Sabahaddin Bey, · şfür Hüseyin 
Siret, Doktor Nihad Reşad ·Belger, Dorktor Rı
fat, Abdullah Cevdet, şair Abdülhalim Mem
duh gibi şahsiyetlerle, diğer Jön-Türklerle ve 
başka firarilerle tanıştı. Hemen o yıl, Dr. Ab
dulalh Cevdet'in tavsiyesiyle, Quartier Latin
de vakit geçirmiyer,ek, Parise üç saat mesafe
de-ki College de Meaux'ya yatılı olarak. yazıl
dı .. Meaux Kolejinde 1bir sene içinde, çok çalı
§arak yeteri kadar fransızca öğrendi. Tekrar 
Parise dönerek, Siyasi İlimler -Mektebinin sek
siyon diplomatiğine girdi. Burada Frahsanın 
büyük tarihçilerinden ve :bilhassa Albert So
rel' den t;ırih zevkini ve metodlarını öğrendi. 
Sorel'in en deva~lı ve çalışkan bir talebesi 
olarak, ona meftun 104 talebe ile birlikte, ho
casının Assace Sokağındaki konağında talebe
sine verdiği çaylarda da · ·bulunarak, büyük 

-- akademik sohbet kabiliyeti olan bu tanınmış 
alimden çok istifade ett-i. 

Yahya Kemal'irr Paris'de bµlunduğu, «1904 
· senesi, .kilise ve din düşmanlarının azdığı ve 

sosyalist cereyanının sert bir rüzgar gibi esti
ği ·bir seneydi.» Parisde yapılan sosyalist mi
tinglere ve nümayişlere karışan şair, sokak
larda international'i dinlerken, hadiseyi geniş 
bir insanlık sevgisi ,gibi hissederek, böyle bir 
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sevgiye karşı içinde bir temayül hissetmeğe 
başlamıştı. Jaures, Pressance, Sebastien Faure 
gibi, sosyalist ve anarşist hatiplerin kuvvetli 
nutuklarını hararetle dinlediği ve bir an bun
lara ka·pıldığını zannettiği olmuştu. Fakat bu 
yanlış uzun sürmedi: 

«Bir taraftan, Sorel'in, derslerinde, Al
man ve İtalyan milliyetlerinin uyanışlarını 
anlatması, bir taraftan Fransız nasyonalistle
rinin neşriyatı, diğer taraftan, coşkun milli
yetçi ve vatancı, Fransız mütefekkirler Yahya 
Kemali milliyetçi cephede kalmak duyguları ile 
doldurdu. Bu hMisede, Parisdeki BuJgarların, 
Rumların, Sırpların yaptıkları mitinglerde 
milli ·şuurun, milliyetçi heyecanların da bü
yük rolü olmuştu. Yahya Kemal, ·bu sebeple, 
Türk milletinin de Türk milliyetine uyanma
sı lüzumunu idrak ediyordu. 

Bu idrak, onu, .gerek bizim milliyetimizi 
öğrenmek, gerek Garp medeniyeti, tarihi, te
fekkürü eserlerini okumak yolunda ,hummalı 
bir -faaliyete sevketti. 

Bu arada, Halid ~aşid isimli, Çerkes asıl
lı ve edebiyat heveslisi bir arkadaşıyle müze
leri geziyor, geceleri, bir iptila. halinde tiyat-

- roya gidiyor, büyük tiyatro yazarlarının, aynı 
büyüklükte sahne artistleri tarafından sahne
ye konulan eserlerini hazan defalarca seyre
diyordu. Tiyatro seyri onun hem fikrini, hem 
bilgisini liem de fransızcasını arttırıyordu. 

Şürde Victor Hugo'nun, Asırların Masa
lı; Charles Baudelire'in Şer Çiçekleri, Paul 
Verlaine'in ve .bilhassa ·Jose Maria de Heredia
nın şiirleri onu çok sarmış, türlü cephelerden 
yetiştirmişti. Yiıie symboliste şairlerden Mal
larme'nin şiir anlayışı ve Vachette kahvesinde 
bizzat tanıştığı yunan asıllı fransız şairi J ean 
Moreas'ın, şairliği ölçüsünde kudretli musaha
beleriyle, Yahya Kemal üzerinde bıraktığı te
sirler, onun çok zengin bir şiir .görüş ve .anla. 
yışına varmasını sağlıyan hadiseler olınuşdu. 

1912 de Yaıhya Keinal, gençliğinin en ha
raretli dokuz yılını .geçirdiği Paris'den ayrıla
rak İstanbul'a döndü. 

Çok alıştığı Quartier Latin'den, Vachette' 
den, hulasa Parisden ayrılmak ona önce zor 
geldi. Başta Ali Kemal olmak üzere Paris'de
ki Türklerden Vachette'in, Sopha'nın garson 
ve müdürlerine kadar kalabalık bir zümre ta
rafından teşyi edildi. Önce Marsilya'y,a, altı 
gün sonra da İstanbula ·geldi. 

İçinde Paris' e karşı derin bir nostalji du-

yuyordu. Orru bu hüzünden İstanbul sevıgisi 
kurtardı: •Büyük Fransız tarihçi ve milliyetçi
lerinin tarih ortasında ve coğrafyada Fransız
lığı aramak yolundaki müsbet ve ilmi- metod
larını, tarih ortasında ve coğrafyada, Türklü
ğü aramak mevzuuna tatbik etme düşünüşü 
onu türlü sıkıntılardan kurtarmış oldu. Paris
den sonra, ilk ,bakışta gözüne bir köy gibi gö
rünen İstanbul, bu ikinci bakışla şaire bütün 
sihirli ve tarihi güzelliğini göstermeğe ba~la
dı. 

Camilerimizi, tür-belerimizi, medreseleri
mizi, kabristanlarımızı ·birer birer gezip gör
meğe, Türklüğü vatan coğrafyasına, derinliği
ne ve ·genişliğine yaz~lmış, medeni eserleri. 
mimari abideleri, şehir dekorları, milli semt
leri, haJk inanışları ve -halk hayatı içinde araş, 
tırmaya ve tanımaya koyuldu'. 

Paris'den -İstanbula geldiği 1912 yılında, 
Darüşşafaka'yı yeni bir tedris heyetiyle uh
desine alan Satı' Bey, Yahya Kemale bu mek
te·bin tarih ve edebiyat derslerini verdi. Mu
limliğe başlayı:şı, 1913 de bu mektepte old~. 

1914 de Sultan Selimde açılan Medreset ül 
Vaizinde muallim vekili olarak, Medeniyet Ta
rihi -derslerini .. okuttu. İslam medeniyetini 
yeni ·bir görüşle tedris edişi, o zamanın genç 
talebesi üzerinde büyük tesir ve fayda uyan
dırmıştı. 

Aynı tarihlerde Türk Ocağı'nda ve Bilgi 
Derneğinde açilaıi dil ve tarfü münazaralarına 
iştirak ediyor, fikirleriyle devrin gençliği üze
rinde büyük tesir ve ~İaka uyandırıyordu. İtti~ 
had ü Terakki fırkası umumi katibi ve Türkçü 
mütefekkir Ziya Gökalp ile aralarında o zaman 
gerek Türk dili anlayışı, gerek Türklüğün ta
rihi tekevvünü konularında ilmi münakaşalar 
oluyordu. Ziya Beyin ,bütün Türkleri bir bay~ 
rak altına• toplamak idealindeki hayal cephe
sini mevsimsiz bulan Yahya K·emal, Türkiye 
Türklüğü realitesinde ısrar ediyor, _ önce eski 
ve büyük Türklüğün, yeni vatandaki bu yeni 
tekevvünü ve büyük devamını anlamak; Sel
çuk ve Osmanlı asırlarındaki Türklüği.i anla
yıp, onarmadan aşırı hayallere -kapılmamak 
lüzumuna inanıyordu. 

Yahya Kemale .göre, Türkiye Türklüğü, 
Türk milliyetinin tarihdeki en büyük tekev
vünü ve yine en •büyük medeni zaferiydi. Türk
lüğün, yani bütün Türklüğün yükselmesi 
için, önce bu topraklardaki millet ve medeni
yetimizi, onu yaratan bütün unsurlari tanımak 
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suretiyle anlamak ve milli kalkınmaya tekrar 
ve· mutlaka Türkiye'den başlamak lazımdı. 

Dilde, Ziya Beyin «Ararsan her sözün var
dır türçesi» gibi düşünüşlerine mukabil, Yah
ya Kemal, dünyanın en zengin lisanı olan in
gilizcede bile her sözün ingilizcesi bulunma~ 
dığı realitesinde ısrar ediyor, Gökalp'in daha 
sonra kabul edeceği, <<Türkçeleşmiş, türkçe
dir.» ka.naatinde ısrar ediyordu. 

Güzel olan, ,bütün bu fikir ayrılıklarına 

ve münakaşalara rağmen, iki Türk mütefek
kirinin de ·birbirlerine asla kırılmayışları hat
ta birbirlerini daha çok takdir edişleriydi. Bu
nun parlak 'bir misali, Darülfünun müderrisi 
olan Ziya Beyin, münhal bulunan .bir tarih 
kürsüsüne, müderrisler meclisinde, türkçü 
müderris .gurupu ile müttefikan, teklif ve ıs

rar ederek Yahya Kemal'i seçtirmesiydi. 
1916 - 1919 yılları arasında, Y,a;bya Ke

mal, eski Darülfünunda önce Medeniyet Ta
rihi, sonra Garp Edebiyatı Tarihi, daha sonra 
Türk Edebiyatı Tarihi derslerini okuttu. Yah
ya Kemal'in bu sonuncu vazifeye tcl!yini, ken
disine Darülfünun-ı Osmani Edebiyat Medre
sesi Katib-i Umuıniliğinin şu dik.kate değer 
tezkeresiyle bildirilmişti: 

«Müderris Yahya Kemal Beyefendi Haz
retlerine 

Efendim Hazretleri, 
C~nab Şahabeddin Beyden inhilal eden 

Türk Tarih-1 Edebiyatı Müderrisliğine naklen 
tayininiz Meclis-i Vükelaca terrsib edildiği 5 
Eylül 338 tarihli tezkire-i samiyyeye atfen Maa
rif Nezaret-i Ceİilesinin 7 Eylul 338 tarihli 
tezkiresinde iş'ar kılınmış olduğu arz ve 
bilvesile teyid-i i-htiram olunur Efendim Haz
retleri. 11 Eylul 338 (Katib-i Umumi:Behcet). 

Yahya Kemal, daha 1914 -15 yıllarında, 
Peyam-ı Edebi .gazetesinde, Süleyman Sadi im
zasıyle ve Cidaller, Hasbihaller gibi, Çamlar 
Altında Musahabe gibi ·başlıklarla, edebi tari
hi makale ve musahabeler yazıyordu. 

. 1918 mağ!Obiyeti faciasından sonra, Yah
ya Kemal, Darülfünun'daki talebesi He birlik
te, daha ilk anlarından itibaren, İstiklal Müca
delesine bağlandı. Bu senelerde, İleri ve bil
hassa Tevhid-i Efkar gibi gündelik gazeteler
de yazdığı çok sayıda ve çok kuvvetli makale
l~rle İstiklal mücadelesini teşvik ve takdis· 
edki neşriyatta .bulundu. 

Bu gazetelerde neşrettiği Hisardan Şehit
liğe, Bir Rü'yada Gördüğüm Eyyub, Ezan ve 

Kur'an, Bu Muharebenin Askerleri, Ezansız 
Semtler. İstiklal Hissimiz, Yeni Türk Ruhu, 
Yine Böyle Bahardı, Serviler Altında Musaha
be .gibi çok sayida ve çok sevilmiş yazı

lariyle Dergah Mecmuasında intişar eden Üç 
Tepe; Gezinti, Esir Jeminüs ve Altor Şehri 
gibi kuvvetli makaleleriyle durmaksızın milli
yetimizi ve bizi zafere ulaştıracak milli değer
lerimizi meydana koyuyordu. 

Yine aynı yıllarda şairin, daha Londra'da 
iken 1bir deneme halinde söylemeğe başladığı 
Türk Destan'ının bazı mısrala:rı, mesela: 

Canavarlar kaçıyornıuş gibi gür bir doludan 
Bir salib ordusu, bozgun, kaçıyor Niğbolu'dan 

Şehsüvaranı kılıç koymamak azmiyle JJ.ma 
Dolu dizgin koşuyorlardı akından akına 

gibi söyleyişleri, dillerde dolaşmağa başla

mıştı. Şarkı şeklinde yazdığı şiirler, eski şii
rin rüzgarlyle söylemeğe başladığı gazeller, 
yalnız şiiriri değil, aym zamanda tari:hin sesi 
gibi, okuyanlarda bir başka şevk uyandırıyor-
du. .., 

Yahya Kemalin fikri hayattan siyasi ha
yata atılışı da yine 1922 de oldu. Lozan konfe
ransına gönderilen Türk murahhas heyetinde 
müşavir aza olarak bulundu. Lozandan dön
dükten sonra, 1923 de •Büyük Millet Meclisine 
Urfa mebusu seçildi. 1925 de Türkiye-Suriye 

··· .. hudut· tahdidi heyetine murahhas tayin edil
di. Fransızlarla olan bu müzakerede Payas is
tasyonu arkasındaki altı kilometre arazi jle 
Kilis'den 13, Hassa'dan 18 Türk-köyünün ana
vatana ilhakını temine muvaffak oldu. · 

1926 da Varşova orta elçiliğine tayin 
olundu. 1929 -da İspanya orta elçisi ve Lizboıt 
elçisi olarak Madride gitti. 1932 de bu vazife
den azledildi. Bir müddet Fransa.'da kaldı. Son
ra Cenevreye, oradan Bükreşe oradan Ham
dullah Suphi ile birlikte İstan:bula ve Ankara
ya döndü. 

1934 de Yozgaddan· millet vekili seçilerek 
Meclise avdet etti. Aynı senenin sonunda Te
kirdağı millet vekili olarak yine Meclisde kal
dı. Bu seferki mebusluğu 1943 e kadar devam 
etti. 

1943 seçiminde Yayha Kemal mebus seç
tirilmedi. Fakat 1946 da İstarrbulda yapılan 
ve çekişmeli geçen kısmi seçimlerde, İstanbul 
· seçmenleri tarafından mebus seçilerek tekrar 
Meclise girdi. Böylelikle İstanbul seçmenleri, 
şehirleri için edebiyatınızın en güzel şiirlerini 
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söyliyen bir vatan şairine layık olduğu müka
fatı vermiş oluyorlardı. 

Yahya Kemal, daha çocukluk yaşlarından 
başlıyarak, yurd içinde ve dışında çok seyahat 
etmiş, 1903 de Parise firar etmiş, 1906 da 
Londraya ·geçmiş, 1910 -da İsviçreye, 1911 de 
Bretanya'ya geçmiştir. 1923-2925 de Lozan, 
Paris, Viyana, Budapeşte, Nis; 1926-1929 da . 
-Varşova, Berlin, Leipzig, ·· Viyana, Tuna, Sof
ya'ya gitmiştir. 

1929 -da Prag, Cenevre, Bern'den sonra 
Paris yoluyla Maıdrid'e gitmiş, İspanya'dan El
cezire'ye geçmiş, Tetvan'da kalmıştır. 1934-
1939 yılları arasında, Türkiye dahilinde seya
hatler yapmış, İzmir, Manisa, Çeşme tarafları
nı gezmiştir. 1939 da bir Akdeniz gezisine çık
mış, Mısır'a gitmiş, dönüşte Beyrut, Şam, Zah
le ve Trablusşam beli:lelerini görmüş, Yol Dil
. şüncesi adlı -büyük vatan şiirini ve bu şiirdeki 
«Cihan Vatandan ibarettir itikaadımca» mıs
ramı, bu seyahati içinde söylemiştir. 

Yine 1939 da Erzurum, Sivas, Diyarbakır, 
Adana, Mers_in şehirlerimize seyahatler yap
mışdır. Yahya Kemal hayatının son yirmi yı
lını çok az fasılalarla İstanbulda Park Otelde, 
•bu otelin ikinci katında denize nazır 75 numa
ralı odada geçirmişdir. Bu arada, 1947 yılın

da, o zamanın hariciye vekili N ecmedtlin Sa
dak'ın gösterdiği anlayışla Türkiyenin ilk Pa
kistan Büyük Elçisi olarak Karaşi'ye gönderil
di. Pakistan reisi cumhui-u Mehmed Ali Cin
nah taTafından ve bütün Pakistan aydınların
dan derin saygı ve sevgi' gördü. Orada kurulan 
Türk-Pakistan Kültür -birliği toplantısırrda, 

İngiliz, Amerikalı. münevverlerin de bulundu
ğu meclislerde şiirleri ve derin kültürlü ınu
sa:habeleri büyük hazla dinlendi. 

Büyükelçilikden emekliye ayrılmak su
retiyle Pakistan dönüşünden sonra; Yahya Ke
mal, Park Otelde şiirlerini tamamlamağa ça
lıştı. Dostlari ile sohbetlerine devam etti. 

Doğumunun 65 inci yıl dönümünde Türk 
Ocoağı tarafından tertiplenen törende Yahya 
Kemal,' büyük saadet duymuşdu. O devrin, 
bilhassa Üniversite gençliği, büyük, milli şai
rine samimi tezahüratda bulunmuş, İstanbul 
Üniversitesi konferans salonu insan almıya
cak hale gelerek bu vatan şairini a1kışlamışdı. 
1950 de -hür -bir seçimle iktidara gelmiş olan 
_Demokrat Partinin bütün ısrarlarına rağmen, 
yeniden mebus olmak istemedi. 

11. Mart 1956 da hayatının en mühim iş
lerinden birine .girişerek, ,bitmemiş şiirlerini 

bütnüelmeğe ve bitenleri her hafta Pazar gün
leri Hürriyet Gazetesinde neşre başladı. ·Tam 
67 hafta süren bu devamlı ve ısrarlı faaliyet, 
büyük şairi hayatının son yıllarında bir kaç ba
kımdan mesut etti. Bir taraftan «Süleymani
ye'de Bayram Sabahı» ,gibi, «Selimname» gibi, 
«Koca Mustafapaşa» gibi büyük şürlerini bitir-· 

- mek ve bunların intişarını görmek, şairi ade
ta eserini tamamlamaya yaklaşmış ·bir sanat-· 
karın heyecanı içinde •bırakıyor, öte yandan, 
her hafta muntazaman intişar eden ,bu şiirlerin 
memleket ölçüsünde büyük alaka gördüğünü, 
kesilip saklandığını öğrenmek, bu konuda, 
memleketin her tarafından, mektuplar, telgraf-. 
lar almak, telefonda kendi şiirlerini yine ken
disine okumak için -can atanların saygı, sevgi 
ve iltifat seslerini dinlemek, Yahya Kemali 
emeklerinin en büyük mükafatını elde etme
. nin hazzıyla dolduruyordu. 

Yahya Kemalin 1947 den beri sıhhatini 
örseleyen bir bağırsa~ kanaması hastalığı var
dı. Bu 'hastalık, onu kansız bırakıyor, hafif bir 

-şeker hastalığı da olduğundan tedavisini güç
leştiriyordu. Bu hastalık, 1957 Aralık ayında 
nüksetti. Şair tedavi için, itimat ettiği Doktor 
Nihad Reşat Bel.ger'in de tavsiyesiyle Cerrah
paşa Hastahanesine yatırıldı. Fakat şiir neşri
ni bırakmadı. -Bilhass~ <<Selimname» şiirini bu 
hastalığı esnasında neşretti. Bu şiirin gördü
ğü sevgi şairi adeta neş'elendirirdi. İyi 'olma
sını kolaylaştırdı. Seliıname şiiri Hürriyet Ga
zetesinde yayımlanırken, bir taraftan da onun 
tahlillerini ve izahını· yapan makaleler intişar 
ediyor; şair, neşrinden önce kendisine okunan 
ve tasvibi alınan bu makaleleri' de alakayla ta
kip ediyordu. 

Hastalığı geçince tekrar Park Otel'-deki 
odasına döndü. Orada, dostu ve talebesi olan, 
hemen her gün buluş!uğu ·bir arkadaşının ri
cası ve ısrarı üzerine, en 'büyük şiiri olan «Sü
leymaniye'de Bayram Sabahı» şiirini tamamla-

. dı ve nihayet neşre başladı. 
Fakat 1957 -Mayısında kanama hastalığı 

te.krarladı. Yahya Kemal, Dr. Nihad, Reşad 
Belger'in tavsiyesiyle, bu mühim hastalığın 
en iyi mütehassısı olarak bilinen, Doktor Ar
nous tarafından tedavi edilmek üzere Parise 
gitti. Dr. Arnous, hastalığın menşeini bularak, 
bağırsak içindeki deıin hemorroides'i yakarak 
tedavi etti. Şairin kan durumu düzeldi. İstan-
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bula neşeli ve ümitli döndü. Hayatında ilk de
fa Paris'den hem -de şiddetle sıkılmıştı. Va
tanına -dönmek onu bahtiyar etmişti. 

Sfilr bu arada artık en mil'himleri tamam
lanm;ş olduğu için «Kendi Gök Kubbemiz»· ad
lı şiir kitabını neşretmek için, yine· aynı dostu 
ile birlikte ciddi teşebbüse• geçti. Bu kitabın 
arkasında «Eski Şiirin Rüzgariyle» adlı ikinci 
kitabı neşredilecekdi. Bunun için, Yahya Ke
mal Başvekalete müracaat etti. istediği kağı
dın İzmit Kağıt Fabrikamızda yapılması için 
tavassut ve müsaade istedi (Bu dost N. Sami 
Banarlıdır. is. An). Bu kağıtlar, tam istediği 
kıvamda ve her iki kitaptan ellişer bin bası
lacak sayıda yapıldı. Şair, kitaplarının bir is
tismar konusu olmasından korktuğu için, bu 
kitapların İstanbul Yüksek Öğretmen Okulu 
neşriyatı olarak intişarını uygun bulmuştu. 

Fakat Paris'den döndükten sonra bağır
saklarında tekrar kanama olması şairi· üzmüş
tü. Bu k,a,rrama 1958 sonbaharında şiddetlen
di. Yahya Kemal, tekrar, Cerrahpaşa Hasta
hanesine yattı. Bu sefer tedavisi mümkün ol
madı. Ekim sonunda hastalığı şiddetlendi. 

Ölüm.ünden iki gün evvel, aynı dostu ve 
talebesiyle, aralarında şu hazin muhavere geç
ti: 

Yahya Kemal sordu: - Baki, liangi yılda 
doğmuştu? 

- 1526 da üstadım. 
- Ne zaman öldü? 
- 1600 de efendim. 
- Demek o da 75 yaşında öldü. 
Büyük şair, iki gün sonra vuku bulacak 

hazin. hadiseyi söylüyordu. Son gece •büsbü
tün, halsiz ve yorgundu. Çok zor nefes alıyor
du. Damarlarına verilen ~an, artık bu damar
larda durmaı olmuştu. Buna rağmen yine otur
mak, konuşmak istiyordu. Aynı talebesi, şaire 
nükteli şiirlerini hatırlatıyor, onu oyalamak is
tiyor, onaı: 

Ne kaldı rôha teselli şeri.bdan başka 
Boğaz'da üç gecelik mihtibdan başka 

şiirini okuyordu. Şair, en tatlı tebessümü ile 
dinliyor, bazan tekrarlıyordu. Bir aralık: 

Bu halka vakfedecek mülk ü malimiz yoktur 
Beş on gazelle şu kalb-i harabdan başka 

beytinin tekrarını istedi. Bu beyti, hayli ,hazin 
bir sesle kendisi de tekrarladı. Sonra yine bir 
çocuk masumluğu He tebessüm etti. 

Yahya Kemal bu konuşmadan birkaç saat 
sonra komaya girdi. Hayatının son iki günün
de evini özler gibi özlediği Park Otel'e dönmek 

"istedi ise de bu mümkün olmadı. Nihayet 1 
Kasım 1958 sabahı, saat 9 u 50 geçe, Cerrah
paşa Hastahanesinde vefat etti. 

Ölümü, memleket ölçüsünde hadise oldu. 
Yurdun her tarafından tam bir milli matem 
yapıldı. 2 Kasım 1958 günü, Büyük Millet Mec~ 
!isinin 1 Kasımdaki açılış haberleri olduğu 

halde, gazeteler, birinci sahifelerinin en geniş 
yerini onun vefatı haberine ayırdılar. Yine 2 
Kasım günü Fatih Camiinden kaldırılan ce
nazesi, son yıllarda görülmemiş bir kalabalık
la ve hayatında en çok sevdiği Ordu, millet'in 
Mehmedciklerinin elleri üstünde taşındı. Be
yazıt' da Üniversite'nin iç avlusunda yapılan 
törenden sonra yine büyük bir 'cenaze alayı 
halinde Rumeli Hisarı Mazarlığında, devrin 
Belediyesi tarafından hazırlatılan ebedi isti
rahat yerine gömüldü. Vefatı dolayısı ile, yur
dun her köşesinde ve ıher dereceli okullarında 
yapılan anma törenleri bir yıldan fazla bir za
man içinde tekrar tekrar yapıldı. 

Yahya Kemal'in sanatını şahlandırıan he
yecan, Balkan şehirlerinde geçen bir çocuk
luk çağında başladı. Bu şehirlerde o zaman, 

· Her yaz şimale doğru asırlarca koşan eski Os
manlı akıncılarının ancaık hasreti yaşıyordu. 
Yahya Kemal, Rakof ça kırlarının hür havasını 
alarak, ufuklara akmak ihtirası · duyan esJti 
Türk akıncılarının .bu coşkunluğunu o toprak
larda, tıpkı onlar gibi duyuyor, tıpkı onlar gi
•bi, bir ufuk ihtirası içinde büyüyordu. Onun, 
«Kaç fethe koşan tuğlar ufuklarla yarışmış» 
gibi, «Uçtuk Mohac ufkunda görünmek heve
siyle»,· gibi mısralarında ve «Ufuklar isimli» 
şiirinde bu ufuk aşma duyıgusu çok bellidir. 

Evinden, annesinden ve çevresinden hem 
dini hem milli bir terbiye alarak yetişen şiirin 
çocukluğu aynı zamanda 1897 Yunan· Harbi 
yıllarına rastlamış, hu harbin Balkan Türkleri 
arasında uyandırdığı derin gurur ve heyecanı 
Yahya Kemal ilk çocukluğunda duymuştu. Gazi 
Osman Paşa kumandasındaki . ordularımızın 
Atina'ya doğru muzafferane ilerleyişindeki 
büyük neş'eyi, çevresindeki insanlann çehre
sinde okumuş; bu savaşa derin şevkle giden 
Türk askerlerinden duyduğu: 

Eğil dağlar, eğil, üstünden aşam 
Yeni talim çıkmış, v.aram. ahşam 
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haberi «İstanbul 

Ekspres» gazetesinde. 

gibi türküler onun küçük kalbinde -büyük he
yecan uyandırmış, · ihafızasında silinmez iz bı

rakmıştı. İlk şiirlerini böyle savaş Ve zafer 
temaları üzerinde söyledi. Bugün hatırında 
kalan ilk çocukluk şiiri, .bunun için: 

Seyf-1 adli saldılar 
Tırnova'ya daldılar 

Turhalaa'yı aldılar 

Şanlı Türk askerleri 

mısr aiarıdır. 

· Bununla beraber, Yahya Keınal'in _ şiire 
başlayışı, daha 5 yaşında iken duyduğu derin 
bir aşk sebebiyledir. Şair, henüz bu kadar 
küçük •bir çocukken, Üsküb'de ,güzelliğiyle · 
tanınmış ve hatt! Üsküb Venüsü diye sıfat
landırılmış, Redife Hanım isimli, «kumral ve· 
endamlı» bir genç kızı sevmişti.1:'. Y aşca ken
disinden büyük olan bu kızı önce Vardar bo
yunda bir araba gezintisinde görmüş, yıllarca 
sonra yazdığı hatiralarında: «Küçük kafam 
bu -hanımın cazibesiyle sersemlemişti.» diye
cek kadar, ona hayran olmuştur. İkinci defa 
ve kendisi 12 yaşında iken aynı kızı bu sefer 
bir sünnet düğününde görmüş, bütün .gece 
onun yanından ayrılamamıştır. Yahya Kemal, 
işte ilk şiirini, Üsküp türklerinde gördüğü 
vezinle onun için söylemiştir. Bu ilk şiirinden 
hiç bir mısraı hatırlıyamadığını söyliyen 
Yahya Kei:nal, aynı Redife Hanım'ı, ,, üçüncü 
defa olarak, kendisi onbeş yaşında iken, bir 
Cuma günü, Üsküp'de Rifai Dergahında ya
pılan bir ayinden çıkarken görmüştür. Redife 
Hanım, o zaman, bu dergahın şeyhi ve Üsküh
ün tanınmış, alim, şair ve sôfilerinden Saded-

- - ---'----;-.. ✓ i, 

din Efendi ile evlenmiş bulunuyordu. 
Bu _ üçüncü tesadüfün tesiri derin olmuş,. 

şair mektepte vazifelerini, sokakta eğlence

lerini unutmuş, onun bu perişanlığı ailesinin 
di,kkatinden kaçmamıştır.- . 

İşte bu ıstırabın terennümü için, -Yahya 
Kemal, türkü şeklinde değil fakat kitalarda. 
okuduğu manzumeler gibi, aruzla bir şiir söy
lemek arzusuna kapılmış ve bu başlayış, onun 
şiire böyle bir aşk yüzünden başlaması de
mek _olmuştur. 

Şairin bu tarzdaki ilk şiirlerini, tam bir· 
safiyetle, Redife Hanımın kocası Şeyh Saded-
diıı Efendiye tashih ettirmesi bilgisinde iler-
leınesini sağlamıştır. 

Bundan sonra -bir çok şiir kitapları oku
yan Yahya Keınal'in en beğendiği şair olarak,. 
Muallim N aci'yi tanıdığı ve onun tesirinde 
kalıp, ona nazireler söyliyerek şiirde .ilerle
diği görülür. Şairin elyazısı ile hatıralarm
daki: 

<<Muallim Naci -gönlümü sarmıştı. «Şe-

-rare» sinden sonra «Ateşpare» sini, «İbnül 
Gaanan» ını, «Füruzan» ını .gördüm (edin
dim). Bu mecmualardaki şiirlerin çoğunu ez
ber •biliyorum. Recai-zade_ Ekrem Beyin «Üç
Zemzeme» sini de okuyorsam da yine meylim 
Muallim Naciye _ ~db cümleleri, bu hakikatin 
açık delilleridir. Aynı hatıralarda Yahya K~ 
mal, devrin diğer tafu~ış _ şairleri ve eserleri. 
üzerinde kısa çizgilerle durduktan soıira tek..: 
rar Naciye dönüyor ve: «Lakin anladığım ve
sevdiğim şair NAci idi. Naci ismi · bile kalbime 
bir yakınlık hissi veriyordu. · «Meyhanede Bir
Söyleniş» manzumesiyle, Varna'dan istanbula 
hicret ettiği o hazin baharı anlatışı ile, Tesal-

, ya'da, Fırat ve Dicle kenarlarında söylediği 
hasretli kıt'~lariyle . kendisini tanımış gibi . his
sediyordum: Oıiun şiirinin sevki ile .gizliden 
-gizliye rakı içmeğe heveslendim.» Diyordu. 

Böylelikle Fikret ve Akif'den sonra, son 
devir şiirinin üstad -şairi Yahya Kemal'in de-_ 
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A.d.,n'de l<arıtıklıklar 

Yahya Kemalin ölüm haberi «Dünya» gazetesinde. 

Muallim Nacideki salahiyetli söyleyişin tale~ 
besi olarak yetişmesi, XIX. asrın bu büyük 
şairi ıe,hine dikkate değer -bir !hadise teşkil 
ediyor ve Yahya Kemal'deki sağlam söyleyi
şin sırlarından birini teşkil ediyordu. 

Yahya Kemal'in Türk edebiyatında tesiri 
.altında kaldığı. ikinci mühim şair Tevfik Fik
rettir. Şairin yine çocukluk ve amatörlük ça
ğına ait bu tesir ile Fikrete de nazireler söy
lediği bilinir. Yahya Kemal bu ikinci tesirle 
yazdığı şiirlerini, 1902 ve 1903 yıllarında İs
tanbulda intişar eden İrtika mecmuasında 
Agah Kemal imzasiyle yayınlamıştır. 

Fransa'da şiir, Yahya Kemali Parnasse'cı 
şairlerin mükemmel manzumelerjyle ve Sym
bolisme'in deruni musikisiyle karşıladı. Sanat 
anlayışının altın devrini yaşadığı o yıllarda, 
Fransa'da hala, eski Yunan şiirine karşı derin 
bir hayranlık yaşıyordu. Yahya Kemal, dik
katle bakıp görmüştü ki daha XVI. asır Fran
sız şairleri Ronsard ve Du Bellay'den başlıya
rak, XVIII. asırda Andre Chenier'ye ve XIX. 
asırdaki Fransız Symboliste'lerine kadar ·•bir 
çok Fransız şairleri, eski Yunan mısralarını 
fransızca bir mısra haline getirmek için çalı

şıyorlar ve bunda muvaffak oldukları zaman 
da şiirde bir zafer kazandıklarına inanıyor

lardı <<Mesela Leconte de Lisle'in Yunan şairi 
Theocrite'den, doğrudan doğruya tercüme et
. tiği bir idylle veya .bir eglogue, ısrarlı bir ça
lışma ile, evvelce Andre Ohehier tarafından, 
son zamanlarda da Jose Maria de Heredia'nın 
dilinde mutlaka fransızca mısralar haline ko
nulmuştur.» 

Fransa'da şiirin eski ve klasik mazisine 
1bağlı bu dil ve şiir çalışmaları Yahya Kemali 
düşündürmüş ve Türk şiiri için nasıl bir ça
lışma yolu tutturmak lazım geldiği konusu 
üzerinde araştırmaya sev ketmiştir. İlk anda: 
«Türk şiirini ve Türk zevkini, asırlardan beri 
almış olduğumuz Arap ve Acem tesirlerinden 
uzaklaştırarak, doğrudan doğruya Yunan ve 
Latin edebi terbiyesine bağlamak» düşüncesi 
Yahya Kemale çok cazip görünmüştür. 

Yahya Remal'in Fransadaki ilk şiir çalış-
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maları, eski Yunan mısralarını bu sefer Türk 
diliyle s:öylemek şeklinde bir ıhevestir. Onun 
bu tarzda söylediği bazı mısraların meydana 
gelişinde aynı zamanda Stephane MaUarme'
nin tarifini yaptığı bir şiir anlayışının -da te
siri büyüktür. Bu anlayışa göre: şiir, rythme'in 
lisan haline gelmesi, yani söyleyişin bir mu
siki cümlesi olabilmesidir. Mallarme, -bu an
layışı, Yahya Kemale yeni bir ufuk gibi görü
nen şu cümle ile ifade etmişti: Bir mısra, ke
limelerin yanyana dizilmesinden meydana ge
lir. Fakat, Tiirk 'Şiirine: 

Aldım Rakofça kırlarının hür havasını, 
Duydum akıncı cedlerimin ihtirasını. 

mısralarını kazandıracak bir şair, şiir iklim
lerine herşeyden önce Türk olan bir üslupla 
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girebilirdi. Milli terbiyenin bir millete büyük 
adam yetiştirmekteki mühim rolü bu ,hadisede 
bir defa daha görüldü ve Yahya Kemal, tapıa
miyle avrupai veya kozmopolit bir sanat çev
resinde ve içindeki bütün avrupai sanat he
veslerine rağmen, dilde, şiirde, düşünüşte, 

yine çocukluğundaki gibi Türk kaldı, milliye
tine sadık kaldı. 

Yahya Kemal'in bu milli · kalışında hatta 
bir ecnebi diyarmda, oraya gittiğinden daha 
çok ve daha şuurla milli oluşuna büyük tesiri 
görülen bir hadisede o yıllardaki Fransız ta
rihçilerinin fransızlık için kullandıkları ilim 
ve araştırma metotlarını Türklüğe tatbik et
mek için çalışmasıdır. 

Michlelet, Fustel De Coulanges, Camille 
Julian gibi Fransız tarihçileri, aynı metotla 
hareket edere,k, tarih ortasında ve çoğrafya 
üzerinde Fransızlığı aramak için çalışmışlar 
ve: Fransız milletini bin yılda Fransa'nın top-·· 
rağı yarattı. Gibi, tarih tetkikleri için çok mü
him bir kanaate varmışlardı. Yahya Kemal, 
hocası Albert Sorel'den aldığı kuvvetli tarih 
görüşleriyle, bu araştirma ve düşünme metot
larını bizim tarihimiz için tatbike çalıştı. Türk 
milletinin, Türk topraklarında, eski ve büyük 
Türklük kaynağmdan yükselerek yerri vata
nın imkanlarıyle zenginleşmiş, yeni ve ,,büyük 
bir terkip olduğu kanaatine vardı: 

«Türkçemizin, mimarimizin, musikimizin, 
güzelyazı sanatımızın, şehir dekorlarımızın ve 
diğer. büyük, küçük bütün sanatlarımızın va
sıl oldukları terakki, en çok,. Rum Selçukileri 
Anadoluya yerleştikten sonra ve Osmanlı asır
larında olmuştur. Bu muazzam terkip, Rumeli 
ve İstanbul, anavatarila yekpare bir kütle ol
duktan sonra, hasılı, yeni Türk vatanı, yeni 
şaftlar içinde, milliyetimize yeni bir şekil ver
dikten sonra meydana ,gelmiştir.». Cümleleriy
le hulasa ettiği kanaate ulaştı. 

Yahya Kemal bu neticeyi elde etmek içirr, 
Fransada. bir taraftan fransızcasını ilerletir, 
büyük Fransız şairlerini ve onların şiir anla
yışlarını, şiir sanatlarını derin vukufla anla
mıya çalışırken, öte yandan, Şark Dilleri 
Mektebinin ve Paris kütüphanelerinin bütün 
imkanlarına. başvurarak, Türk dilini, Türk 
Divan şiirinin inceliklerini, milli özelliklerini 
ve Türk - Osmanlı tarihini kendi kaynakların
dan okuyarak, bu hususta çok yeni, sağlam ve 
derin bilgi ve görüşlere sahip oldu. 

Şiire böyle 'bir kültürle devam etti. Aynı 

kültür onu, şiirde klasik söyleyişin, dili ve şii
ri kusursuz bir güzellikle işleyişin lüzum ve 
ehemmiyetine ulaştırdı. XIX. · asrın bütün bü
yük Fransız şairlerini, bunlar arasında bilhas
sa Hugo'yu, Baudelaire'i, Paul Verlaine'i bü
tün özellikleriyle tanımış ve anlamış olmasına 
rağmen, kendi sanat zevkinin adeta insiyaki 
·bir şekilde Jose Maria de Heredia üzerinde 
durduğunu hissediyor, ancak bu şairin tuttuğu 
yolu en doğru yol buluyordu: 

«Heredia bir yaratıcı değildi. Çok gecik
miş klasik bir sanatkardı. İlhamdan ve ihtiras
tan uzak, yalnız zevk kudretiyle, hakkında çok 
kullanılmış bir tarifi tekrar edeyim, bir ku-" 
yumcu kudretiyle işlediği yüzyirmi kadar son
net ile bir iki uzunca manzume sahibi idi. He
redia'nın derli toplu eserine bağlanmak haya
tımın en esaslı bir talihi olduğunu itiraf ede
rim. Avrupa'nın klasiklerin ve romantikleri 
ne vücuda · getirmişse onda sıkı bir inbikten 
geçirilmiş haldeydi. Latin ve Yunan şairleri
nin değerlerini ondan öğrendim. Heredia'nırr 
her sonnet'si üzerinde bir iki ay kalıyordum. 
Bir soneden diğer soneye. geçiş benim için ye
ni bir heyecan oluyordu. Şiirin asıl madenine 
elimle dokunduğumu hissediyordum. Edebi 
modaya ,göre Jose Maria de Heredia köhne
mişti. 1907 de Quartier Latin'de Heredia'yı 
hala :seven bir genç çok geri kalmış görünür-· 
dü. 

Samimi temayülümün sevkiyle, edebi mo
daya ehemmiyet vermiyerek, Heredia'yı sev
mekte ne derece isabet ettiğimi sonra anla
dıın. Çünkü edebi modaların hepsi biribirini 
tevali ederek geçtiler. Heredia kaldı.» 

Yahya Kemal'in elyazısiyle Hatıraları 

arasından seçilen bu satırlar, büyük şairimi
zin, türkçe şiir söyleyişte nasıl ,ve ne için en 
doğru yolu seçip en sağlam mısraları söyleme
ğe muvaffak olduğunu açıkça belirtmektedir. 
Onun gerek kendi asrının türkçesiyle gerek 
eski şiirin rüzgariyle söylediği bütün şiirlerde 
;hakim olan dil ve şiir anlayışı, işte Heredia'
nın eski Yunarr'dan başlıyarak, kendi asrına 
kadar, bütün şiiri ve bilhassa Fransız şiirini 
tam bir inbikten geçirerek, kendi sanatında 
birleştirmiş, bütünlemiş ve abideleştirmiş ol.;. 
masındaki büyük ve işleyici şiir anlayışına uy
gundur. 

Ya;hya Kemal, bu işi, tarihin hiç bir dev
rinde böyle şuurla işlenmemiş olan Türk dili
ne ve Türk şiirine tatbik etmekle edebiyatı-
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mızda Heredia'nın Fransız şiirinde yaptığın
dan çok daha büyük -hizmette bulunmuştur. 

Çünkü Yahya Kemal'in sanatında, Heredia'
nm işleyici sanatını da bütünliyen iki mühim 
unsur daha vardır. Bunlar, yaratıcılık ve mil
li -hatta milliyetçi oluş unsurlarıdır. 

Yahya Kemal bu hareket noktalarından 
yürüyerek, Türk dilini bütün incelikleriyle_ 
öğrenmiş, büyük ruhlu, ince ruhlu atalarımı
zın bu dile verdikleri güzelliğe hayran olmuş
tur. 

Aruz veznini alelade bir nazım ölçüsü ola
rak değil de Türkiye Türkçesinin tekamülün
de vazifesi görmüş bir ses unsuru, bir musiki 
ölçüsü olarak karşılayan Yahya Kemal, bunun 
için şiirlerini -hece ile söylediği 'bir iki şiir 
istisna edilirse- hep aruzla söylemiştir. 

Diğer taraftan, Avrupa şiirini çok iyi an
lamaktan o kadar ki Türkiye'de en iyi anla
mış şair olmaktan doğan bir kudretle· yeni şiir
ler söylemiş fakat tabiatindeki milli oluş ve 
milli zevk terbiyesi dolayısiyle bu en yeni 
şiirlerinde de yine her şeyden çok, bizim şiiri-· 
miz olan bir söyleyiş meydana gelmiştir. Me
sela türkçeqe ilk defa sonsuzluğun şiiri olsun 
diye söylediği Açık Deniz şiirinde hem bu son
suzluk temi büyük kudretle işlenmiş hem de 
bu şiirde ancak Türk ruhunun özlediği, tama
miy le milli bir sonsuzluk duygusu terennüm 
edilmiştir. 

Böylelikle şiir iklimlerine eski Türk akın
cılarının at sürüşlerindeki milli üslupla giren 
Yahya Kemal, daha 1906 da Londara'da baş
ladığı bir destan şiirini yeni Türk edebiyatın
da aynı büyü~ kudretle terennüme muvaffak 
olmuştur. 

Destan şairi, destanını terennüm ettiği 

milletin tarihteki fazilet ve kahramanlık çağ
larını bizzat görüp yaşıyan şairdir. Kendi za
manımızda yaşıyorsa, ruhu, tarihin zafer ve 
şeref sahifelerinde dolaşır. O mazi asırların
da, -düşman saflarını yaran atlılar ve akıncı

lar arasında bizzat bulunmuş ,gibi, rU'hunun o 
günl~rde duyduğu heyecanı •hatırlar. Yahya 
Kemal'in: 

Ben hicret edip zamanımızdan yaşadı~ 
istanbul'u fethettiğimiz günlerde 

mısralarının bu bakımdan büyük manası var
dır. Bu se·bepledir ki ta Malazgird'den bu ya
na, bütün Selçuk _zaferleri, bütün Osmanlı · 
şahlamşları; dünya tari'hine denizlerde ve ka-

ralarda yazdığımız bütü_n altın sahifeler, ne
rede ve ne zaman yaşanmış, nerede ve ne za~ 
man yazılmışsa, Yahya Kemal'in destan heye
carrlariyle dolu ruhu da orada ve o zaman ya
şamış gibi, bunları o çağların hatıraları halin
de terennüm etmiştir. 

Bu konuda daha da ileri giderek, Yahya 
Kemal'in tarih zaferlerini o zaferlerin kazanıl
dığı asırlardaki dille· terennüm ettiği şiirleri 

de olmuştur. Şairin İstanbul'u Fetheden Ye
niçeri'ye Gazel şiirinde ve baştan sona bir 
Yavuz Sultan Selim Destanı halinde terennüm 
ettiği Selimname manzumesin-de, işte bu se
beple o devirlerin lisanı kullanılmıştır. 

Şairin, Eski Şiirin Rü:zigarlariyle adlı ki
tabında toplanacak, Divan tarzı şiirleri de ay
nı ruhla, yani hem klasikleri ve klasik söyle
yişi bütünlemek hem de klasikler devrinde 
yaşamış bir ru:hun zevkini ve heye·canını teren
nüm etmek anlayışı ile meydana getirilm.İ§ 

şiirlerdir. 

Yahya Kemal, Türk edebiyatında İstan
bulun tabii güzelliği ve coğrafi kıymeti değil
dir. Yahya Kemal düşünmüştür ki: Türklük, 
İstanbulu Anadolu'nun en tenha bir yerinde 
bina etmiş olsaydı, yine bir şaheser vücuda ge
terecekti. Halbuki bu binayı, İstanbul gibi, 
kurun-ı vustanın en _şa'şaalı, en bütük ve güzel 
bir şehri olan Konstantaniyye'de kadim bir sur 
çerçevesi içinde inşa etmiş ve Konstantaniyye'
yi tamamiyle unutturan türk çizgilerle işliıe

rek, bu şehri türkleştirmiş ve muza.af bir tem
sil kudretine sahip olduğunu göstermiştir.» 

«İstanbul sadece padişahlar ve İstanbul
lular tarafından bina edilmiş değildir: Vata
nın dört bucağından, Konya,'dan Bursa'dan, 
Edirne'-den, Sivas ve Tokat'tan Erzurumdan ... . ' . ' 
Usküp'den, Macaristan'dan Hicaz ve Bağdat'-
dan, Tunus, Trablus, Cezayir gibi mağrip top
raklarından, buralara gidip gelen yahut bura
lardan gelip İstarrbul'da kalan, burada yerle
şen nice müslüman Türkler, kadınları, çocuk
ları, ihtiyarlariyle; el s_anatları, musikileri, 
halk ve Divan .şiirleriyle; şeıhir, sokak, ev ve 
oda mimarileriyle; cami, hamam, kubbe· anla
yışlariyle, hasılı, vatanın ve tari-hin her buca
ğiyle ·. her asrından getirdikleri hünerler ve 
hatıralarla: bu şehri hep birden bina etmişler-
dir. -

O kadar ki İstanbul, bütüı; Türk tarihinin, 
Türk coğrafyasının bir terkibi, hul~sası, te
cellisi olmuştur. 
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Yahya Kemal, İstanbul şehri gibi, İstan
bul türkçesini de türkçemizin bütün vatanda 
işlendikten sonra ulaştığı yüksek bir dil sevi
yesi olarak düşünür, öyle sev~rdi. Ona göre: 
«İstanbul türkçesini meydana getiren unsur
lar, İstanbulun tekevvünü esnasında bir araya 
gelen unsurlar gibiydi. Vatanın her tarafın
dan ve tarihin her asrından gelip İstanbul'da 
·birleşmişlerdi.» Şair, İstanbulda konuşulan, 
türkçe ve türkçeleşmiş kelimeler üzerinde bir 
mücevher gibi duruyor; onun menşeini, ma
nasını, Türkün ona verdiği sesi idrake çalışı
yordu. Şür söylerken dilde sadık kaldığı pren
sipler şunlardı: 

1) Şiirde yaşıyan türkçeye girmemiş hiç 
bir Arap, Acem ve firenk kelimesini kullan
mamak; 2) Yaşıyan türkçeye girmiş Arap, 
Acem ve Frenk kelimelerini, .onlara Türkle
rin verdiği ses ve mana içinde,· türkçe addet- -
mek; 3) Nahiv'de Türk miUetinin cümleye ·ver
diği mimariye şiddetle sadık kalmak ve tatlı-
su türkçesinin Servet-i Fünun şiirindeki tesi
rini kaldırmamak; 4) Aşka, _kahramanlığa, 

elemlere ve. şevklere Türk milletinin verdiği 
ifadeyi gözetmek; 5) Şiirde rhytme'in lisan ha
line gelmesi demek olan halis mısraı bulmak 
ve böyle mısralardan müteşekkil manzumeyi, 
ilk mısradan son mısra'a kadar, yekpare bir 
rhytme terıkibi halinde terennüm etmek; böy
lelikle şiiri, nesre zıd bir terkip olarak yarat
mak; 6) Şiiri o çıkış noktasından hareket ede
rek söylemek ki bu şiir, önce bizi, bizim milli
yetimizi, bizim duygu, düşünce dünyamızı söy
lesin .. Fakat aynı şiir, bu milli atmosfer için-
de ,bizi terennüm ederken, aynı ölçüde beşeri 
olsun; bütün insanlığın duygu, düşünce, şevk 
ve heyecan alemlerinin müte_rennimi olabil
sin. 

Bir vatan şairi ol;ıraJc Yahya Kemal, va
tanı, bir milleti meydana getiren veya o mille
tin, daha yeni ve daha büyük bir terkip olma
sını sağlıyan, büyük mazili, ,gerçek ve milli 
bir toprak olarak kabul eder. Yahya Kemal'e 
,göre: Vatan hiç bir zaman -bir nazariye· değil, 
bir topraktır. Toprak, cedlerin mezarıdır, ca
milerin kurulduğu yerdir. Sanayi-i nefise na
mına ne yapılmışsa onun sergisidir. 

])aba derine. gitmek ve demek rn.zımdır ki 
vatandaşları zaten o vatan vücuda getirmiştir. 
Havasiyle, suyu ile, kırları ve dağlariyle sa
·bahları ve geceleriyle, bilhassa vatandaşlara 

kendini müdafaa ettirmesiyle hal-hamur ol
muştur. 

Vatan ne bir feylesofun fikridir, ne bir 
şairin duygusu. Vatan gerçek ve hakiki bir 
yerdir. Onun ·her maddesini, her halini seven
ler vatanı sevebilir. 

Vatanı mesela «şirharlar beşiği» diye ta
nıtmak eksiktir. Vatanın adını söylemelidir: 
Vatan İstanbul'dur, Üsküp'dür. Trabzon'dur, 
Yozgat'dır, Ankara'dır; ve bunların içinde 
sayılamıyacak kadar hatıralar vatandır. Mese
la Yoz,gat, bir hudut için kaç şehit vermiştir? 
Vatan dahilinde yetişenlerin şarkıları, birbi
rine benzemiyen kaç yerde okunmuştur? Bir
birine uzak olan yerlerde kaç aile evlenmiş, 
kaç kan karışmıştır? Velhaısıl vatan mücessem 
,bir mefhumdur. Mücerret bir mefhum olarak 
onu yalnız ansiklopedide okuyabiliriz. Halbuki 
vatanın evlatları mücerret bir mefhum için öl
mez. Fakat mücessem bir mefhum için asır

larca ve milyonlarca insan ölebilir.» 

<<İstanbul'un tehlikede bulunduğu zaman
lar, Muş'dan, Siird'den, Maraş'dan ve uzak, 
yakın birçok vilayetlerden gelmiş olan erler, 
ömürlerinde görmedikleri ve belki de göremi
yecekleri bir İstanbul için döğüşmeye gelmiş
lerdi. Cünkü İstanbul, vatanın mücessem bir 
parçasıdır.» 

Yahya Kemal'in millet sevgisi ve millet 
anlayışı da vatan anlayışı içinde, onunla bir
leşmiş bir bütün halindedir. Şairin: «Gönlüm, 
dilim, kanım ve mizacımla sizden'im - Dünya 
ve ahirette vatandaşlarım -benim;» diye hitap 
ettiği milletinin mizacını ve şiarım vücuda ge
tiren bütün unsurları dikkatle araştırmış ve 
milletini bu unsurlar içinde sevmiştir. Dindar
lık, kahramanlık, ağırbaşlılık, efendilik, bir 
iyman uğruna her türlü güçfüğe sevgiyle gö
ğüs geriş v.b. gibi çok sayıda faziletleri ken
dinde toplamış ,bu milletin aynı zamanda ta
rihte ve coğrafyada kendi yarattığı zaferlerin 
de çocuğu olduğuna inanıyordu. Onun bir İs
tanbul güzeline hitaben söylediği Bir Tepeden 
şiirinde böyle bir millet anlayışı tereniıüm 

edilmiştir: 

Rü'ya gibi bir akşam seyretmeğe geldin, 
Çok benzediğin memleketin her tepesinde. 
Baktım, konuşurken daha bir kerre güzeldin, 
istanbul'u duydum daha bir kerre sesinde. 

Irkın seni iklimine benzer yaratırken, 
Kaç fethe koşan tuğlar ufuklarla yarışmış, 
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Tarihini aksettirebilsin diye çebren, 
~aç fatihin altın kanı mermerle karışmış. 

mısraları bu hakikati ifade eder. Yine Mihri
yar şiirinde ve yine bir İstanbul güzeli için 
söylediği: 

Hayran olarak bakarsınız· da 
Hulyanızı fetheder bu hali, 
Beşyüz sene sonra karşınızda 
İstanbul fethinin hayali. 

. mısralarında hep aynı, tarihin çocuğu olan 
Türk güzeli tasvir edilir. 

Yahya Kemal'in Türk milletinde derin 
rikkatle sevdiği bir fazilet de onun dindarlı
ğıdır. «Ben Türk milletinin inandığı Allaha 
ve yine Türk milletinin inandığı peygambere 
inanırım. Ben, bu iym~nın müslümanıyım.» 
Beni iymansızlıktan kurtaran ve kendi tanrı
sına bağlıyan yine Türk milleti olmuştur. Cün
kü bu kadar büyük bir milletin inandığı Alla
ha ve dine inanmamak iz'ansızlık olur.» gibi 
sözleri, o.nun iyınan iklimlerine bile daha ço
cukluğundan beri çevresinden ve milletinden 
aldığı dini ve milli bir terbiye ile girdiğini 

ve büyük bir tefekkür insanı olduğu çağlarda 
ise, vicdan dünyasını ancak milletinin tanrısı
na bağladığını gösteren çok ehemmiyetli fi
kirleridir. Yahya Kemal, Süleymaniye'de Bay
ram Sabahı şiirini taihlıl ederken de aynı söz
leri söyler ve milletini, Türk ırkı ile .islam iy
mamndan birleşmiş bir terkip olarak kabul 
eder: «Süleymaniye'de Bayram Sabahı, dini 
olmaktan ziyade milli ·bir manzumedir. Telif 
ederek söylemek lazımgelirse, esasen müslü
manlıktan beri Türk milliyeti,. islam akaaidiy-· 
le, islam :iymanıyle yuğurulmuş, · onunla hal
hamur olmuş, .yeni ve ulvi bir terki_ptir. Müslü
man Tiu'k ,balkının milliyetini, yani bu vatana 
gaza maksadiyle gelmiş, bu maksatla: asırlarca 
şehit olmuş, vatanda minareler yükseltilmiş, 
gök kubbeye ezan sesleri salmış bir milletin 
milliyetini·islamiyetten ayrı olarak düşünmeğe 
imkan yoktur.» «Süleymaniye'de Bayram Sa
bahı, müslüman Türklerin senede iki defa, 
kendi öz mimarileri içinde birleşmelerini te
rennüm eder.» 

Gibi sözleri, onun din ve millet anlayışı
nın .çok açık ifadesidir. 

· Yahya Kemal'in hayatta jken, kitap halin
de neşredilmiş bir eseri yoktur. Sair Madrit 
Orta elçisi iken, İstanbiılda Kena~ Hulusi ta
rafından neşredilen, 24 Şiir ve Leyla adlı, çok 

eksik ve yanlış bir kitap, sahibinden izin alın
madan bastırılmış ve bu hadise ·bazı benzerle
riyle beraber Yahya Kemal'i çok ü;müştür. 

Yahya Kemal, bilhassa Kendi Gök Kubbe
miz adım verdiği, asrımızın türkçesiyle yazıl
mış bütün şiirlerini ihtiva eden ilk şiir kita
bını· neşretmek için kat'i teşebbüse geçtiği bir 
sırada vefat etmiştir. Bu kitabın kağıdı, 1958 
yılında zamanın başvekMetinden alınan müsa
ade ile, İzmit Kağıt fa:brilı::asında yaptırılmış
tır. Şiir kitabının bir Türk kağıdına basılabi
leceği ha,beri ve imkanı şairi çok sevindirmiş 
fakat bu sevincini gerçekleşmiş görmeye öfnrü 
vefa etmemiştir. · 

Onun bütün şiirleri, yine kendi arzusuna 
ve hayatta ik~n yaptığı tasnife. uyÜlarak, İs
tanbul Fetih Çemiyeti, Yahya Kemal Enstitü
sü ile varisleri tarafından neşre hazırlanmış 
bulunmaktadır. Bu hazırlık gereğince Yahya 
Kemal'in şiirleri : 

Kendi Gök Kubbemiz, 
Eski Şiirin Rüzgfu'iyle, 
Rubailer; . 
Hayyam Rubailerini türkçe söyleyiş 
Bitmemiş Şiirler'. 

gibi adlar altında intişar edecektir. Bu 
kitaplardan birincisinin baskısı tamamlanmış
tır. 

Bundan başka şairin, muhtelif gazete ve 
mecmualarda intişar etmiş ilmi - ede.bi maka
leleri, nesirleri, hikaye ve hatıraları da -ay.rı 
kitaplar halinde aynı müessese tarafından 
neşre hazırlanmış bulunmaktadır. · 

Yahya Kemalin kitap halinde intişar eden 
ilk eseri i~e, yine Yahya Kemal Enstitüsü ta
rafından yayımlanan Yahya Keriıal'in Hatıra
l~rı adlı mühim eserdir. Bu kitapta şairin ço
cukluk hatıraları, çocukluk aşkı, .Paris ve av.: 
rupa . hayatı, bilhassa Şiirde Otuz Senem baş
lıklı hatıraları vardır. 

Yahya Kemal, en güzel ve en büyük şiir
lerinin bir çoğunu 50 hatta 70 yaşından sonra 
söylemek ve bütünlemekle, ede'biyatımızda 
genç yaşta tükenen şairlerden ayrılmış ve, bu 
zaferini· gerçek sanatın yenilmez malzemesi 
olan bilgi ve tefekkür heyecanı sayesinde ka
zanmıştır. 

Diğer taraftan, büyük. Fuzuli, muntazam 
söylemek, okuyanın zevkine hürmet etmektir 

-. ' 
inancındaydı. Tereddütsüz söylenebilir ki Yalı-

. ya Kemal'in sanatı da aynı inanç içinde, mil-
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letinin diline, tarihine ve zevkine derin saygı 
duygulariyle yücelmiş, büyük sanattır. 

Yahya Kemal, gerek şiirleri, gerek edebi, 
ilmi ve siyasi makaleleri ile gerek de hariku
lade bir hafıza ve muhakeme kudretiyle süs
lediği, derin kültürlü musahabeleriyle, daha 
Avrupa'dan döndüğü ilk yıllardan başlıyarak, 
çevresine çok sayıda ıhayranlar toplamış ve 
hayranlarını kültüründen, tefekküründen ve 
sanatından geniş ölçüde faydalandırmıştır. 

Hemen ilk yıllardan başlıyarak, gerek ye
ni yetişen şairler üzerinde, gerek çağdaş şair
lerde hatta kendinden önceki nesillerin şair
lerinde onun şiirinin esaslı tesirleri görülmüş-
tür. · 

Kültürünün, tefekkürünün,- tesirleri ise, 
devrinin çok ıııayıda mensur _eserler,inde ve 
çok açık görülür. Şiirleri, kitap halinde inti
şar etmediği halde hemen bütün şiir severle
rin defterlerine yazılmış, derlenmiş, toplan
mıştır. Birçok şiirleri, başta Münir Nureddin 
olmak üzere, devrinin Türk musikisi sanatkar
ları tarafından -bestelenmiş, zevkle okunmuş 
ve dinlenmiştir. Hemeri her şiirinin, tek başı
na intişarı dolayısı ile birçok tahlil, tetkik ve 
takdir makaleleri yazılmış, Yahya Kemal, ede
biyatımızda kendisinden en çok ba:hsedilen 
şfilr olmuştur. Ezan~ı Muhaminedi gibi, bazı 

şiirleri ise; kendisi neşretmediği halde; bir çok 
mecmua ve gazetelerde ısrarla ıreşredilmiştir. 

Bibi.: Yahya Kemal,in Hatıralan: (İst. 1960) 
Yahya Kemal yaşarken: (Nihad Sami Banarh) 
Yahya Kemal Enstit-üsü •Mecmuası: (İst. 1960). 
Yahya Kemale Veda: (Abdülhak Şinasi Hisar 
ist. 1959). . ' 

Hakkında yazılan çok sayıda makaleler ve 
Yahya Kemal'in, İleri, Tevhid-i Efkar, Peyam-ı 
Edebi, Derg~ gibi gazete ve mecmualarda neş
redilmiş, çok sayıda makale ve nesirleri. (Bu ma
kalelerin hepsi, Yahya Kemal Enstitüsü arşivin
de mevcuttur.) 

Nihad Sami Banarlı 

Yahya Kemal Enstitüsü - Merhum Türk 
ve İstanbul şairi Yahya Kemal, öteden beri 
İstanbul Fetih Cemiyetinin ve İstanbul Ens
titüsünün fahri azası idi. Enstitü neşriyatını· 
yakından takib eder ve kıymetli tavsiyelerde 
1bulunurdu. Vefatı üzerine İstanbul Fetih Ce
miyetinin 7 ·Kasım 1958 Cuma günkü idare 
heyeti toplantısında, azadan Nihad Sami Ba
narlı'nın teklifi ile, İstanbul Fetih Cemiyetine 

bağlı bir Yahya Kemal Enstitüsü kurulmasına 
karar verildi. 

Enstitü, şairimizin 'hayatı, şahsiyeti, sa
natı, fikirleri, eser ve tesirleri üzerinde ilmi 
araştırmalar yaparak bir Yahya Kemal monog
rafisi hazırlamak gayesiyle kurulmuştu. Böyle 
bir enstitünün kurulması üzerine, şairiır varis
leriyle İstanbul Fetih Cemiyeti arasında İs
tanbul 6. Noterliğinde yapılan bir mukavele 
ile varisler Yahya Kemalin bütün eşya ve ki
taplarını Enstitüye hediye etmişler, şiir ve ne
sirlerinin tertib ve neşir vazifesini de Yahya 
Kemal Enstitüsüıre bırakmışlardır. 

Ya.hya Kemal Enstitüsü, Ekrem Ha'kkı _ 
Ayverdi, Nihad Sami Banarlı, Nihad Reşad 
Belger, Abdülhak Şinasi Hisar, Halis Erginer 
ve Said Nazif Ozankan ile müşavir aza olarak 
Yahya K_emal'in kardeşi Reşat · Beyatlı'dan 
mürekkep bir heyet halinde kurulmuştur. 

Enstitü ilk toplantısında umumi katibli
ğe, Nihad Sami Banarlı?yı seçmiş ve senelik 
Yalıya Kemal Enstitüsü mecmuası neşrine ka
rar vererek Mecmua Müdürlüğü vazifesini de 
yine Banarlıya vermiştir. Mecmuanın ilk sayı
sı J 959 da zengin mündericat, vesika, fotoğraf 
ve hatıralarla intişar etmiştir. 

Yahya Kemal Enstitüsü, 15 Kasım .1958 
den itibaren başladığı · çalışmaları esnasında 
çok zengin bir Yahya Kemal Arşivi hazırlamış
tır. 

Yahya Kemal'in elyazısıyle şiir, nesir, 
makale ve hAtıralarından ve çeşitli fotoğrafla
rından; hayatta iken neşrettiği şiirlerden, ma
kalelerden ve yine gerek hayatta iken gerek 
vefatından sonra, . Yahya Kemal hakkında ya
zılmış ve yazılmakta olan bütün neşriyattan 
mürekkep bir arşiv bugün her ·bakımdan zen
gin ve · kıymetli bir araştırma kaynağı haline 
getirilmiştir. 

Yahya Kemal Enstitüsü, bu arada Yahya 
Kemal'in varisleri ve dostları tarafından Ens-:
titüye hediye edilen eşya ve hatıralardan mü
teşekkil bir Yahya Kemal Müzesi kurmak için 
faaliyete geçmiş ve bu müzeyi kurmaya mu
vaffak olmuştur. 

Aysel Öz 

Yahya Kemal Enstitüsü Neşriyatı ve Yah
ya Kemal Enstitüsü Mecmuası - Yahya Ke
mal Enstitüsü Mecmuası, Ya1hya Kemalin ha
yatım, sanatını, fikirlerini, eser ve tesirlerini 
tetkik ve tahlil ederek onu ilmi yollarla tanıt• 



ANSİKLOPEDİSİ - 2621 - BEYATLI (Yahyi ~emal) 

mak üzere intişara ·başlamıştır. Bu gaye ile şai
·rin elyazısı ile şiirleri, şür tasarıları, not, ha
tıra ve mektupları, dostlarının bu mevzudaki 
hatıra ve tetkikleri mecmuaya der<:edilmiştir. 

Mündericatı: 

Nihad Sami Banarlı'mn, Yahya Kemal ve 
İman; Prof. Albert Gabriel'in, Müverrih Yahya 
Kemal; Abdülhak Şinasi Hisar'ın, Yahya Ke
mal Gazellerini Okurken; Yahya Kemal'in 
Nihat Re·şad Belger'e Mektupları; Niha-d Sami 
Banarlı'nın, Yahya Kemal Nasıl Çalışırdı; Said 
Nazif Ozankan'ın, Yahya Kemal Beyatli İçin; 
Halis Ergiı::ı.er'in, Yahya Kemal'den Hatıralar; 
Yahya Kemal Beyatlı'nın Nihad Sami Banadı
ya Mektupları; Rauf Manyasi'nin, Bir kaç Ha
tıra; Ya·hya Kemal'in Abdülhak Şinasiye Mek
tupları, Nihad Reşad Belger'in Yahya Kemal'
in Hastalığı; Reşad Beyatlı'nın, Yahya Kemal'
in Hayatı adlı yazılar,. Ya-hya Kemal'in Lon
dra'dan babasına gönderdiği Lon-dra Albümü, 
iktibas ve haberler. 

Enstitü Yahya Kemal mevzuundaki araş
tırmalarını Mecmuadan ayrı olar.ak Yahya Ke
mal Enstitüsü Neşriyatı adı altında yayınla
maktadır. Bu serinin ilk Kitabı, Nihad Sami 
Banarlı'nın Yahya Kemal Yaşarken adlı ese
ridir. İçindeki yazıların büyük bir kısmı, Yah
ya Kemal'in diline, sanatına, şür ve şiir tah
lillerine, hayatına, türlü görüş ve düşüncele
rine ait kaleme alınmış konferans, deneme ve 
makalelerdir. Yahut dolayısiyle Yahya Kemal 
ile ilgili yazılardır kf neşirlerinden evvel Yah
ya Kemal'in tasvibi ve fikirleri alınmak• sure
.tiyle yayımlanmışlardı. 

Serinin ikinci kitabı, Nihad Sami Banarlı 
tarafından neşredilen Yahya Kemal'in Hatıra
ları adlı eserdir. İçindeki hatıraların üçte i~isi, 
bizzat şairin el yazısı iledir. Bunlar evv.elce 
,şili tarafından türlü se·beplerle Nihad Sami 
Banarlıya tevdi edilmiş vesikalardır. Diğer
leri ise gene şair tarafından Banarlıya anla
tılmak suretiyle yazdırılmıştır. 

Bu eseri okurken şairin çocukluk yılları
nı, bu yıllarda aldığı dini ve milli terbiyeyi, 
gençlik hatıralarını, Paris'de gelişen edebiyat 
hayatını, Türkiye'ye nasıl milli pir düşünce 
ile geldiğini, -buradaki hayatım, seyahatlerini 
ve kaldığı yerleri öğreniyoruz. 

Enstitü, Yahya Kemal'in diğer bütün şi

ir ve nesir kitaplarını, Yahya Kemal Külliyatı 
adı altında neşre hazırlanmaktadır. İlk şiir 

kitabı olan Kendi Gök Kubbemiz 1961 Mayı
sında intişar etmiştir. 

A.ysei Oz 
Yahya Kemal Müzesi - Büyük şairimizin 

vefat ettiği ilk haftalar içinde kurulan Yahya 
Kemal Enstitüsünün faaliyet ve . proğramını 
haber alan Yahya Kemal varisleri, Enstitüye 
müracaat e-derek Yahya Kemal'in eserlerini 
neşretmek hususunda Enstitü ile iş· birliği 

yapmak istemişlerdir. Memnuniyetle kabul 
edilen ,bu teklifleri üzerine, Nihad Sami iBa
narlı, varislerden, Yahya Kemal'in eşyasını 

bir Yahya Kemal l\ıfüzesi kurmak için Ensti
tµye vermelerini teklif etmiş. Varisler bu tek
lifi müsb.et karşılamışlar, böylece 11 Şubat 
1959 tarihinde, İstanbul Fetih Cemiyeti ile 
Yahya Kemal varisleri Reşad Beyatlı, .Adile 
Güreralp, Narin Ö:,;balkan ve Çetin Şencan 
arasında İstanbul 6. Noterlikte yapılan mu
kavele ile varisler, Yahya Kemal'in bütün eş 
yasını bir müze kurmak üzere Fetih Cemiyeti
ne hediye etmişlerdir. • 

İstanbul Fetih Cemiyetinin, Sultanahmed
deki binasının iki Enstitüye ve bilhassa Yahya 
Kemal Müzesine yetmiyeceği düşünülerek Ni• 
had Sami Banarlının teklifi ve Cemiyet reisi 
Ekrem Hakkı Ayverdi'nin teşebbüsleri ile Fa
tih Başkurşunlu Medresesi, . !hükumet tarafın
dan İstanbul Fetih Cemiyeti - İstanbul ve Yah
ya Kemal Enstitülerine tahsis edilmiştir. 

Medreseye nakledildikten sonra müzenin 
kuruluş hazırlıkları başlamış; eşyanın konula
cağı vitrin Teknik Üniversitesi marangozları 
tarafından hazırlanmış; Müzenin tanziminde 
Güzel Sanatlar Akademisi mezunu dekoratör 
arkadaşlarla işbirliği yapılmış. Ni:had Sami 
Banarlı başkanlığında aylarca süren bir çalış
ma neticesinde tanzimi tamamlanmış 17 Ocak 
1960 yılında seçkin bir davetli huzurunda açı
lış töreni yapılarak halkın istifadesine arze
dilmiştir. 

Müze davetliler tarafından takdir ve ala
ka görmüş. Gezenler müzeyi memlekete hiz
met saydıklarını ifade etmişlerdir. Gene bu 
münasebetle ,bütün İstanbul ve memleket ga
zetelerinde çeşitli yazılar çıkmış. Yahya Kemal 
Müzesinin ve Enstitü'nün Türk dil ve edebiyatı
na olan hizmetleri belirtilmiş;- kuruluşunun 

mana ve ehemmiyeti izah edilmiş Enstitü ve 
müze hakkında takdirkar yazılar yazılmıştır: 

Türk edebiyatı için büyük bir kazanç olan 
müzede, Yahya Kemal'in türlü hatıra ve eş-
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yaları vardır. Bunlar, onun seyahat eşyası, 

çeşitli elbiseleri, sigara tabakaları, madalya
ları, Sultan Reşadın hediye ettiği altın saatı, 

· kalemleri, elyazısı ile şiirleri, muhtıra defter
leri ve ona ait :küçük defterlerdir. Yine Park 
Otelde senelerce üzerinde şiirlerini,· makale
lerini yazdığı ve samimi dostlarına küçük zi
yafetler verdiği masası ve hasır koltuğu da 
müze eşyası arasındadır. Doğduğu zaman ba
basının, üzerine doğum tarihini yazdığı Ku
ran-ı Kerim, 1906 da tahsilde iken Londra'dan 
babasına gönderdiği Londra Albumü, büstü 
bastonu, dostlarına hediye ettiği kitaplar ve 
yazdığı mektuplardan, dostları tarafından mü
zeye hediye edilenleri de ayrıca müze vitrin
lerinin kıymetu eşyası arasındadır. 

. Vasiyetname davası varisler lehine neti
celendikten sonra müze daha çok zenginleş. 
miş; terekesi, açılarak gene varisleri tarafın
dan_müzeye,hediye edilmiştir ki bunlar şairin 
Polonya nişanı, müsteşrikler rozeti, İstanbul'u 
sevenlere verilen altın plaka, rozetleri, madal
yaları, elyazısı ile hatıralarımn djğer bir kıs
mı, vesikaları ve kütüphanesidir. Kütüphane
sindeki eserler • Naima Tarihi, Cevdet Tarihi 
gibi tarihi eserler, edebiyat tarihleri, roman 
ve hikayeler ile yine tarih ve edebiyata ·ait çok 
sayıda fransızca kitaplardır. 

Müze açılışından itibaren edebiyat çevre
lerinde ve halk arasında geniş alaka uyandır
mış. Müzenin açık olduğu Pazartesi ve Per
şembe günleri bir çok kimseler tarafından zi
yaret edilmiştir. Bundan faydalanan ilk, orta, 
lise ve üniversite talebesi gerek hocaları ile 
gerekse münferit olarak müzeyi gezmişlerdir. 

Yahya Kemal Müzesi, 1961 Ocak ayına 
kadar ,geçen bir sene. içinde 2000 den fazla zi
yaretçi tarafından gezilmiş, görülmüş ve isti
fade edilmiştir. · 

Ancak, Vakıflar Umum Müdürlüğünün ye
ni bir faaliyeti ile, Fatih Külliyesinin Yüksek 
Okul talebe Yurdu yapılmasına karar verilin
ce, Fetih Cemiyetine, Enstitülere ve müzeye 
inkılap hükftmetinin delaletiyle Çarşıkapıdaki 
Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Medresesi tah
sis edilmiştir. Yahya Kemal Müzesi, şimdi bu 
binada yeniden kurulmaktadır. 1961 Mayısın
da umumun istifadesine arzedilmek üzere ha
zırlıklara devam edilmektedir. 

Aysel Öz 

BEYAZ - Pırpırı külhaniler argosunda 
mühlik uyuşdurucu madde heroin'e verilmış 
ad; zabıta ıstılahında ve edebiyatında da «be
yaz zehir» denilir. Misal: 

İki haneberduş, yalın ayak yarı çıplak bir 
küçük delikanlıyı göstererek: 

- Aliye bu be .. yüzüne dik baksan uta
nır ·kız gibi çocukdu, Çakal namussuzu beyaza 
alıştırdı mafetti oğlanı be ... * Ayni küçük delikanlı bir meyhane 
kapusunda görünür, dilenme yolunda el uza
tır, müşterilerden biri : 

- Bunlara . acımak olmaz, senden ben
den bir kağıdı doldurdu mu hemen beyaza 
verecek, tepeden tırnağa giydirirsen, yarın 
yine bu kılıkdadır bu oğlan .. f,B.: Heroin) . 

BEYAZGÜL SOKAÖI - Arnavudköyü 
sokaklarından; 1934 Belediye Şehir Rehberi
ne göre Kuruçeşme - Arnavudköy Caddesi ile 
Sekbanlar Sokağı arasında uzanır, sahilden 
köyün ,gerilerine doğru uzun bir yoldur; Fran
celaci Caddesi, Tayyarecisubhi Sokağı, Abdül
ha;kmolla Sokağı, Eğlence Sokağı, Karakavak 
Sakağı ve isimsiz bir sokakla 'birer dörtyol ağ• 
zı yaparak kesişir, deniz tarafından g.elindiğine 
göre sağ kolda Dolapkuyu Sokağı, sol kolda da 
Düzyol Sokağı ile birer kavuşağı vardır. 

İki araba rahat geçebilec_ek genişlikde 
bakımlı bir soka'kdır, iki kenarında ikişer üçer 
katlı kagir ve aıhşab karışık evlerinin çoğunun 
altı dükıkan bir çarşı boyudur; 7 bakkal, 4 ma
nav, 3 kasab, 3 tuhafiyeci, 2 helvacı, 2 berber, 
2 terzi, 2 sobacı, .1 kahvehane, 1 lokanta, ı 
tekel bayii, 1 marangoz, 1 gömlekci, 1 eczaha-; 
ne, 1 banka (Türk Ekspres Bank) şubesi tesbit 
edilmişdir. 

Düzyol Sokağı kavuşağından sonra kaba
taş döşeli· dik bir yokuş olur ve sola doğru bir 
kavis çizerek Sekbanlar Sokağına bir çatal 
kavuşakla bağlanır. 

Hakkı Göktürk 

BEYAZ İBRAHİM ÇETESİ - 1946 yılı 
martında türemiş ve tezine ele geçmiş fevka
lade cür'etkar bir gece hırsızları kumpanya
sıdır; reisi Beyaz İbrahim, efradı da babası 
Bekir ile eniştesi .Alidir; dam delmek ve ke
penk kırmak suretiyle işe başlamışlar, evvela 
dam yolu ile Sultanhamamında meşhur Su
raski mağazasına girmişler, içeride bekci ol
masına rağmen koc~ mağazayı çıt çıkarmadan 
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soymağa muvaffa'k olmuşlar, külliyetli mal 
kaldırmışlardır. Birkaç gece sonra .Aşirefen
. di Caddesinde tüccardan Bay Tevfikin mağa
zasını tla ayni suretle soyup :hayli eşya .götür• 
müşlerdir. Polis 2. Şube memurları 'hiç •bir iz 
bırakmadan yapılan bu hırsızlıkları olgun bir 
ihtisas ile tetkiık etmiş,. şüpheleri Beyaz İbra
him ile ailesi efradı üzerinde toplanmış, çe
teyi hissettirmeden göz hapsine almış ve ni
hayet 18 - 19 mart ıgecesi Tahtaıkalede Tütün
cü Mehmedirr dükkanını soyarlar iken suç üs
tünde yakalamışdır. Çalınan eşyadan __ çoğu 
meydana çıkarılarak musadere edilmişdir. 

Bibl. : Gece Postası Gazetesi. 

BEYAZKELEBEK SOKAĞI - Galatanın 
Arabcamü Mahallesi sokaklarındandır. Ar-ab
kayyum. Sokağı ile Ziyalı Sokaık: arasında kı
sacık bir yoldur, Ber-gamut Sokağı ile de bir 
kavuşağı vardır. Arabkayyum Sokağı başından 
girildiğine göre bir araba geçebilecek •geniş
mcde ve paket·taşı döşelidir, Bergamud ·Soka
ğı kavuşağından sonra çoık daralır, zemin de 

· kaba taşa tahavvül eder. Köşe başında üstün
de salonu olan bir kebabcı, yanında maran
goz malzemesi satan bir. mağaza, sol kolda bir 
tatlıcı dülmcanı, iki depo - mağaza vardır. Adı 
ile manzarası tam tezad teşkil eder (aralık, 

1960). 
Hakkı Göktürk 

BEYAZ PARK GAZİNOSU VE DENİZ 
BANYOSU - Mutfağı zenıgin ·ve ,garsonları 
hizmetde kusursuz temiz gazinosu, konserler 
ve temsiller için yazlık bir sahnesi, acemiler 
için yüııme havuzları, hünerli yüzgeçleri -için 
ayrıca büyük bir yüzme haıvuzu ve atlama ıım
lesi ile yukarı boğazda Büy-ükderenin lebider
yada meşhur bir eğlence yeridir. 

13 ağustos 1926 _da Rasim Kayra adında 
bir zat tarafından açılmışdır. 1946 yılında 
Beyaz Park Gazinosu İstanbul Ansiklopedisi 
adına ziyaret edildiğinde aşağıdaki notlar 
müessesenin kurucusu ağzından zabtedilmiş

dir ki, o tarihde Rasim Kayra, Beyoğlunda 
meşhur Otomatik Gazinosunun da sa,hibi idi: 

Rasim Kayra Büyükderede polis· merkez 
memuru imiş, 1926 yılı başlarında zevcesi 
kendisine muhtaç ·hasta iken Anadolunun 
uzakça bir yerine naklen tayin edilmiş, amir
lerine İstanbuldan çıkarılmaması için yalvar
mış, derdini anlatamamış, cebinde ancak yüz-

beş lirası var ik~n küskün bir halde mesleğin
den ayrılmış ve burasını açmış, her sene bir 
parça büyülterek yukarı boğazın meşhur yer
lerinden biri yapmağa muvaffak olmuş; Beyaz 
Parkın yüz güldüren kazancı ile verdiği tec
rübe de Beyoğlundaki Otomatik'i doğurmuş. 

Beyaz Park Gazino ve Deniz Banyosunun 
yeri İstanbul Belediyesinindir; müessesese, 
resmi tabiri ile, yolla deniz arasında «tarik 
fazlası» üçgen şeklinde bir arsa üzerine kuriıl
muşdur. Eskiden buraya «Topağaçlar» deni
lirdi. İkinci Abd_ülhamid zamanında cuma gün
leri Büyükdere ;halkına konser vermek üzere 
gönderilen bir askeri bando burada çalardı. 
Yazın, Niko adında ihtiyar bir rum da tahta 
kulübeden bir kahve ocağı kurar, ağaçlar al
tına üç beş iskemle atardı. O zamanlar Büyük
dere yazlık eğlence yerlerinden değildi, yaz
lık eğlence, tenezzüh yeri Sarıyerdi; •Sarıyer
de de bilhassa sulara -gidilirdi; Yenimahalle
de de şöhretli Osmanbey Gazinosu vardı. Bü
yükderede bir ermeni kadm, biri kadınlar di
ğeri erkekler için, yekdiğerinden hayli uzak
ca :iıki deni,z hamamı kurardı. Nefsi İstanbul
dan tatil ,günleri boğaza gelenlerden Büyük
dereye ve 1Büyükderedeld deniz hamamına 

rağbet edenler ermenilerdi. 
Topağaçlarda bir yazlıık ·gazino ile yeni 

bir deniz hamamının Büyükdereyi şenlendi
receğini ötedenberi düşünen Rasim Kayra me
muriyetden ayrıldığmın ilk günlerinde bu işe 
teşebbüse kesin olarak karar verdi, Belediye
den iznini alarak «tarik fazlası» arsayı ki!ala
dı. Kereste tüccarlarından Ekşiyan adında bir 
ahbabı da parasını bilahare almak üzere iıki 
kamyon kereste gönderdi ve Rasim Bey, me
muriyet-den ayrıldığının yi.rıminci günü bir 
topal ·kalfa, iki usta ve üç amele ile ·Beyaz Par
kın ilk çivisini çakdı. 

1,5 mil süratinde daimi bir akıntısı olan 
su, billur gibiydi; ;bu bakımdan Topağaçlarda 
kurulacak bu yeni den·iz ham~mı ve yanındaki 
gazinocuk elbette ki rağbet görecekdi. Yapı
da bir dördüncü amele de Rasim ·Beyin ken
disi oldu. İleride süratle inkişaf edecek küçük 
gazino açıldıkdan sonra Beyaz Parkın ilk müş
terilerini !hoşnud etmek için hizmet yolunda 
pervane gibi dönen· bir ,garsonu da yine Rasim 
Kayra oldu. 

Resmi küşadı için tesbit edilen tarihde 
Rasim Bey, sazende ve okuyucu, o zamanın en 
şöhretli sanatkarlarını açılış törenine davet 
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etmişti, sanatkarların hepsi daveti !kabul ile 
geldiler. Gazino lebaleb doldu, .kalabalık hat
ta caddeye taşdı. 

İlk yapının planı, denize n~ır on metre
lik bir cebhesi bulunan gazinonun iki yanın
da biri kadınlara, diğeri erkeklere mahsus iki 
deniz hamamından ibaretti. Büyükderemer
den bazıları, yekdiğerirre bu kadar yakın ve 
ortalarında içkili bir yer 'bulunan bu iki de
niz hamamını adab ve ahlaka mugayir ·göre- · 
rek gazino ile hamamların kapatılması için 
bir mazbata yapdılar. Tesadüf eseri bir akşam, 
o tarihlerde «Atatürk» soy adını henüz alma
~ olan Reisicumhur Gazi Mustafa Kemal Pa
şa bu yeni gazinoya uğradı, yerini ve hamam
ların billur misali suyunu pek beğendi. Bunu 
.fırsat bilen Rasim Kayra Gazinin yanında bu
lunan Tahsin Uzer vAsıtası ile mazbata mese
lesini büyük adama aksettirdi. Gazi: «Kadın 
erkek ne oluyor? .. ·Burada doğru olmayan şey, 
aradaki mesafenin azlığı değil, deniz hama
mında hala harem ve selamlık aranmasıdır!..» 
dedi. 

Gazinin bu iltifat ve alakası Beyaz Parlk 
Gazinosu ile deniz banyosunun süratle geliş
mesini sağladı. Pllnı esaslı şekilde değişdi. -
Deniz ·hamamları kalktı, kadınlar ve erkekler. 
için iki ayrı ve küçük yüzme havuzu yapıldı. 
1986 da deniz tarafında kadın erkek ikarışık 
girilen 11 X 8 metro eb'adında büyük bir yüz
me havuzu Uave edildi ve bu havuzun önüne 
10 metro irtifaında bir atlama kulesi inşa 

edildi ki, aşağıdan yukarıya 8+2+5 metroluk: 
üç kademeli olan bu kuleden 11 metro derin
liğinde bir suya atlanır. 

Büyük yüzme havuzunun etrafı iki katlı 
olub .alt :kısının· soyunma locaları vardır, üst 
kısmı ,güzel bir balkon ile sportmen gençler 
için koşu yeridir. 

1946 senesinde Beyaz Park Deniz •Ban
yosunun bir doktoru, Hakikı ve Reşad adında 
iki de yüzme hocası-can kurtarıcı namlı yüz
geci bulunuyordu. Tüvana ve şehbaz iki deli
kanlı olup her ikisi de B-üyükdereden karşı 
Anadolu yakasına sudan çıkmadan iki defa 
gidip gelme takaatına sahih idiler, 1946 da 
Büyükdere açığında bir.kotra devrilmiş, Hak
kı ile Reşad kotranın içinde bulunan. beş ki
şiyi, yardımlarını torpil gibi yetişereık kurtar-. 
mışlar ve sahile salimen çıkarmışlardır. Za-. 
manımızda bu yüzıge·çlerin yerini yeni genç 
elemanların aldığı muhakkakdır. 

- Her sene •Beyaz Parkda yüzme ve atlama 
musabakaları tertip olunur. 

1946 da Rasim Kayra: «Bizim ·banyonun 
kendine mahsus havası şudur: Sabahlari saat 
11 de başlar, saat bire kadar devam eder, kız
lar ve delikanlılar yüzmekten ziyade gençliğin 
taravet ve -hüsnü anını teşhir için gelirler, bu 
arada denize ve havuza yüzgeçlik hüner ve 
marifeti göstermek için girilir, ressam ve hey
keltraş gözlerine hakikaten bedii ziyafettir. 
Saat 2 - 7 arasındaki misafirlerimiz de sihhat 
endişesi ile gelenlerdir» demişdi. . · 

1946 da gazinoda 1900 iskemle bulunu
yordu. Cumartesi ve pazar günleri saz ve ·ala
franga müzik bulunuyordu; sahnesinde de va
riyete numaraları yapılıyordu. Duhuliye yerin
de bir kahve 65 kuruşdu. Rasim Kayra 1926 -
1946 arasında. müesses~nin inkişafı için dok
sanikibin türk lir-ası harcamış bulunuyordu. 

· Bibi. : Muzaffer Esen ve REK, Gezi notu. 

BEYAZ RUSLAR - 1): Asırlar boyunca. 
«Büyük Rus» denilen asıl ruslardan farklı 
olan bir ıslav kolunun adı; bu anlamda Beyaz 
Ruslar İstanbul Ansiklopedisinin :konuları dı
şındadır; 

2): 1917_ Rus İhtilalinde «Kızıl Muhafız
lar» adını alan bolşevik kıtalarına karşı çar
lık müessesesini korumak için· savaşanlar ile 
bolşeviklik aleyhindeki bütün ruslara verilen 
isimdir ki Amiral Kolça!k ve General ·ınenikin 
gibi 'kumandanlarının mağlO:biyeti üzerine bol
şeviklerin amansız kanlı tenkilinden canlarını 
kurtarabilenler Avrupamn hür m~mleketleri
ne kaçıp sığındılar ve o memleketlerin vatan
daşı oldular.·Bu manada beyaz ruslar İstanbul 
tarihcesinde önemli bir hatıraya salrlbdir; Ba
tı Avrupa yolları bolşevikleıin elinde bulun
duğundan son kesin ·bozgunlarından soma teık 
-firar yolu Kırım limanlarından kalkacak ge
milerle Karadeniz üzerinden İstanbul · Boğazı 
kalmışdı, ki 1918 de İtilaf Devletlerinin silaih
lı kuvvetlerinin :işgaali altında bulunan İstan
bul kaafile kaafile beyaz rus muhacirlerinin 
ilk kqnağı oldu. 

İsianbula gelen beyaz rusların büyük ek
seriyeti kızılların elinden sadece can kurtar
mışlardı; kan ve ateş içinden parasız ve aç 
çıkmışlardı, · çantalarındaki yüksek kıymetli 

çarlık banknotları adi bir kağıd parçasından 
far~ızdı. İlk konak olan İstanbulda ellerin
den gelen her hüneri gösterecekler, her şeyi 
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yapub para kazanacaklar ve yerleşmek üzere 
Batı Avrupaya, Amerikaya gideceklerdi. Bu 
muhacir beyaz ruslann büyük ekseriyeti -çar
lık rusyasının en yüksek, göı:ıgülü, bilgili taba
kasına mensub idiler, İstanbulda iş konusu ola
rak Hk düşündükleri şey, ·Büyükşehrin ınah• 

rum olduğu eğlence yerleri açmak oldu., :ım 

arada İstanbulun ilk barlarını açdılar (B.: Bar). 
Açdıkları eğlence yerleri ıhakiıkaten kibar sa
nat mahfilleri oldu, fuhuş , dahi bir nezahet 
kisvesine büründü, bayağılaşmadı. Yürekleri 
kan ağladığı halde bütün bilgi ve kaabiliyet
lerini dökdüler, müşterilerinin . ekseriyetini 
teşkil eı;len ingiliz, fransız ve italy,an kıtaları 
zabitlerinin kendi memleketlerinde dahi ,gör
medikleri \kabareleri, barları işlettiler, güzel 
güzel kızlarını, gene kadınlarını, delikanlıla

rını ve oğlancıklarını buralarda · müşteri celbi 
için ökse yapdılar. Ak sakallı yarbaylar, albay-

l j;.;-~\,; , f.,jl - ;.:,ı),,. 

. .. Jj l..~\. "';-.::;'-ti .,J.,.J oi;ıı! ._,. ~ 

Beyaz Ruslar İstanbulda 

Yukarda: «Hayatı hakikiye? sahneleri!! .. » 

Altta: 
.«Haraso· - Efendim, ne istiyorsunuz? 

· «Müşteri - İmdad, imdad istiyorum, mad-
mazel! .. » 

(Aydede Mizah Mecmuası, Rıfkı'nın kari
katürü, 1922) 

• .;,) rl , \. J.?,' _J~ ;S::S::.,< - .!t:ı~ 
f J~ . J'-;l- ~_i,; J. •~ .>'~- i , ı.5.a,;,;I J .. l, J.:!" 1..ö - ~~~-

Beyaz Ruslar İstanbulda 

Yukarda: «Lokantada» 
Altta: 
«Erkek - Köpeğiniz çok sakil madam! 
Kadın - Fakat çok faydalı efendi, bir 

yalayışda bir duzina tabak temizler! .. » 

Karika~ürde lokanta camında . ters olarak 
«Rris Lokantası» yazılıdır. 
(Aydede Mizah Mecmuası, Rıfkı'nın kari

_katürü, 1922) 

lar, ,generaller, memleketinde kaşaneler bı
raıkmış zenginler Beyoğlu Caddei Kebirinde, 
boyunlarında basit taihta işportalar, kibrit, si
gara, çukulata, lkaremala sattılar. 

İngilizlerin ağzından düşmeyen nezaket 
hitabı «please» yerine bu kibar rusların ağzın
dan da «•haraşo» kelimesi işidilirdi ; rus kahve
ba:neleri, pastahaneleri, kabareleri ve barla
rında hizmet edenlerin ekseriyeti güzel rus 
kızları ve genç kadınları olduğu için İstanbu
lun külhani ağzında «ihar~o» beyaz rus kadın 
ve kızlarına alem olmuşdu,--bu konu.da devrin 
mizah ,gazete ve mecmualarında pek çok ka
rikatür vardır. 

Haraşolar, ölüm tehlikesi karşısında sa
dece can kaygusu ile mu,hacir oldukları için, 
ağır sefalet içinde -bitlenmişler ve uzun saç
larını keserek İstanbula kesik saçlı kadınlar 
olarak gelmişlerdi; İstanbuMa bu kesik saçlı 
kadınlar büyük bir alaka görünce, kerameti 
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Beyaz Ruslar İstanbU.lda 
Yukarda : «Haraşolar» 
Altta : «1 - Nasıl geldiler? 2 - Nasıl yaşadılar? 3-'- Nasıl gidecekler?!" 

(Aydede Mecmuası, İzzeddin'in karikatürü, 1922) · 

-~..[ J ( ,-:-ı)..:.) \. 

! t. d-;x-.-1' ":"'.,;ı~ ...:.\ J. *.1_ · ıS . .:.1 .. _.>, r. .,...:.1;~, .-r _ 
!~ ~~J.>::' I~ J-t S°f~.t' . .. .ı,,..¼I, 4.-)l;İ -

Beyaz Ruslıµ- istanbulda 

Yukarda: «Haraşolar giderken" 
Altta: 
«- Ah haraşocuğum, demek beni böyle 

bir başıma bırakub gidiyorsun ha?! 
«- Ağlama, ağlama .. kucağını boş bırak

mıyorum ya! .. » 

(Aydede Mecmuası, Salahaddin'in karika
türü, 1922) 

saçın kesilmesinde zanneden hafif meşreb is~ 
tanbul kadınlan da saçlarını kesdiler; böylece 
ka:dınlar arasında ilk kesik saç modası haraşo
larla evvela İstanbulda başladı ve buradan 
A vrupaya yayıldı. 

BEY AZ SARAY - Bayazıd Meydanının 

güney kenarında, içinde çarşıiJ.ar ve İstanbu
lun birinci sınıf bir lokantası ile bir ,gazinosu 
ve çeşidli serbest meslek erba,bının büroları 

bulunan büyük bir iş hanıdır; Hasan Yılmaz 
ve Halil Paker adında iki iş adamının yaptırt
tığı bu büyüılc binanın temeli 1950 yılında atıl
mış ve yapı 1955 yılında iş 1hayatına açılmış
dir. Bin~nın mimarı Harutin Sarafyan Kalfa
dır. Büyük Kapalı Çarşının geçirdiği son yan
gın felaketinde yersiz kalıp perişan olan es
nafı bu büyük iş hanının . çarşılarındak.i dülc
kAnlar toplamışdır ki, sadece şu vak'a, bina- · 
nın sahipleri H. Yılmaz ile H. Paketin serma
yelerini böyle bir'yapıya yatırmakla İstanbula 
-yaptıkları hizmeti belirtmek için kafidir. · 

Bina, büyükfüğüne denk sanat kıymetin
den mahrumdur. Çirkin değildir, fakat !Baya
zı-d Meydanını- süsleyen bir yapı da denilemez. -
Cebhesi serapa mermer kaplıdır, sadece «Be
yaz Saray>> adına uygundur; fakat, ayni mey
danda bulunan ve yapı sanatı salabetini tem
sil eden Bayazıd Camiine, Medresesine ve Üni
versitesinin abidevi kapusuna bakan ,gözler, 
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Beyaz Sarayın geniş cebhesinde binanın bü~ 
yüklüğüne yaraşan salabeti bulamaz. 

Beyaz Sarayın Bayazıd Meydanına bakan 
cebhe kapusunun iki yanında ikişerden dört 
göz -dükkan vardır; biri eczahane (Yeni Ecza
hane), iki banka şubesi (Türkiye Kredi Banka-_ 
sı ve Akbank), biri de bir tuhafiye mağazası 
(İnci Mağazası) dır. 

Beyaz Saray binası Bayazıd Meydanından 
görünüşüne göre dört katlıdır, aslında ise i:ki 
toprak altı katı ile altı katlıdır. Güneye doğ
ru oldukça · sert meyilli bir arsada inşft edildi< 

, ği için iki toprak altı katı,' ,güney yüzeyinde 
yer yüzünü görür. En alt kat, kapusu .Büyük 

. Iiaydarefendi sokağında ibir garajdır, 1Bayazıd 
ve etrafının . en büyük garajıdır. 

Bina, ilk bakışda karışık .görünür ise de 
hünerli çizilmiş ·bir plana sahibdir; yazihane -
odalar Bayazıd Meydanı ile güneyde Marmara 
tarafına nazır yüzlerine aluımış, içi, koridor
lar ile bölünerek bu koridorlar üzerine de dük
kanlar yapılmışdır; bu suretle · Beyaz Sarayda 
üç kat üzerine ,büyük bir çarşı, bir gazino, bir 
düğün - Çay salonu ve bir de lokanta yerleş- . 
miş-dir. 

İstanbul Ansiklopedisi, en merkezi ye
rinde Büyükşehrin günlük ıhayatında pek 
önemli iş yeri olan Beyaz Sarayın, banileri 
Hasan Yılmaz ile Halil Paker'e ve evladü ah
fadına uğurlu bjna olmasını diler. 

Beyaz Saray Abdullah Lokantası - Ba
yazıdda Beyaz Sar~y iş hanının içinde İştan
bulun birinci sınıf bir lokantasıdır; 1955 yılın
da Abdullah Sondal tarafından tesis edUmişdir; 
rahat ve ağız tadı ile yemek yenilir, kesesi do
lu olsa da: ayalk takımının. giremediği · yerler
dendir. Bilhassa ilk yıllarında, 1955 - 1957 ara
sında pek edebli garsonlara, eli yüzü temiz ve 
düzgün komilere sMıibdi ve o yıllar, . ayni bi
nada yine Abdullah Sondanın uhdesjnde 'bulu
nan düğün ve çay salonu lokantadan iamaınen 
ayrılmamışdı. 

Usta aşcılar elinde iyi bir mutbağı var
dır; bilhassa yoğurtlu kebabının pırıl pınl ka
paklı bakır sahan-lengerlerle getirilip İstanbu
lun kadim bir an'anesirri:n ihyası bu lokanta
nın bir -husftsiyetidir. Mutfağına beyin ısga, 
rasını sokması da ayrıca takdire değer. ij:er 
halde temiz, misafir götürülebilecek •bir yer-
dir. ~ 

_Marmaraya ,nazır taraça - balkonunda, ya
zın en bunaltıcı günlerde huzur ile yemek ye
nilir. Saksılarla da yeşertilmiş olan -bu balkon
dan, ,gözün alabildiğine açılan, uzanan deniz, 
en ağır zihin yorıgunluklarını dinlendirir; hele 

· ınehtablı gecelerde, Marmara, ,gümüş ve bil
lı1rla feerik bir ziyafet verir; o ışıklı ,geceler-
de Beyaz Saray Abdullah Lokantasında yemek 
yiyen, içki içen bir fani, eğer yanında bir yarı 
gaari, yahud sine bülbülü bir ,güzel şey varsa 

Bayazıdda Beyaz Saray 
(Resim : Bülend Şeren) 
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Felekden hakikaten bir gece çalmış 
olur. 

Bu gibi yerlere sık sık _uğramak, 
onları eşe dosta tanıtmak, Istanbulu
muzun muhtaç olduğu :bu müessese
lerin rağbet ile inkişafını ve devamı
nı sağlamak İstanbullunun hemşehri
lik vecibelerindendir. 

Beyaz Saray Abdullah Lokanta• 
sına büyük binanın meydana açılan 
kap~sundan ,girildiğine göre, koridor 
çarşının sol kolundaki merdivenden 
çıkılır: 

Beyaz Saray Çarşıları - Bayazıd

da ;Beyaz Saray adı ile meşhur büyük 
yapının içinde, Bayazıd Meydanına 
açµan kapusundan ,girildiğine göre, 
yer altı ve zemin katlarında ve ·birinci 
katda olmak üzer.e üç kat çarşıdır. ~o
ridorlar üzerine iyi tanzim edilmiş mer. İkinci Sultan Bayazıdın beyaz üzerine. bir hattı hümayunu 
divenlerle bağlı ve temiz, deri~ toplu (Topkapusu Sarayı Müzesi arşiv kılavuzundan) 
dükkanları ile bol elektrik ışıklı şirin, 
şenlikli ıgörünür · çarşılardır; halıcılar, mobi~
yacılar, tuhafiyeciler, kunduracılar, ·tüccar ter
ziler, kunduracılar, ikunduracılar, yorgancılar, 
zücaciyeciler bilhassa önemli yer almışlardır. 
Paşaba,hçesi Cam Fabrikasının bir satış ma
ğazası ile meşhur baklavacı - tatlıcı Güllüoğ

lunun da bir şubesi varclır. 
Büyük Kapalı Çarşı yangın felaketinden 

sonra kapalı kaldığı müddetçe (B.: Büyük Ka
palı Çarşı) ·bbı kuyumcu ve •antikacılar da bu 
Beyaz Saraya gelmişler ve meşhur çarşılan 

tfunir ve yeniden açılınca, iş icabı, eski yer
lerine dönmüşlerdir. 

Beyaz Saray Düğün ve Çay Salonları -
Bayazıdda Beyaz Saray adı ile meşhur büyµk 
yapının içinde 1955 de Abdullah Sonda tara-. 
fından, !kendi adına nisbetle anılan birinci sı
nıf güzel bir lokanta ile . beraber· açılmışdır. 
Yalnız semtin değil, İstanbulun ihtiyacım kar-
şılayan ·bir müessesedir. · · · 

Beyaz Saı·ay Gazinosu - Bayazıdda Be
yaz Saray iş hanında, yaz için en üst katda ge
niş bir de taraçası bulunan bir gazinodur. Ay
ni bina içindeki Abdullah Lokantasının sahibi 
Abdullah Sonda ile bir ortağı tarafından ·iş
letilir. Seintin bir ihtiyacını karşılamışdır. 
Kayde değer bir hususiyeti görülemedi. 

Bibl.: R. E. K. ve Mehmed Koçu, Gezi notu. 

BEYAZ ÜZERİNE HATTI HÜMAYUN 
- Padişahların kendi el yazıları ile verdikleri 
yazılı emirllrine hattı hümayun denilir. Bu 
emirler iki türlü çıkardı: 

ı - Ya bir Divanı Hümayun kararı, yaıhud 
sadırazamın re'sen verdiği ve padişaha mu
hakkak arzı gereken bir karar, sadırazamın 

«telhis» denilen tezkiresi ile padişaha arze
dilir, padişah, telhis'in üst tarafına 3cendi el 
yazısı ile fikrini bildirirdi; kararı. ya bozar, 
ya kabul ve icrasını emreder, yahud tadil' 
ederdi; işte bu yazıya sadece Hattı Hümayuir 
denilirdi. 

2 - · Padişahlar hazan da kendi kariha
sından bir yazılı emir verirdi; bu takdirde em
rini üzerinde başka yazı bulunmayan bir kağı
da yazacağıI1dan, bunlara da «Beyaz üzerine 
hattı hümayun» açlı verilirdi. Hiç itiraz edi
lemez, emir ne ise derhal icra, infaz olunurdu. 
Beyaz üzerine Hattı Hümayunlar hazan sadı
razamlara vezirlere, bir ihtarname olurdu. , . 
Devlet işi, hükümdarlık vazifesi, umftri salta-
nat dışında, padişahların, yine beyaz üzerine 
yazılmış yazıları mektup ve muhabbetiıame
lerine sadece «Namei Hümayun» denilirdi. 
Hattı Hümayun ve Beyaz Üzerine Hattı Hü
mayun, istisnasız,· resmi yazıdır. Örnek olarak 
bu ansiklopediye İkinci Sultan Bayazıdın bir 
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.el yazısım alıyoruz. Beyaz üzerine bu hattıhü
mayun Topkapusu Sarayı Müzesi arşivinde «E. 
11983» numarada kayıdlıdır; o,ı2xo,10 eb'a
runda bir kağıd üzerine yazılmışdır. Padişah ta
rafından İskender Paşaya hitaben hicri 887 şev
valinin sonlarında (M. 1472 aralığı) Edirneden 
yazılmış ~lup Gedik Ahmed Paşanın idam et
tirildiği haber verilmekde; İskender Paşanın 
da Şehzade Cem'in oğlunu gizlice öldürtmesi 
emredilmektedir. Beyaz Üzerine Hattı Hüma
yunun ;hükmü bir şehzadenin hayatına taalluk 
ettiğinden fermanın üzerine tam güven •getiril
mesi için padişahın turası da çeıkilmişdir; kuv
vetle muhtemeldir ki bu tura da İkinci Sultan 
Bayazıdın eli ile yazılmışdır. 

Bu üç satırlık beyaz üzerine hattıhüma
yunun metni şudur (nokta ve virgülleri biz 
ilave ediyoruz): · 

~<Kulum İskender; beti vasıl olduğu gibı 
· bilesin ki Gedik'i tepeledim: Sen de Cem'in 
oğ\unu mecal vermeyüb boğdurasın ki gaayet 
mfrhimdir. Amma bir ahad vakıf olmaya. Şöy~ 
le bilesin, alameti şerife üzere itimad · kılasın. 

Tahriren fi eva'hiri şehri şevval sene seb'a 
ve semanin ve sema.ne mie (887). Bimekaa
mı Edirne.». 

BEYBABA - İstanbulun pırpırı, külhani 
ar,gosunda, bu güruhun hürmet ettiği efendi
den adam, hatırı sayılır yaşca büyük ad~m; 
mis!!: 

1941 yılı; Galatada Necatibey Caddesin
de müşterileri serse1iiler, ayak' takımının uçarı 
ıkısmı olan bir şarabhaneye bir muharrir ,gi
rer, şüphe ile karşılanır, belki bir sivil polis 
zannedilir, bir külhani mütecaviz bir eda ile 
ortaya: «Kim ulan bu moruk?» diye sorar. Bu
nun üzerine bir masadan pırpırı bir yük ara
bacısı kalkar, gelen zati, çalışdığı nakliyat 
anba~larmda sıik sık görmüş, anbar sföhibinin 
.dostu olduğunu bilmektedir: 

- Buyurun, Beybaba! .. 
diyerek el öper ve ortaya; 

- Beybabayı ben tınının, der, bizim pat
ronuı:r arkadaşıdır. ı 

* 
- Nasılsın Beybaba? .. 
- İyiyim delikanlı... ama seni tanıyama-

dım ... · 
- Azmi ekmeğini yedim senin ben Bey-

baba ... hani Kadıköyünde, .sen Bağçeli Lokan-
tayı işletirken .. . 

- Ahmed .. . 
- Ahmed ya .. hammal Ahmed .. çocuklar 

büyüyor· Beybaba ... 

BEYBABA SOKAĞI - Eyyub sokakla
rmdandır; 1934 Belediye Şehir Rehbı:ırinin 9 
numaralı paıftasında Eyyub İskelesi Caddesi, 
FesM.ne Caddesi, Camiikebir Caddesi ve Bo
yacı Sokağı ile teşkil ettiği beş yol ağzından 
Silahdarağa Caddesine doğru uzanır •gösteril
mişdir; beş yol ağzından yüründüğüne göre, 

· ancak bir araba geçebilecek ,genişlikde, ortası 
paket taşı, yanları kabataş döşlli ve iki kenarı 

· boyu kabiristan bir yoldur. · 
Osmanlı tarihinin büyük isimleri olan Si

yavuş Paşanın, Nişancı Feridun Paşanın ve 
Pertev Paşanın türbe ve h'azireleri bu sokak 
üzerindedir (B. : Siyavuş Paşa; Feridun Paşa, 
Nişancı; Pertev Paşa). 

Eyyub Camii Kebirinin arka avlu kapusu 
da bu sokağa açılır; bu kapunun hemen yanı 
başında da Koca. Mimar Sinanın m1marbaşı 
olarak ilk yapdığı eser Ayas Paşa Türbesi bu
lunmaktadır ~B. : Ayaş Paşa). 

Hakkı Göktürk 

· BEYBOSTANI SOKAĞI-Beylerbeyinde 
Abdullah Caddesi ile Burhaniye Caddesi _ye 
Çamlıca Yolu arasında uzanır; 1934 Belediye 
Şehir Rehberinin 26 numaralı paftasına göre 
Kalaycı Şükrü Sokağı, Bostan Deresi Sokağı, 
Keçi Yolu ve Nuri Bey Sokağı ile birer kavu
şağı vadır. 

Abdullah Caddesinden gelindiğine -göre 
iki araba geçebilecek ,genişlikde; Kalaycı Şük
rü Sokağı kav·uşağına kad;ar asfalt ve kabataş 
döşelidir; sağ başda Beylerbeyi Spor Kulübü 
ve sahası, sol kolda Bostancıbaşı Abdullah 
Ağa . Camii, Beylerbeyi Bucak . Müdürlüğü, 
ve emniyet amirliği binası vardır. Yol bura
dan sonra m1anzarasını -değiştirir; mıcır taş · ile 
toprak karışık, sağ tarafı dere yatağı, sağa so-

. la kavisler çizerek bostanlar arasından ilerler, 
~ Eskiçınar Sokağı ile bir çafal kavuşak yapar, 

sonra asfalt ve geniş bir yol olarak ve yine. 
bostanlar arasından geçerek Burhaniye Cad
desi ve Burhaniye. - Çamlıca yoluna kavuşur 
(ekim 1960) 

Hakkı Göktürk 
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BEYCEĞİZ CADDESİ - Fatihin Kara
gümrük nahiyesinin Kocadede ve Beyceğiz 

Mahalleleri sokaklarından; Sarayağası Caddesi 
ile Darüşşefaka ve Manyasizade Caddeleri ara
sında uzanır. Kavuşağı olan sa-kaklar şunlar
dır: Hallaç Mahmud Sokağı, Çarşamba D,eğir
meni Sokağı, Çilekeş Sokağı, Hamsi Sokağı, 
Kovacı Camii Sokağı, Beyceğiz Mescfdi · Soka
ğı, Kaleci Çıkmazı. 

İki araba ,geçecek genişlikde, ka.bataş dö
şeli bir caddedir. Ahşab ve Kagir - beton .ka
rışık ikişer üçer •katlı evlerinin çoğu bağçeli
dir; 2 bakkal,· 1 kasab, 1 kunduracı, 1 tuhafi
yeci dükkanı vardır. Beton yapı alelade bir 
terkos çeşmesi semt ha•lkının su ihtiyacını gi
dermeğe '.çalışır. Cadd-enin Sarayağası kavuşa
ğına yakın · Fatmahatun Mescidinin arsası gö
rülür. Mescidin baniyesinin kabri durmakda 
baş taşındaki kitabesi şudur : «Saıhibetülhay
rat bu camiin baniyesi Şerife Fatma Hatun · 
ruhuna fatiha. Sene 128? (son rakam silik, 
okunamadı)». Hadikatül Cevami ise Fatma Ha
tunun merkadinin na malum olduğunu kay
detmektedir ~B.: Fatma Hatun Mecsidı). Elli 
yıldanberi bu semtde oturanlar: «Bu arsada 
eskiden bir mescid olduğunu -duydu1k, fakat 
biz yetişemedik, görmedik» demektedirler 
(Ocak 1961). 

Hakkı Göktürk 

BEYCEĞİZ FURUN SOKAĞI - FatiJ:ıin 
Kara.gümrük nahiyesinin Koca Dede: ve Bey
ceğiz Maıhalleleri arasında sınır sokakdır. Bey
ceğiz Caddesi ile Fatih Nişanca Caddesi ara
sında uzanır; Cemali Sokağı, Kokulubahar So
kağı, Beyceğiz Mescidi Sokağı ve Küçükçııkmaz 
Sokağı ile kavuşaJdarı vardır. İki araba .geçe
bilecek genişlikde ve kabataş döşelidir. Hu so
kağa adını veren fırın, Fatih Nişanca Caddesi 
ile olan kavuşağı köşesindedir. Bu sokak üze
rinde Seyyid Ali Çeşmesi ve bu çeşmenin ya
nında. küçük bir mezarlık - hazire sokağa ka
dim İstanbulu hatırlatan bit hava vermekte
dir (Ocak 1961). 

Hakkı Göktürk 

BEYCEĞİZ KUYU SOKAĞI - Fener İl- ' 
çesinin Katip Muslrhiddin Mahallesi sokakla
rındandır; ;her iki başı da Koltukcu Sokağı 

üzerinde bulunan ters «tJ» şeklinde bir sokak
dır; Koltukcu Sokağı da, Sarayağası Caddesin
den gelen Me'hme.f]. Dede Sokağı ile Fet-hiy~. 

Caddesi arasın-da. uzanır. Beyceğiz Kuyu Soka
ğına_ Fethiye Caddesi cihetinden gelindiğine 
göre, bu ters U şeklindeki sokağın birinci kıs
mı iki araba geçebilecek genişliktedir, sola 
ilk dirseği ile kırılınca darlaşır, yine sola ikin
ci dirseğini yaparak lüvrıldığında ancak iki 
adım genişliğinde •pir geçid olur ve böylece tek
rar Koltukcu Sokağına bağlanır. 

Sağ taraftaki çift .kapu numaraları 2 - 16 
dır; ikişer üçer katlı kagir - beton yapı eyler
dir; solda ise üç yanı bu sokak, bir yanı da'Kol
tukcu Sokağı ile çevrilmiş ·bir adacık kalır; 
bu adacık üzerinde geniş bağçeli bir evceğiz 
vardır. 

Sokağın dar olan ucu üzerinde yüksek taş 
bilezikli bir ·kuyu vardır ki sokak adını bu ku
yudan a1mışdır. Sokağın geniş olan ucu üze
rinde de metruk Ayios İoanis kilisesi bulun
maktadır; bu kilise 1961 yılı ocak· ayında ta
mir edilmekte idi. 

Garib bulduğumuz bir nokta, bu sokağın, 
ge:niş u,cund,a <<!Beyceğiz Kuyu Sokağı», dar 
ucunda da «Fethiye Kuyu· Sokağı» diye çift 
sokak levhası taşımaşı olmuştur. 1934 Beled~ 
ye şehir Rehberinde bu sokak «Beyceğiz Kuyu 
Sokağı» adını taşır; ayni rehberde «Fethiye 
«Fethiye Kuyu Sokağı» da varclır, fakat o so
kak Katib Muslihiddin Mahallesi ile Hamamı 
Muhiddin Ma,hallesi içinde uzanır (B.: Fethiye 
Kuyu Sokağı). 

Hakkı Göktürk 
l . 

BEYCEĞİZ MAHALLESİ - Fatih İlçe
sinin Karagümrük nahiyesi mahallelerinden-

. dir. 1934 Belediye Şehir Rehberinin 7 numa
ralı paftasında 102 numara ile ,gösterilmşidir. 
Karagümrük nahiyesinin Muhtesib İsken der, 
Derviş Ali,· Koca Dede ve Fener İlçe:5inin Ka
tib Muslihiddin mahalleri ile çevrilmişdir. Yu
karıda adı geçen rehbere ,göre sınır cadde ve 
sokakları şunlardır: ·Fevzi Paşa Caddesi (Muh
tesib İsken-der Mahallesi ile), Atik Ali Camii 
Sakağı, Karagümrük Karakol :Sokağı, Draman 
Çukuru Sokağı, Kurt Ağa ÇeşmesiBokağı.(Der
viş Ali Mahallesi ile), Mehmet Ağa . Hamamı 
Sokağı, Çulhalar Sokağı, Tavukcu Abdullah 
Sokağı, Mehmet Ağa Camii Sokağı (Katib Mus
lihiddin Mahallesi ile), Çarşamba Değirmeni' 

Sokağı, Beyceğiz Furun Sokağı; Fatih Nişan
ca Caddesi, Meymenet Sokağı (Koca Dede Ma
hallesi ile). 

Mahalle içi sokakları şunlardır : 
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Hasan Fehmi Paşa Cad
desinin bir kısım, Fatih Ni
şanca Caddesinin· bir kısım, 

Müezzin Bilal Sokağı, Zinni 
Sokağı, B a k 'k a 1 Çıkmazı, 
Kimyager Sokağı, Saray Ağa
sı Caddesinin bir kısmı, Ali 
Paşıa: Hamamı sokağı, Çerçi 
Tevfik sokağı, Lodos sokağı, 
Nureddin Tekkesi .sokağının 

bir kısmı, Dilmaç sokağımı1 

bir kısmı,, Tercüman Yunu::; 

ğı,. Arif Efendi Sokağı, Keskin 
Dede Çıkmazı, Gözlemeci Cık-., 

mazı, Kara Kuyu Sokağı, Ku
tucu Tahir Sokağı. 

Mahalle muhtarı emekli 
yarbay Bay Yaşar Özgürün şu 
malumatı vermişdir: Bu ma-
halle sı.nırları içinde 238 ah-
şab, 150 kagir -ev, ,66 apartı-

man, -1 trikotaj fabrikası, 1 Sümer Bank 
yerli . mallar mağazası, 1 tıbbi işler şişe-cam 
imalathanesi, 2 can~i (Atikali,Paşa Camii, Meh
medağa Camii), 2 medrese binası, 2 hamam 
(Atikali Hamamı, Meıhmedağa Hamamı), 1 si
nema, 1 postahane, 1 ortaokul, 1 ilkokul, Kes
kiı,::ı dede haziresi, 6 ·belediye terkos çeşmesi, 
1 esıki çeşme (Bekirağa -Çeşmesi) vardır. Ma
halleye ;adını veren Beyceğiz .,Mescidi garibdir 
ki mahallenin sınırı dışında, Koca Dedede Ma
hallesindedir. 1960 nüfus sayımına göre ma
hallenin nüfusu beşbine yaıkındır (1961). 

Hakkı Göktürk 

BEYCE·ĞİZ MESCİDİ - l934 Belediye 
Şehir Rehberine !göre Fatihde, Karagümrükde 
Koca Dede Mahallesinde Beyceğiz Mescidi So
kağı ile Bilgiçler Sokağı kavtışağı köşesinde

dır; kendi adını taşıyan mahallenin dışında bı
rakılışı garibdir .. Dört kagir duvar üzerine ki-

Beyceğiz Mahallesi 
(1934 Belediye Şehir Rehberinden) 

remit örtülü bir çatı çekilmiş basU bir yapı 
olup taş minaresi 1894 deki büyük zelzelede 
şerefe altına karlar yıkılmış ve o günderrberi 
de o hali ile kalmışdır; yalnız üstü düzeltilmiş, 
arab tarzını ap.dıran ta-hta parmaklıklı ve yu
varlak külahlı bir ezan okuma yeri yapılmış
dır; önceleri bodurca olan bu ahşap, ek 1946 
dan sonra yapılan bir tamirde azıcık uzatılmış
-dır. 

Hadıkatül Cevami iki satırlık bilgi veri
yor: «Me1hmed Ağa Camii kurbindedir, bani
si Mehmed Beydir, kabri na malumdur, ma
hallesi vardır» diyor. 

Değerli müdekkik Ekrem Hakıkı Ayverdi: 
<<Fetih devri sonlarında İstanbul Mahalleleri» 
adlı eserinde «Beyceğiz Mahallesi» notunda şu 
malumatı veriyor: <<Vakfiye tarihi 878. (Mi
ladD473) dir .. Vakfiyenin aslı yazılır iken mes
cid banisinin ismi Kaasım Celebi'üş-şehri bi 
ibni Begcügez suretindedir. , Hadikatül Ceva-
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Beyceğiz Mescidi, 1946 
(Resim: Nezih) 

mide ise bani adı Kaasim değil, Mehmeddir. 
Beyceğiz unvanı bakı kaldığına .göre eski hüvi

. yetine ikinci baninin ismi ilave edilmiş ola
ca•ktır» diyor. 

Temeli onbeşirrci asır sonlarında atılmış 

olan bu mecsidin ilk yapısın-dan en. küçük bir 
iz kalmamışdır. 

Sokakdan üç basamak taş merdivenle giri
lir. Son cemaat yerinden de sa-hna yine iiç ba
samak merdivenle çıkılır. Sol tarafda ahşab 

Beyceğiz Mescidi, 1961 
(Resim : Bülend Şeren) 
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bir merdiven . önü kafesli fevkaani kadınlar 

mahfiline çıkar. Ahşab minberi ve vaız kürsü
sü sade doğramacı işidir. Minare kapusu son 
cemaat yeriride sağ tarafdadır. Halen ibadete 
açık, temiz, bakımlı bir mesciddir (1961). 

. Hakkı Göktürk 

BEYCEĞİZ MESCİT SOKAĞI - 1934 
Belediye Şehir Rehberine göre Karagümrük 
nahiyesinin Koca Dede Mahallesi sokakların
dandır. · Beyceğiz Caddesi ile Beyceğiz Fırın 

sokağı arasında uzanır; iki araba geçecek ge- .· 
riişlikde, kabataş döşeli, kavisli bir· sokakciır. 
BHgişler Sokağı ile olan kavuşağı üzerinde adı
nı taşıdığı mescid bulunmaktadır. Evlerinin. 
birinde hususi bir Biçki ve Dikiş Yurdu açıl
mış olan sokağın kayde değer başka hususiye
ti yoktur (Ocak 1961). 

Hakkı Göktürlt 

BEYCİĞİM SOKAĞI - Kadıköyünde 
Mısırlıoğlu semtinin sokaklarından; Yavrutürk 
Sokağı ile Elmalıçeşme Sokağı arasında uza-

. nır; iki araba ,ge~ebilece~ ,genişlikde, paket ta
şı döşelidir. İkişer üçer katlı ahşal:ı evleri mü
tevazi gelirli aile meskenleri olup bir başında 
bir terzi, öbür başında da bir modelci dükkanı 
vardır (Mart 1961). 

Hakkı Göktürk 

BEYÇA YIRI 
0

SOKAĞI - Samatyada Can
baziye mahallesi sokaklarındandır. 1934 Bele
diye Şehir Rehberinin 11 numaralı paftasında 
bir başı, Karagöz Sokağı ve Havva Ana Sokağı 
ile yapdığı dört yol ağzmda, diğer başı da ka
palı bir çİkınaz sokakdır, sağ kolda da İbrahim
paşa türbesi sokağı ile kavuşur ,gösterilmişdir; 
yerinde manzara değişiktir; yukarıda tarif 'edi
len dört yol ağzından girildiğine göre, İbra
himpaşa Türbe Sokağının devamı olan bir top
rak yoJda dört yol ağzı yaparak, kesişir; bura
ya kadar bir araba .geçebilecek genişliktedir 

ve kabataş döşelidir. Birer ikişer katlı evi.eri
nin çoğu ahşab yapılardır, köşe başında bir 
kundura tamircisi dükkanı ile bir kahvehane 
vardır. Bu noktadan sonra darlaşır ve bir top
rak yol olur; sağ kolda bır bostan, sol kolda da 
ahşab ve tuğla yapı üç ev vardır, meydanımsı 
bir ağaçlık ortasından geçerek sola bir dirsek 
yapar, kıvrılir, Kadın Nine ve Alyemeni so
kakları ile birleşerek sona erer; burada sağda 
gecekondular görülür, sol tarafda ikişer ·katlı 

üç ahşab ev vardır. Sol köşede, :kapusu Alye
meni sökağında olan Ağaçayırı Mesci'Cli var
dır (:\Vfart 1961) 

Hakkı . Göktürk 

BEYGİM (Samiye) ·--,- Maarife uzun yıllar 
hizmet etmiş münevver bir kadın;. hicri 1286, 
miladi 1869-1870 d.e istanbulda Hırkaişerifde 
Akşemseddin Mahallesinde doğdu, babası ilmi
yeden şair Nebil Bey, onun babası da ilk _da
rülfünun hocalarından müneccimbaşı Osman 
Saib Efendidir.· Samiye Hanım altı· yaşında 
iken Eskialipaşa Sibyan mektebinde Melel{ 
Hocadan derse başladı, bir sene sonra Altay 
Kız Rüşdiyesine kaydolundu ve oradan şeha
detname aldı. Babası Gümüşhane naibi olun:-

•Ca Samiye Hanım da beraber gitti; orada 
hemşiresi esbak darülfünun kız •kısmı müdirJ
si Zahiye Hanımla birlikqe Gümüşhane Rüşdi
yesi başmuallimi 1İsmail Efendiden türkce ve 
riyaziye dersleri aldılar. Nebil Bey n~iblik 
müddetini i-kmal idüb İstanbula dönünce baba
sından ve halası şaire ve muallime Nakiye Ha
nımda,n <<Gülistan» ı tamamen, ve Hafız Diva
nindan bi_r mikdar okudu; 1306 (miladi J888-
1889) da imtihan ile Kadıasker Sıddık Bey ko
nağında Darülmuallimatın son sınıfına girdi 
ve bir sene sonra mezun oldu. 1889 da Aksaray 
Kız Rüşdiyesine başmuallim tayin olundu, 
1310 da (1892-1893) hastalığı yüzünd~n istifa 
etti, ayni yıl içinde şefkat nişanı ile taltif edil
di. 1314 de (1896-1897) halası Nakiye Hanımın-
vefatı üzerine boşalan tarih ve farisi hocalık
ları ile Darülmuallimatdaki hocalığına tekrar 
başladı, 1322 de (1904) yatılı kız sanayi mekte
bi müdireliğine tayin edildi. · 1326 {1908) da 
Ali Saib Paşa ko_nağında bir sınıfı mahsus açıl
dı, yatılı darülmuallimat teşekkül etti ve Sa, 
miye Hanım müdür mua-vini tayin edildi, 1335 
de {1916) Çamlıca Kız. 

0 

Sultanisi müdürü ol-
du. 1343 de (1924 -
1925) çok yorulmuş 

olduğundan kendi ar
zusu ile ve ev i_daresi 
muallimliği ile Kadı
.köy Kız Orta mektebi- ., 
ne nakledildi. 1932 de 
.kırk iki senelik biz-
metden sonra em-ekli
ye ayrıldı. 

Samiye Beygim 
(Resim : B. Şeren) 
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Hiç evlenmemiş olan Samiye Beygim 
1946 da Bakırköyünde kardeşi ve İstanbul me
busu Galib Bahtiyar Beyle birlikde oturuyor
du, Cumhuriyet Halk Partisi ile Kızılay ve Tay
yare cemiyetlerinin faal azasından bulunuyor
du. Hayatının son yılları hakkında bilgi edini-
lemedi. ·· 

Bibl. : İhsan Hamamioğlu, not. 

BEYGİRCİ - Eski tulumbacı ıstılahların
dan. Yanıgın tulumbası sandığını «Uşak» deni
len dört tulumbacı taşırdı; bu dört tulumbacı 
bir takım teşkil ederdi. Her mahallenin, sem
tin sandık efradı, o mahallenin, semtin büyük
lüğüne, şenliğine, halkı arasında avam tabaka
sı; ayak takımının kesafetine göre yangına gi
derken üç dört takım teŞ'kil ederdi. Yangına 
giderken,. yangın dönüşü takım değiştirilirdi; 
takımlar birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ta
kım diye rakam yerine tulumbacı zevkine gö
re bulunmuş isimlerle anılırdı; işte bu arada 
«Beygirci», sandıkların birinci takımlarına ve
rilmiş isimdir. İkiır~i, üçüncü, dördüncü takım
ların isimleri de sıra ile Muşlu, Karakaçan, Zey
bek idi. Beygirci ismi ilk defa Üsküdar tulum
bacılarından çıkmışdır. Yolda takımları· san
dığın ikinci reisi sevk ve idare eder, takım de
ğişdireceği zaman da, mesela sandık' kolu al
tındaki takım alınacak, sandık birinci takımın 
omuzlarına ·geçecek ise, ikinci reis emrini: 

- Beygirci!. .. diye bağırarak verirdi ~B. : 
Tulumbacılık, Tulumbacılar). 

Vasıf Hiç 

BEYGİRCİLER SOKAĞI - Üsküdarda 
İn.adiye semti sokaklarındandır; Toptaşı Cad
desi ile Ferah Sokağı arasında uzanır; iki ara
ba geçecek genişlikde, kabataş döşeli, kavisli 
bir sokakdır; üzer.inde iki g-ecekondu ile iki.şer 
katlı iki ahşab ev vardır. Hadikatül Cevamiin 
semtini zikretmeden kaydettiği •Fatma Hatun 
~escidi 'bu sokak üzerinde olup 1961 de tama
men yıkılmış, kaybolmuş, duvar izleri. duru

. yordu. (B. : Fatma Hatun Mescidi). Toptaşı 
Caddesi kavuşağında da Mehmed Paşa Çeşme
si vadır _(Nisan 1960). 

Hakkı Göktürk 

BEYGİR DİLSİZ - İstanbul sarayı~ın en
derun teşkilatında son dilsizbaşıdır; İkinci 

Sultan Mahmud asırlardanberi devam edege
len saray an'anelerini ve teşrifatını değişdirir 
iken Hicri 1246 (Miladi 1830) yıiında bu 
emekdar adam da kendisini geçindirebilecek 
bir vazife ile saraydan çıkarılmış, baş dilsizlik 
de lağvedilmişdi. « Vekaayii Letaifi Enderuni
ye>> müellifi Hafız İlyas Efendi bu münasebet-

.· le şunları yazıyor : · <<Seferli Odasında başdilsiz 
bulunan Beygir Dilsiz hayvan gibi bir dilsiz ol
duğu ·halde yine hafi ve celi şeylere intikal ve 
bugünlerde kaanunu enderunun lağvolduğuna 
infial idere-k biçarenin eşkini bozulub bütün 
gün lagar ve zebun hazine keföüdas.ına derdi
ni dilsizce anlatmağa ,gı1nag0.n zahmet çekdiği 
residei sem'i hümayun olıcak kidemli bendeie
rin melıll ve mahzun kaldığına merhameti şa~ 
hane kaail olmayub ol saatde : 

Abi hayvan dolu dizgin girdi Atpazarına 
meali yad ,ve çıraklık ile dilsiz şad olunca; ma
dun unda! bulunan -dilsizlere Beygir Dilsizdeki 
başlık takılmaması tenbih oldu». 

BEYGİR SÜRÜCÜLERİ - İstanbulda 
1908 inkılabına kadar nakil vasıtaların-dan biri 
de kira beygirleri idi ki halk ağzında «Sürücü 
beygiri» denilirdi. Beygir sürücüleri büyük 
ekseriyet ile bekar uşağı, bekar uşakları arasın
da da şehbaz delikanlılardı. Bir sanata ·gireme
miş, haylazlık yoluna sapmış İstanbuluıi ayak 
takıfnı gençlerinden -de ,beygir sürücülü
ğü yapmış delikanlılar olmuşdur. On dört on
beş yaşlarında çocukların da bu sürücülere 
yamaklık yapdı:kları görülmüşdür ki onlar da, 
ya 1hemşehri kanadı altına sığınmış diyar .ga
ribleri, yahud da yine ayak takımından külha
ni fidesi oğlanlar olmuşlardır. Beygir sürücü
lüğü için ayağına koşarlı, bacağına kuvvetli, 
ve · tabanına dayanıklı olmak şart idi. Sürücu
-lerin ayaklarında ,bir yemeni ·bulunabilirdi, fa
kat yamak oğlanlar, sokak yüzü tabanlarını 
dondurmadıkca, bila istisna yalın ayak ){oşar
lard1; Bekar uşağı vey~ ist~nbullu külhani, 
beygir sürücüleri istisnasız hayvan ve ahır sa
hibi patronların uşakları idi, bekar uşakları da 
ahırlarda yatıp kalkarlardı. 

Sürücü beygirlerinin İstanbulun muhte
lif semtlerinde ahırları, ve müşteri beklenilen 
belli noktaları vardı. Bir yere çabuk ·gitmek is
teyenler, kira arabası tutamazsa, durak yerin
den veya bir ahırdan beygir tutardı. 
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Müşteri hayvana biner, tırıs veya rehvan 
sürer, hatta hazan, eğer hayvan koşarsa dört 
nala kaldırır, sürücü veya yamağı oğlan da ta
banı kaldırıb atın ardından veya yanında koş
ınağa başlardı. Bundan ötürütlür 'ki, Beygir 
sürücüleri için hiç tereddüd etmeden sürat ve 
mukavemet koşucusu birer atlet idiler demek 
de yerinde olur. Sürücü müşteriyi yerine ulaş
dırınca, beygiri alır, yolda başka müşteri bu
lamaz ise hayvana biner, fakat asla koşdurma
yıp kendi durak yerlerine -dönerlerdi. Beygir. 
sürücülerinin hemen hepsi bir mahaılle veya 
belediye dairesi tulumbasının uşağıidi; tulum
bacılık beygir sürücüleri için biçilmiş kaftan
dı. \ 

Kıyafetleri de, başda etrafına çenber sa-
rılmış fes, . sırtda dallı _çiçekli basma mintan, 
üstünde çaprast yelek, belde yün /kuşak, sım 
sıkı sarılı, altinda kısa diz çağşırı, paçası diz 
kapağının ençok · iki üç parmak altına kadar 
iner, aği bol, kırına kırma,· ibaJdırlar çıplak, 

ayaklar, pek azırrıia kısa yün 'çorab ·görülür, ek
serisi tulumbacı yemenisini yalın ayağına ge
çirir, bazıları da, yamak 
oğlıanlar gibi, yemeni
gıyınez, yalın ayak ko
şarlardı. 

Ahmed Rasiin hey
gir sürücüsünün portre
sini şöyle çiziyor : 

«.. bakır rengi deri 
üstünde göğüs perçemi, 
gırtlak yumru, dudakda 
afili, küstah tebessüm, 
b1yıklar kömürle karar
tılmış, havasına göre, 
fesi kaşlarından biri üs
tüne muhakkak eğer, en 
küçüğü kan kırmızı>>. 

Belediye Dairesi civarı, Taksim, denizin öbür 
yakasında Üsküdar, Beykoz ve beri yanda Ka
dıköy. 

Bazı ahırlarda oldukca cins atlar beslenir, 
kibarlık taslayan kimselere tenezzüh için, me
sela Kağıdhaneye, Çamlıcaya gitmek için gü-

=· zel ta·kımlı atlar çıkarılırdı, bu takdirde sürü
cül erin de kılık kıyafetine çeki düzen verilir, 
pırpırılığı giderilip bir konak uşağı zeynine 
sokulurdu. Takımları mükemmel cins atlar 
besleyen ahırların başında Taksim Ahırı gelir
di. 

Bilhassa tramvay şebekesinin kurulma
sından önce Büyük şehrin günlük hayatında 
beygir sürücüleri ile hayvanlarının hizmeti 
çok büyük olmuşdur. Kira bedelleri muayyen 
mesafeler için te&bit edilınişdi, fakat, sürücü 
ile müşterisi arasında para ve bahşiş yüzün
den çekişmeler sık sık görülürdü. Hele ·içki 
alemi dönüşlerinde sürücü müşteri kavgaları 
bazan zabıta vakası .halini alırdı. Kafası tüt
sülü bıçkın müşteriler umumhane sokaklarına 

· dalıp kapu kapu dolaşmaya, sürücüsünü kapu 

Son devirlerinde bey
gir sürücülerinin en bel
li durak yerleri Unkapa
nı, Aksaray, Eminönü 
Y.enikapu, Balat, Ayvan
saray, Eyyub, Edirneka
pusu, Yedikule, Samat
ya, Kuınkapusu, ·Gıalata
da Çeşıneıneydanı, Salı

pazarı, Tophane, Kukı

dibi, Kasıınpaşa, Hasköy, 
Boğaza doğru Beşiktaş, 

B e y o ğ 1 u n d a Altıncı 
Beygir sürücüsü bekiir uşağı tipi, 1890 

(Fotoğrafdan S. Bozcalı eli ile) 
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önlerinde saatlerce bekletmeye başlayınca 

bc-ygirin kira bedeli içinden çıkılmaz bir ş.ey 
olur, hesabı da ekseriya bir karakolda görü-
ülrdü. . 

~~ 

<<Ayın» Nadir (Ali Ekrem Bolayır) <<Di 
Kıroğian» adındaki hikayesinde bir beygir sü
rücüsünün bir seferini şöyle tasvir eder ki bu-~ 
gün kıymetli bir vesika olmuşdur: 

«Bağlarbaşı yolunda bir at sürücüsü hay
vanının yanında koşub duruyordu. Bunun Kı
roğlan namını verdiği iri gövdeli, uzunca bo-. 
yunlu, uzun kuyruklu, ince ayaklı, metin ol
duğu kadar sevimli hayvan, ne cinsden oldu
ğu pek de bilinmeyen o gayyuri pür heyecan 
her halde üzerinde bulunan adamdan ziyade 
ihtirama şayan idi. , 

«Şıklaşmış külhanbeyi görmüşsünüzdür, 

hani ayaklarına gaayet dar b~r pantalon takan, 
beline ucu sureti mahsusada sar-kıtılmış beyaz 
bir kuşak bağlayan, güya ip·ekli bir gömlek, 
guya kadife ·bir ceket giyen, yarım rugan kun
duralarını giyebilmek için kullandığı mahud 
oyuk çekeceği kuşağından göstermeğe çalışan. 
sivri siyah fesli, mor püsküllü, yağlanmış ,kı

vırcık saçlı bir takım beyler vardır ki, rum
ların dediği gibi, «elfaziye» tekellüm .etmeğe 
yeltenmekle beraber kendilerine mahsus :bi 
edebane lisanlarını da terk edemezler. Hani 
o korkak ·babayiğitler, o çelimsiz tosunlar 
yok mu? İşte zavallı Kıroğlanın üstünde böyle 
bir mahluk bulunuyordu. 

« Üs,!{üdarda hempalarından birin~n evin
de mahmurluk bozmak· için bir şişe rakı içe
rek, hiddetini mucib olan bazı muamelata 
karşı bir kaç kere elini belinden çıkaramadıği 
mahud çekeceğe uzatarak mazmun perdazhk
lar ettikden, yiğitli'kler gösterdikden_ sonra 
Bağlarbaşındaki tiyatroya gitmeyi kurmuş, ve 
sokağa çıkınca ilk rast geldiği sürücüye 'ken
disini çabuk götürmek şartı ile on kuruş tek
lif etmişdi. Sarhoşluğun iıetayici ·sehavetkara
nesindeh olan bu rnehlagi azime karşı 'kim naz 
eder? Kıroğlanın sahibi Ahmed Ağa derhal 
bir eli ile beyi kolundan öbür eliyle üzenginin, 
gemlerin ucundan yapışdı, müşterisini hayva
na bindirdi. Bey hayvanın karnına süslü po
tinleri ile bir şiddetli darbe. yerleşdirince Kı
roğlan berki· seyyal gibi fırladı, Ahmed Ağa 
yetişib de hayvanın dizgiı;ıinden, hayvanda de
ğil, şiltede oturmaya mecali kalmayan beyi be
linden tutmasa· şık tosunun kafası parçalana
cakdı. 

«- Ne koşuyorsun be? Ben dizgin tart
mayı bilmez miyim? 

«- Bilirsiniz beyim, maşallah hayvana 
atlayışınızdan belli! ama buranın kaldırımları 
pek bozukdur, hayvan kaymasın diye kotk
dum ... 

«- Sen çekil oradan be! .. Haydi tosunum 
ha! ... 

«Ahmed Ağa 
0·geri çeki:ldi, fakat bey

fendinin hayvam da, kendisini de idare ede
meyeceğini pek iyi anladığı için bir elini be
yin beline yakın tutarak öbür eline hayva:~ın 
kuyruğunu almışdı. Kıroğlan dönüb sahibine 
bir· nigah etdikden sonra, maksadım anlamış 
gibi, karnına gittikce daha · ziyade şiddetle 

urulan, ökçelerden müteessir olmamağa baş
ladı, beyfendi ne ·kadar urursa ursun hafif tı
rısdan ziyade yürümüyor, yalnız ikide bir 'de 
derin iniltileri i~~diliyordu. 

«- Yürümüyor bu hayvan be!. di! .. di!. .. 

«- Yürür beyim, bir a·z sabredin, şimdi 
kaldırımdan çıkalım, görürsünüz, ateşdir val
lahi!.. di Kıroğlan!. 

«Kaldırımdan çıkdılar. Hayvan yine süra
ti arttırmadı, çünki beyfendinin sallanması 

gittikce artmışdı. Rüzgar esiyor, tozdan göz 
gözü görmüyor. Sürücü pek muzdarıb. bi~are, 
buram buram terlemiş. ·Kaşları, kirpikleri bem 
beyaz, sık sık nefes aldıkca ciğerlerine marsık 
kıvılcımları kadar sıcak, mırdar tozlar dolu
yor, ikide birde derin derin öksürüyor; hu mü
tevali, mühlik ızdırablara bir de müşteri beyin 
şütı1mi ga-lizası, hayvanın tekme yedikce çı-

. !~ardığı boğuk sedalar ilave edilirse Ahme'Cl 

. Aği,'11111 maddi manevi nasıl bir arbetjei hayatda 
bulunduğu anlaşılır. Ne yapsın zavallı adam, 
on kuruş var, on kuruş!.. 

<<Muttasıl -gidiyorlardı. Ahmed Ağa müş
terisini muhafafadan; hayvanını idareden aciz 

. kalmadı; yorgunlukdan bayılmak· derecelerine 
gelmiş iken fütur getirmedi. Nihayet tiyatro
mm önüne geldiler. 

· «- Al ağabey sana parlak parlak iki ç~y-
rck .. işte bir kuruş da bahşiş... ' , 

«- Allah ömürler versin beyim!. hay
van her zaman kendi malındır .. ne zaman ister
sen Üsküdarlı Ahmed diye çağır .. ben-deni bu
lursun... iskelede.. çeşmenin yanında .. » (Ser
veti Fünun). 
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BEYGO (Sabri) - Değerli matbaa maki
nisti ve matbaacı; 1910 da İstanbulda Topka
pusu semtinde geçim sıkıntısı çeken bir aile
nin evladı olarak doğdu, 1924 de orta okula 
devam çağında, o~ dört yaşında iken mektebi 
bırakıp iş hayatına atılmak zorunda kaldı ve 
Mahmudbey Matbaasında makinist çırağı ol
du; burada İstanbulun en değerli ustabaşıla
rından meşhur Karnik U starım gözbebeği . çı
rağı olarak yetişdi; ustasının tavsiyesi ile ve 
daima daha· üstün yevmiyelerle çağırılarak 

makine ustası sıfatı ile Halk, Cumhuriyet, Ala
ed·din Kıral, Vakit, İkdam, Orhaniye. matbaa
larında çalışdı ve müstakil bir matbaanın sa
hibi olmak da tek g.a,ayesi oldu; buha da 1943 
yılında otuz üç yaşında iken kavuşdu. Hocapa
şa ıtamamı,~ırasınd~- bir pedal· niakinası ile 
çalışan küçücük «Oztürk ıMatbaası»nı ,aıçdı. 

Ehlinin elinde olduğu için iş hacmi süratle ~e
nişledi, 1948 senesinde Ebussutitl Caddesinde 
Meserret Oteli -karşısında daha büyük bir bina
ya taşındı; iki pedal, bir otomatik 1baskı maki
nası, bir cild makinası ve bir mürettibhane ile 
yeni ve güzel ·bir müessese ku:tdu. Fakat üç 
sene sonra,. 1959 da, matbaasının 11:emen yanı 
başında bir otelde vaki olan ve bütün o civarı 
yıkan dinamit infilakı faciasında CB.: Ebussu
ud Caddesi İnfilakı Faciası) ·bunca yıllık emek
lerinin mahsulü matbaası bir an içiırde mah
voldu; kendisi _de ölümden mucize kabilinden 
kurtuldu. Metanetini kaybetmedi, parçalanmış 
makinalarının enkaazını toplayarak ve hafta
larca• uğraşarak eski hallerine sokdu ve hakiki 
sanatkar hüviyetini gösterdi; çocukluğunda 
mes.leğine çırak olarak girdiği Mahmudbey 
Matbaasının ·bir kısmında iki pedal, bir Vik
toria baskı makinası, bir mücellid bıçağı, bir 
cild dikiş makinası ve bir mürettibhanesi ile 
matbaasını ihya etti. Halen, titiz bir işçi ola
rak Polis Mecmuasını, Feshane Fabrikası ile 
Darüla.ceze •broşürlerini, banka ve sair ticaret 
evrakı basmaktadır, arada sair işler d,e almak-
tadır. · 

Hakkı Göktürk 

nEY HAMAMI - Beyoğlu hamamlarm
dan biridir, R zamanımızda bu isim altında bir 
hamam yok.dur, on yedinci ıaısırda Evliya Çele
bi bu Bey Hamamını «Galatas-arayı yanında>., 
kaydi ile gösteriyor. Zamanımızda Galatasa
rayı yanındıa ve civarında Galatasayı Hamamı, 
Beyoğlu Ağa _Hamam ve Çukurcuma Hamanıı 

vardır. 

Evliya Çelebi <<Galatasarayı yakınında~> 

diyerek bu Bey Hamamı ile beraber b~r de· 
Balyoz Hı"mammdan bahsediyor. Zamanımızda 
Balyoz Haınamı adı ile de bir hamam yokdur. 
Evliya, ayrıca bir Galatasarayı Hamamı kay• 
detmediğine göre, bu ,Bey ve Balyoz Hamam
knndan birinin Galatasaray Hamamı olması 
gerekir diyebiliriz. 

Evliya Çelebiden yüz sene kadar sonra, 
on sekizinci asırda, hicri 1148 (miladi 1735) 
yılında hamam müstahdemleri hakkında tan
zim edilmiş resmi bir sicil defterinde Bey Ha
mamınırr adı vardır; fakat, Gafatıa hamamları 

arasındadır; eğer Beyoğlunda olsa ıdi, bu def 
terde Beyoğlu Ağa Hamamı «Galatasarayı 

yıamnda» kaydi ile gösterildiğine göre, Bey 
Hamamına da ayni kayid konurdu. Evliyanın 
yer tesbitinde yanılmış olması, Bey Hamamı
nın zamanımızda mevcµd olmayaij Galata ha-

. mam1aırından: biri olduğu da düşünülebilir. 

Lakin yine şayanı dikkattir, yukarda bahset
tiğimiz defterde de Galatasarayı Hamamı 
kaydedilmemişdir; buna mukabil Beyoğlu 

hamamlarından Ağa Hamamı ile Bağçeli Ha
mam <<Galatasarayı yanında» diye gösterilmiş
dir; birincisi Galatasarıyma yakındır, fakat 
Bı:::ğçeli Hamamın Galatasarayı semti ile hiç 
ilgisi yoktur. 

Bu da gösteriyor ki resmi. bir defterde de 
semt tayin ve tesbitinde tam bir sıhhat yok
tur. Her iki kaynak üzerinde durdukdan sonra 
bizim kanaatimiz, eğer hicri 1148, miladi. 17S5 
den sonra yıkılmış bir hamam değil ise, Bey 
Hamamı, Galatasarayı Hamamının eski adı
·dır (B. :. Galatasarayı Hamamı). 

Mezkur sicil defterine nazaran Bey Ha
mamı 5 dellak, 3 natır, 1 yı:ı:naşma, 1 külhancı 
ve 4 hammal ki cem'an 14 nefer müstahdemi 
olan büyük ve çok işlek ·bir ·hamamdır; ham
mallardan ve. külhancıdan gayri diğ·er müstah-' 
demle,r memleketleri, isimleri, baba adları ve 
. yüz şekilleri, çağl;arı ile yazılmışdır ki şayani 
dikkattir: 

Ser nöbet dellak Florinalı Hüseyin bin. 
Ali; dellak Florinalı Yahya bin Mustafa, köse 
çarebru (dört kaşlı); Avlonyalı deUak Mah
mud bin Ali, kumr:a1 bıyıklı; Avlonyalı dellak 
Abdullah bin Mustafa, arıcık sima, taze; Av
lonyalı dellak Ömer bin Ali, ince kara bıyıklı; 
İstanbullu natır Mustafa, kumral bıyıklı; Sivas
lı natır Eyyub bin Mehmed, taze, Avlonyalı na-
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Beykoz 
(Necib Bey Rehberinden, 1918) 

. ' BEYKOZ - lstanbul Vilayetinin Anadolu 
toprağındaki beş ilçesinden biri (diğerleri: 

Üsküdar, Kadı'köy, Kartal, Şile); Boğaziçinin 
Anadolu yakasında, kendi adına nisbetle anı
lan ,koyda ilçe merkezi olan büyük köy-kasa
bacık; ,ka·dimdenberi Boğazın eiı namlı iskele
lerinden biri; zamanımızda Denizcilik Bankası 
Liman İşletmesinin Ahadolu yakasında Üskü
dar~an başlamak üzere on ikinci vapur iskele
si Beykoz kasabasındadır, ki bu yakada, on 
üçüncü ve sonuncu vapur iskelesi Anadolu 
Kavağı köyüdür (B. : Anadolu Kavağı; Sirke-
ti ·Hayriye). ~ 
' Beykoz adı hakkında Türk Ansiklopedisi 
şunları .,yazıyor : <<Beykozun es,ki adı Amni
kos'dur; Bitinya: kıralı Amnikos 'burada otur
luğundan 'köye ve koya ·bu ad verilmişdir. Bey
kos adı .A.mnikosdan sonra Bizanslıiar tarafın
dan kullanılmışdır. Bu adın (Kos kelimesi 
farscada <<•köy» anlamına geldiği için) Beykos 
şeklinde de kullanıldığı ve Kocaeli Valileri bu
·aıda oturdukları için «bey' köyü; · manasında 
«B.ey'kos» denildiği yolunda bir söylenti vaı-
dır. Sultan Osmanın üıİlü kumandanlarından 
Akca'koca'nın sonradan kendi adını alan · İzmit 
ilini fethettikden sonra Beykozu karargah yap-
mış olduğu da söylenir». ' 
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Yukarıdaki satırlarda •bu köyün, bizans
hlar tarafından kullanılan adı tam bir vuzuh 
içinde değildir. Maddeleri ayrı ayrı imzalan
madığı için Türk. Ansiklopedisinde Beykoz 
maddesinin kimin tarafından yazıldığuıı ·bilmi
yoruz, fakat verjilen malfu:nıa,t:fo mülgaa Şir

keti Hayriye tarafından Birinci Cihan Harbi 
arifesinde (r0mi 1330 = miladi 1914) neşre
-dilmiş «Boğazi·çi>> adlı eserden hemen aynen 
nakledildiği aşikardır; ki kitab Şirketi Hayri
yenin tarihçesi haric, sair tarihi malumat ba
kımından tam güvene değer kaynak değildir. 
Adı geçen bu kitabda ayrıca, türkcede cevizin 
isimleri11den biri olan <<koz» da hatırlaiıara!~, 
Beykoz adının ikinci hecesi için : «Ahmed 
Midhat Efendi merhum koz olmayub kos ol'Clu
ğunu iddia eder; koz lafzı ceviz manasına ol
ınayub kos fariside ,köy manasına, imiş» denil
mektedir. 

Değerli bir müdekkik olan ermeni yazarı 
İnciciyan Beykoz adının, vaktiyle meşhur çeş
menin yanında bulunan muazzam ·bir ceviz 
ağacından dolayı verilmiş ·bir ad olduğunun 
halk arasında riva•yet edildiğini söyler. Beyko
z.un kadimdenberi · cevizi, · kozu ile meşhur ol
duğunu da unutmamak gerekir: 

Büyük muharrir ve seyyah Evliya Çelebi 
onyedinci asır ortalarındaki Beykoz'u şöyle 

tasvir ediyor : 

«Lebi deryadan ·bağlar kenarından git
mek üzere Servi Burnunun üçbin adım cemıb 
tarafında bir büyük limanın kenarındaıdır, se
kizyüz haneli, bağ ·ve bağçeli mamur ve müzey
yen kasabadır, camii, mescitli, hamamı, sibyan 
mektebi · vardır. Çarşı ve pazarı dirahti mün
tehalarla (ulu ağaçlarla) müzeyyendir. Cümle 
halkı bağçıvan, oduncu ve ·balıkcıdır. Gerçi Üs
küdar Kadılığı hükmündedir ama aliosman 
müneccimbaşılarrırra meşrüta ,elli akçelik ka
zadır. Abü havası latif şirin ·bir şehirdir». 

Evliya'nın çağdaşı ermeni yazaırı Eremi 
ya Çelebi Kömürciyan da İstanbulu ve Boğa" 
ziçini tasvir ederken Beykozu şöıyle anlati
yor: 

«Beykoz ·bir kasabadır. İstersen ·bura:da 
kayıkdan çıkalırµ; tanıdık ermeniler bizi· bü
yük bir padişah köş,kü bulunan iç tarafa götü
rürler. Padişahlar Tokad Bağçesi denilen bu 
yerde ava çıkarlar. Beykoz İskelesinin yanın
da yerden fışkıran bir su görüıdü. Akbaba Su
yu da dağlardan denize akar. İskelenin iki. ta--

rafı dalyandır (H. D. Andreasyan tercemesi)». 
(B. : Tokad Bağçesi ve Kasrı). 

İkinci Sultan Mahmudun Yeiçeri Ocağını 
-kaldırmasından az evvel tanzim edilmiş bir 
Bostancıbaşı Defterinde Servi Burnu ile Sul
taniye Bağçesi arasındaki Beykozun yalı boyu 
şöyle tesbit edilmişdir : 

Servi Burnu - yanında İshak Ağa mai le
ziz çeşmesi - yanında beylik değirmen - yanın
da köpekciler bostancı ocağı - yanında Hün-

. kar İskelesi - yanında beylik Kağıthane - ya
nında mai leziz çeşmesi - yanında kayıkhane

ler . yanında Sarımpaşazade çuhadarı şehri

yari Asım Beyin yalısı - yanında haceganı di
vanı hümayundan Salih Efendinin yalısı -.. ya
nında esbak hazine katibi Tahir Efendinin iki 
bab yalısı - yanında Uncubaşızade Hasan Ağa
nın oğlu Ali Riza Hasekinin yalısı ~ yanında 
haceganı divanı hümayundan Fettah Efendi
nin yalısı - yanında hamam - ve kahvehane - v.e 
ça,rşı - yanında Halilpaşazade Arif Beyin yalı
sı - yanında gümrük katibi Osman Efendinin 
yalısı - yanında Kaymakhane - yanında İsmail 
Ağanın yalısı ve kayıkhanesi - yanında kılıc 

dalyanı yeri ve balıkcılarırr odası - yaınınd~ 

Hafızzadenin yalısı, kayıkhanesi - yariında 
Hacı Selim Efendi yalısı - yanında Kalafat 
Mustafanın evi - yanında Deresekili Hüseyinin 
evi - yanında· barutcu halifesinin yalısı - ya
nında Kadızade ,kerimesi Hatice Hatunun ya
lısı - yanında sabık Yalı Köşkü ustası Salihin 
hanesi - yanında Berber Ali hemşiresinin ya
lısı - yanında Osman ,Beyin yalısı ·ve kayıkha
nesi - yanında Mollacıkza:denin köhne yalısı 

ve bağçesi - yanında Uncubaşı Ömer Ağanın 
yalısı - yanında 4acegandan Mehmed Şefik 
Efen dinin yalısı - yanında Valde Sultan ket
hüdası İmamı Efendinin yalısı - yanında Bey
koz Mahkemesi· - yanında kireç kayığİ limanı -
yanında Molla kadının iki bab yalısı - yanında 
Subaşı Mahmud Ağanın yalısı - yanında Üskü
dar Mollasızade Şakir Efendinin yalısı - yanın

da efendii mO.maileyh,in valdesinin yalısı - ya,
nında peynirci esnafından İbişin yalısı - ya
nında helvacı esnafın-dan Hüseyinin yalısı -
yanında Kadızade Efendinin yalısı - yanında 
meydana· nazır hamam ve kahve dükkanları 
ve Beykoz İskelesi - yanınd~ Mustafanın ha
nesi - yanında Hacıoğlu Ahmedin yalısı ve ar
sası - yanında Laz Hüseyinin yalısı - yanınd& 

sabık İstanbul kadisı Hamamizadenin yalisı -
· yanında Merhaba.zade oğlu yalısı - yanında 
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Odabaşızade Mehmed Ağanın yalısı - yanında 
hazine katibi yamağı İmamzade Emin Efendi
nin yalisı - yanında Hüseyin Reisin yalısı ve 
kayı,khanesi - yanında kireçci taifesinin · oda
ları ve fırınları - YJ::nında Sultaniye Bağçesi. 

Beykoz, İstanbulun her güzel semti ıg~bi 
divan şairleri tarafından övülmüş bir yerdir. 
1510 - 1515 arasında öldüğü ta·hmin edilen ve 
meşhur bir şehrengiz'in nazımı olan Cemali 
mahbubuna İstanbulu gezdirir iken Beykoza 
da götürüyor : 

Yar ile gezdüm Hisarın cümle bağ Ü rağmı 

Bey kozun seyr ittirüb g~şt itdüm · Alemdağını 

1745 de vefat eden Fenni meşhur «Seva
hilnam.e» sinde Beykozdan : 

Bir çetin 'kare sataşdurdu beni deVl'i zaman 
Oldu Beykozlu bir afet ile• çeşmim giryan 

diyor. 

1797 - 1798 arasında ölmüş bulun·an İzzet 
de yine bir sahilnaınede Hünkar İskelesi ile 
Sultaniye Bağçesi arası için şu brayitleri yazı
yor ki o zamanlar Beykozun meşhur İshakağa 
Çeşmesi başının pek şenlikli. bir yer olduğu 
anlaşılıyor : 

Bi edeb varsa rakib İskelei Hünkare 
Bir iki Tokad ile itmelü teb'id ü itab 
Yalıköyü ne güzel cayi ferahdır baksan 
Her soğuk su olamaz havz derununda habab 
Beykozun çeşmebaşı hayli müferrih yerdir 
Paşabağçesi Çubuklu o dahi başka hisa,.b 
Hayli zendost yeridir azın idiyor ·şeyh ile şab 
Hele şahane makam sahili Sultaniyye 

Geçen asrın başlarında yaşamış Şeyh -Ga
libin müridlerinden ve mevlevi şairlerden 

Abdülhalim Neyyir Dede, İstanbul üzerine yaz
dığı bir• gazele BeyJrnzla başlamışdır: 

Gitmek. isteı· şevki mehtab ile canım Beykoza 
Gelmez aınına neyliyeyim o canım bey koza 

Üçüncü Sultan Selim de 0bir şarkısında bu 
boğaz köyünü şöyle medhediyor: 

Üsküdara gidelim geldi çün vakti leylak . 
Bir iki saz ile al dilberi gel zevkine bak 
Çıkalım Beykoza Sultaniyeden ayak ayak 
Gidelim seyri çemenzar idelim leylü nehir 

Beykoz şanında yazılmış manzumelerden 
biri de geçen asrın ikinci yarısında yaşamış 
halk şairi Tophane katiblerinden Aşık Razi
nin kaleminden çıkmış-dır. Bu külhani şair, 
Beykoz Tabakhanesinde, belki de muhayyel bir 
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sima-dır, İskender adıada güzel bir delikanlı şa
nında yazdığı otuz beyitlik manzumede bey
koza has şöhretlerin, Beykoz ile civarındaki 
meşhur yerlerin isimlerini kullanmışdır. Bu 
yolda yazılmış bütün manzum eserlerde oldu
ğu gibi zoraki gayret göze batmakla beraber 
nazımının hüneri de inkar edilemez; Aşık fü.ı
zinin bu manzumede Beykoz üzerine tesbit et
tiği isimler şunlardır: Kağıdhane münasebe
ti ile «soma-~d ebru», paça, dalyan, kalkan ba
lığı, kıl~ç balığı, ~-~~J~~_yiz), Ayşekadıp fasul
yesi, Şahinkaya Mezarlığı, Akbaba Köyü, Ka
rakulak Suyu, Elmas Tabya, Gazi Yunus ma
kaamı, Poyraz Köyü, Kayma-kdonduran, Çilin
gir Limanı, Keçi Limanı, Fil Limanı. Çakal 
Limanı, Ta·bakhane, Alibahadır Köyü, Sırma
keş Suyu, -Arnavudköyü, Kal;ı;!k_oı;_,_Lima:rn, 

Yağcı Deresi, Aktaşlar, Murad Bağ-çes( ·. fin
lı'kava-k, Uzunkestane, Yalıköy Hamamı, Üç-

. kardeş Köprüsü, Serdaroğlu Çiftliği, Ça~mak 
Dede makaamı, Harmankaya mevkii, Peşkir 

Suyu, Tokad Kasrı, Hünkar İskelesi, Parrço 
Maslağı, Petko Çiftliği, Dereseki Köyü, Alinalı, 
Yuşa, İshak Ağa. Manzume şudur: 

· Okudum kitabı aşkı ezbere 
Gönüı verdim Beykozhi- bir dilbere 

. Rengi rôyi anın «somaki ebrıi.» 
Yandım efendim bu yaıiık esmere. 
Pa bürehne, «paça»ların sıvamış,. 
Baldırları taş çıkartır mermere. 
«Dalyan» gibi kaddi bala şehbazdır, 
«Kılıç», «kalkan» sanki gider ışefere. 
Kırdığı «koz» bini aşmış bıçkındır, 
Yosma «Ayşe Kadın» tutkun püsere. 
«Şahinkaya»larda iderken pervaz, 
Gamzesi kartalı indirir yere. 
«Akbaba»yı bend eyleyen perçemin 
Kesdirmişdir «Karakulak» berbere. 
Küşade sinesi «Elmas Tatıya»dır, 
«Gazi Yunus» serdar olmuş leşkere. 
s·erde eser da.im «Poyraz» yelleri 
«Kaymağı dondurur» çimdiği dere. 
Açamaz «çilingir, limanı» vuslat, 
O şuh külah giydirmişdir «Fener» e. 
Kimi «Keçi», kimi «Fil» ile «Çakal»; 
Uşşakı can atar bir «liman» yere. 
«Debbağhane»lidir, «A.libahadır», 
Keysıisu sermaye «Sırmalteş»lere. 
Sorar aşık «arnavud, kıiyi» yari 
Muntazir «kabakoz» herif habere. 
ıc Yağcı, dere» boyu gezer avare 
Vursa ge_rek başını «Aktaşler»e. 
Ne mümkin uşşa.ke payin bıis.idüp, 
«Murad bağçesi»nde postunu sere. 
«Kanlıkavak» He «Uzunkesta.ne», 
Boyun ölçüşemez altınlı sere. 
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«Yalı Hamamı,ına girse o feta, 
Hizmet düşer dcllak «Üçkardeşler» e. 
«Serdaroğlu» natır ·olup o şôhe 
Güze! ayağına nalin çevire. 
Gece «Çakmakdede» çeker kandilin 
«Harmankaya« misal o kubbelere. 

. Yüzünden silmiş hangi · «peşkir, suyu», 
Bilüp sürsem ben de yüze gözlere. 
Geı-ekdir yanaşma «tokad» uşağı, 
Nasib olsa nola bq derbedere. 
Kaçan varsa «İskelei Hünkar»e 
Kayıkcılar döner «çemberciler»e; 
Sarup etrafını ol şehlevendin 
Götürelim derler emriniz nere? 
«Panço,», «Petko» kimi urum kafiri, 
Rahi aşkda yazılmışlar deftere. 
Keştii muhabbet açınca yelken, 
Ne lazım kılavuz ile rehbere. · 
Konub göçüb «dere, s'eki», dağ, bayır, 
«Almalı» o yarin kamin bir kere; 
Vela.kin sayd için o bıçkın şahı, 
Gark eylemek gerek sim ile zere. 
«Yuşa» Nebi kerametin gösterüb 
Asan ide muhabbetin bizlere. 
Öter «İshak» kuşu b~k garib garib, 
Aşıkım efendim beli İskendere 
Hey Razi bir şeb de bu hayal ile 
Ulaşdık hamdolsun vakti sehere. 
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Beykoz ~adimdenberi kalkan balığı, pa-, 
çası ve cevizi ile meşhurdur (B. : Beykozun 
Kalkan Baİığİ; ··· Beykozun Paçası; Beykozun 
Cevizi). 

Yalıköyü Beykoz ile birleşmiş, Beykozun 
bir mahallesi olmuşdur. Yalıköyü civarında 

büyük ve çok güzel ·bir çayır da kadimenıberi 
İstanbul un pek namlı bir mesiresidir (B. : Bey. 
koz Çayırı). Çayır ile deniz arasındaki tepe
cikde geçen asır ortalarına doğru yapılmış 

olan ve }3eykoz Kasrı adı ile anılan. bir hünkar 
kasrı bulunmaktadır (B. : Beykoz. Kasrı); te
peciğin deniz eteği, kasrın nazır olduğu yalı 

boyu Hünkar İskelesi adı ile meşhurdur 
(B. Hünkar İskelesi). Hünkar İskelesinde 
vaktiyle miri su -çl.eğirmenleri vardı ve bir bos
tancı ocağı tarafından işletilirdi, bu ocağın us
tası; zabiti « Uncubaşı» unvanını taşır, ocağa 
da «Değirmen Ocağı» denilirdi (B. : Bostan
cılar). Bıı değirmen 1826 da Y.eniç~ri ve ıBos
tancı ocaklarının lağvından sonra muattal kal
d_ı ve kaldırıldı. Üçüncü Sultan Selim zama
filnda Beykozda bir kağıd imalathanesi kurul
muş, işletilmesi iltizam usulü ile birine dev
redilmiş, oldukca güzel kağıdlar yapılmış, fa
kat Avrupa kağıdlarının rekabeti karşısında 
ömrü çok kısa sürmüşdü (B. : Beykoz Kağıd; 
hanesi).· Kağıdhanenin yeri çayırın şimaline 
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ctuşer. Yine o civarda kadimdenberi meşhur 

beylik bir debbağhane vardı, burada asırlar 
boyunca en güzel deriler imal edilmiş v,e hat
ta sarayi hümayunun ihtiyacını karşılamışdır. 
Tanzimat ·devrinde burada beylik bir kundura 
imalathanesi tesis edilmiş, yeni Osmanlı or-. 
dusunun kundura ihtiyacının püyük kısmını 
karşılamışdır, -ki bu müessese zaman ile inki
şaf ederek zamanımızda Türkiyenin devlet 
sermayesi ile işler en büyük müess.eselerinden 
biri olmuşdur (B. : Sümerbank Beykoz Deri ve 
Kundura Fabrikası). 

-Yukarı Boğatın en meşhur dalyaırları:a
dan biri Beykozdadır (B. : Beykoz Dalyanı). 

İstanbulun ve belki -bütün Türkiy.enin en güzei 
men}?a suyu olan Ka,rakulak Suyu Bey-kozun 
sınırı içindedir (B,: Karakulak Suyu). 

Onsekizinci asır orta,larmda . İstanbul 
gümrük eminliğinde bulunmuş İ'Shak Ağa 
üç güzel çeşme yapdırmışdır, üçü de ayrı 

güzellikde olan · bu çeşmelerin biri, . benzeri 
bütün yurdumuzda bulunmayan Beykozun 
muhteşem bir .abidesidir {B. : İshakağa, Çeş 
meleri; Beykoz Çeş~esi; Beykoz Çayırı Çeş
mesi; Beykoz Yalı~{öy Çeşmesi). 

Nefsi Beykoz kasabasının biri Beykoz İs
kelesi_ civarında, diğeri Yalıköyünd-e iki camii 
vardır (B. : _Beykoz İskele Camii;· Beykoz Ya, 
lıköy Camii). · 

Bu satırların yazıldığı 1~61 yılı mayısın

da nefsi Beykoz kasabasının, beykozluları İs
tanbul çarşılarına pek muhtac etmeyecek dere
cede büyükce ·bir çarşısı vardı. Bu çarşı bo
yunda küçük aşcı ve kebabcılardan başka «Al
bayrak», «Bahar» ve «Boğaziçi» adlarında üç 
lokanta vardır. Oteli yokdur. Eski metinlerin 
meydana nAzır olarak gösterdikleri Beykoz Ha
mamı bir aralık sokak içinde kalmışdır, Allah 
kem gözden, sahibinin, han veya apartı

man yapdırma hırsından saklasın, işlemekte

dir (B. : Beykoz Hamamı). Böstancıbaşı def
terinde görülen Yalıköyürrde lebideryadaki 
çarşı hamamı tesbit edemediğimiz bir tarihde 
yıkılmışdır, o civarda ·bir hamam enkazına 
dahi rastlanamadı. Türk Ticaret Bankası, Zi
raat Bank.ısı, Garanti Bankası, Akbank ve 
Denizcilik Bankası olmak üzere beş banka şu
besi vardır. Üç sineması vardır, Zafer. Sine
ması yazlık ve kışlık, Bağçe ve Göksu sine

· maları yazlı-kdır. İskele civarında bir Beledi-
ye Parkı vardır, dehiz kenarında, henüz gere
ği gibi tanzim edilememiş durumda idi. Abra-
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hampaşa Korusunun da yeni ve büyUk ·bir park 
olarak tanzim edilmekde olduğu söyleniyordu, 
henüz halka kapalı idi (B. : Abrahampaşa Ko
rusu). İstanbul Belediyesinin büyük fidanlık
larından biri de Beykozdadır. 

Bir verem dispanseri vaırdır; Beykoz Kas
rında da bir prevantoryom açılmış bulunuyor
du (B.: Beykoz· Kasrı Prevantoryomu). «İs
hakağa İlk Okulu» adı ile beş sınıflı bir ilk 
okulu vardır. 

, Beykozda bir cumartesi pazarı kurulur. 
Beykoz İskelesi Karaköy Köprüsünden 

9,45 mil (17 ,5 kilometre) uzaklıkdadır. Şirke

ti Hayriyenin kurulmasından önce, bütün Bo
ğaz köyleri gibi Beyköz, civarının yalı köyle
rine ve İ-stanbula kayıklarla •bağlanmışdı; İs
tanbuldan Beykoza gitmek küçük l:>ir seyahat 
sayılırdı, ve bu yolculuk günü 1birlik yapıla
mazdı; meşhur çayır mesiresine gelenler de, 
ya bir esnaf topluluğu, ya ~ir efradı çok ka
la bahk aile, çadırlarla, yataklarla:, kapkacak 
ve erzak çuvalları ile· gelirler, çayırda kamp 
kurup bir kaç gün kalırlardı; İşi İstanbulda 
olup da Beykoza y,azlık gelen yalı sahihlerinin 
bu mevsimlik göçlerindeki eşyası ve kasaba, 
nın İstanbuldan temin -etmeğe mecbur olduğu 
erzakı, kasabanın amme ıh:izmetine vakfedi11.
miş pazar kayığı ile yapılırdı (B. ·: Pazar Ka
ykıları; Beykozun Paza!l' Kayığı). 

Şirketi I:Iayriye kurulduktan sonra, Bey
koz ile diğer Boğaz köyleri ve Köprü arasın
da muntazam vapur seferleri -başladı ve Bey
kozun siması sür'atle değişdi. 1914 de bu şir
ketin n,eşrettiği <<Boğaz.içi» adlı eserde Rey
koza doğru sefer yapan, diğer Boğaz köyleri
nin iskelelerine uğramayan vapurların 9,45 
millik mesafeyi 55 dakikada aldıkları yazılı
dır. Bu şirketin ilgaasından sonra vapurları 

ile beraber Boğaz İşletmesi Devlet Deniz Yol
larına, ondan da Denizcilik Bankası Liman 
İşletmesine intikal etti; 1961 de de, aradan 
47 sene, yaı;:ım asır geçmiş. olmasına rağmen 
55 dakikahk vıa•pur seferi müddeti • değişme-
mişdir. , 

1914 de yayınlanmış olan Şirketi Hayri
yenin «Boğaziçi» adlı eserinde, Beykoz İskele
sinden her gün vapura ·binen vasati yolcu ade
di ·695 kişi gösterilmiş ve yazın •bu rakamın 
1087 ye yükseldiği kaydedilmişdir; yazlık ola
rak köye gelenler de 313 nüfw; gösterilmişdir, 
günlük ortalama ,gişe hasılatı da 1610 kuruş
dur. · 1961 de Denizcilik Bankasının Liman İş-

!etmesinin Bey.koz İskelesinden yolcu ve hası
lat vasatileri öğrenilemedi. 

Yine yukarıda adı. geçen eserde: «Bey
koz islam ve hıristiyan mahaUelerini şamil
dir, Y alıköy ile sırtlarını islam mahallesi teş
kil eder, bir hayli mikdarda mu.sevi de mev~ 
cuddur» deniliyor. Zamanımızda Beykozda 
yazlı kışlı oturan halk arasında gayri müslim 
kalmamış gibidir . (B.: Beykozda Ermeniler). 
Eski Beykoz rumlarırrın mühim bir kısmı 

balıkcı idi; balıkcılar ağzında hala kullanılan 
«Beykozun Kalkanı» tabiri onlardan kalmış
dır (B. : Beıykozun Kalkan Balığı). 

Zamanımızda Beykozuıi müslüman seke
nesinin önemli ekseriyetini ha•lk ağzında «Iaz» 
denilen Karadeniz yalısı halkı ile abaza ve çer
kes muhacirler teşkil eder. 

Beykoz kasabası Üsküdara büyük kısmı 
asfalt bir sahil yolu ve Belediye ve Halk oto
büs işletmeleri ile bağlıdır. Yol çok kavisli
dir, bazı yerlerde, mesela Çubukluda olduğu 
gibi hayli içerlere girer; otobüsler Üsküdar 
ile Beykoz araı;ındaki mesafeyi normal olarak 
50 - 55 dakikada .alırlar; 1961 de Belediye· oto
büslerinde Üsküdar . Beykoz seyahat ücreti 
1 lira idi. 

Belediye otobüsleri biri sabah, diğeri ak· 
şanı Beykozdari Akbaba ve Deres~ köyleri
ne günde iki sefer yapar; ·bu köylere halk oto
büsleri daimi suretde işler. 

Anadolu fen eri, Poyraz, Buzhane ve 
Mahmudşevketpaşa köyleri ile Beykoz arasın
çla da halk otobüsleri işlemektedir. 

Bu kara yolu üzerinde· Beykoz İlçesinin 
sınırı Küçüksü Deresidir; 1961 yılı mayısında 
Küçüksü Köprüsünün başında «Beykoz İlçe
sine hoş geldiniz» ibaresi okunan bir levha -bu
lunuyordu; · turizm edebiyatı cilvelerinden olsa 

, 'gerekdir. Beykozu ziyarete gidenlerin hoş ge
lip ho.ş dönmeleri i·çin bu levhayı herkesderr 
evvel. Beykoz Lokantacılarına, ve bu lokanta
ların, yalın ayaklı taka tayfası olacak iken te
sadi.f eseri mesleğini şaşırmış Karadeniz uşa
ğı .garsonlarına okutmak lazımdır. 

1961 yılı mayısmda Beykozu ziyaretimiz
de Beykoz Kaymakamı B. Sadl'k Cağlar idi; 
iiçe tahrirat müdürü B. Ali Şentürk•den gör
düğümüz alaka, dofoıyısı ile kavuşduğumuz 

kolaylıklar -bilhassa Jcayde değer; _B. Ali Şen
türk, vekaarı, ciddiyeti ve aydın görüşü ile, 

. her zaman her yerde,.· gıda •gibi lüzumlu in

. sanlar sınıfındandır. 
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· BEYKOZ, BEYKOZ İLCESİ 
- İstanbul Vilayetinin An;dolu 
toprağındaki beş ilçesinden biri
dir (diğer ilçeler: Ü-sküdaır, Kadı
köy, Karta-1, Şile); Karadeniz Bo
ğazı ile Üsküdar ve Şile ilçeleri 
arasındadır. İlçenin ölçüsü 435 
ıkm2 ve 1960 sayımına göre nü
fusu 58,919 candır. 

· Beykoz mer~ez nahiyesi iie 
Anadoluhisarı ve Mahmudşev
ketpaşa nahiyelerinden mür,ek
kebdir; Mahmudşevketpaşa Nahi
yesinıin nahiye m_erkezi Ömerli 
Köyüdür. İlçe sınırları içinde 

. bulunan Boğaz ve iç köyleri şun
lardır:_ Anadoluhisarı, 1:(anlıca, 
Çubuklu, Paşabağçesi, İncirköyü, 
Anadolukavağı, Anadolu feneri, 
Dereseki, Mahmudşev-ketpaşa, 

Polonez, Çavuşbaşı, Tokad, Ali
bahadır (Albadır), Aikbaba, Ömer-
li (Bütün bu isimlere 'bakınız). 

Eski Yalıköyü, ayni isim.le -Bey
'kozun bir mahallesi olrnuşdur. 

· BEYKOZ, BEYKOZ İŞİ - Bo
_ğazıçınde Beykozda XVIII. asır ( 
sonlarında kurulmuş ve XIX. as
rın başında bir müddet işleyen 
ve kapandığı tarihi tesbit edeme
diğimiz bir imalathanede yapıli, 
mış bUiür ve cam eşyaya verilmiş 
isimdir. Beykoz işleri zamanımızda ,antikacılık 
konusu içine girmişdir; elden satılır, alınır, 

koleksiyon yapan erbabı servet tarafından sa
nat şaheseri olan güzel parçaları sureti mahsu
sadaı aranır. Kalem sahibi antikacılardan Nu
reddin Rüşdi Büngül; nerede gördüğünü kay
detmeden bu in:talathanenin, el yazması bir 
vesikaya nazaran Üçüncü Sultan SeUnı zama
nında İtalyaya ; giderek billur ve cam işçiliği 
öğrenen Mehmed Dede adınd~ ·bir mevlevi 
dervişi tarafından kurulduğunu söylüyor, ve : 

A.kibet Beykoz denen g~ayet 'güzel bir yerde de 
Marifet meydane gelmiş aferin Mehmed Dede 

diyor. 

N. Rüşdi Büngülün 1939 da neşrettiği 

<<Eski Eserler Ansiıklopedisi»nde bir mutahas
sıs olarak verdiği malOmat şudur : 

«~aldızlı billur kaseler, sahanlar, bardak-

Beykoz İlçesi 

' /] 
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lar ve şişeler yapmışdır. Şeffaf ve camdan ma
mul olanlar, ve süt .rengi ve.boyalı çiçekli bar
dakları da vardır. Zarif lalelikler ve gülab
danlar yapılmışdir. Şişeleri 5 liraya, J:>ardak
ları ve lalelikleri 15 liraya, büyük yaldızlı ka
seleri 100 liraya, leğen i1brikleri 500 lir.a~a ka
dar satılmaktadır (1939 daki kıymetlerdir). 

Bey-kozda bilahare «Çeşmi Bülbül» denilen 
fevkalade zarif ·bir eser de ·çıkarılmışdır (B.: 
Çeşmi Bülbül). Zaman zaman bu tezgahlar 
tatili faaliyet etmiş ve zaman zaman padişah- . 
Iarın himaresi ile yeniden açılmış, ve Sultan 
Meddin bir hattı hümayunu ile Paşabağçede 
bir tezgah vücuda getirildiği tesbit edilmişdir·. 
Süt renginde kırılmaz a-dı verilen tabaklar, be
yaz ve menevişli •boncuk tesbihler' de burada 
vücuda- getirilmişdir». 

İstanbul Belediyesi Müzesinde Beykoz İş
lerinden çok güzel eserler vardır. 
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BEYKOZ CAMİİ - Beykoz Vapur İske
lesi civarında Beykoz Parkının ve İshak Ağa 
Çeşmesi kebirinin bulunduğu meydancığın 

bir kenarındadır. Banisi bostancıbaşılıkda bu
lunmuş Mustafa Ağadır; Beykoz-da Yalıköyün
de de bir mescid .yapdırmış olan bu zatın ne 
zaman yaşadığını kesin olarak tesbit edeme
dik (B. : Beykoz Yalıköyü Camii). Evliya Çe
lebi bu camiden bahsetdiğine göre on yedinci 
asır ortasından evvel yaşadığı aşikardır. İlk 
yapısından eser kalmamışdır, bu satırların 

yazıl·dığı sıra, 1961 de görülen cami hicri 1224, 
miladi 1809 senesinde temelinden yenilenerek 
yapılmış bir binadır. 1950 - 1955 arasında, 

son bir tamir görmüş, 1809 yapısının ahşab 
son c2maat yeri ile üstündeki kat aynen mu
hafaza edilerek asıl mabed beton yapıya tahvil 
edilmişdir . Türk yapı san'atı •bakımından bir 
kıymet ifade etmeyen alelade bir binadır. 1961 
yılında, .temiz, bakımlı "bir halde. bulunuyor
·du. Mihraba nazaran sağ yanı, demir parmak~ 
hklı 10:vluya, ve bu avlunun önünden ge
çen Beykoz - Paşabağçesi Caddesine bakar; bu 
avluda bulunan çam ağaçları ile, bir ahşaıb ya
pı olan cebhesi önjinde bulunan ulu bir çınar 
ağacı camie şirinlik vermekte idi. 

Hadikatill Cevaıni . Beykoz İskele Camii 
hakkında şunları yazıyor : «Banisi serbosta
niyan Mustafa Ağadır. ki Yalıköyü Mescidin
de dahi zikri mürur etti. Ağayi mezbılrun med
feni malum değildir; Sinapınarı denilen Ka
riy.~de dahi bir camii y.ardır. Bu cami ittisa
linde olan mekteb yine bostancıbaşılardan 

Ahmed Ağa nam sahibi hayrındır ki sonra üç 
tuğ ile çirağ ohnuşdur, Kanije kalesinde vefat 
etmiştir. Mahalli mezkılrda vaki çeşmei kebir, 
istanbulda Odabaşı Çarşısında camii olan Beh
ruz. Ağanın asari hayriyesindendir; ve civarın
daki tek hamam, çeşmei mezkurun ·vakfı mu
sakkafatındandır; bade zaman çeşmei mezkft-
run tamir ve termimi Sultan M.aıhmud Hanı 
Evvel hazr,etlerinin muradı -hümayunları ol
mağla gümrük emini . Esseyid İshak Ağa ne
zareti ile bina ve tecdid olunmuşdur» (B.: Bey
koz İshak Ağa Çeşmei ·Kebiri). 

Hakkı Göktürk 

BEYKOZ CAMİİ SOKAĞI - Beykozda 
Karacaburun .Caddesi ile Hacıalibey ve Çeşme
başı so,kakları arasında uzanır. K1aTacaburun 
Cad-desi başından gelindiğine gör.e bir ara-ba 
geçebileceJ{ genişlikte ve paket taşı döşelidir. 

Beykoz Camii 
(Resim : Bülend Şeren) 
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Biti_minde Hacıalibey Sokağına bir ar:ahk so
kakla, Çeşmebaşı Sokağına da bir dirsek yapa
ra,k kavuşur. Bu sokakla Kar:a:burun Caddesinin 
çevirdiği ada içinde Beykoz Camii bulunmak, 
tadır. Üzerfodeki evler orta halli aile mes
kenleridir. Bir arsanın önüne yapılmış bir 
yufkacı, bir kalaycı dükkanı, soka,ğın sonunda 
da bir tornacı dükkanı vardır (şubat 1961). 

Hakkı Göktürk 

BEYKOZ ÇAYIRI -- Yukarı Boğazın 

asırlardanberi, hatta fetihden bu yana diyebi-
, liriz, en şöhretli mesiresi, geniş bir vadiyi dol- . 
durmuş ve ulu çınarlarla bezenmiş bir çayır
dır. Boğaziçinde nakil vasıtasının -kayıklar, 

pazar kayıkları, küçük yelkenliler olduğu de
virde, emsali bütün uzakca mesireler arasın
da Beykoz çayırına: da üç beş günlük ve çadır
larla gidilir, bir kaç gece 'kalınırdı; ki zamanı
mızda buna, <<kamp kurma» denilmektedir. 
Bilhassa İstanbul esnafı, her yıl, şehirden 
uzakca bir namlı mesireye, (kimi Kağıdhane
ye, kimi Göksuya,. kimi Büyük~re Çayırı~a, ki
mi Sultaniye Çayırına, Beykoz Çayırına} bir 
lonca an'anesi olarak her usta, kalfa ve çırak-' 
!arını alup toplu gıderler, çadırarla bir kaç 

gün kalırlardı; bu arada mesela terlikci esnafı 
daima B.eykoz Çayırına giderdi. 

Çayır, nefsi Beykoz kasabasından ziyade, 
halen Beykozun bir mahallesi olmuş Yalıkö

yüne aİddir, bu köyün hemen arkasına düşer, 
bundan ötürüdür ki «Yalıköyü Çayırı» diyen
ler de olmuşdur. 

Sirketi Hayriye tarafından Birinci Cihan 
~ . 

Harbi arifesinde . neşredilmiş «Boğaziçi» adlı 

kitabın «Beykoz>> bendinde: <<Yalıköyü civa
rında Beykoz Çaym denilen büyük bir mesi
re vardır. Bunun sahiline Hünkar İskelesi 
denir ki Beykoz Kasrı Hümayunu denilen bi
nayi latif buraya nazırdır» -deniliyor. 

İkinci Sultan Mahmud devrinden .sonra 
yatılı askeri ve mülki mektebler tale1besine, 
hıdrellezde bir kır gezintisine çıkarılıp kuzu 
ziyafeti vermek an'anesi yerleşmişdi, ·bu ve
sile ile, son imtihanlara ve mektebin tatiline 
yakın, mektebli çocuklar ve gençler,. kırlarda 
soyunup dökünerek, koşup oynayarak, ve top. 
lu türlü eğlencelerle hoşça bir gün geçirirler
di; · bu geziler için de ekseriya Beykoz Çayın 
seçilirdi; çayır, bir hafta, on gün, mektebliler
le dolup dolup boşalırdı. 

Futbol oyunu memleketimizde yerleşdiği 

Beykoz Çayırı 
(Hoca Ali Riza Beyiıı bir deseninden Blüend Şeren eli ile) 



BEYKOZ ÇAYIRI - 2646 

sıralarda ilk büyük · top sahalarından biri de 
yine bu büyük çayır olmuşdu (B.: Beykoz 
G,ençlik Kulübü). 

1854 - 1856 Kırım harbinde İzmir ve Ay
dm tarafından gönüllü gelen basıbozuk asker
lerden zeybekler, Beykoz Çayırında kurulan 
çadırlı ordugahda toplanmış, ve gemilere Hün
kar İskelesinden bindirilerek Kırıma sevk edil
mişlerdi. 

Onsekizinci asır ortalarında yaşa_mış hayı:ı; 
sahiblerinden ve hepsi ayrı güzellikde çeşme
leri ile meşhur Gümrük emini İshak Ağa ·bir 
büyük çeşme . de Beykoz Çayırında yaptırmış
dır ki, gürül gürül akan suyu çayıra gelenleri 
ihya et.mektedir. 

·. , . BEYKOZ ÇAYIRI ~EZMESİ {Teı-Iikci 
Esnafının) - Abdülaziz a·evrinde ve artık ta
mamen unutulmuş olan eski İstanbul esnafı
nın adet ve an'anelerini ihya yolunda Wtün 
terljkci esnafının iştiraki ile yapılmış bir gez-
medir. · 

ı::iafta tatili yapmayan, bilmeyen ve iki 
dini <bayramın ilk günleri müstesna; yıl boyun
ca çal~şan 1 işleyen İstanbul esnafı yazın, lon
caları tarafından tayin ve tesbit edilmiş olan 
tarihde şehir dışında, Kağıdhane, Alibeyköyü, 
Florya Bağçesi, Fener · Bağçesi, Haydarpaşa 
Çayırı, .Göksu Çayırı, Sultaniye Çayırı, ,Bey
k~z Çayırı, Büyükdere Çayırı gibi namlı inesi
relere; t{lkım takım giderler, çadırlar kurup 
bir hafta; 011: gün kalırlar; saz, söz, çengi, kö
çek, orta oyunu, karagöz, canbaz; yeme, i,çme, 
türlü can sohbetleri ile her haşı mamur eğ
lenirlerdi. Gençler, çırak çocuklar arasında 
mesleki müsabakalar yapılır, güreşirler, yeri
ne göre derede, denizde yüzerlerdi. Her takım 
esnaf · mesirelerden birini benimsemiş, her 
yıl oraya, mesela ku.yumcular · Kağıdhaneye, 
t~rlik<!ıler. Beykoz . 9ayırına ·giderdi; . mesireler 
de yaz boyunca boş kalma~, saraçlar giderken 
terli'kciler gelir, .·· onları yemeniciler taakib 
ederdi. Lonca idaredleri mesireye çıkılır iken 
kahyalari vasıtası ile mUnasib hediyeler gön
derip padişahı da davet ederler, padişah da . . 
selamı şahanesini yollar, yine ayni misali ala-· 
lımi. «teili,kci esnafı · kullarının hoşca eğlenme• 
lerini» .dilerdi. 

Onyedinci asır sonlarında, 1683 .. İkinci 
Viyana Muhasarası bozgunu ile başlayan fela
ketler çağında İstanbul esnafının bu güzel 
an'anesi terkedildi, unutuldu, nesilden nesile 

İSTANBU!.ı 

sa.dece tatlı hatıraları kaldı . İki asır kadar 
sonra İstanbulun terlikci esnafı tarafından 
ihya edilmek istenildi, terliRciler, Abdülaziz 
devrinde maales.ef tarihini tesbit edemedik, 
bir Beykoz Çayırı gezmesi tertip ettiler, padi
şahı da davet ettiler; halkcıl bir adam olan 
Sultan Abdülaziz bu daveti memnuniyetle ka
bul etti. Terfü{ci esnafı o gün misafirleri padi
şahı türlü oyunlar tertibi ile eğlendirdiler, bu 
arada orta oyunu da oynatıldı; en namlı orta 
oyunculardan Süslü Yakub da ilk defa olarak 
pa·dişah huzuruna çıkdı. 

Bibl. : Çankırılı Hacışeyhoğlu Ahmed Ke
mal ,Görüp işittiklerim, IlI. 

BEYKOZ CAYIRI İSHAK AĞA ÇEŞ
MESİ -- On sekizinci asır ortalarında, yaşamış 
İstanbul gümrük emini İshak Ağanın, hepsi 
kendine has bir şekil ve güzellikde yapılmış 

çeşmel.~rinden biri, Beykoz Çayırının ortasın
dadır; Yalıköyü tarafından .gelindiğine göre 
Beykoz Çayırındaki kır kahve~inin önüne rast
lar. 

·•· 

Kaidesi kare şeklinde, cebheleri tahıni-
nen 1 - 1,20 metro, yüksekliği de 4 metre 
kadar mermer bir örme sütundur; yalnız doğu 
ve batı yüzlerinde birer musluk bulunub bu 
yüzleri önünde zemin seviyesinde birer de bü
yük yalak vardır; çeşme ve yalakların etrafın
da zemin, tahminen 2 X 2,5 ,metr~lik bir sa
ha, mermer döşelidir. Çok güzel bir sülüs 

--- . ~? 
f' . s,,.-=~ ıl 

Beykoz Çayırı İshak Ağa Çeşmesi 
(Resim : B. Şeren) 
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hat ile ldtabesi şudur : 
Sahibül hayrat velhasenat 

Esseyid İshak Ağa 
Emini Gümrük Asitane 

sene 1163 
Miladi takvime göre inşa tarihi 1750 olan 

bu çeşme, banisinin Beykozdaki abidevi çeş
mesinden dört sene• sonra y.a•pılmışdır. (B.: 
Beykoz İshak Ağa Çeşmesi kebiri). ·" 

BEYKOZ CAYIRI KIR KAHVEHANE
Sİ :__ İstanbul~n en büyük kır kahvehanele
rinden biridir denilebilir; -meşhur çayırın Ya
lıköyü tarafı başındadır; on sekizinci asır or
talarında yaşamış gümrük emiri İshak Ağanın 
güzel çeşmeleırinde·n biri -de bu çayırda ve bu 
kır kaihvehanesinin hemen kapusu önündedir, 
ki bir yabancı ziyarctciyi kahvehaney,e doğru 
adeta cezbetmektedir. Etrafı tahta parmaklıkla 

çevrilmiş, seyrek konmak üzere yüz masayı . 

rahat alabilecek kadar geniş ve ulu çınarlarla 
gölgelenmiş olan kahvehane de ayrıca güzel
dir; huzur içinde dinlenilecek bir yerdir. Ki~ 
remit örtülü bir çatı altında kapalı baraka kıs
mının önü de bir asmaı çardağı ile bezenmiş
dir (B,: Beykoz Çayırı İshak Ağa Ç.eşmesi). 

Yerii bir kır kahvehanesidir, 1955 den 
sonra açılmışdır. Kahvehanenin, çayırın geniş
liğine halel getirdiğini söyleyenler varsa da, 
unutmamalıdır ki o güzel çayırda bir kır kah
vehanesi, mesireye gelenler için bir ihtiyaçdır, 
kaldı ·ki çayın daraltmış da değildir. 

1961 yılı mayısının sonlarında bu kahve
haneyi, içinde tıtizlik ve misafirperverlik duy
gusu ile işletilir bulduk; bu güzel yerde terbi
yeli, üstü~~şı pek temiz ve eli yüzü düzgün gar
son - çıraklar seçip kullanma dirayeti de ·göste
rilmiştir. Tabiat güzelliği, zengin yeşıllik orta
sında ve asır-dide çınarlar . altında :bir çay veya 
kahve de ancak bu şartlar içinde içilebilir; sa
dece, gazinolaşmaması, ava.mi tabiri ile bir 
boğuntu yeri olmaması temenni olunur; mü
tevazı gelirli İstanbulluların büyük şehrin bir 
güzel köşesinde rahat oturnbileceği nadir yer
lerdendir. 

BEYKOZ CAYIRINDA AKCEGÜLLER 
> > 

AİLESİ - 1948 yılında geçim darlığı, sonra-
ları -dehşet verici bir hal alacak olan babalılık 
ve mesken buhranı yüzünden, bir küçük ara
ba yükü tutmayan eşyaları ile sc>kakda kalan 
Akçegüller adında fakir bir bahkcı ailesi Bey
koz Çayırında içi kofalmış ulu bir çınarı mes
ken ittihaz etmiş, · açık tarafına şeker sandığı 
tahtala~ından bir kapu yapub takarak .ihtiyar 
ağacın bağrına sığınmışdı; bu sftTetle · adeta taş 
devrinin mağara hayatını sürmeğe ·başlamışdı. 

Hadise, büyük şehirlerin hayat cilvelerinden 
bir örnek olarak İstanbul basınınai intikal etti. 
Bu fakir balıkcı ailesi çınar kovuğunda ne ka
dar kaldı, · kendilerine bir oda veren hayır sa-
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Beykoz Çayırı kır kahvehanesi 
(Resim : Bülend Şeren) 



BEYKOZ ÇEŞMESİ - 2648 - İSTANBUL 

hibi bulundu mu, Beykoz Belediyesi ile Kay
makamlığı yardım elinf uzatdı mı, halen 1961 
de ·bu Akçegüller ailesi nerededir v.e ne durum
dadır tesbit edilemedi. 

BEYKOZ ÇEŞMESİ - (B. : Beykoz İshak 
Ağa Çeşmei Kebiri). 

BEYKOZ'DA ERMENİLER - Ermeni
lerin onyediµci .asrın ortalarından beri Bey
koz'-da ıkamet ettikleri Eremya Çelebi Kömür
cüyan'ın· Ruznamesinden (s. 263, 264 ve 274) 
v.e İstanbul Tarihinden (s. 51) anlaşılmaktadır. 
Ruznamesinin 274. cü sahifesiıtden, Beykoz
da, 1658 den evvel yanmış bir Ermeni kilise
sinin me·vcut qlduğu da ·belirmektedir. İşbu ki
lise yeniden inşa edilerek, 16 Eylul 1834 de 
takdis merasimi y.aipılmıştır. 

İncidyan ise, onsekizinci asrın sonlarına 
doğru Beykoz'un Türk ve Ermenilerle mes·kun 
olduğunu ve ora-da ' Surp Nikoğayos adlı bir 
Ermehi kil;ises-inin -bulunduğunu kaydetmek
tedir (Onsekizinci asırda İstanbul, s. 101). 

Aynı: müellif 1818 de, «Eğanak Püzant
yan» adlı salnamesinde_, Beykoz'd.ai 60 Ermeni 
hanesinin mevcudiyetini ·bilddrmek~edir. 

Yedikule Ermeni Hastahanesinin eski sal
n:amelerine göre, asrımızın başlarında Surp 
Nikoğayosyan adlı bir mektep de yarmış. 1903 
-de talebe sayısı 17 olarak gösterilmektedir. 

Mıhitaırist rahiplerinden sayın Eprem 
Boğosyan, Ermeni Cemiyetleri tarihinde, 
Beyköz'da da ,birkaç Ermeni cemiyetinin tees
süsünü iş'ar buyurmaktadır. 

Bugün Beykoz'da 8 - 10 ka-dar Ermeni 
ailesi ikamet etmektedir. Mezarlıkları da mev
cuttur (1961). 

Kevor·k Pamulfoiyan 

BEYKOZ'DA HEROİN ·iMALATHANESİ 
BASKINI VAK' ASI - Ekseriya.· gene yaşda 
alışılan, ve mübtelası olan gencleri bedenen 
ve dima,ğan çürüten, usarei hayatiyesini kuru
tarak beşeriyetin yüz karası posa haline geti
ren, -dolayısiyle ahlaksızlık ve iffetsizlik yolun
da bir mezellet ve şenaat girdabına atan, fa
kat imalcil-erine ve satıcılarına, mel'anetlcri, 
ve vatan e-vladlarını kahretme, mahvetme do
layısiyle vatana ihanetleri karşılığı astrono
mjk rakamlarla ifade edilir büyük servetler 
s•ağlıyan «Beyaz Zehir» denilen Heroin'in gizli 
imalathanelerinden biri de İstanbul zabıtası 

tarafından 1950 yılında: Beykoz'da Yalıköyün
de Dühanizade sokağında Mesih · adında bir 
adamın oturduğu 6 numaralı evin bağçesinde
ki bir baraka ile kamufle edilmiş olarak yer 
altında bulunmuşdur. Aslında bir devlet daire
sinde memur olup, Cumhuriyet g.a~etesinin: 
«Eskiden mühim bir mevki işgal eden tanın
mış bir şahsiyetin kayın biraderi» dediği Me
sih ile oğlu ❖linin bu pis işe, profesyonel he
roincilerin cazib tekliflerine kapıldıkları, ira
de zaafi ve şenaat karşılığı da olsa çok büyük 
servete kavuşma hırsı ile girdikleri anlaşılır. 

Bu baskın vak'ası gazetelere «büyük bir 
imalathane» olarak aksetmişdir; vak'ayı bu 
şehir kütüğünde _tesbit ederken mühim bir 
nokta üzerinde durmayı da vecibe olarak gö
rüyoruz; Cumhuriyet gazeteısi baskının nasıl 

hazırlandığını anlatırken: <<Mesih'in son gün
lerde eroin satıcılığından sabıkalı bulunan -bir 
takım kimselerle gizliden gizliye buluşub ko
nuşduğu zabıtanın gözünden 'kaçmamışdır» 

. diyor. Bizim bu · vak'a ve yukarıdaki satırlar 
dolayısiyle üzerinde duracağımız nokta, zabı

taca göz hapsinde sa·bıkalı heroincilerin dik
katle takib edilerek onları yeni teşebbüslerin
de suç üstünde' ,yakalamakdan ziyade, vatan
daşlık ile hiçbir ilgisi ka:lmamış o ·bedbahtlara 
yeni suç işleme imkanının verilmemesidir. 

Beykoz heroin imalathanesi baskını vak
asının tarihi 14 Kasrın 1950. dir. 

Bibl. : Cumhuriyet Gazetesi, 15. 11. 1950. 

BEYKOZ DALYANLARI - Biri Bey
Jrnz Kasrı Hümayunu önüi!..de, -diğeri Beykoz 
İskelesi önünde kurulur iki dalyan idi, yukarı 
boğazın kadirndeiıberi meşhur dalyanları ohib 
Onyedinci asrın büyük muharriri Evliya Çele
bi meşhur· Seyahatnamesinin İstanbula tahsis 
edilmiş birinci cildinde yalnız iskele dalya
nından bahsediyor ve bu dalyanı ·bilh3:ssa bir 
kılıc dalyanı olarak gösteTiyor: 

«Kılıç Balığı Da'lyanının evsafı - Beykoz 
İsıkel~si ö~ünde; beş altı -kad,ar geı'hi direklerini 
birbirine bağlayub deryaya dikmişler. Ta ala
sında bir adam nigehbanlı-k idüb direğin tepe
sindeki kadehinde otur.ur. Karadenizin telatu
mundan reha bulan kılıc balığı bu limana girüb 
şinaverlik ederken direk tepesindeki adam 
elindeki taşı kılıc balıklarının ardından tarafı 
deryaya atar. Taş deryaya tumm diye düşünce 
zavallı balıklar limana doğru selamettir diye 
firara ·başlarlar, derhal etrafı deryayı ihata 
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eden ağların .ağzmdan. içeri girerler; dide ban 
ise ·airek başından: 

- Al aaa! .. diye feryada başlar. 
«Balıkcılar balık şebekesinin ağzını sed 

idüb fçerde kalan kılıc balıkların~ harbiler ve 
tokmaklarla vurup saydederler. Bu balıklar 
taşıdıkları kılıc silahına değmez tenbel bir 
nevi balıklardır. Bir kulac kadar uzun burun 
J<ılıcı ağın deliğine girince kımıldamağa bile 
vakit bulamaz. Lakin eti sarrriısaklı ve sirkeli 
taratorla tabh edilince gaayet nefis -bir nimet 
olur. Bu dalyan balığı baiık emini tarafından 
70 yük akçeye iltizam edilir» (B.: Kılmc Ba
lığı). 

Karakin Bey Deveciyan 1915 -de neşredil
miş olan «Balık ve Balıkcıhk» adındaki mu
halled eserinde (B. : Balık ve B.alıkcılık) Bey-· 
koz dalyanları hakkında şu malumatı v,eriyor: 

«Beykoz Dalyanı - Nefsi Beykoz önün
de bulunur; hududu Yalıköy önünde '.kain 
Un-kayığı Lim.anından Fıstık Burnuna ka
dardır, mart ayından .ağustos sonuna kadar 
kurulur; her nevi balık saydedilir ve p&k işlek 
bir dalyandır. Dalyan devam ettiği İnüddetce 
sair balik avcıları dalyana zarar verecek de
recede balıkcılık edemez. 

«Beykoz Kasrı Hümayunu önündeki dal
yan - Hududu Yalıköyündeki Unkayığı Li
manından Kasrı Hümayunun binek taşı hiza
sına kadardır. Otuzbeş seneden beri (yani 
1880 - 1881 den beri) kurulmasına müsaadP, 
edilmiyor. Dalyanın kurulmaması hasebiyle 
hududları içinde herkes •bila aidat ,balıkcılık 
yapabilir». 

Zamanımızda Beykozda yine iki dalyan 
vardır; biri kadimden beri kurula gelen Bey
koz İskele -dalyanı-dır ki halk ağzında «Büyüt 
Dalyan» denilir. Karakin Bey Deveciyamn 
kurulmasına müsaade edilmiyor dediği Bey
koz Kasrı önündeki dalyan yine kurulmamak
tadır, buna mukabil Yalıköyü kayık iskelesi 
ve balıkcı kahvesi önünde ikinci bir dalyan 
vardır ki halk ona da «Küçük Dalyan» de
miştir. 

Halen Beykoz dalyanlarının sahibi Bey
kozun namlı zenginlerinden ve 1950 yılma ka
dar büyük hayırsever olaraktanınmış Hüseyin 
Hüsnü Sübaşı'dır; büyük dalyanda 30, küçük 
dalyanda 15 nefer tayfası vardır. Büyük Dal
yanda bol mikdarda orkinos, zamanında kılıc 
balığı tutulur; fakat her iki dalyanın günlük 
verimi her mevsimin sair balıklarıdır. 

BEYKOZ DEBBAĞHANESİ _ İkinci 
Sultan Mahmud devrinde -kurulmuş •büyük bir 
miri müess.ese olub zamanımızda', yalnız istan
bultin değil, Türkiyenin en büyük fabrikala
rından biri alan Süme:ııbank Beykoz Deri ve 
Kundura Fabrikasının temeli olinuşdur diye
biliriz. Marşal Moltke çizmiş olduğu Boğaziçi 
haritasında Beykoz Debbağhane (Tabakhane) 
sini, Hünkar İskelesi Burnu ile Selvi Burnu 
arasındaki koyda göstermektedir. 

Sultan Mahmud bu debbağhaneyi, Yeni
çeri Ocağını kaldırdıktan sonra, Asakiri Man
sürei Muhammediyenin çizme, ve kundura -
postalları için gereken deri ve köselelerin cenk 
yollarında asker ayağına gereği gibi dayan
masını temin edecek ihtimam ile yaptırmak 
için k·urmuşdu. Burada, o devrimci padişahın 
istediği şe,kilde çalışıldı ve aksamadan gelişdi, 
büyüdü. Biırinci Cihan Harbi arifesinde Sir-... 
keti Hayriye tarafından neşredilmiş olan Bo-
ğaziçi adındaki eserde: <<Beykoz Çayırının şi

malinde beylik :bir debbağhane vardır, bu fab
rika memaliki Osmaniyenin yegane kundura 
imalathanesi-dit>> deniliyor. Bu kayiddarr ve te
sisi sebebinden anlaşılıyor ki Beykoz Debbağ
ıianesi yalnız deri ve kösele yapmakla kalma
mış; as-ker a~akkabısı .imaline daha kuruluşu 
sı-rasında başlamışdır. 

BEYKOZ -DERİ.VE KUNDURA FABRİ
KASI - (B. : Sümerbank Beykoz Der~ ve Kun
dura Fabrikası). 

BEYKOZ GENCLİK KULÜBÜ - İstan
bulun nafnlı spor kulüblerinden biridir; Sedad 
Taylan tarıafından yazılmış aşağıdaki tari-h
ç,eyi Aylık Ansiklopediden alıyoruz; bu maka
le 1946 yılında kaleme alınmışdır: 

«B.eykoz Genelik KulÜbü'nün çekirdeği 
olan Beykoz Terbiyei Bedeniye Kulübü 1908 
de kurulmuşdur. · 

«Kulübün temelini merhum Seyfi, Cev~ 
deti, Nizameddin ve Mitat gibi bazı geneler at
mışlardır. Rengi yeşil- kırmızı olarak kabul 
edilen Beykoz Terbiyei Bedeniye Kulübü ilk 
zamanlarda muhtelif spor hareketleri ile meş-
gul olmıya başlamıştır. . 

«Tarihi bir kıymeti olan Beykoz çayırı, 

aynı zamanda, spor )'.a-pmağa da müsait •bir .alap. 
olduğundan bu çayırda· yabancı takımların 

aralarında yaptıkları futbol maçları, muhitte 
derhal bir alaka uy.andırmakta gecikmemiştir. 
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Bu çevrenin genclerinden Hidayet Ağabey, 

Hasan, Refik, İbrahim Kelle, merhum Emin 
gibi geneler ki, bunlar arasında birkaç da milli 
oyuncumuz vardır; B~ykoz Şark İdman Yurdu 
ismi altındaki ·bir teşekkülle ve sarı - siyah 
forma, ile Beykoz çayırında futbol maçları yap
mıya başlamışlardır. 

<<Bu arada yine Beykoz'da kurulan Z~n
deler Yurdu kulübünün futbol takımı, bu genc
lerden bir kısmını ,kendine ç_ekmiştir. Yine 
aşağı yukarı aynı muhitte doğan Anadoluhi
sarı İdman Kulübü isimli bir teşekkül daha 
çalışmaya başladığından, ufak bir çevrede üç 
kulübe dağılan kuvvet, tabiatiy_le bu üç teşek
külü de sarsmış ve çalışmaları üzerinde bir 
durgunluk ihdas etmiştir: 

«Nihayet 1921 senesinde Beykoz Zindeler 
ve Şark İdman Yurdu kulüpleri aralarında bir 
anlaşmaya v.ararak birleşmişler ve kulübün 
adını. <<Beykoz Zindeler Yurdu», formasını da 
sarı - siyah olarak kabul etmişlerdir. 

«Beykozlular, Mütarekede 'yabancı takım
larla Beykoz Çayırında muhtelif müsabakalar 
yapmışlardır. Bu müsabakalar, aynı zamanda 
güzel ·bir tenezzüh yeri olan çayırda kesif halk 
kütleleri tarafından tedrici surette artan bir 
alika ile takib edilmiş ve bu alaka bütün çev
reyi Beykoz Kulübüne sıkı bir surette bağla
makta bilhassa amil olmuştur. 

, «Her ş.eyde olduğu gibi sporda da büyük 
genişleme Cumhuriyet devrinde başlamış bu
lunduğundan, Cumhuriyet hükumetinin ver
diği geniş imkan ve vasıtala:rrl.an faydalanmak~ 
ta Beykoz Kulübü de geri kalmamıştır. 

«Bu devrede olgunlaşan Beykozlu İbra
him', Emin, Burhan ve Zeki gibi kıymetli fut; 
bolcular, Tür,k Milli Takım kadrosunda yeE_ 
almış genclerdir. Birbirini takib eden yıllarda 
da Beykoz ·kulübü birçok ··futbol elemanları 
yetiştirmiş ve bunlar arasında Mehmed Sekiz, 
Sedad, Sahab · Yengingüç, Bahadır Olcayto, 

J ' 

Sadeddin, Malik gibi futbolcular, muhtelif de-
falar karma takımlarda oynamışlardır. · 

«Bugün yalnız İstanbul futbolünde değil, 
bütüiı yurd futbolünde de önemli bir yeri olan, 
güzel Boğ~z'ın güzel ·bir köşesindeki ·bu mü
tevazı kulübümüz, on beş seneden beri en kuv~ , 
vetli futbol takımlarımız için sık sık bir tehli~ 
ke olmakta devarri etmiş ve bu kuvvetli takım
larla müteaddid defalar berabere kalarak. ve~ 
ya onları yenerek kendinin ihmal edilmez bir 
Kuvvet olduğunu kabul ettirn;ıiştir. · 

ıı._,: . 

<<Diğer taraftan Beykozlular, önlerindeki 
denizden de istifa~e etmesini bilerek geniş bir 
denizcilik şubesi kurmuşlardır. Bugün Beykoz 
yüzme ekibi, Türkiy.e'nin en kuvvetli yüzme 
ekibidir. ·Yalnız önlerindeki denizle iktifa et
miyerek Moda koyuna kadar uzanan Beykoz
lular, senelerden beri Türkiye ve İstanbul 
yüzme şampiyonluklarını büyük bir başarı ile 
muhafaza etmişlerdir. 

«Atlama şampiyonu Fahri Ayat, bugünün 
en kuvvetli yüzücüsü İbrahim Sulu, onu taki
ben Vedad Talayman, Tevfik Tankut, İskender 
Sungııır, Fuad Tüzfüıel, Muzaffer Kılıc, Musa· 
Gerday ve Lazo Onnipulos gibi çok kıymetli 
yüzücüler sarı - siyah formayı taşımaktadırlar. 
Bu suretle Beykoz Kulübü senelerden beri 
deniz sporlarından yüzlerce kupa ve şild ka
zanmış bulunmaktadır. 

«Aynı zamanda kürek sporu da Beykoz 
Kulübünün başlıca meşgul olduğu sporlardan 
biridir. Bugün Galatasaray'dan. sonra en kuv
vetli kürek ekibine Beykoz Kulübü malik bu
lunmaktadır. 

«Enver Atafırat, Nedim Kaptan, tbrahiın 
Kelle gibi çalışkan . ve kıymetli idarecilerin 
gayretiyle Beykoz Kulübü 1944 - 1945 Milli 
Eğitim Kupası maçlarına iştirak için seçilen 
dört İstanbul kulübünden biri olmakla verimli 
başarılarının bir mükafatını -daha görmüş bu
lunmaktadır.>> (Sedad Taylan, · Aylık Ansiklo
pedi). 

1961 yılında Beykoz Genelik Kulübü faa
liyetini geliştirme yolunda mali sıkıntı içinde 
bulunuyordu. Son umumi kongresinde idare 
heyeti ıskat edilmiş ve kulüb tüzüğü değişti
rilmiş, ismen kayıtlı olup aslaa aidat ödeme
yen 600 üyesi tasfiye edilerek kulüp azası 189 
kişiye indirilmiştir; yıllık ai·dat ancak 30 lil'a 
oldugu halde, ki günde 1_0 kuruşdan, bir il,k 
okul çocuğunun gündeliğinden aşağıdır, .aidat 
ödemede ifima1, herhal.de sportmenliğe ve 
spor severHğe yakışmayan haldir. Buna rağ .. 
men, 189 mensubu ile kulüb azimle yaşama 
yolundadır. Yıllık 5670 lira gelir, çeşidli kol
larda çok ciddi faaliyet gösteren bir spor ku
lübü· için çok küçük rakamdır. Tarihi yarım 
asrı doldurmuş bir kulübün Beykoz zenginleri 
tarafından ciqdi ve devamlı desteklenmesi ge
rekir. 

Fudbolda Birinci Kümeye dahil olan Bey
koz Genelik Kulübü 1960 yılında 17 nci dere~ 
ceye düşmüş ,idi; 1961 yılı mayıs ayında İstan-' 
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bul dörd_üncüsü . olabilecek durumda görülü
yordı_ı. 

Denizcilik kolu ·bir ara . son derecede ih
mal edilmişdi; 1946 da ,kulübün gene ve fera
gatkar bir uzvu ol~n iyi yüzücü Bedri Alev bu 
kolun başına geçmiş, bilhassa 13 -15 yaş ara
smdaki küçüklerle uğraşarak kulübe kıymetli 

· yüzücµler ve küı:ekciler yetiştirmişdir . . 
Son yıllar içinde Beykoz Genelik Kulübü 

futbolda A Milli takıma Yordam, basketbol ile 
voleybolda da iki ,milli oyuıicu vermiştir; gü
reşte Cengiz, 79 kilonun İstanbul ikincisi ol-
muşdur. " 

Kulüb, Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı 
zamanında Maarif Vekili merhum Hasan AH 
Yücel'in himmeti, ve en eski azalarından olup 
nefşini kulübüne vakfetmiş ·İbrahim Kelle'nin 
fedakarane çalışması, takibi ile kendi mül,kü 
olan bir :binaya sahibdir. 

Bu satırların yazıldığı 1961 yılı mayısın
da kulüb idare -heyeti şu zatlerden kurulmuş 
bulunuyordu: · 

Reis Adnan Erkmen, Beykoz 'Deri ve Kun
dura Farırikası Müdürü. 

İkinci Reis Tu,rgud Özyürek, eski futbol
cu, müteahhit. 

Umumi kaptan Cahid Erdoğmuş, Denizcilık 
Bankası Liman İşletmesi tahmil ve tahliye 
şefi. 

Veznedar Artaki Ba-
kar, ayakkabıcı tüccar. 

Muhasip Ragıb On
torr, Beykoz Deri ve Kun
dura Fabrikasında me
mur. 

Umumi katib İbrahim 
Gökgezer, ihrac~tçı tüc- · 
car. 

Denizcilik ş u b e s i 
kaptanı B.edri Alev, De
mir torna atölyesi sahibi 
ustabaşı. 

Aza Ziyad · Sönmez, 
cam tüccarı. 

B;EYROZ HAMAMI 
Beykoz'da Ahmed 

Midhat Efendi Cadde
sinde, vapur iskelesin
den çıkıp da sağa yürü-
yünce, büyük İshak Ağa 

i .. 
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Çeşmesine ve çeşmenin ·bulunduğu . meydana 
yaklaşırken sol koldadır; cadde yüzüne ,birkaç 
göz dükkan yamanmış, kapusu da ·bir aralık 
içinde olduğundan ilk nazarda göze çarpmaz. 
İkinci Sultan Mahmud zamanında Yeniçeri 
Ocağının kaldırılmasından az evvel tanzim edil
miş bir bostancıbaşı defterinde bu hamam 
« ... ve meydana, nazır hamam, ve yanında 

Beykoz ıskelesi. .. » diy,e gösterildiğine göre 
1826 dan evvel, asıl Beykoz İskelesinin şimdiki 
vapur iskeleswin yerinde olmayub Hamam 
önündeki meydan kenarında bulunduğu, Ha~ 
mamın da doğrudan meydana nazır olduğÜ 
açıkça anlaşılıyor. 

Hadi'ka:tül Cevanii, Beykoz Hamamınm, 
yakınmda bulunduğu büyük Beykoz İshak 
Ağa Çeşmesinin on altıncı asır ortalarında ilk 
banisi olan Hasodabaşı Behruz Ağa tarafından 
yapıldığını ve gelirinin çeşmey,e vakfedildiğini 

yazıyor. Bu fç:k hamam halen Beykozun en es
ki yapılarından biridir. 

Camekan kisinı dar uzun müstatil şeklinde 
olup bir aralığa açılan kapusu batı tarafındaki 
küçük duvarındadır; kapudan girince sağ ·ta
rafta hamamcı çekmecesi, emanet -dolabı, onun 
arkasında camekanla ,bölünmüş uzun ·bir so
yunma peykesi; sol tarafta üşt kat hususi so
yunma localarına çıkan merdiven, merdiven 
altında bir çeşme, çeşmenin yanında asıl ha
mama ge~ilen kapu, ·bu kapunun yanında kah-

KÜıHANA İNER 

HAZNE 

,. 

j' Oca§o 

CAMEKAN 
i • : Karrzs 

. . ' 
t ·-- · ~- -~ .. · -- -- - -- - - _.., _ .. .. ,. .. .. . -- -· · • - - . .. . . . , 

?eykrz 

Beykoz Hamamı 
(Plan : Hüsnü) 
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ve ocağı, onun yanında da bir açık p,eyke var
dır. Dipte, sokak kapusunun tam karşısında 
camekanlı bir bölme mevcud olup burada da 
dellaklar için bir soyunma peykesi ve suya 
vurulmuş, yı,l{anmış peştemal ve havluların · 
kurutulduğu kafes vardır; bu bölme-den bir 
kapu ile külhan avlusuna çıkılır. 

Asıl hamam kısmı camekan gibi bir müs
tatilin dört çizgisi içinde toplanmış olup bu 
müstatil de iç duvarlal'la üç murabbaa (kare
ye) ve bir küçük müstatile ·bölünmüştür; bu 
planı ile Beykoz Hamamı, camekanı ile ha-

, r'Aresi arasında bir soğukluğu ·bulunan, ve bir 
göbek taşı etr3:fında toplanmış sofa ve halvet
-leri ihtiva eden klasik hamam tipinden tama
men ayrılmışdır. 

Soğukluğu ve göbek bşı alanı yokdur. 
Camekanoan birinci kare bölmeye girilir, bu
rası, tam karşıya gelen bir sofanın iki köşesin
de iki kurna ile soğuklt\-k yerine kaaim bir yı
,kanına yeridir; üstü bir beşik kubbe ile örtül
müştür. Camekandan girildiğine göre solda iki 
kapu vardır; birinci kapudan, yine ;bir ·beşik 
kubbe altında toplanmış hir temizlik bölmesi 
ile _iki göz .ayak yoluna geçilir; ikinci kapudan 
da iki kurnalı ve beşik kubbeli soğuk halvete 
girilir. 

~ 

Camekandan girildiğine göre, soğukluk -
sofanın sağ tarafında bulunan kapudan iç içe 
ve kare planlı, ve biTer yarım küre kubbe iie 
örtülmüş iki sıcak halv,ete geçilir, bunlardan 
birincisi üç, ikincisi dört kurnadır. Bu suretle 
Beykoz Hamamının .asıl yıkanma yeri, harare 
kısmı, hir soğukluk - sofa, ·bir soğuk halvet ve 
iki sıcak halvet olmak üzere cem'an 11 kur
nadır. 

Hararenin ötesinde de ' boydan boya ha
mamın su haznesi bulunmaktadır. 

Beykoz Hamamı 1930 yılından beri Bay 
Mehmed Ali Coşkun tarafından işletilmekte
dir. 1961 mayısında, dellak ~e külh:ancı üç ne
fer müstahdemi vardı; yıkanma ücreti peyke
lerde soyunulursa 150, •hususi localarda soyu
nulursa 250 kuruş, dellaka kese sabun sürdü
rülürse 450 kuriışdu; dellak bahşişi, müşteri
nin mürüvvetine· bağlıdır. 

Beykozun es-ki birkaç konak yavrusu ve 
eski yalılarından kalmış birkaç hatıra ve sa
yısı pek az yeıii apartımanları müstesna, eski 
ve yeni me:skenlerinde banyo ve ev hamamı 
yoktur; halkının büyük ekseriyeti de dini ada
ba sadıktır, şer'i temizlik üstünde titizdir; bu 

baJnmdan kasabanın tek çarşı hamamı olan 
Beykoz Hamamının müşterisi çoktur. Pazar 
günleri tamamen ,erkeklere, sair günler 'öğle
ye kadar erkeklere, öğleden akşama kadar ka
dınlara, akşam ezanından gece saat ona kadar 
tekrar er,!rnklere mahsus açıkdır. B. M. Ali 
Coşkun ve yetişkin oğlu B. Mustafa tarafın

dan temiz bakılan, işletilen bir hamamdır. 
Bibl. : Gnl. H. Raif Ayyıldız ve R. E. Koçu, 

Gezi notu; Hakkı Göktürk, not. 

BEYl{OZ HAMAMI SOKAĞI - . Beykoz. 
da, B~ykoz Hamamının arkasında, Şahinkaya 
Caddesinin altbaşında, sol kolda, ,bir arab~ gi
rebilecek genişlikde ve paket taşı döşeli bir 
çıkmaz so~<akdır. Sokağın sağ başında aşı bo
yalı iki ·katlı ahşab bir ev, altında bir aşcı 
dükkanı, sol başında da tek katlı .ahşab bir 
bina ile -altında bir -büfe - tütüncü, tatlıcı dük
kan, bir fotoğrafhane vardır. Sokak sola bir 
dirsek yapar, sağ kolda i,ki adam ·boyunda bir 
bağçe duvarı, ve Zafer Sineması, sol kolda 
da Bey_koz Hamamının arka kısmı, su haznesi 
kısmı bulunmaktadır (şubat 1961). 

Hakkı Göktürk 

BEYKOZ İSHAK AĞA CESMEİ KEBiRİ 
- Yalnız Beykozu değil, İstinbulu, hatta va
tanımız Türkiye'yi te_zyin eden Türk yapı sana
tınıp. şaheser abidelerinden biridir; banisine 
nisbetle sa·dece «İshak Ağa Çeşme~i», on aded 
lülesine nisbet ile de <<On çeşmeler» denilir. 
Vapur iskelesinden çı,lnnca sağda, Beykoz Par
kının da bulunduğu meydanda, ulu bir çınar 
~ltındadır. Kaymağı kadimden beri bilinirdL 

Çok yaşlı çınarı kendisine yeşil bir şemsi
ye yapan bu suyu Türklerin Bizarislılardan na
sıl devraldıklarını bilmiyoı:uz. Bu kaynağın ilk 
Turk çeşmesi, Kanuni Sultan Süleyman dev
rinde sarayda: hasodabaşı olan ve Mimar Sina.na 
İstanbulda Şehremini ·bucağında· Macuncu ci~ 
varında cami, mektep, çeşme ve çarşı yaptı

ran ve hicri 970 (M. 1562 - 1563) yılında vefat 
eden ve Karacaahmede . defnedilen Behruz 
Ağa yaptırmışdı. 970 yılında hayır eserlerini 
tamamlar tamamlamaz hayata -gözlerini kapa~ 
yan Behruz Ağanın, sair hayır eserleri gibi 
ilk Bey-koz Çeşmesini de Mimar Sinana yaptır
dığını kabuletmek istiyoruz. Gerçi Sinana nis
bet edilen yapı listelerinde bu çeşme yoktur. 
Fakat Sinan yaptığı çeşme, sebil, mektep gibi 
küçük şeylerin hiç birisini listesine sokma
mıştır. 
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Ç~şmenin yakınındaki te·k hamam ile baş
ka ·yapılar da bu çeşmeye gelir olarak vakfe
dilmişti. 

Kubbeli ve birkaç lüleli olan bu çeşme ba
kımsızlıktan o kadar harap olmuşdu ki başı· 
ayağı belirsizdi. Devri.ndeki 1bir şairin dediği 
gibi İskender güneşi eline fener yapsa da bu 
hayat suyunu arasa bulamazdı..Az kalsın adını 
<< Kuruçeşme>> koyacaklardı. 

Bu sırada Birinci Sultan Ma-hmud Bey
koz civarındaki Tokat Kasrını Hümayılnabad 
adiyle yeniletiyordu. Beykozlular kendisine su
suzluktan şikayet -etmişlerdi. Padişah, Sadra
zam Seyid Hasan Paşaya Beykoz çeşmesinin 
de yeniden yapılmasın~ emretti. Hasan Pa-şa 
bu işi ·İstanbul gümrüğü emini İshak Ağaya 
havale etti (B. : İshak Ağa, Gümrük emini). 
Hazırlanan yepyeni bir planla 1159 (M. 1746) 
yılının cemaziyelahir ayı sonlarında (temmuz) 

BEYKOZ İSHAKAĞA ÇEŞMESİ 

işe başlandı. Sadrazam Hasan Paşa aynı ayın 
22 nci salı günü azil v-e sürgün edildiği için 
inşa masrafı İshak Ağanın üzerinde kalmıştı. 
Bütün masrafları- ödeyerek çeşmeyi tamam
lattı ve üstüne de bir satır halinde üç madal
yon içine nefis bir sülüs ile bugün gördüğü

müz şu -kitabeyi kazdırdı: 

«Sahib-ül-hayrat vel-hasanat es-seyyid İs
: hak Ağa emin-i gümrüki Asitane. Sene 1159». 

Vak'anüvis İzzi Efendi kitabında şairlerin 
bu çeşme için bir-çok manzum tarih parçaları 
hazırladıklarını yazarken Kerkük'lü şair N ev
res Abduı'razz,~k Efendinin yazdığı 40 mısralık 
manzum ,bir tarih parçasının çeşmenin üstüne 
konduğunu söyler. 

Vak'anüvis Efendi bunu yazarken korkunç 
bir hata işlemiştir; . Nevresin yazdığı tarih 
manzumesi çeşmenin üstüne hiçbir vakit kon-

Beykoz İshak Ağa Çeşmei Kebiri 
(Resim : Bülend Şeren) 
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ınamışdır. Yukarıda kaydettiğimiz tek satır

dan ,gayri kitabe yoktur ve yoktu da. 
Şair Nevres'in taşa hakkedilmemiş ve 

çeşmeye konmamış tarih manzumesi şudur: 

Çeşınesarı madelet deryayi dıidi ınekremet . 
Ebrıiyi saıtaneti dehrin hidivi a'deli 
Hazreti Sultan Malımıidi hünıayıin fa.l kim 
Cebhesinde berk urur feyzi hafi nıiri celi 
Tab'ı bir ftyinei heybetnümadır kim müdam 
Hanei ayinei hurşidi eyler münceli 
Daveri adi azma dad averi memdıih kim 
Zatine hasisedir adli Ömer cıidi Ali 
Berkü baran gibi verdi lütfü kahrın hükmünü 
Bir eli şimşirde her dem keremde· bir eli 
Hadimi dergahına şehler kemer hançer verir 
Kuvvetüzzahri hilafettir o zoraver beli · 
Berri bahri bikeııar eyler huruşi lutfile 
Bahri ber eyler Hüda hıfzeyleye kabri veli 
Kulzüm tebar olub ahdinde emvaci sırrı ab 
Tuttu dünyayı · sera.ser ayni endi eşmeli 
Birgün ezcümle çekilmişdi suyu bu çeşmenin 
Olmuş idi huşk leh dilteşneler müsteskali 
Şöyle mahvolmuşdi ahı kim bilinmezdi anın 
Ne ayağı ne · başı ne aheri ne evveli 
Bulamazdı gözlerin ayni hayat asa eğer 
Olsa İskender elinde afitabın me!j'ali 
Az kalmışdı ki n~ıın ktiruçeşme · koyalar 
Bir musavver kubbeli bir kaç mücessem Iiı.leli 
Hak Teala padişahın ömrin efziin eyleyüb 
Diişmenin her kande varsa eylesün müsta'sali . 
Himmet ile eyledi evvelkiden ala bina 
Mühmeli oldu mükemmel hem mufassal mücmeli 
Şöyle rana yapdı kim gözler nazirin . görmedi 
Asiya.bı tündi çerhi asüın.an devr ideli 
Mai herdi şöyle kim eyyamı tabistanda 
Beykoz ehli gaaliba derpiş iderle:r mankali 
Çeşmei hayvan idi gôya zalimi hakde 
Buldu Hızr b.immetiyle anı Mahmud Hanı Veli 
Göricek hüsni hitamın didiler tarihini 
Dehrin erbabı suhen asrın ricali ekmeli 
Ben de tahsin eyleyüb en sonra tahrir eyledim 

•' - - .. - -· - -•J: - - - - - -- - - - .. ··- - - - -

Beykoz Çeşmesi Kebiri 
(Plan : Hüsnü) 

İSTANBUL 

Nevresa bir beyti pakile dü tarihi celi 
«Beykozun buldu suyun yapdı bu dilkeş çeşmeyi» 

1159 
' «Şahi bala menzilet Sultan Mahmud Hanı Veli» 

1159 

Nevresin bu manzumesi pek zoraki ka
leme alınmış, bütün emsali ,gibi, hatta İshak 
Ağa Çeşmesinin buz gibi suyundan da soğuk
dur. Üstelik şairin, çeşmenin hakiki banisi İs
hak Ağanın adını hiç anmaması da garibdir. 
Hakikat olan şudur ki, muhteşem çeşmeye tek 
satı~lık sade kitabesi çok daha yaraşmışdır, 
bağrından şarıl şarıl dökülen sular kadar saf 
ve vekarlıdır. 

İzzinin tavsifiyle görülmemiş bir resim 
ve işitilmemiş bir tarz üzere yapılan çeşmeyi 
üç sıra halinde sekiz mermer sütunla 12 ke
merin yüklendiği bir sakıf ö.rtmektedir. Sü
tun ·başlıklarında, süslerinde devrinin hususi
y,etlerini görüyoruz. 

Eni altı, boyu sekiz metre kadar geniş

likde, yüksekliği de dört metre kadardır. Mus-
· ıuJdarın ·bulunduğu kısmın örtüsü yayvan tuğ
la. tonoz, ön tarafı ahşaptır. Çeşme yol seviye
sinden aşağı olduğu için sağdan dört, cepheq.en · 
beş ve soldan yedi mermer .basamakla mermer 
zemine inilir. Bu merdivenler çeşmeyi atnalı 
şeklinde kucaklamışdır; zeminin ortasında bir 
kanalcık yapılmışdır. Burası ve çeşmenin lüle
lerinin duvarı tamamen ak mermerle kaplan
mışdır: 

Çeşmenin on tunç lülesi vardır. İki orta
dakiler büyük, dörder dörder iki yanda bulu
nan sekiz lüle de küçüktür. Eskiden su büyük
lerden yirmişer, küçüklerden onar masura ak-

mak üzere ayarlanmişdı. Bir şair or
ta lülelerden suyun akışını tasvir eder
ken « beyaz cariye gerdanı gibi» tavsıi
fini kullanmıştlır. 

Çeşmenin suyu biraz kekremsidir, 
fakat çok soğuktur. Mermer yalakları 
tatlı ve. iç açıcı bir cömertlik ve zem
zeme ile dolduran su, öndeki geniş 
t:aşhğın ortasında bulunan mermer 
bir kanalcıkdan billur misali akar, ve 
İshak Ağanın çağdaşı şair Nedimin 
«cedvelıi sim» tabirini hatırlatır . Bu 
mermer kanalcıkdan geçen su eskiden 
denize giderdi. Şimdi Sümerbankın 

Hünkar iskelesindeki deri ve kundura 
fabrikasına akıtılmaktıarlır. 
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Eskiden gemiler sularını fıçılarla bura
dan· temin ederlerdi. İlk zamanlarda Beykozda 
başka çeşme olmadığı için halk suyunu bura~ 
dan alırdı. 

Su, yukarıda da kaydet.tik çeşmenin ar
kasındaki yekpare ve sert ·bir kayanın gözle
rinden kaynar; tuğla ve harçla yapılmış bir 
bendin arkasında toplanır, maksimden lüle
lere akar. 

Çeşmenin biraz önündeki iki ağacın ara
sında yol seviyesinden ~ağıda bir ç.eşme daha 
vardı. Buradan hayvanlar sulanırdı. Yol tesvi
ye edilirken bu ikinci çeşme yok edilmiştir. 
Bunun mecrası da bendin solunda görülmek
tedir. 

Büyük çeşmenin üstünde ahşap, iki odalı 
bir de mektep vardı. 1319 rumi yılı 19 ağustos 
gecesi (M. 1 eylı11 1903) cülus şenliği yapılır
ken karşısındaki evden çıkan ·bir yangında 

yandı. Beykoz koyunda demirli bulunan İngi
liz ve Fransız harb gemilerindeki ecnebi as
kerler de yangının genişlememesi için yardım 
etmişlerdir. Mektebin hocası Hacı İ-brahim 
Efendi i-di. Sonradan çeşmenin arkasına jki 
ahşap dükkan yapılmıştı. · 

Sular İdaresi, yarım asırdan fazla çok ba
kımsız ve harabiye yüz tutmuş olan bu tarihi 
çeşmeyi 47 bin liralık ,bir tahsisat ile esaslı bir 
surette tamir ettirdi. Çeşme daha evvel üç de
fa tamir görmüş ve her tamirinde üstüne yeni 
bir badana çekilmiştir. Bir tamirde Ermeni us
talar tarafından sakfı ve duvarları dejenere 
bir kalem işi ile sözde süslenmişti. 

Son tamir esnasında ilk süsleri bfidana~ 
ların altından çıkarıldığı için yeni tezyin bun
lara göre yapıldı. Tamir işi bu gibi eserleri 
onarmakta müstesna bir kudret gösteren Ek
rem Hakkı Akverdiye havale ·· olunmuş idi ki 
el~ak yerinde bir intihabdır . 

Çeşmenin arkasıf!daki dükkanlar kaldı
rıldı , harap duvarı bir sıra -kesme taş v,e iki sıra 
tuğla ile düz yapılarak kaplandı. Bura~ın ze
mini altı köşe tuğla ile döşenmiş, küçük ve 
zarif bir boşluk yapılmışdır. Beykoz İshak Ağa 
Çeşmei Kebirini, yapıldığı devirdeki siması 
ve bütün ihtişamı ile ihya eden Sular İdaresi
nin bu kadirbilirliğini takdir etmemek müm
kün değildir. Bu şehir kütüğünde bu _himmeti 
tesbit vecib,emizdir. 

İbrahim Hakkı Konyalı 

BEYKOZ KAĞIDHANESİ - İstan-bul'-da 
en eski Türk kağıd imalathanesi, _bugün hala 
o imalathanenin adına nisbetle anıla gelen Ha
licin bitimi ötesindeki meşhur Kağıdhane Kö
yünde ve Mesiresinde açılmışdı. · İkinci ima
lathane de hicri 1218, miladi 1803 senesinde 
Üçüncü Sultan Selim zamanında Beykozda 
Hünkar İskelesi civarında kuruldu. Yi~ri Prus
yalı Marşa! Moltke'nin Boğaziçi haritasında 

kesin olarak gösterilmiştir. 
Bir devlet müessesesi olan Beykoz kağı<l

hanesinin kurulmasında Şakir Efendi adında 
bir zatın himmet ve gayreti görülmüş ve bu 
kağıdhanenin idaresi Darbhaneye bağlanmışdı. 
Fakat ömrü pek kısa oldu, 1809 - 1810 arasın-

. da kapandı. 
Beykoz kağıdhanesinde, bütün eski kağıd

hanelerde olduğu gibi kaba kağı-dlar imal edi
lirdi. Pe,k kıymetli kağıdcılık mutahassısımız 
ve İzmit Kağıd Fabrikasının kurucusu kimya
ger Mehmed Ali, Kağıdcı (B.: Kağıdcı Meh
med Ali) «Kağıdcılık Tarihçesi» adlı eserinde 
bu kaba kağıdlar için: «Kağıdhaneler devrin
de imal olunan kağıdlar ham olarak kağıt sa
tıcılarına gönderilirdi; bu satıcılar da kağıd
ları, kullanılacakları yerlere gö.re ihzar idüp 
satarlardı. Avrupadanl.dhal olunan kağıdlar 
da ham olarak gelir, burada işlenirdi» diyor. 

Beykoz kağıdhanesinin kapanma sebebi 
olarak, imal ettiği ham kağıdları:n , Türkiyeye 
işlenmiş olarak idhal edilmeğe •başlanan AF 
rupa kağıdlarimn rekaabetini görüyoruz. Ka~ 
ğıdhanenin, o zamanın en mütekamil imal 
aletlerini ihtiva ,eden bir fabrika haline ifrağ 
edilememesi de, her halde içerde ve dışarda 
türlü siyasi ga-aileler yüzünden olacakdır. 

İlk Türk kağıd fabrikası, Beykoz kağıdha-

Beykoz Kağıdhanesi 
(Moltke haritasından) 
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nesinden 82 - 83 sene sonra, 1893 de, bir hatı
radan ziya(le tesadüf eseri yine Beykozda 
açıldı. 

Beykoz Hamid.iye Kağıd Fabrikası - Bu 
müessesenin aşağıdaki tarihçesini değerli fen 
adamı Mehmed Ali Kağıdcımn yutarıda adı ge
çen eserinden alıyoruz: 

«Türkiyede her nevi 'kağıd imaline mah
sus olmak üzere fabrika kurmak ve işletmek 
hakkı 1887 senesinde 50 senelik bir imtiyaz 
olarak o zamanlar başmabeyinci olan ·osman 
Beye verildi. Bu imtiyazname, Türkiy.ede, baş
kaları tarafından Jcağıd fabrrkası açılmasını 

elli sene, yarım asır yasak ediyordu. 
«Osma~· Bey İngiltere'de bir sermayedar 

grupu ile anlaşarak bir limited şirket kurdu. 
Şirketin türkçe adı Ha-midiye Kağı:d Fabrikası, 
ingilizce adı Ottaman Paper Manifacturing 
Company Limited oldu." Bu şirketin idare mec
lisi reisi · ve sahibi imtiyaz vekili o zamanın 
namlı bankerler.inden Leonidas Zarifis idi. 
Hamidiye Kağıd Fabrikasının ·. s.ermayesi 
300,000 Osmanlı altını idi, Bu meblağın % 10 u 
olan 30,000 liranın ban·kaya yatırılması ile 
rCı.mi 1306 ; yılı mayısında (haziran 1890) şirket 
resmen tanınmış oldu. 

«Şirket resmen· ,eşekkül ettikten sonra 
behert yüzer liralık hisse senedleri bastırıldı 
ve satışa çıkarıldı. (O sıralardadır ki Osman 
Bey öldü. Şirketteki yerine varisleri olan iki 

Beykoz Kağıd Fabrikası 
mı. Ali Kağıdcıdan) 

oğlu, Ali Cevad Beyle Ömer Bey geçdiler. İs. 
An.). 

<<Şirketin İstanbul'daki idare meclisi reisi 
L. Zarifis, azaları tla Ali Cevad Bey, M. M. J. R. 
Thomson, J. C. Tuc'ker ve Edwin Pears idi. 
Şirketin Londra'da da bir meclisi idarı.;si 

vardı. 

«Kağıd Fabrikasının kurulması için Ali 
Cevad Beyin arazisi _münasip görüldü (Bu arazi 
eski kağıdhanenin bulunduğu vadinin deniz 
tarafJna düşen kısmıdır. İs. An.). 

«Ali Cevad Beyin yeri -Beykozda Hünkar 
İskelesi yanında 42 dönümlük bir toprakdı; 
üzerinde bağçıvan odası ve samanlığı vardı; 
bir tarafı yol, hir tarafı Hacı Mehmed Ağa ça
yırı, bir yanı beylik değirmen, bir yanı deriiz 
idi. Doğu sınırından dere geçiyordu. 

«Fabrikanın makinaları İpgHterede Masson 
Scott et Co. firmasına ısmarlandı. Bu firma, 
bütün teferruatı ile dört kağıd makirrasının 
Beykozda montajını da taahhüd etti. 

«Beykoz Hamidiye Kaği.d Fabrikasının 
hise senedleri kafi mikdarda satılamadı. Sir
ket Masson Scott firmasına ödemeğe bor~çlu 
qlduğu taksiti zamanında veremedi. Mezkur 
firma ile anlaşarak kurulduktan sonra altı ay 
fabrikanın Masson Scott firması hesabına işle-
mesi kabul edildi. · 

«(Fabrikanın resmi küşadı 24 Ocak 1893 
pazartesi günü yapıldı İst. An.). Altı .ay işle

. dikten sonra Hamidiye Kağıd Fabrikası -Mas• 
son Scott firmasına olan ·borcunu yine ödeye
medi; mezkur firma tarafından mahkemeye 
verildi; Mahkeme Masson Scott firmasını haklı 
bularak Beykoz Hamidiye Kağıd Fabrikasını 

bu firmaya mal etti. 
«M. Massoiı Scott, kendisi şahsen, fabri

kanın altı aylık faaliyet devrinde Hamidiye 
Kağıd Fabrikasının mfrdürlüğünü ya,pmışdı; 

maokeme kararından sonra fabrikayı firması
nın malı olarak işletmeye karar verdi. Fakat 
kendi müessesesinin Londra!daki idare mec
lisi: «Müesseselerinin kağıd sanayiine m·akina 
yapdığını, -kendi müşterileri ile rekaabet de
mek olan ·böyle bir kararın doğru olamıyaca
ğını» ileri sürerek müdürlüğü takbih etti, 
M. Massorr Scott istifa etti. 

«'Böylece kapanan Beykoz Hamidiye Kağıd 
Fabrikası 1893 den 1912 senesine kadar 19 yıl 
muattal kaldı. 1912 de Masson Scott et Co. 
firması muattal fabrikayı satmağa karar ver
di, ve 19 sene evvelki davayı kaybetmiş olan 
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Hamidiye Kağıd .Fabrikası Şirketi tarafından 
satın.alındı. Şirket fabrikasını tekrar işletmeye 
hazırlanırken, maliye, ilk imtiyaznamede muaf 
tutulan vergilerin ödenmesini istedi v,e fabri
kaya haciz kondu. Bu haciz uzun müzakereler
den sonra kaldırılabildi. Şirke~ İngiltere'den 
kağıd mühendisleri ve ustaları. getirterek işe 
·başlamak üzereyken Birinci Cihan Harbi baş
ladı; İngiliz personel memleketine döndü, (şir
ket de aslında bir Türk . İngiliz şirketi idi), 
fabrika yine muattal kaldı. 

«1915 senesinde, harbde · müttefikimiz 
olan Almanlar, harb malzemesi yapılmak üze
re - sanki Türkiye'de başka yerde hiçbir ma
den par.çası kalmamış gibi - Beykoz Kağıd 

Fabrikası makinalarının kırılmasını ve kendi-. 
!erine teslimini istediler. O zamanın şuursuz 
hükumeti •bu kurnazca yapılan talebin hakiki 
mahiyetini anlayamadı ve Beykoz 'Hamidiye 
Kağıd Fabrikası, vatan müdafaasına lüzumlu 
malzeme imal .etmek bahanesi ile dost görü
nen eller tarafından tahrib edildi. 

«Türkiye kağıd piyasasının serbestisini 
devam ettirmek makşadı ile yapılan bu tahrib, 
ustalıkla. tevil edilerek, Beykoz fabrikasının 
Türkiye'de ham madde ·bulunmamasından iş
leyemeyeceği şeklinde yayıldı. 

<<Beykoz Hamidiye ·Kağıd Fabrikası bi
nası 1936 da bir yağ deposu olarak kullanıl
makta idi» (Mehmed Ali Kağı:dcı, Kağıdcılık 

Tarihçesi, 1936). 
En salahiyetli bir kalemin tesbit ettiği bu 

hazin tarihçeye, Beykoz Hamidiye Kağıd Fab
rikasının açılış törenini, 25 ocak 1893 tarihli 
Sabah gazetesinden alarak ekliyoruz. Sultan 
Hamidin yerli sanayii ve mnu·serveti koruma 
yolundaki himmetini uzun uzadıya · ve pek 
tumturaklı cümlelerle öven gazete tören haık:

kında şunları yazıyor: 

_ «Bey,kozda tesis ve inşa olunan gaayetle 
cesim ve mükemmel kağı-d fabrikası, Avrupa 
kağıd fabrikalarında bile bulunmayan alet ve 
edevatı ile Hk tecrübeleri yapıldıktan ve pek 
nefis nümuneler imal edildikten sonra· 24 
ocak pazartesi günü resmi küşadı oldu. Törene 
Padişhahı temsilen erkanıharbiye feriki Şakir 
Paşa geldi. Fabrikanın müessisleri olan mer
hum mabeyinci Osman Beyin oğulları Cevad 
ve Ömer Beyefendiler ile fabrikanın müdür
ler heyeti reisi Mösyö Masson ve müdürlerin
den M. Thomson, M. Pears ve M. Tucker,. ve 
B-eykoz Kaymakamı Faik B,ey ve sair davetli-
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ler' hazır bulunduğu halde Beykoz imamı 
Efendinin duasından sonra 'kurbanlar kesillp 
fabrika açıldı. Şakir Paşa fakrikanın her tara-. 
fını gezerek, her nevi alat ve edevatı teker te
ker görerek Sultan Abdülh~mide . verilmek 
üzere, yapılan kağıdlardan bir.er m1kdar aldı, 
sonra kurucu ve idarecilerine hitab ile bu fab
rikanın en son sistem ve Avrupanın en birinci 
fabrikalarından olduğunu görmekle iftihar et
tiğini beyan etti. Davetliler kahve, şer-bet \ıe 

şekerlemeler ikramı ile ağırlandıktan ve biraz 
istirahatten sonra fabrikadan ayrılan Şakir 

Paşa doğruca Yıldız Sarayına giderek aldığı 
nümune _ kağıdları Sultan Hamide arzetti; pa
dişah yapılan kağıdları çok -beğendi». 

Sabah gazetesi bu yazının sonunda Bey
koz Hamidiye Kağıd Fabrikasının · kurucuları 
Cevad ve Ömer Beyleri tebrtk etmektedir, ve 
bu arada. «Memleketimizin kağı-d gibi en bü
yük ihtiyacıni izaleye kafi bir müessese» de
mektedir. 

BEYKOZ KASRI - Yukarı Boğazda Bey: 
kozda Hünkar İskelesi mevki-inde, bir eteği 
deniz_ ·bir . tepecik üstüride geçen asır ortasın

da yapılmış bir kasrı hümayundur; Boğaziçin
de yapılmış ilk kagir kasırdır. Kavalada yer
leşmiş bir Türk ailesinin evladı olduğu halde 
cehlin kamçıladığı hırs ile Mısır'da isyan ede
rek Türkiye'nin o büyük _ ve zengin ülkesini 
kendi ailesi elinde irsen intikaal eder yarı. 
müstakil bir valilik haline getir_en Kavalalı 

Mehmed Ali Paşa tarafından, tarihimizde
«Mısır Meselesi>> diye acı bir fasıl teşkil eden 
bu isyan vak'ası anlaşmaya bağlandıktan son
ra İstanbula Sultan Abdülmeci-di ziyarete gel
diğinde bu padişaha hediye olarak yaptırılmış
dır. İtmamına ömrü vefa etmemiş, Mehmed 
Ali Paşanın ölümünden sonra bir müddet yarı 
kalan kasır, dördüncü oğlu ve· Mısır valiliğin
de ikinci halefi Said. Paşa tarafından 1854 se
nesinde tamamlanmışdır. 

Yerinin seçilmesi tarihi hadiselerle ilgi
lidir. Hükümdarlık sanatını çok iyi bilen bü
yük, fakat talihsiz bir pAdiş~h olan İkinci Sul-

, tan Mahmud, derme çatma silahlı ve talimsiz 
ordusunun asi Mısır valisinin kuvvetleri karşı
sında mağlubiyeti ve Mısır ordusunun Anado
luya girerek Kütahyaya kadar ilerlemesi kar
şısında, yardım beklediği büyük Avrupa dev
letleri ·bu mühim durum karşısında seyirci 
kalınca, devletinin can düşmanı Rusya ile an-
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laşına zorunda kalmış, 1833 de guya müttefik 
bir Rus donanması ve ordusu yukarı Boğaza 
gelmiş, donanma Büyükdere ve Beykoz kör
fezifezlerin demirleyerek Rus askerleri de 
Servi Burı1.ıu arkasında, Boğaza nazır sırt üs
tünde (Moıtke haritası) • ordugah kurmuş, Rus
ya ile de Hünkar İskelesi Muahedesi aktedil
mişdi. Rusların, istikbalde ne olacağını dü
şünmeden her yerde yapageldikleri şeydir, 

bu yardımın hatırası olarak da Beykozda Hün
kar İskelesi civarında Servi Burnunda türkçe 
ve rusça hitabeleri ihtiva eden büyük bir taş 
anı-d dikmişlerdi. Bu anıd aslında damarların
da Türk kanı taşıyan Mehmed Ali Paşanın 
yüz karası idi, fakat o tarihlerde o taşı, ancak 
yeni bir TilFk - Rus harbi . yerinden kaldıra•bi

lirdi. .Fakrü zaruret ile geçen gencliğinde kaba 
postal yemenilerini çıplak ayakla taşımış ·ha
ris ihtiyar, geç kalmış nedametle İstanbula ge
lerek af dilemek için ayaklarına kapandığı 

torunu yerındeki g,enc, güzel, zarif ve pek na
zik Sultan Abdülmecidin huzurunda o yüz ka
rasını örtmek gaayesi ile Hünkar İskelesi te
pesinde . padişahına hediye olarak bu kasrın 
temelini attı. 

Kasrın temeli 1845 yılında atıldı, yeri, ge
çen asrın İstanbul hayatında büyük hatırası 
olan - İhtisabağası Hüseyin Beyden alınmışdır 
(B.: Hüseyin Bey, İhtisabağası). Kas-
rın mimarı bilinmiyor, malftm olan, 
geçen asırda hassa mimarı sıfatı ile İs
tanbulun en büyük eserlerini ve bütün 
saray ve kasırlıannı yapmış olan Bal
yanlardan hiç birinin bu . kasırda ça
lışmamış olduğudur. 

Kare bir plan üzerinde mermer 
bir kasır olup bilhassa içi en kıymetli 
renkli soma,kjlerle serapa kaplarrmış
dır ; masraftan kaçınılmamışdır. Du
v·adarına büyük endam a)7naları . yer
leştirilmiştir, ve muhakkak ki zamanı
nın en ·güzel ve ağır kıymetli eşyası 

ile de döşenmiş bulunuyordu. 

Boğaza nezareti · fevkalade olan 
bu kasrın, bir gecelik dahi olsa padişa
hın ikameti için · yapılmadığı, ancak 
bir Boğaz tenezzühünde · şöyle bir uğ
rayub yuk1aTI Boğazın latif manzarası 
karşısında dinlenmesi için yapıldığı 

bellidir; hamamı, padişahı ağırlayacak 

mutfağı ve hatta, ayak yolu yoktur. 

Aslında iki kat olup, dışardan üçüncü kat 
-gibi görülen kısım, ikinci katd=ırki ·salonun or
ta kısmı üzerinde, bol ışık temin eden bir ca
mekan fenerdir . 

Kasra deniz tarafındaki cephesinden gi
rildiğine göre, kare plan, uzunlamasına üç 
müstatile bölünmüştür; ortası büyük bir salon~ 
dur; -bu salonun dört köşesinde dört büyük 
oda vardır; sağdaki iki odanın yanlarına pen
ceresiz iki höcre yapılmış olup onların ara
sında kalan bir geçidden ikinci kata çıkan 
beyzi merdiven salınma geçilir; soı taraf, sağ 
tarafın mutanazırdır, şu fark ile ki, burada 
merdiven sahnımn yerini beyzi bir küçük sa
lon doldurur. 

İkinci kata, birer kesik sütunun etrafın
da dönerek çıkan çifte merdiven çok güzeldir; 
yalnız korkuluğu şanına · -denk değildir; son
radan değiştirilmiş olduğu söylenebilir. Bey~ 
zi merdiven sahnımn üst kat pencere önüne; 
fırdolayı parmaklıklı dar bir balkon -koridor 
konmuştur; bu ·balkon koridora, alt katdaki 
penceresiz odaların tam . üstüne rastlayan iki · 
küçük odadıkdan çMI.r; bu baUrnn.- korido
run, padişah merdivenden çıkarken, üzerine 
dizilecek bendegan tarafından alkışlanması 
için yapıldığı söylenebilir. 

1 

'-'.ı.lJ.J.W.S--~·--pııııı~o~-·--~·r 
Beykoz Kasrı 

(Kaba taslak plin: Hüsnü) 
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Üst katın planı alt katın aynıdır, şu fark 
ile ki, alt katda penceresiz hücrelerin üstüne 
gelen odacı,klardan, sağdakilerin, az·evvel kay
dettiğimiz gibi merdiven sahnının üstündeki 
balkon - koridora, soldakilerin de, küçük bir 
beyzi salona birer kapuları vardır. 

Deniz cebhesi ile bunun · mutanazırı olan 
cebhede, dörder büyük mermer sütun üzerin
de birer büyük balkon vardır. 

Kasır 200 dönümlük ·bir arazide ve gaayet 
güzel bir koru - park içindedir; koru üç na
dide mantar ağacı, manolyalar, ıhlamurlar, 

çamlarla, hayli tahribat görmüş olmasına rağ
men, hala cennet misaUdir; 

Koru - parkda sun'i bir mağara içinde blı· 
«hava hamamı» vardır, 'dar v.e dolambaçlı bir 
yol ıle girilen bu hamam küçük birer kubbe ta
vanlı iki küçük hücreden ibaret olup duvarları 
istridye ,kabukları ile kaplanmışdır. Burasını, 

garib zevklerin tadıldığı ·bir yıkanma yeri 
zannedereık muhayyilesinden kurnalar ilave 
edenler olmuşdur. Buı:ası, daha evvel eski Bey
lerbeyi Sarayının arkasındaki bağçede yapıl
mış tam benzerinden takliden yapılmışdır; 

BeyleI'beyi Sarayındakini, Abdülmecid dev
rinde İstanbula gelmiş olan İngiliz edibesi 
Mis Pardo şöyle tasvir ediyor ki, kullanıldığı 
devirde yazılmış olan o satırlara .:inanmak la
zımdır: «Yazın müz'iç . sıcaklarından korun
mak için bir sığınak olup tavanı ve duvarları 
deniz hayvanatı kabuklan ile kaplıdır, du
varların üst kısmından dökülen sular :daimi 
bir serin hava cereyanı meydana getirir». «Ha
va Hamamı» tabirini de Mis Pardo kullanmış
dır (B. : Beylerbeyi Sarayı). 

Yapısı 1854 de tamamlanmış olan Beykoz 
Kasrının tarih kitabesi, koru - parkın deniz ta
rafındaki ·kapusunun üstündedir. Kita•benin 
metni şudur : 

Evci alayi saltanat üzre Şebi Alempenah 
Abdülmecid Hanı Hüda kılmış güneş gibi bedid 
Beytüşşeref olsa seza ol afitabı şevkete 
İttikçe nuru mümtedi bu kasr ü kahı müstefid 
İklimi Mısırın asafı merhum Ali Paşa kim 
Vaz'ı esası kasr içün etmişdi tenbihi ekid 
Necli saidi valii Mısr ol Said Paşa kim 

. İtmaniına himmet idüp bünyanın itti bi medid 
· Ol padişahın şevketi afaka verdi şöhreti . 
Kıldı ol asaf hizmeti yapıldı bu kasrı cedid 
Bünyanı gaayetle nefis olduğun her bir gören 
Tahsin idüb ol şah içün eyler senayi bi adid 
Bu kasrı va.laya şeref verdikçe hayri makdemi 
Olsun İlahi ol şehiiı ikbal ile ömrü mezid 

· Cevher biri birisi tam Ziver iki tarih ile 
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Tebrik kılsun ma.kdemi şahanesin manendi id 
«Bu kahi bala daima Abdülmecid Hana ebed» 
«Ya Rab ba celalü ferah olsun said ender said». 

Kitabenin nazımı devrin ricalinden Ziver 
Paşadır. 

' Abdülmecid kendisine hediye olarak yap
tırılan, hatta bu münasebetle «Mecidiye» kasrı 
adı da verilen Beykoz Kasrına pek iltifat et
medi. Kasır Kırım Harbi arifesinde tamam
lanmışdı. O zamanlar harblere gönüllü olarak 
iştirak edenlere «Başıbozuklar» denilirdi; Kı
rım Harbine gelen ·başıbozuk askerin en seç
kini Aydın zeybeklerinin teşkil ettiği kıt'alar 

oldu,· «kızan» lar çadırlarını Beykoz Çayırında 
,kurdular, büyük efeler de •bu kasırda misafir 
edilerek ağırlandılar ve zeybek kıt'cı.ları gemi
lere Hünkar İskelesinden bindirilip Kırıma 
sevkedildi (B. : Başıbozuk). _. 

Beykoz Kasrının safasıni süren, " buraya 
sık sık gelen tek pa:dişah Abdülaziz oldu. 

Prens N apoleon'un, Karadeniz yolu ile 
tstanbula ikinci gelişinde, izhar ettiği arzu 
üzerine ikameti için bu kasır tahsis olundu; 
Sultan Aziz kendisine burada iadei ziyaretde 
bulundu. Bir ikametgah olarak noksanlarını 

yukarıda kaydettiğimiz Beykoz Kasrında o za-
. man ne gibi tedbirler alındığını bilemeyiz. 

Aynı padişah haşmetli misafiri Fransa 
İmparatoriçesi Eugenie'ye mükellef ziyafetle
rinden birini bu kasırda vermiş-di. 

İkinci Abdühamid Beykoz Kasrına hemen 
hiç uğramadı; Abdülazizin sevdiği bir yer o~::.. 
duğu için, bunu, ölümü pek feci· olan amca
sının hatıı:asırra hürmet duygusuna atfetmek 
mümküıf olduğu kadıaır Kasırdan teşe'um duy
gusuna bağlamak da doğru olur. Kasır yarım 
asra yakın bekçiler elinde kapalı kal-_dı. Mef
ruşatı o zaman çürüdü, döküldü. 

İkinci Meşrutiyetde, Meclisi ·Meb'usan 
Reisi Ahmed Riza Bey, Beşinci Sultan Meh
med Reş_addan müsaade alarak, me·buslara, 
ayan azasına ve hükumet ,erkanına 1910 yılı 
mayısının yirmi birinci günü bu kasrın koru
sunda bir bahar ziyafeti verdi. Daha .o tarihte 
kasrın güzel mefruşatının mühim kısmı, bil
hassa perdeler, kanape ve koltukların kumaş
ları kullanılamayacak halde idi; yenilenmesi 
de ağır masraf kapusu idi. Birinci Cihan Har
bi içinde kasırdan başka yolda istifade düşü
nülerek •burada bir Darüleytam açıldı; daha 
sonra trahum ıı,stahanesi oMu, muhacir is
kan edildi · ve nihayet ordu emrine verildi. 
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1916 yılından 1952 yılına kadar geçen 36 yıl 

içinde de bina harab oldu. Altın yaldız nakışlı 
duvarlarına çiviler çakıldı, kapu kanadları, 

pencere pervaz ve kasalan, zemin parkeleri 
mahvoldu; güzel ve büyük endam aynaların~ 

elan bir kısmı kırıldı, bir kısmı söküldü. Koru
parkda da pek çok ağaç kesildi, kurudu. Kas
ra vaktiyle 3 kilometre mesafede bulunan Sul
tan suyu getirilmişdi; suyun da mecrası civar 
halk tarafından tahrib edilmiş; kasrın suyu 
kendi bağçelerine, bostanlarına çalınmışdı. 

Tek lutuf ·bir ateş afetinin bu güzel yapıyı içi . 
kof yanık duvarlardan ibaret bırakmamış ol
masıydı. 

Beykoz Kasrı 1952 de, o zamanın Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanı merhum Dr. Ekrem 
Hayri Üstündağ'ın himmeti eseri olarak hüku
met tarafından _bu Bakanlık emrine . verildi 
ve çok yerind.e -bir karar ile -bu güzel kasırda 
bir prevantoryom açıldı. Bu satırların yazıldığı 
tarihde kasır bu hizmetde, ve hara.biden kur
tarılmış durumda idi. Bina, mimari şahsiye

tine asla halel getirmeden büyij-k bir tamir 
görmüş, güzel koru - park da yeniden tanzim 
edilmiş; bu işi başaran ve İstanbula pek güzel 
eserlerinden birini yeniden kazandıran da· 
prevantoryom'un ilk kurucu müdürü ve de-· 
ğerli ilim adamı Dr. Ali Riza Tezel'dir. Kas
rın prevantoryom haline getirilebilmesi için 
Sağlık Bakanlığı tarafından büyük masraflar 
yapılmışdır. 

' Tavanlardaki. tezyinat adeta yok olmuşdu; 
Güzel Sanatlar Akademisi talebeleri bunların 
ihyası işini üzerine almış, kısım kısım kalmış 
olan ufak parçaları örnek ittihaz edilerek her 
tarafın tezyina~ı aslında olduğu gibi tamam- · 
lanmışdır. Döşeme ve parkeler ve mermerler 
harab vaziyetden kurtarılmışdır. Metruk ·ve· 
ya-bani bir hal almış olan koru - park, evvela 
kısım kısım· çürümüş olan etrafındaki duvar 
yapılarak ıslah ve imar edilmiş, bu arada: bü
tün istridye kabuğu tezyinatı sökülmüş olan 
«Hava Hamamı>> -da tamir görmüşdür. Bu ara
da 40.000 lira, mecrası tamir edilerek kasrın 
eski suyuna kavuşması i,çin harcanmışdır. Kas
rın mimari kıymeti ve zarafeti göz önünde-tu
tularak, mutbak ve çamaşırhane ayrı -bir yer
de, umumi manzarayı bozmayacak bir mevki
de inşa edilmişdir; ileride 500 yataklı bir pre- · 
vantoryomun ihtiyacını karşılayacak şekilde 

ya pılmışdır. 
Yazlık kasır olduğu içirf binada teshin te-

sisatı yokdu. Muhtelif devirlerinde o-dun ve 
kömür sobaları· ile ısıtılmış, duvarlar bu yol
dan da zedelenmiş, merkezi teshin şart i'di. 
Fakat tavanların yüksekliği alt kat ile üst kat 
odalarında 7 metre, merdiven salını ile üst 
kat salonda 14 ınetre olduğundan kaloriferle 
ısıtmak çok zordu, üstelik binanın bedii sima
sını -da bozacakdı, sıcak hava tesisatı yapıldı. 
Sıcak hava tesisatı ,bir prevantoryom için de 
en uygun düşeni idi. Rıhtmı tamir edildi, 
deniz ve kum banyoları yeri yapıldı. 

Koru - par-km içindeki boşluklara binden 
fazla çam ve sair ağaçlar dikildi, ayrıca bir de 
meyva fidanlığı ile ser yapıldı. Kasrın içinde 
yapılmış olan önemli değişiklik, deniz tara
fındaki kapudan girildiğine göre sol köşedeki 
odanın içi bozularak ayak yolları ile el yüz yı
kama musluklarının -burada tesisi; üst kat ~a
lonun orta kısmının da, binanın yapısı. ile 
ahenkli ve temiz marangozluk işi dört para
van-duvar içine alınarak bir hasta koğuşu· ha
line konulmasıdır. 

Bu· satırların yazıldıği sırada Beykoz kas
rının ilk mamur devrinden farkı, içinde bir 
hünkar kasrı mobilyasının bulunmamasından 

· ibarettir denilebilir (mayıs 1961). 
Beykoz Pı-evantoryomu - Beykoz Kasrı 

binasında 1952 - 1953 arasında, İzmir Milletve
kili Dr. Ekrem Hayri Üstündağ'ın Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanı bulunduğu sırada bu. 
Bakanlık tarafındal'l kurulm~dur. Halen aynı 
yerde İstanbuJun meşkur hizmetler gören bir 
sıhhat müesesesi olup, bu satırların yazıldığı 

sırada Haydarpaşa Nümune Hastahanesi Baş
hekimi bulunan ilk ve kurucu müdürü Dr. Ali 
Riza Tezel ile merhum Dr. E. H. Üstündağ'ın 
bu prevantoryomun tesis ve tahakkukundaki 
himmetleri çok b,üyüktür. 

İzmirin kurtuluş günü yıldönümüne rast
layan 9 eylul 1953 de açılmış olan prevantor
yom bidayetde yalnız yüksek tahsilde bulunan 
genclere tahsis edilmiş olup adı da «Yüksek 
Tahsil Gencliği Prevantoryomu» idi; Allaha· 
· hamd'etmelidir, yüksek tahsilde -bulunan genc
lerden bu sıhhat müessesesine muhtac olanlar 
müessesenin bakım ve tedavi imkanlarına göre 
çok az çıktığından resmi. adı sadece «Beykoz 
Prevantoryomu» na tahvil edilerek şefkat ve 
sıhhat kanadı lise, ortaokul ve illrokul çağın-

. daki çocuklar ile herhangi sebeple okula de
vam ~tmeyen bütün evladı vatanın bir prevan
toryom tedavi ve -bakıma muhtac ol_anlarımn 
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üstüne gerilmiştir; \re muhakkak ki çok ye
.rinde ve isabetli oimuştur. 

Aslında pek güzel olup kurucu müdürü 
br. Ali Riza Tezel'in, sağlam bilgiye daya
nan çalışması ile pek mükemmel bir şekilde · 
restore edilen bina, etrafındaki koru - park, 
mevkiin şahane letafeti, hava temizliği, bedii 
sükunet .. bir prevantoryom için sanki sureti 
ınahsusada toplanmış ayri ayrı kıymetlerdir. 

Bidayetde 120 yatak ile açılmış, sonra 
80 yatak daha ilave edilmiştir; fakat mües
sese 500 yatağa çıkarılabilecek durumdadır. 

1961 yılı mayısının sonlarında üç yatak
hanesi bulunuyordu; bunlardan biri, kasrın 
deniz tarafındaki kapusundan girildiğine gö
re alt katda, sol taraftaki küçük beyzi salon
da yüksek tahsildeki delikanlılara tahsis edil
mişdi; ikincisi üst katdaki büyük salonun or
tşsındaki ahşab bölme içinde 7-14 yaşındaki 
kız çocukların yatakhanesi; üçüncüsü de, alt
dakinin tam üstünde küçük beyzi salonda 
7-14 yaşındaki oğlan çocukların yatakhanesi. 

Alt katdaki büyük salon yemekhane itti-
haz edilmişdi. · 

Alt katda, d~niz tarafındaki kapudan 
girildiğine göre, sağ tarafda başdaki oda he
kimler odası, sağ· taraf da sondaki oda baş

. hekim odası, sol tarafda sondaki oda da me
murlar odası idi. · 

1961 mayısinda Beykoz Prevantoryomu
nun hekim ve idare kadrosu şu zaterde~ ku . 
rulmuş bulunuyordu: 

Dr. Operatör Samih Olcay, başhekim;· 

Dt. Perihan Sander, dahiliye mutahassısı; 

Dr. Osman Sahurcu, diş hekimi; Osman Zeki 
Kayabaşı, eczacı; Sadi Kutman, idare memu
ru; Ferid İbrişim, muhasib; Sami tnanc, mu
bayaa memuru; Hüseyin Savaşcı, an bar me-
muru. 

Prevantoryomun 4 hemşiresi, hademe. 
aşcı, bağçıvan, kapucu, 45 nefer de müstah~ 
demi bulunuyordu. · 

Prevantoryomun misafirleri bakımından 
en kalabalık zaman, okulların tatile girdiği 
yaz aylardır. · 

BEl.7KOZ KÖRFEZİ -. İstanbul Ticareti 
Bahriye Müdürlüğü tarafindan 1928 de nes
redilmiş İstanbul Liman rehberinde Beyk;z 
Körfezi hakkında şu malumat verilmektedir: 

BEYKoz KASRI 

«Akıntı cereyanı tesirlerinden · mahft:ız 
olan bu koy, İncir köyü körfezi ile beraber 
bir çok gemilere yatak teşkil eder; çünkü 
burada sahilden 4 gomana dahilinde şimale 
doğru hafif bir anafor vardır. 

«Umumiyetle gemiler İncirköyü körfezi 
yerine de Beykozu tercih eder (B.: tncirköyü 
körfezi) ; Beykoz kasabasının önüne sahilden 
takriben 2 gomana açıkdaki derin suya de
mirler ler. 

«Beykoz koyunda sefain önü açık bulun
durulmak üzere tize_ tizesine demirlemelidir. 

«Beykoz körfezinin şimal burnunda ve 
Selvi Burnu ile Hünkar İskelesi arasında kü
çük bir koy mevcud olup burnun üzerinde 
de Beykoz kasrı vardır. Burada kum ve ça
murlu 7-12 kolaç derinlik mevcuddur. Sahil
deki sığlık sahilden 1 gomanadan daha az 
mesafede olup nihayet ucunda 5 kolaç su var
dır. Bu koy, ağaçlarla mestur dilnişin bir va
di ile nihayet bulur. Vadinin ortasından bir 
dere cereyan ederse de su müşkülat ile alı
nabilir. Suyun Beykozdan alınması tercih 
edilmelidir. Beykozdan su, gemilere dubalar 
ile, getirilir. 

«Büyük sefa.in için Beykoz körfezinde 
en iyi ve mahfuz demir yeri, Selvi Burnu 
323 ierece dheti hakikisi ve 4 ½ gomana
da ve Tarabyadaki Fransa . Sefareti binası 

281 derece ciheti hakikisinde kesteriz edi
len noktadır. 

«Hünk&' İskelesinin ¾ gomana şıma

linde bir iskele mevcud ise de karşısında bir 
sığlık bank vardır':· Bu iskelenin 150 yarda 
şimali garbisinde de· 1½ kolaçlık bir kaya 
vardır». 

Yukarıda adı geçen rehberdeki bu malu
matın büyük kısmı, bahriye mülazimi evveli 
Mehmed Enisi Beyin hicri 1311, miladi 1893-
1894 yılında neşredilmiş «Çanakkale ve Bah
ri Siyah Boğazları ile Marmara Denizi Reh
beri» adlı eserinden alınmışdır. 

Enisi Bey bir haşiye notunda: «1853 se
nei miladiyesi teşrinisanisinde fngiltere ile 
Fransanın 16 kıt'a gemiden ibaret müttefik 
donanması Beykoz koyuna demirlemişlerdi. 
Fakat karşı sahilde bulunan büyük dere li
manı müreccahdır» diyor. O tarihler, donan
malarda yelkenli gemilerin son zam~nlarıdır · 

' · yol alması rüzgara bağlı bir donanmada emin 
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demir yerleri ve su iskeleleri çok mühimdir. 
Bundan ötürüdür ki. İngiliz donanmasından 

«Speed Fire» gemisinin kumandanı bu Kara
deniz seferinde tutduğu hatıra defterine de
mirledikleri Beykoz körfezinde su meselesi
ni de ehemmiyetle kaydetmiştir, İngiliz kap
tanı:.« ... İncirli ile Beykoz arasında Sultan 
ovasında (Sultaniye Çayırında) bir çeşme 
bulunup ilk yağmurdan sonra bir küçük ge- · 
mi su alabilir. Diğer bir çeşme de Çubukluda 
·bulunup bir büyük geminin su ihtiyacını 
karşılar. Böylelikle 'gemileri hep Beykozda 
çeşmeden su almak külfetinden kurtarır. 

Eğer Beykozda bir donanma . yatmakda ise 
Beykozdaki büyük çeşmenin 8 musluğun
dan (niçin 10 değil? B.: Beykoz Çeşmesi) 

yalnız ikisi diğer gemilere verilir» diyor .. Bu 
notları nakleden Enisi Bey de: «İngiliz harb 
gemileri Beykoz limanının poyraz ve lodos 
taraflarına 8 - ·10_ kolaç suya bazan çifte de-• 
mir atarlar ve 50 kolaca kadar kaloma verir- · 
ler» diye ilave ediy9r ve: «En emin demir 
yeri Tarabyadaki Fransız Sefirine mahsus. 
bandır anın çekildiği gönder ile batı. kani yel 
ve Kuyubaşı Burnu ile. kıble 1½ kerte lodos 
ve Servi Burnu ile ker~e yıldız cihE;tlerinde 
kerteriz olunan yerdir» diyor. 

BEYKOZ :KUYU SOKAĞI - Beykozda 
Yalıköyü mahallesinin sokaklarındandır; 

1~34 Belediye Şehir Rehberinin 24 numaralı 
paftasında Ekmekcibayırı Caddesi ile· Zinde
ler Sokağı · arasında uzanır gösterilmişdfr; 

yerinde ise yukarda adı geçen cadde ile Sey
rekselviler Sokağı arasındadır; Baharatcı So
kağı ve İshakağa Caddesi ile birer dört yol 
ağzı yaparak· kesişir. Ekmekcibayırı Cadde
sinden gelindiğine göre, iki araba geçebile
cek genişlikde, paket taşı döşeli aşağı inen 
bir yoldur; İshakağ~ Caddesi ile kesişdikten 
donra, zemin, paket taşı yerine kabataş olur, . 
iniş de yokuşa tahavvül eder, Seyrekselviler 
ve Ayrılık sokakları He bir dört yol ağzı ya~ 
parak sona erer. İki kenarı boyunca sıralan
mış evlerin çoğu ikişer katlı ahşab yapılar
dır; Baharatcı Sokağı kavuşağı başında bir 
çeşme vardır; kapu numaraları 1-53 ve 2-28 
dir (şubat 1961). 

Hakkı Göktürk 

BEYKOZ.MESCİDİ SOKAOI - Bey
kozda Şahinkaya Cad_9-esi ile Kavakdere_ Cad-

desi arasında uzanır; Şahinkaya Caddesi ta
rafından gelindigine göre merdivenli bir yo
kuşdur; sağa sola kavisler çizer; çogu ahşab 
ve çoğu tek,la.atlı olan evleri mütevazı gelir
li ailelerin :rneskenleridir (şubat 1961). Adını 
Meryemzade Mescidine nisbetle almışdır 

(B.: Meryemzade Mescidi). 
Hakkı Göktürk 

.BEYKOZ MEZARLIKLARI - Nefsi 
Beykoz kasabası ile YalıkÔyü Mahallesinde 
üç m~zarlık vardır. 

1. Çakma~ Dede Mezarlığı - Beykoz 
vapur iskelesinin yakının~a, Ahmed Midhat 
Efendi Caddesi üzerinde, Yalıköyüne gider
ken sağ kolda bir sed üstünde, çarşı boyun
dadır. Dar uzun, küçük bir mezar lıkdır. Otuz 
yıldan fazla zamandan beri buraya yeni defin 
menedilmişdir. Mezarlığa adını vermiş olan 
makberenin sahibi Çakma~ Dedenin, Beykoz 
ve . havalisine tstanbulun fethinden · bir asır 

kadar evvel gelip yerleşmiş Türklerden, ve 
hatta onların başında bulunmuş olanlardan 
biri olduğu söylen'ir. . 

Milli Mücadelenin ve Türkiye Cumhuri
yetinin kuruluş devrinin , en büyük simala
rından merhum Mareşal Fevzi Çakmak, Bey
kozun Anadolu)cavağı köyündendir; milli bir 
an'anemize göre askeri mekteb ve ordu kün
yesi «Fevzi Kavak» idi, Soyadı Kanunu çık
tıkdan sonra büyük askerin «Çakmak» adını 
almış, aile şeceresi kökünün Beykoz ve hava
lisinin, dolayısiyle · Anadolukavağının fatih
lerinden olan bu Çakmak Dedeye bağlanan 

asaletindendir. · 
2. Gazi Yunus Mezarlığı - Yalıköyü 

Mahallesinde, mahallenin batı kenarı ile 
Beykoz kasrı arasında bir tepe üzerindedir. 
Mezarlık, tepeyi lcaplamış gaayet güzel bir 
ardıç çamı korusu içindedir; çamlar arasın
da serpilmiş mazılar, defneler, ıhlamurlarla 
öylesine uhrevi bir atmosferi vardır ki tarif 
edilemez.· İstanbulun en güzel mezarlıkların
dan biridir, ve bakımlı, temizdir. ):alıköyü 

Mescidi köşesinden ve Gazi Yunus Sokağın
dan gidilir, bu sokak üzerinde bulunan. me
zarlık kapusu yanma, bir hayır sahibi 1960 
senesinde cebhesi mermer kaplı bir çeşme 
yaptırmışdır. Mezarlığa adını vermiş olan 
makberenin sahibi Gazi Yunusun, İstanbulun 
fethinden bir asır evvel buraları almış Türk-
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!erden namlı bir cengaver olduğu aşikardır. 
Mezarlığın sokak kapusundan girilince tam 
karşıya gelen kabri, ·hatıraları tazim edilen 
bütün emsali gibi çok büyük yapılmışdır. 

Demir parmaklıklı alçak bir duvarla çevril
miş olan kabrin üstü açık ve içi toprak dol
durulmuş sandukası takriben 8-8,5 metre 
boyunda ve 3-3,5 metre enindedir; kital;ıesiz 

baş şahidesi de 0,60X2 metre eb'adında bü
yük bir köfeki taşıdır. Sandukanın ortasın

da üç büyük ardıç çamı ağacı ile bir defne 
fidanı ve bir taflan ağaci vardır. 

Mevta .defnine açık olan bu mezarlığı 

kaplamış koru bir bülbül yatağıdır, 1961 yılı 
mayısının sonlarında ziyaretimizde nağme

kar kuşlar durmadan şakımakda idi. 
3. Şahinkaya Mezarlığı - Nefsi Beyko

zun arkasındaki tepenin doğu yamacı üzerin
dedir; eşsiz bir abide olan Beykoz ishakağa 
Çeşmesinin hemen arkasından ve oldukça 
dik bir yokt1ş halinde başlayan Şahinkaya 
Caddesinden gidilir. Geniş kısmı, Beykozdan 
gelindiğine göre caddenin sol kenarında bu
lunan ve halen mevta defnine açık olan bu 
mezarlık, diğer iki mezarlığa nisbeten yeni
dir, en eski kabir on sekizinci asır sonla, 
rına aiddir; mezarlığın, caddenin sağ kena
rına düşen kısmının tahrib edildiği, daha es
ki kabirlerin orada bulunduğu söylenmekte
dir. Yol boyunca kenarına alelade beton bir 
sed - duvar çekilmiş bakımsız bir mezarlık
tır. Hususiyeti ulu ıhlamur agaçlatı altında 
bulunmasıdır; bu ıhlamur ağaçları da, garib
dir, ekseriya görüldüğü, bilindiği gibi yana 
dallar salmayup, selvi ve kavak misali boy 
atmış otuzar, kırkar metre yükseklikde ağaç
lardır. Yol kenarındaki bir ıhlamur ağacı da 
hazin bir hatıra taşımaktadır: 

1935 - 1936 yıllarında, Anadoludan gel
miş 18 - _19 yaşlarında bekar uşağı erkek gü
zeli bir delikanlı Beykozda bir kahvecinin 
yanına çırak olarak girer; kısa bir zamanda 
kahvehane müşterilerine kendisini sevdirir, 
Fakat bir gün kahvecinin cebinden beş lira
sı kaybolur, çırağını hırsızlıkla ittiham eder, 
garip delikanlıya kıyasıya, öldüresiye dayak 
atılır. Ertesi sabah güzel gencin kendisini 
Şahinkaya Mezarlığında bir ıhlamur ağacına 
asmış olduğu görülür, o zamanlar intihar 
vak'alarının yazılması yasak olduğu için ha-

dise basına intikal etmez, fakat Beykozlula
rın kendi aralarında cevablaİıdıramadıkları 
sualleri olur: Delikanlı masum ise, teessü
ründen kendisini intihara sevkedecek dayak 
nasıl atılır? Dayak mevzuubahis değilse, 

intihara sebeb yoktur, masum ise serbest bı
rakılır, suçlu ise, karakoldan kaçar, intihar 
etmez. Karakoldan kaçıp intiharı kabul edil
se, gece kendisini asacak ipi nereden bul
muştur? İpi buldu, ağaçda 'kendisini astığı 
dal, yerden en az 8 metre yüksekdir ve bu 
ıhlamur ağacının gövdesi kucaklanıp tırma
nılamıyacak kadar geniş, ve gemi direği gibi 
dümdüzdür, ipi dala geçirmek için ağaca na
sıl çıkmışdır? Kaldi ki asılı bulunduğu za
man, yalınayak değildir, üstelik kundura ile 
böyle bir ağaca nasıl tırmanılır? İpi yerden 
atıp ilmekledi denilse neyin üstüne çıkıp da 
kendisini. asmışdır? Cesedin altında iskemle 
değil, bir taş parçası dahi yokdur, ayaklar 

· yerden· bir insan boyuna yakın yükseklikde 
görülmüşdür. Beykozda Şahinkaya mezarlı

ğındaki ıhlamur ağacı vak'ası karşısında hal
kın umumi kanaati, dayak altında ölmüş ga~ 
rib bk gencin ölümüne intihar kisvesi giy
dirilmesidir_. Masum fakir bir çocuğu~ sir
ka tle ittihamı ile dayakla söyletilmesi talebi 
karşısında Türk zabıtasının asil ruhunu tem
sil eden bir komiserin hatırası için bu şehir 
kütüğünde «Bagana, İsmail» maddesine ba
kınız. 

Beykozun eşrafından olup servetlerini 
hayır yolunda ibzal etmekle tanınmış Subaşı
Haznedarzade ailesinin kabirleri de bu me
zarlıkdadır, Hacı Hasan Ağa ile dört oğlu, 

Balıkcı Mustafa Bey, Tahsin Bey, Hacı Ali 
Bey, Mehmed Bey burada yatmaktadırlar. 

BEYKOZ MEZARLIK ÜSTÜ SOKA
ĞI - Yalıköyü sokaklarındandır· 1934 Be-, 
lediye Şehir Rehberinin 24 numaralı pafta
sında Zindeler Yurdu Sokağı ile Seyreksel
viler Sokağı arasında gösterilmişdir; yerin
de ise bir başının Ahmed Midhat Efendi Cad
desinde olduğu görülmüştür. Yol merdivenli 
bir yokuş olarak başlar, sola bir dirsek ya
parak darlaşır ve Seyrekselviler Sokağına 
kavuşur. 

Dirsekden sonra ikinci kısmı, sol kolda . 
çukurda kalmış Çakmak Dede Mezarlığının 
üstünden geçer, ki sokak adını da bu müna~ 
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sebete almışdır, sağ kolda ınerdivenli bir yol 
görülür, bu yol 1934 rehberinde gösterilme
miştir, bu yolun başında «Beykoz Mezarlık 
üstü' Sokağ1>; levhası vardır, öbür başında bu
lunan ikinci bir levhada da «Ayrılık Sokağı» 
yazılıdır; sokağın orta kısmında da «Beykoz 
Kuyu Sokağı» levhası bulunmaktadır; bü-

- yük şehir hayatında kayda değer garabeiler
dendir. 

Beykoz Mezarlık üstü Sokağının evleri
nin çoğu ikişer, üçer katlı ahşab yapılardır 
(şubat 1961). 

Hakkı Göktürk 

BEYKOZ ORMAN AMELİYAT MEK
TEBİ ;_ 1918 de Beykozun ünlü mesirele
rinden ve kasabaya 500 metre kadar uzak
lıkda · Kaymakdonduran Suyunun bulunduğu 
yerde açılmış bir mektebdir. Mektebin ku
rulduğu yere Arpacı Çiftliği ve Mustafabey 
Çiftliği denilirdi. Çiftlik binaları bir mekteb 
bünyesine göre tadil edilmişdi.. Beykoz Or
man Ameliyat Mektebi pek az, ancak 1920 
yılına kadar yaşayabildi. Mütareke yılların
da İstanbul hükumeti büyük bir mali sıkıntı_ 
içinde idi. Ormanlarda çeteler vardı. O sıra
da büyükce bir yangın da çıkmışdı, bu huzur
suzluklar dolayısiyle okul 1920 yılında ka
pandı._ 

Hendek kasabasından naklen açılmış 

olan bu mektebin dikkate değer bir tarihçe-
si vardır. 

,Türkiyede ormanlar günden - gü.ne azal
makta idi. Orman içerisindeki açıklıklar, boş
luklar Ziraat ve Ticaret Nezaretince göze 
batmakta idi. Meşrutiyetten sonra Almanya'
dan getirilen uzmanlar ormanlarımızın bü
tünlüğünü sağlamak ve ormanları çoğaltmak 
zorunda olduğumuzu belirttiler. Bu işler için 
Orman Umum Müdürlüğünün pratik bilgili, 
yeter ölçüde personele ihtiyacı vardı, bu ise · 
ancak okutularak, yetiştirilerek sağlanabi

lirdi. 
31 Temmuz 1911 tarihli «Orman Ameli

yat Mektebi Esbabı Mucibe Layihası» ve 2 
mayıs 1913 tarihli «Orman Ameliyat Mekte
bi Nizamnamesi» yukardaki görüş ve düşün
celerin gerçekleştirilmesi için atılan öncü 
adımlar oldu. · 

Yukarıda belirtilen tüzükten sonra ilk 
Orma_n Ameliyat Mektebi Sakarya ilinin o 

zaman bir bucağı olan Hendek'de 1915 yılı
nın kasım ayında açıldı. 

O zaman bu dolaylarda koyu bir or
mancılık çalışmasına girişilmişti. Mektep or
manı olarak işletilmek üzere, zamanın Tica
ret ve Ziraat Nazırına izafetle «Mustafa Şe
ref Bey Mintakası» adı verilen ormanlık; 
Avusturyalı ormancılarla birlikte amenaje 
edilmişti. 

Okul Hendekde; halkı Ermeni olduğu 

için başka yana göç ettirilen «Sert» köyünde 
açıldı. Burası orman içinde bir köydü. Okul 
olmaya, yatakhane -ve lojman . .olarak kullan
maya elverişli yapıları vardı. 

Mütareke yıliarın,da, Birinci Cihan Har
bi içinde tehcir edilmiş Ermenilerin yeniden 
köylerine dönmelerine emir çıktı. Bu sebep
le Sert köyündeki Orman Ameliyat Mekte
bi, 1918 yılında, muvakkaten Adapazarı il
çesine, boş bir koza f~brikasına y~rleşti. tıh
tihanlardan · sonra da Beykozdaki . Arpacı 
çiftlğiine taşındı. 

Bu okulun öğrencileri .Hendek ve Ada
pazarı okullarından gelenler, Beykozda yeni
den al~nanlar, bir de 1917 de ekim ayında 

Adananın İslahiye ilçesinin Şıhlı köyünde 
bir manastırda açılan Orman Ameliyat Mek-' 
tebinin, buraların Fransızlar tarafından iş

gal edilmesi üzerine, 1919 da kapatılarak öğ
rencilerinin Beykoz okuluna aktarılmasın

dan toplanmıştı. 

Orman Ameliyat Mektebine yaşları 19 
dan küçük olmamak üzere rüşdiye veya buna 
de_nk okulu bitirenler alınıyordu. Ormancı 

çocukları veya ormanlık bölgelerden gelen 
çocuklar tercihan alınıyordu. Okulun öğre
tim süresi iki yıl idi. 

Okulun bir müdürü (Neşet Bey), bir 
müdür muavini {Koca Mazhar Bey) vardı. 
Bunlar derse de· girerlerdi. Bir muhasebeci
si, bir ayniyat memuru, bir dahiliye memuru 
(Rahmi Bey), bir mubassırı (Hasan Efendi), 

-bir hekimi (Mazhar Paşa), bir de imamı 

vardı. 

Muallimleri beş kişiden ibaretti: Orman 
mühendislerinden Mustafa Remzi (Gök
türk), Mehmet Mazhar (Diker), Ahmet Mid
hat (Dördüncü), Halkalı Ziraat . Mektebin
den Hamdi ve Cevdet Beylerdi. _ 

Müstahdemleri hademe, . aşçı, sofracı gibi 
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on. üç kişi idi. 
Beykoz'un tercih sebebi, İstanbul'da bu-

. lunan Yüksek Orman Okuluna yakın olması 
dolayısiyle öğretim bakımından faydalan
mak, bu bölgenin ormanlık olması dolayısiy

. ıe de orman içi uygulamalarını rahatça ya
pabilmek düşüncesinden ileri gelmekte idi. 

İki yıllık, iki sınıf olan okulun öğretimi 
nazari ve ameli olmak üzere ikiye ayrılmış
dı. Haftanın yarısı nazari ve yarısı ameli 
derslerdi. Nazari dersler, genel bilgiyi mes
leki öğretimi arttıracak çeşit v~ ölçüde, ame
li dersler ise; orman içi çalışmalar, okula ek 

· olarak «Orman Fidanlığı» tatbikatından iba
retti. 

Birinci sınıfta okunan haftalık dersler : 
İkişer saat hendese, hesap, kimya, hikmet 
(fizik), hayvanat, nebatat; birer saat taba
kat,· kitabeti resmiye, dört saat ormancılık, 

on beş saat ameliyat olmak üzere 33 saat 
idi. 

İkinci sınıfta: okunan haftalık dersler : 
Birer saat müsellesat (trigonometri), kimya, 
hıfzıssıhha, madeniyet, haşerat, intifa, mua
melat; ikişer saat, cebir, topoğrafya, neba
tat; dört saat ormancılık, on beş saat ameli-
yat olmak üzere 33 saat idi. ' 

Bu okulu bitirenlere «Orman Ameliyat 
Memuru» diploması veriliyordu. Devlet hiz
metine de beş lira asli maaşla tayinleri ya
pılıyordu. Okulu bitirenler ayrıca Orman 
Fen Memuru yetiştiren Yüksek Orman -Mek
tebine de girebiliyorlardı. 

Beykoz Orman Ameliyat Mektebi, iki 
devre mezun vermesi gerekirken elimizdeki 
kaynaklar «1920 yılında 24 mezun v;ermişlir» 
diye işaretlidir. Bunların da 011 beşi Yüksek 
Orman Mektebine girmiş, dokuzu· da orman 
teşkilatında memur olarak kalmışlardır. Da
ha sonra bunlara «Orman Mühendis Muavi
ni» unvanı verilmiştir. 

0rmaıi Ameliyat Mektebi kapaI?-dıktan 
sonra bir müddet hali üzere kalan Arpacı 

Çiftliği sonradan Ziraat Okulu haline getiril
miş, 1~34 eyli'ı.lünde de daha önce Kağıdha
nede bulunan fidanlık «lstanbul Vilayeti 
Beykoz Ağaçlama· Fidanlığı» adı ile buraya 
taşınmıştır. 

BEYKOZ PARKI - Vapur İskelesinden 
çıkılıp sağdaki gazinodan ileri yürürününce 

,ıı:u-. .•. -

elektrik merkezinin yanındadır; deniz tarafı 
rıhtım, cadde yüzü bir metre yüksekliğinde 
demir parmaklıkla çevrilidir; parmaklık bo
yunca kıyısı beton bir çiçek tarhı yapılmış, 
parkın içinde de, on yerde ayrı hendesi şe
killerde böyle tarhlar vardır. Yeni yetiştiril
miş çam ve akasya, ve eskiden kalma k_avak 
ve çınar ağaçları vardır; tarhlarda da bilin~ 
miş çeşidlerden (hercai menekşe, şebboy, 

renkli papatya gibi) çiçekler bulunmaktadır; 
deniz tarafına da oturma, · dinlenme için bir 
miktar bank konulmuştur. 

Parkın baş tarafında büyük _bir kavak 
ağacı ile iki büyük dişbudak vardır, biri çok 
yaşlı, geniş gövdeli, içi oyuk, korunmaya de
ğer bir ağaçdır. Parkın bu yanına yeni ola
rak mazılar dikilmiş, deniz boyu da çamlar
la gölgelendirilmişdir. 

Cadde üzerindeki asıl kapusundan par
ka girilince, yanları beton büyük tarh içinde 
Atatürkün bir büstü görülür; dört köşe mer
mer çerçeveli bir tarhda dokuz yüzlü mermer 
bir kaide üzerinde yine mermer bir sütun 
üzerine oturtulmuşdur; sütunun ortasında 
daire şeklinde tunç plak üzerine ve bfr ay 
yıld1Z altına şu satırlar yazılmışdir: 

T. C. 

10 uncu yıl 

1923 - 1933 

29 ilk teşrin 

Parmaklıklı kapuların yanları, üstü açık 
tuğladır. Atatürk büstünün arkasına düşen 

çiçek tar hındaki plakada da şu yazı vardır: , 
Dokanmayın çiçeklere, insan için sızıdır 

Koparmayın çiçekleri, tabiatın kızıdir. 

(Rahmetli arkadaşımız İhsan Hamaınioğ~ 
lunun İstanbul Ansiklopedisine 2 Eyli'ı.l 1946 
Pazartesi tarihi ile tevdi ettiği yukarıdaki 

notun tarif ettiğ{ Beykoz parkı zamanımızda
ki parkdan pek az farklıdır) 

İhsan Hamamioğ,lu 

BEYKOZ TAŞOCAĞI SOKAÖI - Bey
kozun Yalıköyü mahallesindedir; Seyrek
felviler sokağı ile Baharatcı sokağı arasında 
uzanır ki, bu iki sokağın öbür alt başları Ah
met Midhat Efendi Caddesi üzerindedir; 
Beykoz Taşocağı Sokağı Yalı köyünün arka
sındaki tepelerdedir. 

Baharatcı sokağı tarafından yüründüğü

ne göre evvela geniş, dik yokuş ve bozuk 
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toprak yol halindedir; İshakağa caddesi ile 
olan kavuşağıridan sonra manzarası değişir, 

darlaşır ve merdivenli bir yol olur, sağ· kol
da Seyrekselviler sokağı ile olan kavuşağını 
müteakib de kırlara doğru uzanır, taş ocak
larına doğru gider; kay de değere ·başka şey 
görülemedi (Şubat 1961). 

Hakkı Göktürk 

BEYKOZUN CEVİZİ - İri, elin hafif 
bir tazyiki ile kırılabilir; gaayet ip.ce kabuk
lu, ve taze yendiğil.lde pek lezzetli bir ceviz
dir; bu yukarı boğaz kasabasının adı ile de 
ilgili olduğu söylenir• (B.: Beykoz). Ceviz 
ağaçları Akbaba, Dereseki ve· Kara.kulakta
dır. Zamanımızda Beykozdaki · ceviz ağaçları
nın çok az~!d~ğı~ bu makbul ceviz cinsinin 
kaybolma tehlikesine maruz kaldığı söyleni
yordu (1961). 

Bibi.: Gn. H. R. Ayyıldız ve R. E. Koçu, Gezi 
notu. 

BEYKOZUN FASULYASI - Bilhassa 
Ayşekadın fasulyası İstanhulun konak mut
f~klarının şöhreti idi, lezzet ve taraveti ile 
Beykoz fasulyası, aşçıbaşılar, vekilharclar 
tarafından sureti mahsusada Beykoza gid~lip · 
alınırdı. Zamanımızda aranmamaktadır. Bu 
namlı fasulya Beykozun Arnavutköyü, yeni· 
adı ile Mahmud Şevket Paşa köyünde yetis-
tirilir (1961). -

BEYKOZUN KALKAN BALIĞI_ Ya
kıştırma, ka'zib bir şöhrettir; Beykoz suların
da ve dolayısı ile meşhur dalyanlarında kal
kan balığı çıkmaz. 

1922 yılına kadar Beykozlu rum balık
eılar, · ki gözü pek denizci olarak tanınmıs
lardı, mevsiminde Boğaz dışına çıkarlar, tut
tukları kalkan balıklarına, İ_stanbul Balıkha
nesine pek taze olarak geti~irler; kalkan ba
lığı lezzetli zamanını geçirince de bu balığı . 
asla tutmadıkları için, Balıkhanede bu bey
kozlu balıkcıların kalkanları daima p~k 
makbul sayılır ve en yüksek fiatla müşteri 
bulurdu; «Beykozun kalkanı» işte bu suret
le ve balıkcısına nisbetle yerleşmiş bir şöh
rettir. Zamanımızda hala, balıkcı madrabaz 
esnafının sattığı bütün kalkan balıkları, Ka
radeniz yalısından, Marmaradan, nereden 
gelirse gelsin: «Bey kozun bunlar! .. » diye 
bagrılarak satılır. B.: Kalkan Balığı). 

Bibi.: Gn. H. R. Ayyıldız ve R, J!1. Koçu, Gezi_ 

notu. 
BEYKOZUN PAÇASI - Şöhretinin baş

langıcı tesbifedilemedi, 1922 ye kadar Bey
kozda rum aşçıların pişirdiği paça, asrımız 

başları ile geçen asrın şöhretlerindendir. İs
tanbulun Beykoza en uzak yerlerinden paça 
yemeğe gelen dil ve damak tadı düşkünleri 
çok · olurdu, hem o devirlerde Beykoza git
mek adeta küçük bir -seyahat sayılırdı. 

Rum aşçılar Beykozdan çekilince Beykoz
da paça pişirilmez oldu. Kasabanın bu şöhreti 
ancak otuz beş sene sonta, 195T-1958 ara
sında ihya edildi. Zamanimızda bilhassa park 
karşısında Oflu Ahmet Albayrağın lokantası 
ile sahilde Rizeli Cahid Kurtuluş'un Park 
Lokantasında paça pişirilmektedir; fakat eski 
şöhreti bulacağı, devamı şübhelidir; zira ye
ni neslin dili ve damağı paça tadını arama-
maktadır (Mayıs 1961). . 

BEYKOZUN PAZAR KAYIĞI ~ On al
tıncı asır son~arı ile on yedinci asrın ilk ya
rısında yaşamış bostancı başı Ahmed Ağanın 
vakfı idi, Boğaz içindeki pazar kayıklarının 
en büyüklerinden biriydi (B.: Pazar kayık
ları); bu zat Beykozda bir de sibyan mektebi 
yapdırmış olup sonraları üç tuğlu vezir ol
muş, Macaristan da Kanije'de vefat etmişdir. 

Bibl.: Hadikatül Cevılmi. 

BEYKOZUN SU KAYIĞI - Beykozun 
meşhur Karakulak suyu şehre, ağızları mü
hürlü damacanalarla, ve Cumhuriyet devri 

' başlarına kadar da bu damarcanalar hususi 
bir su kayığına yüklenerek getirilirdi (B. : 
Karakulak suyu). 

Daha eskiden bu işi Beykozun pazar ka
yığı görür iken, aslında yine bir pazarkayığı 
yapısında olan.bu su kayığını Sultan Abdül
mecidin anası Bezmialem Valide Sultan yap
tırtarak meşhur suya ve Beykoza vakfetmiş-
di. Kayık halen mevcud değildir (1961). 

Bibl.: H. Y. Şehrüvaroğlu, Beykoz (makaale, 
Akşam Gazetesi). · 

BEYKOZUN TESTi VE .KÜPLERİ -
Beykozun kadimdenberi büyük bir şöhreti 

idi; yukarı boğazın Anadolu kıyısı halkı asır
lar boyu11ca testi ve küplerini Beykozdan 
ala gelmişdi; Beykoz veya Tokad dereleri ke
narında kurultnuş olduğunu tahmin ettiğimiz 
«çömlekhane» denilen bu imalathanelerin 
kaç ocak olduğu tesbit edilemedi. 
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Rumlar • tarafından işletilen bunlardan 
sonuncu · 1923 yılıi-ıda bayriye zabitliğinden 
emekli Mahmude .. Beye satılmışdır. Soy adı 
kanunu çıktığında «Tözge» adını alan bu zat 
Çö:mlekhaneyi, vefatı tarihi ölan 194 7 sene
sine kadar işletmiş ve müessese ölümünde 
oğlu Necat Tözgeye geçmiş. Sanatkar bfr 
genç olan Necat 'rözge eski çömlekhaneyi bir 
seramik atölyesi haline kalbetmiş ve 1960 
yılına kadar da niuvaffakiyet ile . çalışmışdır. 
Bu tarihde imalathane yerinin sahibi olarak 
Yunanistanda tavattun etmiş bazı hissedar
lar meydana çıkmış, yer satı~mış, yeni mülk 
sahihlerinin tahliye talebi karşısında da_ Bey
kozun son çömlekhane - seramik_ atölyesi ka
pamiıışdır. 

BEYKOZ VAPURU - . Şirketi Hayriye
nin Boğaziçinde işletdiği ilk vapurlarından; 

numarası tesbit edilemedi; ınakinası 60 bey
gir kuvvetinde bir ahşab t~kne · olup 1274 
(Miladi 1858) de şirketin hizmet de bulunan 
on altı vapurundan biri idi. -Şirkete kaç yıl 
"hizmet ettiği de bulunamadı. 

BEYKOZ VAPURU - Denizcilik Ban
kası Liman İşlet~esinin, bu\atırların yazıl
dığı sırada muhtelif hatlarda işlemekde olan 
vapurlarından biri de BEıykoz adını tasımak
da idi; eşi olan Vaniköy Vapuru ile b~raber 
1959 yılında Hasköy Tersanesinde inşa · · edil
miş olup boyu 54,50 metre, ~ni en geniş y_e
rinde .8,40 metredir; İtalyan yapısı Fiat mar
ka makinası 1520 beygir gücü kuvv~tin
de ölup sürati saatde 14 mildir. En büyük 
hususiyeti akar yakıt sarfiyatinin gaayet eko_-

nomik oluşuqur; normal seyri sefer ile saat
de ortalama 100 litre motorin sarfetmekte
dir. İstiab haddi 1000 kişidir. Günde takri
ben 20 sefer yapabilen bu geminin ortalama 
taşıdığı yolcu sayısı 12,000 kişidir. Bu satır
ların yazıldığı sırada geminin süvarisi Sala
haddin Yirmibeş Kaptan, çarkçıbaşısı da: İd
tis Ertan idi (Haziran 1961). 

Tufan can: 
BEYKOZ VEREM DİSPANSERİ -

1941 yılında «Verem ile Savaş Derneği» ta
rafından, ve bilhassa Ord. Prof. Dr. General 
Tevfik Sağlamın himmeti ile kurulmuş bir 

. dispanserdir; · İshak Ağa Çeşm.ei Kebirinin 
bulunduğu meydana nazır olan ,konak yavru
su güzel binası, Beykozun hayır sever zen
ginlerinden Hüseyin Sübaşı tarafından hedi
ye edilmişdir ki .bundan ötüru «Sübaşı. Dis
panseri» adı ile de anılır. Bu · satırlar 1961 
yılınd,a yazildığına göre, yirmi:. senedenberi 
Beykoz İlçesine çok geniş ölç~de hizmet et-
miş bir müessesedir. _ _ 

Yürük Çelebi imzası ile Akşam Ga
zetesi.İlde 1945 - 1947 yılları arasında intişar 
etmiş bir röportajdan aldığı:m~z aşağıdaki 
notlar, eski olmasına rağmen; müessesenin 

· faaliyet ta.rzını belirtme bakımından kıymet
lidir, kaldı ki bu dispanserin ilk beş sene 
içindeki ba~arı ve muh.ite hizmeti ayrıca bir 
bilgidir: 

O tarihde, Beykoz İlçesinde · üç büyük 
fabrikadan Sümerbank Deri ve Kundura 
Fabrikasında 1600, İspirto . Fabrikasında 
1200, ·şişe ve Cam · Fabrikasında da 2000 

· Ye1:ll Beykoz Vapuru 

(Resim: Bülend Şeren) 
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amele bulunuyordu; bu fabrikaların müdür
lerinin tahminine göre İstanbulun diğer 
semtlerindeki fabrikalar da çalışıp da. Bey-

. koz ilçesi sınırları içinde oturan işçi ve ame
lelerin aileleri efradı 25,000 kişiydi. Beyko
zun en az 50-60 yataklı bir revire ihtiyacı 
var iken sadece bu dispanserin şefkat ağu-
şu açılabilmişdi. · 

Beykoz Verem Dispanserinde ilk beş yıi 
içinde 20,000 den fazla vatandaş muayene 
edilmişdir. Müessesenin gaayesi, ilçe dahilin~ 
de tam bir verem taraması yapmak, muaye
ne edilmedik tek ferd bırakmamak, veremli -
lerle vereme müstaid olanları kesin tesbit et
mek, bu proğramla hiç aksamadan çalışarak 
devamlı, ciddi bir kontrol tesis etmekdir. 

Radyoskopi.k. muayeneler sonunda has
talığı tesbit edilenler tedavi altı~a alınmak
tadır. Hergün 80-100 kişiyi rontgen cihazı 
önünden geçirmek mümkün oJmaktadır. 

İcab ederse hastanın filmi (çekilmektedir. 
Gelir kaynakları _Veremle Savaş Derne

ğinin tahsisatı ile hayır sever şahıs ve mü
esseselerin devamlı yardımıdır. 

Ha,stalığı tesbit edilen fukaraya ayda ·20 
lira gıda bedeli verilir. O tarihde, 1940-1947,, 
yalnız nefsi Beykoida bu tarzda yardım gö-
ren 24 hasta bulunuyordu Dispanser binası-
nın altındaki bakkal dükkanı gıda dağıtım 

yeri , idi; müessesenin faki~ hastalarına tah
sis ettiği gıda maddeleri oradan veriliyordu; 
bu dağıtım işinde kırtasiyecilik tamamen: 
kaldırılmış gibiydi. 

Dernek pu 24 kişiden ancak onunun mas-· 
rafı olan 200 lirayı veriyordu, diğer 14 has
tanın 280 lirası Beykoiun hayır sev.erleri' ta
rafından temin _olunuyordu; bu arada adını 
gizleyen bir zat, her ay 80 lira vererek ¾ fa
kir veremliye bakıyordu. Ciğere hava verme, 
Haclar, muayeneler parasızdı. 

Dispanserin qasta yatırac;ak bir koğuşu 
yokdu; binanın iki odasına ikişerden dört 
yatak konmuşdu, bunların da ikisi kadınlara, 
ikisi erkeklere mahsusd~; b~ yataklarda, ilk 
hava verişlerde istirahat şart olduğu için, 
Beykozun uzak köylerinden gelen hasta~a:ı:

yatırılıyordu. 

Dispanserin kadrosu 1 hekim, ]i, hP..mşire: 

Beykoz VereIQ Dispanseri 
(Resim: İraz Tözge) 
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2 hademeden mürekkebdi. 
Beykoz Verem Dispanserinin 1961 yılın

daki faaliyeti ye kadrosu, son on onbeş yıl 
içindeki gelişmesi, bize bu malumatı topla
mayı vaad eden bir beykozhmun en son aıt
da vaadını yerine getirmemesi yüzünd~n tes
bit edilemedi (B.: Verem ile Savaş Derneği); 
ki bu vaid, değerli muhabirimiz Hak~ı Gök
türk'ün Dispanser ile temasına lüzum gös
termemiş idi. 

BEYKOZ YALIKÖYÜ BALIKCI KAH
VEHANESİ - Yalıköyü İskelesinin ve bu 
iskele önünde bulunan balıkpazarının yanın
da lebideryada, deniz içine çakılmış ,kazıklar 
üstünde bir de taraçası bulunan, küçük bir 
kahvehanedir. Başda dalyan tayfaları, Bey
kozun hemen bütün balıkcılarının uğradığı 
bir yerdir; bilhassa taraçasından Bo

. ğaza nezareti fevkaladec;lir. 1961 ma
yısı sonlarında İstanbul nsiklopedisi 
adına ziyaretimizde kahvehaneyi Bay 
Bahtiyar. Rencber işletmekde di; ha
rabca bir halde bulunan taraçası ile 
beraber yakında bir beton binaya çe
vireceğini söylediler; bu pitoresk kah 
veba.ne tamire muhtaç olmakla bera
ber bir beton yapı olduğu gün yalnız 
kendi güzelliğini kaybetmekle kalını-

. yacak, yanındaki kayık çekek ye
rinin, İskelenin, onların arkasında 

Yalıköy Balıkpazarıiım ahengini bo
zacaktır. 

i-Beyk0ı~'{3ialyanları da bu kahve
·Jı.\ınenin ömıhde gibidir (mayıs 1961). 

BEYKOZ YALIKÖYO BALIK-
, PAZARI - Nefsi Beykozda balıkcı 
dükkanları datınık, Yalıköyünde ise 
toplu, bir balık pazarı halindedir, ay
rıca görünüşü de son derecede pito
reskdır, deniz kenarında, ardında ba- ;;,::
lıkcı kayıklarının . çekek yeri, daha 1' 

geride balığın geldiği deniz, deniz or- 1 

tasında da Beykozun meşhur dalyan
ları görülür. Bu manzaraya, mevsi
minde çiroz askıları ayrı bir şirinlik , 
ve şahsiyet verir. 

Yalıköyü B.alıkpazarının ön ke
narında dalları budanmış ve yerden 
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tahminen beş altı metro irtifainda bir kütük 
hali'nde kalmış kuru ve iri bir ağaç vardır; 
ağacın üst kısmına muhtelif istikametlerde 
sırıklar çakılmış sırıkların ucuna gemi ma
karaları ile çiroz askıları rabtedilmişdir. İs
tanbulda bir eşi olmayan bir tesisdir; bir gün, 
bu şirinliği anlayamayan bir idare amirinin 
emri ile ve «ibtidaidir» safsatası ile kaldırı
lırsa pek yazık olur, 

Beykoz balıkcı dükkanlarının ve bu ara
da Yalıköyü Balıkpazarının bir hususiyeti 
de, mevsiminin bütün balıkları müşteriye 

~ daima hazır bulunmasa da, mevcud balıkla
rın her zaman gaayet taze olmasıdır (1961). 

BEYKOZ YALIKÖYO CAMİİ -"- 1934 
Belediye Şehir Rehberine göre, Beykozun 
başlıca çarşı boyu caddesi Ahmed Midhat 

Beykoz. Yalıköyii Balıkpazarında. çiroz sergi atacı 

(~şlm; f,ülend Şeren) 
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Efendi Caddesinin bir devamı olan Yalıköy 

Çayırı sokağı ile Gazi Yunus sokağının ça
tal kavuşağı üzerindedir; mihrab duvarı 

önünde Gümrükemini İshak Ağanın Galata 
voyvodalığı zamanında yaptırtdığı çeşme 

vardır. Mescidin avlu kapusu Yalıköy Çayırı 
sokağı üzerindedir. Küçük, çarşı boyunda ol
duğu için cemaatı kalabalık; 1961 mayısı 

sonlarında ziyaretimiz de, tertemiz bir mes-
cid idi; hatta pabucluk kapusunda «Pis es
vabla ve kirli çorabla camie girmeyin» diye 
bir ihtar yazısı asılı idi. Binanın mimari bir 
hususiyet ve kiymeti yoktur, bodurca taş mi
nareli, dört duvar üzerine kiremit örtülü ça
tıdan ibaret basit bir yapİdır. Hadikatül Ce
vamı bu mescid hakkında şu malumatı veri
yor: «Banisi bostancıbaşı Mustafa Ağadır, 

Beykozdaki Camii kebir de onun hayır eser
lerindendir. Minberini İzzet Ali Pasa koy
muşdur. Yanındaki hamamı ve ı:;u değirme

nini Uncubaşı Elhac Mehmed Ağa l:ı;ı mesci
de vakfetmişdir. Bu mahaldeki mezaristan
da medfun Gazi Yunus nam zat İstanbul fet~ 
hinde bulunan._ gazilerdendir». 

Evvel~ ehemmiyetle kaydedelim ki Ha
dikatül Cevamiin,. bu mescidin mihrab duva
rı önünde bulunan İshakağa çeşmesinden 
bahsetmemesi garibdir. Biz Gazi Yunusun da 
İstanbul fethi gazilerinden olmayup, İstanbu
lun fethinden bir asır· e~vel, Bey kozun fatih
lerinden olduğu kanaatindeyiz; kuvvetli de
lillerimizden birisi, İstanbul cenginde ve fet
hinde bulunmuş gazi ve şehidlere normal öl
çülerde kabirler yapıla 'gelmiş iken, Gazi Yu
nusun kabrinin, Boğaza kadar Kocaeli ·yarım 
adasının fatihlerinin kabirleri tipinda gaayet 
büyük, 8-8,5 X 3-3,5 metro çapında oluşudur 
(B.: Beykoz Me~arlıkları; Yunus, Gazi). 

Hadikanın kaydetdiği değirmen ile ha
mamdan eser kalmamışdır (B.: Beykoz Ya
lıköyü Hamamı). 

Fakat yine garibdir ki Hadikatül Cevami 
İshak Ağa çeşmelerinden, bu mesc_idden bir 
evvelki «Hünkar iskeıesi Mescidi» mad~esin
de ve mübhem bir ifade ile bahsetmektedir. 
(Matbu nusha, cild il, S. 151); · şöyleki: 
« ... Hünkar İskelesinde minaresiz muhtasarc 
ca bir mescid vardır. O civarda Değirmen 

Ocağının da minaresiz bir mescidi vardır, ay
ni sahrada üç yerde Gümrükcii İshak Ağanın 

da çeşmeleri vardır» deniliyer, 
Beykoz Yalıköyü Camiinin banisi Bos

tancıbaşı Mustafa Ağanın ne zaman yaşadığı
nı tesbit edemedik. Hadikatül Cevami, yine 
bu za.tin hayır eseri olan Beykoz iskele Ca
miinde. «medfeni malum değildir» demekle 
iktifa ediyor. Evliya Çelebi Beykoz İskele 
Camiini kaydettiğine göre Beykoz Yalıköyü 
Camiinin de on yedinci asır ortasından evvel 
yapılmış olduğunu söylemekle yetineceğiz. 

Minberini koyan defterdar şair İzzet Ali Pa
şa, önündeki çeşmeyi yapdıran İshak Ağa ile 
çağdaşdır. 

Cami İkinci Mahmud zamanında_ bu p~
dişahm kadın efendilerinden biri tarafından 
tecdiden ta.mir edilmişdir; bu tamirde şekli 

aslisini tamamen değişdirdiği söylenebilir; 
tamirin kitabesi minare kaaidesi üzerinde 
olup metni şudur: «Cennetmekan firdevs 
aşiyan Gazi Sultan. Mahmud Haiı Hazretleri
nin kadını devletlu Elhace Baş kadın Efen
·di Hazretlerinin hayratıdır. 15 receb 1269 
(M. 24 nisan 1853»>. 

BEYKOZ YALIKÖYÜ HAMAMI - Ha
dikatül Cevami zamanını tesbit etmeden Un
cubaşı Hacı Mehmed Ağa tarafından, yine o 
civarda bulunan bir su değirmeni ile bera
ber yaptırıldığını ve yine değirmenle bera
ber Beykoz Yalıköyü camiine irad olarak 
vakfedildiği yazıyor. 

İkinci Mahmud zamanında 1826 dan az 
evvel tanzim edilmiş bir bostancıbaşı defte
rinde bu _hamam deniz kenarında, hiç olmaz~ 
~a, denizden bakıldığı zamcp g~len, -ıatıil 
ıle arasında başka yapı bulunmayan bir yer-
de gösterilmişdir. . 

1961 de otuz dokuz yaşında bulunup doğ
ma ·büyüme. Beykozlu olan Beykoz Gençlik 
kulübünün denizcilik kaptam Bay Bedri 
Alev bize, dört yaslarında iken bti hamama . . . 

Sötürüldüğünü hatırlamaktadır; ayni zat 
hamamın 1925 ile 1926 arasında yıkdırıldı
ğını ve yerine halen Beykoz Maliye ve Ad-
liye Daireleri olarak kullanılan eski Halk 
Evi bina.sının yapıldığını söylemişdir. 

BEYKOZ YALD{ÖYÜ İSHAK AGA 
ÇEŞMESİ - Beykozda Yalıköyü Mescidinin 
kıble duvarı önündedir; 1934 Belediye Şe
hir Rehberinde Yalıköy Çayırı Sokağı adını 
taşıyan, aslında ise Beykozun eti büyük cad-
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desi olan Ahmed Midhat Caddesinin Beykoz 
çayırına doğru bir devamı olan cadde ile Ga
zi Yunus sokağının çatal kavuşağı üzerinde
dir; İbrahim Hilmi Tanışık bir meydan çeş
mesi olarak kaydediyor ise de, üstü kiremit 
örtülü geniş saçağı ile meydan çeşmesini sa
dece andırmaktadır; bir duvara dayanma
mış, mescid önü.ne konmuş tek cebheli bir 
çeşmedir; banisi oıısekizinci asırın ilk yarı
sında yaşamış ve yukarı boğazın Anadolu ve 
Rumeli yakalarında hepsi kendine has güzel
lik ve şekilde, tek eşleri bulunmayan çeşme
ler yaydırmış olan Gümrükemini fshak Ağa
dır (B.: İshak ,t\_ğa Çeşmeleri). Tek cebheli 
bir çeşme olup mescid önüne müstakil otur
duğu için bir meydan çemesini andıran ve 
ananevi çeşme planına sadakat ile inşa edil
miş olan bu çeşmenin hususiyeti de, cebhe 
kemerinin altında lülenin buhmduğu ayna 
taşının hazfedilerek, onun yerine ustuvani 
(silindirik) bir mermer sütün konulmuş ve 
lülenin bu sütüna rabtedilmiş olnia~ı_dır; hu 
da çeşmeye, tek benzeri olmayan • hi~ sima 
vermişdir. Çeşmenin kitabesini de taşıyan 
üstüvanenin üst kısmına kavuğu andırır bir 
şekil verilmiş- olduğundan bu mer:qı.er· sµtün 
adeta bir kabrin baş şahidesi gibi duı:rnakt~-
dır; Bu bakım_dan, eşsiz güzelliği inkar· .e~i
lememekle beraber soğukdur. Mezarlık için
de bir çeşme ruha feraklık verirken, bir ka
sabanın, mahallenin günlük hayatı 

içinde bu çeşme, duyabilene, ölüınün 
kasvetini hatırlatmaktadır . 

. Banisi İshak Ağanın Galata Voy-
vodalığı zamanında inşa edilmişdir, 

kitabesi şudur: 
«Sahibül hayrat vel hasenat Es

seyid ishak Ağa Voyvodai Galata. 
Sene 1154 (M. 1741)>>. 

1961 de bir akar çeşme idi. 
BEYKOZ YANGINLARI - Bey

koz, bu satırların yazıldığı sırada da
hi büyük kısmı ahşab bir İstanbul 

köşesidir; Allaha hamdetmelidir ki, 
Beykozun tarihinde, geniş ölçüde ha
nümanlar söndüren yangınlar yok
tur. 

Değerli bilgin Osman Nuri Er
gin Ölmez büyük eseri olan «Mecellei 
Umuri · Belediye»nin İstanbul yan-

gınları bahsinde Beykozda yalnız bir yangın 
kaydediyor; ritmi takvim· ile 3 mart 1319 da 
(miladi 16 mart 1903) Çınaraltı mevkiinde 
18 ev yanmışdır. 

Beykoz korkunç bir ateş felaketi tehdidi 
ile 1960 yılında Boğaziçindeki tankerler mü
sademesi infla.kında karşılaşdı, hamdolsun ki 
o. müdhiş yangın da Peter Zonariç adındaki 

\ Yugoslav tankerinden~ karaya atlamadı (B.: 
Boğaziçinde Tal).kerler Müsademesi F;aciası). 

BEYLER BAYIRI SOKAÖI - Beyler
beyinde; Beylerbeyi - Küplüce yolu ile Şem
sibey sokağı arasında __ uzanır; iki araba geçe
bilecek genişlikde dik bir yokuş sokaktır. İki 
kenarı boyunca. birer ikişer katlı kagir ve 
ahşab evlerin çoğu bağçeli, orta halli aile 
meskenleri görünürler. Sokağı gölgelendiren 
üç ağaç ayni zamanda renk ve şirinlik de 
vermektedir. Kapu numaraları 1-35 ve 2-30 
dur ( ekim 1960). 

Hakkı Göktürk 

BEYLERBEYİ İstanbul Boğazının 
Anadolu yakasında, Boğazın liman kavuşa
ğına yakıp, Galata Köprüsünden 7 kilometre 
mesafede dir; yakın geçmişde büyük yalıları 
üe bir kibar yatağı, zamanımızda da kendine 
has cemiyet atmosferi olan bir köydür; «Gü
zeldin, hani kaşın kaaresi; kibardın, mirde sa
mur paresi?» diyen sözü hatırlatır, Beylerbe
yi, eski İstanbuldan ve İstanbul hayat ve . --

Beykoz Yalıköyü İshak Ağa Çeşmesi 

(Resim: Bülend Şeren) 
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muaşeretinden «samur paresi . ile kaşının 

kaaresini»_ muhafaza· edebilmiş bir köşedir. 
Halen, Birinci Sultan Abdülhamid tara

fından yapılmış ve oğlu ·İkinci Sultan Mah0 

mud tarafından ta.dilen tamir edilmiş iki mi
nareli büyük bir cami; şimdiki bina Abdüla
ziz zamanında yapılmış bir ·sahilsaray, bu sa
rayın hemen yanıbaşında Ordumuzun yü.z. 
akı müesseselerinden Deniz As Subay Okulu 
Beylerbeyine ayrıca kıymet , vermektedir; 
gerilerindeki kırlıkları ile de güzel yerdir; 
Boğazdan inildiğine göre Çengelköyü ilı~ 

Kuzguncuk arasındadır. 
Burası fetihden onsekizinci asır ortaları

na kadar «İtavroz» adı ile anılmışdır, ve bü
yük bir kısmmı, sahilden gerilere doğğru pa-: 

dişahlara mahsus «İstavroz Has Bağçesi» teş
kil etmişdir. 

"Beylerbeyi" adı, öyle tahmin ediyoruz 
ki on sekizinci asır sonlarında çıkmış ve yer
leşmiş olacakdır. Onyedinci asrı, ilk yılların
dan hemen bitimine yakın yaşamış olan Ev
liya Çelebi bu ismi hiç kullanmıyor, seyahat
namesinde, Boğazı inerken, Çengelköyünden 

Beylerbeyi 

(1918 Necib Bey Rehberinden) 
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İstavroz'a, oracj.an da Kuzguncuk'a geçiyor. 
Biz~m tahminimiz, Beylerbeyi adının, İstav-

. roz Bağçesi kasrı yıkıldıkdan, ve geniş arazi
si, lebideryada cami ve hamam. için ayrılan 
saha haric, parçalanıp halka satıldıktan son
ra kullanılmaya başlanmış olmasıdır. Fakat. 
şurası da şayanı dikkattir ki, Evliyanın za
manında padişahlara mahsus İstavroz Has 
Bağçesi ve Kasrı, ve bu miri malikanenin sa
ir müştemilatı en parlak devrini yaşadığı hal
de büyük seyyahın bunlardan da hiç bahset
memiş olmasıdır. Evliya İstavroz )çin: "Bağ 
. ve bağçesi çok bir kasabadır, camii de var
dır" demekle iktifa ediyor (B.: Beylerbeyi 
Camii; Beylerbeyi Sahilsarayı; İstavroz; Ab
dullahağa. Camii; Deniz As Subay Okulu). 

Burası çok eski zamanlarda «Arhai Foi
zusai» adı ile anılırmış; sonraları «Stauros», 
İstavroz olmuş. Bugün bu çevrede Bizanslı-·. 
lar devrine aid bazı kalıntılar vardır.:' 

1 - Beylerbeyinden Üsküdara giden 
caddenin sağında, deniz tarafında ve hemen 
yol kenarında, Beylerbeyi ilk okuluna var
madan bir harabe görülür; inşa tarzına göre 
Bizantin bir kilisenin son izidir, cadde ge
nişletilir iken büyük kısmı yıkılarak kaldı
rılmış olmasına rağmen kalan parça mimari 
bir mana ifa etmektedir, V. yüz yıl bizans 
binalarından biri olduğu fikrini vermekte
dir. 

İmparator İkinci Konstantinin (316-340) 
burada bir kilise yaptırdığı bilinmekte, ve 
semtin Stauros adını, bu kilisenin kubbesi 
üzerine konulan yaldızlı bir salibden aldığı 

söylenmektedir. Buna göre, yukarda zikredi-
1en bina kalıntısının bu İstavroz kilisesi ha
rabesi qlduğu ve böyle bir kilisenin inşası 

için civarın oldukça meskun bulunduğu ka
bul edilebilir (Bir rum vatandaş bu kilisenin 
adı «Stauroproskinis = Haç Tapınağı» oldu
ğ·unu söyledi). 

2 - E. Mamboury, Hammer'e atfen, bi
zans devrinde Beylerbeyinde bir «Pantaleon» 
kilisesinin bulunduğunu, bu kilisenin de, da
mı yaldızlı kiremitlerle örtülü olduğu fçhı 

«Kriso keramos» diye anıldığını söylüyor. 
Biz bu çevrede böyle bir kilisenin varlığı
na delalet eder esaslı bir ize rastlama'chk. 

3 - Beylerbeyi İskelesi civarından Ha
vuzbaşına kadar, birçok kapalı su sarnıcı 

vaı::dır: a - İskele yakınında ve Beylerbeyi
Çamlıca Yolunun başında dört gözlü, takri
ben 7. metre yükseklikde ve 12 metre boyun
da bir sarniç; b - Yalıboyu caddesinin sed 
tarafında, Prof .. Nedim Mazharın köşkü ar
kasındaki bağçesinde 18 kolaç derinlikde_ ol
duğu söylenilen bir kuyunun ağzı (Bu kuyu 
aşağılarda uzun bir dehliz halini alarak 
Çamlıca yolu istikaametine · dönüp uzanıyor
muş, ve bitiminde büyük bir havuz varmış) ; 
c - Ayni _köşkün ön kısmında 15 kolaç de
rinlikde diğer bir kuyu ağzı (bu da alt .kıs
mında birinci kuyu dehlizi_ ile birleşiyor 

muş); d - Ayni köşkün ön kısmı ilerisinde 
ve cadd~ üzerinde bir grup halinde ve yan
yana üç sarnıç; e - Koruluk sokağında kita~ 
hesiz ve susuz çeşmenin bitişiğinde takriben 
18 metre uzunluğunda bir sarniç; f - Fıs

tıklı Yokuşunun iki başında birer sarniç; 
9 - Küplüce sırtları balangıcında Damad 
Mahmud Paşa köşkünün bağçe duvarı yakı
nında üstü tonos örtülü bir sarniç. 

İnşa tarzlarına göre· muhtelif zamanlar
da yapılmış oldukları anlaşılan bu sarnıçlar, 
vaktiyle bu sahil kısmında oldukça mühim 
binaların mevcud olduğu kanaatini vermek
tedir. 

4 - Eskidenberi Beylerbeyinde oturan" 
ların anlatdıklarına göre gerideki sırtlar 

üzerinde vaktiyle eski bir hiristiyan mezar
lığı varmış. 

Beylerbetinin bizans devri için,. tama
men indi, şöyle bir manzara tahayyül edebi
liriz: 

Büyük bir kiliseye ihtiyacı olacak kadar 
meskun bir yalı köyü; sırt ormanla kaplı, bu 
arada bir mezarlık; deniz kenarında bir kaç 
bizanslı zenginin yazlık kaşanesi: 

Unutmamalıdır ki Bizans İmparatorlu

ğunun duşkünlük çağlarında, Anadolunun 
uğradığı akınlarda; burulara·kadar akan kuv
vetler olmuşdur, ve halk hicret etmiş, nü
fus pek azalmışdı; Fetihden · bir asır kadar 
evvel Boğazın bu yakasını almış olan Türk
ler burasını pek harab metruk bulmuşlardı. 

Fetihden sonra bu yalı boyu, Beylerbey} 
ve civarı şöylece inkişaf etmişdir: 

Çaldıran seferinden dönen Yavuz Sultan 
Selim beraberinde getirdiği Tebriz bilginle
rinden Nakkaş Babaya, şimdiki Kuzguncu-
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ğun kuzeyinde bir yer vermiş, burada Nak
kaş Mescidi, Nakkaş Bağçesi, Nakkaş me
zarlığı kurulmuş (B.: Nakkaş). 

Bostancıbaşılardan Abdullah Ağa (ölü
mü 1592) bir cami yaptırmıştır, İstavroz, ar
tık gelişmiş bir Türk-müslüman köyü olmuş
d_ur (B.: Abdullah Ağa; Abdulfahağa Cemiü. 

Üçüncü Sultan Murad devri (1574-1595) 
beylerbeylerinden Mehmed Paşa istavroz 
yalı sarayını yaptırmışdır (Bilahare Beyler
beyi adı bu hatıradan doğmuş olacakdır). 

İstavrozdaki hasbağçeye ve buradaki bir 
köşke Birinci Sultan Ahmed (1603-1617) ya
kın alaka gösterdi; bu padişahın muhafızla
rı ve maiyeti için, 1613 de bu has bağçeye · 
kırk günde bir mescid yapıldı. 

Birinci Ahmedin oğlu Dördüncü Sultan 
Murad 1612 de, İstavroz Bağçesindeki bir ka
sırda dünyaya _geldi. 

Birinci Sultan Mahmud (1730-1754) İs
tavroz bağçesinde «F.erahfeza» köşkünü, va
lidesi için de «Şevkabad» kasrını yapdırmış, 
Abdulhıhağa Camiini de tamir ettirerek bir 
hünkar mahfili ilave etmişdir. 

Birinci Sultan Abdülhamid (1774-1789) 
validesi Rabia Sultanın ruhu için halen gör
düğümüz Beylerbeyi Camiini (B.: Beylerbe
yi Camii); camiin yanına da güzel bir tek 
hamamını (B.: Beylerbeyi Hamamı) yaptırdı. 

İkinci Sultan Mahmud (1808 - 1839), İs
tavroz da «Beylerbeyi Sahilsarayı» adı ile 
büyük bir saray yapdırdı (B.: Beylerbeyi sa
hilsarayı), köy de bundan sonra kesin olarak 
«Beylerbeyi» adını aldı. Yine bu padişah ba
bası Sultan Abdulhamidin hayratını ta.dilen 
tamir ettirdi; bu arada büyük bir muvakkit
hane yaptırdı. Tarihi bir· namazgahda da biı· 
meydan çeşmesi yapıldı _(B.: Beylerbeyi İs
kele Meydan Çeşmesi). 

Sultan Abdülaziz' (1861 - 187J3), ah
şah yapı olan İkinci Sultan Mahmuduıı sahil 
sarayını, ki Abdülmecid zamanında- kısmen 
yanmışdı, yıkdırtarak halen gördüğümüz 

Beylerbeyi Sarayını inşa ettirdi. 
Resmi imar hareketleri böylece gelişir

ken, gün günden nüfusu artan İstanbul şeh
ri halkı da bu semte rağbet göstermeye baş
lamış ve Beylerbeyi köyü gelişib bugünkü 
halini almışdır. 

Yeniçeri Ocağının kaldırilmasındah az 

evvel tanzim edilmiş bir Bostancıbaşı Defte
rinde Beylerbeyi sahilindeki yapılar şöyle 

tesbit edilmişdir (B.: Bostancıbaşı Defter
leri), Çengelköyü tarafından gelindiğine gö
re: 

« ...... 1 - Havuzbaşı İskelesi; 2 - Sadrı 
sabık Ahmed Paşanın yalısı; 3 - Salim 
Efendinin yalısı; 4 - A:nbaremini Ali Beyin 
yalısı: 5 - Tahir Ağazade izzet Efendinin 
yalısı; 6 - Hacı İbrahim Efendi . kerimesi~ 
nin yalısı; 7 - Sadrı esbak Yusuf Paşa zade
nin yalısı; 8 ~ Hacı Said Efendinin yalısı; 

9 - Silahdarzade Mehmed Beyin yalısı; 
10 _:_ Sabık Rumeli kadıaskeriS:Hacı Halil 
~fendinin yalısı; 11 - KadıCelal Efendinin 
yalısı; 12 - İkinci Kadın Hazretletıhin yalı

sı; 13 - Melek Paşa zade Salih Beyin yalısı; 
14 - Sultan Abdülhamid Han Camiişerifi; 
15 - Hamam; 16 - ve serapa kahve dük
kanları; 17 - Kahvelerin önü Beylerbeyi 
İskelesi; 18 - Mısır. tahtabaşısı İsmail Efen
dinin yalısı; 19 - Hafız. Efendinin yalısı; 

20 - Dellalbaşı Seyyid Tahir Ağanın yalısı; 
21 - Yağcılar kahyası Hacı Sadık· Ağanın 
yalısı; 22 - Has Odadan çıkma: Sesli Fey
zullah Ağanın yalısı; 23 - Civanzade Emin 
Efendinin yalısı; 24 - Rasih Efençii yalısı; 
25 - Hasanbeyzadenin yalısı; 26 - Aralık 

İskele; 27 - Elmaspaşazade oğlunun yalısı; 
28 - Çilingirbaşı Seyyid Yakiıbun yalısı; 

29 - Cabizade Mustafa Efendinin yalısı; 

30 - Hamamı zade Hacı Sadık Ağanın ya
lısı; 31 - Abdi paşazade İbrahim Efendinin 
yalısı; 32 - İstavroz Camiişerifi; 33 - Erzu
rum gümrükcüsü Esad Ağanın yalısı; 34 -
İzmid kereste nazırı Osman Efendinin yalı
sı; 35 - Sabık kadıasker İzzet Beyin ya
lısı; ...... ». 

Bütün Boğaziçi köyleri gibi Beylerbeyi
nin inkişafında Şirketi Hayriyenin kuruluşu
nun hissesi de_ çok büyükdür (B.: Şirketi 

Hayriye; Boğaziçinde seyrüsefer). 
1860 yılı eylO.l ayında Şirketi Hayriye

nin Ceridei Havadisde intişar etmiş bir sey
rü sefer tarifesi ilanından, her gün Beylerbe~ 
yinden köprüye ancak üç vapur seferi oldu
ğunu q,greniyoruz; bunlar da, sabahleyin 
12,15 de Büyükdereden kalk;an Rumeli va
puru, 1,30 da Beykozdan kalkan Göksü va
puru ve 3,30 da yine Büyükdereden kalkan 
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K~bataş vapurudur. 
Köprüden Beylerbeyine ilk seferi de 2,45 

de Boğazdan gelen Rumeli vapuru· yapmak
tadır. Köprüden Beylerbeyine, akşama kadar 
ancak iki vapur daha kaldınlmış olacağı kay
dedilebilir. Vapurların ilk iskelelerden hare
ket zamanları alaturka, ezani saat iledir. 
(Ceridei Havadis, 19 safer 1277). 

Halen Beylerbeyinde yakın geçmişin ha
tırası olarak kalmış birkaç yalı vardır ki şun
lardır: 

Camiin hemen yanıricia ve Çengelköy ta
rafındaki yalı, eski Debre mebusu İsmail 
Hakkı · Paşa veresesine aiddir; sahihlerinin 
söylediğine göre mimar Valeri'nin eseridir, 
vaktiyle bu yalının yerinde üçüncü Sultan 
Selim devri sadırazamlarından Damad Me
lek Mehmed Paşanın yalısı vardı. 

Onun yanında Haşim Paşa Yalısı. Bun
dan sonra Çengelköyü istikaametine gelen 
bir yalı da, maliye ve evkaf nezaretlerinde 
bulunmuş Hasib Paşanın yalısıdır; evvela 
biribirine fevkaanı bir dehliz - köprü ile ge
çilen ikiz yalı şeklinde yapılmış, inşaat bi
tib döşeneceği sırada yanmış, çok müteessir 
olan paşa: ·"Artık özenmeyin, derme çatma 
bir şey yapın!" demiş, yine çift yalı yapıl

mış; bU: derme çatma yalılardan birincisi ha
len Hasib Paşanın torunu Hami Beyin riıil

kidir, geçeri asır Türk yalı mimarisinin şa
heser bir örneğidir. Deniz ve bağçe tarafı ka
visli, ortası mustatil şekilli büyük ve iki kat
lu salon, hiç bir direğe dayanmqmaktadır, 

tavan-çatı ağırhğı asma köprü tertibi· ile yi
ne çatıya yüklenmişdir .. Beyzi salonun dört 
köşesinde odalar, ve bir mesken için gereken 
tesisler vardır. Hasib Paşa yalılarından ikin
cisi, tanın~ış armatör Bay Nazım Kalka
van tarafından satın alınmışdır. 

Bu sır_adaki yalıların sonuncusu mısırlı 

prenses Fatma Hanımın milki iken kızı 

prenses Emire Hanıma intikaal etmişdir, bu 
hanım, müşir Rauf Paşanın oğlu Abürrauf 
Beyin zevcesidir. 

Vaktiyle Beylerbeyinde iki tekke vardi, 
biri bedevi tarikatinden Seyyidefendi Derga
hıdır, Bedevi Tekkesi Sokağında, harab bir 
haldedir, diğeri İstavroz Dergahıdır, yerini 
tesbit edem~dik. 

--··--··--------------

Evvelce Beylerbeyi - Çamlıca Yolunda 
kurulan Beylerbeyi pazarı halen Arabacılar 

Sokağında kurulmaktadır, bir perşembe· pa
zarıdır. 

1961 de Beylerbeyi çarşısı, beylerbeyli
leri Üsküdar ve İstanbul çarşflarından müs
tagni kılacak durumda değildi; vapur iske
lesi civarında toplanmış olan çarşıda 4 kasab, 
4 manav, 7 bakkal, dükkan sayısı ile başda 
gelen esnaf idi. Köyde 7 'kahvehane vardı. 

Buna karşılık tek fırını 1958 de istimlak edi
lerek yıkılmış, ekmeğini etrafdan tedarike 
çalışıyor ve köyde hemen hergün ekmek sı
kıntısı çekiliyordu. Yeni bir fırın yapılmış, 

ona da, her neden ise ekmek yapma ruhsatı 
verilmemiş, simit çıkarıyordu. 

Geçim yolunda iş v_e meslek olarak ba
lıkcılık haylı canlıdır; Beylerbeyinde hemen 
her gün mevsimin balığını bulmak mümkün
dür; amatör balıccıl~rı da çokdur; 50 kadar 
sandal vardır, hemen hepsi takma motorlu
dur. Artık vapur iskelesinden çıkıp yalısına 
s~ndalla giden eski beylerbey efendileri 
kalmadığı için hususi sandallar da, kira· san
dalları da balıkda kullanılmaktad_ır. Yakın 

geçmişde Salih Ağa ile Mümtaz, olta balık
cısı olarak yalnız köyün değil, Boğaziçinin 

şöhretleri idi. Kaydetmek lazımdır ki Bey
lerbeyindeki balıkcılık olta balıkcılığıdır; ki 
Yukarı Boğaz halkı olta balıkçılığını küçüm
serler. 

Celaleddin Germiyanoğlu 

BEYLERBEYİ, BEYLERBEY BUCA
ĞI - Mülkıi teşkil&tda Beylerbeyi, İstanbul 
Vilayetinin Üsküdar ilçesinin bir bucağı = 
nahiyesidir, yedi mahalleye ayrılmışdır, 1960 
.sayımında nahiyenin nüfusu şöylece tesbit 
edilmişdir: 

Nefsi Beylerbeyi. Mahallesi 
Küplüce » 
Abdullahağa . » 

Burhaniye » 
Kanı.:illi » 
Vaniköyü » 

2901 
1322 
2070 
1823 
1592 
553 

Çengelköyü » 6731 
16992 

Nisbeten küçük olan Abdullahağa Ma
hallesinin nefsi Beylerbeyine yakın nüfusu, 
Çengelköyünde de, diğer beş mahalle nüfu-
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sunun yarısmdan fazla bir kalabalık görül
mesi, b)rincisinde Deniz As Subay Okulu
nun, ikincisinde de Kuleli Askeri Lisesinin 
bulunmasındandır. 

Celıileddin Germiyanoğln 

BEYLERBEYİ CAMİİ - Beylerbeyin
de, bu köye denizden bakıldığına göre va
pur iskelesinin yukarı boğaz tarafında lehi 
deryada mermer rıhtımı, mermer avlu ,du
varları, geniş cebhesi ve iki ince mevzun mi
naresi ile yalnız bu köyü değil, Türk Boğa
ziçini tezyin eden abidelerden biridir. Hicri 
1192 ve milac;li 1778 yılında Birinci Sultan 
Abdülhamid tarafından validesi Şermi Rabia 
Sultanın ruhunu şad etmek için, içinde bir 
sibyan mektebi ve hemen yanı başında gaa
yet güzel bir tek hamam ile beraber yapdı~ 
rılmışdır. Cami, Birinci Abdülhamidin oğlu 
ve Rabia Sultanın torunu İkinci Sultan Mah
mud tarafından hicri 1235-1236 yıllarında 

(M. 1820-1821) önemli tadilat ile büyük bir 
tamir görmüş, bu tamirde _ayrıca ·bir hunkar 

dairesi ilave edilerek civarına . yeni 
bir mekteb ve muvakkithane inşa 

edilmiştir. 

Hadikatül Cevami, kitabele~'in-. 
den bir kısmının suretleri ile beraber 
bu cami hakkında şunları yazıyor: 

"Banisi cennetmekan Sultan Ab
dülhamid Han aleyhürrahmetü vel 

gufran hazretleridir ki İstavroz Sa
rayının Hırkai Şerife hucresi dairesı 
mahalleine bir minareli olarak bina 
buyurmuşlardır, ve cevamii selatini 

saire tertibi üzere cümle levaz·ımatı 
tekmil olunarak iki imam ve bir ha-

• 

A 
ij 

iSTANBUt. 

Beylerbeyi Camii hakkında yazı yazan
lar hep Hadikanın bu kaydine bağlı kalmış
lar, Sultan Mahmudun ilave ve tadilatını ye
rinde tedkik etmemişler, ve bu arada daima, 
bu. padişahın bu camiie bir r.ıinare ilave 
ettiğini söylemişlerdir. Aslında ise Sultan 
Mahmud, denizden bakıldığına göre sağ tara
fa,· Beylerbeyi İskelesi tarafına düşen eski 
tek minareyi· yıkdırmış, camiin denize nazır 
cebhesinin iki yanına · halen görülen minare
lerin her ikisini de yeniden yaptırmışdır, öy
leki, Birinci Abdülhamidin eski minaresinin 
yeri dahi bugün iskele tarafındaki minare
niıı yerinde değirdi. 

Bugün görülen · her iki minarenin Sultan 
Mahmud tarafından yapdırıldığını bildiren 
uzunca bir kitabe dahi mevcud olduğuna gö
re Hadika müellifinin bu yazıyı görmemesi 
ve yukarıda arz ettiğimiz hataya düşmesi ga
ribdir. 

Camiin yüzü denize karşıdır-, Zamanımız
daki görünüşü ile, camiin önündeki geniş 

Beylerbeyi Camii 

camii şerifi tamir ve tevsi, ve kağir 
bir iskele ile bir muvakkithane dahi 
ilave buyurmuşlardır. 1235 şevvali

nin ibtidasında _tecdidine şuru olun
mağla 1236 senesi tekmil olub küşad 
olunmuşdur». (B.: Beylerbeyi Sahil 
Sarayı). 

(Ressıım Hüsnü Beyin Bedıl.yi Asari Osmaniye 
adlı eserinden) 
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mermer rıhtımdan evvela bir iç harem avlu
suna girilir. 

Sultan Mahmudun tamir ve tadilatından 
bahseder iken Hadika'nın kagir iskele dediğı 
camiin önündeki geniş mermer rıhtımdır. 

Son cemaat yerinin önünde- bulunan· iç 
harem avlusunun üç tarafını çeviren duvar 
da rıhtım ile beraber Sultan Mahmud tara
fından yapdırılmışdır. Tabirimiz zannederiz 
ki yerindedir, camiin dış haremini geniş mer-

_mer rıhtım teşkileder. 
İçinde asırdide bir dişbudak ağacı bulu

nan iç harem avlusunun etrafındaki duvar 
için hiç tereddüd etmeden abidevi bir eser
dir diyebiliriz. Denize bakan yüzü, ortada 
bir büyük kapu ile iki yanında altışardan 12 
büyük pencere; yan yüzleri de, keza ortada 
birer büyük kapu ile iki yanlarında üçerdı::!n 
altışar büyük pencere ile bezenmişdir. Pen
cereler güzel işlemeli demir çubuklarla ka
panarak tezyin edilmişdir. Bu duvarlar, İkin
Ci Sultan Mahmudun istanbulda Çenberlitaş 

· civarındaki azametli türbesinin · yanındaki 

haşmetli hazire duvarının azıcık daha mute
vazı bir benzeridir. İki yan duvarın, kapuları 
ile cami binası arasında kalan kısımları üze
rinde birer fevkaanı oda bulunuyordu; bu 
odalar iç hareme doğru çıkıntılı olup bir 
yandan duvara, iç harem avlusunda da mer
me_r sütunlara oturtulmuşdu. Hiç bir suretle 
izah edilemez, ancak barbaıtca bir tah
rib eseridir diyebiliriz, bu iki oda, altlarında
ki duvar parçası ve mermer sütunlarla bera-
ber yıkılarak kaldırılmış, yan kapular da 
battal edilerek bu yıkık kısımlar bir geçid 
haline getirilmişdir. Yıkılan yerlerin mer
merleri rıhtımda durmaktadır. 

Yukarıda zikrettiğimiz ulu dişbudak 

ağacının gölgelendirdiği camiin iç harem av
lusu, 1961. yılı haziran ayındaki ziyaretimiz
de, büyüklü küçüklü sandal, kayık, motor 
tamirhanesi, adeta bir kalafat yeri haline ge
tirilmiş bulunuyordu. Yar ve agyar gözleri 
karşısında hüzün verici bir laubalilikdir. 

İkisi battal edilmiş bu üç büyük kaputla 
kitabe yokdur, yalnız deniz tarafındaki mer
kezi kapunun. dış yüzünün üstünde bir ma
dalyon içinde İkinci Sultan Mahmudun tu
rası nahtedilmişdir. 

Deniz tarafından bakıldığına göre cami-

in sol minaresi kaaidesi ile bir · şahıs mülkü
nün duvarı arasına da, yine İkinci Sultan 
Mahmud tarafından bir duvar çekil~işdir, 

bu duvarın arkakası camiie aid ikinci bir ha
rem avlusudur. Bu duvar da, camiin son ce
maat yeri önünde, yukarda tarif ettiğimiz iç 
harem avlusunun etrafındaki duvarın bir yan 
parçasının aynıdır, bir büyük kapu ile ~ki 
yanında üçerden altı büyük pencere ile be
zenmiş abidevi bir duvardır. İkinci Sultan 
Mahmudun Beylerbeyi Camiini tamir ve tev
şiinin, ve dolayısı ile camiin yeni iki _minare
sinin kitabesi işte bu kapunun üzerine kon
muşdur ve Hadika müellifi tarafından görül
ni.emişdir. Kitabenin sureti şudur: 

En üstde Sultan Mahmudun Turası 

(Beyzi bir çerçive L;inde) • 

Cennetmekan Sultan Abdülhamid Han 

itsün Bekaada devleti neclile ütihar 

Bir padişaha itmedi hayrülhalef Hüda 

. Mahdumu azamı gibi şevketlü şehriyı\r 

Hayra.tını mükemmel idüp nuri didesi 

Oldu hayratını mükemmel id,üp nur! didesi 

Oldu hayatı saniye mazhar o ta.cidar 

Çıkdıkca Ar,a ya Rab ezanı Muhammedi 

Olsun minirı şevketi dünyada berkarar 

Ref eyleyüb atikini tarihini didim 

"Mahmud Han yapdı bu mabede iki minar" 

(1236) 

Tarihde bir ta.miye vardır, şöyle ki, tarih 
mısra.mm arab asıllı Türk harfleri ile 28 ha;: 
finin ebced hesabı tutarı 1237 dir, yanı kita
bedeki rakamlı tarihden bir fazladır. Şair 
"ref idüb atikini" diyor; atik, eski dediği yı
kılan eski minaredir, minare şeklen elif har
fine benzer, bu sözü ile tarih mısrasını~ tu
tarından elifin, yani elif harfı karşılığı. olan 
"1" rakamının çıkarılacağını söylüyor ki o 
takdirde inşa tarihi olan 1236 tam olarak bu
lunur. 

Minareler ince, taş gülahlı, gövdeleri 
oluklu, ve kaideye oturan alt kısımları soğan 
şeklinde kabarıkdır. . 

Sultan Mahİnudun Beylerbeyi Camiinde
sair ilave ve tadilatı şunlardır: 

Deni,zden bakıldığına göre sol tarafında
ki minarenin yanına büyük bir hünkar dai
resi yaptırmışdır. Bu daireye, denizden gelin
diğine göre, yukarda, üstündeki minare kita-

. besini naklettiğimiz kapudan ge~ilerek _giri-



lir. Karadan at ile gelinmiş ise, arkada Yalı-
boyu cad_desi üzerindeki büyük bağçe kapu
sundan geçilir, ki bu kapunun yanında bir 
de binek taşı bulunmaktadır. · 

Kesme taşdan iki duvari, yine kesme 
~a'.şdan beş paye arasına atılmış dört kemer 
üzerine oturtulmuş olan bu hünkar dairesine 
evvela üç parça halinde beşer altışar basa
maklık taş merdivenler, sonra geniş bir ah
şab. merdivenle çıkılır. Dairenin zemini ve 
tavanı ahşabdır. 1961 yılı haziran ayında bu 
hünkar dairesi yürekler sızlatıcı bir şekilde 
harab, tavanla tabanı nerede ise çökmek üze
re idi. Yer yüzünde hiç bir medeni ülkede bir 
mabedin bir; parçası bu şekilde bırakılmamış
dır. 

Hünkar dairesinden, camiin denize karşı 
elan son cemaat yerinin üstüne rastlayan bir 
koridor salona geçirilir, ki, yukarda kaydetti- · 
ğimiz .ziyaret tarihinde burası da sori derece 
harab halde idi. Bu koridor salonda iki kapu 
vardır, biri camiin üst kat kadınlar mahfili
ne, biri de hünkar mahfiline açılır. 

Birinci Sultan Abdülhamidin yapdırdığı 
mekteb, yukarda tarif ettiğimiz, koridor sa
l~nun yeri idi, ki camiin son cemaat yerinir:. 
üstüne gelir. Sultan Mahmud babasının mek
tebini camiin içinden kaldırmış, mekt~be ca
mi civarında yapdırttığı muvakkithanenin 
yanında yeni ve mükemmel bir- bina inşa· 
. ettirmişdir. 

Sultan Abdülhamidin cami içindeki 
:ı;nektebinin kapusu; camiin çarşı boyu yol 
üzerindeki sağ yan kapusunun · yanında idi, 
ınekteb kapusunun yanında da Sultan Mah
mudun kaldırdığı eski tek minarenin -kapusu 
bulunuyordu; ve me~tebe bir taş merdivenle 
çıkılıyordu. Mekteb cami içinden kaldırılır, 

ve tek minare de yıkılir iken bu kapular 
muhafaza edildi. Mektebin merdiveni, yeni 
yapılan sağ minareye daha uygun düşdüğü 

ıiçin eski mekteb kapusu bu minarenin kapu
su oldu, eski minarenin merdiveni de ibtal 
~ildi. Fakat, yeni sağ mınarenin kapusu 
olan eski mekteb kapusu üzerindeki eski 
mektebin kitabesine dokunulmamış ve bir . 
hAtıra olarak yerinde bırakılmışdır, bu kita
benin sureti şudur: 
et,hi şahdnı dehr Abdülham.idtn hüsnl eltı:'i.fı 

~ ne hatm tdlne-e ili taııllü'ttırA.hı Kur'ıµıı 

Tulu itdi derılııe ınihirveş tarihi cevherda.r 

· Münevver mektebi nev meşriki envari fürkaaııı 

1961 de hünkar mahfili de çok harab bir 
halde idi. Mah1ilin cami salınma · bakan iki 
cebhesinde altın yaldızlı gaayet güzel pir 
tunc şebike vardır; mihraba teveccüh edildi
ğine göre bu şebikenin sağa düşen yanı düz, 
cebhe tarafı iki yan parçası içeriye, orta par-
çası dışarıya mukavves çıkıntılıdır. Mahfilin, 
tek satır halinde, güzel bir talik hat ile fırdo
layı ahşab bir pervaz üzerine yazılmış tarihı 
şdur: 

Cenabı hazreti Abdülhamid Harun kim 

Cihane himmet ü lutfi şehanesi mebzul 

Vücôdu mı\yei cu.d ü keremdir afake 

Müdam tab'ı hümayunu hayr ile meşguul 

Fürô.gi himmet ü nu.rl teveccühü idicek 

Bu caygahı felek asitan üzre şümul 

Yapıldı yümn ile oldu bu camii va.la 

Mekanı pak mabed mahalli hüsnü kabul 

Olur karini icabet duası bi şübhe 

Hulôs ile kim ider bu dergeh içre duhul 

Ne pak dergehi ali ki makaamı anın 

Sezayi ahseni tahsin ehli fehmü ukuul 

(Burada iki beyit okunamayacak · derecede -

bozulmuşdur). 

Seriri saltanat de safa ile ya, Rab 

Muammer eyle o şahı benô.ri _ paki Resul 

Didi Reşidi duagô bu resme tarihin 

"Hamid Hanın ola Hakka ma.bedi makbul" 

p92 

Bu güzel talik yazı devrin eşsiz üstadı 

Mehmed Esad Yesari Efendinin imzasını ta
şımaktadır. 

Bu hünkar mahfilinin eşsiz bir hususiye
ti, tarih beytinin altında iki yanı ahşab sü
tunlu bir çerçive içinde tahta üzerine yapıl
mış yağlı boya bir ma_nzara tablosunun bu
lunmasıdır. Maalesef'bir imza taşımayan bu 
tablo için, modern türk resminin onsekizin
ci asır sonlarında yaşamış riıechul bir mübeş
şirinin eseridir diyebiliriz. 

Hünkar mahfilinin şebike panotları ara
sında dört ince ahşab sütuncuk vardır, ki sü
tunların keza tahtadan yapılmış olan başlık
lan, tari~ kitabesini taşıyan ahşab kornişin 
aralarına düşer, bu sütun başlıkları üstüne 
de yine talik hat ile sağdan sola sıra ile "Ya 
Allah", "Ya Aziz", "Ya Muin", "Ya Gafur" 
y azılm ışldır. 
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Hünkar mahfilinin eski kapusunun üze
r'üıdeki tarih ki ta.besi şudur: 
İbadetgahi vala -mahfili sultanı alişan 

Bu tarhi pak ile hüsııi hitama ol~cak vasıl 
Yazıldı cevheri tarih Tevfikaa bu dergaha 

"Saadetle şehinşahe hümayun ola bu mahfil" 

1192 

. Yukarıda tarl'ı ettiğimiz iç harem avlu
sundan camiin son cemaat yerine köfeki ta
şından 11 basamak merdivenle çıkılır; bu 
merdiven, bir yarım daire içinde beş dılı'lı 
olarlık yapılmışdır, yani dörde ikırılan bir 
yelpaze şeklindedir. 

Son cemaat yeri altı mermer sütün üze
rine atılmış, kenardakilerin ucları dıv~rlara 
dayanır yedi kemerli bir revak ile örtülüdür. 
Ortadaki kemerin içinde ve revakın denize 
bakan yüzünde, bu camii şerifin Birinci Sul
tan Abdülhamid tarafından anası Rabia Sul
tanın ruhuna ithaf ile yapdırıldığını beyan 
eden kitabe bulunmaktadır; metni şudur:· 
Riıhi_ ili güheri valide sultan içün 

Kasri Firdevs gibi hazreti Abdülhamid 

Yapdİ ~u camii piki ide ecrin isal 

O şebin validesi Rabie Sultana· Mecid 

Deniz tarafından bakıldığına göre camiin 
ccbhesinde, bu kemerlerin üstünde eski mek
tebin yedi penceresi görülür ki halen bu pen
cereler, son cemaat yerinin üstünde, yine yu
karda tarif ettiğimiz koridor salonu aydın
Iavnaktadır. 

· Sütunların arası 'camekan ile kapatılmış
dır, merdivenin üst başında, orta iki sütunun 
arasında bulunan kapu da bu satırlaı;ın ya
zıldığı sırada kullanılmamakda idi,· camii 
çarşı boyundaki yan küçük kapusundan giril
mekte idi. Dolayısı ile, zemini altışar köşe_li 

tuğlalarla döşenmiş olan son cemaat yeri de 
metruk ve perişan bir halde idi. Tuğlaların 

arasından kartal eğrilti ot,lari bitmiş ve son 
cemaat yerini adeta yeşil bir hasır halinde 
örtmüş idi. 

Camiin ikinci kitabesi, mabedin son ce- , 
nı.aat yerine açılan büyük giriş kapusunun 
son cemaat yerine bakan dış yüzü takı üstün
dedir, metni şudur: 
Revnakı kürsü şihi ziverl mlhrıibl din 

Camii cümle mehamid ydnl Han Abdülh4mid 

Ol şeblnşahi zaman kim daverıinı dehr olur 

Pi~gahl tQahflli devletinedbında abld 

Ziri ,,aıa kublİei hıfzmdıı dünya müsterih 

Babı dergahı mnallasında alem müstefid 

Bahri cudinden kenarı aleme çıkdı yine 

Bir dilara bi muadil dürri yektayi mezid 

Yani yapdı sahili deryade bu nev camii 

Kim bu· tarhı dilküşayiyle cihan içre vahid 

,ı\hteran ayni kana.dili ziya efşinıdır-

Simü zerden mihrü meh ivizedir surhü sefid 

Şem'i mihrabınd~n eyler mah envı\r iktibas 

Kuhl ider · heb diıdei kandilini necmi saitl 

Subhi sadık gibi açıldıkca babü revzeni. 

Padişahi alemi handan ide Rabbi mecid 

Hak Teali nice böyle hayre ·teviik eyliye 

Tahtıgahi .s:,ı.ltanatda eylesün ömrin meıid 

Baği ilhamı. ilahiden meşanıı tab'ıma 

Buy bahş oldu iki_ mısra misali müşkbid 

Her blri oldu hesab olunca tarihi ianıam 

Oldular elhak Afifi hiisn ile beytİilkasid 

"Kibeyi yad ettirir dilcu mekan oldu hele" 

H. 1192 

·.' 

"Mabedi matbuu ııev bünyidJ Han Abdülhamid'' 

H. 1192 

Camiin üçüncü kitabesi, Y~lı boyu cad
desi üzerinde bulunan - kap unun · üstünde ve 
caddeye bakan yüzündedir, metni . şudur : 
Padişahı heft kişver maili Aşari ha.yr 

Ya'ni zıllulahi adi arayi Han Abdülhamid 

Asri pür nasrinde ol şalıi mekarlm küsterln 

Alemin el'an leylü kadr ü yevmi subhl id 

Taht~ ali bahtı osmaniye calis olalı 

Hayrü birri nev beııev olmakda sı_dklle mürid 

Oldu ihya himmeti şahane ile .bu mabat 

Vadii heyhat iken şehr oldu mamiırü cedid 

Eyledi büu,yild bir cı\mi ki eııvari Büda 
· Haricinden olmada meşlıudi a.hritr ü anid 

Çünkl zabti sal bir şeyi : mühimdir ııı cerem 

Eyledi mektubi Nılmık hendesi fikl'i se.did 

Geldi bir hitif bu tarz üzre didi tarihini 

"Mabedi Isla.mı nev bünyıldi Han Al,dülhamhl" 

1192. 

Cadde üzerindeki bu bağçe kapusu, ca
miin en büyük kapusudur, iki yanında, kur
na tekneli birer küçük çeşme vardır, ikisi de 
susuz ve lülesizdir, kapunun tahta kanadları 
da çok köhnemişdir. Camiin deniz tarafında
ki asıl medhali gibi, kara tarafındaki bu bü
yük kapı da, 1961 de kapalı, muattal idi. 

Zamanımızda Beylerbeyi Camiine, Bey• 
lerbeyi. Çamlıca caddesinin deniz tarafındaki 
çarşı boyu ilk parçası üzerindeki yan kapu-
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sundan girilir. Camiin bu kısmı önünde, yol
.dan sekiz basamak taş merdiven ile çıkılır 
bir avlu-sundurma vardır; bu avlu-sundur
ma caddeden, üzerinde demir çubuk kafesli 
yedi pencere bulunan bir duvarla ayrılmış

dır; bu duvarda, sundurma avluya çıkan taş 
merdiven başında bulunan bir kapunun ke
meri üstünde ve kapunun sokak yüzünde Ca
mii~ dördüncü kitabesi bulunmaktadır ki 
metni şudur: 
Muktedayi ehli sünneti dadger 

Şahi sahibi cud Han Abdülhamid 
.Şehrlyari feyz bahşa kim olur 

Birrü ihsanından alem müstefid 

İşte ezcümle misali lutfudur 

Bu dilarii camii hub ü cedid 

Tarhi takribi sürur eyler dile 

Kıt'ai cennet disem olmaz ba.id 

Aksi kandili minarın dir gören 

Abe düşmüş bir dizi akdülferid 

Mü'minine secdegah oldukca. bu 

Sayei ikbalin et ya Rab medid 

Dere olub bir beyti cevherdarda 

İki tarih oldu ey Sermed bedid 

"Rahi Hak.da hayr niyyet eyleyüb" 
. 1192· 

"Mabed ihya etti hakkaa Han Hamid" 

1192 

Devrin seçkin kadın şairi Fıtnat Hanım 
da Beylerbeyi Camiinin inşasına bir tarih 
söylemiş, fakat, bir kadın ~aleminden ~ıkmış 
manzutnenin· cami kapularından birine ko
nulması o zamana ~adar vaki olmadığından 

bir levha halinde padişahın Bağçekapusun-
. '· . 

daki imaretinde mütevellilere ı:nahsus oda-
nın tluvarına asılmışdı, metni şudur: 
Muktedayi cümle şaban imamı müslimin 

_şem'i mihrabı hilafet Hazreti Sultan Hamid 

Camii lutfu mürüvvet hamil dini mübin 
Tabii şer'i münif ü sayei Rabbi Mecid 

· Şanü şevket hizmetiyle eyledi kesbi şeref 

intısı\bı dergehiyle fahrider bahtı sa.id 

Öyle sultanı Skender şevketin olsa seza 

Bentleri dergehi ı\lişanı Harun Reşid 

Eyledi ihlas ile evkaatını hayrata sarf 
Mazharı tevfik o şahinşahi danayi ferid 

Mevkiinde hasbeten lillah bünyad eyledi 

.S•dkı nlyyetle bu gune camii pak ü cedid 

Habbezi ııev camii ruşen ki yer yer olmada 
•Sicidhıe niıri · iman pertevi rahmet bedid 

Kim derıininde hulus ile idenler ref'i yed 

Kefi desti davetin bulmakda bir İıakdi ümid 

Beş vakitde farzı zimmetdir duayi devleti 

Hak ide şehzadeganıyle heman ömrün mezid 

Tahti devletde .saadetle Hüdayi lemyezel 

Sayesin furki ~nama haşredek kılsun medid 

Zevkü şevk ile ide Hak saltanatda müstedam 

Ruyi rahat görmeye devrinde hiç hasmı anid 

Eyleyiib adilerin makhur Hak izzücel 

Zati zişanm ide her dem ha.talardan ba.id 

Kıl duayi devletin vasfi hümayunu muhal 

Eyleme beyhude ey hame yeter fÜft ü şeİıid 

Ömrü izzü şevketin, her dem füzun idüb nice 

Böyle hayrate muvaffak eyliye Hayyü Mecid 

Fıtneta tarihi itmamın bu mısra'la. didim 

"Mil'miİıine cayi rahmet mabedi Sultan Hamid" 

Beylerbeyi Camiinin mimarının kim ol
duğunu bilmiy.oruz; bir padişah hayratı ol
duğuna göre o devrin hassa baş mimarinin 
eseri olacağı şüphesizdir; camiin yan-ında 

XVIII. asrın en gü,zel yapılarından biri olan 
Beylerbeyi Hamamının da o zatin eseri ol
duğu muhakkaktır. 

Beylerbeyindeki bu hayra.tın bina• emin
liğine şehremini hafız Elhac Mustafa Efendi 
tayin edilmişdi, ki bir sene evvel .Birinci Sul
tan Abdülhamidin İstanbulda J3ağçekapusun
da yapdırtdığı türbe, medrese, imaret ve se
bilinin de bina eminliğini yapmışdı. 

En basit çizgileri ile tarif edilirse, Bey
lerbeyi Camii, kesme taşdan dört d.uvar üze
rine oturtulmuş bir büyük kubbeden ibaret
tir; kubbe kasnağı sekiz köşeli bir kaideye, 
o da dört duvarda dört büyük kemer ile kö
şelerdeki dört küçük yarım kubbeye dayanır. 
Yalnız kıble tarafındaki kemerin altı boş, 

oyukdur, mihrab, bu boşluğun altında ileriye 
doğru bir çıkıntı yapan .bir sofadadır, bu so
fanın üstü de bir büyük yarım kubbe ile ör
tülmüşdür. 

1 

Büyük kubbenin göbeğine gilzel bir 
sülüs hat ve pek ustaca bir istif ile ~•Ya Kaa
diyül hacat, Ya Samiül esvat, Ya Mücibüd 
deavat, Ya Refiüd derecat" tazarru hitabları 
yazılmışdır. Kubbe kasnağının alt kısmında 
da, fırdolayı bir korniş halinde,· kuzguuni si
yah zemin üzerine altın yaldız ile ve yine 
çok ~üzel · bir sülüs hat ile . «Esmai Hüsnb 
yazılıdır·. Bu yazılar 1945 yılında hattat Ha
lim Bey ile iki müstaid genç talebesi tarafın-
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dan eski asıllarının aynen kopyası olarak ya
zilmışdır; asılları Yesar(M-ehmed Esad Efen
dinin idi, eşsiz şaheserlerdendi. Esmai Hüs
na yazısı için, beş vakit namazını bu camide 
kılan müted-eyyin bir beylerbeyli-; "Bu yazı
nın aslı tahta üzerinde idi, oradan aynen 
kopya edilerek kubbe kasnağı duvarına alın
dı, sökülen yazılı tahtalar da gaaliba muat
tal duran son cemaat yerine atıldı, orada çü
rüdü, yok oldu, müzelik bir sanat eseri idi" 
demişdir ki pek hazindir. Bu da aydın ola
rak gösterir ki, vakıflar umum müdürlüğü 
kadrosunda bina yapan, tamir eden, restore 
eden mimar ve mühendislerin bulunması 

kafi değildir, bu kadroya arkeoloğların gü
zel sanatlar bilginlerinin de alınması lazım
dır .. 

Beylerbeyi Camii, yılını tesbit edemedik, 
Sultan Abdülaziz devrinde de bir tamir gör
müşdür; bu tamirde, tahminirrı:ize göre, mfh
rab sofasının iki yan duvarı ve mihrap du
varı kısmen çinilerle kaplanmışdır; bu çini
lerin bir kısmı gaayet çirkin italyan çinile
ridir, bir kısmı da gaayet güzel ve son dere
cede kıymetli XVI. ~ XVII. asır işi türk çini
leridir, bu türk çinilerinin, belki de istanbui 
dışında, eski bir yapıdan sökülüb buraya kon
dukları aşikardır. Mihrabın üstünde de tah
minen 0.80X0.80 eb'adında küçük kareler
den mürekkeb yazılı bir pano konulmuşdur, 
bu panonun bir daire içindeki yazısı Sfırei 

İhlas'dır. 
Mihrab sofasının mihrab duvarında bu 

panonun üzerine rastlayan müdevver per.ce
rede alçılı tezyiQ.at içinde "Besmele" yazılı
dır. Yine ayni sofanın ikisi yan duvarlarda 
ve ikisi mihrab duvarın da buiunan dört fat 
penceresi de böyle alçı tezyinatlıdır, bunlar
dan da sağ pencerenin üstünde "Ya Cami", 
ortasında "Ya Mani"; sol pencerenin üstün
de "Ya Sami", ortasında Ya Nafi"; mihra
bın sağındaki üst pencerenin üstünde "Al
lah", ortasında "La ilahe illallah"; mihrabın 
solundaki üst pencerenin üstünde "Muham
med", ortasında "Resulullah" yazılıdır. 

Mihrabın _ :mermer alındığında da güzel 
bir sülüs hat ile "Küllema dahale aleyha ze
rekiyyel mihrab" yazılıdır. 

Minber ve vaiz kürsüsü ahşabdır, mahuı1 
ağacı kaplama üzerine fildişi kakmalı olub 

mihrabın sağında duran ayni üslubda bi~ 
mushafı.şerif çekmecesi ile beraber Şam işi~ 

dir, birer sanat eseri olmakla beraber cami_
in dilküşa havasına siklet". verir gibidirler. 
Minber tamire muhtaç duruındadır. Bunla
rın da Abdülaziz zamanında konduğunu zan• 
nediyoruz, zira o devirde pek rağbetde olan 
eşya benzeridirler. 

Mihrabın iki yanında buhtnan ikisi bü
yük iktsi küçük dört pirine şamdan Abdül
aziz tar~fından konmuş olub büyük şamdan
lardaki balmumlarının üzerindeki _levahcık
larda bu padişahın turası vardır. 

Camiin salınma döşenmiş olan · gaaret 
büyük bir Uşak halısı Mısırlı_ Prenses Fatm~ 
Hanımın Kavacıkdaki köşkünün salönu tçin 
dokunmuş olup Fatma Hanımın kızı ve · Ab
dürrauf Beyin- zevcesi Münire hanım tarafın
dan bu c~mie hediye edilmişdir._ 

Camiin büyük kubbesi ortasına asılınış 

olan billur avize de beylerbeyli Hasibpaşaza
de Hami Beyin hediyesidir. 

1957 mebus seçiminden az evvel Beyler
b~yi Camiinin sözde tamirine başlanmış,' son 
derecede harab hünkar dairesinin denize n~
zır ön kısmı açılmış, . seçimlerden sonra da 
arayıp soran olmamış, o açık yer de dört 
yıldanberi öylece durmaktadır, o ahşab kısım 
da gün günden çökmektedir. Minarelerin de 
sakat olduğu söylenmiş, ve müezzin efendi
lerin minarelere çıkması men edilmişdfr. 

Hulasa Boğaziçinin bu güzel e~~ri tez elden 
tamire muhtacdır. Tamirde iç harem duva
rının yıkılmış olan yan dıvar parçala:rınıi1 da 
yeniden · yapılması gerekir ki taşları,· rıhtı

mın dib köşesine yığılmış durmaktadır. Hal
kı arasında gayri müslim bulunmayan Bey
lerbeyinde bir camniin halk tarafından da 
bu derece ihmali herhalde izahı güç bir m~
seledir. Hele camiin rıhtım üstü iç haremini 
bir kalafat yeri halinde kullanmaları, kul-
lanmayanların da bu laübali tecavüze taham 
mülü sorulmağa değer .. 

Bibli Hadikatül Cevami, II; Ressam H~snü, 

Bedayii Asarı Osmaniye "Bayram Hediyesi"; N. 

Baylav, Celaleddin Germiyanoğlu ve R. E. Koçu, 
Gezi notu. 

BE\.'LERBEY1 CAMİİ BİNEK TAŞI -
Zamanımızda fstanbµlda sokak üzerinde kal
mış tek binek taşıdır; Beylerbeyinde Yalı--
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boyu Caddesinde, İskele tarafmdan gelindi
ğine göre ca~denin sol kenarında, camiin bü
yük bağçe kapusu yanındadır. Padişahlar bu 
camie atla geldiğinde bu taşda atdan inerler 
ve cami bağçesinden geçerek hünkar mah
fili önünde İkinci Sultan Mahmud tarafın
dan yaptırılmış hünkar dairesine giderlerdi; 
namaz döııüşünde de ata bu taş üstünden bi
nerlerdi (B.: Binek taşı) 

Bu binek taşı artık bir antika olmuşdur. 
Tarihini bilmez, milli hatıralara hürmet duy
gusundan ma}J.rum, sadece yenilik pudalası 
biri çıkar da, yol kenarında bu koca taş da 
niye duruyor diye, bu tek kalmış b~nek ta
şını kaldırır ise pek yazık olur (Haziran 
1961). 

BEYLERBEY( CAMİİNİN İMAMİ 
EFENDİ - Adını maalesef bilmiyoruz, ikin-. . 
ci Sultan Mahmud zamanında imamlık vazi-
fesinin şerefini, bu celalli padişahın masum 
bir istek ile de olsa, verdiği yersiz bir emre 
karşı; celadetle korunmasını bilmiş şah
siyet sahibi bir imam efendidir. ,Aşağıda

ki hatırayı, halen tek el yazma nushası İstan
bul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi dekan~ 
lık kütübhanesinde bulunan Cabi Sai.d Efen
dinin muazzam vekaayi namesinden alıyo

ruz: 
İkinci Sultan Mahmud hicri 12::!7 rama

zanının 23/24 üncü gecesi (30 eylfıl/1 ekim 
1812) kayık ile Beşiktaş da Dereağzı deni-
1.cn )'erde saray kapucularından Genç Ali 
Paşa zade İbrıiliim Beyin yalısı önünden ge
çiyordu. Yalıda teravih namazı kılınıyordu, 
· namazı kıldıran imamın sesi padişaha pek 
tatlı, pek haliıvetli geldi. Ertesi gece Beyler• 
beyi Camiine giden padişah, kapucubaşı İb
rahim Beye bir haseki göncI.ererek terav_ih 
namazı kıldırmak üzere güzei sesli imamı 
Beylerbeyine getirtti. O tarihde, eski İstav
roz Kasrı yıktırılmış ve bağçesi parçalana
rak eşhasa satılmış, Beylerbeyi sarayı heni.iz 
yapılmamışdı. Padişah bu :köye namaz için 
gelmiş di. 

Beylerbeyi Camiinin imamı itiraz etti: 
- _Ben bu camiin imamı iken ehli oldu

ğum vazifemden çıkarılmadıkça burada padi
şahımıza başkası namaz kırdıramaz ! . dedi. 

Silahdar Ağa ile diğer bendegan: _«İmam 
Efendi, size yine ikram oiunur, ihsanınızı 

alırsınız, şevketli efendimizin bu gece camie 
gelmesi bu imama teravih kıldırmak içindir» 
dediler ise ikna edemediler; o gece padişaha 
teravih namazını, müverrihin tab_iri ile ceb
ren ve kahren Beylerbeyi Camiin asıl ima
mı kıldırdı. Sultan Mahmud sesini beğendiği 
imamla teravih namazını ancak daha ertesi 
gece Beşiktaşda Tekerlek Mustafa Efendi 
Camiinde kıldı; fakat garibdir ki bu ima
mın sesi, iki gece evvel kayıkla geçerken 
dinlediği kadar tatlı gelmedi, fakat imama yi
ne iltifatı şahanede bulundu; 1500 kuruş ile 
bir boğç~ esvab ve çam.aşır verdirterek_: "Say 
üzre olsun! .. » (çalışsın) dedi. 

BEYI,ERBEYİ CİNAYETİ - Hicri 
1299 (M. 1882) de tüyler · ürpertici bir aile 
faciası, eşine rastlanmaz cinayetlerdendir. 
Beylerbeyinqe İstavrozda büyük bağçeli bir 
evde Sıvacı Osman Ağa· isminde •iri yarı, 

pençeli bir adam, Cemile ismindeki karısı ve 
yedi çocuğu ile otururdu. Çocukların en bü
yüğü bir kız, Emine, ikincisi de oğlan, Bed~ 
reddin idi; kaşı gözü yerinde ve eli ayağı 

düzgün bir genç olan Bedreddin Üsküdarda 
Taşçıbaşı Kahvehanesinde berber çırağı idi. 
Cemilenin Salih Efendi isminde bir ağabeyi 
vardı. Her neden ise, bir aile hoşm.idsuzluğu 
yüzünden Cemile ile Salih Efendi Osman 
Ağanın vücudunu ortadan kaldırmaya karar 
veriyorlar, bir gece derin uykusunda, Salih 
Efendinin elinde süngü. Cemile iİe kızı Emi
nenin ellerinde ekmek bıçakları, küçüklere 
de masa, sopa gibi. seyler veriyorlar, Bütün 
aile halkı Osman Ağanın üzerine çullanıyor
lar ve o dağ parçası adamı öldürüyorlar,· sal
la sırt edip çamaşır suyu döktükleri bağ~e
nin nihayetindeki çukura atıyorlar. 

Evlerinin karşı komşusu bir askeri kay
makamı imiş, gece uyanmiş, namaz kılmak 
icin abdest almıs. kollarını sile sile sofadan 
odasına doğru ,ıtiderken gozunun önünde 
kanlı bir kefen ile Osman Ağanın hayali be
lirmiş, kaymakam kendi ev halkını uyandı
rarak: "Kalkınız, komsumu_z Osman Ağaya 
bir seyler yaptılar .. " diye bağırmı$. Evlad 
ve iyali kendisini teskine çalışmışlar ise de 
dinl~memiş, sokağa fırlayup imamı. muhtarı 

uvandırmııc:. karakoldan da bir mikdar asker 
almts, birlikde Osman Ağanın kapusuna va..'. 
rıp zorla açdır:mışlar. Ellerinde kova ve des-
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ti ve süpürge ·kanları temizlemeğe uğraşan 

caniler güruhunu suç üstü yakalamışlar. 
Vak'a devrin gazeteleri ile neşredilince 

çok heyecan uyandırmıştı. Uzun süren mu
hakemeden sonra irili ufaklı kaatillerin hep
si mahkum oldular, yalnız· Bedreddin cina
yet gecesi evde olmadığını, Üsküdarda ça
lışdığı berber dükkanında yattığını isbat etti 
ve serbest bırakıldı. Salih Efendi Sinopa ka
lebend gönderildi, cezasını orada doldurdu, 
dönüşünde Darüşşefakaya kapucu oldu ve o 
vazifede öldü. Sinop Kalesinde, İstanbulu 

velveleye vermiş diğer bir .kanlı vak'anm fa
ili olan Altınvarakcı Nazmi'ye (B.: Murad
paşa Cinayeti) Salih Efendi anlatırmış ki 
derin uykusunda bir süngü ve iki ekmek bı
çağı darbesi yiyen Osman Ağa yatağından 
fırlayarak Salih Efendiyi kavramış, odadaki 
yüklüğün kapusuna öyle vurmuş ki, yüklük 
kapağı kırılmış, kaatil karşı duvara· çarpmış 
ve bir müddet yerinden kalkamamış, bakmış 
ki Osinan Ağa karısı ve çocukları ile boğuşu
yor, işi tamamlamak için tekrar fırlamış ve 
yaralı Osman Ağayı yere sermiş. 

Vasıf Hiç 

BEYLERBEYİ - ÇAMLICA YOLU -
1934 Belediye Şehir Rehberinin 26 numaralı 
paftasına göre, Beylerbeyi Köyünün en uzun 
yollarından biridir; Beylerbeyi Camii ile 
Beylerbeyi İskele Kahvehanesi arasında de
niz kenarından başlar, gerideki tepeye, kırlı
ğa doğru uzanır.Hemen lebi deryada Beyler
beyi İskele Caddesi ile kavuşağı vardır; köy 
içinde de Beylerbeyini bir taraftan Üskü
dara, bir tarafdan da yukarı Boğaza bağla
yan Yalıboyu caddesi ile bir dört yol ağzı 
yaparak kesişir. Köyden gerilere doğru yü
ründüğüne göre sağ kolda Papatya sokağı, 

Eskidibek sokağı, bir isimsiz aralık sokak ve 
Beylerbeyi - Küplüce Yolu ile birer kavuşağı 
vardır; hatta bu sonuncu sokak, Beylerbeyi 
köyü içinde Beylerbeyi İskele cad~esi üze
rinden başlayarak köy gerilerinde bu kavu
şak noktasına kadar uzanır' (B.: Beylerbeyi
Küplüce Yolu). 

Beylerbeyi - Çamlıca Yolunun en şenlik
li kısmı, deniz ile Yalıboyu caddesi arasında 
kalan ilk parçasıdır; iki araba genişliğinde ve 
pakettaşı döşeli bir çarşı boyu olup sahilden 
gelindiğine göre solda Cami, Muvakkithane, 

İkinci Sultan Mahmudun ihya ettiği mektı:,p, 
bu bina içinde Beylerbeyi geçlik yurdu, bir 
tezi ve köşede bir bakkal dükkanı v..ardır. 

Beylerbeyinin kıymetli abidelerinden ın.eıı--
. . p 

_ hur hamamı bu binaların ardında kalır, ha-
mama, bakkalın köşesinden sola dönünce, 
Yalıboyu Caddesi üzerineki kapudan geçi
lerek girilir. 

Sağda ise, Beylerbeyi iskele caddesi ka
vuşağı köşesinde köyün meşhur, lebiderya.
da bağçeli iskele (Boğaziçi) kahvehan~ 
vardır, onun yanı boyunca da sıra ile mana'1, 
kasab, bakkal, manav, bakkal, manav, qçi 
dükkanları ile bir kahvehane dizilmişdir. 

Yalıboyu caddesi üzerinde köşede üç katlı 

kagir bir bina vardır. 
Beylerbeyi - Çamlıca Yolu, . Y.altbq-.yu 

caddesini aşdıktan · sonra kavisler çizerek dik 
leşir, Beylerbeyi~Küplüce yolu kavuşağınpan 
sonra çayırlar arasında bir kır yolu olur, 
Tomruk suyuna kadar gider. 

Yolun bu ikinci kısmı üzerinde ik~· 
üçer katlı ahşab ve kağir, beton . e.vler, ve 
bunların arasında da birer manav, hakka{ 
dükkanı ile bir kahvehane ve bir marangoz 
atölyesi görülür. 

:Papatya sokağı kavuşağı köşesinde Bi
rinci Abdülhamidin hayır eseri üçüzlü cı;eş

ıne vardır;, bu çeşmenin iki yan lülelerj ko
parılmış, yerleri tıkanmış, su yalnız orta Jü-• 
leden akmakda idi (ekim 1960). 

ıiakkı Göktürk 

BEYLE~BEYİ ÇAYIRI ÇIKMAZI -
Beylerbeyinde Küplücededir. Beylerbı:ıyın 

sokağı üzerinde, bir araba girebilecek geni~n 
likde, kabataş döşelidir. İkişer kştlı bağçeli, 
bağçesiz, ahşab ve beton evleri mutevaz.ı ge
lirli· aile meskenleridir.ı Sokağın bitiminde 
sağda çayır, solda mezarlık vardır (ekim 
1960). 

Hakkı Göktiirlc 

BEYLERBEYİ ÇAYIRI SOKAÖI -
Beylerbeyinde Küplüce semtinin sokakların
dandır; Beylerbayırı sokağı ile Beylerbeyi~_ 
Çamlıca yolunun gerileri arasında uzanır; 

Beylerbeyi Çayırı Çıkmazı, aslında bu soka
ğın, Beylerbayırı sokağını aşarak mezarlığa 

doğru bir devamıdır. Bir araba geçebilecek_ 
genişlikde, kaba taş döşelidir. 1-13 v~ 2-16 
kapu numaralarını taşıyan evleri, ikişer 
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katlı, ahşab ve beton, bağçeli bağçesiz, mü~ 
teva.zı gelirli aile meskenleridir. Ekim 1969.) 

Hakkı Göktürk 

BEYLER.BEEYİ HAMAMI'- Beylerbe
yinde, Beylerbeyi Camiinin hemen arkasında; 
Avlu kapusu Yalıboyu Caddesi üzerindedir. 
Onsekizinci Türk hamamlarının en güzelle
rihden biri olub Cami ile beraber hicri 1192, 
miladi 1778 yılında yapılmışdır, mimarının 

kim olduğu- bilinmiyor, bir padişah kesesin
den yapıldığına göre o devrin hassa mimar

. başısının eseri olacağı muhakkak ise de o 
tarihlerdeki mimar başının adi öğrenilemedi; 
bir tek hamamdır. 1961 de ayni zamanda 
mülk sahibi olan Bay Feridun Ersözlü tara
fından işletilll1ekte idi; münevver bir zat 
olub sahibi olduğu hamamın yüksek sanat 
kıymetini tamamen müdrik idi. Beylerbeyi 
Hamamı, Üsküdardan Beykoza kadar, Boğa
ziçinin Anadolu yakasında -biricik hamam 
olarak kalmışdır; bu yakad.aki köylerin he
men hepsi ayrı ayrı planda ve güzellikde bü
tün hamamları türlü sebeb ve behanelerıe 

yıkılmışlardır ki isimleri mechul kalsa dahi 
yıkan ve yıkdıran eller kıyamete kadar la
netle anılacaklardır. 

Beylerbeyi Hamamının murabbaa yakın 
mustatil şeklinde olan zemini mermer, yük
sek ahşab tavanlı ve tavanı , ahşab fenerli 
camekanının, taş döşeli bir avluya açılan ka
pudan girildiğine göre, .sağ tarafda biri bü
yük üçü küçük, solda dört küçük ve karşıda 
iki küçü.k soyunma locası vardır ki hepsi 

camlı ahşab bölmeler içine alınmışdır. Kapu
dan girildiğe göre sol tarafda yine camlı ah
şab bölme halinde hamamcının yazıhane-_ 

odası bulunmaktadır, ayrıca karşı tarafda 
bir soyunma locasının önüne bir tezgah ya
pılmışdır. Yine oradaki soyunma localarının 
arasında kahve ocağı bulunmaktadır, civar 
çarşı boyu, kahvehaneler de çok olduğu için 
işletilmiyor, temizlenmiş muattal duruyordu. 

Asıl hamama, avlu kapusundan girildi• 
ğine göre sola düşen duvarda buiunan kapu-
dan girilmektedir, soğukluğa açılan bu kapu
n un sağ yanı_nda geniş mermer tekneli bir 
çeşme vardır . 

. Soğukluk üç kısma bölünmüşdür. Ortası 
geniş bir tonos ile örtülmüşdür. Sağda büyük 
bir kemer vardır, bu kemerin altından ikin
ci bölüme geçilir ki burada · araları dıvarla 
bölünmüş tek kurnalı bir temizlenme hücre-

- si ile yine tek kurnalı küçük bir soğuk hal -
vet vardır, temizlenme yeri beşik kubbe He. 
soğuk halvet ise, orta kısmının üstündekine 
amud bir tonosla örtülüdür. 

Soğukluğun solu,nda ki üçüncü kısımda 
küçük bir aralıkdan girilen iki ayak yolu ile 
kapusu orta kısmına açılmış ve bir beşik 
kubbe ile örtülmüş yine tek kurnalı ikinci 
bir soğuk hş.lvet bulunmaktadır. 

Harare de iç içe iki kısımdır; birinci kı
sım dar uz.un bir koridorun iki yanında orta 
sıcaklıkda iki büyük halvettir, soldaki halvet 
üç kurnalı, sağdaki halvet dört kurnalı ve 
her ikisi yarım- küre kubbeler, ile .örtülüdür. 

Beylerbeyi Hamamı 
(Plin: Hüsnü) 
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Harareniıi ikinci kısmı yanlamasına bir 
mustatil şeklinde olub ortada sekiz köşeli bir 
göbek taşı vardır, büyük bir kemerle· ikiye 
ayrılmış olub solda yarım küre bir kubba al
tında dört kurnalı bir sofa, sağda da yarım 
küreye yakın beyzi bir kubbe altında te
ker kurnalı iki sıcak halvet vardır. 

İç manzarasını imkan ölçüsünde tarife ça
lışdığımız Beylerbeyi Hamamının bir e_Şi bu
lunmayan bu planının müstesna bir güzelliği 
vardır ki ancak gözle görmek gerekir; eski 
yazarların tabiri ile hakikaten bir · hamamı 
dilküşadır. 

Bay Feridun Ersözlü tarafından pek te
miz bakılan Beylerbeyi Hamamı pazartesi, 
salı, perşembe ve cumartesi günleri sabahle
yin ona kadar erkeklere, saat ondan akşam 
beşe kadar kadınlara, akşam beşden ona ka
dar tekrar erkeklere; pazar, çarşamba ve 
cuma günleri de bütün gün erkeklere ınah
susdur. Bir natır, bir dellak, bir külhancı ki 
ceman üç· müstahdemi var idi (Haziran 
1961), 

BEYLERBEYİ İSKELE CADDESİ 
Beylerbeyinde Beylerbeyi Camii önünde 
Beylerbeyi - Çamlıca Yolun ile Abdullahağa 
Caddesi arasında uzamr, Arabacılar sokağı 

ve Beylerbeyi - Küplüce yolu ile kavuşakları 
vardır. Cami tarafından yi.iründüğüne göre 
sağda meşhur kahvehane bağçesi ve ikinci 
Sultan Mahmud Çeşmesi görülür (B.: Bey
lerbeyi İskele kahvehanesi; Beylerbeyi İske
le Meydan Çeşmesi); sonra Vapur İskelesi· 

bulunmaktadU". Solda köşede, adı geçen bağ
çenin kahve dükkanı, yanında bir lokanta, 
onun yanında berber, bir sütcü ve tatlıcı, 

onun yanında zücaciye dükkanları ile P.T.T. 
şubesi, omm yanında geçen asır yapısı üçer 
katlı, yarı yalı sayılır iki ahşab ev vardlr; 
caddeyaket taşı döşeli olup bu noktada mey
danımsı bir açıklık yapar; Beylerbeyi - Ki.i.p
lüce yolu kavuşağından sonra darahr ve sola 
doğru genişce bir kavis çizerek Abdullahağa 
Caddesine ulaşır. Yolun bu kısmında beton, 
yarı kagir yarı ahşab bir kaç ev ile bir pasaj, 
Hmıusi Muhasebe Beylerbeyi Şubesi bulun
maktadır ( ekim 1960) Hakkı Göktürk 

BEYLERBEYİ İSKELE KAHVEHANE
Sİ ~ Beylerbeyi İskelesi yanındaki kahve~ 
haneler, kadim istavroz has bağçesiriin 

parsellenerek · halka satılmasından ye böy
lece Boğazın bu noktasında kurulacak ve 
kadimden meskun etrafı ile sur'atle gelişe

cek bu yeni köye bir cami, bir hamam v~ bir 
de mekteb yapıldığı sıra kurulmuş,· açılmış
lar idi. 

Bundan ötürüdür kf; bu satırların yazıl· 
dığı 1961 mayısının haziran ayında Bey
lerbeyi iskelesi yanında ve lebideryada bulu
nan tek kahvehaneye 180-200 yıllık bir kah
vehanedir diyebiliriz. 

Dişbudak, meşe, çınar, akasya ve salkım 
ağaçları ile bezenmiş, onü rıhtım, deniz ke
narında bir bağçe ile, hemen ötesindeki çar
şı boyunda · bir ahşab Qükkandan ibaret; em
sali mahalle ve köy kahvehanelerine nisbetle 
büyük olan ve bir köşe başında bulunan bn 
dükkan ile bağçe arasında Beylerbeyi İskele
sisi caddesi geçer; bu kahvehaneye şöhretini 
kazandıran lebideryadaki bağçesi eski tarihi 
namazgahın yeridir, ki bu namazgah yanın
daki camiden asırlarca evvel, hatta İstanbu
lun fethinden bir asır evvel kurulmuş bir 
ibadetgah idi (B.: Beylerbeyi Namazgahı) . 

. Kah Boğazdan geçen gemileri, kah iskele 
mendireği üzerinden oltayla balık tutan ava
rE;. çocukları seyrederek, gözü dinlendiren· ye
şil renk ziyafeti altında ve deniz rüzgarının 
serinliği ic;inde, en yorgun kafaların huzura 
kavuşduğu hakikaten dil küşa ve ferahfeza 
bir kahvehanedir. üstelik ocağında iyi .kan-
ve ve iyi çay pişirilir, demlenir ve iyi nar
güle hazırlanır. Bağçesinin ortasında İkinci 
Sultan Mahmudun yaptırdığı küçük bir mey
dan çeşmesi vardır (B.: Beylerbeyi İskele 
m('ydan Çeşmesi..) 

Bir sanat eseri çeşmenin de ayrıca süs
lediği ve su~'ıınu temin ettiği bu namlı kah
vehaneyi 1929 yılındanberi Bay. Muhsin 
Açık işletmektedir ki doğma büyüme beyler
beylidir; Dükka.nm üstündeki levhada, kah
vehanenin tescil edilmiş adı: «Beylerbeyi 
Boğaziçi kıraathanesi» dir. Oyun kağıdı bu
lundurulmaz, sadece tavla oynanır. 

BEYLERBEYİ İSKELE MEYDAN ÇEŞ
MESİ - Aşağı Boğazın Anadolu yakasında 
lebideryada en güzel kahvehanesi olan Bey
lerbeyi İskele kahvehanesinin diş budak, çı
nar, meşe, akasya ve salkım ağaçları ile be
zenmiş bağçesinin ortasındadır. Babasının 
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yapdırtdığı Beylerbeyi Camiini hicri 1235-
1236 (miladi' 1820) yılında tadil ederek ta
mir ettiren. ve 'bu hayır eserine bazı ilaveler 
yapan İkinci Sultan Mahmud tarafından, Ca
mi_in tamirinin hatırası olarak. yaptırılmışdır; 
usluplaşdırılmış yapraklardan başlıkları ile 
beraber tahminen üç metro kadar yüksekli
ğinde dört cebheli bir sütunu andırır serapa 
mermer bir çeşmedir; karşılıklı iki çebhesi 
lüleli ve tekneli, diğer iki cebhesi de düzdür, 
lülesizdir, suyu yalnız iki cebhesinden akı
tılmışdı; lüleli olan deniz ve kara cebheleri 
de öbür iki yanına nazaran azıcık daha ge
nişdir; üslfıblaşdırılmış yapraklardan ya
pılmış ve· bu yaprakların ortasında birer ma
dalyon içinde İkinci Sultan Mahmudun tura
sı. bulunan mermer başlık süsleri de yalnız 
bu geniş deniz ve kara yüzlerinin üstüne koıı
muşdur. 

Kara cebhesinin mermer teknesi, iki ba
şında su kabı konulacak sedleri ile sanduka 
şeklindedir ve çeşmenin bu cebhesi boyunca 
uzanır; 1961 yılı haziran ayında bu kara ceb
hesinin suyu ve dolayısı ile pirinç lülesi du
ruyordu; deniz cebhesinin ise suyu kesilmiş, 
lüLesi çalınmış, büyük ayna ta'.;mdaki lüle de
liği de ku~şun ile tıkanmış bulunuyordu; ki 
bu deniz cebhesinin teknesi de beyzi hamam 
kurnası şeklinde olub dört köşe bir sütuncuk 
üzerine oturtulmuşdur. Çeşmenin deniz ve 
kara cebhelerinin azıcık dar olan diğer iki 
cebheden bir farkları da, lü:lelerin konduğu, 
çeşmeyi hemen bütün yüksekliğince kapİa
yan ayna taşlarının tatlı bir kavis ile dışarı 
doğru kabarık oluşudUr. 

Mermere iki satır üzerine naht edilmis 
olan altı beyitlik manzum tarih kitabesi Ke: 
çecizade İzzet Efendinin, taşa geçirilmiş olan 
talih yazı da devrin büyük hattatı Yesatiza
de Mustafa İzzet Efendinindir. 

Kitabe çeşmenin üst kısmına fır dolayi 
bir korniş halinde konmuşdur, kara ve deniz 
cebhelerinde ikişer beyit, 'diğer cebhelerde 
tek beyit vardır;· deniz tarafındaki cebheden 
başlar, vapur iskelesi tarafındaki cebhede bi
ter; metni şudur: 

Deniz tarafında: • 

İdöb fermanın icra ahı şemşiriyle Han Mahnıiı.tl 

Harimi beytini tathir kıldı hayyi mabôdıın 

Getürdü zemzemi emreyleyiııce fatihi Kabe 

Bu yolda sayi meşkiır oldu elhak ebri piir cii:duıı 

Cami tarafında: 

Revanı validiyçüıı eyledi bu çeşmeyi icad 

O şaJiinşilhm oldu eltseri bu lıayri meYcfi.dun 

Kara tarafınd;:ı.: 

O bahri lutfle İskeııderi Icb teşne tartılsuıı ' 

Terazôyi lıiredde yoksa farkı kulziim ti rfidun 

İlahi va.Udi şalıi cihaııe sa.hm cenııctde 

Neşiıneııgah ola suyi kenarı havzı ınevrııllıın .. 

İsl{ele tarafında: 

Bi hakkı Merve yokı.Iuı· bir sözüm İzzet bu tarihe 

"Safayi bal ola iç zeınzemiııdeıı lian Mahmud un" 

1237 

Zamanında, yazıların çerçive içi iemi.ni 
yeşil, yazılar da . altın yaldızlı imiş; yaldızlar 
dökülmüş, zeminin boyası da solmuş, karam~ 
tırak bir hal ,almışdır. Herşeyden evvel deniz 
yüzündeki li.ilesinin takılarak oradan da su
yunun akıtılması, sonra, kitabe zemınının 
dikkatle boyanarak yazısının da şanı olan al~ 
tın yaldıza kavuşması gerekir. 

Kıymetli edib merhum Ri"ıs,en Eşref 

Ünaydın, ki son yıllarında bu ansiklopedinin 
dostları arasında bulunuyordu, "Ayrılıklar" 

adındaki eserinde Beylerbeyi İskele Meydan 
Çeşmesinden şöylece bahseqiyor: 

"... i'skele başında cami yanında denize 
nazır kahvede çayımı, nargilemi beklerken 
dört köşe mermer çeşmenin dört yanına ta
lik yeşil bir destar gibi dolanmış beyitleri 
kaydettim. 

"Düşündüm ki babasının henüz hil'at ve 
_kavukla gelüb küşad ettiği camiin yanında
ki rıhtım_dan denize, Mahmiıdu Saninin sır

ma setreli ve kalın mavi püsküllü, tepesi ge
niş fesli endamı yeni bir hayal gibi aksetti, 
Tanzimatm ilk hayali!... Onun için camiin 
kubbesinde daha eski zaman ·benliği var,. 
çeşmenin başlıklarından ise kabullendiğimiz . 
Avru.padan gelme yenilik izleri · mevcud ... 
Çeşme ve cami iki nesil arasında türklerin 
aklından geçen telakki farkına, ve terakki is
tikaametine dal idi.· 

«Camiin ihtiyar kayyumu: 
- Yesarizadeye rrıi hayran olursun ev

lad. yoksa İzzete mi?!. Allah ikisini de özene 
miş de halk etmiş, İzzet gibi tarihcilikde yek-
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ta adama Yesarizade gibi şahi talik yaraşır
dı:. ya? .. şu !zzetdeki nükteye bak!. "Merve" 
ile "Safa", "Zemzem" le "Mahmud", cinas
ların hangi birini sayayım, her mısrada var,
başından sonuna kadar da hep biribirine mer
but.. Yazı istersen gir camie de kubbenin 
çenberindeki Yesari sülüsünü gör, bir de şu 
muvakkithanenin pervaz kenarı~dah talik
leri gör!. dedi." 

-BEYLERBEYİ KARAKOLU NEJ,ı"'ER

LERİNE İHSAN HADİSESİ - Sultan Ab-
dülmecidin son günlerinde hasta padişahın . 
vehvi ile büyütülmüş bir hadisedir; müver
rih Cevdet Paşa !hinci Sultan Abdülhamide 
«Maruzat» adı ile verdiği tarihi raporda 
şöylece anlatıyor: 

«1277 Kurban bayramında (M. 1861) 
Sultan Abdülmecid Han Hazretleri ruhu 
cismi ali iken cismi bi can gibi Enderunu 
Hümayundan çıkub bayram alayına bindi ; 
lakin at üzerinde pek güç hal ile duruyor idi, 
. alayda olanların ekseri ağlıyordu. Herkes • 
müteessir ve müteellim idi. Muayededen 
sonra Dolmabağçe Sarayi Hümayununa av
det buyurdular. Zatişahap.enin tahtı saltana
ta cülusunda biraderi Abdülaziz Efendi kü
-çük olduğundan ona ehemmiyet vermiyordu; 
büyüyüb sivrildikçe nazara çarpar, göze ba
tar oldu. Abdülaziz Efendi Beylerbeyi Ka
rakolhanesi önünden geçerken karakola ati
ye olmak üzere bir çıkın göndermiş, (başın

dan korkan) karakol zabiti para çıkınını se
rasker Rüşdi "Paşaya götürmüş, o da padişa
h_a takdim etmiş. Bundan zatişahanenin canı 
sıkılmış, Abdülaziz Efendiye: "Askere öyle 
cüz'i atiyye vermek yakışmaz, gönderince 
böyle -ziya.dece atiye göndermeli" diye ken
disine büyük bir kese altın -gönderip onu 
mahcub etmiş. Sonra Mustafa Reşid Paşayı 
çağırtarak: «Ne dersin, bizim biı:-ader askeri 
celbe kıyam etmiş!» diyerek vukuu hali an
latmış ve Abdülaziz Efendiyi Tırabulusgarb 
valisi yapmak hususunda reyini sormuş .. » 

Yakın bir istikbalde tahta çıkacak bil-· 
prensin bir karakolhane önünden geçerken 
garib neferciklere küçücük bir ihsanda bu -
lunmasının nasıl tefsir edildiği acı cemiyet 
yaralarındandır; fakat bu hadisede karakol 
zaabiti ile serasker paşa da ağır suçlu olsa
lar gerekdir. 

BEYLERBEYİ - KOPLÜCE YOLU -
Beylerbeyinin uzun yollarından biridir; Bey
lerbeyi İskele caddesi ile Beylerbeyi - Çamlı

ca yolu arasında uzanır; Eskidibek sokağı ve 
· iki isimsiz aralık sokakla kavuşağı vardır; 

İskele tarafından gelindiğine göre üçüde s_ol 
kolda olan bu sokaklardan· birisi aralık so~ 
kakla Arabacılar -sokağına Eskidibek sokağı 
ile keza Arabacılar· sokağına ve Beylerbeyi 
Çamlıca yoluna, ikinci aralık sokak ile de 
Beylerbeyi - Çamlıca yoluna bağlanır; bu ta
rifimizden de anlaşılır, Beylerbeyi - Küplüce 
yolu, köyün gerisindeki tepeye doğru, Araba
cılar sokağı ve Beylerbeyi - Çamlıca yolu ile 
paralelimsi uz~nır. Yalıboyu caddesi ile dört 
yol ağzı yaparak kesişir, sağ kolda da altda 
Araba meydanı sokağı, yukarda bitimine ya
kın da Beylerbeyi sokağı ile bir.er kavuşağı 
vardır. İskele caddesinden gelindiğine göre, 
bu cadde ile Yalıboyu caddesi arasında kalan 
ilk parçası bozukcadır; asıl Küplüce·, yolu, Ya 
lıboyu caddesinden sonra başlar diyebiliriz, 
iki araba geçek genişlikde ve kabataş döşeli
dir; sola doğru geniş bir kavis çiğer, ve dfa 
bir yokuş· olur, Beylerbayırı sokağı kavuşa
ğından sonra da tatlı bir meyil ile Beylerbe
yi-Çamlıca yoluna kavuşur. 

B~ yol üzerinde yeni beton yapı bağçeli 
villamsi evlerle geçen asrın ikişer üçer katlı, 
cidden güzel konak yavrusu köşkleri görülür 
( ekim 1960) . 

Hakkı Göktürk 

. BEYLERBEYİ MEHMED PAŞA VAK'
ASI - Üçüncü Sultan Murad zamanında 

hicri 17 Cemaziyelevvel 996 (miladi 14 nisan 
1588) cumartesi gunu sarayihümayunda 
Kubbealtı önünde başlamış ve -Atmeydanın
da sona ermiş kanlı bir vak'adır~ 

Rumeli Beylerbeyisi Doğancı Kara Meh
med Paşa ·padişahın son derecede itimad ve 
muhabbetini kazanmış ve.has müsahibi olmuş 
bir vezir idi (B.: Mehmed Paşa, Doğancı Ka
ra), devlet protokolu dışında, tek başına hu
zuru hümayuna girme imtiyazına sahibdi, 
dolayısı ile büyük bir nüfuza sahibdi; vezir
ler arasında da onun bu ikbalini ç~kemeyen
ler, onu padişah yanından· uzaklaşdırmak, 

hatta vücudunu- ortadan kaldırmak için "fırsat 
gözetenler pek çokdu. 

Yıllardanberi devam eden harb gaailesi 
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devlet hazinesini sarsmış, ağır vergiler karşı
sında akçe nızamı ve ayarı bozulmuşdu; ak
çenin ayarını bozan da halkın esnaf tabakası 
olmuşdu. O devirde yaşamış olan müverrih. 
Selanikli Mustafa Efendi şöylece anlatıyor: 

«Kanuna göre 100 dirhem gümüşden 500 
akçe kesilirdi; halk elindeki akçeyi kırparak 
güm~ş çalmaya başladı, bunu yapanlar takib 
edilip ceza görmedikleri için herkese akçe 
kırkmada cesaret gelmişdi. Ortada ayarı tam 
akçe kalmadı, bir «hurda akçe» çıkdı. Dev
let hazinesine de vergiyi bununla verdiler. 
Beri yıµıda esnaf da yiyecek ve giyecek. fi
atlarını bir misline çıkardı». 

Üçüncü Sultan Murad 1588 de mıitemed 
gözdesi Doğancı Kara Mehmed Paşayı sikke
nin tashihine memur etti, tezine .de İstanbul
da kendi adına nisbetle anılacak olan bu kan
lı vak'a oldu. 

Şarkda Gence seferinden dönmüş olan 

---·~---------·-----··------ ···-··-••-----·····-· -· 

kapukulu sipahileri bir kaç bin kişi, ellerilil·· 
de bu kırkık hurda akçelerle Şeyhülislama 

gittiler: 
- Bizlere ulu.femiz ( ücretimiz, yevmi

yemiz) bu akçe ile veriliyor, fakat çarşı esna
fı bu parayı bize verilen değeri ile almıyor, 
yiyeceğimizi, giyeceğimizi esnafı döverek ve 
bu parayı zorla kabul ettirerek alıyoruz, bu 
suretle aldıklarımız helal olur mu? diye sor
dular. 

I 
Şeyhülislam Efendi: 
- Helal olmaz, haramdır!. dedi. 
Bunun üzerine Sadrazam Siyavuş Paşa

nın sarayına gittiler. Siyavuş Paşa, Doğancı 
Kara Mehmed Paşanın ikbalini, nüfuzunu 
çekemeyenlerden biri idi: 

- Padişahımız sikkenin tashihi ışını 

beylerbeyi vezir Mehmed Paşa cenablaruıa 
ısmarlamışdır, ben karışmıyorum!. dedi. 

Cemiyet oradan da Mehmed Paşanın_. sa
rayı önüne gitti, gü
rültü, velvele direk 
direk gök yüzünü tu
tarak: 

- Padişahımızın 

sikkesi bu, surete gir-

~~~~;::ı di. üçyüz yıldan beri 
., ali Osman zaferden 

zafere koşan askeri
ne böyle ulfıfe ver
miş midir? Sen g.el
difl:, padişaha sokul
dun, memlekete ye
ni vergiler bindirip 
ortalığı bu hale koy
dup, şimdi sikkeyi 
sen mi düzeltecek
sin ? ! diye bağırdılar. 

Bu sipahi ayaklan
masının teşvik eseri 
olduğu aşikardı, - fa .. 
kat buna rasmen ma
kul sözlerle yatıştı

rılmaları mümkin 
•idi; Mehmed Paşa 

Beylerberi Mehmed Paşanın başı İstanbul e_cla dının ayaklarında 
(.Resim: S. Bozcab) 

umursamadı, ve bila
kis, gururu eseri, si
pahiler hakkında la
yık olmayan şeyler 

söyledi, ve munafık 
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ağzı ile hemen kulaklarına gitti: 
· - Akşam oldu, yarın divanda seninle 

erkanı .devlet önünde konuşalım, hazır ol! .. 
diye bağırub dağıldılar. 

Ertesi gün, 14 Nisan 1588 cumartesi, 
İstanbuldaki bütün kapukulu sipahisi azim 
cemiyetle Divanı Hümayuna geldi, sarayın 

birinci -ve ikinci avlusu sipahi ile doldu; pa
dişahdan. Mehmed Paşanın başını istediler. 
Kendilerini yatışdırmağa gelen Divanın bü
yük zabitlerinden Çavuşbaşı Ağa ile Kapu
çular Kethüdası Ağayı taşa tuttular. Divanın 
iki büyük rükünü, Rumeli ve .Anadolu kadı
askerleri yerlerinden kalkup ayaklarına ka
~ar geldi: 

_:_ Bahşişleriniz, zamlarınız verilecek, 
islam askerisiniz, devler namusunu zedele
meyin!. d~diler. 

Başlarındaki dülbendleri çözüb kemeı'ı.d 

gibi boyunlarına dolayan sipahiler: 
- Bu yolda her şeyi göze aldık, bize bah

şiş, zam lazım dlğil, bir para alıyor isek. şark 
seferlerine vara vara hak ettiğimiz paradır, 
biz Mehmed Paşanın başını istiyoruz! .. ceva
bını verdi. 

Sahneyi Adil Köşkünden seyreden, ( Bu 
köşk zamanımızda mevcud değildir) ve sipa
hilerin sözünü de kulakları ile işiten Üçün
cü Sultan Murad divana: «Mehmed . Paşay; 
kurtarın!» emri ile iç hazineden altın kese
leri çıkarttı, Kubbe altının önü · keselerle 
doldu. Sipahiler ise: 

- İçimizden o keselere el süreni hemen 
katlederiz! diye ayak dirediler; ve: . 

_ - Saadetli Padişahımız biz cümle kul
larına Beylerbeyini tercih ederse; biz de kul
larını tercih edecek bir padişah isteriz!.. de
yince meselenin rengi birden değişti. Sultan 
Murad gözde müsahibini feda etti, . «fil hal 
verilsün ! » diye ferman çıkdı. Doğancı Meh
med Paşa: «Buyurun sizi Padişahımız isti
yor!» diye divandan kaldırılıp Kapucular 
kethüdası belindeki hançerini aldı, Paşanın 

sırtında o gün beyaz atlflsdan bir esvab var
dı. Sipahilerin önünden geçirilerek divan 
avlusunda «Sofalı Çınar>~ denilen yere gelin
ce cellad yakasına el attı; Mehmed Paşa hala 
kendisini . padişahın çağırdığını zannediyor
du, şaşırdı ve şaşkınlıkla: 

- Bre neylersin horata, ko (brak) ! diye 

bağırdı. Cellad kılıcı çaldı, baş düşmedi, ikin
ci darbede güçiyle gövdeden ayrıldı. 

Bu sipahi ayaklanmasının, yalnız Meh
med 'Paşaya karşı .hazırlandığı şübhesini ön
lemek isteyen Sadırazam Siyavuş Paşa, sipa
hiler aqıriı bile anmadıkları halde: 

- Ya Defterdar nerede?!.. diyerek kor
kusundan gizlenmiş olan baş defterdar Mah

' mud Efendiyi buldurtdu ve onu da cellada 
verdi. 

Mehmed Paşanın kesik başını celladın 

elinden alan sipahiler, top gibi, ayakları ile 
vura vura yuvarlayarak Saraydan çıkarup 

Atmeydanına kadar göt:ürdüler, ·arada sipa
hilere İstanbulun ecl§.f takımı da katılarak bu 
galiz oyun bir müddet de meydanda devam 
etti. Kahyası, ki sadık ve cessur bir bende ol
duğu görülür, sipahilerden pençeli bir kaç 
kişiye dörtyüz. altın vererek Velinimetinin 
başını almağa muvaffak oldu, ve cesediyle 
beraber defnetti. 

Bibl.: Peçevili Tarihi, II; Sela.nikli Tarihi. 
matbu kısım. 

BEYLERBEYİ MEKTEB1SOKA0I -
1934 Belediye Şehir Rehberinde Boğaziçinde 
Beylerbeyinde Beybostanı sokağı ile Şemsi
bey sokağı arasında gösterilmişdir; sokak 
levhasında «Küplüce Mektebi Sokağı» yazılı
dır. Küplüce Camii sokağı ile bir kavuşağı 

. vardır. 
Beybostanı sokağı tarafından yüründü

ğüne göre, dik yokuş ve toprak yoldur, ka
visler çizerek Şemsibey sokağına kavuşur; 

bu sokakla olan kavuşağı başında Küplüce ilk 
okulu vardır.; iki kenarındaki. evler, hemen 
hepsi bağçeH beton yapılardır (ekim 1960) 

Hakkı Göktürk 

BEYLERBEYİ NAMAZGAHI ~ Camiin 
· hemen yanı başında, lebi deryada, . halen 

Beylerbeyi İskele kahvehanesinin bağçesi 
olan yerdir. Üsküdarlı halk şairi merhum 
Va.sif Hoca bize tevdi ettiği notlarda şunları 
yazıyor: 

«İstanbulda bir eşi olmayan lehi derya .. 
da bir namazgah idi; Camiden çok eski ola
cağı muhakkakdır. Bu ferahfeza yerde kara
bahtım yazılı alnımı secdei istiğfara .koydu
ğumu hatırlarım, ve şimdi ne zaman oradan 
geçsem, o ibadetgahda çaylar ~ahveler içilip 
çatır çutur tavla oynandığını gördük:çe içim 
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sızlar ve Evkaafı bir mikdar kira için yaptı
ğı işden ayıplarım. İkinci Sultan Mahmud 
buraya güzel bir meydan çeşmesi yaptırmış
dır (B.: Beylerbeyi İskele Meydan Çeşmesi). 
Çeşmeden evvel burada ü_ç aded hüsrevani 
su küpü vardı, çok eski, İstavroz Has Bağçe
sinin namazgahı olduğuna göre belki de Ka
nuni, hatta F·atih devrinden kalmış şeylerdi. 
Yazın hasırlar serilir, hem ibadet;· hem de 
arifane edibane sohbet edilirdi». (B.: Bey
lerbeyi İskele kahvehanesi). 

Bizim yukardaki satırlara ilave edilecek 
sözüm~z, Beylerbeyi Namazgahının, İstanbu
lun fethinden dahi bir asır evvel, burularm 
türklerin eline geçdiğinde kurulmuş bir iba-
det yeri olduğudur. -

BEYLERBEYİNİN KAZANDİBİSİ ..
Geçen asır sonlarının bir şöhretidir; adı tes 
bit edilemeyen bir arnavud mahallebici tara
fından titiz bir dikkat ile yapılan bu tatlı, 
Beylerbeyi ve civarında öylesine beğenilmiş 
idi •ki mutbaklarında hünerli aşcılar çalışan 
kibarlar tarafından dahi büyük kayık tabak
larla aldırtılır, a:rnavud mahallebiciye sipa
riş ile yaptırtılırdı. Bu adamın oğlu Nazif Ağa 
babasının ölümünden sonra dükkanın şöhre
tini muhafaza etm~ğe muvaffak oldu. Nazif 
Ağa 1935 - 1940 arasında hayli yaşlı olarak 
öldükten sonra namlı mahallebici dükkanı 

kapandı, Beylerbeyinin kazandibisi denilen 
meşhur tatlı da kayboldu. 

BEYLERBEYİNİN SİMİTİ - Geç~n 
asır sonlarının şöhretlerindendir; bu köyde 
çıkardığı simiti büyük şehirde bir şöhret ya
pan fırıncı ile hamurkar ustasının ve pişiri
cisinin adları tesbit edilemedi. Son derece 
gevrek ve leziz olan bu simidin hamuruna 
bir mikdar pekmez ile mahleb katıldığı söy
lenir .. Bilhassa Şirketi Hayriye vapurlarının 
satıcıları simitlerini Beylerbeyinden alırlar

dı; ve cömerdce kesilmiş en alasından Bal
kan kaşeri ile beraber · satarlardı. Yukarı 

Boğaza veya İstanbul içine dost, akraba ziya
retine giden bilhassa orta tabakadan kadın
lar hediyelik yirmi otuz kadar Beylerheyi 
Simiti götürür ve fevkalade makbule geçerdi. 

Beylerbeyinin Simiti şöhretini 1918 mü
tarekesinin kara yılları içinde kaybetti. Son 
istimlaklerde de, 1956 - 1957 arasında bu 
'meşhur simitleri çıkaran fırın istimlak edile-

İs'fANıfüL 

rek yıkdırıldı. Beylerbeyinde halen bir simit
ci fırını var ise de çıkardığı simit harcı alem 
işidir. / 

BEYLERBEYİ SAHİLSARAYI _: Bey
lerbeyi Sahilsarayının ~ulunduğu saha, Fe
tihden XIX. asır başına kadar, padişahlara 

mahsus emlak arasında, «İstavroz Bağçesh 

adını taşımıştır. 

Eski Belediye Mektubcusu ve değerli 

müdekkik Osman Nuri Ergin'in «İstanbul 

Şehireminleri» adlı eserinde verdiği maluma
ta göre burası fethi müteakib Fatih Sultan 
Mehmed tarafından mirialemliğinde bulun-. 
muş bir zate temlik edilmiş, ki bu zat İstanbul 
şehireminlerinin en şöhretlisi Operatör Dok
tor General Cemil Topuzlunurı ceddi · imiş. 
Bu arazi sonra bu mirialem ağadan veya ve
resesinden satın alınarak emlak hümayun 
arasına katılmış ve içine «Şevkaabad» adı 

ile· bir kasrı hümayun yapılmış. Beylerbeyi 
Sarayının tarihi bu kasır ile başlar. 

Şevkaabad kasrı İstavroz Ba:ğçenın üst 
kısmında, tepede, denize kadar inen güzel 
bir korunun içinde idi. Padişahlar buraya 
geldiklerinde, kıyıdaki iskeleden kasra tahtı
revanla çıkarlardı. 

Birinci Sultan Ahmed bu kasır ve civa
rına bir mescid ve maiyet memurları için de 
daireler yaptırtmıştı. 

Bu Padişah yaz mevsimlerinin çoğunu 
İstavroz Bağçesinde geçirmiştir. Hatta bit 
yaz, Mekkeye gönderilecek olan Kabenin al
tın olduğunu Beylerbeyi Kasrının yanına 

kurdurduğu bir kuyumcu imalathanesinde 
yaptırttı. 

Birinci Sultan A~medin oğuHarından 

Şehzade Murad 1021 (1612) cemaziyelevve~ 
linin 28 inci günü Beylerbeyinde İstav.!'oz 

Bağçesi kasrında dünyaya geldi. Bu Şehzade 
Dördüncü Sultan Murad namile Osmanlı 

tahtına oturduğ·u vakit, kendi doğduğu ve 
babasının çok rağbet ettiği İstavroz Bahçe
sine ve Kasrına sık sık gitmeğe başladı. 

Bu padişahın çok dedi kodulu olan işret 
sofralar ve garib gönül eğlenceleri için de 
pek uygun yerdi. 

Dördüncü Sultan -Mehmedin zamanı da 
İstavroz Bağçesinin parlak· bir· devri oldu. 
Sultan Mehmed; bilhassa kiraz mevsimlerin
de civardaki bahçeleri de kilalıyarak harem 



~ . \, ~ t 
ANSIKLOPEDISI ;. --~ ıaıı • ,,, ı:ır,; -- 269i --' :ŞEYL.ERBEYi sAHiL SARAYI 

takımile beraber Beylerbeyine. göç eder ve 
burada pek tantanalı güzel günler yaşanirdı. 

XVIII. inci asırda Beylerbeyi kıyıların
da - Sadrazam Nevşehirli İbrahim Paşanın 

damadı kaptan Mustafa Paşanın , «Feraha
bad» ismile anılan yalısı meşhurdu. Nedimin 
hakkında kasideler _ söylediği bu sahilhane 
müteaddid köşkleri, nakışlı divanhaneleri, 
selsebilleri ve büyük bir havuzu ile Boğazın 
Anadolu kıyılarının misilsiz bir güzelliğini 

teşkil ediyordu. 
XVIII. asrın sonlarına doğru Birinci Sul

tan Abdülhamid zamanında İs_tavroz Bağçe
sinin büyük arazisi parçalanarak halka sa
tılmış ve burası Osmanlı padişahlarının yazlı
ğı olmaktan çıkmıştı. 

Bu padişah İstavroz Bağçesinin yalnız 
lebideryada bir parçasını muhafaza etmiş, yı
kılan kadim sarayın burada bulunan Hırkai 
Saadet dair,:si yerine bugün gördüğümüz 

Beylerbeyi Camii ile Beylerbeyi Hamamını 
yapdırmışdı (B.: Beylerbeyi Camii; Beyler
beyi Hamamı). 

İstavroz Bağçesinin parsellerini satın 
alanlar da erzak ve mahrukat resimlerinden 
muaf tutulmuşlardı; bundan alıcı rağbeti 

görmediği anlaşılır. 

İkinci Sultan Mahmud hicri 1242 (M. 
1826) yılında Yeniçerileri kanlı bir şehir 
muharebesi ile kaldırdıkdan sonra Boğazi

çinde yeni üslubda büyük bir saray yaptır
mayı arzu ettiği vakit ilk hatırına gelen eski 
İstavroz kasrının yeri oldu. 

Padişah, Beşiktaş sarayı ile, o tarihlerde 
Üçüncü Sultan Selim devrindeki halinde 
olan Çırağanı oldukları gibi muhafaza ede
rek Beylerbeyinde yeniden bir saray yaptı
rılmasını uygun buldu (B.: Beşiktaş Sahil
sarayı; Çırağan Sarayı). Eski İstavroz Bağ
çesinin muhtelif ellere geçmiş arazisi, sahib-
lerinin rızalarile istimlak olundu ve bina 
emanetine tayin olunan Said Efendi marife
tile bugünkü Beylerbeyi sarayının işgal et
tiği saha üzerinde muhtelif daireleri ihtiva 
eden ikj katlı, ahşab ve sarı boyalı büyük 
bir sahil saray yapıldı. İşte. bu sahilsaraydır 
ki ilk defa olarak Beylerbeyi Sahilsarayı adı
nı aldı, ki biz ona «Eski Beylerbeyi Sahil-
sarayı» adını vereceğiz. 

Sarayın yapısı 1826 dan 1832 ye kadar 

altı yıl sürmüşdu ; mimarı o devrin -hassa 
baş mimarı olan Kirkor Amira Balyan (1764-
1831) dır; ki torunu Sarkis Balyan yıllarca 
sonra, dedesinin yapdığı bu sarayı yıkacak, 
yerine yeni bir saray, halen gördüğümüz 

Beylerbeyi Sarayını inşa edecekdir. 
İkinci Sultan Mahmud 1832 yılı yazın

da, hicri muharreminin 5 inci pazartesi günü 
· Çırağan sarayından ve «Filika-i HiJ,mayunu
na» binerek ve beraberinde maiyet sandal
ları da olduğu halde· eşref saat bulunan on 
ikiyi kırk dakika geçe yeni Beylerbeyi sara
yı rıhtımına ayak bastı. 

Bu esnada saray önünde demirli. bulu
nan harb gemilerinden toplar .atılmış ve rıh
tım boyunca dizilmiş hassa askerleri de se
lam resmine durmuş ve bir mıkıza selam 
havasını çalmağa başlamıştı. 

Sultan Mahmud . merasim kıtalarını ge-
çerek B~ğaziçinin, kendi devrinde yapılmış 

ilk büyük sarayına girdi. 
Ertesi günü bütün rical, üleffi:a, yüksek 

rütbeli askerler Beylerbeyi sarayının mabe
yin dairesine gelerek Padişaha, yeni sarayın
da mesud günler geçirmesi temennisinde bu
lundular. Şairler birbirlerle yarışırcasına ta
rihler düşürdüler. 

Ayıntablı Ayni Efendi Sultan Mahmu
dun Beylerbeyi Sarayına ilk gelişi için şu 

tarihi söy lemişdir: 
İşbu tarihi göreydi Cem atardı tacını 

«Nakli nev sahilsera kıldı şebi ali himem .. 

(H. 1248) 

Bu münasebetle devrin şairlerinden Ra
sih de bir şarkı yazmış ve Numan Ağa tara
fından şehnaz buselik faslından bestelenmiş
dir; 

Ey şebi hıirşid tal'at eyle meh asa zuhur 

Mihl'i vechin çeşmi hedbini aduden ola. dur 

Eyle teşrifinle lütfet na.si lehrizi sürur 

Makdenıinle vir bu nev sa.hilseraya ziybü nur 

Virdi bu sahilserii Beylerbeyine. pür şeref 

Kimse misUn _görmemiş yapmamış üstadı S(~lef 

Olmasın vakti bahar.ın zevki beyhude telef 

Makdeminle viı· bu nev sa.hilsa.raya ziybii mir 

· İşte nev sahil sera hacet . değil tarifine 

Eyleyen beyhude say eyler bunun tavsifine 

Rasih asli muntazirdir- bendeler teşrifine 

Makdeminle · vir bu nev sahllsıı.r!i,ya ziybü nôr 
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İkinci Sultan Mahmudun Yeni sarayı, 

(bizim için Eski Beylerbeyi Sarayı), başlıca . 
Mabeyin-i Hümayun, Zülvecheyn, · Har~m-i 
Hümayun dairelerini ihtiva ediyordu. Ayrı
ca Serdab köşkü, Sarı Köşk, Şevkaabad Kas
rı, Yalı Kasrı isimlerini taşıyan kasırları ve 
muhtelif bendegan daıireleri, hamamlar, 
mutfaklar, has ahırlar vardı. Sarayın rıhtım 
üstündeki dairelerinin ayrı ayrı kapıları bu
lunuyordu. XIX. uncu asırda Beylerbeyi sa
rayını bazı mühim şahsiyetler ziyaret etmiş, 
garblı prens ve veliahdlara burada ziyafet
ler tertib olunmuştu. Mareşal Moltke, Şark 
Hatıralarında bu sarayı şöyle anlatmaktadır: 

«Beylerbeyi sarayının cephesi pencere
den görünmez. Sarayın arka tarafındaki bir 
kapıdan bal_ıçeye girdim. Havuzlardaki mer -
can balıklarını, tarhlardaki nadide çiçekleri 
seyir ile meşgul idim. Bahçe bir çok sedler
le arkadaki bir tepenin zirvesine kadar uza
nıyor ve yüksek yeşil duvarlar hududunu ta
yin eyliyordu. Sarayın deniz cephesindeki 
pencereleri hep kafesli, kafesler sade harem 
pencerelerinde olmayıp selamlık kısmı da 
bunlarla örtülmüştür. Fakat harem tarafın
dakiler, hem daha yüksek hem daha sıktır. 

«Ben böyle öteyi, beriyi tetkik ile meş
gul iken harem tarafında bir pencereden 
Sultan Mahmud başını çıkararak yanına çık
maklığımızı ferman buyurdu. 

«Dehlfzden geçerken bir_ zenciyenin ku
cağında Üçüncü Efendiyi gördük. Damad 
Said Paşa kemali ıiehalük ve ihtiramla bebe
ğin eteğini öptü. Prens sıhhatli ve güzel yüz
lü bir çocuktu. 

«Güzel, büyük bir merdivenden _ çıktık. 
İçiride mobilye namına bizim evlerimizde 
mevcud şeylerden farklı bir döşeme bulun
mıyan bir çok salonlardan geçtik, sade yer
ler, Sur Lübnan parkesile döşeliydi. 

«Sultan Mahmudun dairesine girdiğimiz 
vakit Padişahı bir koltukta oturmuş bulduk. 
Çubuk içiyordu, karşısında mabeyincilerin
den Mehmed Ali ve Rıza Beyler divan dur
muşlardı.» 

İkinci Sultan· Mahmudun büyük oğlu 
Abdülmecid 1833 senesi yazında Beylerbeyi 
sarayında hatim indirmiş, vükelanın ve üle
manın bulunduğu bu merasimin sonunda 
Şehzadenin validesi hazır olanlara cevahirli 

kutular, pırlanta saatler ve kalfalara da şal
lar, iğneler, ihsanlar dağıtılmıştı. Bu müna
sebetle üç gün üç gece adeta bir düğün ya
hud bayram olmuştu. 

Beylerbeyi sarayında 1834 yılında da bir 
sergi kurulmuştu. Rus Çarı, Petersburg fab
rikalarının imal ettiği sanat eserlerinden mü
rekkeb bir koleksiyonu Padişaha hediye ola
rak göndermişti. Hediyeleri getiren heyete 
Beylerbeyi Sahllsarayı civarında evler tu
tuldu, ve bu eşya Rus sefiri Pontiyef'in neza
retinde Beylerbeyi Sarayında teşhir olundu. 
Sergiyi Padişah, vezirleri ve devlet memur
ları ziyaret ettiler. 

İkinci Sultan Mahmudun ölümündE>n 
dört yıl sonra, 1843 de tstanbulu ziyaret 
eden Prusya Kıralının biraderi prens Alberc 
te Beylerbeyi Sarayında çok mükellef bir 
akşam yemeği verilmişti. Prens, Abdülmecı
de Prusya Kıralının bir namesini getirmişti. 
Padişahla arasında müteaddit ve samimi gö
rüşmeler oldu. Prens •İstanbuldan iyi hatıra
larla ayrıldı ve Tuna yolile memleketim~ 
döndü. 

Abdülmecid 1851 yazında Beylerbeyi 
Sarayında otururken bir yangın çıkmış, ateş 
önlenmişse de bu hadise bir u_;ursuzluk sa
yılmıştı. Derhal Çırağana nakleden Abdül
mecid için yedi ve yalide Sultan için beş ko
yun kurban edildi. 

Eski B~ylerbeyi sarayının tarihinde mü
him hadiselerden birisi de Amerikalı Profe
sö_r Mr. Smith'in arkadaşlarile beraber, Ab
dülmecidin önünde ilk telgraf mş.kinesi tec
rübelerini yapmasıdır. 

Abdülmecid bu tecrübelerden çok mem
nun kalmış ve sarayın -bir salonundan diğel' 
salonuna kurulan makinelerin: «Fransız ge
misi geldi mi, A vrupadan ne haber var» me
alindeki mesaj ini nakletmelerini: - Maşal

lah,. maşallah! diy.e karşılamıştı. 
Kırım Harbi başında müttefik <;>rdu ve 

donanmalarm fstanbulda toplanmış olan ku
mandanlarına bu sahilsarayda pek muhte
şem bir ziyafet verildi. Bu harb üzerine ka
leme alınmış manzum bir tarihçede Beyler
beyi Ziyafetinden de şu beyitlerle bahsedili
yor: 

Amira.llerle seraskerler 
Cenerallerle llvayi asker 
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D4vet olmuşdu umıimen süferA 

Gelüb erbabı şair vükela 

Çünkü Beylerbeyi cayi h41i 

Oldu tasvib o sariyi ali 

Oturab sofrada yüz onyedi zit 

Müte"4did nlem ü meşrubat 

ZAti şahine dahi bitteşrif 
Cümle mihmı\nı buyurdu teltif 

. , . .. .::.·.ı- .. 

Abdülmecid zaman.ında İstanbula gelmiş 
/. . 

olan ingiliz edibesi Mis Par~oya, Türkiyenin 
mümtaz bir misafiri sıfatı ile Beylerbeyi Sa
hilsarayını gezme müsaadesi verilmişdi. Bu 
kadın yazar Eski Beylerbeyi Sahilsarayını 
şöyle anlatıyor: 

«Sultanın _ Anadolu yakasındaki - yazlık 
Beylerbeyi Sarayi Boğaziçinin en zarif ese
ridir. Bu, sahil boyunca uzanan gayri mun
tazam cebheli bir kaşane olup Boğazın su
ları, pırıldayan mermer' merdivenlerini yı
kar. Şurada burada esrarengiz kafesli men
fezlere girer. Bina ahşabdır; harem kısmı 
yaldızlı küçük tahta kepenklerle mestur pen
cerelerle müzeyyen bir sıra inüsellesiyüşşe
kil dairelerden murekkebdir: İdarei hü
kumete aid odaları, sultanın şahsına mahsus 
salonları ve maiyeti şahanenin işgal ettiği 

yerler, selamlık, sekiz köşeli muazzam bir 
-kısım teşkil eder ki bunun sivri damının tam 
ortasında, yaldızlı uçları güneş ışığında pı

rıldayan bir yıldızı kavuşdurmuş bi;r hilal 
v~dır. · Bütün bina beyaz ve sarıya boyan
mışdır; ve bir insan eserinden ziyade bü-

yülenerek yer yüzüne çıkmış bir peri sara
yını · andırır. 

«Merdiv~p.lerin müntehasındaki mermer 
kapudan müzehher ve muattar bir bağçeye 

geçilir. 13uradaki havuzlardan savrulan fıski
ye suları ruha sükun veren nağmelerini 

etra~a dağıtırlar. Rengarenk çiçeklerin ara
sında kavsi kuzahın bütün elvanı ile mülev
ven parlak tüylü kuşlar dolaşır. Bu güzel 
bağçeyi deniz tarafındaki naz~rdan saklayan 
yaldızlı kafeslerin yanından geçildikden son
ra muhteşem bir. kapudan saraya girılir. 

«Sarayın dahili ilk bakışda bir fevkala
delik a:rz etmez. Hemen orta yerden hilalva_
ri yükselen bir çift merdiven, yaldızlı muaz
zam . sütunlar salonu nisbetsiz bir şekilde kü-

. çültmektedir. Fakat hakikatte böyle değildir; 
bu salona, padişahın maiyetine tahsis edil
miş ve döşemeleri nadide ağaçlarc;lan yapıl

. mış, · arabesk tavanlı, müzeyyen, en az sekiz 
geniş oda açılmakt~dır.'· 

«Yukarı katda devlet işlerinin görüşül

düğü şark ile garbın lijksün{!. mezce_tmiş al
tın yaldızlı daireler bulunur. Burada Türk 
divanları, sim işlemeli kadifeleri -yerine Av
rupakari koltuk ve kanapeler; . Ce~eveden, 
Sevrden, . Pompeiden, İrandan, İngiltereden . 
gelqıiş türlü tezyµıat, eşya, porselen, biblo, 
halı görülür. Bunlar ' arasında Hünkar iske
lesi muahedesini müteakıb Rusya Çarı tara-.. 
imci.an Padişaha hediye edilen, dünyanın en 
muhteşem altı endam aynası vardır. Daire-

Zamanımızın Beylerbeyi Sahil Sarayı 
(Resim: Osman Zeki Çakaloz) 
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Yehi Beylerbeyi. Sahil Sarayında bir salon 

(Resim: Osman Zeki Çakaloz) 

!erdeki mefruşat ve müzeyyenatın hayalleri, damlaların ağırlığı ile sanki eğiliyormuş 

iki imparatorluğun armaları bulunan bu ay- hissini verir. Başka bir çeşmede ise su, ke-
nalardan daha füsünkar tesirlere bürünerek narlarında aşk bebekleri oynaşan bir niluferi 
in'ikas ederler. Kabartma çiçeklerin, zemin- doldurarak taşar. 
dE!ki parlak renkli halıların salona bahşettik- «Harami selamlıkdan ayıran bu dairede 
leri ışık ve neş'e atmosferini, pencerelerin her türlü konfor __ temin edilmişdir. · İld oda,' 
dışında nazarlı okşayan fıskiyeler, yaldızlı. rnümkin olabilen en güzel . tarzda ve krem_ 
kafesler tezyid etmektedir. renginde hasır ve kamış mefruş·at ile döşen-

«Padişahın kabul salonu küçüktür; fa- mişdir. 

kat padişahın oturduğu divan bir harıka, sa- «Harem bir mühürlü kitabdır. Saray ba-
lonun, Sarayburnundan Rumelihisarına ka- minlarına, Sultan Mahmuda tahsis olunan 
dar uzanan nezareti ise muhteşemdir. dairelere bile şöyle tatmini merak kabilinden 

«Ziyaf~t salonu, mozayiklerle müzeyyen bakmak müsaadesi verilmezken bir yabancı-
birbirine geçme ·k'.ı.ymetdar tahtalardan ya- mn müdhiş kıskançlıkla kapanmış kapuları 
pılmışdır. Tavan ise ananaslar üzerine ablmış aşarak hareme girebilmesi nasıl mümkin ola -
asma yaprakları ve üzüm salkımları ile süs- bilir. 
lenmişdir. «Sarayın arkasındak.i dağın tepesine ka-

«Sultanın hususi dairesine uzun bir gale- dar kademe kademe yükselen vasi ve muh-
ri. ile geçilir. Galerinin iki tarafındaki beyaz teşem bağçelere' geçelim. Her ·kademe· bir 
mermer çeşmelerden şırıldayarak sular akar; ecnebi bağçıvanın yedi ihtimamına bırakıl-

bunlardan bfrinde su, ak mermerden yapıl- mışdır, her bağçıvan da kendi memleketinin 
mış gaayet sanatkarane işlenmiş bir tüyden usulünce bağçesini tanzim etmişdir. Bunla-
damlar, öyle ki, o taş tüy, ucunda biriken rın en nefisi ''Kuğular Gölü" nün bulunduğu 
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kısımdır. Sultanın en sevdiği yerdir. Words
worth'ın: 

. «Kuğu ile sudaki aksi beraber yüzer .. » 
dediği gibi, sakin sularda kayıb giden hay
vanların karşısında hazan saatlerce tefekkü
rata dalar. Gölün etrafını çerçiveleyen ma
nolyalar, söğüdler ve diğer güzel ağaçların 

altında yaldızlı ve rengarenk sandallar bu
lunur. Sahilden takriben elli ·· yarda ilerde 
zarif "Hava Hamamı" görülür. Hava Hama
mı, yazın müz'ic sıcaklarından korunmak 
için kullanılan bir mel'ce olub tavanı, zemi
ni ve duvarları mermerden inşa edilmişdir; 
duvarlarının üst kısmından dökülen sular 
müteaddid deniz hayvanı kabuklarından, de
niz yosurilarındaff ve 'mercan kayalarından 
şırıldayarak akarlar ve daimi· bir se~in hava 
cereyanı meydana getirirler. Bu güzel salo
nun iki tarafında daha basit birer kısım bu-

--------------------
lunur, ve hepsi birHkde ,hayal kudretinin en 
son ·ibda edebileceği zarif bir oyuncağa ben
zer. 

«Zirvenin yanı başında serviler, çınarlar 
arasında yaldızlı bir köşk pırıldar; Buradan 
görülen teshirkar güzelliği bir sanatkar renk 
ve çizgi halinde tesbit etmeden geçmez. Gür 
ormanlı tepelerin etek.erini ·. çeviren _ve ev
lerle müzeyyen kıvrınlılı sahiller, . kalelere 
temel teşkil eden kayalar, Boğazdan geçen 
gemilerin yelkenleri, ve daha uzakda fırtına
ların hükumran olduğu Karadenizin yol ver
mek istemeyen kalelere meydan okurcasına 
kudurmuş dalgaları.. bütün bunlar bir zai-

. rin hayretini, ressamın nazarlarını celb ede
cek bir tablo meydana getirir .. ». 

Abdülaziz, tahta çıktıktan bir müddet 
sonra bazı eski saraylarla berabe_r Beyler
beyi Sarayı da yıktırıldı, ve yerine hassa 

'Yeni Beylerbeyt Sahil Sarannda merasını merdiveni 
(Resim: Osman Zeki Çakaloz) 
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mimarı ola gelen Balyanlard~n Serkis kalfa 
tarafından bugünkü bina yapıldı. 

Yeni Beylerbeyi sarayı kamilen mermer
den inşa edilmiştir. İç taksimatı çok süslü 
ve zariftir. Oda ve salon duvarları, tavanlar 
nefis nakışlarla işlenmiştir. Alt· katta mer
merleri gayet sanatkarane işlenmij büyük 
bir havuz ve üst katta.c,güzel bir hamamı var-. 
dır. 

Bahçeleri set settir. Her setinden Boğa
ziçi bir başka güzellikte görünür. Abdülaziz 
burada bir de büyük hayvanat bağçesi yap-· 
tıtmıştı. Bunlar ar~sında meşhur aslanının 
kafesi de vardı. Padişah hayvanı _kendisine 
alıştırmıştı. Saraya gittikçe onunla oynama
ğı severdi. Sarayın bahçesinde aynı zaman
da çok kıymetli hayvan heykelleri de vardı. 

Sedlerin en üstündekin_de büyük bir ha
vuz vardır ki belki İstanbulun en büyük ha
vuzudur; mustatil şeklinde, derinliği 3 met
re olup boyu 70, eni de 40 ·metredir. 

Sarayın inşası 1864 _ yılında bitmiş ve 
Abdülaziz 1281 (1864) yılı 21 nisan cuma 
günü, namazını Beylerbeyi camiinde kılıp 

büyük merasimle yeni saraya geçmişti. 
Yeni Beylerbeyi sarayında bir çok tarihi 

simalar misafir edildi. Hiç şüphe yok ki bun
lar arasında hatıraları İstanbulluların hafı

zasında en çok yer edeni Fransa imparatori
çesi Eugenie (Öjeni) dir. · 

Abdülazizin Fransa seyahatini Üçüncü 
N aporyon namına iade eden İmparatoriçe 
Eugenie 1869 yılı sonbaharında · büyük bir 
debdebe· ile İstanbula geldi. .Sultan Aziz mi
safirinin ağırlanması için hiç bir fedakarlık
tan kaçınılmamasını istemişti. 

İmparatoriçeyi· _ getiren Aiglle vapuru 
Beylerbeyi sarayı önüne -gelince, Abdülaziz 
saltanat kayığiyle gemiye geçip misafirini _ 
almış ve kendisine sarayda intizar halin~e 

. bulunan vükelasını takdim etmişti. Burada 
· Fransız tabaası da İmparatoriçe c tarafından 
kabul olundu. 

Aynı gün İmparatoriçe bir müddet isti
rahatten sonra kayıkla DolIIiabahçe sarayına 
geçmiş, Sultan Azizin ziyaretini iade etmiş, 
Valide Sultan tarafından kabul olunmuş ve 
o gün yemeği sarayın Mabeyin dairesinde 
Padişahla beraber yemişti. 

İmparatoriçe akşam, kayıkla Beylerbe-· 
yine dönerken gidişinde olduğu gibi, Boğa

ziçi sularmda yatan büyük donanmamız ken
disini top ateşlerile selamlıyordu. 

İmparatoriçe İstanbulda bulunduğu müd
det esnasında görülecek yerlerin hepsini gez
miş, şerefine verilen ziyafetlerde bulunmuş, 
Beykoz Çayırında pek tantanalı bir askeri 
resmi geçid seyretmişti. 

İstanbul bu güzel misafirin ziyaretini 
büyük bir alaka ile karşılamıştı. Herkes 

_ Eugenieden bahsedJ,yor, onun geçeceği duyu
lan yolları halk erken saatlerde işgal ediyor
du. 

Bugünleri yaşamış olan eski Balıkhane 
Nazırı Ali Rıza bey intibalarını şöyle anlatı
yor: 

«İmparatoriçe hakikaten pe'k güzeldi. 
Fakir, kendisini iki defa görmüştüm. Bunun 
biri' Beykoz çayırında inşa olunan Resmi ge
çit 'köşkünün önünde arabadan inip Sultan 
Azizin koltuğunda olarak köşkün haricinde
ki nıerdivenden yukarı çıktıklarında idi. Di
ğeri de Taksim Kışlası pişgahında bir .pazar 
günü maiyetinde Fransa elçisi olduğu halde 
maşiyen piyasa etmekte iken görm~ştüm. 

Mavi renkli fistan içinde narin matbu bir 
endam, ince helavetli pembe bir çehre, uzun 
kirpiklerle sayedar şahane gözler hiç hatı
rımdan silinmemiştir. 

«İmparatoriçe ekseriya mavi renk fistan 
giydiklerinden o sene bütün Beyoğlu ma
damları ve İstanbul hanımları nezdinde ma-
vi renk, moda olmuştu.» _ 

Ojeni yeni Beylerbeyi sarayını pek sev
mişti. Orada biraz hülyalı bir şark sultanı 

hayati_ geçirmek istiyordu. 

Ali Riza bey bir -başka hatırasile Euga
ninin Beylerbeyi· günlerini yaşatıyor. 

«İmparatoriçe Türk k~dınları usulünde 
· yıkanmayı arzu ettiğinden en maruf hamam 
ustalarından İstavroz hamamındaki Vesile 

-hanım celbedilerek sarayın hamamında mü
şarünileyhayı elile yıkamıştır. Vesile_ hanım 
Eugeninin güzelljğini, endamının tenasübü
nü, bahusus billur gibi vücudunu söylemek
le bitiremezdi .. Bu kadının dediği gibi İmpa
ratoriçe hakikaten pek güzeldi. 

«Vesile hanım bellediği bir kaç keliıne 
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Fransızcayı karışık bir şekilde söyler, İmpa
ratoriçe pek çok gülermiş, İmparatoriçe gi
derken kendisine haylice atiyeler. vermiş oi
duğundan bu parayı sermaye yapıp bohçacı 
olmuş ve hamam ustalığını_ terketmişti» «Ali 
Riza Bey, 13. asrı hicride İstanbul Hayatı, 

Milli Mecmua». 
Beylerbeyi sarayında Eugeniden başka 

Avusturya İmparatoru François Joseph 
(Fransuva Josef), İran Şahı Nasıreddin Şah, 
Karadağ prensi Nikola misafir edilmişler

di. 93 harbini bitiren Ayastefanos ·muahede
sinin imzasından sonra Livadya vapurile İs
tanbula gelen Rusya· orduları komutanı 

Grandük Nikola Dolmabahçe sarayında n. 
Abdülhamidi ziyaret edip Beylerbeyi sarayı
na geçmiş ve Hükümdar Grandükün ziyare
tini bu sarayda iade eylemişti. Niköla sonra 
vapuruna dönmüş ve ertesi akşam · Sultan 
Hamid Çrandüke Yıldız sarayında bir ziya
fet vermişti. 

Abdülaziz hal'edildiği vakit Topkapı sa
rayında kendisine nakletmek istediği s~ray
lar sorulurken Beylerbeyi sarayından da 
bahsedilmiş, fakat eski Hükümdar oraya gö-
türülmesini istememişti. · 

İkinci Sultan Abdülhamid otuz üç yıllık 
saltanat devri_ esnasında Beylerbeyi sarayı 
umumiyetle kapalı kaldı. Yıldız tepelerinden 
inmeyen hükümdar bu saraya da uğramadı. 
Yalnız bazı Sultanlar iradesi. alınmak şartile 
maiyetlerile beraber sırayla diğer kasırlara 
olduğu gibi Beylerbeyi sarayına da tenezzü
he giderler, orada beraber götürülen yemek
leri yerler, bahçeleri gezip eğlenirlerdi. 

Meşrutiyette ve 1909 yılı esnasında bir 
ara veliahd Yusuf İzzeddin Efendinin Bey
lerbeyi sarayında oturması düşünülmüş, fa
kat sonradan bundan vazgeçilmişti. 

Aynı yıl Dolmabahçe sarayı rıhtımlarile 
beraber Beylerbeyi sarayının rıhtımının da 
Fransa inşaatı bahriye mühendislerinden 

Yeni Beylerbeyi· SA.bil Sarayında İmparatoriçe Öjeninin yatak odası 

(Resim: Os~ Zeki Çakaloz) 
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Oji ile liman reisi miralay Mustafa bey tara
fından planları tanzim edilmiş ve bu planlar 
üzerine tamirleri yapilmıştı. 

İkinci Sultan Abdülhamid tahttan indi
rilip Selaniğe Alatini köşküne götürüldükten 
sonra Balkan harbinin çıkması ve Selaniğ-in 
tehlikeye düşmesi üzerine İstanbula Beyler-· 
beyi sarayına nakledildi. 

Eski hükümdar 20 Ekim 1912 günü Lor
ley yatından inip Beylerbeyi sarayına geçti. 
Sultan Hamid Beylerbeyi sarayını sevmiyor
du.. Bu saray hakkında şöyle düşünürdü: «Bu 
sarayın yeri Allah için iyidir. Havasına hiç 
diyecek yoktur, fakat tarzı inşası fena, hele 
taksimatı hiç iyi değildir. Selanikteki Ala
tini köşkünün inşası, taksimatı ı'ıe kadar gü
zeldi. Orada çok rahat ettik, hiç rütubeti yok
tu. Manzarası da güzeldi. Duvarları hep tuğ
ladandı. Yıldızda benim yaptırdığım . daire
nin de taksimatı, inşası başkaydı. Gerçi böy
le muazzam değildi, küçüktü. Burası geniş 

bir sofa ortasında bir havuz_ üç dört oda bun
dan ib~ret, insan oturacak bir münasip oda 
bulamıyor. Bunlar amcam Su.lta:ıi Aziz za
manında yapıldı. Birçok sarilylar yaptırıldı. 
Fakat kalfaları usta değilmiş» (İkinci Abdül
hamidin hususi hekimi doktor Atıf Hüseyin 
beyin muhtıra defterinden). 

Sultan Hamid bu· İnuhteşef!l sarayda en 
umulmaz bir yeri kendi ikametgahı olarak 
seçti. Birinci katta harem dairesinin bahçe
ye nazır köşesindeki odayı kendisine yatak 
odası yapmıştı. Bu odanın_ bitişiğindeki ap
teshanenin yanındaki merdiven arahğina da 
yeni bir banyo yaptırdı. 

( 
Sultan Hamid Beylerbeyi . sarayında -10 

şubat 1918 de zatürrieden vefat et~iştir. 
Bugün· Beylerbeyi sarayi büyük bit ko.:. 

runun eteğinde mavi sulara karşı geçmiş 

asırların. bütün hatırafariyle bakımlı ve gü
zel cephesiyle Boğaziçinin• bir süsüdür. 

Haluk Y .. Şehsüvaroğlu 

İmparatoriçe Eugeni'nin- Yatak Odası -
Zevci adıııa Sultan Azize iadei ziyaretde bu
lunan Fransız İmparatoricesi bu sarayı çok. 
beğenmişti. Kendisine sarayın üst katında 
bahçe .tarafında bulunan ve büyük merasim 
salonuna açılan oda, yatak odası olarak ha
zır lanmıştı. -. --•c-ı,, -- . ~ ?-,•~ffi•·~ 

Bu geniş ve güzel odanın yanında hamam 
ve banyo dairesi bulunuyordu. Yüksek ta
vanlı, altın yaldızlı ve türkkari nak1şlı du
varlarile, gönle ferahlık veren bu geniş oda
ya ceviz bir karyola, endam aynası, tuvalet 
takımlarile, şezlong ve diğer lüzumlu, kıy
metli eşyalar konulmuştu. 

İmparatoriçenin maiyetindekiler için de 
ayrıca yatak odaları hazırlanmış, sarayın ka-

-bul salonları, yemek salonu yeniden gözden 
geçirilmiş ve ·bilhassa Fransız yemeklerin
de mahir olan aşçıbaşılar Beylerbeyi sarayı 
mutfağına verilmişti. 

Eugenie, bir şark sarayında tahayyül et
tiği bütün güzellikleri bulmuş, bilhassa Türk 
usulündeki hamamı pek sevmişti. İmpara
toriçe, Türk kadınları usulünde yıkanmayı 
arzu ettiğinden en maruf hamam ustadlarin
dan İstavroz hamamındaki Vesile Hanım cel
bedilerek sarayın hamamında müşarüniley- · 
hayı elile yıkamıştır. (B.: Eugenie) 

Haluk Y. Şehsüvaroğln 

BEYLEBBEl.1 VAPURU - Denizcilik 
Bankasının Liman İşletmesi vapur !arından; 
1952 yılında Hollandada yapılmışdır; beheri 
450 beygir kuvvetin de Sulzer marka çift 
motorlu ve çift uskurlu olup 14½ mil sür'ate 
sahibdir. Gros 483,02' ve net 264;47 ton hac
minde, boyu 46, 46 metre, eni 9,82 metre bir 
gemi olup azami 789. kişi taşır; motorin yakıt 
kullanır ve saatte 80 litre' · motorin yakar. 
« Yeniköy» vapurunun eşidir (B.: Yeniköy 
Vapuru). 

1961 yılı _temmuzunda Arslan Özdemir 
Kaptan ile Midhat Özalemdar Başmakinis
tin idaresinde idi. Dördü İnakina, beşi de gü
v_erte hizmetinde 9 gemicisi olup İzmit kör
fezinde, İzmit - Gölcük. Değirmendere hat
tında çalışıyordu. 

Tufan Can 

BEYLERBEYİ V APUBU (-4 numaralı) 
- Şirketi Hayriyenin ilk vapurlarındandır; 
teknesi ahşab, makinası 60 beygir kuvvetin
de 197 tonluk bir -gemi idi; hicri 1267 (mila
di 1850 - 1851) ,yılında İngilterede Wigt 
Adasında'. Joh Robert Wigt tezgahların
da yaptırılmış ve şirkete· 7500 altına mal 
olmuşdu; hicri 1270 (miladi , 1853 - 1854) 
de Boğaziçinde seyrü sefere başladı. Resmi 
bulunamadı, yandan çarklı, padl bir vapur 
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olduğu muhakkakdır. Şirketi Hayriyenin 
1860 yılı eylul ayında Ceridei Havadisde çık• 
mış bir il~nından Beylerbeyi Vapurunun her 
sabah alaturka saat 12,45 de Yeniköyden 
kalkarak ve kabataşa kadar bütün Rumeli 
yakası iskelelerine uğrayarak köprüye bir 
sefer yapdığını, akşam üzeri de yine ayni is
keleleri tutup Yeniköyüne döndüğünü, ve 
gece bu iskelede yatdığını öğreniyoruz. 

Bu teknenin Şirketi Hayriyeye ve dola
yısı ile Boğaziçine hangi tarihe kadar kaç yıl 
hizmet ettiği tesbit edilemedi. 

Bibl-: Şirke'ti Hayriye, Boğaziçi 

BEYLEnBE- · 
Yİ YANGIN TU
LUMBASI SAN
DIÖI -- İstanbul
dp yakın geçmi
şin en velveleli 
günlük hayat cil
velerinden tu
lU:mbacılık'hevesi 
Beylerbeyi halkı

, . .. ~ 

nın ayak takımın- Beylerbeyi sandığının 

dan gençleri de tepeliği 

sarmış, ateş afet- (Resim: Hüsnü) 

!erinde, yaz ve kış, yağmur, çamur, kar, buz 
dem:eyüb dizlik denilen bir don, mintan deni
len bir forma ile, başda keçe külah ye yalın 
ayak bir asra yakın ~oşdurm:uşdur (B.: Tu
lumbacılar, Tulumbacılık). 

İstanbul tulumbacıları üzerinde en sala
hiyetli kaleme_ sahib olan üsküdarlı palk şairi 
Va.sif Hoca merhum bize tevdi ettiği notlar 
arasında şunları yazıyor: 

«Beylerbeyi de hayli tulumbacı yetiştir
mişdir; benim tanıdıklarım __ Çımacı Mehmed, 
Sandaki Mehmed, Tatlıcı Nazif, _ Muammer, 
Mümtazdır; hafızamda · kaldığına göre na

·.ralarını: - Kalbinde nuri iman Beylerbey 
karakollu ! .. diye atarlardı». 

Vasıf Hocanın Tatlıcı Nazif dediği, yap
dığı kazandibini koca İstanbula tanıtmış 

mahallebici Arnavud Nazif Ağa olacakdır. 
Beylerbeyinin yangın tulumbas~ sandığı 

her nasılsa yok olmainıs,; • camiin, İkinci SuJ.., 
tan Mahmud yapısı fevkaani hünkar _ dai'resi
nin altındaki küçük merdivenli taşlıkda du
ruyordu (2 temmuz 1961). 

· Bu tulumba sandığı 1tf!iye Müzesine 
kaldırılmağa değer kıymetdedir; bilhassa, 
çaprast iki top namlusu, çaprast iki kılıç, iki 
yanında ikişer sancak süngü ve baltalar, ve 
ortada da üstde şemse, göbeği ay yıldızdı bir 
arma_ olan sari pirinç tepeliği gaayet · güzel
dir; askeri motiflerle yapılmış olan bu tepe-
lik, Beylerbeyi sandığının bir karakol san
dığı olduğunu açıkca göstermektedir. 

BEYLEROO-LU yahud BEYLERYAN-,. . 

Namlı sarraflar yetiştirmiş aslen Kayserili 
bir Ermeni ailesidir. Bu soydan ilk tanıdığı
mız sima, geçen asrın ortalarında yaşamış 

«Hacı Aleksanyan sarrafı İstepan Beyler» 
diye meşhurdur: Bu soyadı bilahare Beyler
oğlu yahut Beyleryan şeklini almıştır. İkin
ci zat sarraf Aleksan Beyleryandır. 

Üçüncü isme . tarihçi Arutyun Mırmır
yan'in (1860~1926)f: «Ermeni zenginlerinin 
kısmi tarihi» adlı eserde (İstanbul, 1910) 
tesadüf edilmektedir. İ3eyleroğlu Agop adı
nı taşıyan bu şahsın, çok nüfuzlu Kayserili 
büyük bir sarraf ve ünlü , tüccar Mıkırdiç 
Esayari'ın (1843-1921) kayın pederi olduğu 
kaydedilmiştir. 

Bu aile, Üsküdar'ın Selamsız mahalle
sin de, eski Berberyan Mektebinin yanında· 
ikamet etmiştir. Ahş~p büyük haneleri bu
güne kadar aya,kta durmaktadır. Beyleroğlİ;ı_ 
ismini taşıyf!n geniş bahçelerinde eskiden 
yaz mevsimin de tiyatro temsilleri verilmis 
ve bilahare sahne sinema olarak · kullanıl: 
mıştır, 

Kevork Pamııkciyan 

BEYLİKCt SOKAGI - Halicde Sütlüce 
sokaklarındandır; Bademlik Caddesi ile Höş- " 
merim Sokağı ve Kanlı Sokak arasında uza
nır. Bademlik Caddesi başından g.elindiğine 
göre, evvela geniş bir toprak yoldur, sonra 
meydanımsı bir -açıklık olur, daha sonra yi
ne darlaşır, sağa sola kavisler çizerek, bozuk 
kabataş döşeli dik bir yokuş halinde, Höş
merim Sokağı ile Kanlı ~okağa bağlanır. Ev
leri, hepsi bağçeli kulubemsi yapılardır (ni
san 1961). 

Hakkı Göktürk 

-BEYLİK ÇEŞME SUYU - Üsküdar da, 
Selimiye<:len Harem vapur iskelesine inen 
y.olmşun orta kısımlarına isabet , eden ufak 
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meydandaki dört yüzlü büyük çeşmenin su
yu. Suyun kaynağı, Selimiye mahallesinde 
ve yokuşun başına yakın bir yerde bulunan 
Aziz Beyin bağçesindeki kuyudadır. Künk
lerle gelen su çeşmenin dört yüzündeki bü · 
yük ikişer musluktan mermer yalaklara 
akardı. İmparatorluğun son yüz yılında bu 
yalakların başında, günün muhtelif saatlerin
de Selimiye Kışlasının yüzlerce atının sıra

landığı görülürdü. 
Geniş saçaklı kesme taştan bu güzel 

meydan çeşmesinin yokuşa bakan yüzü üze
rinde bir tuğranın izi ve bunun iki tarafında 
birer kitabe vardır. Kitabe çeşmenin Abdül
mecid Hanın saltanatının ilk yıllarında; 1257 
(M. 1841) de yapıldığını bildirmektedir. 

Saadi :Nazım Nirven 

BEYLİK S9KA.ĞI - Halicde Südlüce 
sokaklarındandır; aslında:, Bademlik Cadde
si üzerinde, bir araba geçebilecek genişlikde 
uzun bir çıkmaz sokakdır, ve bir toprak yol
dur. Sağ . başda yıkılmış bir binanın arsası, 
onun yanında, yüzü Beylikci sokağında yeni 
büyük bir binanın ardı görülür; mesken ola
. rak, bitiminde iki katlı ahşab bir ev ile, bağ
çesin.e on dört basamak taş merdivenle çıkı
lır yine iki katlı ihşab bir ev vardır. Sol ta~ 
rafı, boydan boya bir duvardır; ardında bir 
bağçe, avlu bulunduğunu tahmin ettik (ni-
san 1961}.. · · 

Bakkı GÖktürk 

BEYLİK SUYU - İsta~bul'a imparator
luk devrinde muhtelif padişah ve vezirler ta
rafından cevamii şerefe - Halkalı suları adı 

altında akıtılmış meşhur su şebekelerinden 
biri. Beylik suyu, İkinci Sultan Mahmud ta
rafından Topkapı sarayı içinde isale ettiril
miştir. 

Eski kayıtlarda İbrahim Hanzade Çiftli
ği diye adı geçen Aypah, bugünkü ismile Ki
razlı Köyü civarındaki menbalardan topla
nır. Menbaların yerini belli etsin diye diki
len nişan taşlarından köyün kuzey cihetinde 
ekin tarlaları içinde ancak tek bir taş kalmış
tır. Bu taşın üzerinde İkinci Sultan 'Mahmu
dun "Adli" yazılı tuğrası ve 1236 (M. 1820 -
1821) -tarihi ile «Menbai evvel, sarayı hüma
yun» yazısı işlenmiştir. Kirazli Köyü civarın
daki muhtelif kaynaklardan toplanan sular 
eski Kalfa Köyü (M~hmudbey) nden geçerek 

kayalara oyulmuş delme mecra ile uzunca 
ovayı ve ~uradan Mazul Kemeri denilen bir 
su kemerini geçerek bir az daha ilerde tekrar 
delme mecra ile Fethiye deresi ve Haslar Kö
yü yolu ile; diğeri; bir kısım Halkalı suları
nın toplandığı tarihi Cicoz çiftliğine gelir .... 
Su yolu, halen eski yılların zarif çiftlik bina-, 
larında kalıntılar kalmış bu yerdeki su kub · 
besinden geçtikten sonra Demirkapı yolu ile 
Edirnekapı civarınd~ surları geçerek şehre 
dahil olur. 

Su yolu yapıldığı .senelerdeki bu musta
kil mesirini, imparatorluğun son yıllarında 
gaip etmiş, yolları harap olan ve civarından 

, geçen Halkalı sµlarından: Beyazıd, Fatih ve 
Süleymaniye suları da cicoz kubbesinde bu 
sıi yoluna katılmışlardı. Şehir içi şeb~kesinde 
su yolu, Edirnekapı su terazisinden itib~ren 
Karagümrük, Altay, Zincirlikuyu, Fatih, At
pazarı ve Bozdoğan kemerinden geçerek Ba
yazıddaki suyun maslağına ve buradan da Di-: 
vanyolu Sultan Mahmud Türbesi yolu ile 
Babı - Hümayun yanındaki. su terazisine. ge
lirdi . 

Beylik su yolundan esasında tahsi,s edil
miş olduğu Topkapı Sarayı ile müştemilatın
dan maada, va\dile Çifte Saraylar, yanan bü
yük adliye binası, Tomruk Dairesi, Nafia Ne
zareti, Defteri-Hakani, Elbise ambarı, Umu-. 
mi Hapishane, Babı-zabtiye ve Şehir Emane
ti su aldığı gibi, Ayasofyada Cevri Usta Çeş
mesi, Beşirağa Çeşmesi, Cağaloğlunda Darül
saade Ağasının Çatalçeşmesi, Vefada Recai 
Emin efendinin sebil ve çeşmesi, Fatihde 
Kıztaşında İkinci Sultan Abdülhamidin çeş
melerile Atik Ali Paşa ve Fatma Sultanca
mileri ve bir çok hayrat bu sudan beslenirdi. 

.1910 - 1915 yıllarına kadar Beylik Suyu
nun kaynakları günlük 500-600 M' su verir
ken Bayazıd, Fatih ve Süleymaniyenin. katıl
masından sonra bu miktar dört beş misli art
mış, ve evvelce bu suların aktığı semtlerdeki 
çeşmeleri de besler, bir durum. almıştı~ Suyun 
şebekesi künk galeri halinde idi; sonradan 
şehirde bu yollardan bir kısmı da pik boru 
haline getirilmişti. 

Beylik Suyunun yoiları diğer Halkalı su 
yolları gibi zamanla ikametgahların altında 
kalmıştı. 

Saadi Nizım Nlrven 
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sıın Mahallesinde Zalpaşa Caddesinde, Mimar 
Sinan yapısı Zal Mahmud Paşa Camiinin he
men karşısında yine o Mimar Sinanın eseri 
küçücük bir mesciddir. 

Hadikatül Cevami: «Banisi Silahşor 

Meh.ıned Beydir, Silahı Mescidi de denilir· . . , 
kendi dahi ande medfundur» diyor. 

Dahi sanatkar, bir türbe ve bir medrese 
ile beraber azametli Zal Paşa manzumesinin 
karşısına bu küçük mescidi, öylesine bir yapı 
bediası olarak koymuşdur ki, yoldan geçen 
o büyük camii gördükden sonra, bu mescidin 
gözönünden silinmesi gerekir iken bilakis , , 
Bey Mescidi, gözleri kendi üzerine cekiver
mektedir. 1961 temmuzunda yürek ·sızlata
cak· hara.bi, perişanlık içinde idi, ama hala;, 
hala pek güzeldi. Büsbütün çökmeden tez el
den tamiri gerekir; Bey mescidinde Türk ya
pı sa11atı bir şaheserini kaybederse pek yazık 
olur, gelecek nesiller neslimize la.net eder. 

Yola nazaran bir sed üstündedir; vaktiy~ 
le taş döşeli olduğunu tahmin ettiğimiz avlu~ 
suna, sokak kapusundan bir taş merdiven ile 
çıkılriıakda olup, minarenin, mescidin ve Si
lahşor Mehıned Beyin türbesinin kapuları bu 
avluya açılır. 

Dört duvar üzerine kiremit örtülü bir ça
tıdan ibaret qlan mescidin çatısı tamamen 
.çökmüştür. 

Çatı, tuğladan 'destere dişi bir korniş üs,. 
tüne oturtulmuş olub, bu kornişden halen 
pek küçük bir parça kalmışdır: 

[] 

Eyyubda Bey Mescidi 
(Kroki-plan: A. Bülend Koçu) 

Duvar iki sıra tuğla bir sıra kesmetaşla 
örülmüşdür; avlu üzerindeki kapudan giril
diğine göre mihrab sağ tarafdadır, ve bu mih
rab duvarında mihrabın iki ·yanında üst de 
iki pencere vardır. Kapudan girilince tam 
karşıya cadde tarafına, mihra,ba nisbetle sol 
duvarda ve mihrab duvarın karşısındaki du
varda ise altiı üstlü ikişerden dörder pencere 
bulunmaktadır; bir pencere de kapunun -bu
lunduğu duvarda vardıi'; bütün kemerli, ve 
kemerleri, dışardan, araları ikişer sıra tuğla 
mermerle öri,ilmüş olup, küçük olan üst pen
cerelerin kemerleri boşdur, yani kemer içleri 
pencere boşluğuna katılmışdır. Ayni şekilde 
'Örülmüş ve üstdekilerden de büyük olan alt 
pencere kemerlerinin içi ise mermer plaklar
la doldurulmuş olup alt pen-cereler, bu alın
lık plakların altında dik mustatil şeklinde<!ir, 
ve pencere boşluğunun etrafı mermer birer 
çerçive ile çevrilmişdir. 

Minare cadde üzerine ve mihrab duvarın 
önüne, mescidden ayrı olarak inşa edilmiş
dir; mihrab duvarına, içi kalın ılemir kafesle 
kapatılmış genişce bir avlu pencere ile bağ'
lanm.ışdır. 

Minarenin gövdesi altı köşelidir; şerefe 

. gövde~en taşkın olmayub, altı yüzü mermer 
-~~;;.::::s kemerli ve hendesi tezyinatlı korkulukları 

vardır, halen mevcud olmayan ve ahşab ol
duğu muhakkak külah, hemen şerefe üstüne 
oturtulmuş bulunuyordu. Gövdenin şerefe al-

ııııı.:,ı,ı~aı;ı;:.~t===~::.:=~:3 tı iki sıra tuğla. bir sıra taşla örülmüş olµp, 

Eyyubda Bey Mescidi 
(Resim: A. Bülend Koçu) 

bu altı köşeli minare güvdesi dört cebheli bir 
ehram~ nakış ayak üstüne, o da kesme taş
dan ve mük'ab (küb) şeklinde pir kürsüye, 

· kaaideye oturtulmuşdur. 
Avlunun sokak kapusu yarım daire mer

mer kemerli olup kemer, çıplak durmakda-
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dır, üstünde vaktiyle bir alınlığın bulunduğu 
kuvvetle tamin olunabilir. Kapu, adi tahta 
kanadlarla kapatılmış olup, avludan bu ka
puya inen merdiven. de, hemen avlu hizasına 
kadar moloz ile dolmuşdur. 

Sokakdan girildiğine göre, merdivenin 
ve a,vlunun solunda bir mezarlık vardır et-

' rafındaki duvar çökmüş, pek perişan bir hal-
dedir. Avlu kapusu battal edilmiş bulundu
ğuna göre halen Bey Mescidi harabesine bu 
mezarlık tarafından· girilmekte idi. 

Silahşor Mehemd Beyin türbesi, mesci
din avluya açılan kapusu yanında, kesme taş
dan dört duvar üzerine beşik kubbe ile ör
tülmüşdür. O da bir harabe halinde olup için
de kabirden nişan kalmamışdır. Bu yapıya 
türbe diyoruz, başka bir maksad ile de yapıl
mış olabilir, bu 'takdir, mescidin banisinin 
kabrinden nişan kalmamışdır demek lazım
dır. 

BEYODALABI SOKAĞI - Gatalanın 
Ömeravni Mahallesi sokaklarındandır. Bey
tülmalcı Sokağı ile Bağodaları Sokağı arasın
da kısa bir aralık sokakdır. Beytülmalcı So
kağı tarafından gelindiğine göre daracık bir 
geçid olarak başlar, sonra genişler, sağa sola 
birer kavis çizerek ve bir ıokuş olarak Bağ
odalar Sokağına kavuşur; beton, yarı kagir, 
ahşab evleri 2~s ve 3-13 kapu numaralarını 
taşır. Sokağın öbür başında Bağodaları Mes
cidi bulunmaktadır. B.: Fatma Hatun Mes
cidi). Sokak sekenesi mutevazi gelirli aileler 
görünür (nisan 1961). 

Hakkı Göktüı·k 

BEYOĞLU - Mülki idare taksimatında 
İstanbul vilayetinin bir ilçesi; İstanbulun ta
rihi edebiyatında meşhur bir semtin adı:; ilçe 
olarak sınırı, büyük şehir haritasında tesbit 
edilnıişdir, ve.kadim Galata Şehri, bu ilçenin 
sınırı içinde bir nahiye itibar edilmişdir; 
semt olarak sınırını çizmek mümkün değil

dir; her biri fetihden zamanımıza kadar İs
tanbul tarihinde pek meşhur yerler olan Ka
sımpaşa Kasabasının, Galata Şehrinin, Top
hane Ka.sabasının ve Fındıklı Kasabasının 
gerilerini kaplamış olan sırtların adıdır. 

Türkler tarafından verilmiş olan bu is
min ne zaman kullanılmaya başlandığını ke
sin olarak tesbit edemedik; bildiğimiz, Kanu
ni Sultan Süleyman zaman~da, Galatamn 

arkası ıçı~ «Beyoğlu» adını kullanıldığıdır. 
~~kat şurası da ehemmiyetle kayde değer, bu 
ısım, XVIII. asrın sonlarına kadar katlim Ga
lata Şehrinin gölgesi altı~da kalmışdır (B.: 
Galata). 

Kasımpaşa, Tophane ve Fındıklı, fetih
den evvel Galatanın, Halice ve Boğaza doğ
ru lebi deryada fakir; yoksul varoşları.dır; 

buraların, bir yanda türk tersanesinin, öbür 
yanda türk tophanesinin tesisi ile kesif şekil
de iskanı, şenlenmesi, abidevi eserlerle imarı 
fetihten sonra başlamışdır. Fetihden evvel 
kale duvarları ile çevrilmiş olan Galatanın 

gerisindeki sirtıarın, evleviyetle hali arazi 
olduğu aydın biliniyor; belki kesif ormanlar
la, fundalıkla~la kaplı idi. 

Yukarıda da kaydettik,_ türkler tarafın
dan «Beyoğlu» adı verilen bu sırtların iska
nı, İkinci Sultan Bayazıd zamanında, bura- -
da, av yeri bir orman içinde devşirme acemi 
oğlanlarının bir kısmının talim ve terbjyesi 
için bir kışla - mektep sarayın kurulması ile 
başlamış, ve dikkate değer, bu' kışla - mekteb 
saraya da «Galata Sarayı» adı verilmişdir 

(B.: Bayazıd II; Gül Baba; Galata Sarayı) ; 
ki zamanım]i:da da ayni temeller • üstünde, 
pek şerefli bir mazisi olan bir irfan müesse
~esi, Galatasarayı Lisesi bulunmaktadır. 

Tür~ Ansiklopedisi Beyoğlu hakkında şu 
malumatı veriyor: 

«Fatih Sultan Mehmed, Trabzon Rum 
Devletini zabtettiği zaman (1416); son Trab
zon imparatoru David Komnenos ile bütün 
ailesini İstanbula naklettirmiş, bunlardan 
Kaloyani Koı'nnenos'un oğlu Aleksios islam
lığı kabul ederek bugünkü Tünel _ civarında 
oturmuşdur. Bu prensin burada oturduğu 
içindir ·bu semte Beyoğlu adının verildiğini 
anlatan bir söylenti vardır.· 

«Bizans devrinde meskun olmayan bu
günkü Beyoğlu semtine : 'Peran (Pera = öte, 
karşı yaka) Bağları denilmekde idi. Türkler 
İs~ai:ı.bulu almadan önce~ Galata surları dışın
da da evler, mahalleler yokdu. Fetihden son
ra, az zaman içinde Galata_ surlarının dışın
da Beyoğluna doğru uzanan yerlerde mes
kenler, camiler ve resmi binalar yükselme
ğe başlamışdır. Fetihden yarım asır kadar 
sonra Tophaneden Kasımpaşaya ve arka 
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tarafdan Dörtyola kadar uzanan yerler 
türklerle dolmuşdur. 

«Beyoğlu Caddesinin Asmalımescid• ve 
Kumbaracı Sokakları ile birleşdiği yere 
uzun zaman «Dört yol» denilmişdir İkinci 
Bayazıd Dörtyolda Asmalımescidi yaptır

mış; Yavuz zamanında Dörityolda Mevlevi 
Tekkesi; Kanuni devrinde sadır azam İbra
him Paşa tarafından sarayın içoğlanlarının 

yetiştirilmesi için yine Dörtyolun az ileri
sinde Galata Sarayı yaptırılmışdır (Biz bu 
sarayın· temel yapısı için Türk Ansiklopedi
sinin bu kaydını kabul edemiyoruz. Galata 
Sarayı ve Gül Baba maddelerine bakınız). _ 

«XVI. asırda Galata adı, bugünkü Gala
tasarayı semtine kadar uzanan yerlere verj
liyordu. XVII. yüz yıldan sonra Galata adı, 
Beyoğlu semtinin güneyinde ve deniz kena
rında kalan kısmına verilmişdir p (XVIl. 
asırda değil, hatta XVIII. asır sonlarına ka-

dar Galata 

Beyoğlu 

(N~ib Bey Rehberinden, 1918) 

İST ANnlJL . 
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başlamışdır. Faransa Büyükelçisi Philippe 
de Harlay'nin arzfısu üzerine St. Louis des 
Français Kilisesi 1628 de Fransa Sefaretha
nesi arsasında yapılmışdır. 

• «1700 yılında Beyoğlu, bugünkü Tünel 
- Galatasaray Caddesi ile bu· caddenin yan 
sokaklarından ibaretti. Cadde dar ve kaldı
rımsızdı. Batıda «Petits Champs» mezarlığı 
(Aşıklar Mezarlığı?), doğuda da İncir Bos
tanı Beyoğlunu çerçiveliyordu. Büyük elçi
lik binaları da İncir Bostanı boyunca sıra
lanmışdı. (O tarihde) Beyoğlunda yalnız 

Dörtyol, Tamtam, -Polonya; Asmalımescid ve 
Galatasarayı semtleri bulunuyordu; bunlar
dan ilk üçü hiristiyan, son ikisi de müslü
man semti idi. 

«1780 yılına doğru Beyoğlu iki kısım
dan ibaret olup, bunların merkezini Balık 
Pazarı ile Galata Sarayı teşkil ediliyordu. Gü
zel Sokak, yani büyük elçilikler so~ağı, gü
neyde bulunuyordu. Öbür sokak. ise, bir 
yandan Halil. Paşa tarafından inşa edilen 
Büyük Topcu Kışlası (Taksim Kışlası), 
öbür· yandan da Grands Champs mezarlığı 
(Ayaspaşa Mezarlığı?) ile sınırlanıyordu .. 
Bu sokakda genel evler buluı;ıuyordu (1780 
tarihi için genel evler mevzuibahs .olma
mak gerekir. 1st. An). Soldaki ucunda «Hô
pital des Français de la Peste a Pera = 
Fransızların Beyoğlundaki .Vebalılar Hasta
hanesi bulunuyordu.· Grands Champs'daki 
vebalılar mezarlığına yakın bir sokakda,' 
ı 719 da inşa edilmiş olan bu binanın eski 
adı ((Hôpital Giffard = Giffard Hastahane
si» olup bugün Fransa Başkonsolosluğudur. 
Hastahanenin yanında, bütün bu semte adı
nı veren Taksim, yani su taksim yeri bulu
nuyordu. 

«Aya Dimitri tepeleri üzerinde XVill. 
yüz yılda, şimdi şehre katılmış olan Tatavla 
Köyü, Kurtuluş vardı. · 

«XIX. yüz yıl boyunca Beyoğlu çok ge
nişlemişdir Evler Kasımpaşa vadisi ile Top
hane yamaçlarını kaplamışdır. p e t i t s 

Champs mezarlıkları 1860 - 1_864 yıllarında. 
kaldırılmış, Galata surları yıktırılmış, yeni 
yeni caddeler açılarak semtler inşa edilmiş
dir. 

«Beyoğlu Cadesi 1831 yangınından soiı
r-a ilk defa güneye doğru genişlemişdir. Ku-

zey kısmı ise binlerce evi yok eden ve yüz
lerce insanın ölümüne sebeb olan 1870 yan-
gınından sonra genişletilmişdir. · 

·«1873 de Galata ile Beyoğlu arasında 
tünel yapılmış ve Beyoğlu Caddesi boyunca 
atlı tramvay kurulmuşdur. Bu sebebden 
caddenin bir kısmı ikinci defa olarak_ geniş
letilmişdir 1913 de elektrikli tramvay Bey
oğlunu Şişliye bağlamışdır~ 

«XX. yüz yılın başındanberi Beyoğlu 
durmadan yayılmış ve sağdan soldan yeni 
yeni semtler yükselmişdir. · Taksimdeki eski 
askeri talim meydanı, Ayaspaşa civarları, 
Maçka, Nişantaşı, Bomonti, Şişli modern 
meskenlerle kaplanmışdır., Bir tramvay şe
bekesi Kurtuluş, Şişli Beşiktaş ve Maçkayı 
Taksime bağlamaktadır. Tiyatrolar, sinema
lar, yabancı hastahaneler çoklukla burada 
kurulmuştur. Eskiden Caddei kebir deni
len Taksim - Tünel arasındaki Caddeye 
Cumhuriyetden sonra İstiklal- Caddesi adı 
verilmişdir» (Türk Ansiklopedisi,· 6. cild). 

Yukarıdaki satırların yabancı bir kay
nakdan tenkidsiz bir terceme ile Ansiklope
diye nakledıldiği aydın görülmektedir. 

. Ahmed Refik Bey · (B.: Altınay, Ahmed 
Refik) Beyoğlu adına "Sokollu" adlı ·eserin
de şu satırlar· içinde temas ediyor: 

<<İstanbul, Kanuni Sultan Süleyman za
manında genişledi. Devletin kuvveti ve za
ferleri ile beraber ticareti de yüksek bir-
mertebeye vasıl oldu. İstanbula her taraf
dan tüccar geliyordu. Bunlar için Galatada 
yeni yeni mahalleler tesis edildi. O devirde 
Beyoğlunda bir kaç mezarlıkla bağlar ve 
tarlalar vardı. Fransa, Lehistan ve Venedik 
elçilerinin sarayları, Galatasaray Acemioğ-

. lanlar Mektebinin civarında idi. O zamanlar 
Maktul İbrahim Paşanın adamlarından Al
vario Griti de Taksim civarındaki sarayında 
oturuyordu. Bu zat Venedik Balyosu idi, 
kendisi bakında- yazılan müharreratda «Bey
oğlu» diye yad olunurdu. Keza Kasıınpaşa, 
Pirlpaşa, Ayaspaşa, Piyalepaşa mahalleleri 
de Kanuni zamanında tesis edildi. Bu ma
hallelerin yad olundukları isimler hep Ka
nuni devri ricalinin iisimleriydi» (Sokullu, 
s. 92). 

Kanuni Sultan Süleyman zamanında, 

1555 .de İstanbula Almanya İmparatorunun 
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elçisi olarak gelmiş olan Busbecq "Türk Mek
tubları" adı ile .meşhur sefaretnamesinin bir 
Yfiirinde Beyoğlundan kısaca şöyle bahsediyor: 

«Beyoğlunda bir çok tacirler oturmakta
dır; bunlar İtalyandırlar. Hiristiyan esirleri 
tahlis hususunda büyük muavenetleri görü
lüyor». 

Lale Devrinde İngiltere elçisinin zevcesi 
olarak İstanbula gelmiş ünlü yazar Lady 
Montague 29 mayıs 1717 tarihli bir _mektu
bunda Beyoğlu hakkında şu satırları yazıyor: 

«Sefarethanemiz Beyoğlunda. Westmins
ter Londranın nasıl ki varoşu ise, burası da 
İstanbulun varoşu. ];3ütün sefirler burada, bir 
birine yakın oturuyorlar. Sefarethanemizden 
liman, şehir, saray, Anadolunun uzak dağla
rı hep görünüyor, dünyanın en güzel manza-

·. ,-.; f •. 
rası ... ». . · ,. · 
Geçen asır ortalarında yaşamış piyasa sa.zen -
de ve bestekarlarından Ekmekci Bagdasar'ın 
Beyoğlu -üzerine mahur bir şarkısı vardır: 

Yok felekde sevdiğimin lıir eşi 

Başka alemdir B~yoğlu cünbüşü 
Kıydı cana ol civann gelişi 
Başka alemdir Beyoğlu· cünbüşü 

İysü işret zevki mehtab idelim 
Seyri Şişli Çiftliğinde nidelim 

Yar·ile ta baloyadek gidelim 
Başka alemdir Beyoğlu cünbüşü 

Sarılayım sarayım ince belin 
Akıdayım kanını engellerin 
Sabrı yande böyle seyre ademin 
Başka alemdir. Beyoğlu cünbüşü 

Bu şarkı da aydın olarak göstermektedir 
ki geçen asır ortalarında Şişli kırlık, bir çift~ 

· .. likdir. 
Mora ihtilali, Navarin deniz baskını faci~ 

asından sonra başlayan Türk - Rus harbi ve 
o sırada Yeniçeri Asker Ocağının kaldırılma
sı Galata ve Beyoğlu rumlarını . şımartmış, 
hem siyasi hem de inzibati bakımdan sevim
siz vak'alar olmuş, yahud olması muhtemel 
vak'alar önlenmek istenmişdi; ki Lütfi Tari
hinde 1826 yılı vekaayii arasında şöyle bir 
fıkra vardır: 

«O esnada Yunan Meselesi münazaasın
dan dolayı Beyoğlu ve Galatanın muhafazası· 
ehemmiyet_ kesbetmişdi; ve daha bazı mev
hum sebeblerden, (vak'a nüvis bu· mübhem 
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ve guya küçümser tabir ile 1stanbulda bir 
rum kıyamını ima ediyor), Galata ve Topha
ne taraflarının muhafaza hizmetinde bulunan . 
Tophane askerinin müsellah dolaşmaları için 
padişahdan izin istendi». Ayni bendin altın
da dere edilmiş bir hattı hümayun suretin
den, padişahın oralardaki karakollar efradı
na bu müsaadeyi verdiği öğreniliyor. 

1850 - 1860 arasındaki Beyoğlunu Beyoğ
lu rumlarının kibarlarından Dr. Zoiros Paşa 
şöyle anlatıyor: 

· «Ondokuzuncu asrın ortalarında Beyoğlu 
cadde, sokak ve evlerinin hal ve vaziyeti, hal
kın, ezcümle kadınlarının kıyafetleri, giyiniş 
tarzları bambaşka idi. Caddeler dar, sokaklar 
yarim yumru idi. Sefaretharieler, konsolosha
neler, zengin rumların bazı ermeni katolokle
rinin ve İstanbulda yerleşmiş olan ecnebile
rin mükemmel kagir evleri, ve Avrupanın 

ikinci ve üçüncü derecedeki otellerini andırır 
bir kaç oteli istisna edilirse, bütün binalar ah
şabdı. Ve bittabii bu binalarda konfor ıiamiy
le bir şey aranamaz jdi. Cadde ve sokaklar ' 
temiz de değildi. 

«İslamlarla gayri müslimlerin mahallele0 

ri ayrı yerlerde olduğundan Beyoğlunda 

oturanlar muhtelif din, ırk ve milliyete men
sub hiristiyanlardan ibaretti, ve çoğu rum 
idi. Rumlard~n sonra Ermeniler ve ermeni 
katolikler, ve yerlirler ile esnecilerin _ihtila
tından husule gelip «Tatlısu Firengi» denilen 
melezler ve ecnebiler Beyoğlu tarafı halkını 
teşkil ederlerdi. 

«O devirde Beyoğlunda hiç bir milsevi 
ailesi yokdu. 

«Şimdi caddelerde görülen kalabalık o 
devirde yokdu, hele -kadınlar nadiren sokağa 
çıkarlardı. Ecnebi kadınlar ile zengin rum 
kadıniari kıyafetce o vakit fransız modasını 
takib ederlerdi. Diğer kadınlar entari ve şal
var giyerler, ve sokağa ferace yaşmakla çı
kardı, şu kadar ki islam kadınları gibi yüzle
rini örtmezler idi. 

«O devirde gezinti yerleri pek mahdud
du. Yaz akşamları Beyoğlunun ileri gelen ai
leleri Taksim Bağçesinin ilerisinde dar bir so
kakdan geçerek Bella Vista denilen kahveye 
giderler ve ancak kendisine güvenen bazı de
likanlılar Küçük Ihlamura kadar uzanırlardı. 

«O devirde Beyoğlunda pek çok kahve-
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hane var idi. Bunların o devre göre en asrisi 
"Cafe Riche = Kafe Riş", Kafe Tortöni" ve 
"Kafe Valori" idi. Bunlardan yalnız Valori 
Kahvehanesine Beyoğlunun pek yüksek ta
bakasına mensub kadınlar nadiren girebilir
lerdi. Kahvehanelerin ~üdavimleri ezcümle 
kışın bekarlardı. 

«Müzik Hal'ler ve Kafe Şantan'lar bu ta
rihlerden çok sonra açılmışdır. O devirde Na
om adında. Halebli bir hiristiyan idaresinde 
Avrupadakilerin ikinci ve üçüncü derecele
rinde bir de tiyatro vardı. Bu tiyatroda tem
siller fransızca ve italyanca verildiği için mü
davimleri bittabii ecnebilerle bu lisanları bi
len yerlilerdi. •Bu tiyatronun müdürü Naom,· 
osmanlı . vezirlerin olub hariciye müsteşarlı
ğında ve Cebeli Lübnan mutasarrıflığında 
bulunmuş olan N aom Paşanın babası idi (B. : 
Duhani, Said). · Bu tiyatro 1870 tarihindeki 
büyük yangına kadar muntazam temsilleri 
ile halkın mümkin mertebe ruhi gıdasını te-

••• >, 

mine çalışmışdır. ,,. 
«1861 tarihinde bir yunan dram kum

panyası İstanbula ·gelerek Beyoğlunda mun
tazam temsiller vermiş ve pek büyük rağbe
te mazhar olmuş olduğu için bu kump~ya 
her sene kış mevsiminde İstanbula gelirdi. 
Beyoğlunun belli başlı eğlence yerleri bu 
saydığım kahvehaneler ve tiyatrodan ibaret. 
Gerçi Kaptan Mihal ve Kaptan Vangel adla
rındaki kimseler idaresinde muntazam ku
marhaneler de vardı, fakat kumar, o zaman
lar şimdiki gibi taammüm etmemişdi, bu ku
marhanelerin müdavimleri ayak ,takımından 
kimselerdi. İctimai mevki sahibi hiç bir ferd 
o batakhanelerin önünden bile geçmezlt!!rdi» 
(Osman Nuri' Ergin, Türkiye Maarif Tarihi, 
C. II, S. 651). 

Ahmed Midhat Efendi «Bir fitnekar .. » 
adındaki uzun hikayesinde, '.Mümtaz Bey 
adında kibar bir İstanbullunun Mansur adın
daki yezidi kölesinin portresi!]-i çizerken Js
tanbulda alafrangalık düşkünlüğünün baş

langıcına ve bu yolda Beyoğlunun-ehemmi
yetine iki satırla temas ediyor, fakat bir tarih 
rakamı kaydetmiyerek «o zamanlar» demek
le iktifa ediyor, alafrangalığa düşkün gene 
kölenin portresi şudur.: 

«Bu çocuk o zaman "17 - 18 yaşında bir 
şey olub aslı yezidi ise de buğday renkli ben-

-------------------,--
zi üzerinde üzüm gibi kara gözler ve kuzgu
ni siyah kaşlar ve saçlar .ol kadar halavet
bahş idi ki Hanım Efendi, şayed Beyin bu ço
cuğa alakası vardır diye gözünde ok olsa 
atup Mansuru vuracak mertebede idi. Uşak 
Karabacak da yirmi beş yaşında gene · bir 
adam olub Mansura ol kadar muhabbeti var 
idi ki Mansur hakkındaki hissiyatını gönlün
de ıp.ukayese · eyledikce, alemde aşkın alaka 
dirler bir şey var ise o da benim bu Mansur 
hakkındaki hissim olmalıdır derdi. Mansurun 
her meziyetene · zamimeten bir de nezafeti 
vardı ki, o zamanlar İstanbulun alafrangaya 
henüz i~tiayi ibtilası olup halk Beyoğlunda 
bir saç taratmak için yirmi kuruş perukar 
ücreti verdiği halde bizim M9:nsur İstanbul un 
en hücra ve her şeyden mahrum olan bir ma
hallinde her levazımı bizzat kendisi hazırla
yarak Beyoğlu frenklerinden bile daha ala
franga ve daha süslü gezerdi». 

Ahmed Midhat Efendi, geçen asrın Bey
oğlu bekar hayatını ve bekar pansiyonları ile 

. Beyoğlu otellerini «Bekarlık Sultanlık» adın
daki uzun hikayesinde anlatmaktadır (B.: 
Bekarlık Sultanlık). 

Yine Ahmed Midhat Efendi «Yer yüzün
de bir melek» adındaki romanm ilk ~atırla
rında bir kış gece~ini tarif ederken, 1845 -
1850 arasında Beyoğluna kurtların hücum et
ti.ğini yazıyor; bu da, geçen asır ortalarında· 
Beyoğlunun, Taksimden öte kısmının kırlık 
olduğunu gösterir, romancı· 1844 de doğmuş 
olduğuna göre, dayandığı· rivayetler kuvvetli 
· olmak gerekir. 

Geçen ,asır sonlarının Beyoğluniı enı can-
: · 1ı tasvir eden muharrirler arasında Ahmed 

Rasim ile Sermed Muhtar Alus'u bilhassa ha
tırlamak lazımdır. O güzel yazılar, bu ansik
lopedide, Beyoğlunun tarihine geçmiş mües
seselerin müstakil maddelerine alınmışlardır. 

Muhafazakar müslüman türklerin naza-· 
. rında Beyoğlu, son zamanlara kadar bir fu
huş ve rezalet alemleri .yeri görülürdü; bir 
gecin Beyoğlunda dolaşması, onların nazarın
da iffetşiken bir hadise idi. Galatasaray Sul
tanisi Beyoğlunda olduğu halde, Darüşşafaka, 
talebelerinin köprüyü geçmesine tahammül 
edemezdi; Darüşşafakadan yetişmiş Ahmed 
Rasim anlatıyor: · 

« ... derslerime çalışmakla beraber başka 
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şeylere de göz atıyor, kulak veriyordum. Di
ğer tarafdan Müdiri mekteb de gözümüzü. 
açacak, fikrimizi 11ğraşdıracak vesileler bulu
yordu. Mesela her izin günü bizi divanhane
de topluyor, nasihat yollu sözler söyledikden 
sonra: 

- Galataya, Beyoğluna geçilmeyecek!. 
semtli olşnlar bile ora sokaklarında gezinme
yecek !. diyordu. 

«Acaba Galata ile Beyoğlu nasıl mahal
lerdir ki gidilmesi memnu? .. Bu t_enbih hepi
mizi uyandıryor idi» (Ahmed Rasim Muhar-

' rir, şair, edib) . 

Beyoğlu pi~asaları, geçen asır so1:1-larında 
alafrap.galık düşkünü türk genclerinin cuma 
ve pazar günleri hemen yegane eğlenceleri 
idi. Servetifünün sahibi Ahmed İhsan Tokgöz 
şunları yazıyor: «Pazar günü arabalara, at
lara binüb, yahud, daha sade olarak. ele bas
ta~, şemsiye alub Beyoğlu cihetinden istifa
deye ritaban olanlar kendi kendilerini tebrık 
etmişlerdir; bunun sahnei tezahürü de tabii 
Beyoğlu Caddei K~biridir. Tünel Meyq.anın
dan Şişliye kadar olan cevelangah iğne atılsa 
yere düşmeyecek şeklini almış idi». 

G,:>(;en asır içinde Beyoğlµ piyasaları üze
rine İstanbullu bıçkın ağ;ından çıkmışa ben~ 
zer güzel bir türkü vardır; mısralar, Beyoğlu 
meftunu gene küçük beylerin o eski kabada
yıların gözüne biraz tuhaf görüldüğünü açık
ça belirtmektedir. 

Beyoğlunda gezersin 
Aldırmayub geçersin 
Sevdiceğim ,yavrucuğum 

Niçin niçin beni üzersin 
Ah .• ah .. 

Tıkır tıkır da sen bana gel 
Şıkır şı.lQr da sen bana gel 

Beyoğlunda gezersin 
Gözlerini süzersin 
Sevdiceğim yavrucq-ıım 

Niçin niçin beni üzersin 
Ah .. ah .. 

Tıkır tıkır da sen bana gel 
Fıkır fıkır da sen bana gel · 

Beyoğlunda gezersin 
KAkülünü dökersin 
Sevdiceğim yavrucuğum 

Niçin niçin beni üzersin 

Şıkır şıkır da sen bana gel 
Tıkır tıkır da sen bana gel 

Bu türkünün notasını maalesef elde edemeliik. 

İkinci Abdülhamid devri sonlarının sah- · 
ne yıldızlarından kantocu Büyük Şamram'm 
hüzzam -bir kantosu vardır, şudur: 

Beyimin gelişi hoşdur 
Gaaliba cebleri boşdur 
İspir çal kamçıyı koşdur. 
Bulaşıkdr beyim benim 
Sarmaşıkdır beyim benim 
Gözlerin kara karası 
Hanımların maskarası 

Aşıkının yüz karası.. 

O devrin şık beylerini tehzil yolunda söy
lenmiş olacak bu kanto ayak takımı, t~lum
bacı güruhu tarafından pek tutulmuşdu. Dev~ 
rinin hakika_ten pek dilber bir yosması olan 
. kantocu Peruz ise bu rağbeti görfüıce. pek 
kıskanc bir kadın olduğu için ortaya hemen 
bir taklidini koydu, Periız Şamramdan sanat~ 
ca üstündü, şık beyini Beyoğlunun akşam 
piyasasına çıkardı ve kantosu Şamramınkini 
basdırdı: 

Beyoğlunun her akşam 
Piyasası pek hoşdur 

Benim güzel beyimin 
Gaallba cebi boşdur 

Nazlı güzer beyimde 

Ahu gözler kestine 

Piyasada etrafa 

Bakışları mestine 

Bıçkın me~reb beyimin 

Cilveleri pek hoşdur 

Beyoğlunda her akşam 

Dolaşırken sarhoşdur 

Çal kamçı ispir oğlan 
Nazlı yarimi koşdur 

Bulaşık küçük beyim 

Kabından taşkın beyim 

Beni divane eden . 
Senin aşl{ındır beyim 

Tutulduğum oğlanin 

Gözleri kara kara 

Güzellikde eşi yok 

Bir düzenbaz maskara 

Beyoğlu piyasası 

Pek hoşdur dolaşması 

Soyuldum soğan gibi 

İşte kesenin dibi 
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Vay vay vay vay pek yandım 
Yazık pek geç uyandım, 

1918 mütarekesinin kara günlerinde ls
tanbulda bulunmuş Paul Herigo -( ?) adında 
bir fransızın "Rus Ateşi,ı adlı romanında 

Beyoğlunun bir tasviri vardır; bu romanı di- ,1, 

limize terceme eden Ahmed İhsan Tokgöz 
"yalnız isimleri değiştirilmiş hakiki roman" 
diyor: 

"Beyoğlunda o muhite kendini beğendir
mek isteyen geneler mutlaka her gece sabah
lara kadar dolaşmalı ve gezmelidir._ Acaba 
moskoflar İstanbula akın edib bir takım bar
lar açmadan gece eğlencesine muhtac olanlar 
ne yapıyormuş? (B.: Bar; Baloz; Beyaz Rus
lar, İstanbulda). 

«Beyoğlunun kafe konser ismi altındaki 
mahalleri ve eğlence yerleri çok adi şeyler
dir. Oralarda romanyalı sedası bozuk aktör
ler, Fransadan dökülmüş kötü şantözler, ga
rib şiveli danimarkalılar, Japonyadan gelme 
canbazlar .. fakat hepsi başka yerlerde zor ge
çer mahluklardır. 

«Sinemalar dünyayı devr etmiş aşınmış 
filmleri gösterir; ve bu filmleri arka arkaya 
mütemadiyen işletir. Beyoğlunun rumları el
lerindeki pasdırma ve sucuk ve ekmeği yiye.: 
rek sinemaya dolar, para verdim ve iyi anla
yayım diye ayni filmi bir kaç defa seyr eder. 
Bu filmlerin çoğu muhtelif memleketlerde 
yapılmış olduğu halde ekseriya Fransadan 
gelmiş diye ilan edilir. Sinemaların orkestra
ları pek fena değildir. 

«Tiyatro yok gibidir. Parisin Jimnaz ti
yatrosundan gelmiş diye ilan edilen Madma
zel Martte Resine felemenk şiveli bir yaban
cı idi. Bir gün Perapalas Otelinin yemek sa
lonunda Batarciyan ismindeki tırnakları kir
li, esvabı yağlı bir ermeninin sofrasında idi. 

«İşte moskoflar gelip lokanta, konser, 
bar, kabere :ve kumarhane . açınca Beyoğlu
nun bir eksiğini tamamlamış oldular. Ekseri
si yahudi m6skoflar tarafından çok zeka ile 
idare olunan bu yerlerde ruslara mahsus olan. 
müteşebbis gece hayatı ve eğlencesini bul
mak kaabildir. İstanbula Vrangel Ordusu ar
tığı ·olarak gelmiş kibar moskof kadınları 
garsonluk yapıyor. İçlerinde kibar takımına: 
mensub olmayanlar da var, bunların bile ki
bar olmadığını, asıl kibarlar söylemeğe te-

nezzül etmiyor. 
«Ekseriya zabit rütbesinde olan kocalar 

lokanta ve barlarda . kapucu, barci, kumar 
memuru, piyanist vazifesini görürler, fakat 
zevcelerinin bulunduğu yerlerde çalışmazlar, 
kadınları kendilerinden uzak ve serbest bıra
kırlar. Sabahın saat ikisinden sonra her koca 
karısını diğer barın kapusunda bekler bera
b.erce evlerine giderler. 

«Rus kadınlarının buralara gelmesi bir 
şeye daha yaramışdır; bu zavallı mahluklar 
fakir hayata katlanmamak için lövanten ve
ya rum ve yahudi zenginlerinin iltifatlarını 
kabul etmişler, ve altı ayda onları soyub so
ğana çevirdikleri gibi onlara hadlerini bilnie
ği öğretmişler, paralarını ellerinden almak 
için bu kaba adamları, odalarına kabul etme
den ellerindeki cıgaralarını olsun atmağa 

mecbur etmişlerdir». 
Birinci Cihan Harbi sonunda kara işgal 

günlerinde Beyoğlu rumlarının- şımarıklığı,. 

lstanbul tarihine geçmiş acı hakikattir. 
O zamanlar milli serpuşumuz olan fese 

hakaret, her vesile ile hergün pek çok görü
len vak'alardandı. Duygulu insan için Beyoğ
luna çıkmak bir ızdırab teşkil ederdi. 

Zamanımızda Beyoğlu som kozmopit bir 
semttir. İstanbulun en büyük ve en lüks mü
esseseleri otelleri, eğlence yerleri Beyoğlun
dadır. 

Ve nihayet hftlen de, her türlü fuhuş, 
Beyoğlu sokaklarında, museccel veya gizli 
evlerindedir. 

Yakın ve uzak geçmişde ve zamanımız
da Beyoğlunun en namlı müesseseleri, bu 
ansiklopedide kendi müstakil maddelerinde 
tesbit edilmişdir. 

Beyoğlu İlçesi - 1960 sayımında Beyoğ
lunun nüfUsu 214• 369 can idi. İlçenin 6 bu
cağı vardır: 

L Beyoğlu Merkez Bucağı - Mahallele
ri: Şahkulu, Tomtom, Asmalımescid, Kamer
hatun, Hüseyinağa, Kalyoncukolluğu, Çukur, 
Kuloğlu, Firuzağa, Evliya Çelebi. 

2. Galata Bucağı - Mahalleleri: Yenica
mi, Arabcamii, Emekyemez, Bereketzade, 
Kemankeş Karamustafa, · Müeyyedzade, Ha
cımımı, Kılıçalipaşa, Pürtelaşhasanefendi, 

Ömeravni. 
3;. Kasımpaşa Bucağı - Mahalleleri-: Bed-
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reddin, Yahya Kahya, Sürusi,.Me,hmedefendi, 
~acıhüsam, Küçükpiyale, Camiikebir, Kap
tan, Kadı Mehmedefendi_, Çatmamescid. 

4. Hasköy Bucağı - Mahall~leri:. Sütlü
ce, Keçecipiri, Piriçavuş. 

5. Şişli Bucağı - Mahalleleri: Pangaltı, ,,, 
Bozkurt, Feriköy, Paşa, Duatepe, Cumhuri
yet, Halaskargazi, Meşrutiyet, Şişli. 

6. Taksim Bucağı __ Mahalleleri: Bostan, 
Şehid Muhtarbey, Bülpül, Kocatepe, İnönü, 
Eskişehir, Katib Mustafaçelebi, Cihangir, Gü
müşsuyu, Harbiye, Yenişehir, Hacı Ahmed
efendi. 

:QEYOOLU - 1882 temmuzunda Gaia-
ta palikaryalarından PandeÜ adında ayyaş 
bfr şerire attığı bir tokat yüzünden o adam 
tarafından kahbece bıçaklanar~k öldürül
m~ş Tophane İskelesi kayıkcılarından bir 
delikanlıdır. Asıl aQı te~bit edilemeyen Bey
oğlu, öldürüldüğü sırada on Sekiz yaşların
~a olub Tophane İskelesi kayıkcılar kahya
sı Yahya Reisin evladı manevisi ve semtde 
müstesna güzelliği ile meşhur bir çerkes 
gencı ımış._ Babası memleketinin hanedan· 
s~hibi beylerinden olub hicri 1276, miladi 
1859 da ruslar nogay ve çerkesleri toplu ola
rak ve hemen yarı çıplak, mallarından bir 
habbe dahi aldırmayarak Türkiye sınırları-, 
na döküb attıklarında İstanbula gelmiş, ve 
güzel çocuk beş sene sonra Tophanede doğ
muşdur; dokuz on yaşlarında iken anasını 

babasını kaybetmişı Topha;nede_ bir sefalet 
ve şenaat girdabına düşmeğe mahkum iken 
Yahya Reisin himaye kanad_ı ~ltına sığınmış
q_ır, vücud yapısı gelişib denize kürek çala
bilecek çağa girince de, bir bekar uşağı olan 
babalığının tek çifte kayığında kayıkcılığa 

başla~ışdır. 

Ölümünden on,.- sene sonra, 1892 de,_ ba
balığı Yahya Reis, o tarihlerde gene, fakat 
tulumbalıcık aleminde bilhassa ayak takımı
nın devam ettiği kahvehanelerde ·bir halk 

-şfüri, bilhassa destancı olarak tanınmış Üs
küdarlı Vasıf Hocaya müracaat ile Beyoğlu

, nun katli vak'ası üzerine bir destan istemiş, 
Vasıf Hoca da bu talebi, belki de bir ücret 
karşılığı, kabul ile bir destan yazmışdır, 
namlı desiancının ilk eserierinden biridir: 
1. Beyoğlunun iskelede kayığİ 

Güzelliği sarhoş ider ayığı 

Nevhat civan yaş onyedi on sekiz 
Kıvır kıvır o karanfil bıyığı 

2. Şahin başlı bir civelek dal fesdir 
Tophaneli delifişek çerkeşdir 

Ayak yalın sine uryan celasin 
Afilidir çalımlıdır, serkeşdir. 

3. Topuk vurur levendane ayağı 
Ak şalvarın yerde sallanır ağı 
Kibar düşkünüdür çerkes dillaver 
Nişan belde Lahuri şal kuşağı 

4. Yahya Reis yani o merdi meydan 
Namusu mücessem hafızı Kur'an 
Evladımsın deyti açub aguuşun 
Çeküb odasına eylemiş mihman 

5. Düşmez kalkmaz demişlerdir bir Allah 
Nevhat civan olmuş melahetpena.h 
Oturmuş kayığa sı1.hibi bı1.zu 

Rô.yi derya üzre mün'akis ol mı1.h 

6. Çilelidir hep güzeller çileli 
Göze geldi o kayıkcı güzeli 

Tophanede bir gün yayıldı haber 
Beyoğlunu vurmuş diye Pandeli 

7. Zehri kaatil Kefalonya çapkını 
Kan bürümüş gözlerinin akını 

Meyhaneden çıkmış kör kütük sarhoş 

Fark eylemez uzak ile yakını 

8. Şenlik yerdir gaayet semti Tophane 

Kavgaya kitale dürlö behane 

Vardır çok rezili iti kopuğu 

Dem dahi rastlarsın merdi meydine 

9. Benderi azimdir kebir iskele 
Nöbet gelmiş Beyoğlu ol güzele 
Müşteriden kısmetini beklerken . 

İki .tokat atmış o mübtezele 

10. Merd olan bilir mi ............ , kahbellk 

Avcuyu görür mü süğlünle keklik 

Bıçak vardır bilir farz et ol itde 

Nol!' burnun -ucu görmez üstelik 

11. Meşhurdur sarhoşdan korkanııış deH 

Ardından fırlamış çapkın Pandeli 

Tam ense kökünden 1'1U'ıiı'İış bıçağı 

Mani olamamış bunca ehali 

12. Serdi Beyoğlunu biruh o kafir 
Halkı Tophaneyi ağlatt\ vitir 
Ol civanın son durağı kabrini 

Aşıklar içinde ettiler haflr 
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13. Yahya Reis Tophanin serveti 
Beyoğlunun o makaa.mı pederi 
Arziileyüb bizden işbu destanı 

Kaydettik namım gelmişken yeri 

14, Gaayetle rahiınü şefikü cömerd 

Garib yiğitleri korur civanmerd 

Bağrını basmışdı evladım deyıi 

Yerini doldurmaz gayri hiç bir fenl 

· 15. Velakin ölenle mümkin mi ölmek 

Cennetde şefaat etsin · o melek 

Döküb gözlerinden kanlı yaşlan 

Helil olsun diyor verdiğim emek 

16. Beyoğlumun gözden gitmez hayiU 

Simayi lııtlfi Yusuf misali 
Rahmetle anılsın o şivekanm 

Akran içre iffet namus timsali 

17. Çıkmız idi hiç '. emrimden dışan 

Serkeş idi ama yokdu taşan 

Abdestsiz basmazdı ayağ~ yere 

Değildi şehbazım bıçkın, haşarı 

18. Meyhaneye asla atmazdı adım 

Çözmedi harama uçkur evlidım 

Piyadede kürek çalar denize 

Makaamı pedere iderdf yardım 

19. Taşır hergün yüzden artık müşteri 

lfayıkcınıp şehbaz peri peykeri 

Yalın ayak yalın bazii, sine ç4k 

Peder · için onun . dökülen teri 

20. Arslan yavrusunu yedi uyuz it 

Bir kahbe gadrine uğradı yiğit 

Kuledibi.. ....... nun hançeriyle 

Beyoğlu evladım olmuşdur şehld 

21. Gaafil yiğit ibret alsun uyansın 

Evladımın kara bahtı utansın 

Yansın nan hicrana da pederi 

Destanı okuyan rahmetle ansın 

22. Bin ikiyüz doksan dokuz senesi 

Mahi temmuz içre paza_.r . irtesl 

Beyoğlu kayıkcı civanın katli 

Kanlı oldu Tophane İskelesi 

23. Taşar göz yaşlarım sığmaz mendile 
Vasıf. bu destanı yazdı hüzn ile 
Tesidif eyledi on sal sonrası 

Leylei Berat mübarek kandile - . . . 

BEYOOLU (Küpeli) -:- Geçen asır son
larında Beyoğlunun namlı palikarya tulum
bacılarından; gencliğinde misilsiz güzelliği 

ve sonsuz cesareti ile Beyoğlunun gayri müs
lim ayak takımı arasında çok büyük bir şöh .. 
ret yapmış tehlikelı bir şerir, hayta; asıl adı 
uµutulmuşdur. Midilli adasında bir köy ağa
sının, çorbacısının oğlu iken küçük yaşda 
Kaptan V angel adında bir korsanın yanına 
kaçmış veya kaçırılmış, 1867-1868 arasında 
onaltı yaşlarında iken bu adam ile beraber 
Beyoğli.mda Tarlabaşında yerleşerek gizli 
kumar oynatılır kahvehane bitirimyeri açıp 
işletmişler, ve Küpeli Beyoğlu tulumbacılı
ğa heves ile Beyoğlu Belediye Dairesi san
dığına girmiş, 1870 büyük Beyoğlu yangı
nında bir' mahzenin içinde diri diri yanma
ğa mahkum beş kişiyi hayatını beş defa teh
likeye atarak kurtardığı için Sultan Azizin 
huzuruna çıkarılarak nişan ile taltif edilmiş 
(bu nişanın ne olduğu 'tesbit edilemedi), o 
tarihden itibaren sağ kulağındaki bir küpe 
ile beraber bu nişan da daima göğsünde ta
şıdığı adeta alameti farikası olmuşdur. Biti
rimyeri yangında yanmış, pek az sonrada 
Kaptan Vangel ölmüş, güzelli ve cesareti ve 
nişanı ile meşhur delikanlı bir iş tutmaya 
lüzum görmemiş, tam haytalık· yoluna sapa
rak umumhanecilerin ve meyhanecilerin 
haracı ile yaşamaya. başlamış, harac parala
rını da uygunsuz rum gencleri ile rezilane 
bir hayat sürerek yemişdir. 1896 da kırk 
yaşlarında iken, rum kibarlarından bir dok~
tor paşanın taze oğlunu iğfal ile bıçkınlık, 

serserilik , yoluna · sürüklediği için, Sultan 
Hamidin ayaklarına kapanan paşa babanın 
istirhamı üzerine osmanlı tabiiyetinden çı

karılarak hudud dışına atılmışdır. 

Bu serseriyi yakından tanımış olan Üs
küdarlı halk şairi Vasıf Hoca: «Kavga, cerh 
ve katil vak'ası yokdu, fakat tehlikeli bir şe
rir idi; bir gün Kalyoncukolluğuİıda bir kah
vehanede duvara konan iri bir kara sineği, 
. oturduğu en az üç metroluk bir mesa~eden 
bir bıçak atarak duvara mıhlayıp ezdiğini 

gözümle gördüm; pos bıyıklı, sakalı matruş, 
adalı poturu giyer, temiz giyinir, tulumbacı
lık nümayişi gümüş saat kösteğini yeleğinin 
omuz başından ilişdirip göğsüne sarkıtır, 

kalbi hizasına d.a rumların nişan dedikleri 
gümüş madalyasını takardı. Tek kelime 
türkce bilmezdi_ güzel fakat yüzü gülmez 
adamdı» diyor, ve şunları ilave ediyor: «Hu-
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dud dışı edildikden sonra bencileyin gureba
dan bir rum ahbabım geldi, o zaman için bü
yük para, üç mecidiye vererek benden Kü
peli Beyoğlu için bir destan istedi: ...:.... Bizim 
_,serserilerin hepsine satarım, saye·nde para 
kazanayım dedi. Bir gecede oturdum yaz-
dım. Destan rum harfleri ile türkce olarak· 
basıldı, serserinin gençlik zamanı üzeri~e 
olan destan çok rağbet gördü idi, bende bi; 
nushası vardı ayni ahbabım elimde hiç ör
nek kalmadı, tekrar basdıracağıın diyerek ve 
yine üç mecidiye verer~k aldı bir daha eli-

. me geçmedi, şimdi İstanbul Ansiklopedisi 
için hafızamı toplayarak tekrar kaleme al
dım, fakat zan ederim iti ilk _şeklinden hay
li değişikce oldu». Rahmetli büyük dostu
muzun bu kütük için tekrar kaleme aldığı 

destan şudur: 

ı. Boyu tanzir eder sülüs elifi 

Tulumbacı rum elvanın zarifi 

Riva.yet muhtelif ismi şerifi 

Pandell Panayot Petro Perikli 

2. o şahın şöhret ü şanı Beyoğlu 

Böyle· güzel görmemişdir Beyoğlu 

Övünemez ona paşa bey oğlu 

Tüketmişdir yağı aşık kandili 

3. Avrupayı kesmiş alnına berber 
Alam dedim soy· sopundan bir haber 

Dediler çorbacı oğlu bu dilber 

Aslı adalıdır haki Midilli 

4. Sabi imiş düşmüş kavak yeline 
Geçmiş korsan Kanlı Vangel eline 

O. getirmiş bu İstanb~l iline 
Zira kendi yolu pek tehlikeli 

5. Kahve açmış Vangel Tarlabaşında 

Bey oğlun oturtmuş_ tezgah başında 

Sihir elA gözle gümrah kaşında 
Basmış ol kahveyi müşteri seli 

6. Şahin başda eğri durur külahı 

. İsa kavmi ol melahetpenahı 
Sevmenin yok zerre mıkdar günAhı 

Bendeler! öper ayağı eli 

'1. Al mintanı açmış civanı kat kat 

Onsekiz yaşında bir taze nev hat 
Oynatıyor meydanı muhabbette at 

Kavmi rumun şehbaz esmer güzeli 

· 8. Adalı ı>oturlu fermene yelek 
Omuzdan sarkıtmış bir gümüş köstek 

K.amerçin yemeni ökçesi yüksek 

Tırabulus sarmış incecik beli 

9. .Adettir dilberan gösterir topuk 

Gören Aşıklarda tutulur nutuk 

Palikaryalığa hevesli kopuk 

Korsanlıkdan sağ" kulağı ..küpeli 

10. Urumcadan gayri yokdur lisanı 

P3:ndomima konuşdurur insanı 

Görse zalim. uğrunda kan kusanı 
Tutmaz· vallah koynundaki· mendili 

11. Cümle düşüb kalkdıklan eşlrri 
İçilir. cin· a.mer hem şarab bira 
Germabede olur hep bey. ü şirA 

Kizb ise riviye bütün veba.il 

12. -Kuleler asar Jurmızı fener 
Ayaklar koşarh şap şap pür hüner 

Nar içre semender mısa.ıı_ diner 

Şah Beyoğlu Beyoğludaireli 

13. Af ettirir cümle günahı ,ayret 

Hariki Kebir civa.nı seyret 

Yakıµazmı vücııdun ayağı hayret 

Sanarsın kavmi İsidan bir veli 

14. Bilmez amma a.r ü haya namüsu 

Ateşi Nemruddan yokdur korkusu 
Üstüne yok. tulumbacı doğrusu 

Kazaya gelmesin saçının teli 

15. Seksenyedidedir Hariki Kebir 
Tahriri mümkin değildir bir bir 

Ondan sonra, alınmışdır çok tedbir 

Semti Beyoğlunun perişan bili 

16. Yağardı a.teşler misali biran 
Mahzende beş nüfus akrabi yaran 

Feryad ider yok mu bizi kurtaran 

Yevmi mahşerin hali pür melAll 

1'7. Yürüdü yangına Iİ.arşı o feti 
Ateşe yalnayak basarak hatta 

Kimi der aferin kimi der bati 

Kimi kahraman der kimisi deli 

18. Halas ett• o gün beş nefer canı 

Ana baba ile iki sibyam 
Gördüler en son ol kahramanı 

Çıkarır bir dubteri malı cemAli 

19. Beyoğlu yandı Beyoğlu şan aldı 

. Padişihımızdan hem nişan aldı 
Destanı Va.sıfı Perişan aldı 

Tahsin etti anı cümle ehW 

I 
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BEYOOLU CADDEİ ·KEBiRİ Bey-
oğlunda zamanımızda İstiklal Caddesinin es
ki adı; Atatürk Bulvarının açılmasına baş
landığı yılına kadar İstanbulun eri geniş, ve 
en uzun caddesi idi, eskiden de, halen de ts
tanbulun günün hemen her saatinde en ka
labalık, en şenlikli, en zengin çarşı boyu, en 
güzel eşyanın meşheri, en faal eğlence mer
kezidir (B.: İstiklal Caddesi>. 

Tünelin Beyoğlu başındaki meydancık

dan Taksim.meydanına kadar uzanır; «İstik
lal Caddesi» _adını, lstanbulun işgalden kur
tulduğu, üzerinden, muzaffer ordumuzun 
ilk kıt'alarının geçdiği gün aldı. Caddei Ke
bir adının ne zaman ko.nduğunu tesbit ede
medik. Bu cadde, XVII. ve ·:xvnr. asırlarda, 
Beyoğlu parça parça genişlerken vücud l;>ul
muşdur, önceleri; bugünkü caddeden çok da-

. ha dar idi; Tüneiden gelindiğine göre, bil
hassa Galatasarayı ile Taksim arasındaki 

kısmının sol tarafını, 5 haziran 1870 büyük 
Beyoğlu yangını kül ettikden sonradır ki, 
cadde o zamanın ihtiyacı nisbetinde geniş

letilmiş idi; kuvvetle tahmin ederiz ki «Cad
dei kebir» adı, İstanbul haritasına-bu tarih
den sonra yazılmış olacakdır. 

Birinci Cihan Harbi sonlarında Caddei 
Kebirin her iki yanındaki sokaklar şunlar

dır: 

Tünel Meydanından Taksime doğru sağ 
kolda - Bostan Yeni yol Sokağı, Kumbara
cı Yokuşu Posta Sokağı, Polonya Sokağı, 
Ada Sokağı, Gaiatasarayı mevkiinde Yeni
çarşı Caddesi, Kartal Sokağı, Su Terazisi So
kağı, Ağaçeşmesi Sokağı, Hava Sokağı Ko
karoğlu Sokağı, Bursa Sokağı, Büyük · Par
makkapu Sokağı, Küçük Parmakkapu Soka
ğı Rum Kabristanı Sokağı, Sırasilviler Cad-
desi, Taksim. -:;.,, . 

Tünel Meydanından Taksime doğr~-1:oı
kolda - İsveç Sokağı, Asmalı Mescid Cad;. 

· desi, Timoni Sokağı, Derviş Sokağı, Venedik 
Sokağı, Terkso Çıkmazı, Lövanden Çıkmazi, 
Eczacı Çıkmazı, Latin Çıkmazi; Saka Çık
mazı, Glavani Sokagı, Kiiise Çıkmazı, Haco
pulo Pasajı Tütüncü Çıkmazı,. Galatasarayı 
mevkünde Hamalbaşı Caddesi, TiyatrO So
kağı, Sol sokak, Sağ sokak, Yeşil s·okak, Ağa
camii mevkiincie Sakızağacı Caddesi, İmam 
Sokağı, Misk Sokağı, Bekar Sokağı; bir geçid, 

Taksim Sokağı, Zambak Sokağı, Taksim. 
Cadde «İstiklal Caddesi» olur iken, bu 

sokak isimleri de hemen tamamen değişti

rilmişdir. 

/< Sayın R. Gamsızoğlu İstanbul Ansiklo~ · 
pedisine tevdi ettiği notlarda İkinci Ab-dül- · 
hamid devri sonlarının Caddei Kebirini şöy~ . 
le anlatıyor: 

«Avrupalılar, levantenler Beyoğlu;na 

"Pera", ve Taksime kadar uzanan caddeye 
"Grand'rue de Pera" derlerdi. Tünelden Bey
oğluna çıkıldıkta karşıya· tün~l hanı ve pasa
jı gelirdi. Bu binada kiracılardan başka hiç 
bir değişiklik yokdur. 

«Şimdi Şişli otobüslerinin hareket etti
ği noktanın yanında ve o zaman daha dar 
olan tünel meydanında etrafı de~ir parmak
lıklı küçük bir havuz vardı . 

· Beyoğlu kaymakamlığı ve belediye şft

be müdürlüğü binası, şebremanetine bağlı 

~ltıncı Belediye Dairesiydi. 

Tünel meydanında, köşede J. Verdoux 
özlükçü, onun sırasında Karakaş fotoğraf 

malzemesi mağazası, yanında da berber Pet
ro'nun dükkanı vardı, Meydana bakan dük
kanları bir kaç kitap evi ve bir kasap işgal 
ediyordu. 

«Şimdiki Narmanlı hanı, caddenin orta
sına kadar yayılmış koyu renkli kasvetli Rus 
başkonsolosluğu binası idi. Karşısındaki ı;. 
veç sefaretinin malı olan dükkanlardan bi
rinde veliaht Reşat · efendinin terzisi Vido
viç, yine o sıradaki Botter Hanında zamanın 
meşhur terzisi Botter, gümüş ve kristal eş

ya ve sofra takımları ile Christofle . marka 
çatal, bıçak ve kaşıkları satan Decugis, Ha
şet kitapevinin yerinde fotograf makine ve 
levazımatı satan Weinberg mağazaları, ya
nında -Hidivial Palas· oteli, sol kolda halen 
Markiz olan büyük mağazada şekerci Leboİı 
(Galatasaray lisesi matematik öğretmeni 

Mr. Blanchon Lebon'un damadı idi. Anado
lu demiryolları müdürü Mr. Huguenin, si
lindir şapkasıyle her gün öğleden sonra bu
raya gelir, şampanya içerdi.), Passage Orii
ental denilen şark pasajında Weiss kitap evi, 
yine o sırada bakkal Dimitrakopulo (sonra
ları Dimitrakopulo rakılarını yapan), Ah
med Kapani beyin mağazasının yerinde 
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Strazburg birahanesi, Suriye Hanı, kuyum
cu Sori. 

«Sağda Rus safereti korseci Ovagimyan; 
onun üstündeki binada fotografçı Sebah ve · 
Joaillier, Sent Mari Kilisesi. 

«Solda Zaharyadis mağazasının üstünde
ki .katta İstanbul'un tek kadın berberi olan 
İzidor, yine o sırada dar bir koridordan geçi
lerek girilen Yani lokanta ve birahanesi, Al 
İpek mağazasının yerinde ve Terkos kum
panyası binası altında Vapillon tuhafiye ma
ğazası, solda köşe başında Pazar Alman, _Ni
koli lokanta ve birahanesi, Babayan kuyum
cu dükkanı, kunduracı Burgeni, Yapı ve 
Kredi Bankası binasında münhasiren İngiliz 
mamulatı çeşitli eşya, kumaş, tuhafiye, av 
silahları, spor malzemesi, 120 kuruşa satılan 
sağlam ingiliz ayakkabları ve İstanbul'a ilk 
defa futbolu getiren Baker mağazası, yanın
daki Saka çıkmazında Cemiyet-i Tıbbiye-i 
Osmaniye vardı . 

. «Galatasaraya doğru yolumuza devam 
edelim. Sağda şimdi Mayer mağazasının bu
hınduğu yerde caddeye doğru ilerilemiş Sent 
Antuvan kilisesi, yanında Amiralis'fn yerin
de, en güzel hediyelik eşyalarla tanesi çey
rek altına yani 27 kuruşa zarü kravatlar sa
tan Pigmalion mağazası, solda Sümerbank 
binasını bütün katlariyle işgal eden Karı

man, halen İş Bankası binası olaıi yerde ka
dın· kumaşları satan Dron mağazası ve üs
tünde Berlitz mektebi, Tophane milşiri Zeki· 
Paşanın malı olup cumhuriyetin ilk senele-, 
rinde beyaz Rusların işlettiği Türkuvaz lo-
kantası ve daha sonra Karlm_an mağazasının 
taşındığı binada meşhur Bonmarşe (Bir ka
pısı tepebaşına açılan bu ~zun ve geniş ma
ğazaya, Beyoğluna gezmeğe gelenler hiç bir 
şey almasalar da muhakkak uğrar, piyasa 
ederlerdi. Burada oyuncaklar, bebekler, kır
tasiye, kumaş çeşitli nial ve ev eşyaları sa
tılırdı.) 

« Yine o sırada eski ismi Au Lion olan şim
diki Lion mağazası, karşısında · Ernest Ko
mandinger'in piyano, nota ve müzik aletleri 
ticarethanesi,_ İstanbul kartpostalları basıp 
satan Maks Frühterman, yanında mahut ev
leri ile Çiçekçi sokağı, karşıda sol kolda her 
gün gazetelerde .resimli ilanları çıkan Te~s 
sahte elmaslar mağazası, Elhamra sineması-

nın yerinde Kristal gazinosu, yeni Sent An
tuvan kilisesinin arsasında meşhur Konkor
diya vardı. 

«En iyi puro sigaraları ile tütün rejisi
nin mamftllerini satan Angelidis'in Havana 
pazarı yerinde duruyor. Karşısında Zat-i 
hazret-i şehriyarinin ressam ve fotografçı 
başısı Abdullah Biraderlerin atleyesi ve 
gömlekçisi Strongilos mağazası. 

« Yeniçarşı sokağının başında şimdi ye
rinde yeller ~sen Galatasaray polis s.erkomi
serliği ve o zamanki ismi Mekteb-i Sultan-i 
Şahane olan Galatasaray lisesi, (O tarihte 
parmaklıkların önünde ve yaya kaldırımının 
kenarında mermer babalara merbut bir sıra. 
kalın zincir vardı.) 

«Postahane eski yerinde duruyor. Bura
sı aynı zamanda Eastern telgraf kumpanya
sının mer-kemydi. Yanındaki binada zama
nın meşhur göz doktorlarından uzun sakal
lı Esmeryan'ın muayenehanesi bulunuyordu. 

«Kartal sokağının başında C.K.M. mağa~ 
zasının yerinqe Cafe Royal adında temiz bir 
kahvehane hizasında Canzuch · İngiliz ecza
hanesi, karşısında Tokatliyan lokanta ve pas
tahanesi. 

«Yeni ismi Balo sokağı olan Sağ sokağı
nın köşesinde Beyoğlu Kantin lokantasının 
yerindeki Bravakis pastahanesinde, ağır 

başlı müşteriler akşamları bir kaç kadeh 
aperitif ahrlar ve. şeker kavanozlarının ar-
kasından gelip geçenleri seyrederlerdi. 

«Solda biraz ileride Halep çarşısı. İçin
deki Variete tiyatrosuna Avrupadan sirkler, 
opera, operet turupları gelir, temsiller verir
lerdi. Halep çarşısı karşısında Sultan Mecid 
ve Aziz devri zenginlerinden Köc~oğltinun 
şimdi Atlas sineması olan kona~ı bulunmak
tadır. Solda Abraham pasa malı olan Serkl
-doryan kulübü, altında meşhur Mir ve Cot
teraux terzihanesi ve Psalti mefruşat mağa
zası vardı. Yeni Melek sineması sokafühın 
başındaki kunduracı mağazası muhallebici, 
üstündeki bina da Savoie oteliydi. 

«Glorya pastahanesinin yanındaki sine
ma, geniş salonu ve kat kat locaları ile Ode- · 
on tiyatrosu. Karnaval mevsiminde burada 
balolar, sair zamanlar da yabancı tuı'uplar -
tarafından temsiller verilirdi. Saray sinema
sının ön kısmı Luksemburg gazinosu, arka . 
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tarafı da ga:z;inonun bilardo ve · oyun salonu 
i.di. Karşı sırada Duma'nın Paris ve Viyana 
yapısı kupa, fayton ve lando arabaları satan 
mağazası bulunuyordu. 

«Ağa camiinden sonra mabeyinci Ragıp 
Paşanın Rumeli Hanı ve altında Rebul ec
zahanesi ve bir kuyumcu dükkanı karşısında 
zamanın maruf kadinlarından güzel Arte
misya'nın oturduğu kapısı hamam sokağın
da caddeye nazır ev. 

«Misk sokağının başında Kitap Sarayı

nın üstündeki bina Beyoğlu mutasarrıfı En
ver Beyin makamı. Bekar sokağı başında 
Çığ Apartımanının arsasında Yunan başkon-

. solosluğu binası ve Taks~me varırken şimdi 
Fransız konsoloshanesi olan bin§.da Giffard 
Fransız hastahanesi, karşısında köşede meş
hur içkili Eftalipos gazinosu. 

«Valide çeşmesi ve yanında salaş sirk 
binası (İkinci meşrutiyetin ilk senelerinde · 
burada Kurtdereli Mehmed ve Filiz Nurul
lah, ecnebi pehlivanlarla göreşirlerdi.) Sağ

da şimdi Taksim Sarayı olan yerde eski bir 
binada Rum - Fransız lis~si vardı.» 

BEYOOLU MUTASARRIFLIÖININ ES
Kİ BİNASI - Eski Beyoğlunun önü ve içi 
pek hareketli, cümbüşlü ve kendine has si
ması olan bir binası idi; Galatasarayı Sulta
nisinin bitişiğinde, Yeniçarşı Caddesine sa-. 

. pılan, şimdi, (bu satırlar 1945 de yazılmış
dır) meydanımsı bir hal almış . olan köşede 
idi. 1849 da Galatasarayı Mektebinin iik bi
nası ile beraber yapılmış; askeri bir karakol-
hane olarak. . 

Çehre züğürdü bir yapı idi; yıkdırılın

caya kadarda o mühmel sima.sim muhafaza 
etti; çatısı basmış, badanası alacalı bulacalı; 
pencere camlarının kini.isi kırık, kimisine 
gaz sandığı tahtası mıhlı, yahud bakkal ka- · 
ğıdı yapıştırmalı idi. '· 

Kapusu fora, giren girene, çıkan çıkana; .. 
sanki panayır yeri. Saray mensubu paşalar, 
beyler, hünkar yaverleri; kavak boylu Yıl
dız Sarayı tüfekcileri; nişanlı madalyalı ko~ 
miserler, bitirim hafiyeler.. . 

Erbabı mesalih de çok; . sarıklı softa; 
. arakiyeli derviş agelli ak arab, poturlu arna
vud, camedanlı · kürd, kuşaklı muhacir,. ;şap~ 
kalı frenk, kasketli rum, . palabıyık ermeni, 
köse sakal mu.sevi, hulasa yerli yabancı yet~ 

miş iki buçuk millet. 
Posta olup takım takını gelenler de baş,. 

ka; kolu boynuna asılı, eli sarılı omuzdaşlar, 
pavurya yürüyüşlü palikaryalar, rrialtız de-• 
niz korsanları, çakanoz kasa hırsızları, ya~
kesici, çoğu yalın .ayaklı kopiller, umumha
ne mamaları, muhabbet dellalfarı, yan so
kakların yosmaları, civanları .. 

Dahası var: tepside yemek ve cebde iç: 
ki taşıyan lokanta, birahane garsonları; sey
yar dondurmacılar, şerbetçiler, fıstık, fın

dıkcılar, destancılar .. 
Ana kapunun öriünde İstanbulun en 

uzun boylu, en fiyakalı burma bıyıklı kanun 
çavuşu daima hazır ve nazır. 

İçeriki avlunun köşe bucağı da tıklım 
tıklım eşya: Yangın tulumbası, kancalar, iç

. !erindeki su pislikden kaymak bağlamış ko
valar· ve sanki koltkcu dükkanıymış gibi ' .. 
hurda piyano, · aynasi kırık dolab, paslı ıie-

.. mir karyola, patlak kanape, çatlak Enez kü
pü, laterna, borusu yamru yumru gramofon. 

Oradan geçen ekseriya, Beyoğlunun· in
zibatına memur Esvabcıbaşı İsmet Beyin oğ
lu kaymakam Tahir Beye, hazan da ağabe.
ğisi yaveri hususii şehriyari Fehim Paşaya 
rastlardı: 

Odalar akşamları gene birer kıraatha

ne, kahvehane idi. Pencerelerin arkasında, 

aded aded baş, çoğu misafir beyler ve efen
dilerin başı. Bir tarafdan sigaralar tüttürülü
yor, nargileler fokurdatılıyor; kahveler, çay-• 
lar içiliyor; dondurmalar yeniliyor; bir ta
raftan da gelsin piyasa çıkışları seyir, koko
nalara işmar. 

Kanun zabitlerinin dapdaracık odasın

da hün.kar yaveri paşazadeler,· bilhassa acar
lardan. Kabasakal Çer kes Mehmedin Hikmet, 
Talat, Rifat; Hasan Paşanın Mehmed; İstih
kam ve İnşaat Dairesi Reisi Sanisi Hayri 
Paşanın Enver nam oğulları hiç eksik olmaz
dı. 

O zamanlar İstanbulun Belediye işleri 
Şehiremanetine, zabıta işleri ve Zaptiye Ne
zaretine aid, ve şehirde bu sonuncusuna 
bağlı iki mutasarrıflık vardı: biri bu bina,
daki Beyoğlu mutasarrıflığı, öbürü Paşaka
pusundaki Üsküdar Mutasarrıflığı. 

Bahsetdiğimiz binanın yukarı katları da
irenin erkanına mahsusdu; mutasarrıf, mu-.. 
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avin, başkatib, alaybeyi, polis meclisi azala
rı, polis müfettişleri, merkez komiseri, ter
ceme odası, doktorlar hep orada istif. 

Yanda, Yeniçarşıya doğru uzanan Nuh 
Nebiden kalma kılıklı kagir kısım tevkifha
ne idi .. Haşaratın tıkıl~ığı yeri geçelim, -
«mer'iyül hatır» mevkufların yeri anlatıla 
anlatıla bitirilemezdi: bacakları kırık yay
ları · kavşak, · otları fırlamış bir kanapeden 
başka oturacak şey yok. Desturun, sarhoş 
gaseyanlarından koku, koku, _koku. Tavan
dan ömürcek ağları sarkıyor; sıvaları dö
külmüş bağda.diler arasından kedi kadar ge• 
mi fareleri cirid oynuyor. Pire pıtrak, tahta 
kurusu katar katar, dört duvar kanları ile 
mülemma. Sonra ne gaz var, ne mum. Dün
yalığı tüketüp ipi pillah, sivri küllah düşen, 
zifiri karanlıkda kaşına kaşına sabahı güç 
bulur. 

Sermed ;Muhtar Alos 

BEYOOLUNDA ERMENİLER -,. Be
yoğlu Erm~nilerinin en az dörtbuçuk asırlık 
bir mazisi olduğu, aynı semtin Üç Horan 
(Surp Erortutyun) Ermeni Kilisesinin rahip
lerinden Kirkor Acemyan (1821-1893) tara~ 
fından 1843 de kaleme alınmış bir vesikadan 
anlaşılmaktadır. Bu mehazda mezkur kilise
nin Hicri 921 de (Miladi 1515) isimleri zik
redilen rum ekabirinden ermehiler tarafın

dan satın alındığı ve on sene müddetle bu
rada ruhani ayin yapıldığı, fakat müteakiben 

• Galata ermeni kilisesinin · papazlarının ve 
idarecilerinin yüzünden kapandığı kayıtlıdır. 

Filhakika, onyedinci asrın büyük Erme
ni tarihçi ve edibi Eremya Çelebi Kömürcü
yan Beyoğlundan bahsederken, herhangi bir 
ermeni kilisesinin mevcudiyetini kaydetme
mektedir. Bundan anlaşılıyor ki, onyedinci 
asrın ikinci yarısında, Galata surlarının ha
ricinde pek az miktarda ermeni bulunmak
taydı. Bu bahta diğer bir delil de· aynı müel
lifin Ruznamesinde Beyoğlu semtinin adının 
dahi geçmemesidir. 

1922 de İstanbul'da neşredilen Şişli Er
meni Mezarlığı hakkında- bir eserin önsö
zünde ise, onyedinci asırda Sivas'ın Kırna
vula köyünden epeyce miktarda ermeni mu
hacirlerinin İstanbul'a gelerek Beyoğlunun 
Kırnavula mahallesini teşkil ettikleri iş'ar 
olunmaktadır. 

Onsekizinci asrın sonlarına doğru kale
me aldığı Coğrafyasında rahip Lukas İncici
yan da Eremya Çelebi gibi Pangaltı Ermeni 
Mezarlığını zikrettikten sonra, Taksim ve 
mezarlık arasındaki sahanın, 1802 de, büyük 
bir kısmı Rumeliden ve yangından sonra 
Bursa'dan İstanbul'a iltica eden ,ermenilerin 

' a· yaptıkları evlerle dolu olduğunu kayde ı-

yor. 
Filhakika bu tarihden beş yıl sonra, ya

ni 1807 de, eski kilisenin yerinde yeni bir 
ibadethane inşa edilmiştir ki bu da ermeni
lerin sayısının çoğaldığını ve dolayısiyle in
ciciyan'ın kaydının doğruluğunu teyid et
mektedir. 

Yin~ İ'nciciyan tar-afından 1818 de Vene
dik'de neşredilen «Eğanak Püz,antyan» adlı 

salnamede, Beyoğlunda 1150. ermeni hanesi
nin mevcudiyeti tesbit olunmaktadır. 

1838 de, kilisenin bugün görüldüğü veç
hile muazzam bir şekilde inşa edilmesinden 
sonra, ermen:ilerin sayısı yeniden artmağa 
başlamıştır. Bilhassa; 1861 de Feriköydeki 
Surp Vartanantz ve 1895 de Taksim'de Surp 
Arutyun kiliselerinin yeniden ihyaları_ aka
binde, bu semtlerdeki ermenilerin sayısı da
ha da artmışdır. Bu artış Birinci Cihan Har
binin sonlarına · kadar devam etmişse de,. 
1922 de ermenilerin harice hicretleriyle bir 
miktar azalmıştır. Müteakiben, İstanbul er
meni zenginleri de tedricen Beyoğluna rağ:

bet gösterdiklerinden, sayıları gitgide artmış
tır. Şöyle ki, bugün İstanbul'da yaşayan er
menilerin takriben yarısı Beyoğlunda ikaa
met etmektedir. 

Kiliseler -1> Üç Horan; 1515 de Er~e
nilere geçmiş ve 1525 de kapanmıştır'. 1807. 
de ahşap olarak yeniden inşa edilmişse de, 
10 Nisan 1810 da yanmıştır. 1836 ya kadar 
harap halde kalan kilisenin yeni binası 18 
Haziran 1838 de takdis edilmiştir. 

2) Surp Arutyun; Taksimde bulunan ve 
ayni ismi taşıyan hastahanenin bir şapeli 
olan bu kilisenin ilk tesis tarihi bilinmemek
tedir. 1895 de, yıkılma tehlikesi gösteren ah
şap bina, -Kayserili Mıkırdiç ve Ohannes 
Esayan biraderlerin maddi yardımı ile kar
gir olarak yeniden inşa edilmiştir. 

3) Surp Agop; K,sımpaşa'da bulunan bu 
kilise ilk defa 1811 de yapılmıştır. Toprağı, 
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Tersane ekmekcibaşısı Donabed yahut Donik 
Amira tarafından hediye edilmiştir. 1854 de 
yeniden inşasına başlanan kilise 1857 de ek
mekcibaşı Agop Noradunkyan'ın himmetiy
le tamamlanmıştır. Son tamiratı 1902 de vu
ku bulan ibadethane 1919 da yandıktan son
ra tekrar inşa olunmamıştır. 

4) Surp Vartanantz; Feriköyde bulunan 
ve 1860-1861 yıllarında inşa edilen bu kili
senin takdiş merasimi 30 Nisan 1866 da vuku 
bulmuştur. 1903 de Zenop Bey Merametci
yan'ın himmetiyle lemeldeıi yeniden ihya 
olunmuştur. 193.1 de tekrar restore edilmiş
tir. Son zama.nlarda kısmen tevsi edilmiştir. 

5) Su:ı:-p Lıisavoriç; bu kilise Pangalt1 
Ermeni Mezarlığında 1865 yılı büyük kolera 
afeti esnasında yapılmıştır. 1909 da temelden 
yeniden inşa edilmiştir. 

Mekteple,: - Eskiden Ermeni cemaatına 
ait dört mektep vardı. Bunlar· sırasiyle, Tak
simdeki Esayan, Pangaltıdaki Surp Lusa
vorçyan, Galatasaraydaki Narekyan ve Do
lapderedeki Arşakunyan (açılışı 1875 de) 
okullarıdır ki hali hazırda bunlardan ancak 
birincisi ve ikincisi tedrisata devam etmek
tedir. Bugün faaliyette bulunan diğer Erme
ni mektepleri ise şunlardır; M.ıhitaristle:rin 

Pangaltı Lisesi, ki çok eskidir Merametciyan 
Orta Okulu (tesisi 1912 de), Nor Tıbrotz 

(tesisi 1909 da), Arti Gırtaran ve Bezazyan 
ilk mektepleri. 

Hastahane - Taksimdeki Surp Arutyun 
kilisesinin yerinde bulunan ve aynı ismi ta-' 
şıyan işbu hastahane Sarkis Tıbi!' Sarraf
Ohannesyan'a (vefatı 1805 de) göre 1794 
de· açılmıştır. H. Asadur'a göre (İstanbul 

Ermenileri, s._ 160) Şınork M.ıkırd~ç Amira 
bu inşaat esnasında maddi yardımda bu
lunmuştur. Bu inşaat muhtemelen bir 
restorasyondur, zira Püza~t Keçyan, . Ye
dikule Ermeni Hastahanesinin tarihinde (İs
tanbul, 1887, s. 5), İstanbul ermeni hastahane
lerine ait 1755 ve 1792 tarihli iki fermana te
sadüf ettiğini kaydetmektedir. Bunlardan 
birincisi 1743 de verilen diğer bir fermanı 

· teyid etmektedir. İnciciyan'ın mezkur ese
rinde Beyoğlu babında işbu hastahaneden 
bahsetmemesi şayanı dikkattır. 1834 de Ye
dikule Ermeni Hastahanesinin tesisinden 
sonra buradaki hastalar tedricen oraya _ıiak-

!edilerek hastahane kapanmışt'ır. 1870 deki 
Beyoğlunun büyük yangınından sonra, işbu 
köhne binada harikzede fakir ermeni aileleri 
barınmıştır. 

Cemiyetler - Beyoğlunun · muhtelif 
semtlerinde, mesela Şişli'_de, Feriköy'de, Do
lapdere'de, Pangaltı'da ve Taksim'de muhte• 
lif ermeni cemiyetleri kurulmuştur. Bunlar 
meyanında eskilerden «Fukaraperver Cemi
yeti» (kuruluşu 1877 de), «Arşakunyan Ted
risat Cemiyeti» (kuruluşu 1880 de) «Erme
ni Mürettipler Cemiyeti» (kuruluşu 1919 da); 
ve yenilerden de Esayan ve Mıhitaryan. Li
selerinden yetişenler dernekleriyle, 1953 de, 
İstanbul'un fethinin 500. cü, yıldönümü mü
nasebetiyle tesis edilen ve bu satırların mu
harririnin de kurucuları arasında bulunduğu 
«Kültürel araştırmalar teşvik cemiyeti» bu
lunmaktadır. 

, . 'Mezarlıklar - 1) Pangaltı Erm~ni Me
zarlığı; Takriben dört asırlık bir, mazisi olan 
bu kabristan 1853 de duvarla çevrilmiş ve 
1865 de Şişli Ermeni Mezar lığının tesisinden 
sonra metruk hale gelmiştir. 1872 de mezar
lık sahas~ bazı kimseler tarafından ele geçi
rilmek istenmişse de, Sultan Abdülaziz'in 
fermaniyle ermenilerin hakkı tanınmıştır. 

1911 de mezarlığın bugünkü yol üzerindeki 
kısmı Belediye tarafından 15000 liraya sa
tın alınmıştır. 1939 da tamamı Belediye~~ 
intikal etmiştir. 

2) · Şişli Ermeni Mezarlığı; bu kabristan 
1865 de İstanbul'da vuku bulan büyük veba 
salgını esnasında vücude gelmiştir. Belediye, 
fazla miktarda olan kurbanların şehir içinde 
defnini mahzurlu görmüş ve yasak etmiştir; 
:mukabilinde Şişlideki btıgünkü sahayı erme-

. ni cemaatine tevdi etmiştir. 1922 de, üç ki
şilik bir heyet tarafından; mezarlığın tarihi 
hakkında ve kabir taşı kitabelerinide ihtiva 
eden bir eser neşredilmiştir. 

Kevork Pamukciyan 

BEYOGLUNDA SEDYELER (XIX. 
asırda) ~ Bir kapusu, iki yanında penceresi 
bulunan bir koltuk - odacık olup pehlivan 
yapılı ve acı kuvvetli iki uşak-hammal ta
rafından taşınan avrupakari binek sedyeleri, 
İstanbulda, İstanbulda da yalnız Beyoğlunda 
kullanılmışdıt: . · 

Fransızlar bu sedyelere «Chaise a por-
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teur» der; vaktiyle Avrupada asilzadeler, 
zenginler araba yerine kullanırlardı. Şimdi 

Avrupanın hiç bir diyarında bulunmayan 
yalnız doğru Hindistanda, Çinde, J apony'ada 
rastlanan bir nevi tahtirevandır. 

13 üncü asırda İtalyada hasta taşımağa 
yaramış, 16 ıncı asırda Fransa kırallarından 
II. Henri'nin karısı ve IX. Charles'ın anası 

Catherine de Medicis'in (1519 - 1589) husu
si bir sedyesi varmış. Senelerden sonra mer
kezi A vrupanın her tarafında . taammüm et
meğe başlamış. 17 ve 18 inci · yüzyılın sedye
leri iki kapılı, önü ve kapı pencereleri camlı, 
mahon veya abanoz ağacından, gayet sanat
karane yapılmış, renk renk nakışlarla bezen
miş, şatafatli şeylermiş Tavanındaki kapak 
icabında yağışsız havalarda kaldırılır, için
deki kimse ayakta da durabilirmiş. 

Pariste, Versaillesde kira ile tutulanları, 
muayyen mahallerde müşteri bekleyenleri 
daima bulu~urmuş. Gitgide tamamile moda-

sı geçtiği için Türkiyede yalnız beyoğlunda 
kalmış. 

Bizim çocukluğumuzda ve ilk gençliği

mizde Beyoğlunda . çok görürdük. Pazar gün
leri Caddeikebirdeki merdivenle inilen kato
lik kilisesine, Parmakkapıdan Sıraservilere 

sapan ara sokaktaki Aya Triyada kilisesin
'de Frenk, Tatlısu Frengi, Rum zenginlerinin 
geliri olan kızl8:rını, anasını, kaynanasını,' da
vetli kadınlar götürürlerdi. 

Gelinin başında geriye sarkık duran, sır
tında limon çiçeklerile bezeli beyaz elbise, 
etrafında koca koca buketler; takım taklava
tı da süslü püslü dapdaracık, höcremsi nesne
ye pür azemet kurulurlar; inerlerke~ ellerin
den . tutulur, koltuklarına girilir, ortalığı bu
ram buram lavanta kokuları bürürdü . . 

Kışın büyük ecnebi sefearethanelerinde, . 
Union Française, Teutonia gibi kulüplerde, 
Pera · Palace otelinin salonlarında balolar ve~ 
rilir; kor diplomatiğe, B~yoğlu yüksek sos7 

Beyoğlunda Sedyeler 
(Musavver Medeniyet'den. 1875) 
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Sedyede bir lıanııiı 
(Resim: C, Biseo, 1874) 

yetesine mensup madamlarla matmazeller, 
ağır tuvaletlerinin bozulmaması içi arabaya 
binmez, sürüp sürüştürüp takıp takıştırıp, 
kıl pıranga, . kızıl çengi sed:ye ile gelirlerdi. 

Kış mevsiminde Paristenistanbula turne· 
ye gelen; Gabrielle Rejane, Susannes Desp
res, . J eanne Hading gibi namlı aktris_lerin 
idaresindeki truplar Tepebaşi kışlık tiyatro
sunda bir kaç piyes oynard~. Localar beş li- · 
raya, on liraya satılır; kibar tabaka hiç bir . 
temsili kaçırmaz, tiyatroya da madamlar 
sedye ile sökün ederlerdi. 

Sedyeye •en çok ikbal buyuranları söyle-
yeyim:_ -•·.-~ 

Banger Zafiri, Hristaki, Dimitraki, Yeni 
dünya Mösyö Jorj Stampa, Mösyö Kiriko gi
bi muteberanın familyaları; esbak Bükreş 

sefiri Edovard Black beyin. kızı,. zamanenin 
ahım şahım güzei~ mada~: Couteaux; Sıı,-bis
tanın eski l~tanbı:ıl elçisi Corceviç'ın . ·kJzı, 
kalantor tacir Vlastit~s'ın karı_sı: nadir dil
berlerde_n madam Vlastiras; Osmanlı Ban
kaş{nqa dire:ktör Paneiri ·beyin madamı. İt
faiye Kum.ındanı Macar Zeçıni Paşanın hüs
nü anile yekttkızı;. Sultan Haı:nidin Kuyuin
cu Başısı Haronaçi'nin kızı Rebeka. 

Bu sedyeler rivayete göre. Sakızağacın

dan, Pangaltıda numarasız, lüks. vükela ko
nak arabalarile omuz öpüşen kira faytonla- · 
rının, kupalarının· kiralandıği yerlerden pey. 

lenir, ücreti çorbacı
ya verilirmiş. Taşı

yanlar piyano ham
malı kıyafetinde, 

mosmor fesli cama
danlı, galibarda yün 
kuşaklı yumurta ök~ 
çe şibidikli, palikar
ya uçanlardı. Müşte
riden ayrıca bahşiş 

de ceblerlermiş. 

Ücrete gelince; kı
sa~ık yüz · adımlık 

mesafeye sarı · lirayı 
koparırlarmış; müba
lağa mı, Allah bilir! 

Bazan sedyede mum
ya sarısı benizli, geç-
kin bir kokana göze 
ilişirdi .. Ya· yatmağa, 

ya da ameliyat olm.ağa hastahaneyi boyladiğı 
beşbelli. Sirkeciye araba ile gidip ist~yon
dan trene binmeğe, Yedikq1e.d~., iııip Balık
l~ya_ kadar yürümeğe .. m~cali yok. .0 vakit, 
Rıim ispitaliyasına gi_dec~kl~r için l{azlıçeş~ 
mede katar durmaz, talik:;ı. falan bulu.~maz, 
kesesi dolgunca kiryaJar _ t&. 'l'a_rl~~aşmdan 
oraya kadar bu nevi sedye ile. götüı:ülürdü. 
Bun!arın boyaları alaca .. bulaca . her tar~ı 
çanguı çunbul, hamalları . at_ hırsızı .. kılıklı 
kopuklardı. 

Sedyenin bütün perdeleri ini~e, hasta 
taşıdığı kokananın hala içi ölmediği,. el.aleme 
tuvaletsiz, pudl";B.SIZ, . allıksız görünmemek 
fikri~ güttüğü anla.şılırdı. Eğer sedy~ · pek 
külüstür, perdeleri salkım · salkım, _yahut 
büsbütün yırtık, içindeki avurdu . avu.rduna 
· çökük, ca~ üstünde · ise, cadded~nL geçen· ha
tunların yürekleri .kabarır, geriye geyire: 

- Kadıncağız. sabaha çıkmaz: t~prağı 
bol olsun zavallının! diye mırıldanırlardı. 

O tarihte Rum ölüleri. açık taşınır, Be
yoğlu . Doğruyolunda cenazeledne sık sık te
sadüf edilirdi. Bunları görenlerin meraklan
.mamasını var kıyas edin. İşte bu sebepten 
ötürü, doktor Zambako Paşaya, Horasanci
yan Efendiye kendini muayene ettirmek, diş
çi Heydeye, Çamiye diş doldurtmak, modist
ra Efijeniye, Zabele fistan diktirmek gibi 
pek mübrem zaruret hasıl oldu mu, sular. 
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kararmadan karşıya ayak atmıya nane molla 
hanımlar gırlaydı: 

Yine bundan dolayı, ihtiyar . · orta yaşlı 
taze hanımlar sedyeden hoşlanmaz, adeta te
§e'üm ederlerdi. Sade can derdine düşenleri 
değil, gelinleri, baloya, tiyatroya gidenleri 
akla getirseler ya? .. 

Son derece alafranga meşrep bir zatın 

iki kerimesi hakkında derlerdi kı: 
- Çarşafsız masrafsız, başlarına yalnız 

ipek şarpa örtüp, harmaniyelere sarılmışlar, 
yeriri dibine batası sedyeye kurulup bilmem 
hangi sefaretin suvaresine kapağı atmışlar. 

Babalarının haberi olmadan hadleri mi? 
Kızları alan teller takınsın ! 

Minakyan'ın Osmanlı kumpanyasında 

mahut «Ladam o Kamelya» oynanırken Mar
garit Gotye rolünü yapan Hekimyanın 'sahte 
vekarlılığı ömürdü. 

Valelerine (uşaklarına) seslenir: 
'- Jak, Alfred ! . . 
Kıranta aktör Çaprast'la . Sancakçiyan 

seğirtirler: _ 
- Emriniz? 
- Bu gece Grand Opera da Rigoletto 

var, fevkaladedir. On beş, yirmi keret tema
şa ettim, genem bıkmam. Hazırlayın Cheza
portörmü, bir daha müşahede eyleyem! 

Bereket versin sahneye sedye çıkarılmaz
dL Boylu boslu,· gövdeli kadın nasıl sığabilir
di içine. Onu da bırak, basdıbacak Çaprast 
ile kuru kemik Sançakciyan onu nasıl ta
şırlardı? 

Abdülaziz zamanında İstanbUlda çıkJan 
«Musavver Medeniyet» mecmuasının 10 şu
bat 1290 (22 şubat 1875) tarihli nüshasında 
"Beyoğlunun Sedyeleri" başlıklı yazasında 

şu satırlar okunur: «Bu sedyeler yalnız Be
yoğluna mahsustur. Dünyanın hiç bir yerin
de yoktur. Kışın çamur belasından sokakla
rımızda gezmek zor olduğundan sedyeler 
Beyoğlu halkına hayli kolaylık vermektedir. 
Hele hastalar için faydası inkar edilemez. 
Bunların adedi günden .güne azalıyor. Ara
ba nakil ücretlerinin ağırlığından dolayı bu
na rağbet çoktu, tramvay idaresinin ·teşkili 
·ile zuhur ecİen kupa arabalarının fiatlarının 
itidale yakın bulunması sedyeye olan rağbe
ti azaltmıştır. Sedyeler hamal esnafınca hay
lice cesim. bir ticaret metaı olduğu tarife 
muhtaç değildir». Sermed Muhtar Alus 

BEYOĞLU SPOR KU
LO-BO - Beyoğlu spor 
(<Pera» adıyla 1914 yılın

da Şarkı Karib Bankası 

Müdür Muavini Kosta Va
siliadis tarafından Beyoğ

lunun Kalyoncukulluk 
semtinde sarı-siyah renk-

J ler altında kurulmuştur. ., ., 
Pera aslında bugünkü Be- Beyoğlu Spor 

yoğluspor değildir. Pera Kuliibünün arması 
mütareke yıllarında çetin maçlar yap
tıktan sonra Fransa turuna çıkmış ve orada 
dağılmıştır. Davit Yafe, Muzakis ve Kana
kis gibi müteşebbisler Perayı 1923 de «Be
yoğlu Spor Kulübil>> ismi altında Sakızağacı 
semtinde tekrar kurdular, az sonra Parmak
kapıdaki şimdiki -lokallerine naklettiler. O 
tarihten itibaren liglere giren, sporun bütün 
şubelerinde faaliyet gösteren Beyoğluspor 

kulübü profesyonelliğin ilanının ikinci yılmd 
da bu kümede yer almış ve bu yıl _sonuncu 
olarak yeni kurulan Milli Lige girememiş. 

İstanbul 1. Profesyonel kümeye düşmüştür. 
Bibi.: Bu kulüb Jl).ensublarından birinin gön. 

derdiği bir gazete notu. 

BEYOOLU YANGINLARI - Beyoğlu, 
XIX. asır başına kadar, aşırı derecede zen
gin. rum ve ermeni tüccarları ile fstanbulda 
yerleşmiş Avrupalı ecnebi tüccarların, ve 
"Tatlısu firengi" denilen zengin rum ve er
meni melezlerinin konakları bulunan bir 
yerdi; Avrupa dev !etleri refaretl\areleri de 
burada idi. 

Beyoğlunda orta tabaka halk kesafeti ile, 
ana caddelerini İstanbulun en büyük ve mu
kellef ticarethanelerinin ve en zengin çarşı
larının kaplaması, evlerinin çoğu ahşab ma
halleierin kurulması geçen asrın .ortaların
da başlar. Onun içindir ki tarih kaynakları~ 
mızdaki Beyoğlu yangınları .XIX. asırdan 

itibaren görülür. 
18 Temmuz 1811, (Hicri 26 Cemaziyel 

evvel 1226) yangını - Bir salı gecesi çıkdı. 
Müverrih Cevdet Paşa «Pek çok ev ve dük
kan yandı.» demekle iktifa ediyor. Bu yangı
nın, Firuzağa, Kuloğlu, Tomtom gibi Beyoğ
lunun en eski mahallelerinden birinde oldu
ğu muhakkakdır. Ateşi, şiddetle devam eder 
iken, sabaha karşı başlayan, ve Beşiktaş 
ile civari için başkaca afet olan tufanı an-
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dırır bir yağmur söndürdü. (B.: Beşiktaş 
Deresi; Beşiktaş Köprüsü; Beşiktaş Hama
mında Sel Baskını). 

24 Temmuz . 1831 (Hicri 13 safer 124 7 ). 
yangını - Bir pazar günü Çukur Mahalle
sinde çıkdı; ·· tulumbacıların çdk çalışmasına 

rağmen şiddetli rüzgarla büyüdü, onbeş saat 
devam etti, Dörtyolağzı, Taksim, Tata.vla ve 
Aynalıçeşme semtlerinde pek çok ev ve dük
kan yandı. Muhtelif milletlerden açık da ka
lan · felaketzedelerin iskanlarına devletçe 
çok gayret gösterildi.; «yanan sefaretharieler 
için Babialice muamelatı dilnüvazane icra 
olundu» diyen vak'anüvis Lütfi Efendi bu 
sefarethanelerin hangi devletlere aid oldu
ğunu kaydetmiyor. 

1 Şubat 1857 (Hicri 6 cemiziyelevvel 
1278) . yangını: - Bir pazar günü Sakızağa
cında 209 bina yandt 

5 Haziran 1870 (Hicri 5 rebiülevvel 
1287) yangım - İstanbul tarihinde "Beyoğlu 
Hariki Kebiri", Büyük Beyoğlu Yangını diye 
anılır; ,aşağıdaki satırlar devletin resmi ga
zetesi olan Takvimi Vekaayiin 11 rebiülev
vel 1287 tarihli nüshasından alınmışdır: 

"Geçen pazar günü saat yedi kararlann
da (ezani saat, öğleden bir saat sonra) Macar
da Feridiye Sokağında Reçini'nin kiracı ola
rak · oturduğu evden çıkan ateş rüzgarın son 
derecede şiddetli olmasından çarçabuk beş 
altı kola ayrılarak, söndürülmesine pek çok 

~ -

gayret edildiği halde önlenemecUA Bir kolu 
Macardan, Tarlaba§ından, Taksimin alt ta
rafından Büyük Caddeye çıkarak Mektebi 
Sultaninin (.Galatasarayınm), önüne vardı. 
Bir kolu Aşıklar Meydanından Bülbülderesi
ne inüb oradan Papas Köprüsü Cad,<leşi ile 
Emin Camiişerifi civarına ve Süruri Mahal.,. 
lesi hududundan, Aynalıçeşrneqen İngiliz 
Sefarethanesini alarak kezalik Mektebi Sul
taninin önünde durdu. Yangın nihayet gece 
saat sekizde Kalyoncukolluğunun alt tarafın
dan İskordalye Mahallesinde söndü. Bu hu
dud içinde İtalya Sefarethanesi ile kagir ve 
ahşab olarak 500 den fazla- büyük bina ve 
dükkan sarf edilen· gayretle yangından kurta
rıldı ise de tahminen 3000 kadar ev ve dük-

• kan yanmışdır. Ahşab olan yerlerde herkes 
nefsini ve ekserisi mal ve eşyasını· kariıilen 

kurtarmış ise de, kagir olan yerlerde ve alel
husus Kalyoncukolluğu· civarında, bazıları ev, 
dükkan ve mağazalarının kagir olduğuna gü
venerek pencerelerinin demir kapaklarını 

kapayub eşyalarını çıkarmadıkları gibi l_cen
dileri de çepçevre ateşin içinde kaldıkları 
halde, güvendikleri ve içinde sığındıkları bi
naların tavanlarından ateş dökülmeye başla
yınca nefisİerini kurtarmak ümidi ile · evleri
nin mahzenlerine inmiş oldukları bazıları 

mahzen dahi bulamadıkları cihetle, mahzen
lere girenler boğularak ölmüşler, açıkda ka
lanlar da büsbütün yan.mıŞdır. 

18'70 yangıwndan bir sahne 

«Hatta bu kabil
den olarak. nefisle
rini kurtarmak için 
Düzoğlu Boğos Be• 
yin vekill$rcı Kir
korun hanesinde 
toplanmış olan 16 
kişi kamilen yan
mış, ve bazı mağa
zacı ve meyhaneci
ler familya ve hiz
metkarları ile· bera
ber mağazalarının 

mahzenlerinde ka
pananlardan 16 ya
şında bir katolik kı
zı ile bir erkek can
lı kurtarılmış salı 

günü akşamına . ka-
(Resim: C,. Biseo, 1874) 

daı 71 rum, 8 erme-
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ni, 3 frenk katoliği, 22 ermeni katoliği mil
letinden, ki cem'an 104 cesed bulunarak def
nedilmiştir. 

· "Yangın felaketzedeleri Mankasar, Hü
seyin efendi, Hekimoğlu bağçelerine, Çürük
lük denilen yere, mezarlıklara, Kasımpaşa 

Deresine, Tatavla taraflarına kaçıp toplan
mışlardı. Padişahın emri ile Taksimdeki Top
cu Kışlası derhal boşaltıldı, kışlanın karşısın
daki talimhane meydanı ile ermeni mezarlı
ğına 2000· den fazla çadır kuruldu, Tophane 
müşürü paşa felaketzedeleri arabalarla ve 
kurtarabildikleri eşyaları ile bu kışla ile ça
dırlara naklettirdi, çadır aralarına taraf ta
raf çeşmeler yapıldı, elden gelen insani yar
dım gösterildi "(Mecellei Umuri Belediyede
ki suretinden>. · 

Hammer mütercimi Ata Bey, yangından 
kırkyedi sene sonra İkdam Gazetesinde neş

. rettiği bi,r makaalede bu yangında yanan İn
giltere Sefarethanesi için şu hatırayı kaydet
miştir: 

"Yangın birkaç koldan. önüne gelen kü
çük büyük binaları yutarak İngiltere Sefa
rethanesine yaklaşdığı zaman sefarethanenin 
bazı memurları sefire binanın tahliyesinin 
münasib olacağını söylerler. Sefir ingilizlere 
has olan soğuk kanılılık ile sefarethane ka
girdir cevabını verir. Kagir binaların da yan
makda olduğu ihtar edilince bu binanın on
larla kaabili kıyas olmadığını beyan eder. 
Fakat yarım saat sonra, sefarethane, pencere
lerine çekilen demir kapaklarla birlikde yok 
ol~r, ve sefir güç hal ile kurtulur" (Mecellei 
Umilri ·Belediyedeki suretinden). 

Ebüzziya Tevfik Bey de "Mecmuai Ebüz
ziya" da bu yangın üzerine şunları yazıyor: 

"1870 haziranının beşinci pazar gunu 
. onyedi saat zarfında Beyoğlunu dairen ma
tlar ihrak iden hariki kebirde, hatırlarda kai
dığına göre mevcud sigorta · kumpanyaları 
yanan evl~rin sahiblerine 300,000 lira radde
sinde tediyatda b~lunmuşlardı. Bu kumpan
yalar tediye ettikleri meblağ mukabilinde 
aldıkları makbuzları, o zaman .dahiliye nazırı 
bulunan Şirvanlı Rüşdi · Paşaya ibraz ederek 
İstanbulda vesaiti itfaiyenin istikmalini isti
da etmişlerdi. Dahiliye nezareti bu müraca> 
at ve istidayı nazarı itibara alarak Avrupa
dan usuli itfaiyeye müteallik nızamatı getirt
Ü.ı. . bunları ~ercem.e ettirdi, Iv.tacaristandaki 

usulü en mükemmel buldu. Şurayi Devletin 
kararı ve meclisi vükelanın tasvibi üzerine 
iradesini istihsal ederek Kont Ziçini'yi İstan-

. bula getirtti.: · 
"Beyoğlu hariki kebirinden sonra İstan

bulda şubeleri bulunan sigorta şirketleri tut
tukları istatistik cedvellerini ilan etmişlerdi. 
O tarihlerde İstanbulda vasati olarak her ay 
8 yangın oluyordu, her yangına da vasati 11 
ev düşüyordu. Buna göre İstanbulda senevi 
96 yangında 2156 ev yanıyordu. Bir ev eşya
sı ile birlikde vasati tahmin ile 500 lira de-

. ğerinde olsa her sene İstanbulda ateş afeti 
1,078,000 altın tutarında milli serveti mah
vediyordu". 

Sermed Muhtar Ahis da bize_ tevdi ettiği 
kısa bir notda şunları yazıyor: · 

"Çocukluğumda işidirdim, 1870 Beyoğ- · 
lu yangını üzerine, yanık yanık söylerlerdi, · 
hafızamda tele bj;!yti kalmış: 

Ah Beyoğlu, vah Beyoğlu 
- Yandı da gitti kül. oldu! 

destan mıdır, türkü müdür bilemem". 
· Yine S. M. Alus yazıyor: "İstanbulun en. 

· eski tiyatrosu olan Naom'un Tiyatrosu 1870 
yangınında yandı. Eski adı Hiristaki Pasajı 
olan şimdiki Said paşa Pasajında idi, bu pa- ; 
sajın yanındaki sokağa Tiyatro Sokağı adı

nın verilmesi bUndandır". 
13 Mayıs 1873 (Rumi 1 mayıs 1289) 

y~ngını - Şahkulu Mahallesinde Mevleviha
. ne civarında 60 bina yandı: 

28 _Ağustos 1891· (Rumi 16 ağus(os 1307) 
yangını - Hammalbaşında 21 bina yandı. 

15 Mayıs 1912 (Rumi 3 mayıs 1S28) 
yangını - .Kumbaracı Yokuşunda 31 . bina 
yandı. 

18 Ocak 1913 (Rumi 6 ocak 1329) yan
ımı - Tatavlada Büyükakarcada 28 bina 
yandı. 

6 Aralık 1914 (Rumi 24 kasım · 1830) 
yangını ..:_ Kumbaracı Yokuşunda 18 bina 
yandı. 

1 Mayıs 1921 (Rumi 19 nisan 1387) yan
gını - Küçükparmakkapuda 15 bina yapdı; 

BiaYRAN (Dr. Ovsep) - Ünlü bir Er
meni 1:abib v_e müellifidir. 16 Mart 1825 de 
Edirne'de doğmuş ve ·24 Temmuz 1866 da 
Paris'de vefat ~tmiştir. Pere Lachaise Me
zarlığında medfUndur. 

M.elkon Beyran adlı bir sarrafın oğlu 
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olan Ovsep Beyran, 
ilk tahsilini Edirne' -
de yaptıktan sonra 
lstanbul'a gelerek, 
1838 - 1840 yıllalrııı0 

da Üsküdar eski Ce
maran mektebinde 
okumuştur. 1844 de 
tıb 'tahsili için Pa
ı:is' e gitmiş ve i850 
.de m.~zun olduktan 

Dr. Ovsep Beyran sonra . aynı yılın so:n-
(Resim: Biilend ,Şeren) larına doğru 1stan

bul'a avdet ederek Beyoğluna yerleşmiştir. 

Önce Bahriye Hastahanesinde ve 1851-1853 
yılları esnasında da Yedikule Ermeni Hasta
hanesinde vazifede bulunmuştur. 1853 yılı 
sonralarında Paris'e gitmiş ve orada mektep 
kitapları ,neşretmeğe başlamıştır. 1854 de ·Tıb 
Akademisine mühim raporlar tevdi etmiştir. 
Aynı yıl Paristeki Türk Sefarethanesinde·he
kim tayin olunmuştur. 1858 de "Legion: 
d'honneu!r" nişaniyle taltif edilmiştir. 1& 
Eylfıl 1858 . de 1stanbuldaki Tıbbiyeyi Şaha
ne Cemiyetine· aza seçilmiştir. 1862 de ise, 
"Societe de Chirurgie de Paris" cemiyetine 
aza olmuştur. 1864 de Paris Tıb Fakültesine 
serbest müderris tayin edilmiştir. "Uretroto
me" adlı tıbbi bir alet de icad etµiiştir. Bel 
soğukluğu hastalığına karşı müessir bir .ilaç 
da keşfetmiştir. Bu sıralarda ünü o kadar, ya
yılmıştrr ki Üçüncü Napoleon'un hastalıkla
rında konsültasyona davet edilmiştir. ij:ad
dinden fazla çalışmakdan vereme müptela 
olan Beyran, 24 Temmuz 1866 da henüz genç 
sayılabilecek bir yaşta hayata gözlerini yum
muştur. 

Dr. Ovsep Beyran'ın tıbbi eserleri ara
sında en mühimi 1863 de Parisde neşredilen 
«Traite elementaire de ·Pathologie Generale" 
adlı . kitabıdı; ki, müteveffa Dr. A. Mezbur
yan'a göre, bir asırlık . mazisine rağmen de
ğerini kaybetmemiştir. "Türk Devleti hiz
metinde Ermeniler" adlı eserde (s. 104), Fa
ris elçilerimizden Mehmed Cemil Bey tara
fından türkçeye tercüme edildiği bildirilen 
eseri muhtemelen budur. 

Bibi.: Dr. A. Mezburyan, Ermeni tabibleri. 

Xevork Pamukciyaıı 

BEYTUR (Ahmed Midhat) -Şair, edib; 
son mevlevİ şeyhlerinden; şiirde «Baharı» 

mahlasını kullanmış olub Midhat Baharı di
. ye tanınmışdır; . 1881 de İstanbulda doğdu, 
babası Emiroğlu Raşit Efendizade Kısmeti 

Askeriye Mahkemesi başkatibi Mehmed Nu
ri Efendi, anası Sadiye şeyhlerinden Eyyub
da Bahariyede Taşlıburun Dergahı şeyhi 

Süleyman Efendinin kızı Hatice Aliye Ha
nımdır. 

BaQa evi Fatihde Çarşambada idi, baba
sını pek küçük yaşda kaybetdiğinden valide
si ile· beraber Şeyh Süleyman Efendinin ya
nına geldiler, çocukluğu hemen tamamen 
Bahariyede geçdi. İlk tahsilini Eyyubda Da
rülfeyzi Hamitli Mektebinde, Rüşdiye tahsi
lini de Eyyub Askeri Rüşdiyesinde yapdı; 

sonra ağabeyi defterdar İsmail Zihni Beyin 
yanında Bitlise giderek idadi tahsilini de ora
da tamamladı. Fakat, şark edebiyatı ile isla
mi ilimlerdeki derin ve sağlam bilgisini mü
nevver aile muhitinden, ve ailesinin pek seç
kin dostlarından aldı; büyük kardeşi Musta
fa Re'fet Efendi -ki şöhretli mesnevihan Hoca 
Tahir Efendinin şakirdlerinden idi, farsca 
öğretti; M,esneviyi de Bahariye M~vleviha
nesi Şeyhi ve devrinin pek mümtaz bir si
ması Hüseyin · Fahreddin Dede Efendiden 
okudu; arabacıyı, Bayazıd dersi am hocala
rından ve İstanbul Darülfünunu ilahiyat 
fakültesi müderrislerinden Hüseyin Avni 
Efendiden öğrendi; bu zatin Bayazıd Cami
inde verdiği derslere devam ederek medre
selerde okunan ilimlerden icazetname v; ' . 

emsali ile beraber gümüş liyakat madalyası 
aldı. Kayın · pederi Mehmed Said Efendiden, 
o devrin seçkip. aydınlarındandır, arab ede
biyatı dersleri aldı; yine o devrin şöhretle

rinden Hafız Buharı Said Efendiden de ha
dis ilminden Buharii şerif' i okudu. 1916 da, 
Konyada Mevlana Dergahında mevlevi tari
katinin en büyük şeyhi Mehmed Veled Çele
bi Efendi tarafından (B.: İzbudak, Mehmed 
Veled} Kasımpaşa Mevlevihanesi mesnevi
hanlığına tayin edildi, 1924 de de Abdülha
lim Çelebi Efendi tarafından, bizzat eliyle, 
şeyhlik destanı ile taltif olundu. 

Ahmed Midhat Beytur, o zamanın bütün 
mektebli gençleri gibi 17-18 yaşlarında, ma
liye nezareti muhasebei umumiye kaleminde 
katiblikle memOriyet hayatına atılmışdı; iki 
sene sonra orman; maadin ve ziraat nezareti 
maadin umum müdürlüğü kalemine nakle
dildi, bu nazırlık (bakanlık) ticaret ve zira-
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at nezareti 'adını aldığında maadin şubesi 
mümeyyizi oldu, sonra ayni nezaretin zat iş
leri ·sicil şubesi müıneyyizliğine geçdi. İstan
bulda devlet merkez teşkilatının lağvi ve 
yeni devlet merkezi Ankaraya nakli üzerine 
Beyoğlu tali mübadele koinisyonu . azalığına 
tayin edildi; Türkiye Sanayi ve Maadin Ba
kansının teşekkülü üzerine bu bankanın mu~ 
ha.berat şubesi başkatibliğine, sonra Sumer 
Baiık alım satım şubesi muhaberat şefliğine 
tayin olundu ve bu vazifeden emekliye ay
rıldı. 

Yine 17-18 yaşlarındadır ki ilk şiirlerini 
yazmaya başlamış ve <<Baharı» mahlasını al
mışdı. İstanbulda çıkan «Hazinei Fünun», 
«Mekteb», «Resimli Gazete», «Malumat» 
gibi haftalık mecmualarda ve gündelik «Ter
cemanı Hakikat» gazetesinde imzası genç bir 
şair ve müdekkik olarak tanındı. 

Kitab halinde basılmış eserleri şunlar
dır: Ruhi Kur'andan bir sahife nur (Kur'an 
Kerimin rumuzuna aid bazı ayetlerin terce
meleri ve açıklamaları) ; Risalei Sipeh~alar 
terceniesi (Hazreti Mevla.nanın hayat ve 
menkibelerine aid olub mevlevi tarihinin en 
doğru bir kaynağıdır) ; Destegül (Hazreti 
Mevla.nanın divanı kebirinden ve mesnevisi 
ile rübailerinden bazı naitler ve . şiirler i~e 
tercemeleri, ve edebiyat tarihimize aid bazı 
müt$1aalar); Beyanül-vücfı.d tercemesi (İbnı 
Kemal'in meşhur eseri) ; Sünbülistan şerhi 
(bu meşhur farsca eserin bütün tahlilleri ile 
terceme ve şerhi); Ravza (edebiyat ve ahla
ka dair bir risale). 

Tama.mlanmış fakat basılmamış eserle
ri şunlardı~: Divanı Şemsül-hakaaik (İranın 
eşki büyük müelliflerinden Hidayet Han'm 
Mevlanın Divanı Kebir'inden topladığı şiir

lerin tercemesi); Mevla.nanın rübailer divanı· 
(Mevla.nanın bütün rübailerinin tercemesi); 
Kitabül-ilim (İmam Gazali'nin İhyaül-ulum'
unun bu ismi taşıyan faslının tercemesi); 
Şair: nedir? arab şairi Ferezdak'ı niçin seve
rim?; Hoca Said Efendi kimdir? (Kayın pe
derinin hal tercemesi) ; Büyüklerimizi ana
lım ( eski- şair ve ediblerin kısa hal terceme
leri) ; Çocukluk hatıralarım; Eş'ari Bahari. 

, 1961 de seksen yaşında idi; ve hala elin
de kalem şu üç mühim eseri bitirmeğe çalı-
şıyordu: , · · 

«Mevlana, şiirleri ve felsefesi», ''Şiir ve 

musiki bakımından mevleviler", "İlim ve 
edebiyatımıza hizmet' eden mevlevilerden · 
bazı simalar". 

Şiir diline örnek olarak aldığımız aşağı
daki gazeli 1311 (1893) de Malumat Mec
muasında intişar etmişdir ki o tarihde henüz 
13 yaşında bulunuyordu; edebi kültürünün 
sağlamlığına pek canlı şahiddir: 

GAZEL 

Aşık oldum sana ben ey mehi ta.bende cemil 
)i;yleme hicrin ile gönlüme irası melal 
Kılma. artık güzellin tab'ını c~vre makriin 
Çünki hurilere layık olamaz öyle hasııı 

Olma zalim meleğim, merhamet et aşıkına 
Basretindenberidir ağlayorum riizl leyil 
Öldür ey gül bedenim, sen' beni durma öldür 
Kalmadı gayri figan etmeğe gönlümde mec41 
İntisab eyle heman dergehi Mevlanaya. · 
Herkesi ehli kemal etmededir Babı Celal 

· BEYTÜLMALCİ - .Yeniçeri Ocağında,· 
ölen yeniçerilerin miras ve tereke işleri ile 
meşgul olan zabitin unvanı; Ocağın İstan
bulda Ağakapusunda bulunan büyük bey
tülmal sandığının amiri; ki bu sandığın ve 
Beytülmalcinin başka va,zifesi sabi yeniçeri 
yetimlerinin baba mirasından olan haklarını 
reşid oluncaya kadar korumak idi (B. : Ye
niçeriler) . 

BEYTÜLMALCİ SOKAG-1 - Galatanın 
Ömeravni mahallesi sokaklarındandır; Ka
raabalı sokağı ve kabataş mezarlık sokağı

nın birleşdikleri nokta ile Gümüşsuyu Cad
desi arasında uzanır; Haci İzzet Paşa sokağı, 
Bey odaları Sokağr, Balcık çıkmazı, Taşlı 

çıkış sokağı, Beşaret sokağı, Yarasa sokağı, 
Dutlu çıkmaz ve İmam Çıkmazı He kavuşak
ları vardır. Karaabalı ve Kabataş mezarlık 

sokağı tarafından yüründügüne göre, iki 
arabanın rahat geçebileceği bir genişlik baş

lar ve paket taşı _döşelidir; sağa ve sola ile 
dirsekle kırıldıkdan sonra zemini kaba taşa 
tahavvül eder, ve dikleşer.ek .merdivenli yo
kuş olur, ve on beton basamakla Gümüşsuyu 
Caddesine bağlanır. 

İki kenarındaki evler ikişer üçer katlı, · 
ahşab ve kagir, mütevazi gelirli aile ;mes
kenleri dir; bunlar arasında beşer katlı iki 
beton apartımanla, kapusu yan sokak da se
kiz katlı bir beton apartıman yükselmiştir; 

kapu numaraları l-31 ve 2-70 dir. 
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Bu sokak ·üzerinde, çok güzel bir hat ile 
«Ve minel mai külli şey'in hay» ayeti keri
mesi yazılı kitabe taşı Türk ve İslam eser
leri Müzesine kaldırılacak değerde banisi 
meçhul bir çeşme harabesi vardır (B.: Bey
tülmalci sokağı çeşmesi). 

Bu sokak da, 1961 yılı nisan ayında 4 
bakkal, 3 kasab, 1 manav, 1 mahallebici, 1 
berber, 1 kalaycı, 1 yorgancı, 1 kolacı dük
kanı bulunuyordu. Ömer Avni mahallesi 
muhtarlığı da bu sokakda idi. 

Sokağın alt başından Kabataş Vapur İs
kelesi ile gerisindeki denizin, daha· daha ge
rilerdeki Üsküdarın, Kızkulesinin görünüşü 
bir resim konusu olacak güzelliktedir. 

Hakkı Göktürk 

BEYTtl'LMALct SOKAĞI ÇEŞMESİ -
Kabataşda (Galatanın Öineravni Mahallesi) 
Beytülmalci sokağında, bu sokağın bir dirşe
ği .başındadır; yüzü tahayyül edilemeyecek 
derecede harab olmuş ve banisi ın.echul bir 
ondokuzuncu asır çeşmesidir. Büyük hazne
sinin önünde yalnız küçük bir mermer kita
be · taşı kalmışdır; taşda nefis bir hat ile: « Ve 
minel mai külli şey'in hay» ayeti kerimesi 
ile hattatın «Ketebehtı Mücellid Raşid» im
zası ve hicri 1269 (miladi 1852) tarihi yazılı
dır. 

Üzerine çekilen saç saçağın yalnız de
mir çerçevesi kalmış, saçlar çürümüş, ayna 
taşının ve kitabe taşının etrafındaki mermer 
kaplamalar, musluğııı çalınmış, hatta teknesi 

Beytülmalci Sokağı Çeşmeai 
(Resim: 'Hüsnü) 

dahi sökülmüşı alınmışdır. Haznenin demir 
kapağı da kapatilıp alındığından hazneniu 
içi (llJ45 de) bir köpek ini halinde idi. 

' İbrahim Hilmi Tanışık 

BEYzADE - İstanbulun haneberduş 
külhaniler argosunda, içinde bulundukları 

o çirk girdabında gereği gibi yırtılınamış, 

zerre mikdarı da olsa üstünde edeb, haya, 
ar ve nezaket kalmış genç; . şeririn kü
çüklük duygusu ile adeta hakaret kasdi ile 
kullanılır (B.: Hanım Evladı) ; misal: 

Bir viranede şarabla ve iki parça pala
mut tavası ile çilingir sofrası kurmağa giden 
. ve belki geceyi de orada geçirecek olan iki 
haneberduş konuşur: 

- Yusufu da götürelim be .. 
- Beyza.dedir, gelmez o bizimle.: İne-

bolluyu arayalım .. 
Üç haneberduş açıkda denize girecek~ 

!erdir, biri · ayakdaşlarından sahil kayaları
na doğru uzaklaşır: 

_; Nereye gidiyor? 
.:_ Beyza.dedir, utanır enayi hurda soyun

maya ... · 

Geçen asrın birinci yarısında yaşamış 
olduğunu tahmin ettiğimiz Şakir adında bir 
şairin, ·· tstanbulun kopuk · güruhundan aslı 
gürcü bir }{öçek oğlan şanında · yazılmış bir 
manzumesi vardır. Beyzade diye yad edilen 
bu gencin düşmüş bir kibar evladı olduğu 
anlaşılmakla beraber bu simin yukarda kay--
dettiğim.iz manada kullanıldığı · da söylene
'bilir: . . 

1. Bakma yağlı perçem bite yavşata 

Hem yırtık şalvara ipden kuşağa 
Yalın taban şu çakırgöz uşağa 

Beyzade dirler şahi hdbandır. 

:a. Düşmez kalkmaz efendimiz bir Yezdan 

Başımızın ticı olmuş mihriban 

Naz ü cilve ndri şebab hüsn ü an 
Beyzadelik hem biçilmiş kaftandır 

3. Sinei uryiıu üzre çelipa 

Gürcistan hakinden mahbdbi zibA 

Aşkbazlığı riyegandır ahbaba 

Beyzadelik ş4nı lütfu ihsandır. 

4. Gibi gerınabede mest olur yatur 

Yuyan dellAk ile yekzeban natıır 

Dirler vallah yoktur iltimas batur 

Beyza.de e:mhi mülki külhandır 
il 
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5. Ayak çıplak sırtında yok, nıintanı 

Geh dolaşır çayır çemen bostanı 

Oynaturlar meclis kurub fettanı 

Saııniayınız Beyza.deye buhtandır. 

6. Kaküllerin döküb misali tavşan 

Virir raksa topuk vuruşlan şan 
Cümle kalenderler _olur perişan 
Şakir gözüm nuru beııim bu Handır. 

BEYZADE SOKAĞI - Şişlinin Feriköy 
Mahallesi sokaklarındandır; bu mahallenin, 
Taksimin Hacıahmed -efendi Mahallesi ile sı
nır sokağidır; Ateşböceği sokağı ile Koca
baş sokağı arasında uzanır, .A.kkaranfil sokağı 
ile ·de bir kavuşağı vardır. 

Kocabaş sokağı tarafından gelindiğine 

göre, meyilli ve bozuk bir yol olarak başlar, 
sonra düzleşir ve küçük bir meydancıkda 

Ateşböceği Sokağına kavuşur. 

Bu sokak üzerine ikişer katli dört be
ton evle bir ahşab ev, dörder katlı üç apar
tıman vardır, sokağın en şirin binası da Ta
ki Apartımanıdır. Sokak son zamanlarda 
ağaçlandırılmış bulunuyordu (Mayıs· 1961) 

Hakkı Göktürk 

BEYZAİ TUĞRA - Padişah tuğraları
nın sol tarafında, yumurta şeklini andıran 

büyük müdevver_ çizginin adı. Bu çizgi, tuğ
rada, padişahın adı ile babasının adı arasında 
arabca «oğlu» manasına «bin» kelimesinin 
üslublaşdırılmış «nun» harfidir (B.: Tuğra). 

BEZ - Pamukdan, ketenden. kendirden 
dokunmuş, örülmüş kumaş. 

İpliğinin cinsine, dokunuş tarzına, k_alın
lığına, inceliğine, · yumuşaklığına, sertliğine, 
kabalığına göre muhtelif cinsleri olup. «Ame
rikan bezi», «Trabzon bezi», «Yelken bezi», 
«Soğuk bez» gibi isimlerle anılır; bir kısmı 
da «Dülbend» ve «Patiska» gibi -tamamen 
hususi isimler alır. 

Kullanıldığı yere göre d~, garb türkçesi
nin İstanbul ağzında «namazbezi», «baş be
zi» «el bezi», «ayak bezi», «yatak bezi», 
«yorgan be2'Ji», «don bezi», «gömlek bezi», 
«sofra bezi», «bulaşık bezi», «tahta bezi», 
«cam bezi», «çocuk bezi» gibi isimler vardır. 

İstanbullu mahalle · karısı kızına nasihat 
verir: 

Yüzsuyu dökme kimsey~ yok şimdiden tezi 

Alchr babana anterlllk mivi bir gezi 
Geldi tamam bir herife -varsa merkezi 

Gayri ayıbdır öyle bürünüb bir naınazbezi 
Olma sokak süpürgesi hanım hanımcık ol 

(Erdernnlu Vasıf) 

Zamanımızın halk şairlerinden Ali Ça
miç Ağa da türedi bir genç ile pasaklı bir 
genç kadını şöyle tehzil ediyor: 

Saç kepekli, perçem y~ğlı 

Bacağ·ı bilmez don bezi 
Şu dünkü daltaban. dağlı 
Öğrenmiş moda fantezi 
Şimdi sönük Kurbağalı 
Plajlar der açar bizi 

* 
Hanım kızın entarisi 
Kah el kah ayak bezidir. 
Yavuklusu genç irisi 
Bitleri dizi dizidir 
Barda dansözdür birisi 
Kırıklan el bezidir. 
Sorar isen obür pisi 
Kaldırım mühendizidir. 

İstanbul. ağzında darbı meseller: ,, _ 
Güzele çirkine, gençe yaşlıya, paralı yok

sula bakmadan, kadın olsunda ne olursa ol
sun evlenmek isteyen bekar uşağı: 

- Başı bez olsun da yaşı yüz olsun! .. 
Kendisi He evlenilip yuva kurulacak bir 

kızda aranılan faziletlerin, ancak aile muhi
tinden alınabileceği: 

- Kenarına bak bezi al, anasına bak; 
kızı al!. 

Yerinde, her hangi bir has mal için de 
kullanılır; mesela: · 

- Bez alırsan Musuldan, kız alırsan 

asilden .. 
İşini tanzim etmek, düzeltmek; bir iş sa

hibi olmak; ne zamandan beri peşinde koş

duğu işi tahakkuk ettirmek; peşinde dolaş-

- dığı bir sevgiliyi nihayet aguuşi muhabbete 
çekmek: 

- Bezi tarağına kodu! .. 
İstanbulda kenar mahallelerde küçük 

ev tezgahlarında şehir piyasası için pek çok 
ve çeşitli bez dokunurdu; bu tezgahlar halen 
yok denilecek derecede azalmışdır. Zamanı
mızda İstanbul vilayeti dahilinde dokunan 
bezin en namlısı «Şile bezi» dir (B. : Şile; 
bezi>. 

Halen İstanbulda ayak takımının, hatta 
Orta _tabakanın bilhassa_ erkeklerinin ve oğ
lan çocuklarının, ve amele boyundan bekar 
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uşaklarının don ve iç gömleği çamaşırları; 
ayni muhit ve tabakadan insanların pencere 
perdeleri, yatak, yorgan çarşafları; askeri 
Dikim Evinde dikil.en asker çamaşırları Ame
rikan bezinden yapılır. 

Yaraşık aldı mı sen beyzadeye 
Han hamam satasın mahbub badeye 
Yalın ayak bez don ile perişan 
Tuğla harmanına düş Libadeye 

(Ali Çamiç) 

Tırabzon bezi don ile gömlek 
Bekir uşağıdır o riiyi melek 
Levendine reftar ider kollukda 
Çorbacının niiri ayni civelek 

(Galatalı Hüseyin Ağa, destan) 

Eskiden de, büyük şehrin ayak takımı, 
· bekar uşakları Trabzon bezinden iç donu ve 
iç gömleği giyerlerdi. Kapularında iç oğlanı, 
köle, uşak, arabacı, seyisı ispir, kayıkçı, ba.ğ
çıvan, yanaşma, ayvaz türlü isim altında yüz
lerce nefer bekar uşağı toplanmış eski rical, 
bunların iç çamaşırları için gereken Tırab
zan bezini yerinde sureti mahsusada dokutup 
getirtirlerdi. Ünlü müverrih Peçevili İbra, 
him Efendi; Kanuni devrinin meşhur d.efter
darı İskender Çelebinin hususi hayatını an
latır iken: « .. yalnız altı bin ikiyüz kölesi 
varmış, kapusu kullan için her sene Tırab
zondan bir gemi dolusu bez gelirmiş, yine 
don v.e gömleklerine yetmeyüb tamamlamak 
için çarşıdan da bez alınırmış» diyor (B. : is
kender Çelebi). 

BEZAZYAN- (Boğos) - Bakırköy veci
varınin tedrisatına fedakarane hizmetleri 
sebketmiş bir maarif adamıdır. 1878 de İs
tanbul'da doğmuş ve 28 Ocak 1951 de yine 
İstanbul'da vefat .etmiştir. 1901-1908 ·yıllan 
esnasında Bakırköyde Dadyan mektebinin 
müdürü olmuştur. l908 de ise, Bezazyan M,ek
tebini tesis etmiş ve maddi birçok güçlükle
re rağmen, azmi ve şevki sayesinde ömrünün 
sonuna kadar onu devam ettirebilmiştir. (B.: 
Bezazyan Mektebi) 

Kevork Pamukciyan 

BEZ.t\.ZYAN (Karnik) - Sabık orman 
müdürlerimizden Avedis Remzi Aslanyan 

· (1867 - 1945). tarafından, 1934 yılı Yedikule 
·Ermeni Hastahanesinin salnamesinde, Orman 
Mektebi hakkında kaleme alman bir yazıda, 
bu şahsın 1868· de (Hicri 1284 de) mezkur 
mektepten mezun olduğu; ayni mektebin 

müdürlüğünü ifa ettiği ve işbu vazifeden te
kaüde sevkedildiği kaydedilmiştir. Madiros 
Hanesyan tarafından kaleme alınan Beyoğlu 

. Üç Horan Ermeni Kilisesi tarihinde .(İstan
bul, 1932, s. 301) 1925 Nisan ayinda yeniden 
teşekkül eden Patrikhane gayrimenkulleri 
idare heyetine aza seçildiği ve bu esnada 
Esayan Mektebinin müessis müdürü olduğu 
bildirilmektedir. 

Kevork Pamııkci;r.uı 

BEZAZYAN MEKTEBİ - 1908 de, Bo
ğos Bezazyan tarafından Bakırköy'de tesis 
edilmiştir. İptidai ve idadi · olarak açılan 

mektebe 1926 da bir de lise kısmı ilave olun
muş ve takriben İkinci Cihan Harbinin baş
langıcına kadar lise halinde tedrisata devam 
ettikten sonra maddi sebeplerle kapatılmış
tır. Müteakiben ilk mektep olarak önce Kum
kapu'ya taşınmış ve bir iki yıl sonra da Be
yoğluna naklolunmuştur. Son zamanlarda 
cemaata intikal eden mektebin idaresi, bu 
devrede müessisin oğlu Agop Bezazyan tara
fından deruhde edilmiştir. Bakırköy'de lise 
bulunmadığı bir zamanda, İslam ve hatta 
mfısevi talebeler de kabul ederek, o civarda
ki halkın maarif sahasında mühim bir boş
luğunu doldurmuştur. Müderrisler meyanın· 
da ezcümle, Aram Nikoğosyart, Arutyun Ge
libolyan, Bedros Adruni, Hampartzuni Arut
yunyan, Hırant Der-Andreasyan--Istepan 
Gurdikyan, Channes Şahnazar gibi · tanın:m1:1 
şahsiyetler bulunmuştur. 

İstanbul Ermeni mekteplerine mütedair 
1921 de neşredilen bir istatistiğe göre, mez
kur tarihde Bezazyan Mektebinde 250 talebe 
vardı. Lisenin kapanışına kadar yE!tiştirdiği 

kız ve erkek mezunların sayısı 560 dır. 
Kev~rk Pamukciyaı1 

BEZCİLER SOKAGI. - Bayazıd buca• 
ğının Süruri Mahallesi ile Alemdar bucağı
nın Mahmutpaşa Mahallesi sokaklarındandır, 
Mahmutpaşa Mahkemesi sokağı ve Yanıksa
raylar Sokağı ile Mahmudpaşa Yoku§U ara• 
sında uzanır; Yeşildirek Bakkal sokağı ve 
Küçük Yıldizhanı sok~ğı ile kaviışakla~ı var
dır. 

İki araba geçebilecek genişlikde, pa
ket taşı döşeli meyilli, ka~sli bir yoldur. 

Nu:ruosmaniye Camiinin merdivenli av• 
lu kapusu bu sokak· üzerine açılır; camiin 
bu avlu kapusunun yarımda, bu sokak üsnin-
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de' İk.inci Sultan Mahmudun muattal bir çeş
mesj vardır. 

Bu sokakda, kapusuna beş basamak 
mermer merdivenle çıkılır ahşab bir ev ile 
Uğurlu Han, Güzin HanıJ Yeni Bilecik Hanı, 
Öztaş Pasajının bir yanı ile 4 berber, 2 kud
duracı, 2 bakkal, 2 tornacı, 2 tuhafiyeci, 2 
mezeci, 1 kahvehane, 1 terzi, 1 hazır esyab
. cı, 1 sandıkcı; 1 marangoz, .1 aşçı, 1 kebabcı, 
1 kömürcü, 1 elektrikci, l işkembeci, 1 çorap-
cı dükkanı vardır; bayağı şenlikli bir çarşı 
boyudur, günün her saatinde kalabalıkdır, 
Hanlardan trikotaj makinaları ile dokuma 
tezgahlarının gürültüleri· işidilir. Sabah ak
.şam ve öğle tatillerinde sokağa dökülen işci 
kızlarla oğlanlar, büyük muharrir Evliya Çe
lebinin tabiri ile bu sokağı «bir bazarı hü
sün» haline getirirler (Mayıs 1961) 

Hakkı Göktürk 

BEZCiOOLU (Serkis) - Geçen asır 
sonlarında Çuhacı Hanındaki .. kakmacı ku
yumculardan birinin güzelliği ile meşhur çı- _ 
rağı; devrin külhani halk şairlerinden Üskü
darlı Aşık Razinin on beyitlik bir manzume-

. si vardır: 

Oturmuş tezgihın ba:jına Serkis 
Zülüfieri sünbül gözleri nerkis 

Bezcioğlu <lirler ol dilrübiye 
Bezini değişmem atlas kemha.ye 

Zümrüd ile yakut, elmas, felemenk 
-Elinde işidir ki hüsnüne denk 

Yahn ayağını altun tozuna 
Batırob o elvan vunınmuş. kına 

Baldın, bacağı, kolu, bileği 

SeripA giimüşdör seyrit meleği 

Henüz onbeşlne basmışdır yaşı 
Gözüm kamaşdırdı şımşırak . taşı 

Çuhacı Hanında o servi na.zım 
Serkislmden gayri bana ne lizıın 

Velikin ortada ustası engel 
Dişlerin gösterir yüz ite bedel 

Atınca o kelbe bir koca kemik 
Çırağını aldım çantaya keklik 

Kuyumcu güzeli ermeni şAhim 

Defteri Amile yazdı &iinihını 
VAsıt Wç 

BEZCİYAN MEKTEBİ - lstanbul'un 
en eski Ermeni mekteplerindendir. Kumka
puda, Surp Astvadzadzin Patrikhane kilisesi
nin yanında bulunmaktadır. Mektebin nüvesi 
1719 da, Patrik Ohannes Golod (1678-1741) 
tarafından teşkil olunmuştur (A. Varjabet
yan, Surp Astvadzin kilisesi tarihi, lstanbul-
1928 s. 46). 1741 de, halefi Nalyan Agop Baş
piskopos (1701-1764) mektebi tevsi etmiş ve 
bir seminer kısmı da ilave etmiştir. Burada, 
Patrik Nalyan, Bağdasar Tıbir ve Apraham
yan Lukas Vartabet gibi o zamanın en müm
taz ermeni edip ve illin adamları değerli ta
lebeler yetiştirmişlerdir. 

1789 da Üçüncü Sultan Selim tahta çık
tıktan sonra, ekalliyetlerin muntazam mual
limhaneler açmasına resmen müsaade edil
miştir. Böylece mektep daha verimli bir ha
le gelmiştir. 1826 da Hocapaşa yangınında 

Patrikhane ile birlikde yanan okul, 1830 da, 
Bezciyan Kazaz Artin Amira'nın (1771-1834) 
him.metiyle yenide.n ,inşa edilerek Bezciyan 
adını almıştır. (B.: Artin Ağa, Kazaz). 

. 1877 yılı Yedikule Ermeni Hastahanesi
nin salnamesine göre, 1876 da, mektebin 212 
talebesi vardı ve senelik masrafı da 78000 ku
ruştu. 1906 yılına ait İstanbul ermeni cema
ati mekteplerine mütedair bir istatisdikde, 
Bezciyan-Lusavorçyan okullarının (ikincisi 
ana mektebidir), 376 erkek ve 276 kız talebe
si, 16 muallim ve 6 muallimesi ve aylık 6140 
kuruş masrafı olduğu kaydedilmektedir. 
1921 de neşredilen bir istatisdiğe göre d,e 394 
talebesi vardı. 

1913 - 1914 dert yılı içinde, İstanbul er
meni mekteplerinde vazife gören muallim ve 
muallimelerin gayri matbu bir listesi saye
sinde, Bezciyan mektebinden mezun olup da 
tedrisat hayatına atılan. şu şahısları tesbit 
etmek mümkün olmuştur; Nazaret Karakaş
yan (Doğumu 1854 yahut 1857, okuttuğu 

ders türkçe), Luiz Haçikyan lD. 1891, ana 
okulu muallimesi), Onnik Mehderyan ders 
türkçe), Luiz Haçkyan (D. 1891,. ana· okulu 
muallimesi), Onnik Mehderyan ('n. 1878, 
türkçe), Arşaluys Karinyan (D. 1896, ana 
okulu, Hermine Süngücüyan (D. 1869, ana 
_okulu); Kirkor Mehderyan (D. 1868, musi
ki), Mari Hamamcıyan (D. 1896, ana oku
lu), Kir kor Çulhayan (D. 1869, musiki), 
Nıvart Nahabetyan .(D. 1889, ana okulu), 
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Frangül Bakırcıyan (D. 1862, hesap, hende
se ve kaligrafi). 

Bezciyan mektebinde, asrımızın başla

rından itibaren müdürlük mevkiinde bulu
nan bazı şahsiyetler şunlardır; Hayk Hoca
saryan (1901), r::evork Boğosyan (1924), M. 
Bülbülcüyan (1929), Misak Tataryan (1933). 

Mektebin bugünkü binasının inşaatı, 

1924 senesi Aralık ayında, tanakine Ekna~ 
yan ve Ohannes Tavşancıyan adlı hayırse

verlerin maddi yardımlariyle ikmal edilmi
tir. 

Bezciyan okulunun tarihi müteveffa To
ros Azatyan tarafından kaleme alınmıştır: 

1930 da İstanbul'da neşredilen bu eserden 
maalesef bu maddeyi hazırlarken istifade 
eq.emedik. 

K~vork Pamtıkciyan 

BEZİRCİYAN (Sepon) - Değerli bir 
ressam ve dekoratördür. 1839 da İstanbul'da· 
doğmuştur, öldüğü tarih tesbit edilemedi. 

Pederi cevahirci olduğu için oğlunu da 
aynı mesleğe intisap ettirmek istemişse de, 
gayesinde muvaffak olamamıştır. Sepon Be
zirciyanın ressamlığa meyli olduğundan, 

Avrupalı ünlü ustaların yanında çalışarak 

bu sahadaki istidadını geliştirmiştir. 1858 de 
İzmit hun.kar kasrına dahili tezyinati kendi
sine tevdi edilmiş ve gösterdiği büyük ma
haretten dolayı saray nakkası naspolunmuş
tur. Kağıthane, Dolmabahçe, Çırağan gibi 
ba.zı kasır ve sarayların iç tezinatında çalış
mıştır. Keza İzmir ermeni kilisesini de tez
yin etmiştir. Sultan Aziz'in emriyle bir çok . 
resimler hazırlamıştır ki bunlardan biri Lon-

, dra'daki Hind Müzesinde bulunmaktadır. 
. Sultan Aziz'in vefatından sonra Mısır'a 

geçerek orada da Hıdiv İsmail Paşa'nın mü
zaharetine mazhar olmuştur. Müteakiben Av
rupa'ya geçerek Londra'da, Prenses Kristina'
nın takdirini kazanmıştır. 1900 yılı Paris 
beynelmilel sergisindeki Osmanlı paviyonun
da da emeği olmuş ve çok 'beğenilmiştir. Pa
ris'de, şark tezyinat san'atı hakkında müka
fat kazanan bir album hazırlamıştır. Ônsö
zünde jüri başkanı Jourdin senatkardan si
tayişkar bir lisanla bahsetmiştir. 

Ayvazovski, İstanbul'a gelişinde. eserle
rini görerek hayranlığını gizlerr.emiştir. 

Eserrleri Fransız İmparatoriçesi EuJerıje'nin 
ele nazarı cUkkatini çekmiştir, 

Sepon Bezirciyan, Türk sahnesinin ilk 
ünlü ermeni kadın sanatkarı, sefalet için,de 
ölen Arusyak Papazyan'ın · (Doğuşu 1841 de 
Kumkapu'da, vefatı 28 Nisan 1907 de Yedi-. 
kule Ermeni Hastahanesinde) zevcidir. 

Kevork Pamukciyan 

BEZİRGAN - Farsca çarşı, üstü örtülü 
alış veriş yeri «Bazar, Bazar» kökünden «Ba
zargan, Bazirg~» in türk halk ağzındaki 
şekli: tüccar. 

Bizde umumiyetle gayri müslim tüccar, 
bilhassa mu.sevi tüccar hakkında kullanıl

mışdır. Hele mu.seviler için Efendi, Ağa ye
rine bir unvan gibi idi. Bundan ötürüdür .ki 
bir türke karşı «Bezirgan!.» demek hakaa
ret sayılırdı; · zira bu ismin manası için,de 
ıı:menfaatı, çıkarı, kazan,cı uğrunda her. şeyi 

· yapabilen adam, sadece kendi çıkarını_ düşü
nen adam» anlamı sezilirdi. 

Bezirgan, ayni zamanda sarraflar hak
kında da kullanılırdı, bu yönden de «tefeci
lik, fahiş faizcilik» gelirdi ki islam ahlakının 
şiddetle red ettiği şeydi. 

Meşhur darbı meseldir: «Bezirgan zü
ğürtleyince eski defterleri karışdırır»; bu 
darbı meselde bazan «Bezirgan» yerine « Ya
hudi» de deıtjlir. 

Mehmed Zeki Pakalın «Osmanlı Tarih 
Deyimleri ve Terimleri» adlı eserinde: «Ba
zirgan t!biri son zamanlarda ticaret işlerin
de hilekarlık ve oyunbazlık yapanlara alem 
olmuşdu.r» diyor. 

Yine ayni müellif ayni eserinde: «Bazir
gan, hicri on ikinci ve -on üçüncü asırlarda 

(miladi on sekizinci ve on dokuzuncu asır
lar) hiristiyan tüccarlar hakkında avam bey
ninde kullanılır bir tabir idi» eliyor. 

Hiristiyan tabiri yerine gayri müslim 
demek daha doğru olurdu,. zira, yukarıda da 
kaydettik, «Bezirgan» tabiri avam · indinde, 
hiristiyandan evvel musevi'yi hatırlatır. 
Sonra unutma~alıdır ki bu tabir yalnız 

avam arasında kullanılmış da değildir; res
mi devlet kayıdlarında dahi geçer; mesela 
«Ocak Bezirganı» gibi. 

M. Z. Pakalının belirtdiği _mühi~ nokta. 
Bezirgan tabirinin gayri müslünilere tahsisi
nin XII. hicri asırdan başlamış olmasıdır. Ha
dikatül Cevami biri Kocamustafapaşada, biri 
Çarşambada. biri de Kabataşda olmak üzer«: 
üç «Bezirgan Mescidi» kaydediyor; . QU:nlar• 
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dan birincisinin banisi Husrev Çelebi, ikinci
sinin banisi bezirganbacı Acem Hüseyin 
Efendi, üçüncüsünü yapdıran da Hacı Ali 
Ağadır; 16-17 inci asırlarda yaşamışlardır. 

Bezirgan tabirini zamanımızda avam kul
la11m.az olmuştur, yalnız hakiki aydınların 

ağzında, hakaaret ve tezyif yolunda kullanı
lır; misaller: 

Hastasının sıhhat durumu, şifa bulmasın
dan ziyade alacağı vizite ücretini düşünen 

hekim hakkında: 
- Doktor . değil, bezirgan! .. 
Ocak Bezirganı - Yeniçeri Ocağı ile iş 

yapan ve dalına musevilerden ola gelmiş 
sarraflara veııilmiş isimdir. 

Muamele~i Ocağı temsil eden Yeniçeri 
Ağası ile olan Ocak Bezirganından başka her 
yeniçeri ortasının da ayı:ıca bir mu.sevi sar
rafı vardı ki onlar da ayni isim ile anılırlar
dı. Yüzde iki faizle para verirler ve üç ay~ 
dan üç aya askerin ulfıfesi çıkdığında parala-,. 
rını toplarlardL Fakat asıl kazançları, yeni
çeri kılıcının himayesi altında, İstanbui pi
yasasında çevirdikleri türlü dalavereli işler 
olur idi. ki, ocak ağalarına ikraz ettikleri pa
ranın faizini değil, anasını dahi istemezler, 
üstelik, «tütün akçesi, ceb harçlığı» gibi 
isimler altında, ağalara, pek yüksek kazanç
lanndan hise dahi verirlerdi. 

Şirin fıkradır: Yeniçeri Ağasının kafası 
kızmış, ocak bezirganını çağırmış; 

- Şu benim ,senedleri çıkar! demiş. 
Bezirgan, Ağanın borc ödeyeceğini zan 

ederek koynundan senedleri çıkarmış. Ağa 
her para aldiğında altlarına parmağını bas
mış olduğu kağıdlara şöyle bir göz attıktan 

sonra palayı çekmiş: 
~ Şimdi bunları birer birer ye baka

lım!.. demiş ve borc senedlerini bezirgana 
teker teker yedirip yutturmuş, ve sormuş; 

- Borcum var mı sana?.. · 
Bir yığın kağıd çiğneyüp yutmanın ızzdı

rabı ve parıl parıl koca palanın karşısında 

gözleri açılmış, bacakları titreyen Bezirgan: 
- Yokdur Sultanım!. demiş. 
Aradan zQman geçmiş, Ağa yine para

sız kalmış ve ocak ·bezirganına: «Geçende 
kendisine latife. eyledik, bana şukadar para 
getirsin de eskilerini de yazub senedi tazeli
yelim» diye haber yollamış. Ağanın emri kı
lıcdan keskin, Bezirganın boynu kıldan ince, 

ağakapusuna koşmuş: 

- Akçeyi getirdin mi Bezirganbaşı? 
- Getirdim Sultanım!.. 
- Kusura bakma, geçenlerde sana bir 

latife ettim, şimdi kağıd çıkar da bütün bor~ 
cum için yeni bir sened yapalım .. 

Bezirgan! 
~ Emir Suitanımın!. aeyüb koynundan 

bi.r kağıd helvası çıkarmış. Ağa: 
- O ne?!. diye sorunca Bezirgan boy

nunu masumane bükerek: 
- Nasıl olsa bir .gün yine yiyüb yuta

cak değilmiyim, ağız tadı ile plsun Sulta
nım!.. demiş. 

BEZİRGANBAŞI BAĞI - Evliya Çe-. 
}ehinin kaydine göre, onyedinci asır ortala-' 
rında Halicde Südlücede, deniz kenarında 

bir mamur bağçedir; büyük muharrir, bura
sını, Ebüssuud Bağçesi ile İbtahimhanzadeler 
Yalısı arasında gösteriyor (B.: Ebüssuud 
Bağçesi; İbrahimhan~adeler Yalısı), ve: 
«müteaddid avlularla müzeyyen bir yalıdır» 
diyor, bu tarif den de sed sed yükselen bir 
bağçe olduğunu tahmin edebiliriz. Başka 

kayde rastlanamadı. 
Bibl.: Evliya. Çelebi, r. 
BEZİRGAN ıttESCİDİ - (B.: Rama-

zan efendi Camii). . 
BEZİRGAN MESCİDİ - Hadikatül Ce

vamiin kaydıne göre Kabataş civarında bir 
mesciddir; bu meşhur eser: «Kabataş kur
binde olub banisi Elhac Ali Ağadır, kabri d1e 
oradadır; mescidin mahalleleri vardır, fakat 
imamlarından biri Ali İspir denmekle meş- . 
hur olduğu için· mahallesi «Ali İspir Mahal~ 
lesi» adını taşır» diyor. 

1961 yılında Kabataş ve etrafında bu 
mescid bulunamadı. Semtin altmış yetmiş 
yıllık sakinleri Kabataş civarında bu isimd.e 
bir mescid bilmediklerini söylediler. 

Hakkı Göktürk 

BEZİRGAN MESCİDİ - Çarşambacl,a 
Şeyhülislam İsmail Efendi Camiinin civarın
da, 1934 Belediye Şehir Rehberine göre 
Manyasizade sokağında idi. Hadikatül Ceva
mi: «Banisi Bezirganbaşı Acem Hüseyin 
Efendidir, bitişiğinde medresesi odaları ve 
mektebi de vardır; minberini Anadolu kadı
askeri Şeyhzade demekle maruf Mehmed 
Efendi vazetmişdir; mahallesi yokdur» di
yor. 
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Halk arasında Acemoğlu Mescidi diye 
anılırdı. Elli yıldanberi o semtde oturanlar 
bu mescidi hiç görmediklerini söylemişler

dir; minare kaidesi 1935 - 1940 yılları arası
na kadar duruyormuş. Yeri hala, sokakdan 
sekiz on basamak bozuk, yarı , topraklaşmış 
merdivenle çıkılır bir arsadır; dört beş ağaç 
serpilmiş, büyümüş, . gerisine de kulubemsi, 
tek katlı bir ahşab evceğiz yapılmışdır. Med
rese odaları ile sibyan mektebinden de eser 
kalmamışdır ( temmuz 1961). 

Bibi.: R.E.K ve Gnl. H.R. Ayyıldız, Gezi 

notu; Hadikatül Cevami, I. 

BEZİRGAN ODALARI SOKAĞI - Ko- ·. 
camustafapaşada (Mülki idarede Samatyaya 
bağlı) Arabacı Bayazıd Mahallesi sokakların
dandır. 1934 Belediye Şehir Rehberinde 11 
numaralı paftada, Ramazanefendi sokağı 

üzerinde kulpu kopmuş emzikli bir ibrik şek
linde bir acaib çıkmaz sokak olarak gösteril
miştir (B. : Arabacı Bayazıd mahallesi). 

1957 de Altımermer Caddesinin Koca
mustafapaşa caddesine bağlanması için yapı
lan istimlakde, bu sokağın yukarda tarif etti
ğimiz şekli kaybolmuşdur, 1961 de, yeni· açı
lan Altımermer caddesi uzatması henüz tan
zim edilmemiş bulunuyordu., 

Günlük rızık peşinde ailelerin çoğunlu
ğu teşkil ederek iskan etmiş olduğu bir sem
tin sokaklarındandır. 

Çok kıymetli çinileri ile meşhur Rama
zan efendi Camii, bu sokağın hemen başlan
gıcındadır. Bu camiin, yanındaki tekkenin 
ünlü şeyhi Ramazan Efendiye nisbetle anıl
ması son zamanlarda olmuşdur; bir on altıncı 
asır yapısı olan bu ca.miin Tanzimat devri 
sonuna kadar taşıdığı isim «Bezirgan Mesci
di»dir; Hadikatül Cevamide de o isimle ka
yıdlıdır. Sokağın eski şekli de aydın olarak 
göstermektedir ki, vaktiyle bu sokak üzerin 
de kefilli bekar uşaklarının oturduğu vakıf 
odalar bulunuyordu; ki bu sokak adını da bu 
münasebet ile almışdır (B.: Ramazanefendi · 
Camii). 

Hakkı Göktürk 

BEZİRGAN SOKAĞI - Halicde Has
köyün Piriçavuş Mahallesi sokaklarınqandır. 
Şatafatlı sokağının bitimi ile Hasköyün ar
kc'sındaki tepeler arasında uzanır; tepedeki 
bitimi sakızlı bostan sokağına bağlanır; Sü
pürgeci ve Akgeyik sokakları il_e birer ka-

vuşağı vardır. Ağaçlı toprak bir yoldur. Ev
leri, günlük rızıklarını temine çalışan kim
selerin buldukları boş araziye oturtdukları 

dört duvarla bir çatıdan ibaret gece kondu-
' lardır. Eski tabirlerle <~meşaki hayat», «me
rareti hayat» burada gözle görülür, el ile tu
tulur. Tek eski yapı, iki katlı ve harab bir 
ahşab evdir (Nisan 1961). Hakkı Göktürk 

BEZMEN (Fuad) - İstanbuluıi sanayi 
ve ticaret aleminin seçkin simalarından, Kaz
lıçeştnedeki Mensucat Santral Anonim Şirke
tinin ve Dokuma Fabrikasının kurucu sahib
lerinden; 1909 da Selanik de doğdu, Halil Bey· 
adında bir zatın ·oğludur, vıllidesinin adı Ve
dia Hanımdır; Fatma Hanım adındaki zevce
sinden Halil, Nazmi, Turgud ve Necdet adın
da dört erkek ev-lad sahibi olup en büyükleri 
oian Halil Bezmen bu s.atırların yazıldığı sı
rada yirmi üç yaşında bulunuyordu .. Fransada 
yüksek ticaret tahsil etti ve 1933 de diploma 
aldı. Büyük şehrin amatör sportmenleri ara
sında iyi balıkçı, ve yürüyücü olarak tanın
,mıştır. Galatasarayı · Spor Kulübü. ile Rotarı 
kulübün ve Serkl Daryanın azalarındandır; 

Rusya dahH bütün Avrupa, Güney ve Kuzey 
Ame!ikayı dolaşmışdır. 

Bibi.: Nebioğlu, Kim Kimdir Ansiklopedisi 

BEZMEN (Hayreddin) -.Petrol yüksek 
mühendisi, 1926 da İstanbulda doğdu; manifa
tura tüccarından babası Kadri Bey ve anası 
Hatice Hanımdır; 1961 de Ankarada 'l.'ürkiye 
Petrolleri Anonim Ortaklığının rafineri ser: 
:visi şefi bulunuyordu. Cevza Hanım ile evlen
mişdir (Kızlık soyadı Toydemir), Ahmed Ce
mil a_dında bir oğlu vardır. 

Tahsilini evvela İstanbulda tamamladı 
(10. İlk Okul, İstanbul Lisesi, İstanbul Üni
vers~tesi Fen Fakültesi; fakülte diploması 

1949), sonra Amerikada University of Tulsayı 
bitirdi (1951). 1952-1954 arasinda Maden 
Tedkik ve Arama Enstitüsü Petrol Rafineri
si mühendisliğine tayin edildi, sonra bu servi
sin şefi oldu. Maden Mühendisleri Odası ile 
Americana Chemical Society üyesidir; bir fen 
adamı olarak· memleketimizin yüz akı isim
lerindendir. Denizi, yüzmeyi, kır yürüyüşünü 
seven, gençliğinde voleybol oynanış bir sport
men; müzik sever ve bir kitab meraklısıdır. 
Amerikanın pek çok yerini dolaşmış (1950-
1951-1955), ve 1953 de Fransaya, 1958 de de 
İtalyaya gitmişdir. 

Bibl.; · Nebioğlu, Kim Kimdir Ansiklopedisi 
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BEZMEN (Refik) - İstanbulun sanayi 
.ve ticaret aleminin seçkin simalarından; Kaz
lıçeşmedeki Mensucat Santral Anonim Şirke
tinin ve Dokuma Fabrikasının kurucu sahib
lerinden; 1905 de İstanbulda doğdu, Halil Bey 
adında bir zatin oğludur, validesinin ljldı Ve
dia Hanımdır, İstanbulda ayni sahada şöhret 
sahibi ve ortağı Fuad Bezmenin ağabeyidir 

1924 de Galatasarayı Lisesinden mezun olmuş, 
iş hayatına atılarak 1929 yılından itibaren 
manifatura idhalatı ve tekstil sanayi'i ile 
meşgul olmaya başlamıştır. 

Atiye Hanımla evlenmiş (kızlık soy adı 
Aygen) ve bu hanımdan Vedia ve Emine 
adında iki kızı <:Jlmuşdur. Fransızca, italyan
ca, ingilizce, almanca ve ispanyolca bilir. 

Amatör bir balıkcı ve yürüyücü olarak 
tanınmışdır. Rusya dahil bütün Avrupayı, ku
zey. ve güney Amerikayı dolaşmışdır (B.: 
Mensucat Santral). · 

Bibi.: Nebioğlu, Kim Kimdir Ansiklopedisi, 

BEZMl - On altıncı asır şairlerinden
dir; Rumelili bir rind kişi idi, Yavuz Sultan 
Selim devrinin sonlarında öldü. Kastamonu
lu Latifi, kendi adına nisbetle anılan şuera 
tezkiresinde bu şairin ahvalini ve ölümünü 
pek renkli tasvir ediyor: 

« Bir ayyaşı evbaş idi ki işreti müdam ve 
sohbeti aleddevam idi, bu haysiyetden eş'arı 
rindane ve güftarı mestane idi. Bezmgahi fe
nA:dan işrethanei bekaaya kuşei meygedede 
cam elde iken ayağı götürüp rindane gitti». 

Rindane, mestane şiirlerinden örnekler: 
Bir şerbet eylemiş yine lıi'll muzabdan 
Gam hastasına virmeye sakil şifa · kadeh 
S4hlr değil mi ateşi Ab ile cem ide 
Alsa eline sa.kil lu'betmüna. kadeh .. 

* 
Kısmet olacak ılrifü rinde mevü şlhld 

Tesbih ile secea.de verilmiş sana za.hid.~ 

Burada «kısmet», taksim olununca; «şa
hid» de, güzel kadın, mahbube manasınadır. 

* 
l'övbe ettim ki itmiyem tövbe 
Tövbeye tövbei nasuh olsun 

Bibi.: Lı\tifi, Şuer4 tezkiresi 

BEZM1ALEM V ALiDESULTAN 
İkinci Sultan Mahmudun zevcelerinden ve 
Sultan Abdülmecidin anası; nefsini dünya 
nümayişlerine kaptırmayarak devletin tah
sis ettiği geliri mütemadiyen hayır işleri yo
lunda harcamış bir kadın; Türkiyenin en bü-

yük ilim, sihhat ve şefkat müesseselerinden 
İstanbulda Yenibağçedeki Gureba Hastaha
nesinin büyük kurucusu; aslı gürcü olup os
manlı sarayına pek küçük yaşda ve esirciler 
eli ile bir cariye olarak getirildiği kuvvetle 
söylenebilir; son derecede dilber olduğu da 
muhakkakdır. Sultan Mahmudun ikinci ka
dını olmuşdu, 1839 da oğlu Abdülmecid pa
dişah olunca validesultan oldu; genç padişah 
çok -sevdiği anasına «Mehdiulya» unvanını 

verdi. 
Abdülmeciddin hususi doktoru Şpitser bir. 

defa padişahın zevclerinden çok gene ve 
melek gibi güzel Gülcemal kadını, bir 
defa da validesi Bezmialem Sultanı muaye
ne etmek için iki defa haremi hümayuna 
girmişdi; büyük kadının siması hakkmda en 
tafsilatlı satırlar onun kaleminden çıkmışdır, 
hatıraları arasında Bezmialem Sultan için 
. şunları yazıyor: 

«... Çıragan Sarayına geldiğim zaman 
uzakda bir koltukda feraceli bir hanım otu
ruyordu bu hanım validesultandı. Önümde 
kılavuzum harem ağası olduğu halde kemali 
ihtiramla yaklaşdım; harem ağası padişahın 
sözlerini söyledikden sonra validesultan be
ni gaayet samimane kabul etti. 

«Nim şeffaf yaşmağın altında, şatıra.ne 

bir allığın yanaklarında cuşan olduğu görü
lüyordu; kendisine muhterem oğlunun sıh

hatleri hakkında ibraz buyurdukları nazika
ne ihtimamlardan bahsettim. Tıbbi sualle
rime kemali sükunet ve suhuletle cevab ver
di. Takriben 36 yaşında vücudunu gaayet 
iyi muhafaza et~iş bu gürcü kızının göz ka
maşdıracak derecede beyaz ve' nazik elleri
pin harikulade güzelliği, hutftti vechiyesinin 
intizam ve metaneti nazarı dikkatimi celbet
ti. Çıkarken bana son derece lutufkar dav
randı, kendisine icab eden Hacları bizzat 
yapmaklığımı emretti, feracesinin cebinden 
bir kese altın· çıkardı, yukarda zikri geçen 
harem ağası ile bana gönderdi» (Ahmed Re
fik tercemesi; Osmanlı Tarih Encümeni Mec
muası). 

Bezmialem Kadının validesultanlığı ölu
mü tarihi olan. 1852 yılına kadar 13 yıl sür
müşdür; Dr. Şpitser'in y~ş tahmini doğru ise, 
yukarda nakledilen hatırayı_ 16 eylu.11845 de 
yazdığına göre, büyük hayırperver . kadın 
1809 yılında doğmuş olacakdır1 'bu takdirde -
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ölümünde henüz 43 yaşında bulunuyordu. 
Kocası İkinci Sultan Mahmudun türbesine 
defnediJmişdir; ki, geniş ve pek mükellef 
cebhe duvarı ile yanında bir de haziresi bu
lıinan ve İstanbulun abidevi eserlerinden · 
biri olan bu azametli türbenin hemen arka
sında, halen İstanbul Kız Lisesinin bulundu
ğu mekteb binası da Bezmialem Validesul
tanın hayır eserlerinden biridir. Bu okulu 
ölümünden iki sene evvel, 1850 yılında yap
dırtmışdı, içinde· büyük bir kütüphane ile 
bir de güzel litografya matbaası bulunan bu 
okula evvela Bezmialem Valide Mektebi adı 
verilmiş, sonra bu isim «Darülmearif» e çev
rilmiş idi. İstanbulda. Aksarayda bir erkek 
lisesi ilk kurucusunun adına nisbetle Pertev
niyal Lisesi ismini taşıdığına göre, İstanbul 
Kız Lisesinin adına bir Bez:mialem isminin 
ilavesi sadece asil bir kadirşinaslık olur. 

Bezmialem ölümünden az evvel 1stanbu
la bir de büyük cami hediye etmek istemiş, 
Dolınabağçe Camiine başlamış, temeller üs- · 
tünde ilk duvarlar yükselirken vefat etm_iş
dir, cami oğlu Sultan Abdülmecid tarafın

dan tamamlanmışdır (B.: DoJmabağçe ca
mii). 

Mektebi zaınanının en mükemmel bir ir
fan müessesi olduğu gibi kurduğu "Gureba
yi Müslimin» hashanesi de devrinin, 100 ya
taklı, en değerli hekimlerin toplandığı eıi 

modern hastahanesi idi. 
lstanbulun muhtelif semtlerinde mescid

ler, camiler, tekkeler, çeşmeler tamir ettir
miş, büyüklü küçüklü bir çok çeşmeler yap-

. dırmış olan bu kadın, osmanlı sarayı haremi
nin bir alafrangalık düşkünlüğü ile ala
bildiğine israf ve sefahate daldığı İ;>ir devir
de yaşamışdı, oğlu padişahın kız kardeşleri 
ve kendisinin üvey kızları lüks ibtilası ile 
borc içinde idiler. 

BEZMIALEM V ALIDESULTAN. OA
M:lt - B.: Dolmabağçe Camii). 

BEZML\LEM VALİDESULTAN OA
Mtt - (B.: Gureba Hastahanesi Camii) . 

· BEZM1ALEM: V ALiDESULTAN ÇEŞ
MESİ - Beşiktaş ile Maçka arasında ima.ret
ler. (akaaretler) civarında, mamur bir çeşme
dir ( 1945), karşılıklı iki yüzünde iki çeşme 
vardır. Kamilen mermer kaplanmış ve ayna 
taşları kabartma süslerle şekillendirilmişdir. 

Birinci cebhede Şükrünün, ikinci cebhede Zi-

verin altışar beyitlik iki kitabe manzumesi 
ınahkukdur: 

Şükrly§. ta.rihlni al gel sadayi Abden 
«Lu.leden bu kevseri ıibı gel cereyan eyledi. 

1255 (1839) 

* 
Mücevher tam ikl tarih bir beyt içre ~ıkdı 
O şdhın çakeri Ziver bu nazmı ldicek lnşı1d 
«Revan kılsun şehl Afaka ciiyl nusretin Sübhan• 

1255 (1839) 
aBo semti vıllidesultan kıldı ıib ile dllşid. 

1255 (1839) 
İbrahim Hilmi Tamşık 

B~LEl\l VALİDESULTAN ÇEŞ
MESİ - Boğaziçinde Tarabyada akar, ma
mur bir çeşmedir (1945); Üzerindeki Abdül
mecid turasının altında hicri 1269 (miladi 
(1852) tarihi gorüldüğüne göre ilk binasının 
bu tarihde olduğu, ve altına mevzu şu kital;>e
den de İkinci Abdülhamid tarafından 1319 
yılında tamir edildiği anlaşılıyo~: 

sa.yel Sultan Hamid Banda 
«Oldu mamu:r Bezmialem Çeşmesin 
Eddıll 1319 Lütfi 

Kesme taşdan yapılmış olan muazzam 
haznesinin üstü örtülü değildir. Teknesinin 
iki tarafında uzun yalaklar mevcuddur. Lülesi 
devamlı akmaktadır. Mermerden yapılma oy
ma taşı kabartma süslerle şekillendirilmişdir. 

İbrahim Hilmi Tanışık 

BEZMİALEI\J V A.LlDESULTAN çEi 
MESt - Yenibağçede, bu validesultanın en 
büyük hayır eseri olan ,Gurebayi Müslimin 
Hastahanesi ve hastahane ile beraber yap
tırdığı camiin yanındadır (B.: Gureba Has
tahanesi; Gureba Hastahanesi Camm. 

Dik mustatil şeklinde ve serapa mermer 
kaplı ve serapa kabartma tezyinatı _olan abi
devi bir çeşmedir. 

Ayna taşı kabartma iki sütun arasında

dır; ve göbeğini, heyeti umfuniyesi · dik bey
zi çerçive içinde toplanmış, _ucları yukarı yu
karı kıvrık, karşılıklı mütenazır ve ortasın-

, da bir meş'ale bulunan bir kabartma kapla
mışdır; lüle, bir bakıma tavus kuyruğunu da 
andıran bu kabartmanın alt bağlantı yerinde 
bir dairenin içine yer leştirilmişdir. 

Sütunların başlıkları üzerine çekilmiş 

üç sıra kabartma silmenin üstüne yatık mus
tatil şeklindeki büyük kitabe taşı konmuş

dur. Güzel bir talik hat ile yazılmış olan ta-
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rih manzumesi beş beyittir, taşa, bir satıra 
üç mısra olmak üzere üç satır halinde geçi
rilmiş, son tarih mısraı dördüncü satırda or
taya alınarak, iki yanı kabartma defne dal
ları ile doldurulmuşdur. Kitabenin metni şu
dur: 
Bezmiıilcm nam sultan mıideri şahı cihan 
Meııbaı cudi mekarim çeşmesi ahi vef;i 

Dehri sirab idicek maül hayatı lutfile 

Kıldı feyzi ziııdegaııideıt cihan kesbi deva 

Yapdırub bu çeşmesarı hastahane ııezdiııe 

Zahir oldu def'i emrazı ibada mıl,cera 

Eylesuıı şahi cihanla valide sultana Hak 

Haşred.ek ııuşi zülali afiyetle pür sefa 

Ziver itsün def'i illet ııazmdari · tarihi tam 

« Yapdı dilcu maderi . 

şıihi zaman aynüşşifi, 
(Hicri 1261 ::;: 

Miladi 1845) 

Kitabe taşının üstün
de de. ·kabartma bir 
silme bulunub o
nqn üzerine. ç.erçive
si kabartma çiçekli· 
bir madalyon içinde. 
Abdülmecidin turası. 

bulunmaktadır. Çeş~ 

menin rakamla yapı 
tarihi (?lan 1261, tura.
nın altına yazılmıştır .. -
Turayı ihtiva . eden 
madalyon da yüksek 
kabartma mermer şu
alarla sarılmışdır. 

En altda, mermer 
teknenin dış yüzü de 
üç yıldız motifle tez
yin edHmişdir. 

Ne ·kadar hazindir 
ki, bu abidevi çeşme
nin bendlerden gelen 
suyu kesildikten son- . 
ra, çeşmenin şanına. 

denk güzellikde ol
duğunu tahmin ettiği
miz lülesi koparılıp 

çalınmışdır. 

Yeııibağçe de Bezmialem Validesuitaıı Çeşmesi 

1961 Temmuzunda, 
teknesinin sağ tarafı~ 
na, sakaalet nümun.e- · 
si olarak yapılan be
ton bir kümbetli otur -
tulmuş ve buray_a rab
tedilen bir demir bo
ru ve adi bir pirinç lü
le ile terkos suyu akı
tılmış bulunuyordu. 
Yine ayni tarilide, çeş 
menin cebhesinde ö-., 

(Resim: Sabiha Bozcalı) ne doğru tehlikeli 
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bir meyil görülmüş, ona karşılık da, söz
de destek yerine bit kaç tahta çakılmış 

idi. Bu güzel çeşmenin tezelden çok ciddi 
bir tamir görmesi lazımdır. Unutmamalıdır 
ki bu çeşme, yanındaki cami ile beraber Gu
reba Hastahanesi için yapılmışdır; bir sokak 
üzerinde bulunsa, suyundan halk istifade et
se bile, bakımı ve tamiri hastahane idaresine 
düşer zannındayızdır. 

Bibl.: R. E .. K. ve Gnl. H.R. Ayyıldız, Gezi 

notu; İ. H. Tanışık, İstanbul Çeşmeleri. 

BEZML\LEM V ALiDESULTAN ÇEŞ
MESİ - Silivri kapusu civarında Uzunyusuf 
mahallesinde Lalezar Camii sokağındadır. 

Büyük bir su haznesinin önünde yatık mus
tatil şeklinde ve klasik türk çeşme yapısı üs -
lfıbunda, güzelliği sadelikde bulmuş ımihte
şem bir eserdir. 

Kemerinin üstünde yine yatık must-atil 
şeklinde mermerden gaayet büyük kitabe ta
şının ortasında, beyzi bir madalyon içinde, 
Bezmialem Validesultanın oğlu ve bu çeş

menin yapıldığı devrin genç padişahı· Abdül
mecidin turası vardır. Çeşmenin altı beyitlik 
tarih manzumesi, pek güzel bir talik hat ile, 
turanın iki yanına altışar satır olarak yazıl
mışdır; kitabe metni şudur: 

Şchi ,levrı,ı.n Han Abdülmecidin maderi yani 
Cenabı Bezmi.alem nan sultanı kerem bünyan 
Cihana ıibi hayratı hayatı taze VCl'dikce 

Sezadır halkı alem bulsalar şimdi yeniden can 

; ---

- -
\· 

' ı~ -

Bu ziba çeşmesarı yapdı suyun eyledi icra 

Bütiin leh teşııegaııı -kıldı feyzi hltfilc reyyaıı 

Bilıamdillalı yapıldı meşrebi pakizesi üzre 
İclince Iıasbeteıı billih bu hayr itmıi.1111111 

fermaıı 

ilahi Valdesultan · dua aldıkca alemden 

Şehi devranı kıl sirabi etiyi ömri bi payan 

Nola Ziver kulu tarihi ta.mm eylese işrab 
«Getürdü ahi dllcii çeşme yapdı Validesultaıı .. 

Sene 1257 (M. 1841) 

1961 senesi temmuzunda bu güzel çeş
me, susuz ve metruk duruyordu; lülesi ko
parılıp çalınmış ve teknesi tamamen toprak
la dolmuş, üst pervaz taşları yerinden oyna
mış,. üstünü otlar bürümüş idi. Bu hali ile 
yakın bir istikbalde çökmeğe mahkfımduı·. 
Halbuki Türk İstanbulu süsleyen "abideler
den biridir. Bir çeşmenin canı. yerinde olan 
suya tezelden kavuşması temenni olunur. 

Bibl.: R.E.K. ve Mehmed Koçu, aezi notu; 

İ. H. Tan~şık, İstanbul ~eşmeleri. 

BEZMİALEM V AL1DESULTAN ÇEŞ
MESİ --'- Kasımpaşada, bu kasabanın gerfü~
rinde kırlığa dayanan bitiminde Hacihüsam 
Mahallesinin doğu sınırını teşkil eden İplik
ci sokağı üzerindedir; halk ağzında «Kara
man Camii» denilen Karaimam Mescidinin 
önündedir (B.: Karaimam Mescidi). 

Kesme taşdan, dört demir çubuğa ( di 
böğrün deye) oturtulmuş geniş . taş saça)slı, 
hazinesinin üstü de, köfeki taşından yapıl-

......... __ ·- :~ - ·-.-, 
1 
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şıyan yine köfeki taşından 
şıyan yine köfeki taşında 
bir piramid çatı ile örtül
müş olup bu piramidin bir 
eteği çeşmenin saçağına 
doğru inmişdir. 

Asıl çeşme cebhesi dik 
müstatil şeklindedir, etrafı 
burmalı bir friz Üe çevril
miş olub en üste yatık mus-
tatil şeklinde mermer ki
tabe taşı konmuşdur. 

Silivritapu -ch1arında Bezmialeın Vıılidestiltan Çeşmesi 
(Resim: ,S. B.) 

Kitabe taşının ortasın

da, beyzi bir madalyon
içinde, Bezmialem Sultan 
oğlu ve bu çeşmenin yapıl
dığı devrin genç padişahı 

Abdülmecidin turası var
mış, tura, cumhuriyetin 
ilk yıllarında kazınmış, yal-. 
nız önündeki __ zeytin da..lı 
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motifi kalmışdır; Bu madalyonun üstü 
bir· perde saçak, altı da iki zeytin dalı 

kabartması ile tezyin edilmişdir. Çeşmenin 

dört"beyitlik tarih manzumesi, talik hat ile, 
turanın iki kenarına dörder satır olarak 
hak edilmiştir. Son zamanlarda bu mermer 
kitabe taşının üzerine beyaz bir badana çekil
miş olup yazıyı okunamaz bir hale getirmiş
dir. Çeşmeyi 1961 yılı temmuzunda ziyareti
mizde, bu kitabe, yalın ayaklı, pırpırı, fakat 
yüreğinde kendisi~i besleyen bu çeşmeye 
karşı bir muhabbet olan Mustafa adında bir 
sakanın, kireç tabakasını silmesi sayesinde 
okunabilmişdir ki, bu şirin adamın ismini 
buraya kaydetmeyi bir vecibe .bildik; kitabe 
metni şudur: 

Cen4bı Bezml4lem mA.derl Abdülmecid Handır 
Clh4nı hayr ile meınnilııi ihsan etmeğe evfak 
Harab olmuşdu bu çeşmeye· ma.ı nev itti suyuıı 

AitAşı kıldı feyzi mAcerı\yl lut:fwıa mülhak 

Müd4m~ ValdesuU~la şA.hl clhanb4nı 
Zül4ll ömrü ikb41 ile şA.d ıtsun Cen4bı Bak 
Dldi t4rlhl t4mın çı\keri dlrlnesl Ziver 
•Alattı Bezml4lem nam sultan aynül ha.ku 

Sene 1257 (M. 1841) 

icra. 

Bezmialem Validesultanıiı tamir ve ihya 

~ 

ı 

etmiş olduğu bu çeşmenin ilk banisinin kim 
olduğu mechulümüz ise de, hemen arkasın
daki Karaimam Mescidine minber koyan ve 
yanına bir de sibyan mektebi yaptırmış olan 
Lale Devrinin meşhur kaptanpaşası Kaymak 
Mustafa Paşanın mescid önüne bir de ç-eşme 
yaptırarak semtin su sıkıntısı çeken fakir 

. halkının hayir duasını kazanmaya çalışaca
ğı akla çok yakındır. 

Kitabe taşının altında kenarları dantelli 
ve derinliği pek az bir kemer, kemerin altın
da da gaayet uzun dik mustatil şeklinde mer
mer bir ayna taşı vardır; kemerin üst iki 
yan boşluğunda da birer altı bacaklı yıldız 
motifi bulunmaktadır. Mermer ayna taşı, Av
rupa taklidi barok üslubunda kabartma yap
rak süslüdür. 

Çeşmenin kendi teknesi yok olmuşdur. 

Önünden geçen yola ııisbetle alt kısmı azı
cık çukurda kalmış olan çeşmeye, yol zemini 
altında uzun ve derin bir yalak yapılinışd.ır. 

1961 temmuzunda, Bezmialem Valide
sultanın getirmiş olduğu bend suyu kesilmiş, 
ayna taşındaki lüle de çalınmış bulunuyor
du; çeşmeden, yalağın sol başına konulan 
bir demir boru ve pirinç lüle ile terkos suyu 

akıtılmışdır. Sekenesi 
hemen tamamen dar 
gelirler olan geniş bir 
semtin tek çeşmesi 

halinde idi. 
Çatı kenarından ve 

saçak üstünde bit
mi§ aylanµoz ağacı fi
dancıkları, adeta bir 
asma bağçe halinde 
idi; . yapı tahribinde 
çok büyük rolü olan 
bu nebatın çeşme üs
tünden yolunub te
mizlenmesi, halkın 
vAzifesi olsa gerektir. 

Bibl.: R.E.K. -ve Gnl 
H.R. Ayyıldız, Gezi no
tu; İ.H. Tawşık İstan
bul Çeşmeleri, II. 
BEZMİALEM VA

LİDESULTAN ÇEŞ
MESİ - Bu satırla
rın yazıldığı sırada 

Topkapusu dışında, 

kale kapusunun tam 
.,_._ --- -~ _,_ ..-ıı. ____ .._ __ .:...:. 
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şa ve Malt~pe yollarının çatal 
kavuşağı üzerinde bulunan abi
devi çeşme, Bezmialem Valide
sultanın hayır eseri çeşmenin 
en güzellerinden biri olup as
lında Beşiktaşda Yıldızda saat 
kulesinin karşısında idi, ve u
zunca bir zamandanberi de su
yu _ kesilmiş, muattal duruyor
du; 1943-1945 arasında oradan 
Topkapusu dışına nakledilmiş, 

ve suya kavuşduruldu; 1957-
1959 arasında da tekrar sökü
lerek yukarda tarif ettiğimiz 
çatal yol başına götürüldü; bu 
ikinci nakildedir ki hem çok 
hırpalandı, hem de tekrar su
· suz kaldı. 

Türk rokokosu üslubunda 
cebhesi serapa mermer muhte
şem bir çeşmedir; iki yanında, 
tahminen 3,3,5 metro irtifaında 
yekpare mermerden iki zarif 
sütun vardır, tekne, bu sütun;ta
rın kaideleri arasındaki boşluğa 
yerleştirilmişdir; teknenin geri
sindeki ayna taşı da bir yüksek 
kemerle çevrilmiş olub, ortası, . . ·. 

alçak kabartma oluklu bir sü-
tun üzerine konmuş bir kürei 
mücesseme kabartması, bu kü
reyi çevirmiş şualarla tezyin 
edilmiştir. 

Kitabe taşı, ratık mustatil 
şeklinde yekpare muazzam bir 
mermer olup, iki sütün arasında 
çeşmenin alındığını teşkil eder. 
Kitabe taşının üstü bir kaç sıra 
silme ile bezenmiş, bu silınele

rin üstüne de, kabartma çiçek 
çerçiveli beş beyzi madalyondan 
mürekk_eb bir taç - tepelik kon
muşdur; ortadaki büyük madal
yon içindeki Abdülmecidin tura
~ı kazınarak silinmişdir. 

Bu abidevi çeşme son nak
linde hayli hırpalanmışdır, bu 
arada güzel tunç. lülesi çalın
mış, lüle sökülür iken de ayna 
taşının alt kısmında büyük bir 
rahne açılmışdır. -_ Mermer tek
nenin de, yekpare büyük bir 
mermer olan ön kısmı yok. ol
muşdur. 

/ 
1 

\ 
\\ 
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'l'opkapusu dışında BezmlAlem 
V4lldesultan Çeşmesi 

(Besim: S. B.) 
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1961 yılı temmuzunda yeni yeri de he
nüz tanzim edilmemiş bulunuyordu. Çeşme., 
Topkapusu önündeki meydancığın, ve iki 
yanından başlayan. Davutpaşa ve Maltepe 
yollarının seviyesinden en az iki adam boyu, 
3-3,5 metr.e yükseklikde yarma bir sed üze 
rinde idi. Her satırı iki beyit olmak üzere 
bE;!ş satır üzerine talik. hat ile yazılmış olan 
on beyitllk . tarih manzümesi, çok yüksek
de' kaldığı için okunamadı. Aşağıdaki tarih 
beyti İbrahim Hilmi Tanışık'ın «İstanbul 
Çeşmeleri» adlı eserinden alındı: 

Cevherin tarihini Ziver ,didim içübsuyun 

.. Kevser olsun ruhuna Mahmud Hanın bu zülal ... 
sene 1259 (M. 1843) 

BEZZAZ - Bez ve çeşitli• kumaş satan 
esnaf; zamanımızda, aslı fransizca «manifac
ture» kelimesi olan manifatura, manifaturacı 
karşılığıdır; çarşılarına da Bezzazistan deni
lir ki halk ağzında Bedestan, Bedesten olmuş
dur (B.: Bedestan). İçlerinden bazıları tahsis 
sen bir kiymetli kumaşın enva.mı satdığında 
o kumaşa nİsbetle «üstüfeci», «dibacı», «kadi
feci», «atlascı» gibi isimler alırlardı: 

Eski esnaf nizamnamelerinde bezzazla
rın meşru kar haddinden fazlasına mal satma~ 
malarına dikkat edilmesi yanında bilhassa 
kullandıkları arşınların muayene edilmesi, 
devlet damgalanmamış eksik arşın bulunma
ması yazılıdır. 

İstanbulda bezzaz esnafının çoğu yakın 
zamanlara kadar ermeni ve yahudi idi. Bez
zaz yahudiler de bilhassa yeniçeri ortaları ile 
iş yaparlar, ortaların zabiti olan çorbacıların 

kefaleti altında yeniçeri ,neferlerine krediler 
açarlardı. 

Kolluğum efradı donandı cümle 
Çıfıttandandır viresiye donluğu 

Çuha keçe gezi şal dülbend bile 
Altı ayhk onbiredir onluğu 

Galatalı Hüseyin Ağa (Destan) 

BEZZAZ GVMOŞENDAZE VAK' ASI ...:... 
Onsekizinci asrın birinci yarısında Lale 
Devrinde tstanbulda geniş akisler yapmış bir 
zina baskını vak'asıdır. Küçükçelebizade İs
mail Asım Efendinin Tarihindeki kayıd R.E .. 
Koçu tara:l)ndan · metne tam sadakat fakat bir 
hikaye havası içinde şöylece anlatılmışdır: 

. Büyük kapalı çarşıda eslU Bedesten ya
nında kumaş tüccarlarından bir ermeninin 
kendi milletinden onaltı onyedi yaşlarında 

--------

gayet güzel bir tezgahdarı vardı. Oğlanın asıl 
adı unutulmuş, İstanbul zürefasının taktığı 
«Gümüşendaze»- lakabı ile şöhreti bütün İs
tanbulu tutmuştu. 

Akşama kadar dükkana dolup dolup bo
şalan müşterilere türlü naz ve cilve ile dil 
dökerdi. Bilhassa İstanbul hammları, onların 

. içinde de nazeninler yollarını oradan geçirir
ler, Gümüşendazeye uğrarlar, olmayacak bir 
şey sorarlar, dilbaz oğlan: 

- O mal bende yok benim malım has 
damgalı, bu sefer olmazsa gelecek sefer alış 
veriş ederiz sultanım! 

- Der, raflardan kumaş toplarını lahzada 
indirir: 

- Allı verelim, morlu verelim, isterseniz 
sarılı verelim! diye amiyane cinaslarda bu
lunurdu. 

İstanbula 1720-1722 arasında Irandan 
gelmişti, gelir gelmez de, müverrih, efendinin 
tabiriyle «vuslat pazarı . simsarları»nin eline 

· düşmüş idi. O zevkü sefa devrinde yazın bağ 
ve bağçelerde, yalılarda kurulan çırağaıi mec
lislerine, kışın konaklarda tertib edilen helva 
sohbetlerine götürülmüş, İstanbul ayan ve eş
rafı, hatta devlet erkanı arasından hamiler 
edinmişti. Fakat yaradılışı pespaye olan Gü
müşendaze bu iltifatları hazmedememiş, bü
tün çarşılının gözüne diken olacak derecede 
şımarmıştı. 

1724 yılında kocası şark seferiİ1.e gitmiş 
olan bir İstanbul hanımı Gümüşendazeye 
aşık oldu, güzel oğlanla anlaşdı, bir gün de 
ermeni civanım Vefa se.mtindJki evine davet 
etti: şımarık, toy çocuk da bu daveti kabul 
etti. 

Fakat mahallelisi hanımın hallerinde bir 
değişiklik, uygunsuzluk sezmiş, tetikte duru
yordu. Bir akşam kocası seferde olan hanımın 
evine biri ihtiyar, biri pek taze iki kadın mi
safir geldi. Kapu karşı komşu evindeki cum
ba kafesinin arkasında iki göz _de gelenleri 
gördü, kocası camiden gelince haberi yetiştir
di: 

- Karı eve zenpare aldı, tazenin adım 
atışında kadın cilvesi yok ıdi ve hem dahi 
ayaklan büyük idi, bir sade rft ınahbub oğ-
landır!... · · 

Baskın için, içerdeki muhabbetin kıvamı
na gelmesi beklenirdi: Zenpare soyunsun, dö
künsün, işret sofrası kurulup badeler dolu do
lu sunulsun, kolay kaçamayacak hale gelsin, 



hiç olmazsa yarı uryan ele geçsin gerekti. 
Gümüşendaz,e de baskınc-ıların pençesine 

gecelik entarisi ile kakülleri perişan, yalın 

ayak, hanım koynunda geçti. Nazenin hanım
la çop çatan acfızenin başlarına birer ferace 
atmasına izin verildi ama oğlan yataktan çı
karıldığı kılıkta Yeniçeri Kolluğuna götürül
dü. Ertesi günü rezalet haberi bütün İstan
bula yayıldı. Halk Kolluğu basarak suçluların 
ikisinj. ae paralamak istedi, güç kurtarıldılar. 
Dava İstanbul kadısı tarafından Mahmudpa
şa Mahkemesine verildi; Hak,im Sun'ullah za
de Efendi, Vefalı Hanımın evine ermeni gen-

. . 

. cini almasını idainı için kafi buldu; sonu re-
cim cezasına varacağınd;:m zina suçunun şer'
an sübutu tarafına gitmedi, zaniye ile çöp

. çatanı mahbushanede boğularak idam edil
diler, cesedleri denize atıldi. 

Gümüşendazeye gelince, toy oğlanın fa
hişe avret meki'ine uğradığını ileri sürerek 
kurtarma.le isteyenler oldu, oğlan ile temas 
ettiler: «Hemen müslüman ol, ha~im dinini 

BEZZAZ GÜMÜŞENOA.ZE 

sonunca ınüslimim dersin, hapis cezası ile kur
tulursun» dediler. 

Davada yüze yakın şahid. dinlendi, çarşı
lıların, bedestenlile:ı;in hemen hepsi oğlanın 

aleyhinde konuştular, bir şahid: 
- Kemendi ebrusu kavsi şeytan gibi fit

nesaz ve daima mürur -iden havatını müsli
mine harf endaz olur, tertibi ceza ile eşeddi 
ukuubete müstahaktır! ... dedi. 

Fakat güzel oğlan islamiyeti kabul ettiği
ni söyleyince aleyhindeki hava azıcık yumu
şar gibi oldu. Bir cerrah getirilerek mahke
me binasındaki zından koğuşunda sünnet 
edildi. Gümüşendazeriin üzerinden ölü,m vah
şeti gitti. Lakin Sun'ullahzade Efendi yumu
şamamıştı: 

- Bu oğlan . müslüman hanesine girip 
bir müslime avret ile zina kasdi ile mülaki 

Gümüşendaze ile Vefalı eanım 
(Sabiha Bozcalının Kompozisyonu) 
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ettirme vadını almışlardı, Karar günü bu va
di delikanlıya bildirmeye vakit bulamadılar. 

Haklın hükmü tebliğ edince Gümüşendaze ca
hilane bir asabiyete kapıldı: 

- O ki sen beni ölüme mahkum ettin, 
ben de eski dinime dönüyorun! ... diye bağır
dı. 

Bu sözü ile kurtuluş kapısı kesin olarak 
kapandı. İdam hükmü tasdik edildi, Güzelliği 
ile İstanbulun büyük bir. şöhreti olan Gümü
şendaze 22 Eylill 1724 bir perşembe günü 
Çenberlitaş civarında Vezir Hanı kapısı önün
de asılarak idam olundu. Celladın o güzel ba
şa yağlı urganı geçirdiği andan cesedin dara
ğacından indirildiği saate kadar Vezir Hanı 
civarı, binbir ayak bir ayak üstünde bir 

. mahşer yerine dönmüştü. 
BEZZAZİYE MESCtDt - Bayazıdda 

Uzunçarşı Caddesi ile Havancı Sokağı kavu
şağı köşesindedir; (B.: 1934 Belediye Şehir 
Rehberinin 4 num,aralı paftasında Mercan 
Ağa Mahallesi). Bayazıd istikaametinden ge-
lindiğine göre caddede sol kola düşer. , 

Hadikatül Cevami şu ınalfımatı veriyor: 
«Banisi Bezzazıcedid Ali Paşadır, Enderunu 
Hümayundan yetişmiş, sırkatibliği yapmış, 

vezaretle çırağ edilmişdir, kabri mescidinin 
yanında olub yangınlarda kaybolmuştur. Min
berini ricalden Mehmed Emin Ağa koymuşdur 
ki bu zat kendisinin Dolmabağçedeki sebili 
içinde medfundur». Mehıned Emin Ağanın 
bir sanat şaheseri olan Dolmabağcedeki se
bili Menderes imarı denilen vandal yıkıcılı
ğında yôkolmuşdur. 

. Bezzaziye Mescidi, kesmetaş ve ince tuğ
ladan dört duvar üstüne oturtulmuş küçük 
bir sağır kubbeden ibaret fevkaani bir mes- . 
ciddir, kapusu Havancı sokağında olub ondört 
basamak taş.merdiven ile çıkılır, bundan ötü
rü halk ağzında «Merdivenli Mescid» diye de 
anılır. Tuğla minaresi yarıya kadar yıkılınış
dır, Altında vakfından dükkanlar olub mes-. 
cid bu satırların yazıldığı sırada metruk bu
lunuyordu. 

ISTANBUL 

Çarşı esnafından çantacı Sabahaddin Bul
gu ile tornacı Nobar Aynayüz'ün rivayetleri
ne göre 1921 senesine kadar ibadete açlk olan 
Bezzaziye Mescidi o tarihde evkafca kadro 
dışı bırakılmış, evvela bir mesken olarak ki
ralanmış, i"kinci Cihan Harbi başında kaba 
kasab kağıdı imalathanesi olmuş, sonra iplik 
boyahanesine kalbedilmiştir. 1957-1958 ara
sında tekrar mescid olmak üzere . imarı için 
boşaltıµnıştır. 1961 yılı mayıs ayında tamiri
ne henüz başlanmamışdı. 

Hakkı Göktürk 

BIÇAK - Türk lıigatında biçmek kö
künden isim: · kesen, biçen, ayıran alet. 

İstanbulda günlük hayat içinde kullanılan 
çeşidleri ekmek bıçağı, sofra bıçağı, mutbak 

· bıçağı (bunlar arasında meyve, sebze bıçak
ları), bir kaç boy ve çeşid kasab bıçağı, kur
ban bıçağı, usturaya yaklaşan sünnetci bıça
ğıdır. 

Halkın müsellah gezdiği devirlerde, bil
hassa tanzimatdaıi evvel ve hatta yeniçerilik 
devrinde, nefis müdafaası veya tecavüzde pa
la-bıçaklar, saldırma-bıçaklar vardı, ve İstan
bulda 13-14 yaşlarındaki ç0cuklar dahil, soka
ğa bıçaksız çıkmış erkek görülmezdi. Hele 
ayaktakımı, avam arasında bıçak, erkeğin · 
namusu bilinirdi Zamanımızda paralayıcı, 
yaralayıcı silah olarak bıçak taşımak ağır 

müeyyedelerle yasakdır. 
Onyedinci asır ortasında Sultan İbrahim 

zamanında tanzim edilmiş bir narh defterin
den, üçü bir yerde, yani üç bıçak bir km için
de, ve «Altıokka» adını taşıyan yeniçeri aşcı
larına mahsus bir bıçak olduğunu öğren~yo
ruz, ayni defterde, bu üçüzlü Altınokka bıçak
ların hicri 1050, miladi 1640 da 35 akçeye sa
tıldığı narh olarak kayıdlıdır. 

Eski bıçakların· hepsi İstanbulda yapıl
maz, bir kısmı, el bıçak sanayi meşhur yerler
den gelirdi, onlar qa ayrıca geldikleri yerle-

o re nisbetle « Vidin Bıçağı», «Girid Bıçağı», 
j «Bursa Bıçağı», «Cezayir Bıçağı» gibi isim

ler taşırdı. 

Kabzası , ve lanı hurda Jaymetll taşlarla süslü -büyük kulaklı bıçak 
(Resim: Nezih) 
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Bıçaklar ·evvela demirine, çeliğine göre, 
sonra sapına-kabzasına göre kıymetlendirilir
di. Sapları abanozdan, gergeden boynuzundan, 
fildişinden, gümüş, altın kaplama, Üzerleri 

ı mercanlı, yakutlu, zümrüdlü, elmaslı müzey
yen, murassa bıçaklar ayni boyda ve ayni işde 
kullanılır adi bıçaklardan bir kaç yüz misli 
üstün değere alınır, satılırdı. Bazan da namlı 
bıçakları ustaları yaptıkları bıçakları imza
larlar, bıçaklar o zaman da kıymetlenirdi. 

Zamanımızın seçkin antikacılarından 
merhum Nureddin Rüşçli Büngül «Eski Eser
ler Ansiklopedisi» adındaki eserinde bıçak 
maddesinde şunları yazıyor: 

«Birgün Bedestende bir büyük saldırma 
almışdım, erbabı bir adam geldi, pekbeğendi, 
ayni büyüklükde diğer bir adi bıçağa vurduğu 
gibi o adi bıçağı ikiye böldü, ve bana:- Evlad, 
buna Cezayir çeliği derler, biz bununla on iki 
kat kıvrılmış keçeyi keserdik! dedi. 

«Bu çeliği namlı bıçakların içerisinde 
asırlarca_ kullanılıp da ağızı bozulanlar, keş
mez hale gelenler yokdur. 

«Ecdadımız arasından yetişmiş üstad bı
çakcıların işi olup üzerleri altın çakma yazı
larla bezenmiş ve ala bir sap ve kabartma gü
müş km ile de süslenirse, o bıçaklar 50-100 
liraya, hele bir de büyük tanınmış tarihi si
malara aid olduğu tesbit edilirse 300 den 500 
liraya kadar satıldığı görülmüşdür bu rakam~ 
lar 1939 daki kıymetlerdir). Bıçak, hançer, 
gaddare, pala, saldırma gibi isimler alır, bun
ların içinçie padişahlara· mahsus olanları bin
. lerce lira değerindedir. 

«Topkapusu Sarayı Müzesinde Fatihin, 
Yavuzun bıçaklarına ise zamanımızda kıymet 
biçilemez. 

«Harcı alem eski bıçaklardan kurban ve 
,.;ünnet bıçağı olarak 50 liraya satılan bıçaklar 
gördüm. 

«Sapın içinde nargile maşası, veya diğer 
pek küçük bıçaklar yerleştirilmiş som saplı, 
ve. arka tarafları kalın ve ucu sivri Girid bı
çakları da makbuldür. Sapı ince ve zarif ya
pılmış olub ağızlarında işlemeleri olmayan bir 
arşın kadar uzunluğunda kalyoncu bıçakları 
da 60 lira kadar eder. Eski İzmir ~ıçakları, 
Pizren yatağanları, Bursanın aynr büyüklük
de bıçakları 30 liradan 100 liraya kadar satı
lır. Eski Bursa ustalarının yaptıkları açılır 
kapanır bıçakları da zamanımızın ingiliz ça
kılarından çok üstündür.» 

--~---------~ 

İstanbul tarihinde «Karabıçaklar», «Gü
müşbıçak Mustafa», «Bıçakcı Petri». «Bıçak 
İsmaii», «Bıçakcıoğlu» gibi lakablı şöhretler 
vardır. 

İstanbul ağzında bıçak üzerine .darbı me
seller: 

Bir kötü muamele veya duruma, baskıya, 
zulma, sıkıntıya, darlığa karşı tahammülün, 
sabrın son haddine gelindiği anlamında» Bı
çak kemiğe dayandL.». 

İnsanın hakikaten sevdiği kimseye; can
dan yakınına kötülük yapamayacağı anlamın
da: «Bıçak kınını kesmez .. ». 

Kalb kırıklığının aslaa tamir edilemeye
ceği anlamında: «Bıçak yarası onulur, dil ya
rası onulmaz .. ». 

Bıçak üzerine halk ağzı deyimler: 
~ıçak sırtı-iki şey arasında pek az fark; 

misal: 
· «Birinci sınıf, Paristen diplomalı terzi 

imiş, bırak Allah aşkına, şu dikdiğine bak, ha
zırcı iğhesi ile arasında bir bıçak sırtı yok .. ». 

Kanlı bıçaklı olmak-iki kisi arasında can 
düşmanlığı; misal : . , 

~ «İçdikleri su ayrı gitmeyen iki arkadaş 
i<ırk erkek artığı bir kahbe yüzµnden kanlı 
bıçaklı oldu .. ». 

Bıçak bıçağa gelmek - hasmi öldüresiye 
k~rşılıklı bıçak çekerek amansız kavga; mi
sal: 

<<Şu sarı kopuk oğlanı görüyor musun Fi
liz Ahmed ile Sarac Ali arasında laf taiıyı{:: 
rak iki yiğiti bıçak bıçağa getirecek. .. >>. • 

. Ne zaman yaşadığını tesbit edemediğimiz 
ıtesmi adında İstanbullu bir şairin bıçkın meş

, reb olduğu anlaşılan bir nevcivan için yazdı
ğı, ve İkinci Sultan Mahmud devrinde yaşa
mış musikişinaslardan Şakir Efendinfa beya
ti faslından. bestelediği bir şarkıda «bıçak» 
aşık ağzı He-pek yerinde kiıllanılmışdır: 

Senbıçün düşdüm dillere 
,Sevdirmem seni ellere 
Uyma salan engellere 
SevdJrmem seni ellere 
Ey benim çeşmi mestinım · 
Pek cilveli YGSma c4nım 
Var iken bu tende ciıum 
Sevdirmem seni ellere 
Al elimden bir bide· çak 

Yakdı beni derdi firak 
İşte kılıç işte b19ak 

thmll~ın sem eııere 
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Resmi kulunda bu devam 
Ancak budur bende meram 
H4sılı budur tekmil kelı\m 
Sevdirmem seni ellere 

BIÇAK ALTINDAN GEÇİRME - Yeni
çeri ağzı deyim; zorbalık, kabadayılık yolun
da hasmını, rakibini sındırma, yıldırma, pes 
ettirme. Bilhassa yeniçeriJ.iğin son devrinde, 

. bu asker ocağının bir hayta, haşerat yatağı 

olduğu zamanlar yeniçeri zorbaları tarafın
dan halkın ve tüccarin haraca bağlanması yü
zünden çıkan it dalaşında kullanılırdı. Zama
nımızın tarih ile meşgul ounuş simalarından 
merhum Efdalüddin Tekiner, Osmanlı Tarih 
Encümeni Mecmuasında intişar et~iş ve ken
disinin en güzel yazısıdır diye bileceğimiz 

«Alemdar Mustafa Paşa» makalesinde namlı 
zorbalardan Kahvecioğlu Burunsuz Mustafa
dan bahsederken:» .. her tarafı kesib almış ve 
asrının benam haytalarını bıçağı altından ge
çirmiş idi» diyor, ve bu tabiri me~in altında 
bir notda: «Bıçak altından geçirmek muda
rebe ve mukaatelelerde birini mağlub etmek 
demektir» şeklinde izah ediyor. 

Muhakkak ki yerinde bir tabir olarak kul
lanıyoruz, o it dalaşları, hazan yeke yek, ha
zan da iki iddiali zorba ile adamları arasında 
bir bıçak-pala düellosu, bir sokak veya mey
dan mukaatelesi idi. 

Hasmını, hasımlarını .bıçak altından ge
çirme davası harac kesimini başkasına kaptır
mama, yahud Başkasından kapma yolunda 
güdülürdü; hazan da ,bu kanlı döğüşlerin se-, 
bebi bir aşi::te nigar yahud bir fitnekar malı-' 
bub olurdu. Bu haytaca: aşk u alaka yolunda 
pek çok rakibini biçağı altın~an geçirmişler
den biri olarak, son yeniçerilerden halle şairi 
ve büyük bir destan mecmuasının sahibi Çar
·dak Kolluğu Çorbacısı Galatalı Hüseyin Ağa-
yı tanıyoruz (B.: Hüseyin Ağa, Galatalı; M;'US
tafa Ağa, Kahvecioğlu Burunsuz; Balta, Bal
ta asmak). 

Ahmed Midhat Efendinin «Letfilfi Riva · 
yat» külliyatının.altıncı kitabı olan «Yeniçeri
ler» adındaki hik~yede hasmını bıçak altın
dan geçirme yolunda bir yeniçeri mukaatele
sinin tasviri vardır; çok zaif, çok sönükdür 
(B.: Yeniçeriler). 

Hasımlarını bıçağı altından geçirmiş ve 
isimleri son yeniçeri lıaytaJarı ~asında tari~ 
himize mal olmµş zorbalar, şe~ircie birer gu-

rur ve rahmet timsali olarak dolaşırlardı; bu 
hayta guruhunun azameti içindir ki «bıyığını 
balta kesmez» tabiri kullanılırdı. 

Gençlik zamanlarını hatırlayan bir yeni
çeri ağzından aşağıdaki fahriye, Ali Çamiç 
Ağa tarafından yazılmışdır: 

Bacı Bektaş ocaklıyım zor iver 
Deli poyraz şahin başımda eser 
Taban deperiz hep dilber yolunda 
Kimi kaşın çatar kimi gülümser . 
Piyine yüz koyub koklasam öı_,sem 
Biri hoşnud olsa öbürü küser 
Kimi pırpındı:r bıçkın afettir 
Vaslı her aşıka olmaz müyesser 
Sanman gÜzeller hep vefisız olur 

Sunar li'li ile şaribı kevse.r 
Her güzelin vardır amma. engeli 
Sureti beşerde ejderi heft ser 
Rakibı\nm kimi Rüstem kiml Zil 
Kimi bir vurıışcla kırk kelle keser 
Geçdi cümle bıçağll_!llD- altından 

Civan idim henüz nev tıraş püser 
Fahriyemiz yazdık yatağan ile 
Kalsın riizigİi.ra bizden de eser. 

BIÇAKCI .ALAEDDİN MESCb>t - Fa
tihin Haydar Mahallesinde, 1934 Belediye Şe
hir Rehberine göre (pafta No. 8) Bıçakcı Ala
eddin sokağı ile Bıçakcı Çeşmesi sokağının 

kavuşakları köşesindedir. 

Hadikatül Cevami şu mAlfuuatı veriyor: 
«Bıçakcı Mescidi der kurbi Haydarpaşa

Banisi Hayreddin Efendidir, Ni'melceyişden 

dir (İstanbul Cenginde buluİıanlardandır), 
. kabri dahi andedir, mahallesi vardır•~. 

Hadikanın bani adında yanılması garib
dir; zira, mihrab _ istikaametine göre o mesci
. din solunda bulunan haziredeki kabir taşının 
kitabesinde gaayet okunaklı bir yazı ile: «Ba
nii hazel ·r.aescidül şerif ve vakıfül camiül la
tif merhum Bıçakcı Alaeddin Ali ufiye anhül 
gafirül ala. Sene 910 (miladı 1504-1505)» ya
zılıdır. 

Bıçakcı Alaeddin Ali mescidin ikinci ba
nisi dahi olsa, Hadika müellifinin bir kitabeyi 
okumuş olması gerekirdi; Hayreddin Efendi 
adının, bu meşhur eserin tab'ında bu dizgi ha
tasından çıkdığını kabul etmek yerinde olur. 

-Bıçakcı Al~eddin Alinin İstanbul cenginde 
bulunabilmesi için de 1504-1505 arasında en 
az 70-80 yaşlarında vefat etmiş• olması lazım 
gelir, yahud ki tarihimizin bu me§hur cen-
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gine 13-15 yaşlarında bir çocuk olarak katıl-. . 
mış olması lazımdır. 

Dört kagir duvar üzerine kiremit örtülü 
ahşab bir çatı çekilmiş basit bir yapıdır. O 
semti, XVI. asırdan bu yana büyük yangın-· 
lar belki on seferden fazla kül etmişdir. Zama
nımızda görülen mescid geçen asır sonları ya
pısıdır. Eski yapısından en küçük bir iz kal
mamışdır. Semt sakinlerinden Beyoğlu icra 
hakimliğinden emekli Bay Sadeddin Özbatur, 
zamanımızda görülen binanın 1893-J.894 ara
sında odun tüccarlarından Hacı Şevki Efendi 
isminde bir hayır sahibi tarafından yaptırıl
dığını söylemişdir; eskiden yanında bir de 
sibyan mektebi varmış, 1930 senesinde yıkıl
mış. 

Mescide zemini taş döşeli küçük bir avlu
dan girilir; bu avlunun kapusu Bıçakcı Ala
eddin sokağıdır. 

Dört köşe bir kaaide üzerine oturtulmuş 
kagir bodur minaresi, mescidden ayrıdır; mih-

'

raba göre mescidin sağ duvarı ·önünde, bir 
kulecik halinde müstakil durur; kapusu doğ
rudan avluy_a açılır; ve, minare ile mescid 
duvarı arasından, üzerine kiremit örtülü mail 
bir düz çatı çekilmiş tabutluğa geçilir. 

Son cemaat yerinin avluya açılan yanya
na iki kapusu vardır; bu kapulardan biri, üst 
kat kadınlar mahfiline çıkan merdivenin tam 
karşına rastlar; son cemaat yerinin bu avlu 
kapularının bulunduğu yüzü, çatı altına kadar 
camekan-duvardır; bu yüzün tam karşısına 
gelen duvarda da bir pencere vardır ki mesci
din haziresine bakal'. 

Mescid dört köşe planlıdır; mihrab duva
rında iki; sağ, tabutluk tarafındaki duvarda 
iki; sol, hazire tarafındaki duvarda üç, ve son 
cemaat yeri tarafında da iki, cem'an dokuz 
büyük pencere ile aydınlatılmışdır. 

Küçük avlunun, son cemaat yeri duvarı 

boyµnca uzanan koridorumsu kısmı sonunda 
bir müezzin odası vardır; hazireye bu müez-

~ 

Bıçakcı Alaeddln Mesel ve Bıçakcı Çeşmesr 
(Resim: Sabiha Bozcalı) 
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zin odası içiııden geçilir. İmam efendi için de, 
bu müezzin odasının gerisinde beton bir ev
ceğiz yapılmışdır. 

Sokak kapusundan avluya girildiğine gö
re, solda abdest muslukları ile ayak yollarının 
bulunduğu bir -kapalı beton bölme vardır; 
onun yanında da avluya bakan yüzleri came
kanlı iki oda bulunmaktadır; bu odalarda bir 
kaç bekar uşağı garibin, ve bu arada, yalın 
ayaklı, ayakları takunyalı müezzin yamağı 
olduğunu tahmin ettiğimiz bir mürahik gen
cin sığınmış olduğunu tahmin ettik. 

Mescidin mihrab duvarı Bıçakcı Çeşmesi 
sokağı üzerindedir ve bu duvarın hemen 
önünde de, duvara yamanmış olarak Bıçak
cı Çeşmesi bulunmaktadır. 

Mihrab duvarının sokak yüzünde bir ki
tabe vardır; fakat bu duvarın önünde bulu
nan çeşmenin kiremit örtülü sivri çatısı bu ki
tabenin sokakdan okunmasına engel olmakta
dır; çeşme üzerine çıkmak için de imkan bu
lunamadı, bu kitabe maalesef okunub tesbit 
edilemedi (Temmuz 1961). 

Bibi.: R- E. K. ve Mehmed Koçu, Gezi notu; 
Hakkı Göktürk, Gezi notu; Hadikatftl Cevattıi, I. 

. BIÇAKCI ALAEDDİN SOKAÖI - Fe-
-ner ilçesinin Haydar Mahallesi sokakların- . 
dan; Haydar Caddesi ile Bıçakcı Çeşmesi so
kağı arasında uzanır, bir araba geçece~ geniş
likde, kabataş döşeli, meyilli bir sokakdır. Beş 
~atlı beton bir yapı olan Bozkurt adlı bir 
apartıman müstesna, hemen hepsi ikişer kat
lı ve çoğu ahşab evleri dar gelirli aile mes'
kenleri görünür. Üzerin.de bir bakkal ve bir 
kunduracı dükkanı ile isimsiz bir çıkmaz var
dır Bıçakcı Çeşmesi Sokağı ile olan kavuşak 
köşesinde bu sokağa adını vermiş olan Bıçak
cı Alaeddin Mescidi ile Bıçakcı Çeşmesi bu
lunmaktadır (Mayıs 1961). 

Hakkı Göktürk 
. J;\~ÇAKOI BABA MAKAAMI. - Eyyub

da Düğmeciler Mahallesinde Düğmeciler Mek
tebi sokağı başında tek selvi altında bir kabir
dir. Şahidesi kitabesiz büyük bir köfeki taşı
dır. Halk ağzında dolaşan rivayete göre Fa
tih Sultan Mehmedin bıçakcılarından olub İs
tanbul muhasarası cenginde şehid olmuş ve 
diğer bazı şühe9"a ile beraber buraya defne~ 
dilmiş; kendisi aslen arab olup adı Ferhad 
imiş, ve bilahare bu küçük şehidliğe Bıçakci · · 
Babaya nisbetle bir mescid yapılmış. 

Hadikatül · Cev!mide burada böyle bir 

mescidin kaydı yoktur, halle ağzında ise mes
cidin yüz sene kadar evvel yıkılmış olduğu 

söylenmektedir. Tek selvi ağacı, bu ağaç al-
. tındaki kabrin etrafının duru da bu rivayeti 

teyid etmektedir. 
Bir Bıçakcı Baba makaamının hemen 

yakınında bir sokağın Bıçakcı Eyyub adını 
taşıması da şayanı dikkattir. Biz müşterek 
«bıçakcı» sıfatına rağmen Eyyub isrrl.inin bu
rada yatan zat ile ilgisi olmadığı kanaatinde~ 
yiz. Maltıımdur. 1934 Belediye Şehir Rehberi 
yapılır iken, o devrin Belediye Mektubcusu 
olup 1961 yılı temmuzunda vefat etmiş olan 
Osman Nuri Ergin, İstanbul sokaklarının 
isimlerini yeniden gözden geçirmiş, ve sokak
ların pek çoğunun adını, tamamen kendi ka
rihasının ilhamı ile değiştirmiştir; öyle zan 
ediyoruz ki Bıçakcı Baba Makaamından «Bı,
çakcı» yı almış, semtin Eyyub kazasında ol
ması dolayısı ile de buna bir «Eyyub» adı 
eklemişdir. 

BIÇAKCI ÇEŞMESİ - Fatihin Haydar 
semtinde, adını taşıyan sokakda, Bıçakcı Ala
eddin Mescidinin mihrab duvarı önünde, ha
zinesi bu duvara yamanmış üç yüzlü bir çeş- · 
medir; üstü kiremit örtülü bir piramit çatı
üır. 

Asıl ana çeşme, geniş klasik teknesi iie 
orta yüzdedir; iki yan yüzde, yerden 80 san
tim kadar yükseklikle çanak~kurna tekneli 
birer kuzu çeşme varmış; sağdakinin teknesi· 
duruyor ise de soldaki yüz dümdüz olmuşdur. 

Çeşmenin kendi suyu kesilmiş, her üç 
yüzün de lüleleri kôparılmış olup, orta ana 
çeşmenin ayna taşına bir yeni lüle konularak 
terkos suyu verilmişdir. 

Hazinesi kesme köf eki taşı ve irtce tuğ- • 
ladan yapılmış ve üç.yüzü mermer kaplı olan 
çeşme çatı frizleri altından demir bir kuşakla 
sıkılmışdır; orta yüzde bu demir kuşağın al
tında bir kitabe taşı vardır; kitabe taşında 
çok güzel bir sülüs hat ile « Ve sakaahüm Rab
bihüm şer~ben tabura» ayeti kerimesi yazıl-

. mış olub kitabesi yerine de yine o güzel hat 
ile «Banii sani Hacı Şevki 1311 (miladi 1893-
1894) » yazılmışdır; Bu kitabeden zamanımız
daki bu çeşme.nin, ayni yerde · b4luıia11 eski 
Bıçakcı Çeşmesi yerine, arkasındaki mescidi 
tamir ettiren hayır sahibi odun tüccarı tara
fından yapdırıldığı anlaşılıyor; bu kitabedeki 
banii sanilik sıfatı yalnız çeşmeye aid olma
yub mescide de. aid olsa gerekdir. 
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Bıçakcı Çeşmesi, büyük ekseriyeti dar 
gelirli, hatta ayak takımından olup-kesif bir 
şekilde iskan edilmiş bir mahallenin geniş bir 
kısmının su ihtiyacını karşılamaktadır. 1961 
mayısında terkos saati çalınmış, dolayısı ile 
suyu kesilmiş, halk bir ay kadar feci bir su 
sıtıntısı çekmişdir. 

Çeşme başı her an kalabalıkdır (1961, 
temmuz). 

Hakkı Göktürk 

BIÇAKCI ÇEŞMESİ . SOKAÖI - Fatih 
ile Cibali - Unkapanı arasındaki sırt üstünde 
Haydar ve Kasabdemirhan mahalleleri ara
sında bir sınır sokakdır; Haydar Caddesi ile 
Haydar Hamamı Sokağı arasında uzanır. 

Haydar Caddesi tarafından gelindiğine 

göre sağ kolda Zeyrek Mehmed Paşa sokağı, 
Demirhan Çeşmesi sokağı, Musa Bey sokağı, 
sol kolda da Yeni Tulumba Çıkmazı, Bıçakcı 
Alaeddin sokağı ile kavuşakları vardır. 

Yine ayni istikaarnetde yüründüğüne gö
re, iki araba geçecek genişlikde ve kaba taş 
döşeli olup sağa doğru geniş bir kavis .çizer, 

· ortalarında iki kısa dirsek yaparak bu kavsi 
tamamlar ve Haydar Hamamı sokağına bağla
nır. 

Ahşab veya beton, ekserisi ikişer katlı 
evlerin hemen hepsi günlük rızık peşinde ai~ 
le meskenleridir; aslında semt, İstanbulun 
avak takımı tarafından pek kesif şekilde is
kan edilmiş bölgelerindendir ; halk ağzında 

. «Siirdliler» denilen vatandaşların tıklım tık- · 
lım. doldurduğu yerlerdendir. Ava.mi lüks ile 
sefalet; cila ve yaldızla en korkunç pislik bu 
sokakda kucak kucağa görülür.; mesela kabzı
mal babasının taksi otomobil ile gönderdiği en 
ala karpuzları, şeffaf naylon gömlekli ve blu~ 
cin pantalonlu ve iri kıyma ayakları yalın on 
altı yasında bir oğlan alır ki kara kaşlı, kara 
oercemli bu kismiri küçük delikanlının ayak
°Iarı çıplak olduğu halde parmağında yeni har
man cıgarası tütmektedir. 

Günün her saatinde kız oğlan yalın ayak
h, yarım 'pabuclu çocukların o:vnastığı. evler
den radvo nağmeleri taşar senlikli sokaktır. 
ÜzP.rinde iki bakkal, bir kasab, bir manav. bir 
elektrikci. bir kunduracı, bir tenekeci dükkanı 
ile bir kahvehane vardır. 

Havdar Caddesi kavusağına vakın sağ 

kolda bir evin önünde İstanbul fethi sehidle
rindPn bir sekban neferinin de sembolik kab
ri bulunmaktadır; geçen asır soniarında kon-

duğu aşikar olan kabir taşında, arab asıllı 
Türk harfleri ile, fetih de büyük şehre Ciba.li · 
Kapusundan giren sekbanların bu noktaya 
kadar gelmiş ve burada· şehid olmuş, beşincisi 
olduğu yazılıdır. · Kabrin arkas~ıia da latin 
asıllı Türk harfleri ile ikinci bir' kitabe ·taşı 
konmuşdur; bunda da, bu makaamın 29-V-
1953 tarihinde, Gelenbevi Orfa okulunun beş
yüzüncü fetih yılını kutlama kolu tarafından 
onarıldığı yazılıdır. 

Bıçakcı Alaeddin Mescidi ile Bıçakcı Çeş
mesi bu sokak üzerindedir. 

Hakkı Göktürk 

BIÇAKCI ÇEŞMESİ SOKAÖINDA Bİ
ZANS AYAZMASI - Zeyrek Kilise carniinin 
Haliç cihetinde, Haydar mahall~sinde Bıçak
cı çeşmesi sokağında Devirhan çeşmesi ile Mu
sa bey sokaklarının sınırladığı adada bir ar
sada eski bir ayazma mevcuttur (Yeri için bk. 
İstanbul Belediyesi, İstanbul Rehberi, 1984, 
pafta 8). Bir vakitler Bayan Ayşe Ellialtioğlu
na ait olan bu arsadaki ayazma, evveldenberi 
bilinmesine rağmen 1949 yılinın Nisan ayın
da yeni bir keşif gibi birdenbire şöhret ka
zanmıştır. «Çokmühim bir Bizans eseri mey
dana çıkarıldı» başlığı ile ilk sahifede yer 
alan bir gazete havadisinde (bk. Cumhuriyet, 
14 Nisan 1949) içinde i'rndaratoriçe Theodo
ra'nın mezarı ( ! ) olan bu ayazmanın henüz , 
keşfedildiği ve Patrik Athenagoras tarafın
dan kalabalık bir heyet ile birlikte ziyaret.
edilerek «kısa bir zamanda imar ve ihya» edil
mesine karar verildiği bildirilmektedir. 

Bıçakcı sokağındaki bu Bizans devri ka~ 
lıntısı, ilk defa olarak bundan yetmiş yıl ka
dar evvel biliniyordu. İstanbul'un yerli Rum 
tarihcilerinden· M. Gedeon 1893 e doğru yeri 
görmüş ve hakkında kısa bir not yayınlamış
tır (bk. M. Gedeon, Byzantinon Heortologion, 
İstanbul 1899, s. 186). Hayli uzun bir süre 
sonra burası bir Bizans eserleri mütehassısı 

tarafından oldukça etraflı surette incelenerek 
planı ve kesiti ile yayınlanmıştır (bk. A. M. 
Schneider, Hagiasma in der Bıçakçı çeşmesi 
sokağı, «Archaeol. Anzeiger», 55, 1940, s. 592-
595). Gerek Schneider'in tetkiklerinden ge
rek ise, 1949 da yerinde yapt.ığımız tetkikler
den anladığımıza göre burası oldukça yeni bir 

l
!devre ait bir merdivenle inilen üzeri tonozlu 
küçük bir hol ile, bolu takip eden yine üstü 
kagir bir beşik tonoz ile örtülü ve enine uza
nan dikdörtgen biçiminde bir mahzenden iba-
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Pla.n ve kesiti (Schneider'den) 

rettir; uzunluğu ancak 5 m. eni ise 3 m. olan 
bu mazhenin holü bir seki halinde içeriye uza
myordu. Bu sekinin etrafı, iç ve dış yüzleri 
haç kabartmaları ile süslü· mermer levhalar 
ile tahdit edilmişti. Esas mahzenin tabanı se
kiye nazaran daha aşağıda olup, burası (e) 
noktasından· akan su ile doluyor, (a) nokta
sındaki, başka bir künk vasıtası ile de suyun 
fazlası gidiyordu. İçeride hemen ,hemen kor
kuluk üst kenarı seviyesine kadar yükselen, 
yani iki metre kadar derinliğe sahip su bu
lunuyordu. Çok temiz ve berrak olan suyun 
nereden geldiği bilinmemekle beraber bu 
noktada çıkan bir kaynak olması da müm
kündür. Duvarları su geçirİniyen horasan har
cı ile sıvalı olan bu mahzenin Bizans devrine 
ait oldµğuna muhakkak nazarı ile bakılmakla 
beraher devrini tayin etmek çok zordu. Zira 
korkuluk levhaları, üzerlerindeki işlemeleri 
bakımından beşinci ve altincı yüzyılın uslu
bunu· gösteriyorlardı. Halbuki ayazmanın bu
kadar eski olmasına pek ihtimal verilemezdi. 
Fetihden sonra Rum halk tarafından herhalde 
riyaret edilen bu ayazma sonra unutulmuş ve 
üzerindeki evlerin ihtiyacını karşılamak üze
re tonozunda delik açılmıştı. 1949 da ziyareti
mizde, mahzen yine su dolu idi. Yalnız mer
mer korkuluk levhaları tahrib edilmiş ve kıs
men suya yuvarlanmıştı. Su Schneider'in de, 
dikkatini çekmiş olan berraklığını muhafaza 
ediyordu. 

Gedeon, bu mahzenin eski bir hamamın 
kalıntısı olması ihtimalini ileri sürmüştü. 

Schneider ise haklı olarak bu fikri red ederek, 
burasının Bizans devrinden kalmış bir ayazma 
olduğunu iddia etmişti. Ancak bu arada daha 

da ileri giderek, burasının 1604 de 
İstanbulun Rum kiliselerinin adlarını 
veren listedeki iki kiliseden bidnin 
kalıntısı olabileceğini de bir ihtimal 
olarak ortaya atmıştı. Tam türkçe 
karşılığı Çifte kasap olan Demakel
lion mevkiindeki bu kiliseler ile bu 
ayazmanın bir ilgisi olması ihtimali, 
delillerin yetersizliği bakımından ka
naatimize göre çok zayıftır. (bu kili
seler hak. bk. A.M. Schneider Byzanz. 
Berlin 1936, s. 48, no. 51, 52). Atinalı 
Antoiıios Paterakes tarafından 1604'e 
doğru tanzim edilen bu listedeki ruın 
kilise.lerinin büyük bir ekseriyetinin 
Bizans devrine ait eski kilise kalın-

tıları üzerinde kuruldukları bir vakıa olmak
la beraber, böyle bir teşhis için daha sarih bil
gilere ihtiyaç vardır. . Semavi E:,lce 

BIÇAKCI PETRİ - (B.: Petri, Bıçakcı) 
BIÇAKCI EYVUB Ç~ - Eyyub

da Düğmeciler mahallesindedir;· 1934 Beledi-· 
ye Şehir Rehberinde bu semti ihtiva eyliyen 
9 numaralı paftada gösterilmemişdir; Bıçakcı 
Eyyub Sokağını Düğmeciler Caddesiı:ie bağ
layan Düğmeciler Mektebi sokağı ile Düğme
ciler · Caddesi arasında bir aralık sokakdır; 
yirmibeş adımlık, paket taşı ile kabataş kai'ı
·şık döşenmiş · dikce bir yol olub. Bir kenarı 
bostan, öbür · yanında da bir nakşi dergahı 
olan Kirpadi Tekkesi bulunmaktadır' (1961, 
mayıs). 

Hakkı Göktürk 

BIÇAKCI EYYUB SOKAGI - ayyubda 
Düğmeciler mahallesi sokaklarındandır (1934 
Belediye Şehir Rehberinin 9 numaralı pafta
sı). 

Zikredilen şehir rehberine göre, Düğme
ciler Caddesinin devamı uzun bir yol olan 
isimsiz sokak ile Kurukavak Caddesi arasın
da uzanır, aslında Kurtikavak Caddesi de bu 

Bıçakcı Çeşmesi Ayazması korkuluk 
levhasındaki İsi monogramı (Gedeon'dan) . 
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Bıçakcı Eyyub sokağının bir devamıdır,. Ki
tabcı Kasım · Sokağı . ile yapdıkları bir çatal 
kavuşakla ayrılırlar. Zamanımızda Kuruka
vak Caddesinin adı da Halit Paşa Caddesine 
çevril~iş bulunuyordu. 

Eski Kurukavak, yeni Halit Paşa caddesi 
tarafından gelindiğine göre bir araba geçebi
lecek genişlikde kabataş döşeli ve meyilli bir 
yor" olub sağ kolda, Düğmeciler Caddesine gi
den isimsiz bir sokakla olan' kavuşağından 

sonra düzl~şir, sola doğru genişce bir kavis 
çizer, yine sağ kolda Düğmeciler Mektebi so
kağı kavuşağını geçer geçmez dik ve bozuk, 
toprak bir yokuş olarak' sona erer. 

Yukarda tesbit ettiğimiz yürüyüş istika
ametine göre, Bıçakcı Eyyub Sokağınırt sağ 

tarafı bir sıra çukur bostanlardır Sol tarafı 
ise dik bayırdır, bütün evleri bu bayır tara
tında olub yalnız tek rakamlı 1-37 kapu nu
maralarını taşırlar. Beş katlı bir b~ton yapı 
müstesna, hepsi birer ikişer katlı ahşab ve 
yaİı kagir mütevazı aile meskenleridir. Sağ 
tarafındaki çukur bostanlar içinde de ahşab 
kulubemsi evler görülür. 

Yine sol kolda Bayburtlu Mustafa Ağa 
Çeşmesi semtin su ihtiyacını gidermektedir, 
bu çeşmenin inşa tarihi hicri 1166 (miladi 
1752-1753) dır (1961, mayıs). Bakla Göktürk 

BIÇAKCIOĞLU - On yedinci asnn ilk 
yarısında kapukulu sipahilerinden namlı bir 
zorba; asıl adı tesbit edilemedi; Dördüncü 
Sultan Murada karşı hicri 1041 (miladi 
1631) ihtilaline iştirak etmiş, kurulan ayak 
divanında (B.: Ayak Divanı), o tarihde he
nüz yirmi üç yaşında bir genç ~lan padişaha 
karşı, mütecaviz bir küstahlıkla konuşanlar
dan biri olmuşdu. Müverrih Naima Efe~di~ 
nin kaydına göre bu Bıçakcıoğlu ve emsali 
sipahi zorbaları, herbiri, emrinde yüzlerce 
fedai bulunan pervasız adamlar idi. .· 

Sultan Murad, dalga dalga kanlı ihtilal· 
badireleri atlatup kendisi kanlı bir müstebit 
oldukdan sonra (B.: Murad iV.), Bıçakcıoğ
lunu aman vermeyüp idam ettirdi. 

BIÇAKLI ESKİ - tstanbuldaki Osman
lı Sarayında, yalnız erkeklerin bulunduğu, 
ve padişahın çeşidli zati hizmetleri ile mü
kellef «Zülüflü Ağalar» denilen iç oğlanla
larından yirmi altı neferi «Bıçaklı Eski» un
vanını taşırdı. 

Zülüflü Ağalar, hem yaşca, hem mevki
ce aşağıdan ;yukarı;va ı:H;irt koğuşa taksim 

-----------------
edilmişlerdi: Seferli Koğuşu, Kiler Koğuşu, 
Hazine Koğuşu ve Has Oda. 

İlk üç koğuşun efradı, acemi ağa diye 
anılırdı; bu üç koğuşda ilk kidem unvanı 
«Soyunuk Eski», ikinci kitlem unvanı da 
«Bıçaklı Eski» idi. Bıcaklı Eskil~r Seferlide_ 
10, Kilerde 10 ve Hazinede 6 nefer zülüflü -
ağa idi. (B.: Topkapusu Sarayı; Enderunu 
Hümayun; Zülüflü Ağalar). 

Vazifeleri acemi ağaların iyi geçimine; 
koğuş inzibatına nezaret etmek, ağalar ara
sındaki yakın dostlukları, yahud husumetle
ri dikkatle. takib idüb her hangi uygunsuz 
bir halin vukuunu önlemek idi. Koğuşdaki 
yataklarını da, acemi ağaların yataklarının 

verildiği yere nisbetle daha itibarlı, came
kan bir köhne, şirvand · yaparlardı (kadim 
anane yer yatağıdır). 

Enderunu Hümayunda hangi koğuşdan
dır tesbiti imkansız Mehmed adında ve ash · 
gürcü bıçaklı eski bir delikanlı şanında bir 
şarkı vardır; şair kendi adını «Şakir» olarak 
veriyor; Beylerbeyinden de bahsettiğine gö
re, bu şarkının İkinci Mahmud zamanında 
Beylerbeyi Sarayinın yapılmasından sonra 
yazılmış olması gerekir; zira bir bıçaklı · eski 
delikan!ının Beylerbeyi ile başkaca münase
beti olması düşünülemez, Şakir'in, bu padişah 
zamanında ayni adı taşıyan ve, saraya men
sub olan Enderunlu Şakir Ağa'• olması.kuv
vetle muhtemeldir: 

Gfilİer misill ruhşı'l.ri Ali Yusuf cem!li 
Varmı günahı sevdim o şahı kardeş misıili 
Yar ol bu rinde beyler.beyinde etrifı hAU 
Var mı gündhı sevdim o şı\hı kardeş misali 

Perçemi sünbül gamzesi gül gül dilberi hoşb{t 

Kimdir didim bu gözleri ahu didller y4hii 

Gürcüdür aslı nimı Araslı Mehmed budur bu 
Var mı günAiıı sevdim o şAhı kardeş nilsAll 

Deryaye. girsek uryan hl-görsek miirade irsek 
Biis idüb pAytn işte şehı-Ayin efendim disek 

Gelse de yola olsa da _nol& makaamı ~k 
Var mı günihı sevdim o şihı kardeş mlsill 

Nev hat civandır taze fidandır bıçaklı eşkl 
Şahi. bütandır şiihi fettandır bıçaklı eski 

İsmi Muhammed niiri muhabbet bıçaklı eski 
Var mı günahı sevdim o şahı kardeş misali 

Reft4rı levend gaayet hünermend attı bir ke-

mend 
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Böyle pehlivıu.ı gÖrnıemiş meydan sad heza.r 
pesend 

Şıikiri nola satma bir pula lutfin et büleııd 
Var mı giinihı sevdim o şahı kardeş misilli 

BiÇ~ - Bıçak, bıçkı isimleri gibi 
«Biçmek» kökünden isim; Hüseyin Kazım 
Bey bu kelimeyi Büyük Türk Lügatına alma
mışdır. M. Zeki Pakalın «Osmanlı Tarih De
yim ve Terimleri»nde: «Haylaz, Çapkın, kül
hanbeyi y'erinde kullanılır bir tabirdir» diyor. 

Pakalının tarifi doğru, fakat noksandır; 

Bıçkın, zorba, kabadayı, vurucu, kırıcı,· kül
hanbeyi, haytanın körpesi, tazesidir; ve he
men daima bir zorbanın, kabaday:inm, hayta
nın, şeririn himayesi, kanadı altındadır, ve o 
adamın mahbubudur; böyle bir ağası .olma
yan, fakat o yollara hevesli, meyy~l olan taze
ru genclere «bıçkın meşreb» · denilir, ustasını 
buldu mu da bıçkın olur, o yaman pençe ve 
bıçağ111 himayesinde, hiç beklenmedik, umul
madık bahanelerle, etrafa karşı mütecaviz 
olurdu; biri kazara yüzüne şöyle baksa, orta
ya bir namus dav~sı çıkarırdı; -aslında ise ce
miyetin bütün kudsi kıymetleri,· kendisinde 
çokdan sılinmiş, gitmiş bulunurdu. · 

-. Perçem, zülüf salmak, yalın ayak, sine · 
uryan dolaşmak, levendane çalım; fesi, külahı 
kaş üstüne eğmek, yalın ayağında yemeni, 
kundura varsa, paça sıvayub topuk göster
mek, elinde, şakağında, kulak ardında bir çi
çek bulundurmak;_ ceketi, camedanı giyme
yüb omuza atmak, kuşağın bir ucunu yere 
doğru sarlr.ıtmak, kuşakdan bıçak göstermek, 
yalın ayak_dolaşdıği halde bir parmağında, ne 
bahasına olsa da bir elmas, yakut, zümrüd yü
zük bulundurmak; ve meyhanede ağasına sa
kilik bıçkınlık icablarındandı; herhalde Bıç
kın, makbul genç değildi, fakat «bıçkın meş
reb» güzel gençler, ·divan edebiyatının kalen-

. der şairleri tarafından daima övülmüşlerdir 
biz bwıa «hakiki bir bıçkın olmaları da asla 
temenni edilınemişdir» diye ilave edebiliriz. 

Elimizde, geçen asır sonlarında yazıldı
ğını tahmin · etdiğimiz __ manzum bir bıçkın 
tarif namesi vardır; gençlere nasihat yollu 
yazılmış ve Cemiyet ilmi bakımından kıymetli 
bir vesika olan bu manzume şudur: 

DER VASFI BiÇKiN 
Sartı evvel şu 'ld Şehir Uşağı 
Onbeş iistünde otuzdan aşağı 
Şartı sini ar . ve namus olmaya 

Şartı salis asi aııa babaya 
Şartı rabi sırım gibi hem çalak 
Şartı ha.mis ola gaayetle. bibak 
Kaş göz yerinde ola altıncı şaı1; 

Me:l'tuıı ola göreıı er Ue avrat 
Ola hem vücudu özürden salim 

Diyeler ona Yusuf misalim 
Yedinci şart mey nuş ide ruz ü şeb 
Saki ola meclisde ol şekerleb . 
Bir şart dahi şakird ola 'bir eyyam 

Tahsil ide bir nice ııaksi plyam 
Dahi. üstıid oldukda şakird bula 

Bir tazerü servi dilaram ola 

Şarb diğer tiz el ata hançere 
Hem destıııdeıı bıçak düşmeye yere 

Dahi merdllk davasını gütmeye l 
Hasmı kıwi olan yere gitmeye ' 

Kabadayı görüııe o daima 

Ariyet ldsvcdlr iistüııde aınnıa 

Kalyoncu bıçkın 

(Resim; Sabiha Bozcalı) 
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rcrçemi kakülü kül_ahdan taşa 
H::'t budur yaraşuk o şahin başa 
Beiiııcle beş arşun ola kuşağı 
ı,;::ı.rh urur yürürken şalvarın ağı 
Sinesi küşade sayf ile şita 
Vakılbaş memeler görünsün hatt,a 
Baldır .çıplak ola itlik nişanı 
n:,,m ayağı yalın olmakdır şaııı 
Ü'q;elerin basub göstere topuk 
Şaalıdır topuğun pek vuran kopuk 
I\:1hvehılııe mesken meyhane mekan 
:CJyaım şitada hamamda külhan 
.\cfonıiyet şanın heder etmişdir 
Nefis havası ralıine gitmişdir 

,'-asib ola hidayet ol güınralıa 
'l'övbe ide geçmiş cümle giinıiha 
Ey oğul sen emrin tuta gel Hakkın 
Ay ağın uydurma bıçkına saltın 
Çı~:mayasın ana baba sözünfüm 
Nul"i .iman silinmesin özünden 
Bakıra çıkarma altun adım 
Tkdef etme lanete ecdadını 

Bıçkın, memleketim.izde İstanbu
. '.a mahsus bir tipdir, bu kelime de 
yr:lnız İstanbul ağzında kullanılmış
d.ır. Yukarıdaki ma.pzumenin ilk mıs
rfanda bıçkını «Şehir Uşağı» olarak 
göstermesi yanlışdır; bıçkını pek gü
zel tarif eden şairin, bu tabir ile_ bıç
k:n tipinin ancak İstanbulda y-etişebi
;eceğini kasdettiği söylenebilir. Zira 
İ::itanbula köpre yaşlarında iş için gel
miş bekar uşakları -arasından bıçkın
lık yoluna sapmış gençler pek çokdur. 

· Bilhassa yeniçeriliğin . son devrinde 
İ!:.tanbulun -Ba_ğçekapusu, Yemiş İskelesi, 
Tahtakale, .Küçükpazar, Kumkapusu, Saraç- . 
Lıne, Gedikpaşa, Yedikule, Üsküdarda Bala
ban İskelesi, Kasımpaşa, Çeş:tnemeydanı, Top
hane, Fındıklı, Salıpazarı bekar uşağı yatak
ları, bıçkın oğlı;ı.nları ile meşhur semtı.E;!rdi. Bu 
arada da Tersanenin kalyoncu bıçkınları pek 
.:1 · ·.mlı idi. 

İkinci Abdulhamid devrinde de bıçkın 
gençler, son nesil olarak pek çoğalmışdı. O 

. dcv:ı;in« Ceridei Mahakimi Adliye»· ve «Ceri
cfoi Mahakimi Askeriye:» gibi çok kıymetli 
~rnynakları bıçkın gençlerin v'ukuuatı ile dolu
chr. O zamanların gençliğin{sarmış olan tu
lumbacılık hevesi, bıçkınlığa açılmış geniş bir 
kapu olmuşdur. 

• 

Bıçkın Oturuşu 

(Resim: ·Sabiha Bozcalı) 

bir nevi bıçkınlıkdır. Yanıldığımızı zan etmi
yoruz, «ekzistansiyalist gençler» de bıçkının_ 
kibarıdır lar. 
_ Üskudarlı 1!alk şairi Vasıf Hoca merhum 

da bize tevdi ettiği bir notunda şunları yazı
yor: 

«Pek çok bıçkın ve bıçkın meşreb ,.genç 
gördüm, tanıdım. Hatırlıyabildiklerimin isim
lerini, bilebildiğim kadar da hal tercemeleri
ni, bir kaçının da saklanmış resimlerini An
siklopediJnize vetiyorum. Kimi tövbekar, ki
mi rahi isyanda alemi bekaaya göçüp gittiler, 
cümlesine gariki rahmetler, Tarın gafur ve 
a.--ahimdir. 
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Bıçkın, arada mühim farklar olmakla be
raber fransızların «Apache = Apaş» ıdır. Za
manımızda kullanılan «asi gençlik» tabiri de 

«Tanıdığım bıçkın meşreb gençlerin için
de timsali üfet ve ismet ve güzellikde afeti 

. devran ve hem tulumbacılıkda da bir tane 
Toygarlı Rizadır ki pek sevdiğim nilri didem 
idi, eğer bu günahkarın rahi müstakimi gös
terir nasihatleri olmasaydı onun altun adı da 
bakır olurdu. Bir gece yangına giderken o 
arslan yavru~;u Paşalimanında hammal kürd 
Davudun hançeri gadri ile şehid edildi; kab
ri pür nur, makaamı Cennet olsun (B.: Riza, 
Taygarlı). 

«Vatanımız Üsküdarın bir bıçkın meşreb 
genci de tersaneli İsmail Hakkıdır, bir ima
mın oğlu idi,. «İmamın İsmail» de derlerdi, 
kadrü kıymetini bilmedi, nasihat dinlemedi, 
bi; ~ofu adamın oğlu olduğu halde akranı ol
mayanlarla gezip tozma9-an, meyhanelere git
meden, ökçe basup paça sıvamadan, fes kena
rından kakül, perçem • çıkarmadan, şakağı 

na çiçek takmadan, hulasa hep l;ıoş nümayış
den kanunlar tarafından tutulur, dayağı yer, 
hapse girer, firar eder, yakalanırdı; gençliği
ni güzelliğini heder etti. Şu semai, şiirlerini 

«Berki» mahlası ile neşretmiş Üsküdarlı Göz
luklu Nuri Bey tarafından onun hakkında ya
zılmışdır: 
Geçen bir meşrebi bıçkın bana nazü eda. itdi 
Süzüb mahmuri çeşmln aklı başdan cüda itdi 
Tebessüm hezar cilve dökerek merhabi itdi 
Şerınsarı'i.ne sultı\nım kelıima, ihtida. itdi 
Gülüşüb oynaşub hakkaa bu gönlüm pür safa itdi 
Öpüşüp koklaşub şô.hnm o dem zevkü geda . itdi . 
Yemiş elma Amasyada kızarmış lehleri gaayet 
Aceb Orduda mı kırmış neden fmdıcılık Adet 
Atar şeftaliden taşlar muhaldir eylemek ta.ket 
Gülüşüb oyn~şub Iıakkaa bu gönlüm pür safa. itdi 
Öpüşüb koklaşub şô.hom o dem zevki geda. itdi 

«Üsküdarın namlı bıçkınlarından biri de 
Kozlucalı Tahir idi. Balaban İskelesinde. he
zele güruhundan Laz Mehmedin kahv.ehanesi
ne çırak diye getirip teslim ettiklerihde yü
züne bakılamayacak kadar dilber ve gaayetle 
masum bir çocukmuş,. ben o devrini bilmem, . 
Kozlucalıyı tanıdığımda bütün Üsküdarlının 
yaka silkdiği · bir itti, ben onbeş yaşlarında 
idim, Tahir yirmilik yakışıklı bir 'gencdi. O 
zamanlar herkes fotoğraf çıkaramaz, çıkaran
lar da fotoğraf hanelere giderdi; Laz Mehmed 
fotoğrafcı getirtmiş, dükkanının önünde, Koz-

lucalı Tahir hançer besedt, bıçkını ile bera
ber resim çıkartmış, bu resmi de çerçivele
tip kahvehanesine asmışdı. İbretle temaşaya 
değerdi; elin gül gibi evladını, eline hançer 
vererek şerirliğe teşvikden üstün şenaat ve 
mel'anet olmasa gerek. 

«Zamanımızda şantaj deniliyor, Laz Meh
rned çırağını ileri sürerek pek çok kişiden bü
yük paralar sızdırmışdır ki işte bıçkınlık bu
dur. Oğlan yıllarca yalın ayak, sine uryan, ka
kül, perçem havasında yalancı nümayiş ile 
sürtmüş durmuş, Laz Mehmed de sandığa al
tın istif etmiş ise de Kozlucalı Tahir sonra 
bunları Lazın burnundan fitil fitil getirdi. 
İşittiğimiz vak'a şöyledir, Laz bekar, kahveha
nenin üstündeki odada yatar, artık otuz yaşla
rına gelmiş Tahiri bir behane bularak yanın
dan uzaklaşdırmağa karar vermiş, evvela oğ
lanın yatağını kendi odasından kaldırtıp kah
ve peykesine indirtmiş Tahir de· işin far.:. 
kında, pençesi ustasının bileğini bükecek ha.
le gelmiş; evvela bir arzuhalciye giderek_: 
«Çırağım Kozlucalı Tahire yanımda çalışdığı 
şu kadar senelik hizmetinin hakkı olarak yüz 
altın verdim» diye bir sened yazdırmış, son:
ra Lazıp odasına bir anahtar uydurmuş, saba~ 
ha karşı ustası derin uykuda iken içeri girip 
yatakda göğsüne oturmuş, hançeri gırtlağına 
dayamış, yastık yatak altından silahlarını al
mış, sandığı açdırmış, yüz altını alarak sene
de parmak bastırmış; Laz M.ehmed de yabana 
atılır adam değil ama altmışını aşkın, Tahir 
ise otuz yaşında zehri kaatil. İşte bu da bir· 
.bıçkın işiqir. 

«Bu vak'adan sonra Kozlucalı Tahir töv-. 
bekar oldu, bir manav dükkanı açdı, namusu 

. ile geç-indi. Laz Mehmed Tabiri vurdurmak 
için çok çalışdı, eski bıçkını pusuya düşüre
mediler, Mehmed kahrından öldü, Kozlucalı 

Tahir ise çok yaşadı. Son zamanlarında uzun 
boylu iki büklüm, sakalı matruş, pos bıyıklı, 
daima haki renkli çuha giyer, fesine ağabani 
sarar, munis bir ihtiyardı, görenler bir vaktm 
bıçkını olduğunu aslaa tahmin edemezdi. 

· «İstanbul Ansiklopedisinin vesaiki ara
sındaki manzum bıçkın tarifnamesi bana çok 
tesir etti, şu Kozlucalı Tahirin ahvali için ben 
de bir·destan yazayım dedim: 

ı. Adet edeb erkam 
. Önce bir Hak selaini 
Okuyorum meydı\tıı 
Moruk dinle kelamı 
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3. Güzel Allahım sever 
Derler diim güzeli 
Bu kulunu halk eyler 
Düzgün ayağı ell 

3. Kaşım gözüm yerinde 

Albenim var letafet 

Çıkdın günün birinde 
Karşıma ey bed tıynet 

4. Çeküb bin dereden su 

Sensin aklımı çelen 
N4mus iffete pusu 

Kunıb beni düşüren 
5. Tı\ze filiz oğlandım 

Sen yapdın bıçkın beni 
Öpdüm n4rına yandım 
Kesilesi elini 

&. Kandım ustamdır dedlıu 

İtlikde namlı adıİı 

Acemiydim toy ldlıtı 
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Bıçkın Kozlucab Tı\hlr ile Kahveci Lı\z Mehmed 

(Sabl~a Bozcalımn Kompozisy'on.u} 

Tepe teı,e kullandın 
7. O güzel altun adım 

Bakıra çıkdı heman 
Uydurdum sana adım 
Kötü yolda daltaban 

8. Kahve hamam külhanı. 
Bıçak usturpa kama 
Gevreterek imanı 

Pençe attın yakama 
9. Nice mı\sum bigünak 

Gördü benden cefı\yı 

Göz yaşları Ah ü vah 
Sardı ben mehlikaayı · 

ıo. Neler yapdırdın neler 

. Yağdı üstüme lı\n.et 

Hamamlar meyhAneler. 
Hara.o verdi bi nılnnet 

ıı. KepAze yağlı kara 

Rezlllerln serbAzı 

N4musu yok bir ı,ara 
Oldum uyuz bir tazı 

12. ŞebAbetle hüsnü an 
Harcandı müft yerine 

Zorbalık yalan dolan 
Sil kasab .süngerlne 

13. Kemiğe geldi bıoa,k 

Hem aklım da başıma 
Yalnayak kayış bacak 
Basdım otuz yaşıma 

14. Kapuna it bağlasan 

Bir kemik atarsın be 
At katır eşek alsan 
Yemle doludur heybe 

15 Köle miyim, esir mi 

Aç çıplak koşdur beni 

Kullanmayım ellınf ı• 
Sökerim ciğerini 

16. Oskly:t uçlan dayı . 

Çıkmasın bir maraza 
Sen aldın aslan payı 
Ağız açdım poyraza 

17. Alayım son haracı . 
s~n üstadım · inorukdan 
Varsın azıcık acı 

Olsun şarab kornkdan 
ıs. Otur gel şu hesüa 

Aç kara kıl keseyi 
Canın değilse' caba 

Gözetfrsin enseyi 

19. Yüz altın bir tahtada 

. Say dayım şıkır şdm 
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Sap olswı bir baltaya 
Bıçkın kalaysız bakır 

20. İdüb tövbe istigfar 
Secdeye koyam yüzüm 
Sığındığım bir Gaffar 
Hikayet ister özüm 

21. Narı cahim yakmasun 
Atam tavkı laneti 
Olam azabdan masun 
Muhammedin ümmeti 

İkinci Abdülhamid devrinde en namlı 
bıçkın tiplerinden biri azılı kaatil Bıçakcı 

Petri'dir, ki şerir delikanlı o zamanın en ünlü 
kantocu yosmalarından Peruz'un pek körpe 
çağlarında belalısı idi (B.: Petri, Bıçakcı; Pe
ruz). Bir ara Petri Kuledibi kızlarından Mari
ka adında bir yeni metres edinmişdi; zabıta 

tarafından şiddetle aranan Petrinin Marika 
ile münasebet tesisi, bir gönül alakasından zi
yade kendisine sığınacak bir yer bulmuş ol
ması idi. Peruz ise bir akşam sahnede sözde 
bıçkın üzerine bir kanto söyleyerek Petri'nin 
yerini zabıtaya ihbar, etmişdi; şerir yine tu
tulamaJ?lıŞ, Peruzun genç kız kıskanclığı ile 
yapdığı ihbarı da af etmemiş; Peruz, muhak
kak birgün katledilmekden o sıralarda Petri
nin .kefalonyalı can düşmanları tarafından öl
dürülmesi ile kurtulmuşdu. Maht.ıd kanto şu
dur: 

t 

Hıçkınım ben yamanım 
Var mı yam bakan imanım! 
Gacoların peşinde gezerim 
Bıyık burar göz süzerim. 
N l'rde akşam orda sabah 
Hara'c alır gezerim; 
Zira bıçkm bekarım 
Kimde iş var çakarım. 
Oalatada kahve hamam 
; 

Meyhane balozlar bittamaın 
Harac verirse bıçkına 
.Bıçağımı koyarım kına, 

Aldığım paraları· paraları 

Veririm gece kumara, 
Yine olurum' cebi delik maskara. 
Kumarda yemez kapdırmazsam 

· Marikamın evinde kurlar masam 
Ala mastika düz rakı 
Mezem de al yanak, gerdanın akı · 

Marikaııın aşkına çakarım ama 

Elimde tabanca yenimde kama 
Kuledibine · de varmalı varmalı 

Gece Marikamda kalmalı kalmalı 
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Yosnıa Marikanı körpeden körpe 

Kulağma takdım elmas küpe 
Severim bıçkınları aman aman gel 

Bıçkın Petri cümleden güzel!. 

İSTANBUL 

BIÇKI SOKAĞI - Şehremininde Melek
hatun Mahallesinin sokaklarından; Selmana
ğa sokağı ile Mevlanekapu Caddesi arasında 
uzanır; Vak'anüvis sokağı, Çıngırak sokağı, 
Mimaracem Camii sokağı ve Dutlu bakkal 
sokağı ile kavuşakları vardır. Bir araba rahat 
geçebilecek genişlikde ve kabataş döşelidir. 
Selmanağa sokağı tarafından gelindiğine gö
re, sola sağa iki kavis çizer, birer katlı ahşab 
_ve kagir evler arasından geçer Çıngırak soka: 
. ğı ile dört yol ağzı yaparak kesişdiği noktada, 
sağda bir açıklık vardır ki bayram yeridir. 
Daha ileride yüksek taş bilezikli bir kuyu gö
rülür, üstü çimento ile kapatılmışdır. Dutlu 
bakkal sokağı kavuşağından sonra, Mev lane
kapu caddesine kadar iki yanı tamamen ahşab 
evlerdir, eski İstanbulun tipik bir köşesidir. 
Bütün sokak boyunca kapu numaraları l,-61 
ve 2-60 dır (Mayıs 1961). 

Hakkı Göktürk 

BILDffiCIN - Hem · lezzet, hem spor 
hem de eğlence bakımından İstanbulun çok 
sevdiği bir muhacir kuşdur. Rusyanın Ukray~ 
na havalisinde ürer, ve ağustosun onbeşine 

q.oğru sıcak memleketlere hicret eder; mem
leketimiz onun yol uğrağı olduğu için bu mil
yonluk, belki de milyarlık hicret kervanları 
sahild,e yahud sahile yakın yerlerde mola ve
rirler. Bu mecburi tevakkuf onun için felaket, 
bizim için ise nimettir; çünkü o, çölde Beni is
raile gönderilen selvi kuşu gibidir. Deniz aşı
rı yerden geldiği için ekseriya sert · rüzgarlı 
yağış havalardan istifade eder, denizi geçtik-· 
den sonra, sahile bitik bir halde gelir. Havayı 
kollayanlar onu avlamak üzere sahilde ağlar 
hazırlamışlardır. Yüzlerce, binlerce bıldırcın 

· bu ağlara vurudar, diri diri yakalanırlar. Da-
ğılanlar ve yayılanlar da tüfekle, atmaca ile 
,,e türlü şekillerde avlanırlar, fakat en zevk
lisi güzel ferması ve aportu olan zagar iledir. 

Bir kitabda okuduğuma göre bıldırcın sü
rüleri Akdenizi geçerken bir yelken gemisine 
konmuş, belki de avcu palavrasıdır, sürünü:q. 
ağırlığı gemiyi batırmış. Yalnız, uçamaya~ak~ 
kadar yorulduğu zaman denize konduğu,. ve 
kanadının birini açarak yelken gibi kullandı
ğı' muhakkakdır, hatta, «Uzviyeti yaratan ih
tiya~dır» kaanunu ile bıldırcı_nın mini mini 
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parmakları arasında gaayet ince zar gibi bir 
yüzme uzvu olduğunu da söylerler. 

Bıldırcının kekliğe benzeyen tarafları 

vardır. Yalnız aralarındaki fark birinin muha
cir, diğerinin yerli olmasıdır. Mesela ayni 
yere yumurtlarlar, ayni gıda ile beslenirler. 

Erkek bıldırcın yavrularla' hiç meşgul ol
maz; onları yediren, gezdiren, yetişdiren di
şidir. Erkek kendi aleminde münzevi yaşar, 
çiftleşmek ihtiyacını duyduğu zaman dişisini 
bulur.· Dişi bıldırcın bir yavru makinası gibi
dir. Eskiler, yeni evlenenlerin zifaf gecesinde 
odaya bir bıldırcm koyarlarmış. 

Erkek bıldırcın çok döğüşgen olur. Eski 
Yunanda horoz döğüşü gibi bıldırcın döğüşü 
de yaparlarmış. Buharalılar hala uzun yen
İeri içinde döğüş bıldırcını taşırlar. 

Namlı azeri şair Ali Razi'nin bir mahbu
bu medih yolunda yazdığı aşağı_daki kıt'asın
da zikredilen. bıldırcının da bir döğüş bıldır
cını olduğu bellidir: 

Gümüş hançer belinde 
Bıldırcını elinde 
Kızıl boz oğlan gerek 
Horoz göz oğlan gerek!. 

Bildırcın yavruları, çil keklikler gibi da
ima toplu halde bulunmazlar, kendi kendile
rini besleyecek hale gelince anaları onları bı
rakır, yavrular da kendi hayatlarını yaşamak 
üzere dağılırlar. 

Bıldırcın sabahın erken saatlerinde açık
da, öğleyin sıklıkda bulunur. Sokulması ve 
vurması en kolay avdır. Bir avcu, tüfenginin 
tokacını doğru tutmayı biraz bilirse otuz kuş
da mutlaka onbeşini vurur. 

Bıldırcın köpek yaklaşınca siner, iki adım 
önünüzden kalkar, uçuşu sert değildir, inhi
na yapmaz, dümdüz uçar, rüzgar şiddetli ol
duğu zaman nadiren bir zikzak yapdığı da 
vardır: Vurulmazsa gider, bir yere konar, av
cu yerini tayin eder, buna «marke» derler, o 
noktaya gidtp tekrar kaldırmak mümkündür. 

Bıldırcın kalkdığı zaman otuz adım kadar 
bırakmalı, ondan sonra tetiğe dokunmalı, ya
kın atılırsa parça parça olur. 

Bıldırcını çok bir saha bir av meraklısı 
için dünyanın en büyük eğlencesidir. Bazan 
iki kuş birden kalkar, ve avcuya duble yap
mak, yani evvela birini, sonra diğerini vur
mak imkanı verir. 

Bıldırcın çok düşerse buna avculuk ıstı

lahında «curnata» derler. ];3öyle zamanda kö-

pekle avlamağa lüzum yokdur, her tarafdan 
üçer dörder kuş kalkar. İyi avcular böyle 
günde irisini ve semizini seçip · atarlar. Bir 
curnata günü 300 den fazla kuş avlayanı bili
rim. Av yerine yakm olanların palaskada fi
şekleri bitip eve dönüp yeniden fişek aldıkla
rı vakidir. 

Bıldırcının düşeceği yerler pek belli ol
maz. Fakat İstanbul civannda en çok Anbar
lıya düşer (B.: Anbarlı). Bu itibarla bıldırcın 
mevsiminde İstanbulun zengin sınıfı çadırlar
la Anbarlıya giderler, gündüz avlanırlar, ak
şam sofraları kurulur, kilerciler envai meze
ler ile sofrayı donatırlar, bir yandan içilir, 
misafir gelen musiki meraklıları saz alemleri 
yaparlar, usta aşcı:lar nefis yemekler pişirir
ler. Ava meraklı olan da olmayan da bu alem
lere iştirak eder. Bazı akşamları büyük poker 
partileri yapılır. Oraları bayram yeri gibidir. 

Zenginlerin birer de aylıklı avcubaşıları 
vardır. Onlar fişekleri doldururlar, köpekleri 
terbiye ederler, ve hepsi de kuşun nerelere 

. düşeceğini ha.vaya göre takdir .etmesi,ni bil
dikleri için efendilerini çına göre avlandmı::
lar. 

Böyle· av alemlerinde, geçen asır sonla
rında, Hicaz valisi Ratib Paşanın oğlu Salih 
Bey ön safda gelirdi. Salih Bey Anbarlıya gi
dince çok sevdiği Amedci Kıbrıslı Asaf Beyi 
mutlaka beraber götürür, rahmetli B:orazan 
Tevfik de bu meclislerin tuzu biberi olurdu. 
Asaf Bey gaayet tatlı adamdı; şaka kaldırdı.:
ğı ve İstanbula dönmesini istemedikleri için 
ya pokerde bütün parasını alırlar, yahut da 
uyuduğu zaman para cüzdanını aşırırlardı. 

Bir gün bana : 
___:_ Beni onparasız bırakdılar, dönemedim, 

kaldım, o gece yatağımı da cebhane sandık
larının üstüne· seırmişler, düşün bir kere, ak
si gibi yatakda"sigara da içerim, berhava ola
cakdım .. · diye anlatmışdı. 

Avcubaşılar paşalarının, beylerinin key
fine göre hizmet etmesini bilirlerdi. Mesela 
istanbulun en tanınmış avcularından Dolay
balı Kocabaş İsmail, bana, Abraham Paşanın 
avcusu olduğu zamana aid bir vak'a anlat-
mışdı: . 

«Abraham Paşa tabanca ile kırlangıcı vu
racak kadar nişancı, ve elinden uçarla kaçar 
kurtulamayacak kadar da iyi· avcuydu, beni 
yanına aldıktan sonra ava ilk defa beaber çılt
dık, meharetimi göstermek için fırsat kollu-
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yordum, birbirimizi görmüyorduk, birden bir 
tüfenk patladı, paşa bağırdı: 

- İsmail a vu!. (Avculukda "a vu" de-. . 
mek, "av sana geliyör, dikkat" demektir). 

«Paşa tavşanı kaçırmışdı, hemen tüfengi 
doğrulttum, ateş ettim, tavşan yuvarlandı. 

Paşa seslendi: 
- Vurdun mu İsmail? 
- Vurdum paşam .. 
- Getir bakayım ... 

rak: 
«Köpeğin getirdiği tavşanı aldım, uzata-

- Buyurun.. dedim. 
«Aldı, bakdı, kaşları çatılçlı: 

- Ama fena vurmuşsun hayvanı!.. 
«Şaşırdım, fakat paşanın miz~cını • anla-

Aim. Ondan sonra paşa bir tavşan daha ka
çırdL 

- bmail a vu! .. 
«Boşa bir el attım. 
- Vurdun mu İsmail? 
- Vuramadım paşam!. 

...,... Hay kerata!. bana da o işi yapdı! .. 
«Elini cebine attı, bana bir altın verdi. 

Ondan sonra paşanın kaçırdığı avı vurma
dım>. 

Bıldırcın, mübalağasız söylüyorum, av 
etlerinin en nefisidir. Umumiyetle ıskarası, 
gratinesi, pilavlısı meşhurdur. Fakat bir de, 
büyük bir bostan patlıcanını ortadan keserek 
içine iki tane bıldırcın koyarak fırında pişiri
leni vardır ki ·lezzetine doyum olmaz. Patlı
canlar, bütün yağı çekdiği için bıldırcının 
kendisi kadar leziz olur. 

Refi' Cevad Ulu-Nay 

BILDIBCIN' - İstanbulun haneberduş 

pırpırıle:ır ve külhaniler argosunda körpe ka
dın, kız; Ferid Devellioğlu «Türk Argosm, 
adlı eserinde: «kısa boylu, etine dolgun kadın 
veya kız» diyor; unutmamalıdir ki İstanbul 
külhanileri böyle kadının kartına «Bıldırcın» 
demez, bilakis uzun boylu, narin, fakat dilber 
ve körpe bir yosmaya «Bıldırcın» der; misal: 

İki yük arabacısı mahalle kahvesinde ko
nuşur: 

- .Şu· moruğu gördünya... dün placa 
(plaj) gidiyordu, yanında bir bıldırcın vardı, 
taş bebek! .. 

Bn:.DIRCIN KANTOSU - İkinci Sultan 
Abdulhamid devri sonlarının en namlı kan
. tocu yosmalarından Peruz Hanımın rAst ma
kaamından söylediği bir kantodur. Baldırı 

çıplak kaldırım 'kabadayısından toy beyzade, 
paşazadelere varınca tutkunları pek çok olan 
Peruz Hanıma, ki Galatanın batakhane-tiyat
rolarının sahnelerine henüz 15-16 yaşlarında 
iken çıkmağa başlamış idi, o körpelik, tazelik 
çağlarında «Bıldırcın» diyenler, güftesi adet! 
bir rezalet olan bu kantoyu çılgınca alkışla
mışlardı. Avami zevk yoksulluğunu gösteren 
sefil vesikalardan biridir: 

Gördünüz mü benim 
Cılı bılı cılı bılı cılı bılı cılı bılı 

Cılı bıldircım mı? .. 

U çdu elimden, 
Cılı bılı cılı bılı cılı bılı cılı bılı 

Aman düşmesin avcu eline. 
Gördünüz mü söyleyin.iz? 
Cılı bılı bıldırcını?! 

Cılı bılı cılı bılı 

Biıdırcınlamışlar mı? 

Cılı bılı cılı bılı 

Bıldırcmlatmışlar mı? 

. Cılı bılı cılı bılı ... 

BmoN (Jean de Gontaut, de) - (1553-
1610). Fransa krallığını Osmanlı İmparator
luğu nezdinde temsil eden ve İstanbul'.da öle
rek burada gömülen Fransız elçisi. Fransa'nın 
güney kısmında Dordogne · eyaletinde Biron 
malikanesinin sahibi eski asil bir aileye men
sup olan François de Biron'un ailesi mensup
ları içinde Fransa tarihinde hayli şöhretli 

kimselere rastlanır. Fransa mareşalı, Armand 
de Gontaud de Biron (1524-1592) büyük bir 
sadakatle Henri IV ün hizmetinde çalışmış, 

oğlu Charles de Biron da başlangıçda _Henri'
nin en yakın adamı olmuş, hatta bu yüzden 
kral Biron arazisini baron'lukdan duc'lüğe 

yükseltmiştir. Kahraman bir kumandan ve 
usta bir elçi olan Charles de Biron, kralı de
virmeğe teşebbüs etmesi üzerine 1602 de idam 
olunmuştur. Fakat her şeye rağmen bu büyük 
aile ile kral Henri IV arasındaki sıkı bağlar 
devam etmiş, ve aynı aileye mensup Jean, 
aynı kral Henri tarafından 1604 yılı sonların
da_ elçi olarak İstanbul'a gönderilmiştir. On
birinci elçi olarak 5 Ocak 1605 de İstanbul'a 
varan De Biron, burada ancak beş sene vazi
fe görebilmiş ve kral Henri IV ün 14 mayıs 
1610 da bir suikast sonunda ölmesi haberinin 
gelmesi üzerine büyük bir teessüre kapılarak, 
Galata'da Saint Benoit kilisesine gitmiş ve 
burada üç gün süren matem ayininde hazır 
bulunmuştur. Elçi,. bu ayin.den pek kı$a bir 
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süre sonra İstanbul yakınındaki kaplıcalara 
gitmiş (Yalova?) fakat eyl_iil başlarında bura
dan hastalanmış olarak dönmüştür. Çok uzun 
süren fievr, zaten pek genç olmıyan elçiyi 
iyice yıpratmış ve 29 gün yattıktan sonra 12 
Ekim 1610 gecesi De Biran ölmüştür. Büyük 
bir cenaze töreni ile cenazesi kaldırılan elçi, 
Galat~'daki Saint Benoit (bk. Saınt Beno
ıt) kilisesinin Ste Anne şapelinin mahze
nine gömülmüştür. Hayli süre sonra yine İs
tanbul'da Fransa devletini temsil eden 29. 
uncu elçi Comte de Saint-Priest, 1773 de Bi
ron'un mezarını tamir ettirdikten başka, her
halde yerde olduğu için üzerindeki yazıları 
silinen mezartaşını yeniletmiştir. \ 

İlk mezartaşı, Biron'un yanında elçilik 
sekreteri olan Louis Gedoyn tarafından yap
tırılmıştı. Görevle Paris'de bulunduğu sırada 
ölüm haberini alan Gedoyn, ancak 1623 de 
Haleb'e konsolos olarak tayin edildiğinde İs
tanbul'dan geçmiş 12 martdan 6 temmuz 
1624'e kadar burada kaldığı dört. ay zarfında 
eski elçisinin mezarına bir taş koydurmuştur. 
Gedoyn bu işi hatırat ve mektubunda etraflı
ca anlatmaktadır ki, bunlar da elli yıl kadar 
önce yayınlanmıştır (bk. A. Boppe, Journal et 
Correspondance de Gedoyn "le Turc", Faris 
1909). 

Saint Benoit kilisesindeki Sainte Anne 
şapelinde bugün güçlükle okunan latince 
mezartaşında şu yazılar görülür: 

D. O. M. 
ll,L. ET EXCELL D. D. JOANNI 

de GONTAUT DE BmON 
BARONI DE SALIGNAC REGIS 

CBRISTIANISS~ APUD IMPERATQREM 
OTTHOMANUM ORATORI TUMULUM 
HUNC sms SUMPTIBUS FACIENDUM - . 

CURA VIT LODOVICUS GEDOIN 

BENEFICIORUM ACCEPTORUM MEMOR 
OBIIT NATUS ANNOS LVII DIEXD 

OCT. ANNO MDCX 

tercümesi: 
Salignac Baron'u ve Hıristiyan ~l'm 
Osmanlı Sultanı nezdindeki elçisi 
Çok şanlı ve şöhretli senyör Jean 

de Gontaut de Blron'un 
kendisine karşı gösterdiği yakın 

ilginin bir şükran borcu olarak i 
Luofs Gedoyn kendi parasından bu 

mezarı yaptırdı 

Vefatı .57 faşında iken 1.2 Ekim 

1610 da vuku buldu. 

Saint Priest tarafından ilave olunan yazı ise: 
BOC PIETATIS MONUMENTUM 

ANTEA DELETUM iN PIGNUS 
AMORIS REN OV ARI JUS iT· 

ILLUS ET EXCELL D D FRANCISCU8 
EMMANUEL DE GUIGNARD 

DE ST PRIEST EQUES 
NOBILISsmus, REGIS GALLIARUl\J 

AD EAMDEM AULAM 
IMPERATORIAMLEGATUS 

ANNO DNI MDCCLXXllI 

tercümesi: 
Bu mukaddes hatıra harap olmuştu ki 
çok şanlı ve şöhretli senyör Françols 
Emmanuel · Guignard, çok asil şövalye De 
St Pries Galya kralının aynı 
devlet nezdindeki elçisi, müteveffaya 
karşı sevgisinin bir alimeti olarak 
onu yeniletti. 

Sene 1773 
Mezartaşında ayrıca Biran ailesinin asalet 

arması da bulunmaktadır. Biron'un mezarı ve 
ölümü ile ilgili notlar, İstanbul'da Staıııboul 
gazetesini yayınlayan Regis Delbeuf tarafın
dan önce gazetede sonra da kitap halincie ya
yınlanmıştır. (bk. R. Delbeuf, Ambassadeu.rs 
de France morts a Constantinople, Istanbul 
1911, s. 16-35) . Semavi E Y i C E 

BIYIK- Üst dudağın üstünde çıkan kıl
lar (Türk Lugatı). 

Yüze yaraştırılmış muhtelif şekilleri olan 
bıyık, asırlar boyunca İstanbiılun günlük ha-_ 
-yatında, sadece sahibinin zevkine bağlı kalma
mış, onun içtimai mevkii bakımından da bir 
mana üade etmişdir. Evvela şunu kaydede
lim ki havas ve ricalin bıyık kesimi ve terbi
yesi, avamın bıyıklarından farklı olmuşdur. 

Asrımız başlarında 1918 - 1919 yıllarına, 
yani Birinci Cihan Harbi sonu~a kadar; biz 
garb Türklerinde bıyık erkeklik -alameti bilin
miş, ve asla kesilmemişdi; delikanlılar, :ı.cti
mai mevkilerine göre bıyıklarının şekli ve 
terbiyesi ile pek titizce meşgul· olmuşlardır, 
Hatta yaşları küçük olduğu halde boyca ser
pilmiş erkek çocuklar, kız gibi tüysüz dolaş
maktan hicab duyduklarından, bıyık kılları
nın bir an evvel bitmesi için, bıyık yerlerine 
bir takım yağlar, mesela fındık yağı sürmüş
lerdir. 
j Bıyıkdan sonra biten sakal, genç yüzün-

de bir müddet tıraş · edilmiş,- sakalın salı veril-



mesi, bir dua, dini merasim ile olagelmişdi 
(B.: Sakal: Sakal Duası). 

Yukarıda tesbit ettiğimiz tarihe kada,r 
bıyığın kazınması ağır bir hakaaret idi; Yeni
. ç.erilik devrinde İstanbul un bazı zabıta amir
leri hırsız ve uygunsuz gençlerin bıyıklarını 

kesdirirler idi, bunlar, serbest bırakıldıkları 

halde, bıyıkları bifüp eski halini alıncayH ka
dar cemiyet içinde dolaşamazlardı. 

Mahbub oğlanların bıyıklarının belirmesi 
ve delikanlı yanaklarının tüylenmesi, as1rlar 
boyunca divan şairlerine zengin bir mevzu ol-
muşdtir (B.: Hat>. .,, 

Bir oğlanın, bünyesine göre, J6-17 yaşla
rında, hazan daha erken, üst dudağının üstün
de ilk bıyık tüylerinin belirmesine «bıyığın 

terlemesi» denilir: · 
«Kaşımın gözümün yerinde, elimin ayağı

mın düzgün olduğunu, İstanbulda ilk gece
min geçtiği Tophanede Zehir Mehmedin sa
bahcı kahvesinde öğrenecekdim; beni Erzin
candan getiren posta tireninin üçüncü mevki 
vagonundan Haydarpaşa Garına ayak bastı
ğım zaman, bütün eşyam, içinde, taşlaşmış 
bir • peynir topakcığı ile ekmeğimin son kuru 
parçası; bütün param da onbeş kuruşdu; on 
altı yaşlarında, bıyıkları yeni terlemiş toy 
bir oğlandım» ( Ali Keşişli, Hatıralar ve İti
· raflar). 

Eskiden hiç tüysüz, yahud bıyıkları he
nü~ terlemiş oğlanlara «şahı emred» denilir
di (şah = genç; emred = tüysüz); yeni bı
yıklanmış gence de «çar ebru = dört kaşlı» 
denilirdi (B.: şahı emred; çar ebru). 

Tüyler kıllaşdıkdan, bıyık gelişdikten 

sonra yüz sahibinin yalnız zevkine göre de
. ğil, 'işi, mesleği ile de ilgili bir terbiye görür, 
şekil ve isim alırdı: 

Mevki sahibi, hemen bütün memurlar, 
efendiden kişiler, ucları dudak kenarlarını 

geçmeyen itidal üzere bıyık bırakırdı, bıyı

ğın dudak kenarı da «sünneti şerife» üzere 
kesilirdi, yani bıyık altında, üst dudak ta
mamen görünurdü. 
· İtidal üzere bıyığın alt kenarı kesilmez, 
fakat· alt kıllar başı boş da bırakılmaz, kıvır 
kıvır toplanırsa «karanfil bıyık» denilirdi; 
güzel bir gene yüze de pek yaraşırdı; katib, 
şair bıyığı idi. . 

«Gaytan bıyık», altdan azıcık kırpılır, 

. üstden derince alınır, uçları da ağız kenarla
rından aşağı doğru azıcık sarkardı; esnaf dan 

geneler, şehbazlar, ayak takımı bıyığı idi. 
«Pala bıyık», alt dudak kenarı kesilir, f s~ 

kıllar hali üzere bırakılır, ve ala bildiğin•'. 
uzatılır, gür kıllar iyice burulur, uçları bu
rularak sivriltilir, burun hat:tına amud va -
ziyetde, yüzden, yanaklardan en az döı:t 
parmak dışarı taşardı; kabadayı, zorba, ye
niçeri bıyığı idi. 

«Pos bıyık», hali üzere bırakılıp büyü
tülmüş bıyık, alt kenarı parmak uçları ilC' 
toplanır, üst dudak görünür, fakat bıyık bu
rulmaz, uçları sivriltilmez, yanak hatlarından 
taşmaz, tel tel durur, uçları da topdur; rind
lerin, kalenderlerin, feleğin dürlü cilveler,ni 

· görmüş olanların, ununu eleyüb eleğini dı.::

vara aşmış eski kabadayıların biyığı idi. 
. Pos bıyığın alt kenarı parmak uçları ile 

toplanmaz, bıyık kılları tel tel sarkarak üst 
dudağı, hatta ağızı örterse «Bektaşi bıyığı:-> 

denilirdi. 
Yasdık Bıyık, yeniçerilik devrinde ç-:ır

bacı ağalardan itibaren yüksek rütbeli yeni
çeri zabitlerinin bıyıklarına verilmiş isim
dir; bir nevi pos bıyık olup, bıyık altına rast
layan sakal kılları kesilmez, uzatılır, bu sakrl 
kılları bıyık kıiıarı ile karışır, bıyık uçlarının 
üzerine yattığı bir kıl yasdık olurdu, s~rı. 

amir bakışh gözlerin üstünde kaşlar çatıldığı 
zaman bu yasdık bıyıklar yüze ayrı bir hey
b.et verirdi. 

Bıyık kılları gür çıkmaz, kıl aralari kösPc, 
güve yeniği gibi olur ve bıyığa bir· şekil 
vermek imkanı bulunamazsa «Pis bıyık» de
nilirdi; erkek için bir kusur, ayıb sayılırdı. 

· Misaller: · 
«Mektebi Tıbbiye birinci sene şakirdanın'. 

dan Ahmed Efendi şabı emred · olduğu hald·i 
Çengel~öyünde bir meyhanede tulumbacı

larla beraber işret ettiği nızamiye kolu tara
fından görülerek kaldırılmış olmakla emsali
ne ibreti müessire olmak üzere ayakları ta
banına yirmi değnek darbı ile bir ay hapsine 
ve evci tezkiresinin istirdadı ile bir seı,e 

müddetle izinsizlik cezasına» (Ceridei l~a
hakimi Askeriye, 1307 · = 1889). 

* Cümlfsi pırpırı, dört kaşlı, nevhat 
Kimi yanaşmadır kimisi ırgat 

. Mizanı hüsünde el ayak kaş göz 
Hepsi beyoğluııdan üstündür kat kat 

(Galatalı Hüseyin, Çardak destanı). 

* Eyyubda Çömlekçiler Hamamı-Deliak 
Eyyublu Ahmed bin Mehmed, sarı bıyıkl~; 
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dellak Pazarköylü Mehıned bin Ali, nevhat 
genç oğlan; dellak Pazarköylü Ali Ömer, ca
rebru; dellak Eyyuplu Huseyin bin Mahmud, 
nevhat taze;... natır Hamidli Ahmed bin 
Mahmud, kumral bıyıklı; natır Hamidli, İb
rahim bin Nurullah, nevhat taze, natır Rus
cuklu Ali bin Abdullah, çarebru» _(İstanbul 
Hamamları müstahdemleri sicil defteri; H. 
1147 = M. 1734 - 1735). 

,~ Karanfil bıyıklı, sünbül perçemi 

Gördün mü kişmiri dilber acemi 
Kahve füruşi .naz Valde Hanında 

Şehri nezaketde henüz ac~mi 
İloş görüb şimdilik her kusurunu 
Şehbazım la'linde sun camı Cemi 

,:, Topukluyu size ideyim tarif 

Palabıyık şaki suratlı herif 
· Yalın ayak daltaban geldi bu köye 

Nokta iken o it oldu lamelif 
Kırk yıllık aç kokar idi nefesi 
Başında bir parmak yağlıydı fesi 
Açdı şu bitirim yeri kahveyi 

Cümle haşeratın darülnedvesi 

Tozluklunun kahvesidir b.urası 
Tavcıdırlar cehde yok beş parası 
Tazerı1 çarebrı1 henüz nevtıraş , 

1 

Gelen gençler babanın yüz karası 

Palabıyık Mustafa mekkarı şehri· 
Pos bıyık Ahmed de eski serseri 
Her biri mukaşşer kumarbazlardır 
Boğarlar o gaytan bıyık yaveri 

(Ali Çamiç Ağa Mecmuası) 

Asrımız başının şöhretlerinden Hareket 
Ordusu kumandanı, harbiye nazırı ve sonra 
sadırazam Mahmud Şevket Paşa palabıyık 
sakallı, «Kahramanı Hürriyet» diye meşhur 
Resneli Niyazı Bey sakalı matruş pala bıyıklı; 
gençliğinde Hüseyin Cahid Yalçın ucları ha
fif yukarı burulmuş karanfil bıyıklı, Filosof 
Riza Tevfik ile Dr. Besim Ömer Paşa bekta
şi bıyıklı; bu a:p.siklopedinin müddevvini ve 
sahibi R. E. Koçunun babası muharrir Ekrem 
Reşad Bey gençliğinde karanfil bıyıklı, son 
yıllarında pos bıyıklı; Ahmed Rasim Bekta
şi bıyıklı, Tanburi Cemil Bey bektaşi bıyık
lı idi. 

Bir resmine göre Yavuz Sultan Selim, 
' sakalı matruş yasdık bıyıklıdır; gençliğinde 

Atatürk ucları hafif yukarı bükük •karanfil 
bıyıklı; Tür ki yenin ikinci reisicumhuru ve 
büyük devlet adamı İsmet İnönü de gençli-
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ğinde şöğüd yaprağı gibi karanfil bıyıklı idi. 
Bir 'ara Istanbulda Almanya İmparatoru 

İkinci Wilheim'in bıyık şekli moda oldu; bu 
palabıyık hükümdar bıyıklarını ağız kenar
ları hizasından doksan derecelik bir zaviye 
ile yukarı kırmış, uclarmı da süngü gibi sivri 
burmuşdu. 

Bıyık, şekilden başka kıl rengine göre 
de isimlendirilir: Sarıbıyık, kumral bıyık 

ve kara bıyık gibi . 
Vesika fotoğraflarından evvel hüviyeti 

tesbiti yolunda tanzim edilen resmi vesikalar
da eşhas, vücud yapıları ve simaları ile tarif 
edilirdi, bu arada da bıyıkları hem renk, hem 
de şekli ile zikredilirdi; Bilhassa zabıta vak' -
larında firari suçlular böyle aranır, hakla
rında giyaben hüküm verilmiş suçlular da 
ayni şekilde ilan -edilirdi. Milli kütübhane
mizde cemiyet hayatı bakımından eşsiz bir 
hazine olan «Ceridei Mahakiırii Adliye» de bu 
ilanlardan pek çok örnek vardır: 

« ... Ahırkapuda sahildeki kahvehanede 
mukim ortaboylu, sarıbıyıklı, çatık kaşlı, 

açık buğday benizli, uzunca çehreli ve adeta 
burunlu, çakıra mail mavi gözlü 32 yaşlarında 
Uzunçarşı tavlacılarından Aşık İbrahimin ... 
(1304 = 1886)». 

« ... Fatihde Şekerci Hanı odalarında .mu
kim beygir sürücüsü uzunca boylu, ter kara
bıyıklı, ela gözlü 19 yaşlarında uygunsuz 
güruhundan Ali bin Mükerrem .... (1301 = 
1883) ». 

Bizde bıyık, uclarından kırpılmak üze
r,e Birinci Cihan Harbinin içinde kesilmeye 
başladı; ilk hudud ağız kenarları idi; buna 
! «kırpık bıyık» denildi. Sonra burun altında 
küçücük bir yasdıkdan ibaret kaldı. Cumhu
riyet devrinde ustura onu da kaldırdı. 

Bıyık modası, bilhassa gençler arasında 

İkinci Dünya Harbi sonlarında başladı; ve 
1950 den . sonra aldı yürüdü. 

Bıyıklarını hiç kesmemiş yaşlı İstanbul
lular pek· az kalmışdır; kalanların çoğu da 
esnaf ve ayak takımından, ve bilhassa İstan
bul r.umları arasındadır. 

«Pos bıyık» ve «palabıyık» isimlerJ ha
la kullanılmaktadır; «gaytan bıyık» dilden 
düşmüş, «karanfil bıyık» tamamen unutul-~ 
muşdur; yaşları ellisini aşmış ve eski İstanbul 
hayatını bilen kalem sahibleri ancak kullan
maktadır. «Pis bıyık», bi;r nevi bıyığını adı ol~ 
makdan çıkmış, bıyıklı bir kişiye karşı, velev-
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ki mesela pos bıyıklı da olsa, hakaaret kasdi 
ile kullanılmaktadır. 

Bütün bu tariflerin dışında kalan yeni 
bıyıklar, genç nesil tarafından isimlendiril
memişdir; yalnız blı;: çeşidi, amerikalı 'ünlü 
sinema yıldızı müteveffa Douglas Fairbanks' -
ın adına nisbetle· «Duglas bıyık» adını almışdı; 
kıllar boydan yana gaayet kısa bırakılır, alt 
kısmı ile dudak arasında bir milim kadar boş
luk kalır, üst kenarı da· derinden alınır; ağı? 
kenarlarına doğru azıcık genişler, ağız biti
mini bir milim kadar geçerek uçları kesilir; 
ağızı olduğundan büyük gösteren bir bıyıkdır. 

· -Duglas · kesimi bıyık sonraları daha daha 
inceldi, dudak üstünde bir sıçan yavrusu 
kuyruğu gibi kaldı. Herhangi genç bir yüze 
yakışdığı asla söylenemez; hiç tereddüd et
meden kaydedebiliriz, bu kuyruk, iplik bıyık, 
bulunduğu yüze bir apaş hüviyeti vermekte
dir. 

Bıyık · burmak - Eski külhanbeyleri,. 
bıçkınlar~ kabadayılar, tulumbacılar sokak
larda;· mesirelerde güzel bir gence yahud 
yosma· bir kadına karşı mütecaviz bir nüma-
-yiş ile bıyık burarlardl; _eskilerin «harf en
dazlık» dedikler laf atma gibi, muhakkak 
ki bir ahlaksızlık idi. Hicri 1308 (M. 1890) 
yazında Sarıyerde Çırçır Suyurida bu yüz 
den işlenmiş bir cinayet vardır; Rumeli 
muhacirlerinden olup bir kır kahvehan.esin
de çıraklık yapan Çırpanlı Mustafa adında bir 
delikanlı, Enderunu Hümayundan muhrec 
yani saraydan koğulmuş Mehter Riza adında 
bir adamı: «daim peşinde olub o gün dahi 
kahvehaneye gelüb çocuğa karşı bıyık bur
mağla Çırpanlı Mustafa bunu namusuna ye
diremeyub merkuumu taşıdığı av bıçağı ile 
cerh ve katleylemişdir » (Sabah Gazetesi). 

BIYIK ALTINDAN GVLMEK - Halk 
ağzı deyim; manalı bakışla, tebessüm ile is
tihza, alay etmek; misal: «Bu mahalle benim 
yalın ayak yarım pabuc dokumacı çıraklığı 

yapdığımı bilir, oğlanın düğününü Hiltonda 
yaparsam herkes bana bıyık altından güler, 
ben kendime güldürmem!.». 

Bir özel büroda senli benli olmuş yaşlı 

ve rind şef ile yosmacık daktilo arasında: 
- Bana bıyık altından ' gülüyorsunuz! 

benim gülünecek nem var amıca? 
- Kızmaz isen sayayım .. 
- Kızmam! 

- Çok güzelsin,_ incesin, zarifsin, bahar-

da papatya gibi bir kızsın ... şu kiraz dudak
lı, inci dişli ağzından başlayalım, batağa gir
miş geviş getirir manda gibi nedir o durma
d&n şak şak şak çiğnediğin sakız?!. 

- O sakız değil, ciklet !.. 
- !!??. 
BiYIGINI BALTA KESMEZ - Halk 

ağzı deyim; avami gurur, azamet; türedinin 
kibri; işi yolunda esnafın cakalı benlik hali; 
misaller: . 

«Söz ayağa düştü, yeniçerilerin bıyığını 
balta kesmez oldu ... » 

Şiddetli kışlarda İstanbul oduncu ve kö
mürcülerinin gü~el bir tasviridir: 

Hatabkeşlerin buz düşüb rişine 
Bıyıklarını balta kesmez hele 

Sabit 
BIYIĞINI BURMAK - Halk ağzı deyim; 

oğlan çocuğun delikanlılık çağına girmesi; 
misaller: 

- Küçük bey bıyığını burmaya başla-
" mış ... 

- Sorma birader, beni üzen de o ... 
- ?! 
- Okumaz, haylaz, rüşdiye hala bitmedi, 

dükkana gel çalış, iş öğren derim, baba mes
leğine omuz silker, geçen gün tiyatoracı 

mı olacaksın diye sordum, «izin verir iseniz» 
demez mi?!. -

Kadınlar hamamında, bir mahalle karı
sı: 

- Aa ! . . bıyığını burmağa başlamış ko
ca oğlan kadınlar hamamına getirilir mi 
ayol!? (yanında 12 yaşında oğlu bulunan 
bir kadına) Hanım, kocanı da alup getirse 
idim bari!.. 

BIYIĞI YELLİ - Halk ağzı eski bir 
deyim; yalnız lugatda rastladık: «Ma~rur, ki
birli, mutaazzım, benlik davasında olan kim
seye Bıyığı Yelli tabir olunur» (Burhanı 

kaatı' tercemesi). 
BIYIKLKOSREV · MESCİDİ - Davut

paşa civarında idi; Had.ika tül Cevami: «Ba:
nisi sipahi çavuşlarındandır, Çardaklı Hama
mın karşısındaki mezarlık içindeki yazısız 
ınihrablı merkad bu zatindir» diyor. 

1961 Haziranında Davutpaşa Mahallesi 
muhtarı bulunan ernekli subay Bay Celaled
din Çal pala şu malumatı vermiştir: 

Bıyıklı hüsrev Mescidi 1894 deki büyük 
zelzelede tamamen yıkılmış, yalnız minare 
kaaidesi kalmışdı. 
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Hadikanıri bahsettiği mezarlık, Bı
yıklıhüsrev sokağı ile Çardaklı Hamam 
sokağının kavuşağı köşesinde. idL Si pah 
çavuşu Bıyıklı Hüsrevin kabrinin ayak 
ucunda ulu bir çitlenbik ağacı vardı; bu 
mezarlıkda üç kabir daha·. mevcud<;iu. 
Son yıllarda mescidin yeri ile ,bu mezar
lık Cerrahpaşa Hastahanesi arazisine ka
tılmış, üzerinde 1. ve 2. Cerrahi pavi
yonları inşa edilmişdir. 

Hakkı Göktürk 

BIYIKLI HtlSREV SOKAGI -
Samatya Bucağının Cerrahpaşa Mahal
lesi sokaklarından idi, 1934 Belediye Şe
hir rehberinde 11 numaralı· paftanın 53 
numaralı yerinde gösterilmişdir. Cer
rahi Paviyonu yapılır iken istimlak 
edilmişdir. 

1961 de Davutpasa Mahallesi muh-• . ' 
tarı bulunan emekli subay Bay Celaled-
din Çalpala, bu sokakda 7 numaralı ev
de doğduğunu, sokağın hepsi ahşab bi
rer ikişer katlı evlerii1in mütevazı ge
lirli aile meskenleri olduğunu söyle-
mişdir. ~ 

"' Hakkı Göktürk 

BIZDIKYAN OTELİ - 1885 ile 
1890 arasında Sirkeci otellerinden biri 
ki, o zamanlar bizde otelcilik yeni gelişmeğe 
başlamışdı. Otel firenk taklidi misafirhane gö
rülür, o tarihlerde İstanbula gelen taşralı türk
ler, hanlara inerlerdi. Otellerin sahibleri bila 
istisna gayri müslim; rum, ermenı ve memle
ketinde her ne sebebden ise barınamamış bir 
takım maceraperest fransızlar, italyaı;ılar, al
ınanlar, lehlHer idi; Beyoğlundaki birkaç bü
yük otel müstesna, İsta:nbul · otellerinin he
men hepsi pek berbad yerler, müşterilerinin 
çoğu bir takım kaba gemiciler, korsan kır
maları, uygunsuz güruhu idi; Sirkecideki bu 
Bızdıkyan Oteli de kötü şöretli bir yer idi. 
1890 yılında bu otelde bir intihar vak'ası ol
muş, fakat zabıta intiharı şübheli görmüş, uy
gunsuz bir gencin ileri .sürülmesi ile soygun
culuk yolunda bir cinayete intihar süsü veril
diğini meydana çıkarmış, otelin ermeni katibi 
ile bir fırında tablakarlık eder bir delikanlıyı 
bu cinayetin failleri olarak tevkif etmişdi. 

Bızdıkyan Otelinin Sirkecinin ne tara
fında olduğu tesbit edilemedi. 

Hüsnü fünaylı 

BİARDOT (Lili) - 1958 senesinde Pa-

Lili Biardot 
(Resim: S. Bozcalı) 

ris'den İstanbula at sırtında gelmiş, ve İstan~ 
bul Hilton otelinde üç gün misafir kaldıktan 
sonra yine at ile memleketine dönmü§ sport
men bir fransız kızı; Paris'den tstanbula 3300 
kilometroluk yolu üç · ayda alan ve, o tarihde 
yirmi yedi yaşında bulunan Lili Biardot'ya, 
bu seyahatında bizzat kullandığı otomobili 
ile anası ve Grala adında iri siyah köpeği re
fakat etmişti; Madam Biardot'nun kullandığı 
otomobile, geceleri içinde barınıp yatdıkları 
bir vagonet bağlı idi; sportmen kızı bu seya
hatında taşıyan at, sekiz senedenberi bakmak
da olduğu on üç yaşında Raca adında saf kan 
bir arab atı idi: 

1,60 boyunda, ince yapılı, uzun kumral 
saçlı, güzel değilse . de şirin ve güler yüzlü 
olan Matmazel Lili Birardot; kat ettiği uzım 
yol boyunca_ yalnız Bulgaristanda sık sık yolu
nun kesildiğini, sorguya çekildiğini, Sofyadan 
sonra da at ile seyahatına izin verilmeyerek 
Türkiye hududuna kadar evvela kamyon, 
sonra.tirenle geldijini söylemiştir. İstanbula 
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8 Ağustos günü Edirne kapusu ile Topkapusu 
arasından girmiş, Aksaray, Atatürk Bulvarı, 
Gazi köprüsü, Şişhane yolu ile Taksime çık
mış ve Radyo Evindeki Turizm Müdürlüğüne 
gitmişdir; kendisine İstanbul şehri adına hoş 
geldin denildikden sonra Hilton Otelinde ki 
odasına götürülmüşdür. Amerika ve Rusyayı 
da at ile dolaşdıktan sonra evlenmeyi düşü
neceğini söyleye,n ·Lm Biardot, seyahat not
larını da neşredeceğini ilave etmişdir. 

B_ibl: cupıhuriyet Gazetesi. 

_BİBERCİY AN (Arakel, doğuşu ANDON
YAN) --- Tanınmış bir kitapçı, müellif ve 
müderrisdir. Edip Agop Kurken'in (Biberci
yan) (1850-1915) . biraderidir. 1854 de Orta
köy'de doğmuş ve 26 Eylu.l 1923 de yine İs
tanbul'da vefat etmiştir. 

İlk tahsilini OrtakÔydeki Tarkmançatz 
mektebinde yapan Biberciyan orada şair Tov
mas Terziyan'ın (1838-1909) talebesi olmuş 
ve onun tesiri altında kalmıştır. 1878--1879 
yıllarında, Üsküdarda Surp Haç mektebinde 
tarih ve coğrafya muallimi olmuştur .. Bilaha
re Çakmakcılarda, Agopyan Hanında; «Avru
pa Kitabevi»ni tesis etmiştir. Burası zamanı
nın yerli ve yabancı mümtaz münevver ve 
mütefekkirlerin ziyaretgahı olmuştur. 

Neşrettiği eserler meyanında, .,ermenice
den fransızcaya bir Gramer, muhtelif mektep 
kitapları ve şair Mıkırdiç Beşiktaşlıyan (1828-
1868) hakkında kıymetli bir eser (İstanbul, 
1914, s. 210) , mevcuttur. 1913 de ise, H. Pa
pazyanla birlikde, Osmanlı İmparatorluğunun 
ve Balkan memleketlerinin ermenice renkli 
birer haritasını hazırlamıştır. 

Kevork Pamukciyan 

-Babiali Caddesinde yerleşmiş bir editör
kitabcı cilarak Arakel Biberciyanın milli kü
tübhanemize büyük hizmetleri olmuşdur. 
Gene müdekkik vefakar dostumuz K. Pa
mukciyan yukarıdaki satırlar arasında Arakel 
Efendinin bu hizmetini kaydetmemekde 
·mazurdur, zira Arakel kütübhanesinin türkçe 
yayınlarını araştırma imkanına sahih değildir. 
Nitekim biz de bu meşhur kitabcının hal ter
cemesini elde edememiş, sadece hizmetini, 
türkler ara'.sında meşhur olan Arakel Efendi 
adı ile kaydetmiş idik (B. : Arakel Efendi). 

1890 tarihinde· sabah Gazetesinde intişar 
etmiş bir ilandan Babıali Caddesinde kitabcı 
Biberciyanıh, fransızca meşhur Laröusse an-· 
siklopedik lugatmin İstanbul satış mümessil-

; . _- .-:..·. ·· .. 

liğini yaptığını öğreniyoruz. Bu Biberciyanın 
da Arakel Efendi olduğu muhakkakdır. 

BİBER KÖŞKÜ - Topkapusu Sarayın"'. 
da Hasbağçede bir köşk olup adına yalnız Si
lahdar tarihinde rastladık, ki bu eserin yazma . 
nushalarından Yıldız kütübhanesi nushasında 
bu isim «Berber köşkü» şeklinde yazılıdır. ~ 

En zengin ve kıymetli tarih kaynakıarımızdan 
biri olan bu eserin muharriri Fındıklılı Silah
dar Mehmed Ağa saraydan yetişmiş ve sa
rayı çok iyi tanıyan bir simadır; Biber köş
kü, bu büyük sarayda biline_gelen kasırlardan 
birinin o zamana mahsus bir adı olsaydı, _mu~ 
hakkak ki kaydederdi. O asırcla yapılmış, yine 
o asırda yıkılmış kameriyemsi küçük bir ah
şah yapı, hatta bir odacık tahmin ediyoruz .. 
Silahdar Mehmed Ağa bu köşkün adını hicri 
1066 ve 1067 (Miladi 1656-1657) vak'aları 

arasında kaydediyor. . 
1656 da, Enderunu Hümayunun ileri ge

leµ simalarından dülbend gulamı berberbaşı 

Ahırkapulu Mustafa Ağa, bu köşkde bulunan 
ve o tarihde henüz ondört yaşında bir çocuk 
olan devrin padişah Dördüncü Sultan Mehme-

' din gözleri önünde başı vurulmak sureti ile 
idam olundu; suçu sadır azam İbşir Paşaya 
karşı çıkan askeri ihtilalde, bazı ileri gelen 
sipahilerle münasebeti olduğunun meydana 
çıkması idi.\ 

1657 de de, yine ayni köşkde ve padişahın 
gözleri önünde Abaza Ahmed Paşa idam edil
r.pişdi. 

Bir tesadüf eseri değilse, bu küçük köşkün 
o zamanlar, padişahın huzurunda tatbik edile
oek idam cezaları için yapılmış olacağı da söy
lenebilir; bu takdirde adı da manalı olur. 

Bibl.: Sihihdar Tarihi. I. 

BİBERYAN (Karabet> - Bir Ermeni 
matbaacısıdır. 1842 de Ankara'da doğmuştur. 
1912 de henüz hayatta idi. 

1873 de, K. Baronyan ve S. Bardizban
yan'la birlikde şirket halinde bir matbaa tesis 
etmiş ve _şirketin feshinden sonra, Çakmakçı
larda,Sümbüllü Hanına yerleşerek orada da 
ermenice harflerle türkçe tercüme romanlar 
neşretmiştir. Bilahare Paris'de . yerleşmiştir. 

Kevork Pamukciyan 

BİCAN EFENDİ SOKAıGI - Kuzgun
cukda, İcadiye Caddesi ile Menteşbağı Soğa
ğı arasında uzanır._İcadiye Caddesi tarafından 
gelindiğine göre sağ kolda Bamyacı Sokağı 

ile bir kavuşağı olup Menteş sokağı He bir 
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dört yol ağzı.yaparak kesişir. Sol kolda Yanık 
mektep ve Meşruta sokakları ile kavuşakları 
vardır. 

İki araba geçebilecek genişlikde ve kaba
taş döşeli olarak başlar. Bamyacı sokağı kavu
şağından sonra merdivenli bir yol olur; sola 
bir kavis çizerek Menteş sokağı dört yol ağ
zını geçince, manzara yine değişir, dar bir 
toprak yol olur, sol tarafı ağaçlık dik bir yo
kuş halinde Menteşbağı sokağına ulaşır. 

Sokağın alt başında sağ. köşede bir kah
vehane sol köşede de Demirbankın Kuzgun
cuk şubesi, onun az ilerisinde Ayios Pande
leimion rum ortodoks kilisesinin avlu duvarı 
bulunmaktadır. Evler ikişer üçer katlı kagir 
yapılardır, bir tane de üç katlı ahşab bina 
vardır (Haziran 1961). 

Hakkı Göktürk 

BİÇARE - On yedinci asrın birinci ya
rısında yaşamış namlı celveti şeyhlerinden 
Zakirzade Abdullah Efendinin bir kısım şiir
lerinde kullandığı mahlesi. Babasının adı Za
kirbaşı Şaban Efendidir (B.: Abdullah Efen-
di, Zakirzaq.e). 

BİÇAREGAN - Mora ihtilali yıllarında 
Eterya gizli ihtilal komitasının muhaberatın
da kullanılan şifrede «Metropolidler» karşılı
ğı. 

Bibl.: Cevdet Tarihi, XI. 

BİÇİLMİŞ KAFTAN -:- Mecazi deyim; 
kadim giyim eşyasından olan kaftan tarihe 
mal olmuş bulunduğu halde bu deyim İstan
bullu ağzında hala kullanılmaktadır, «layık, 
münasib, uygun» manasınadır; bilhassa bir · 
işin, bir mevkiin ehline verilmesinde kullanı
lır ; misaller : 

Tıb tahsil eden hanım kıza biçilmiş kaf-
tan çocuk doktorluğudur. · 

Tezyif için de kullanılır : 
Anam hanımsultan, babamız paşa 
Hem güzellik tacı konulmuş başa 
Bak efendim sen alın yazısına 
Verelim toyluğa, on yedi yaşa 

Yalın ayak, bakır taslı tepesi 
Pırpırılar -güruhunun efesi 
Tulumbacılığa sardım hevesi 
Kışlayı açdılar ben samur · kaşa 

İtlik libasını giydirdi şeytan 
Ben şahi hıibana biçilmiş kaftan 
Paşa baba validem hanım sultan 
Vnradursuıı başların taşdan taşa 

BİÇİM - İstanbulun külhaniler, haııeder:. 
duş pırpırılar argosunda «şeref», <<haysiyet», 
«nümaytş»; misal~ 

- Biçimini bozdurtma bana! .. 
Fakat o güruh ağzında «biçimsiz», şeref

siz, haysiyetsiz manasına gelmez, halk ağzın
daki manada kullanılır, tavır ve hareketleri 
müaşeret adabına uymayan kişi demektir; mi
sal: 

- Ahmedi de alalım yanımıza .. 
- Bırak biçimsizi ! .. 
BİÇİMLEMEK--'- Ferid -Devellioğlunun 

«Türk Argosu» adlı eserinde kaydına göre İs
tanbulun külhaniler.· haneberduşlar argosun
da «utandırmak»; . müellif şu misali veriyor: 
«Herifi öyle bir biçimlediler ki.. .. ». 

BIDARİ - On altıncı asır şairlerinden; 
aslı iranlıdır; İranda Dergüzin'de doğmuş, 
1560 da İstanbulda ölmüşdür; Bir ama idi; 
çağdaşı ve eski şairlerin en güzel şiir leririden 
· on binlerce mısra hafızasinda, . ezberinde 
idi; sohbeti son derece tatlı bir meclis adamı 
,ve şaraba düşkün bir ayyaş olup yaşadığ;ı as
rın İstanbul ağzı batı: türkçesine de bütün in
celikleri ile anadili olan farsca· kadar hakim 
bir şair idi. 

Bibl.: Türk Ansiklopedisi 

BIDEST HATTAT - Vak'anüvis Raşid 
Efendi hicri 1082 (miladi 1671) vekaayii 
arasında «garibei hikmeti samedaniye» baş
lıklı bir fıkrada bahsediyor, ve maalesef tı_u 
garib hattatın adını yazmıyor: 

Bir arıza ile iki elleri bileklerinden ve iki 
ayakları da topuklarından düşmüş Bolulu bir 
şahıs olup İstanbula gelmiş, devrin namlı ijs
tadlarından Suyolcuzade Mustafa efendiden 
yazı öğrenmiş,' sülüs ve nesihde kemal sahibi 
olup bir En'amışerif yazarak devrin padişahı 
Dördüncü Sultan Mehmede hediye· etmiş. El
siz bir adam tarafından yazıldığına inanılma
mış, huzuru hümayuna çıkarılmış. İki bileği
nin uçları ile divitini belinden çıkaran malul 
sanatkar kalemi de yine iki bileğinin ucları 

ile tutarak padişahın gözü önünde bir satır sü
lüs iki satır da nesih yazarak hiç kusursuz 
güzel yazıları ile Sultan Mehmetli ve o :sırada 
orada bulunanları hayretler içinde bırakmış; 
Raşid Efendi: «... ve kağıdı önünde yere ko~ 
yup sair katibler gibi pi bakü bi perfa kitabet 
idiyor. Vallahü alama yeşaü kadir!.» diye tas
vir ediyor. 

Bu sakat adama huzurda bir mikdar ih-
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sanda bulu.nuldukdan başka kaydi hayat şar
tı ile İstanbul gümrüğü gelirinden yirmi ak
çe yevmiye bağlanmış. 

BIDJPST KATİB - 1894 yılında yetmiş 
yaşlarında Şehiremaneti muhasebecisi Reşad 
Efendinin (R. E. Koçunun dedesi) kapusun
da himaye edilir iken ölmüş bir zat olup maa-
1.esef adı ,tesbit edilemedi. Aile hatıraları ara
sında bilinen şunlardır. İki kolu dirseklerin
den kesik olarak doğmuş, tahsil çağına bas
dığında son derece dilber ve g~ayetle zeki bir 
çocuk imiş. Bir sanata giremeyeceği için oku
muş, yazıyı da ayakları ile yazmayı öğrenmiş, 
sağ ayağının baş ve ikinci parmakları arasına 
sıkışdırılan kalemle, hüsnü hat üzere olmasa 
da okunaklı, güzel yazısı varmış. Öndört on
beş yaşl~rında iken (1838-1839) bu hünerli 
güzel çocuğu İkinci Sultan Mahmudun huzu
ra çıkarıµışlar, huzurda ayağı ile yazı yazmış 
ve 200 altın ihsan almış; resmi dairelerden 
birine de şakirdlikle çirağ edilmiş. Kalemden 
çıkacak yazıların ilk müsveddelerini ayağı ile 
o genç YflZarmış, hiç işi olmayanlar dahi bu 
garib katibi görmek için o kaleme uğrar imiş. 
Tanzimat ricalinden Keçecizade Fuad . Paşanın 

her nedense sinirine dokunarak vazifesinden 
atılmış . Bir iki sefer görmüş idik, kumral bı
yık sakallı, gaayet temiz giyinir, yalnız, eli 
yerinde kullandığı sağ ayağına yaz ve kış ço
rab giymez, . çıkarması kcılay ökçesi basık bir 
yemeni, yahud bir takunya geçirirdi. Güler 
yüzlü, tatlı dilli bir zat idi. Zan ederim ki hi
mayesine sığındığı Reşad Efendinin uzakdan 
akrabası idi. Zira sanat muhibbi olan Efendi
nin Ayasofyadaki konağında kendisine çok iti
bar edilirdi; selamlığın daire amiri gibiydi. 
Reşad Efendirtin oğlu Malumat ve İkdam mu
harrirlerinden Ekrem Bey (R.E. ,Koçunun ba
bası) mekteb arkadaşım olduğu halde bu 
kendine has güzellikleri. olan adamın adını 

niçin öğrenmediğime hayret ederim (1944). 
Reşad Mimaroğtu 

·BİGALI - Geçen asır sonlarında İstan
bul Balıkpazarında balık madrabazı esnafdan 
bir bıçkın delikanlıdır; asıl adı öğrenilemedi; 
külhani halk şairi Tophane ketebesinden Üs- . 
küdarlı Aşık Razi tarafından yarın kalmış, 
veya ancak dört kıt'ası elimize geçmiş bir des
tan ile övülrİıüşdür: 

ı. Bigalının eli gümüş terazi 
. Varsak dükkanina aldatır bizi 
Balıkpazaı·ında tezgah başında 
Seyreder çapkını kalender Razi 

2. Karagözle mercan, kılıçla kalkan 
Balıkcı · civanm bıçağı al kan 
Gahi ümid verir gehi korkutur 
Bıçkın bakışidır yürekler yakasıı 

3. Bir tutam perçemin üstünde al fes 
Gubari hat ile ruhleri canfes •. 

Arslan yavrusudur şahım Bigalı 
Her sine olamaz ol şuha kafes 

4. Balıkpazarının bir ucu yalı 

Sıra sıra meyhaneler ıtvnalı 

Bidest Katib 

(Resim: Sabiha Bozcalı) 
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Bigali mihrakı muhabllet olmuş 
Gönül saatleri ona a)"arl\ 

Vasıf Hiç 

BİGARAZ - Mora ihtilalı yıllarda Eter
ya gizli ihtilal komitasının muhaberatında 

kullanılan şifrede «Padişah» karşılığı. 
Bibi.: Cevdet Tarihi, XI. 

BİHİŞTİ - Onbeşinci asır şairlerinden 
ve İkinci Sultan Bayazıdın gözdelerinden, 
«Karışdıran Süleyman Bey oğlu» künyesi ile 
maruf olub şuera tezkirelerinde asıl adı ihti
laflıdır, Sehi Bey «Ahmed», Kastamonulu La
tifi ise «Sinan» diye kaydediyor, ve Latifi 
ayrıca Çelebi unvanını da ilave ediyor. 

Padişahın yanında «bir sahibi cemal 
nevcivan» iken «cüz'i bir nesne için» nazla
nub İrana kaçmış, Sultan Hüseyin Baykara'
ya. iltica etmiş, bir müddet orada kalarak 

. Molla· Cami ve N evai ile tanışmış, şarkın bu 
büyük fikir ve sanat adamlarının hizmetinde 
bulunmuşdu. Sultan Baykara İstanbul p~dişa
hına bir elçi ile kıymetli hediyeler gpnderir 
iken eski hendesi Bihiştinin affını da iltimas 
etmiş, rec~sı kabul olunarak Bihişti vatanına 
dönmüştü. Avdetinde Sultan Bayazıda_ uzun 
bir kaside sundu ve bu manzumesinde de yer 

1 
yer affını,diledi; bu beyit .o kasidedendir: 
Ne- kul ola ki anııı olmaya cürmü güııehi 
Ne hata ola ki af itmeye sultam kerem 

Şiir diline örnek olarak şu beyitler de yu
karda adı geçen şuera tezkirelerinden alın
mıştır: . 

. Oturucak (lİZ dize ağyar yariıı yanına 
Taze taze dağ urur aşıklarııı canına 

,ı, 

Şöyle tutmuşdur şerari dôdi ahım gökleri 
Korkarım yağmur yerine od saça gökden sehab 

Olursam· hüsnü vasfmda mübariz 
l{alem bir parmağı şerhinde aciz 

Latifi, bu ı{evcivan şairin İrana kaçması
na sebeb olan suç için «beşeriyet icabı kendi~ 
sinden .ıçıkan kötü bir tş» diyor, o devrin sa
ray hayatını bilenler bunu, padişahın yakın~ 
!arından bir güzele aşkü alaka şeklinde düşü
nebilirler. Yin·e ayni müellif, vatanına döner
ken eline Molla Cami ve Nevai tarafından da 
şefaatnameler verildiğini söylüyor. 

Nazım ve nesir üzerine bir kaç risalesi ile 
beş hikayeden mürekkeb bir «Hamse» si var
dır, bu beş hikayenin isimleri «Hüsün ve Ni
gar»1 «Süheyl ve Nevbahar», «Yusuf ve Zü-

leyha», «Vamık ve Azra», «Leyla ve Mecnun» 
.qur. 

BİHRUZ (Acem) - Geçen asrın birinci 
yarısında İstanbulda şöhret olmuş ve hal ter
cemesini son Yeniçerilerden Galatalı Hüseyin 
·Ağanın destan mecmuasındaki bir notdan 
şöylece öğrendiğimiz bir delikanlıdır: 

«T~pedelenli Ali Paşanın gaayetle mak-
. bulü hizmetkarı idi ki bir maddeden ol paşa

yi gazubun hışmına uğrayub Ali Paşa bu Bih
ruz gulamın katlini işaret eyledikte mfitenied 
ademisi Manol nam pelidi dfizah karin Bihru
za alaka eylemiş olmakla cellad elinden alub 
kendi üç nefer eşkiyası ile firar, ve üç ay dağ
larda derbendlerde karar ve bir sağır liman
da buldukları Sakız gemisine can atub üç 
m;:th dahi rfiyi deryada çalkanub Egriboz'a 
vardıklarında karakol sefinesi çevirüb teftiş 
ve sual olundukda Manol ve uç nefer eşkiya
lar ve Bihruz gulam sene 1225 muharremi 
gurresinde Asitanei Saadete irsal ve bu ca
nibde dahi gereği gibi tahkiki madde kılı
nub Manol ile üç nefer şakiler Tersane! Ami
rede vaz'ı kürek ve B.ihruz Gulam bir eyyam 
kaptaıipaşa hapsinde kalub henüz nev J:_ıat ta
ze civan ve gaayetle reşid ve fatin ve dahi 
fransalı lisanı. tekellüm eyler katib ve hzsnü 
gibi hattı güzel olmağla tomruk ağasının arzı 
ile kaptan paşa hazretleri bu Birhuza sahih 
çıkmışdır, ama ömrü vefa etmeyüb fevti 1227 
taunundadır; Zincirli Mescid imamı Kara İb
rahim Efendi gasletmişdir. Galatah Hüseyin 
Ağanın Bihruz gulama destanı olub ne aceb 
bu mecmuaya dere olunmamış». 

Kıt'a 

Bihruzum · dokunmuş ipek sırmadan 

Ne reva o şaha kürekle zından 
Ak sadeler giymiş nôri mücessem 

. Bağı muhabbetde ol. taze fidan 
Kıt'a 

Levendane kesim acem dilberi 
· Kak.üliinü kesmiş urum berberi 

Yedi kudret anı eylemiş tezhib 
Gül varak üzre· hattı muanberi 

BİHRUZ (Altmış dördün) - Geçen asır 
başlarında, Fındıklıda Müftü Hamamının er
kekler kısmında güzelliği ile nam almış· genç 
bir dellakdir; o devrin bütün•esnafı gibi ayni 
zemende Yeniçeri Ocağına kayıdlı ve altmış 
dördün.cü ortanın neferlerinden olan bu gen
ci, son yeniçerilerden ve halk şairi Çardak 
Kolluğu çorbacısı Galatalı Hüseyin Ağa, 1s-
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tanbul hamamları üzerine yazdığı şehrengiz 

yollu bir manzumede şu beyitlerle övmüştür: 
Biri dahi altmış dördün Bihruzdur 

Gül ibikli altun tüylü horozdur 

Cümle Ocak halkı anın müştakı 

Yolda',llara mihrab kaaşuım takı 
Kaçaıı varmış germabeye ol afet, 

_Aşıklar başma ı·ôzi kıyamet 

Belinde gülgii.ni ibrişim futa 

Taparlar müşrikin ol Ul'yan puta 

Zeberdest fetadır çabik ü çalak 
Müftü Hamamında ol dellaki pak 

BİHRUZ (Arnavud) - Geçen asır başla
rında· Aksarayda Muradpaşa Hamamının er
kekler kısmında güzelliği ile nam almış aslı 
Avlonyalı bir g.enç dellakdir. Son yeniçeriler
den ve halk şüiri Çardak Kolluğu Çorbacısı· 

Galatalı Hüseyin Ağa, İstanbul hamamları 
üzerine yazdığı şehrengiz. yollu bir manzume
de bu delikanluyu şöyle övmüştür. 

Biri dahi Bihruz civan arnabud 
Futasıdır şemsi setr ider bulut 
Aksaray Hamamı içredir ol malı 
A vlonya hakinden melahet penah 
Saçlı civandır ki kaameti şeriışad 
Hizmetin görenler cümleten dilşad 
Baba köçeğidir virdi zebanı 
Beyan iden size fehınidin anı: 
«Babina meftôhün limen dahale 
Taamina mahzur limen ekele,,, 

BİHZAD - Onyedinci asır hattatların
dan; Hafız Mehmed Efendi yetişdirmesidir; . 
kibardan bir zatin azadlı kölesi imiş. Uzun 
yıllar Silivrikapusu içinde İbrahimpaşa Cami
inde müezzinlik • yapmışdır, "ehli hat içinde 
nuri mücessem bir kamil adem" imiş. 

Bibi.: Müstakimzade, Tuhfei Hatta tin 

BİHZAD BUTAK- (B.: Butak, Bihzat) 
BİHZAD HÖMASI - On altıncı asırda 

İstanbulun güzelliği dillere destan olmuş aşif
te fügarlarından; şair Azizi zamanının namlı 
güzel kadınları şanında 'yazdığı «Şehrengiz» 
de bu na.zenini şöyle övüyor: 

Biri Bihzad Hüması dır kim ol yar 
Olubdur bağı hüsne kebk reftar 
Havayı ziijfi müşk attıizi onuri 
Uçurmuştur kararını hümanun 
Kime hemser olursa ol malı tal'at 
Kona ol kişinin başına devlet 

Şükrü Nail Ba-yrakdar -

BİLAD! SELASE; BiLADi SELA.sE KA-:rt 
DILARI; KADILIKLARI - Osmanlı Devıe-l 

tinin kuruJuşundan «Tanzimat Devri» denilen 
uyanık istibdad devrine kadar eski idare teş
kilatinde istanbul, «Nefsi İstanbul», «Ey
yub», «Galata» ve «Üsküdar» olmak üzere 
birbirinden asla ayrılmaz bir arada dört şehir 
kabul edilmiş idi; Eyyub, Galata ve Üsküdar, 
ayrı ayrı zikredilmeyip «Biladı Selase», Üç 
Beld,e-Üç Şehir adı altında toplanmış; bütün 
İstanbul Vilayeti kasdedildiği zamanlar, «İs
tanbul ve Biladı Selase» denilirdi. 

O eski teşkilatda da İstanbul Vilayetinin 
sınırı, zamanımızdaki' İstanbul Vilayeti sınırı
nın hemen ayni idi; bu sınırı kesin olarak gös

' teren bir haritaya, krokiye rastlayamadık. 
Kadim teşkilatda İstanbul Vilayetinin tek 

ve pek mühim hususiyeti, ayrıca bir valisi bu
lunmayub doğrudan sadırazamlık (Başvekil
lik) makaamına bağlanmış olmasıdır. Budu
rum Tanzimatdan .sonra, hatta meşrutiyet 

devrinde de, daha kesin tabir ile, Türkiyede 
Cumhuriyetin ilanına kadar devam etti. İlk 
defa Cumhuriyet devrindedir ki İstanbula Sü
leyman Sami Bey adında. bir zat vali tayin 
edilmişdir. 

Kadi.m teşkilatda Nefsi İstanbul, Büyük
şehrin Bizansdan kalma 'meşhur tarihi kale 
duvarlarının, surların içindeki beldedir. İstan
bulun vilayet olarak bütün toprakları Biladi 
Selasenin sınırları içindedir. 

İstanbul ve Biladı Selasenin inzibat ve 
asayisi, polis-emniyet teşkilatı sahil ve iç kı
sım olarak ikiye ayrılmış, sahil bölbesi Bos
tancı Başılığa.', iç bölgesi de Yeniçeri Ağalığına 

· bırakılmışdı. (B.: Bostancı; Yeniçeri). Adli ve 
Beledi idaresi de dört kadi efendiye verilmiş
di. Hem hakim hem de, zamanımızın tabiri ile 
belediye reisi olan bu kadılar, adli mercileri 
Rumeli Kadıaskerliği, beledi mercileri Sadıra
zamlık makamları olmak üzere tam istiklale 
sahih idiler. Mensub oldukları ilmiye mesle
ğinde, terfi kıdemi bakımından dereceleri, 
aşağıdan yukarıya Galata Kadılığı, Üsküdar 
Kaldığı, Eyyub Kadılığı ve İstanbul ,Kadılığı 
·idi, fakat bilfiil kazai ve beledi idarede biri 
diğerinin amiri değildi, mesela İstanbul Ka
dısı Efendi, Biladi Selase kadılarının hiç bir 
işine karışamaz, onlara her hangi bir husus

; da en küçük bir emir veremezdi. İstanbul Ka-
1 dılığının tek üstünlüğü, bütün İstanbul_ Vila-

; yeti için, zamanın icablarına göre, ticari, ile
( tisadi ve sınai nızamı koruyan narhın tesbiti, 
1 narh defterlerinin tanzimi, esnafın tabi olaca-
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ğı mesleki nizamnamelerin tayin ve tesbiti 
idi. Bunların Biladı Selasede tatbikinden, Bi
ladi Selase Kadıları şahsen mes'ul idiler; fa
raza, İstanbul kadısı, narhın ne şekilde tatbik 
edildiğini, ,esnafın narha ve diğer belediye ni
zamlarına ne dereceye kadar riayet ettiklerini 
teftiş için Eyyuba gitmezdi, Galataya ve Üs
küdara geçmezdi;· bu_ teftişi, . yaparsa bizzat 
sadırazam yapardı. Biladı Selasede halkın 

şikayetleri, eğer mahkemelerde bir haksızlık
dan ise Runwli Kadıaskerine, beledi yolsuz
luklardan ise-Sadaret makamına yapılırdı. 

Eski Belediye mektubcusu merhum Os
man Nuri Ergin «Mecellei Umuri Belediye» 
adındaki eserinde Biladı Selasenin hududları
nı, kısmen Evliya Çelebiden naklen ve müb
hem olarak şöyle tesbit ediyor: 

«Eyyub Kadılığı - Hududu karadan Ça
talcaya kadar imtidad eder, nefsi Çatalca ka
sabası da Eyyub kadılığına bağlıdır. 700 par
ça köy, 26 nahiyedir (sahilde Silivri Eyyub 
kadılığına bağlı son nahiye idi. Büyük ve kü
çük Çeimeceler evleviyetle bu kadılık hük
mündedir). 

«Galata Kadılığı - Boğaziçinin bütün 
Rumeli yakası, karadan, zamanımızdaki Kırk
lareli Vilayeti sınırına kadar, (dolayısı ile bir 
kısım 'Karadeniz sahili bu kadılığa tabi idi, 
300 parça köy, 44 nahi.yedir. Marmarada Ban
dırma civarında Kanudağı yarım adası da Ga~ 
lata Kadılığına bdlıı idi. (Kağıthane Deresi 
gerilerinden. Marmara ve Karadeniz sahilleri
ne paralel ol.arak_ çekilecek ortalama bir hat 
Eyyub ve Galata• Kadınlıklarının hududu ol
ması gerekir). 

«Üsküdar Kadılığı - Boğaziçinin bütün 
Anadolu yakası ile, Kocaeli yarım adasının 

zamanımızdaki İzmit Viiayeti sınırına ~adar 
bütün toprakları· (köy sayısı verilmiyor), 5 
nahiyed.ir». 

Nefsi İstanbul Kadılığı da dahil, Biladı 
Sclase kadılarının resmi kadılık daireleri yok
du, kendi oturdukları konaklar ayni zamanda 
resmi makamları olurdu. Kadılığın memurları 
her sabah konağa giderler, kendilerine tahsis 
edilen divan hanelerde günlük vazifelerini 
yaparlardı. Katli efendi değişdi mi, yeni kadı
nın konağına devama başlarlardı. Biladı Se
taseden birine kadı olan zatin, kadılığı müd
detince, nefsi İstanbulda meskeni olsa da ka
dılığı merkezinde bir konak bulub orada otur
_lX;ı.!i,ŞJ şart idi. 

İstanbulda ve Biladı Selasede, Merkezde 
ve nahiyelerde ne kadar mahkeme varsa, ha
kimi kadı efendi idi; fakat bu vazifesini ekse
riya bilfiil ifa.ye imkan olmadığı için nahiye
lere birer naib (~adı v.ekili) tayin ederdi; na
hiyelerde beledi idareye de bu naibler bakar
lardı. Kadı ancak teftişlerde bulunur, ve an
cak çok mühim davaları bizzat görüb karara 
bağlardı. 

Halk ağzında· ekseriya «kadı» · yerine 
«Efendi» ve «Molla»· unvanları kullanılırdı, 
mesela İstanbul Kadısına «İstanbul Efendisi», 
Biladi Selase kadılarına da «Eyyub Mollası», 
«Galata Mollası», «Üsküdar Mollası» denilir-
di. (B.: İstanbul kadısı, İstanbul Kadılığı; 
Eyyub kadısı, Eyyub Kadılığı; Galata Kadı
sı, Galata Kadılığı; Üsküdar Kadısı, Üsküdar 
Kadılığı; İlmiye) . . 

BİLAL (Bahriye Sibyan Mıkızalı) - Ru-• 
mi 1310 ile 1315 arasıhda melek sima güzel
liği ve ayrıca sesinin de son derecede halaveti 
ile Tersane muhitinde büyük şöhret kazanmış 
bir mürahik. delikanlı idi. İnce, uzun bo:ır.lu, 
taşıdığı J::ıahriyeli forması ·icabı bıçkın meşreb 

· olub, tulumbacılığa da gaayet hevesli idi; bah
riye itfaiye taburµ olduğu halde, beri tarafın 
pırpırılığı daha cazib olduğu için, yasağa rağ
men izinli çıkdığı lJir gece Çeşme Meydanı 

sandığında Hasköyde çıkan bir yangına_ koş
muş, zabitlerinden biri tarafından görülüp 
jurnal edilmiş, Tersanede meydan dayağına 

yatırılmışdı. Bu satırların naçiz muharriri -a.e 
o dayağı ibret olmak üzere görmeğe çıkarılan 
efrad arasında idi. Çıplak ayakları falakanın 

bukağısına alınıp bir çavuş değnekleri indir
meğe başladığında kışla kumandanı değnekci 
çavuşu beğenmedi, «Cellad» lakabı ile maruf 
ve cümlenin menfuru bir zenci vardı, Tersa
ne Zmdanında gardiyan olup zebaniyi andırır 
bir zalim herif idi, dayağa onu koydu, elli 
değnek yiyecek olan Bilal, Celladın elinde 
'yirminci darbeye kalmadı, taban_ları şahren 
şahren yarılıp kan revan içinde bayıldı, yü
züne şu dokülüp ayıltarak dayağı tamamla
dılar. 

O zamanlar meydan dı;ı.yağına yatmak 
tersaneliler arasında haysiyet kırıcı bir hadi
se bilinirdi; Bilal .bir aydan fazla yere basa
madı, arkadaş yardımı ile yürüdü idi, ve an'
ane hilafına şeref ve itibari artmış idi. 

Kıbrıslı Kıtazzade Nazım Bey namında 
zengin ve kibar bir zat bu mızıkalı Bilali ÇE,Ş-
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me Meydanında meşhur tulumbacı kahvesin
de görmüş, güzel gencin ağzından semai; di
van dinlemiş, hayranı olmuşdu. Pek cömert
ce nakdi yardımlarda bulunmuşdu. ,Fakat bu 
himaye de bazı müfsidlerce dedi kodu mevzuu 
olı:p.uşdu. Bilal Nazım Beyden yüz çevırıp 
kaçmağa başlayınca, meğer bu zatin şairliği 
de. varmış, Malumat Gazetesinde ismini zik
retmeden Bilal için bir gazel yazub neşretti; 

bazı bedhahlar o zaman bu gazeli de bir me
sele yapdılar, nihayet Bilal Beyrut Limanında 
karakol hizmetinde olan bir fırkateyne bora
zan neferi olarak gönderildi. Malumatda 1314 
senesinde intişar etmiş olan gazel şudur: 
Yardır bu alemi fanide hep matlübumuz 
Arz hiisn etmez fakat maşüku şehraşübumuz 
Alı ol Yusuf Iikaaya mübtelayız şöyle kim 
Rahi aşkında fe~ayi can ider Yakubumuz 
Göııderüb bir name etınişdik recayi merhamet 
llakipayi yare amma varmamış mektubumuz 
Şive-i giiftarına dilbestedir halkı cihan 
Naz perver, meclis ara.dır hele mahbubumuz 

· Beyrutda gaayet zengin bir dul arab ha
nıı:riı Bilale aşık olmuş, ve delikanlıyı para 
kuvveti ile bahriye ocağından çıkartub onun
la ev lenmiş; Mızıkalı Bilal bir gün İstanbula 
parmaklarında elmas, zümrüd yüzükler, ve 
yelek cebinde elmaslı altın saat, altın kordon, 
elinde fildişi ı;aplı bastonla Çeşme Meydanı 

kahvehanesine çıka geldi, eli de kesesinde Na
polyon altınları ile oynardı; amma delikanlı
da, o basit bahriye neferi .forması altındaki 

al beni kaybolmuşdu; sanki o hüsnü anı şahle
vandane o formaya mahsusdur. Arab hanı
mından sıla için izin alup gelmiş, eski arka
daşları ile .balozlarda mirasyedi vari paralar 
harcadı. Bir gece de ortadan kayboldu, Halic
de cesedi bulundu; başına ağır bir cisimle vu
rulup denize atılmış. İhbar üzerine Azebka
·pusu iskel,esinden Laz Dimitri isminde bir ka
yıkcıyı yakaladılar. Bilalin altın saatı kayı
ğında bulunan Dimitri idama bedel teşhirden 
sonra onbeş sene prangabendliğe mahkum ols 

. du. Bilali Dimitrinin tuzağına düşürüb guya . 
delikanlı ile gece kayık safasına çıkacak olan 
bir rum yosması da şeriki cürüm .sıfatı ile 
mahkum oldu. O zamanlar. büyük akisler yap
mış bir cinayettir. 

Vasıf Hiç 

B1LAL (Manavgatlı Manav) --,-- 1890 ile 
1895 arasında Fatihde Malta çarşısında yalın 
ayaklı yarım pabuçlu bir bekar uşağı iken 

harikulade güzelliği sayesinde Telli Binnaz 
Hanım diye meşhur genç ve güzel bir dul 
hanımla evlenerek İstanbulun namlı fes tüc-

. carlarından biri olmuş bir esnaf civanıdır 

(B.: Binnaz Hanım, Telli). 
. BİLAL (Yorgancı) - 1890 ile 1895 ara

sında Beşiktaşda Has Fırın yanında güzelliği 
ile meşhur bir yorgancı kalfası idi, o devrin 
kendi boyundan bütün gençleri gibi tulumba-

. cılık aleminde de şan vermişdi. Karadeniz ya
lısı uşağı bir bıçkın olub Tophane katiblerin
den Üsküdarlı Aşık Razi'nin naklettiğine göre 
Beşiktaş konaklarına, saraylarına gaayet ağır 
incili, sırmalı gelin, lohusa, sünnet düşekleri 

yorganları dikerlermiş; bir yaz gürıü Sereıi
cebey Yokuşundq bir konağa iki ağır çeyiz 
yorganı dikmişler, yorganları konağa bu Bi
lal götürmüş, hava sıcak, yol dik, yükün de 
hatırı sayılır, terlemiş, yorulmuş, aslında sine 
uryan; kolla~, paçalar sıvalı, yalın ayağında 

· şıpıtık yemeni, pırpırı tulumbaci, esnaf cive
leği, emaneti harem kapusuna çıkan arab ba
cıya teslim etmiş, terini silip· bir bardak su is
temiş, içip bardağı geri verdiğinde bacı: 

- Allaha şükretsene oğlum .. d~miş. , 
Bilal de: 
- Şu yorganlara iki ay el emeği, göz ·nu

ru ile iğrıe vurdulTI, gelin kızla altına girecek 
. elin oğlu, ben de bir bardak suya Yarabbi şü
kür diyeyim, oldu mı bacı!. demiş. 

Evm biricik kızı kafes ardından genç ve 
dilber yorgancıyı seyredermiş, .bu sözü de işi
dince yıldırımla vurulmuş · gibi aş~k olmuş, 

- bir paşa oğlunun nişan _yüzüğünü atmış, «Ya 
kendimi öldürürüm, ya yorgancı!.» demiş, 

ayak diremiş; kızın b?,hası hem· evladına düş
kün, hem saraya mensub, dedikoduyu önleye
mez ise de rezalete meydan vermez,. nişan 
bozulur, o yaz kız tarafı Erenköyde yeniyapı
lırcasına tamir görmekde olan köşklerine, da
ha içinden ustalai- çıkmamış iken ta~ınırlar, 
Yorgancı Bilal de iç güveyisi · olarak alınır, 
el emeği, göz nuru ile iğne vurduğu yorganın 
altında gelin kıza da kavuşur. Külhanı Aşık 
Razi, Bilalin güzelliğini bir manzume ile öv

. müşdür, fakat her neden ise bu son faslı na
zım diline vermemiş, «Bilal kibar damadı ol-
duktan sonra da esnaf kılık kıyafetini değiş
tirmedi, hatta sandık kolu altına girib tulum
bacılık da yapdı, yalnız pırpırılığı bırakdı, fes 
altından perçem salma, .paça sıvayıp v~ yeme
ni ökçesi basıp topuk nümayişinden vaz geç-
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di, yaz kış açık duran mintan yakasını ilikle
-di, · bir de ayağını meyhaneden kesdi, aslında 
ara sıra uğrardı, hiç gitmez oldu» diye anlat
mışdı. Manzume şudur: 

1. Biı· güzelden size vereyim haber 
On dokuz yaşıncla ııuru mücessem 

Başın dize alsam olsam da berber 
Terzi olup pireheııin .ben diksem 

2. İsmi ı:ıel'ifi ol şalım Bilaldir 
Eseri Kudrettir o nakşi hüsün 
Bu güzeli sevmek ,1allah helaldir 

Rahmettir ki gökdeıı yere dökülsün 
3. Yorgancılık olmuş kar ile kesbi 

İğne vurur tiri müjganı ile 
Gelin kızlar bilse ol şekerlebi 
Yorgancı benim dir, yorganı ile 

4. Dökülmüş al fesdeıı kara kak~lü 
Bir tutamı düşmüş kaşm üstüne 
Bu yanık aşıkın savruldu külü 
Yarin semti Beşiktaşın üstüne 

5. Nazlı narin uzun boylu tığ gibi 
Sarmışclır al kuşak o ince beli 
Vahşi vahşi bakışların sebebi 
Şahin başda esen çapkınlık yeli 

6. Ya efendim o ayaklar o eller 
Levendaııe reftar bıçkın edası 
Mestane okurken şarkı gazeller 
Kanarya bülbüİ mü aceb sedası 

7. Loııdriıı çuhalar açmış o şuhu 
Hele tavşan kanı kadife yelek 
Bin güzel içinde söyleyin yahu 

Var mı böyle tulumbacı civelek 

s. Şehri istanbula saldı Yelvele 
Güzeller serveri o Beşiktaşlı 
Dil ha.nesin verdik yangııı aleve 
Koş gel tulumbacım ey şahin başlı 

9. Aşık Razi kendi bağlar gözünü 
Kurban olmuş · güzellerin yoluna 

Sözde ızhar ider aşık özünü 
Lütfet bir selam ver garib kuluna 

vasıf Hiç 

Öyle zan ediyoruz ki tamamlanmamış bir 
manzumedir. 

BİLAL (Zenci) - 1870 ile 1876 arasında 
İstanbul zabıt.asını hayli uğraşdırmış azılı bir 
hırsızdır. Tersane sibyan taburunda iken ah
laksızlığı yüzünden tard edilerek üç ay hapis
den sonra gemilerden birine nefer kaydedil
miş, kaçmış, haytalık yolunda envai haha.set
ten sonra gece hırsızlığında karar kılmış, ni
hayet 1876 da prangabend olarak Rodos zın
danına gönderilmişdir. 

Bibi.: Ceridei Havadis. 

BİLAL AÖA (Müsahib Hoca) - Dördün
cü Sultan· Mehmedin müşahiblerinden ve bu 
padişahın ilk hocası bir harem ağası; tarihi
mizde «Çınar Vak'ası» yahud «Vak;ai Vakva
kiye» diye· anılan 8 cemaziyel evvel 1066 ve 
4 Mart 1655 sipahi-yeniçeri askeri ihtilalin
de, Haremi Hümayun erkanından diğer beş 

nefer harE:m ağası ile beraber idam olundu. 
O tarihde henüz on üç yaşında bir çocuk 

olan padişahın Hoca Bilal Ağaya, sonderece 
hürmet ve itimadı vardı; emsali arasında ay
dın bir sima olduğu halde nüfuzuna dayanarak 
rüşvet yolu ile büyük bir servet yaptığı· iddia 
edilmiştir. Sarayda iç oğlanları arasında ma
arife, tahsile hevesli olan gençleri pek cömert
ce hediyeler ve nakdi yardımlarla himaye et
tiği de herkesce malumdu. İhtilalciler padi
şahdan başlarını istedikleri harem erkanı ara
sına Bilal Ağanın da adını yazdıklarında, ço
cuk Sultan Mehmed hocasını kurtarmak için 
çok çabşdı ise. de muvaffak olamadı. Fakat 
Bilal Ağa, kendisi gibi defterli olmuş has 
odabaşı Hasan Ağa ve hazinedar Yusuf 
Ağa ile beraber sarayın deniz tarafında-

. ki surlarından ip ile inerek ve- bir saray kayı
ğına binerek Üsküdara kaçıp gizlenmeğe mu
vaffak ol~uş ise de, ihtilalcilerin ısrarı kar
şısında peşlerinden yollanılan bostancılar ta-

. rafından yakalanarak saraya getirilmiş, boğu
larak idam edildikten sonra cesedi ihtilalcile
re teslim edilmişdir; onlar da anadoğmasf so-

. yarak ayaklarına geçirdikleri ip ile atmeyda
nına sürüyerek götürmüşler, ve orada, diğer 
felaket arkadaşlarının yanında ulu bir çınar 
ağacının bir dalına ayaklarından baş aşağı 
asmışlardır (B.: Çınar vak'aları). 

Bibi.: Naima. VI; Mehmed Halife, Tarihi 

Gilmanı 

BİLAL ÇOCUK (Tarçalı) _:_ 1860 yılın
da fiziyolojik garib bir hadiseye maruz kalmış 
11 yaşında bir çocukdur; Bosna eyaletinin 
İzvornik kazasının Graşka kalesine bağlı Tar
ça köyünden Mehmed adında birinin oğludur. 
Bir gece yatağına tüysüz bir oğlancık olarak 

' giren Bilal, ertesi sabah, yüzünde dört parmak 
sakalı çıkmış olarak uyanmışdır. Bu garib ha
dise Bosnadan İstanbula yazılmış, çocuğu Sul
tan Abdülmecide göstermek istemişler, Taşra
lı Bilal babası ile beraber İstanbula getirilmiş
tir. Fakat onlar İstanbula geldiği sıra padişah 
ağır hasta olduğundan çocuk huzilra çıkarıla-
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mamış, İstanbul halkı ise, Tahtakalede indik
leri hana, haftalarca, sakallı oğlancığı görme
ğe· koşmuştur; görmeğe gelenler de eli boş. 
gelmemiş, Bilal pek çok_para ve hediye top
lamışdır. Hadisenin sebebini mütabaa etmek 
üzere Tarçalı Bilal Gurebayi Müslimin Has
tahanesine yatlrılmışdır. 

Çocuğun bu garib haline nasıl bir teşhis 
konduğu, kendisinin akibeti öğrenilemedi. 

Reşad Mimaroğlu 

BİLARDO - kendine mahsus ve an'a
nevi olarak yeşil çuha kaplı bir masa üzerin
de fildişinden üç bila ve isteka denilen yine 

· kendine mahsus şekilde değneklerle oynanan 
malum ve meşhur oyun; dikkat, el hüneri, ib
tidai de olsa bir fizik ve hendese bilgisi, hiç 
olmazsa bu yolda pratik mümarese.. isteyen bu 
oyun, en zevklisi iki kişi arasında, bir müsa
bakadır, salon oyunlarının en kibarlarından 
biridir; umumiyetle erkekler · arasında oyna
mr; oyuncu için bir yaş tesbit edilemez, fa
kat çoluk çocuk karı değildir; oyup.cunun her· 
halde yirmi yaşını aşmış olmasi gerekir, ve 
seyredenler için 35-50 yaş. arasın~a kamil· ki
şilerin oyunu çok daha zevk~idir. Sportif 
oyunlardan -biridir; bilhassa kapalı, yağışlı 
kış günlerinde kibar muhitlerin en güzel eğ-:

lencesidir. 
Bı.i ansiklopedinin rahmeti Rahmana ka

vuşmuş baş tacı dostlarından Reşad Mimaroğ
lu, bize tevdi ettiği perakende notlar arasında 

. bilardo için şu satırları yazıyor: 
«Bilardo İstanbulda 1890 tarihlerine doğ-

' ru yayıldı. önce Beyoğlu semtindeki büyük 
gazinolard~ görülmüş, daha sonra İstanbul 
cihetine geçmişdi. Bu tarihden daha evvel 
Beyoğlunda bazı ecnebi elçiliklerin salonla
rında Bilardo bulunduğu s?ylenir .. 

«Bilardo salonlarının, bu oyun meraklıla
rınca en ziyade rağbet göreni Ca4dei Kebir~ 
deki Lüksemburg Gazinosunun meşhur bilar
do salonlarıdır. Buraya .::inceler: ecnei:>ılerden 
hünerli oyuncular gelir; bir elde ellişer, altmı
şar kalpa çekerek maharet gösterirle:rdi. Son- · 
raları İstanbullulardan da değerli oyuncular 
yetışdi, bir elde çekdikleri kolpolar yüz elliyi, 
ikiyüzü buldu; Lüksemburg Gazinosunun sa
hibi Niko Efendi, Sadırazam Said Halim Pa
şa; Dr. Nafiz Paşanın oğlu eczacı Hasan Bey, 

. Dr. Hüsnü Paşanın oğlu Fuad Bey, Dağıstan
.lı Tevfik Bey,_ ağzından piposu düşmeyen 

meşhur Maestro, . daha sonraları · gençlerden 
Beşiktaşlı Nafi Bey, Galatasaraylı «Sıçan» 

lakabı ile maruf Sadi Bey bir elde iki yüz elli 
üçyüz kolpo çekmiş meşhur bilardo oyuncu
larıdır». 

1890 dan evvel yalnız yabancı elçilik sa
lonlarında değil, İstanbulun pek çok konağın
da bilardo vardı; mesela Ayasofyada Şehire
maneti Muhasebecisi Reşad . _ Beyin konağın
da « Yeni Daire» denilen kısımda pek güzel 
bir bilardo salonu vardı; bu ş.nsiklopedinin 

müellif ve sahibi R. E. Koçu'nun babası ve 
Reşa~ Beyin ikinci oğlu_._ muharrir Mehmed 
Ekrein Bey (Nevsali Osmani müellifi Ekrem 
Reşad Bey; 1933 de vefatında İstanbul bası'
nının en emekdar bir rüknü) ile sevgili ve dil
ber zevcesi Eski Zağra eşrafından Emin pa
şazade Şevket Beyin· kızı Hacı Fatma Hanı
mın bu salonda. bilardo 'oynadıkları masum, 
tatlı aile hatıraları arasında kayıdlıdır. 

Eski konakların eşyası tereke mezadların
da satılır iken bilardolar da konaklardan Bü
yükşehrin kahvehane, kıraathaneleri:ı:ıe dağıl
mişlardır. 

Bilardo aslında cazib b~r oyundur; üze
rinde hüner ve· mümarese artdıkça cazibesi de 
artar. Bilhassa 15-18 yaş arasındaki erkek ço~ 
cuklar, bu oyunun zevkine kapıldılar mı; o 
yeşil çuhalı masaların başından kolay ayrıla,
mazlar; Bilardo, mekteb çağındaki çocukları 

kahvehanelere çeken bir oyun olmuşdur. Kah
vehaneler, kıraathaneler ise, türlü meşreb ve 
ahlakda kimselerle dolar boşalır. Her ne ka
dar reşid olmayan çocukların kahvehanelere 
girmesi ve oturması zabıtaca yasak edilmiş ise 
de, bu yasağı tatbik. eden kahveciler pek az
dır. Bilardo kahvehanelerde, işgal edildiği sa
at ve dakikasıne bir ücret ödenerek oynanır; 
ve bütün bunlar, bilardoya heves sarmış bazı 
güzel çocukların, mürahili gençlerin, şeytani 
tesadifler ve iğfaller ile kötü yollara sürük
lenmelerine sebeb olmuşdur. 

Klasik bilardo oyununun -tarifini bu an
siklo.pedinin konuları dışında gördük; bu hu
susda Türk Ansiklopedisinin «Bilardo» mad
desine bakınız. _ 

BİLDA (Ertuğrul> - Şehir Tiyatrosu 
1 

artistlerinden; 1915 de Çanakkalede · doğdu, 
kurmay binbaşı Sıdkı -Beyin oğludur; tahsili
ni İzmit Ortaokulu ile Edirne Lisesinde yap
dı, ve ilk defa mekteb müsamerelerinde sah
neye çıkdı;. delikanlının sahne sanatına olan 
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Ertuğrul Bilda 
(Resim: B. Şeren) 

ruh intibakını kıy 
metlendiren Nuri 
Doğan Bey ismin
de . bir zat genç 
Bilda'yı ısrar ile 
aktör olmaya t~ş
vik etti ve onu 
Muhsin Ertuğru
la takdim etti; 
ve Ertuğrul Bil
da, henüz on 
altı yaşında iken 
Şehir Tiyatrosu 
kadrosuna alındı, 
provalarda vazi
felendirildi, fakat 
toy, ürkek, çekin

gendi, aktörlüğü. başaramayacağını zan ede
rek o sıralarda İzmitde bu'lunan ebeveyn:iniil 
yanına dÔndü, bu hadise 1931 yılına rastlar; 
on üç yıl sonra, çok ·değişmiş yirmı dokuz ya
şında bir genç adam olarak 1944 de tekrar 
Şehir Tiyatrosuna girdi; ve pek çabuk gelişdi, 
memleketimizin bu en mümtaz sanat toplulu
ğumin değerli simalarından biri oldu. 

Hususi hayatında amatör bir sinemacıdır; 
zengin bir film arşivine .sahibdir; kıymetli 
bir de plak koleksiyonu vardır. Türk ve dün
ya edebiyatı üzerinde sağlam bilgi sahibidir; 
kırda tabiat güzellikleri arasında dolaşmayı 
da pek sever. 

Hakkı Göktürk 

BİLDİK (Cemaleddin) - Muharrir, bil
hassa pek değerli bir TÖportaj • yazarı, .çağdaş 
İstanbul basınının seçkin bir siması; 1905 de 
lzmirde doğdu, gazeteciliğe . henüz bir lise 
talebesi iken İzmirde başladı, ondokuz yirmi 
yaşlarında iken İstanbula gelerek Akşam ga._ 
zetesine intisab etti, ve otuz yıla yakın hep bu 
gazetede çalışarak 4 nisan 1954 de, gene sayı
lacak bir yaşda evinde kalb sektesinden vefat 
etti, Edirnekapusu şehidliğine defnedildi. 

Gaayetle vekarlı, pek terbiyeli, mesleğine 
ve gazetesine son derece bağlı; gördüğünü, 

dinlediğini özlü yazmasını bilen, ilgi çekici, 
dikkate değer tetkik konuları seçmede hüner 
sahibi, yazıları daima bir şeyler öğreten bir 
yazardı. Röportaj yolunda Cemaleddin Bildik 
değerinde bir muharririn yetişmesi çok zor
dur. 1908 den bu yana cemiyet hayatımızda 

o kadar büyük değişiklikler olmuşdur ki, ya
kın geçmişin son hatıraları, son izleri, diyebi-

liriz ki yalnız bu muharririn kalemi ile tesbit 
edilmişdir; bu bakımdan milli kü.tübhanemiz
de Akşam Gazetesi koleksiyonu büyük bir 
kıymet taşır. 

Seçkin gazetecinin şanına layık hal terce
mesinin tesbiti için en yakın akrabalarına mü
racaat eden yazı arkadaşlarımızdan Muhiddin 
Nalbandoğlu pek acı bir kayıdsızlık ile karşı
laşmışdır. 

BİLDİK SOKAĞI - Bakırköyünün Os
maniye semti sokaklarındandır; Belediye Şe
hir Rehberinin 12 numaralı paftasında Cemi
yet Sokağı ile Adalet sokağı arasinda bir dir
sekli bir sokak olarak gösterilmişdir. Cemiyet 
sokağı tarafından gelindiğine göre, ancak 4-5 
adım genişliğinde toprak yol olarak başlar; 
sağ kolda birer katlı ve hepsi bağçeli bir kaç 
ahşab ve kagir ev, ve bir kaç taş basamaklı 

dik bir çıkmaz vardır; bu çıkmazda da, ikişer 
katlı ve ·bağçeli iki beton ev vardır. Bitimine 
yakın, koruluk ve bağçeler içinden geçen bir 
pateka olur; yukarıda adı geçen rehberde 
Adalet sokağına kavuşur gösterilmiş ise de, 
yerinde, bu patekadan yürür iseniz Fabrika 
caddesine çıkarsınız (Haziran 1961). 

Hakkı Göktürk 

BİLEĞİCİ - (B. : Bileyici). 

Btt.ETLİ, PARALI MEVLUD - Hicri 
1295 (M. 1878) yılında tertib edilmiş bir mev
lud cemiyeti olub tarihimizde şayanı dikkat 
büyük bir inkılab hareketidir; sonra, muhtel~! 
insani gaayeler ile niçin tekrar edilmemiş, bu 
güzel teşebbüs niçin yerleşememişdir hayrete 
değer. 

Tarihimizde hicri 1293 türk-rus h~rbi; o 
harbın bu acı darbesini yemiş Bulgaristan 
tür klerinin ağzında «Bozgun» diye anılır; bir 
rus ordusu İstanbul kapusunda Ayastefanosa 
(Yeşilköye) kadar gelmişdi (B.: Ayastefanos 
Muahedenamesi~ Ayastefanos Rus Abidesi). 
İstanbul, hanedan sahil:;>leri dahi perişan, Bul
garistan muhacirleri ile doimuş idi. O sırada 
henüz dağıtılmamış· olan ilk Osmanlı. mebu
san meclisinde, devrin padişahı İkinci Sultan 

. Abdülhamidin riyasetinde bir «İanei Muhaci
rin Encümeni» kuruldu; işte bu encümen, 
muhacirlere çeşitli yollardan para, gıda mad• 
deleri ve giyim eşyası toplar iken Bayazıd Ca
miinde de, biletle girilip dinlenilecek büyük 
bir mevlud cemiyeti tertip etti. bunun için de 
yirmişer · kuruşluk biletler bastırqı; bugün 

. tarihi · bir vesika teşkil eden biletlerden 1619 
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numaralı bilet İstanbul Ansiklopedisi arşi
vinde bulunmaktadır. Muhakkak ki o devrin 
en seçkin hafı:ıılarmın iştirak ettiği bu dini ce
miyet için evvela 21 safer pazar günü tesbit 
edilmiş, ve biletler b"u tarihe göre başdırılmış, 
sonra her neden ise mevlud 20 rebiülevvel pa
zar gününe tehir edilerek bilet üzerinde ona 
göre tashih yapılmışdır. 

12,5 X 17 santim eb'adında yeşil renkli bir 
kağıd üzerine taş baskısı olarak hazırlanan 

bu mevlud duhuliye biletleri, o devrin zevki- · 
ne göre süslü bir çerçive içine alınmış olup 
en_ üstde, iki çiçek buketinden yapılmış bir hi
lal içine encümenin resmi mührü basılmışdır; 
bu mührün ortasında İkinci Abdulhamidin 
turası, etrafında da: «Tahtı riyaseti hazreti 
padişahide Meb'usan İanei Muhacirin Encü-
meni» yazılıdır. "' 

Biletin ortasındaki yazılar da şunlardır: 
<<Tahtı riyaseti hazreti padişahide teşe~'

kül eden Meb'usan ianei Muhacirin Encüme
ni tarafından Bayazıd Camii şerifinde kıraat 
olunacak mevludu şerifi Nebeviye mahsus
dur. 

«Biçareganı muhacirin için bir aded. yir
milik kaaime ianedir». 

Altda sol köşede «20 kuruş», sağ köşede 
biletin numarası vardır, bizim elimizdeki 

1619 numaralı bilettir. 
Altda ortada: «Gün Pazar, saat 4, şehri 

safer. fi 21, yapılmış, kenara da «rebiülevvel» 
yazılmışdır. 

Bu vesika için, «paralı mevluud olmaz, 
bu, alelade bir iane makbuzudur, bir mevlid 
duhuliye bileti değildir» diyenler olacakdır. · 
Ehemmiyetle belirtelim ki, eğer bu mevlud 
cemiyeti sfıreti mahsusada para ile girilir bir 
cemiyet olmasaydı, bir padişah riyasetinde __ 
mebuslardan kurulmuş ianei Muhacirin En- . 
cumeni bizim «bilet» dediğimiz varakayı bas
tırmaz, alelade iane makbuzları basdırır, onun 
bir kısmını da 20 rebiülevvel 1295 de Baya
zıd camiindeki mevludda kullanırdı. 

Kanaatimizce bu teşebbüs, ibtizale uğrat
mamak şarti ile zamanımızda da ihya edile
bilir. 

BİLEYİCİ - Bıçak ve emsali şeyleri çar
ka tutup bileyen (Türk Lugatı). 

İstanbul bileyici esnafının büyük ekseri
yeti seyyardır; dört tahta ayak ortasına yer
leştirilmiş bir tekerlek-kasnak ve bir hileyi 
taşından müi-ekkeb ve türiıü 5-6 kilo ağırlı
ğında tezgahlarını omuzlayarak büyük şehri 
semt semt dolaşırlar. · 

_ Küçük _ ve enlice bir tekerlek şeklinde 

· olan hileyi taşı tam ortasındaki deliğinden bir 
mil-kundağa yerleşti

rilmişdir; tezgahın alt · 
kısmında bulunan -bü
yükçe tekerlek - kas
_nağa geçirilmiş bir ka
yış bu mile rabtedil
mişdir; bileYtici bir pe
dal ile tekerlek-kasna
ğı döndürür, o da ka
yış vasıtası ile yukar
daki mili, dolayısı ile 
hileyi taşını çevirir, ve 
bileyici tamamen ser_~
-best kalmış elleri ile 
bıçak, satır, keser, bal
ta, çakı, her ne ise dö
nen hileyi taşına tuta
rak biler. 

20 rebiülevvel 1295 pazar günü Bayazıd Camiindeki 
mevlud cemiyetinin giril} bileti. -

Tarif ettiğimiz bu 
tezgah zamanımızda 

kullanılandır, tahmin 
ediyoruz ki .-1900 den 
sonra taammüm etmiş-
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dir, o tarihden evvelki seyyar bileyici tezgah
ları pedalsız idi, altdaki tekerlek-kasnak yok 
daidi, bileyi taşı, ortasından geçen mil-kun
dağın bir ucundaki tutamak yelinden el ile 
çevrilirdi, ve bileyiciler yanlarında hemen 
daima taş çevirici bir çırak çocuk taşırlardı. 

İstanbulun en eski bileyici esnafı hakkın
da bilgi e_dinilemedi, fakat yakın geçmişde, 
1850-1900 arasında 1stanbulun seyyar bileyici 
esnafının büyük çoğunluğunu İstanbulluların 
laz dedikleri Karadeniz yalı hakkından bekar 
uşakları, g.eri kalanını da Buharalılar teş_kil 
ederdi, ve istisnasız hepsi, zamanımızda oldu
ğu gibi hırpani kiyafet, pek fakir insanlardı. 

Zamanımızda Buharalı bileyiciler hemen 
yok denilecek şekilde azalmış, bu iş tamamen 
Karadenizlilerin elinde kalmışdır. 

Aşağıdaki manzume, zamanımızın kalen
der halk şairi Ali Çamiç Ağa tarafından Ka
radeniz uşağı bileyici şehbazları şanında he
zel . yolu. yazılmışdır: 

Bileyici güzelleri Jaz. olur 
Sıdku vefa bilenlerf az olur 
Yalın ayak yarımpabuç cümlesi 
Nankör bıçkın bir kopuk haylaz olur 

Elindeki ya bıçakdır ya satır 
Satarlar bir pula bin gönül hatır 
Çıkırık misali dönek düzenbaz 
Terbiye nezaket yoksulu katır 

Civelek fetadır şehlevend şehbaz 
Şam hüsnü üzre ne söylense az 
Vela.kin efendiın hazer-kıl ondan 
Para için babasını keser laz 

Seyyar bileyicilik yaşlı adam işi değildir. 
Te.zgah omuzda sokak sokak dolaşmak külfe
tinden gayri iş bulub durduğu zaman da pedal 
çeviren sağ ayağı durmadan hareketdedir; 
yorucu ağır meslekdir. Üstelik yolu gözlenen 
esnafdan değildir; bir evden çağrılarak •ya bir 
makas, bir iki bıçak verilir, yahud yolda, ace
le işi olmayan biri durdurarak çakısını bile
tir; aldığı, zamanımızın ücretleridir, 25-50 ku
ruş arasında bir paradır. Günlük rızkını çıkar
mak için, bir bileyici kilometrelerce yol alır, 
dolaşır. En makbul müşterileri kasabalardır, 

bir kasab dükkanından çağırıldı mı, bileyici
nin yüzü güler. Koca bir yıl içinde de en ka
zanclı günleri kurba!l bayramı arifesidir. 

25-40 yaş arası, 'sırım gibi, çoğu bekar 
uşağı, gür bir sesle ve çabuk çabuk: 

- Bileyci, bileyci, bileyciüii. ..... diye ba-

BİLEZİK 

ğırarak dolaşırlar, ve son bileycinin son 'hece
sini, "ci. .. " yi uzatırlar. 

BİLEYİCİLER SOKAĞI - Alemdarda 
Molla Ali Fenari mahallesi sokaklarındandır; 
Yeniçeriler Caddesi ile Tavukpazarı sokağı 
arasında uzanır· (B.: Molla Ali Fenari · Ma
. hallesi. 1934 Belediye Şehir Rehberi, pafta 2 
de 13) . Cadde tarafından yüründüğüne göre 
Medrese çıkmazı ve Hüseyin ağa Camii soka
ğı ile kavuşakları vardır. Bir araba ancak ge
çebilecek genişlikde, paket taşı döşeli, yoku
şumsu bir yoldur; ortalarından sonra da yo
kuş bir inişe tahavvül eder. 

Yeniçeriler Caddesi ile olan kavuşağının 
sağ köşesinde Sinan Paşa Sebili, türbe ve ha
ziresi; sol tarafında da Çorlulu Ali Paşa M,ed
resesi ve Camii bulunmaktadır. Alt başında 
ise Büyük Kapalı" Çarşının Kürkçüler kapusu 
görülür. 

Bileyiciler Sokağı bir çarşı boyu olup 
1961 yılı mayısında dükkanları şöylece tesbit 
ettik: 9 derici, 6 kundura malzemecisi, 6 ter
likci, 6 demirci, 2 dökmeci, 2 kahvehane; 1 
presci; 1 ökçeci, 1 eskici, 1 manav, 1 ekmek 
fırını, 1 berber, 1 frezeci, 1 mobilyacı, 1 saya
cı, 1 tekel maddeleri bayi'i, 1 resim modelci 3 
dükkan da kapalı idi; .J,capu numaraları 1-57 
ve 2-78 dir. 

Şehir göbeğinde olduğu halde temizlikden 
mahrum, günün her saatinde sesli, hareketli, 
pitoresk bir sokaktır. 

Hakkı Göktiirk 

BİLEZİK- «Bileğe takılan halka şeklin
deki müzeyyenat (süs şeyleri); kuyuların ağ
zına konulan delik ve yuvarlak taş; topun ve 
tüfeğin namlusunun üzerine geçirilen haika, 
çenber» (Türk Lugatı). 

İstanbul ağzında, dolayısı ile garb türk
cesinde mecazen hüner, sanat karşılığı olara¼ 
«altun bilezik» tabiri kullanılır; misaller: 

Görücüye çıkmış hanımlar beğendikleri 

kızın evinde delikanlılarını medheder: 
Oğlan anası - İş~e oğlumun resmi, Hak 

nazardan saklasın, bir içim su erkek güzelidir, 
huyu da yüzü gibidir.-'" 

Oğlanın halası - Gözü takvim yaprağın
da gün sayıp aylık, maaş beklemiyor,. Oğlu
muzun altun bileziği var .. 

Oğlanın yengesi - İnce marangozdur, 
Uzun çarşıda Benli Mehmed diye sordunuz 
mu, bir tanedir, kaleminin üstüne kalem vu
ran yokdur ... 
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oğlanı azarlar: 
- Bre utanmaz! .. adamcağız senin kolu

na altun bilezik takmaya çalışır, sen onun ce
bine elini uzat!.. 

Meşhur antikacıl~rdan merhum Nured
din Rüşdi Büngül 1939 yılında basılmış olan 
<<Eski eserler Ansiklopedisi» adındaki eseri
nin «Bilezik» maddesinde şunları yazıyor; 

«Bilezik ismi, (bilek süsü manasına) Bi
lek Bezeği'nden bozmadır; bakırdan, gümüş
den, altından, fayansdan, billurdan, hulasa 
her şeyden yapılmışdır; üzerinde zümrüd, ya
kut, pırlanta, binlerce lira değerinde taşlar 

bulunanlar vardır. Şimdi moda olan (1939 
da) Haleb işi bilezikler ile sonradan çıkma 
kalın bilezikler, Kayseri Burması, Trabzon 
Hasırı denilen altın ve gümüşden yapılmış 

:bileziklerdir;. maliyet fiatından % 10 ve 20 
karı ile satılabilir». 

İstanbulda kuyu bilezikleri arasında, bü
yük_ ekseriyeti mermerden, he~ şekil ve tez
yinat~, hem de taş i~çiliği bakımından kıymet
li sanat eserleri vardır. Suyundan bir semt 
halkının, yahud bir medresede, mektebde oku-. 
yan gençlerin ve çocukların, veya bir tekke
nin dervişlerinin istifadesi için açılmış hayır 
eseri kuyuların bilezikleri üzerine de ekseri
ya kuyunun açıldığı tarih ile hayır sahibinin 
adı da hak edilmişdir. Kitabeli, kitabesiz gü
zel kuyu bilezikleri, bu ansiklopedide, kuyu
ların bulundukları yerlerde muhakkak tesbit 
edilmişlerdir. 

_BİLEZİK - Ferid Devellioğlunun «Türk 
Argosu» adlı eserinde kaydine göre İstanbu
lun külhaniler, pırpırı haneberdüşlar argosun
da «kelepçe»; müellif şu misali veriyor: «Ayı 
Yakub bileziği kırmış diyorlar ... » 

BİLEZİKCİ SOKAĞI - Şişlinin Bozkurt 
Mah~llesi ile Taksimin Eskişehir Mahallesinin 
sokaklarındandır; Ergenekon Caddesi ile Ak
taş sokağı arasında uzanır; Feriköy Barutha
ne sokağı, Seymen sokağı ve Şahin sokağı ile 
birer dört yol ağzı yaparak kesişir; iki araba 
geçecek genişlikde, paket taşı döşeli, inişli yo
kuşlu uzun bir sokalqiır. Şahin sokağı ile ke
sişdiği dört yol ağzından sonra, Şişlinin Boz
kurt Mahallesinden çıkıp Taksimin Eskişehir 
Mahallesine girer. 

1934 Belediye Şehir Rehberinin 18 ve 19 
numaralı paftalannda, Seymen sokağı ile Şa
hin sokağı arasında isimsiz bir sokak göste
rilmişdir, y~rinde bu isimsiz sokak mevcud 

------------
değildir. 

Bilezikci sokağının iki kenarında 2-5 kat
lı ev ve apartımanlar sıralahmışdır; araların
da tek katlı ahşab veya beton meskenlerle huş 
arsalar da görülmektedir; kapu numaralı 
1-449 ve 2-260 olup sokağın uzunluğuna bariz 
bir delildir. 4 kunduracı, 3 bakkal, 2 yorgan
cı, 2 otomobil tamirçisi, 2 emlakcı, 1 oyun
cakcı, 1. ıtriyatcı, 1 demirci, 1 kornişci, 1 tene
keci, 1 kasab, 1 yumurtacı, 1 sobacı, l_terzi, l 
tornacı, 1 tuhafiyeci, 1 sobacı, 1 oto. lastiği 
kaplamacısı dükkanı, 2 eczahane ve 1 trikotaj 
atölyesi ile ayni zamanda çarşı boyudur (ma
yıs 1961) 

Hakkı Göktürk. 

BİLEZİKCİYAN (Agop) - Ermeni Ka
tolik cemaatından olup meşhur bir tüccardır. 
20 Mart 1852 de, Şirketi Hayriye kurulduk
tan bir müddet· sonra, İdarenin gidişatı zor 
mevkiye düştüğünden, Antuan Kılıcyan'la 

(yahut Kalcıyan) birlikde mezkur şirketin 

gemilerini, 2100 kese altun mukabilinde, tüc~ 
cçırdan namlı M,ıkırdiç Ağanın kefaletiyle ve 
Sultanın fermaniyle altı sene müddetle kira
lamıştır. Hayatı hakkında başka bir kayda 
rastlanamadı (B.: Şirketi Hayriye). 

Kevork Pam~iyan 

BİLEZİliCİYAN (Boğos) _:_ Muhtemelen 
Agop ve Mıkırdiç Bilezikciyanların pederidir. 
Avedis Berberyan'a göre (Bk. Kronoloji s. 
461), 3 Ekim 1820 de Bezciyan Kazaz Artin 
Amira (1771-1834) Limni adasına sürgün 
edildikten sonra Darphane nazırı olarak ye
rine geçmiş ve 1823 de menfadan avdetine 
kadar vazifede bulunmuştur. Aynı müellife 
göre (s. 189) Beyoğlunda ikamet etmiştir. Ha-

. yatı hakkında başka bir bilgi elde edinile
medi. 

Kevork Pamukciyan 

BİLEZİKCİYAN_ (l\'lıkırdiç) -Geçen as
rın maruf bankerlerinden 1 Haziran 1853 de 

• icra-yı faaliyete başlıyan Osmanlı Bankasının 
başlıca müessislerindendir. Hayatı hakkında 
başka bir bilgiye rastlanılamadı. 

Kevork Pamukciyan 

BİLEZİK SOKAĞI - Galatanın ömer
avni mahallesi sokaklarından; Mebusan Yo
kuşu ile Fındıklı Çelebi Hamamı sokağı ara
sındadır ;Mebusan yokuşu tarafından gelin
diğine göre bir arabanın rahat geçebileceği 

genişlikde, bir kaç adımlık yeri paket taşı, 
gerika_lan kısmı kabataş. döşeli ve bir dirsekli 
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* Karakolda komiser, ustasının asılı ce
ketinin cebinden · para çalmakla sanık çırak 
bir sokakdır: Sol tarafında Fındıklı ilk okulu
nun avlu quvarı uzanır; sağ tarafda dört kat
lı, benzerleri pek· az kalmış büyük bir ahşab 
ev, bir beton apartıman vardir. Fındıklı Çele
bi Hamamı sokağına yirmi bisamak taş mer
divenle inerek bağlanır (Mayıs- 1961) 

Hakkı Göktürk 

BİLGE (Gazanfer) - Milli güreşcileri
mizden; 1925 de Karamürselde doğdu; Kara
mürselin eşrafından ve belediye reisliğinde 
bulunmuş İsmail Beyin oğludur; ilk tahsilin'i 
orada yapciı, İstanbulda Pertevniyal Lisesin
de okudu. 

Güreşe pek küçük yaşda Karamürselde, 
akran ve emsali çocuklarla el ense ederek 
başlamışdı; lisede okur iken daha ciddi meş
gul oldu; 1942 de Kasımpaşa Jimnast.ik kulü
bünde teknik güreşe başladı ve 'kısa zaman
da milli güreş ekibine . girecek şekilde yetiş
di; ilk milli güreşini de. 1945 de Mısırda yap~ 
dı; Avrupa serbest güreş şampiyonluğunda 

hiç yenilmeden 62 kiloda Avrµpa birincisi ol
du. 1946 da Stokholm'da yapılan güreşlerde 

bütün rakiblerini·tuşla yendi, ve _1948 Londra 
Olimpiyadında kendi ağırlığında dünya birin
cisi oldu; Olimpiyad dünya birincisi sport
menler arasında İngiltere kıralı Altıncı. Ge
orges'a takdim edildi; 1949 da geçirdiği bir 
hastalık üzerine 1951 yılına kadar güreşi bı
rakdı; fakat doktorların tavsiyesi üzerine an
tremanlarına tekrar başlıyarak 1953 Olimpi
yadına gidecek Türk güreş takımına 73 kilo
ya seçildi;. Olimpiyada bir hafta kala.Yaşar 

Doğu ve Nasuhi Akar pehlivanlar ile profes
yonel ad edilerek kampdan çıkarıldı; hadise 

Türk basınında öyle
. sine şiddetle tenkid 
edildi ki bu . seçkin 
Türk pehlivanları ko• 
mite tarafından tek
rar takıma alınarak 

Helsinki'ye gittiler;: 
fakat Hefainkidekt 

~-P--. merkez komitesine 
/! ı;:f;;~, isimleri bildirilme-

\ -':~ı/:,rlt_';/ miş olduğundan mü
, 'y). --:,; ,.ı 

·,,,, .,:ı:,,_.-;,,,,;:, sabakalara giremedi-

karşısında Gazanfer 
Bilge güreşi ·fiilen . 

terketti, iş hayatına· atıldı. 

İki otobüs satın alarak araba sahibi di
ğer bir kaş müteşebbis ile beraber Kadıkö

yünde «Varan» otobüs şirketini kuı'du, ve 
bu şirketin işletme müdüru oldu. 

Helsinkide Finlandiya türklerinden ve 
Türk-İslam Cemiyeti reisi Zühal Tahir Beyin 
kızı Yıldız Hanım ile tanışmışdı; 1954 de bu 

. hanım kızla evlendi; Muzaffer adında bir er
kek evladı vardır. 

Gazanfer Bilge seçkin çağdaş pehlivanla
rımız arasında aydın bir simadır; ve bilhassa 
edebi ve tarihi mütaleaya düşkündür; batı 

müziğini sevenlerden, nazik, her haliyle ki
'bar ve simaca da gaayetle sempatikdir. İş ar
kadaşları ile kurduğu Varan Otobüs Şirketi 

ı
k ısa bir zamanda inkişaf etmiş, . ve memle.ke
timizin ş~hirler arası trafiğinde başlıca isim. -
lerden biri olmuşdur, B;ıkkı Göktürk 
i BİLGE (Mehmed Tevfik) - Asker mu-

l
clllimlerden.; «Manastırlı Tevfik Bey», ve 

. «Atatürkün Hocası Tevfik Bey» diye tanılır
dı; 1868 de Manastırda doğmuşdur; bütün ço
cukluğu orada geçerek askeri idadiyi bitir
dikden sonra İstanbula gelmiş, Harbiye Mek
tebinden topcu zabiti olarak çıkdıktan sonra, 
1887 de Manastir Askeri İdadisi tarih mual
jli~liğine tayin edilmiş ve artık bütün ömrü 
askeri mekteblerde muallimlik ile geçmiş, son 

1vazifesi Kuleli Askeri Lisesinde tarih mual-
111imliği idi; . tarih ilminde derin bilgi sahib~_ 
değildi, kaynaklar ve vesikalarla meşgul ol-
1mamışdı, dole,yısı ile kendisinden orijinal 
etüdler, tenkidler, mütalaalar, hadiselerin 
tahlili, terkibi beklenemezdi; Rumeli ağzı ile 
sohbeti tatlı olmakla beraber bir tarih kürsü
süne revnak verecek talakatden · de mahrum
du, fakat çok şefik bir hoca idi; kalb - kırma

mış, yıllar boyunca daima sevgi toplamışdı; 

ve en vefa.kar talebesi de Atatürk obnuşdu; 

, Atatürkün Tevfik Beye son lutfu da yaş ha4 
di ile emekliye ayrıldıktan . sonra onu 1935 
seçiminde hatırlaması ve Cumhuriyet Halk 
Partisinin mebus adayları arasına koymasıdır. 
1943~1945 arasında İstanbulda vefat etti. 

Çok zengin hatıralara sahibdi, maalesef 
kalem diline verememişdir; tatlı dil ile, öyle 
cazib hurda teferruata girer -idi ki dinlemeye 
doyulamazdı . . Matbu eserleri arasın.da «Ma
nastır Vilayetinin' Tarihçesi» ile :«Kuleli Lise
sinin Tarihçesi», adını · unutturmaz ta~in 
ederiz. 
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Rlfat Bilge 
(Resim: Behçet) 

BİLGE -(~at> -
Aşağıdaki hal terce
mesini Türk Ansiklo_
pedisinden alıyoruz: 

«Türk.bilgini; 187 4 
de Kilisde doğmuş,· 

18p3 de Ankarada öl
müşdür. Kilisli M,ual
ilm Rifat adı ile ta-
nınmışdır. lik öğreni~ 
mini ve rüşdiye oku
lunu Kilisede bitir-

. miş, sonra muhtelif 
hocalardan . yazı (arab asıllı türk harfle
·rincie istiklal ile_ bir güzel sanat ola_n kaligra- · 
fiyi), arabca (ve o zamanlar pek makbul olan 
i-slami ilimler ile şark edebiyatı) dersleri al-. 
niı§dır. 1892 de Kilis müftüsü Abdurrahman 
Efendiden icazet alan· Rifat Bilge İstanbula 
gelerek Darülmuallimine (Muallim Mektebi:· 
ne) girmiş ve 1898 de bu okuh.ın yüksek kıs~ 
inuiıdan diploma alarak muallim olmuşdur. 

Muhtelif -liselerde türkce ve arabca öğret
menliğt yapmış, sonra İstanbul Darülfünunu
nun ilahiyat ve edebiyat fakültelerine arab 
edebiyatı muallimi tayin iedilmişdir. Yazdığı 
ve tercüme ettiği eserlerini 1908 de ikinci 
meşrutiyetin ilanından sonra yayımlamışdır. 
Rifat Bilge bu sırada Hukuk Fakültesini de 
bitirmişdir. 

-«Muallim Kilisli Rifatın türk fililojisine 
yapdığı er:ı büyük hizmet, Kitabı Dede Kor
ltüd (1914), Divanü Lugaat-it Türk (3 cild, 
i917), İbni . Mühenna Lugatı (1919), Fer
h~nknamei Sadi (1924), Asteraba.dinin Kadı 
Bürhan~ddin tarihi olan Bezmü Rezm (farsca 
metin; 1928), El-Kavanin. (1928), El-İdrak 
haşiyesi (Veled Çelebi İzbudak ile birlikde, 
1936) gibi birinci derecede önemli dil abidele
rinin neşirlerini ortaya koymasıdır. Bu eserler 
Marif Nazareti Maarif Vekaleti, Türk Tarih 

' . Encümeni, Türkiyat Enstitüsü, Türk Dil Ku-
rumu gibi ilmi müesseselerin yayınlan ara-

sındadır. 
«Diğer (bazı mühim) eserleri şunlardır: 

Sultan Veled'in Divanı Türki'si (Veled İzbu
dak ile birlikde, 1935), Elvafi Bil vefiyat (H. 
Ritter ile birlikde, 1935), Elvafi Bilvefiyat 
(H. Ritter ile birlikde), Maniler q928), Ev
liya Çelebi Seyahatnamesinin 7. ve 8. cildleri · 
{1928), Gülistan tercümesi {1943), Bostan 
\ercümeei (1948), Keşf-al Zunun ve zeyli _(Şe-

-refeddin Yaltkaya ile birlikde, 1941-1945), 
Esmai Müellifin, I (Mahmud Kemal İnal ile 
birlikde, 1952). 

«Divanü Liı.gat-it Türk, Baharistan, Ni
garistan, Vamık ve Azra, Tarihi Utbi, Kutbi 
Mekki'nin Mekke-İstanbul Seyahatnamesi ad
lı eser1eri de Türkceye çevirmiş, fakat bastı
ramamışdır. Y.üzden fazla kaynakdan taradığı 
35,000 kadar öz türkçe kelime fişi Türk Dil 
Kurumundadır» (Türk Ansiklopedisi). 

İbrahim Alaeddin Gövsa «Türk Meşhur
ları» adlı eserinde Rifat BHgenin doğum ta
rihini 1876 olarak gösteriyor. 

· Ömrünün en uzun kısmını İstanbulda · ge
çirmiş olan Muallim Kilisli Rifat B~y, _Bü
yük şehirde bulunması en kolay insanlardan 
biriydi: Bir mektebde dersi yok. ise, ınü
hakkak, bir umumi kütübhanede . yazma bir 
metin üzerinde_ istinsak ile meşgul idi. Sek-, 
sen yıllık ömründe, İstanbulun tabiat güzel
liklerini, tarihi abidelerini, meshur semtleri- _ 
ni, ô da eğer alup · bakmış ise, sa.dece resim 
olarak görmüşdür diyebiliriz. 

Ortadan aşağı _kısa boyu, ç·eHmsiz vii<;:i'i~ 
du, hemen .daima siyah renkli ve mühme1 . 
esvabının içinde bir çalışma makinasıidi; b~
kışları gamlı, yüzünde pek ender olarak bir 
tebessüm görülurdü. Hususi hayatı mechulü
müzdür; dışardan geçim sıkıntısı çekdiği gö
rülür, tahmiz:ı edilirdi. Asla yanılmadığımızı 
zan ediypruz, Muallim Kilisli Rifat, bazı mev
ki ve servet sahibi ulemamız tarafından çalış
ma kudreti istismar edilıt}iş, çok mütevazı üc
retlerle bir istisnalı ve tercüme makinası gibi 
kullanılmış, büyük şöhretlerin adını taşıy~n 
ilmi yayınlarda hissesi azametli olduğu . halde 
adı anılmamış bir garibdir. · 

S9y· adı kanunundan evvelki devirler için 
çağdaşı ve hemşehrisi Dr; Kilisli•Rifat B~y ile 
Muallim IGlisli Rifat Beyin adını karıştırma- · 
ma:k lazımdır (B.: Karda,m, Rifat) . 

. BİLGE (Tevhid) - Çağdaş Türk sahne
sinin ünlü öperet ve komedi artisti;· 1919 da 

.lstanbulda doğdu, -babası Sultan Reşachn . ki
lercibaşısı Mehmed Sl\dık Beydir; tahsilini 
Hayriye Lisesinde yapdı ve halk önünde·sah
neye de, talebe iken, 1934-1935 de:rs. _yılı:tı:da 
verilen bir mekteb müsameresinde «Aynaroz 

· Kadısı» piyesinin Katli rolünde çıkdı. · Yine 
aynı yıllarda, Şişli Halk Evinin temsil -kolun
da amatör olarak çalışdı, Bürhaneddin· Tepsi
'nin yazdığı «Ellibiri» vodvilinde Agob lnad-
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ciyan rolünü aldı, Tepebaşı Bağçesinde Ala
banda r.evüsü oynanır iken, büyük sanatkar 
Hazim Körmükcü hastalanmış, rolü kime ve
rilmiş ise muvaffak olamamıştı, nihayet Tev
hid Bilge, bu rolü, büyük aktörü aratmıyacak 
derecede muvaffakiyetle oynadı «Samoel» pi
yesinde, yine Tepebaşı Bağçesinde, Ekrem ve 
Cemal Reşid Rey kardeşler, Safiye Ayla_ ve 
Muammer Karacanın huzurunda bir imtihan 
geçirerek profesionel hayata atıldı. O tariht.e 
1stanbulda tam Paris gazinoları gibi çalışan 
İstanbul Gazinosunun temsillerine iştirak etti; 
194 7 y~ kadar da Ses Tiyatrosunda çalış
dı; 'Halil Kamil firmasının çevirdiği .«On üç 
kahraman» filminde Antalyalı Selım, İpek 
Filmin Ferdi 'l'ayfur r-ejisörlüğünde çevirdiği 
«Kerimin çilesi» filminde Er-meni Kadın rol
lerinde oynadı. 1948 de Tepebaşı Bağçesinde 
Azız Basmacı ve Rauf Ulukut ile bir skeç 
topluluğu teşkil ederek «Adam sen de» de 
musevi çocuğu, «Çifte keramet»de Sakar Ali, 
«Laçka» da Cideli Cemile olarak bütun İstan
bulun alkışını topladı. Ayni senenin kış mev
siminde kuJduğu bir toplulukla Anadolunun 
muhtelif şehirlerini dolaşdı, temsiller verdi ve 
1950 de İstanbula döndü. Ses Tiyatrosu ile 
anlaşarak «Hava Bankası» operetinde Asım, 
,~ Trompetci Raziye» de Sarkiz, «Zır Deliler» 
de Lokman Hekim, «Zıd Kardeşler» de Yaşar, 
«Guguk» da Mahir, «Çifte kavrulmuş» da 
Sürpik rollerini yaratarak oynadı. 1953-1955 
yıllarını yine Anadolu turnelerinde geçirdi, 
bir ara devamlı olarak Ankarada temsiller 
verdi. 1955 de İst_anbula döndüğünde.Maksim 
sahnesind-e çalışdı; burada sahneye konulan 
operetlerden «Pantalonsuz Aşık» da Raşid, 

Tevhid Bilge 
(Resim: B, Şeren) 

«İş Birliği»nde Ka
sım, «Kaynana» da 
Nazım, «Hanımlar . 
Terzihanesi»nde Si
ret, «Saçlarından U
tan» da Zeki Tota
man, «Cürmü M,eş.: 

hu_d» da _Hayri, «Deli 
dolu» da Jozef oldu, 

_.,1 ve artık sanatının 

r en üst kademesinde 
bulunduğunu göster
di. Sonra Alkazara 
,geçdi; Al~zar sah
nesinde «Amerikalı 

amıca» komedisinde 

Arman İnadciyan, «Tahta Çanaklaı·» da M,ari 
Yanık, «Paşa Hazretlerinde» ·Şahin Paşa oldu. 

Operet ve komedi sahnesinin _ artık eri 
seçkin siması olan büyük sanatkar 1958-1959 
senesinde Aksaı·ay Zühal Dü~ün salonunda bir 
tiyatro açdı; burada «Mebus olacağım» ve 
«3 numaralı istimlak Komisyonu» lçomedileri
ni emsalsız muvaffakiyetle oynadi. 1960 da 
iş adamlarından .çocukluk arkadaşı Arslan 
llarutcu ile Pangaltıda Tan Sinemasında 

«Sahne» isimli bir tiyatro kurdu; burada ilk 
olarak sahneye konulan «Suzanın oyunu» ko
medisinde Said Uslu rolüne çıkdı. 

Tevhid Bilge yerli ·m~ prodüktörleri ta
rafmdan da aranıldı; 58 yerli filmde. rol al
mışdır. 

nususi hayatında şakacı, muzibi taklid 
sanatında emsalsiz, vechen de güzel insan olan 
Tevhid Bilge, Türk sahne tarihinde unutulmı
yacak isimlerden biridir. · 

-Hakkı Göktürk 

BİLGİ - Türkiye Muallimler Birliği ta
rafından neşredilen ve bu birliğin organı olan 
aylık mesleki fikir dergisi; ida.re yeri Çem
berlitaşdaki Muallimler Birliği merkezi olup 
21 x 29 santim eb'adında üçüncü hamur kağı
da basılmış 16 sayfalık bir nushasın~n fiatı 

1957 de 50 kuruşdur. Bazı nushaları iki aylık 
tarih taşıdığına göre neşrinde intizam temin 
edilemediği anlaşılır. Gazete ve dergi bayi ve 
müvezzileriiıde arayub bulam~dığımıza göre 
tevzi işinin· de düzenlenemediği, ancak allo:
nelerine gönderilebildiği anlaşılıyor. 1957 
temmuz ve ağustos aylarına aid 124+125 inci 
nushasmın üstünde XI. cild kaydı vardır; iki 
aylık bir nushası bir forma olduğuna göre bir 
cildi 10-12 formalık bir eser olması gerekir. 

Derginin Muallimler Birliği adına imtiyaz 
sahibi ve neşriyatı fiilen idare eden Doçent 
Dr. İbrahim Kafesoğludur; daiıni muharrir le~ 
rinin kimler olduğu tesbit edilemedi. Derginin 
kapağında «Her muallim Bilgi'nin tabii yaza
rıdır» diye kıymet hükmü mübhem bir kayid 
vardır. Yukarıda numarasını _ kaydetdiğimiz 
nushası İstanbulda Ercan Matbaasında basıl
m1şdır. 

BİLGİÇLER SOKAÖI - Karagümrüğün 
Kocadede Mahallesi sokaklarındandır; Bey
ceğiz Mescid Sokağı ile Kokulubahar Sokağı 
arasında uzanır. Sokağın ortasında üstü taş
la kapatılmış yüksek bilezikli bir kuyu, dük
kan olarak da bir marangoz otölyeai vardır, 
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Sekenesi mütevazı gelirli ailelerdir (Mayıs 
1961). 

Hakkı Göktürk 

BİLGİÇ SOKAĞI - Şişlinin Cumhuriyet 
Mahallesi sokaklarındandır; Ergenekon cad
desi ile Arpasuyu sokağı arasında uzanır; 

Ergenekon Caddesi tarafından gelindiğine 

göre iki araba geçebilecek genişlikde ve ka
bataş döşeli olarak başlar, sola bir· dirsek yap
diktan sonra toprak yol olur, ikinci bir dır
sekle ve dikce bir yokuş olarak Arpasuyu -so
kp.ğına kavuşur. Sokağın kabı:ı.taş döşeli olan 
ilk kısmında sağ kolda Şişli protestan mezar~ 
Üğının yan duvarı uzanır; sağ. kolda beton ve 
ahşab üçer dörder katlı evler sıralanmışdır·; 

meskenler arasında bir otomobil tamircisi, bir 
marangoz atölyesi ile Demet 
çµkol~ta ve şekerleme fabrika- 1 
sı bulunmaktadır. Kapu numa- ,__ 
raları 3-63 ve 2-25 dir. Şişli - · -
pazarına gelen pazarcı esnafın 

renci olmayub bilgilerini arttırmak isteyen
le~e de dersler verilir. Eğitim ve öğretim 
kadrosu resmi ortaokul ve lise muallim
lerinden seçilmiş ciddi bir müessesedir. 1960 

· yılında dershaneye motor, trafik ve direksi-• 
yon kursları da ilave edilmişdir. 

Hakkı Göktürk 

BİLGİ MECMUASI - İstanbulda_ kurul-· 
muş olan Bilgi Derneği tarafından, derneğin 
amacını yaymak için çıkarılmış aylık ilmi der
gi. Mesul müdürü şair Celal Sahir Bey idi, ilk 
sayısı 1913 ekiminde yayınlanmış olan dergi 
ancak 7 sayı çıkarıla bilmişdir (Türk Ansik
lopedisi). 

BİLGİ SOKAÖI - Bakırköyünün mer
kez nahiyesi sokaklarındandır; Ebüzziya So-

tahta tezgahları, bu .sokakda, -
kilise duvarı boyunca muhafa-
z.a eçlilir. (Mayıs 1951}. 

BİLGİ DERNEĞİ - Aşa- . 
ru.daki satırlar Türk Ansiklope
disinden alınmışdır: 

BİLGİ 
. · «Memleketde gerçek me

toda ve uzmanlığa dayanacak 
lmii bir cereyan vücuda getir
mek amacı ile 1913 de teşebbüs 
edilip 1914 martında İstanbul
da kurulan bir ilmi dern~k. · 
İlerde teşkili düşünülen akade
nıiye başlangıç olacaktı. Umu- -
mi idar,e heyeti reisi şair Celal 
S~hir, ilmi reisi de Emrullah 
~f endidir. , Dernek çalışmalara 
vakit. ve imkan . bulamamış, bir 
kaç toplantıdan ve bazı ilmi 
eserlerin yayımına karar ver~ 
dikten sonra dağılmışdır» (Türk 
Ansiklopedisi) . 

. BİLGİ . DERSHANESİ -
Cağaloğlundı:ı. Başmüsahib soka
ğında bir özel d~rshanedir; 1957 
yılında öğretmen Bay Yahya 
Omay tarafından açılmışdır; or
t? okul ve liss öğrencilerini ders 
yılı sonunda başarı sağlamaya, 
engelli olanları da engel imti
hanlarını vermeye hazırlar; öğ-

<Aylık mifltkifdıir dtrgiSf 
TÜRKlYE MUALLiMLER BiRLiĞi ORGANI 

Bilgi Dergisinin bir. kapağı 
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. kağı ile -Mer'a Sokağı arasında uzanır; Ömer 
Naci sokağı ve Pancar sokağı ile birer ~ört 
yol ağzı yaparak kesişi½ iki araba geçecek 
genişlik.de ve paket taşı döşelidir, iki kenarın
da dar yaya kaldırımı vardır, kapu numa,ra
ları 1-31 ve 2-20 olup Dadyan· ermeni ilk oku
lunun bağçe duvarı bu sokağın üzerindedir 
(Haziran 1961). · 

. Hakkı Göktürk 
• • • . I 

BILGIŞIN (Şevket Mehmed Ali) - Hu-
kuk bilgini, 1892 de babasının vazifeten bu
lunduğu İşkodrada doğdu, topcu kaymakam
larından Mehmed Ali Beyin oğludur, ilk tah
silini İşkodrada, orta tahsilini de Manastır As
keri Rüşdiyesinde yapdı, Manastır İdadisini 

bitirerek İstanbul Darülfünununun Hukuk - . 

Fakültesine girdi, 1911 de Hukuk Fakültesin-
den mez4n oldu, mesleki bilgisini genişletmek 
ve bu arada lisan öğrenmek için Fransaya git
ti, oradan İsviçreye geçerek Cenevrede ihtisa
sını tamamladı. O sırada Birinci Cihan harbi 
başladığı için doktora i~tihanını veremeden 
memlekete döndü. Bilahare alman ve anglo
sakson mevzuatı hukukiyesi ile de uğraşmış 
ve almanca ile ingilizce öğrenmişdir. 

1918-1919 arasında avukatlık yaptı, 1919 
da Ankarada teşekkül eden milli hükumete 
iltihak ederek ilk adliye vekaletinin kalemi 
mahsus dairesinde staj gördükden sonra ayni 
vekaletin müdevvenatı kanuniye müdürlüğü
ne tayin edildi, oradan Ziraat Bankası Umum 
Müdürlii.ğü umuri hukukiye müdürlüğüne 

nakledildi. İş Bankası kurulur iken bu yeni 
milli bankanın hukuk müşavirliğine tayin 
olundu; İş Bankasının kuruluşunda bilgisin
den çok faydalanılmışdır. 

1925 de Ankara Hukuk Fakültesf kurul'.. 
duğunda bu yeni ilim müessesesinin Mukad
dimei İlmi Hukuk ve Kara Ticaret Hukuku 
derslerinin hocalığına tayin edildi, 1942 yılı
na kııdar Ankarada kalarak hem 1-ş Bankasın
daki v-azifesine hem de fakültedeki derslerine 
devam etti. 1942 de İstanbul .Hukuk Fakülte
si Kara Ticaret Hukuku profesörlüğüne nak
len tayin edildi; İstanbulda ayni zamanda 
avukatlık yapmağa da başladı, bir ara Hukuk 
Fakültesi dekanlığina seçildi. 1953 de bir az 
dinlenmek için gittiği Bursada ani olarak öl
dü; kabri Zincirlikuyu Asri Mezarhgındadır. 
Son günlerinde Ordinariyus Profesör, İstan
bul Barosunda. avukat· ve İş Bankası M.eçlişi 
İdare azası bulunuyor~u, 
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Yirmi sekiz yıl fasılasız hocalık_ yapmış 
ve pek çok talebe yetişdirmişdir. Dürust, mü~ 
tevazı, ağırbaşlı, son derecede müşfik, gaayet 
çalışkan, geniş bir sevgi ve hürmet halesi top~ 
lamış bir sima idi. Medeni Kanun ile Borçlar 
Kanununu hazırlayan ilmi heyetde aza olarak 
bulunmuş; kara ve deniz ticaret kanunlarınıµ 
g.erçekleşdirilmesinde, usul kanunlarının teb
dil ve ıslahında, mahakim teşkilat kanununun 
etüdlerinde, avukatlık, noterlik, kadastro ka
nunlarının hazırlamasında geniş ölçüde emek
leri geçmişdir. «Türk Ticaret Hukuku Bren
sipleri» adı ile mühim bir eseri vardır. Bu 
eserin ikinci cildini teşkil edecek olan «Şir~ 
ketler» adındaki kitabıni da tamamlamış, fa
kat basdiramadan ölmüşdür. 

· «Ticaret serbestisini tadil eden amiller»; 
«Ticari ve Siyasi Hukukda Teamül», «Ticari 
şirketlerin murakabe prensipleri», «Moderı]

ekonomide ticari teşebbüs şekilleri», «Hukuk 
bakımından kooperatifcilik» ve «Karteller ve 
Tröstler» isimli etüdleri İstanbul Hukuk Fa
kültesi tarafından neşredilmişdir. Ankara Hy.; 
kuk Fakültesinde okuttuğu derslere aid n6t: 
ları da o zamanki talebe cemiyeti tarafından 
teksir sureti ile basılmışdır. «Kara._ Ticaret 
Hukuku», «Fikri Haklar», «Mukaddimei İlmi 
Hukuk» isimli eserleri de bu çalışkan adaJ:'.!1ın 
milli kütübhanemize bırakdığı' değerli miras 
arasındadır. Gazete ve dergilerde hukuk ilmi, 
adli hayatımız ve ictimaiyata dair pek çok 
makaalesı intişar etmişdir. 1918 de, mütareke
yıllarında <<Beşer ve Tabiat» adında bir de 
mecmua çıkarmışdı. 

H. Basri Erk 

BİL tcARETEYN TASARRUF - İ_ki; · 
çifte kira ile tasarruf; bırakanların vakıfna

melerinde koşduklan şartlar il~ aslaa satıla
mayacak olan vakıf milklerin, binaİarın sat!1: 
masını temin için pulunmuş hukuuki bir hi
ledir. Bir misal ile anlatalım_: 

. Vakfının :mütevellisi faraza ayd~ 20 lira 
kira aldığı Çinili Hamam denilen, vakıf çifte 
hamamı 15,000 lir~ya .bir isteklisine: satmak 
ister. Bunun için ham;ımı senel_ik kirası 60_ li~ 
radarı 300 senelik bir kira mukavelesi ile ö · 

zat.e kiraya verir. Senede 60 Uradan 300 se
nelik kira bedeli 18,000 _lira tutar. Bunun 
15,000 lirasını «icarei muaccele», tezden, peşin 
kira be~li olarak h~men alır, geri kalan 3000 
rliasına da «icarei müccele», tecil edilmiş, geri 
bırakılmış kira adı veriUr, heı:: ~ene 10 l~radan 
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300 sene içinde ödenecekdir denilir; v~ kira 
mukaveleleri o zat ile, ölümünden sonra ev
lad ve ahladı, varisleri kimler ise, haklar on
lara intikaal etmek üzere akdedilir. Bir bina-.., . 
yı, bir milki iki asır, üç asır gibi bir müddetle 
kiralamak, oranın sahibi olmak demekdir. 
Onun içindir ki bu hukuki hileli işe «bil ica
reteyn tasarruf» denilmişdir. Koca bir çifte 
hamam için vakfa senede 10 lira kira ödemek 
pek tabiidir ki bir hiçdir. Bu · suretle satılan 
vakıf binaların icarei müeccelesi senede 1 li
ra:, 50 kuruş, 20 kuruş olanları pek çokdur. 

Şurasını ehemmiyetle kaydedelim ki, bir 
vakıf mil,ke bil icareteyn mutasarrıf olan kim
se, onu, vakfa ödediği icarei muacceleyi veya 
bu meblağın daha fazlasını alarak bir başka
sına devredebilir, fakat mutasarrıfı olduğu bi
nayı asla yıkdıramaz, hamam, han, mahzen, 
dükkan, kahvehane,' mesken her ne ise, aynen 
muhafazaya mecbur idi, faraza hamamı bozub 
ye yıkıp yerine han veya konak, ev yapdıta
mazdı. 

Cumhuriyet devrinde vakıflar idaresin
de kökden değişiklik yapılır iken 1936 da çı
karılan 1:ıir kaanun ile bil icareteyn tasarrufa 
son verildi. Üzerlerinde bu suretle intikaal et
miş binalar ve topraklar bulunan kimseler, 
müeccel kiralarının yir~i seneliğini bir defa
da toplu ödemek şartı ile o milklerin doğru
dan kendi isimlerine tapu senedlerini aldılar. 
Bu kaantın vakıflar hazinesine çok mühim bir 
gelir .sağladı ise de Türk mimarisi tarihj'ba
kımından zararlı oldu. Şöyleki bilhassa İstan
buld.a türk yapı sanatının şah eserleri arasın
da bulunan büyük çarşı hamamlarının hepsi 
şahıs ınilki oldu. Mimari kıymeti çok yüksek 
bir hamamın tapu senedini cebine koyan kim
se de, mutlaka mimariye vakıf, sanat sever 
kimse olamayacağından, hatta bilakis bu asil 
konuların tamamen cahili bulunacağından, 
meskenlerde alafranga banyoların çoğalıp, 
orta ve aşağı tabaka halkın da şer'i temizliğe 
karşı kayıdsızlığının artması üzerine çarşı 
hamamlarının. müşterileri azalınca, mutasar
rıfı bulµndukları hamamları yıkdırıp yerleri
ne bir iş hanı, bir apartıman, bir sinema yap
tırmakda tereddüd etmediler. Bu gibilerin 
karşısında tek mani kuvvet asarı atikayı ko
ruma kaanunu kaldı. Hamamlarını yıkama

yanlar ise, yıllık kira bedeli işleyen hamamın 
gelirinden fazlayı bulunc{l, hamamı kapattı-· 

lar, depo olarak, i~alathane olarak, fabrika 

olarak kiraya verdiler. O canım İstanbul 
mamlarının içleri bozuldu, mahvoldular. Yer 
yüzünde hiç bir tarihi belde, koca koca ve biri 
öbüründen güzel çaz:şı hamamlarını kaybeden 
İstanbul kadar ağır tecavüze uğramamışdır. 

İstanbul hamamlarını yıkanlar, bozanlar, ve 
onlara bu imkanları verenler, pis hasis _maddi 
çıkarları uğruna bu şenaati irtikab edenler, 
Türk İstanbulunun tarihinde, zaJ:?an gelecek, 
isimleri kaydedilerek haşre kadar lanet ile 
anılacaklardır (B.: Hamam). 

BİLL-0R - «Garb türkçesinde aslı arab
ca isim: 1) Tabiaten bir mudallaı muntazam· 
veya mutanazır şeklini alan şeffaf cevheri 
madeni; 2) Safi ve berrak cam, ve bundan 
yapılan şeyler» (Hüseyin Kazım, Büyük 
Türk Lugatı). 

İstanbul ağzında her saf, temiz, parlak, 
güzel şey billı'.i.re benzetilmiştir; bir mücella, 
temiz ten için, tatlı akisler yapan bir ses için, 
gaayet saf ve berrak bir su için «billur, billur 
gibi» deriz. , 

Hüseyin Kazım Bey büyük lı'.i.gatına bu 
yolda misal olarak çok güzel iki beyit almış
dır: 

Cismi pakin dediler hem ter imiş hem berrak 
Tepeden tırnağa dek gill gibi billur gibi 

(Nedim) 

Feyzi lutfiı dili safa erişir eyler eser 
1-;af hühirun içi111irn nitekim nur ge!?:.:l' 

(Şinasi) 

,, 
•· 

Bu kelimeyi divan şairlerinden başka 

halk şairleri de çok kullanmışdır; mesela son 
yeniçerilerden Çardak Kolluğu çorbacısı halk 
şairi Galatalı Hüseyin Ağanın şehrengiz yollu 
destan mecmuasında bir güzeli öven kıt'alar 

arasında şöyle bir tasvir vardır: 
Omuzdan topuğa bir kesme billur 
Rengini sorarsan güneşdeki nur 
Yol verir aşıklara vadii Tur 
Ama çeşmi kafir bir celladı v:1r .. 

Yine ayni şair başka bir destanında «Bil
lur» kelimesini hem taravet ışığı heni de te
mizlik için kullanıyor: 

Ayak baldır bacak billur misali 
Kollar sıvalıdır gömlek hilali 
Şehzade nazıdır her tavrü hali 
Çardaldıda Köçek Memi bir diine .. 

Galatalı Hüseyin Ağa bir başka köçeği de 
şöyle tasvir ediyor: 

Boya taze fidan selvi diyelim 
Saçınııı rengini tem diyeliDl 
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Cennet kaçkımdır belli diyelim 
'Ayağında kesme billur_ parmaklar 

Aşağıdaki kıt'a da Galatada Ayios Niko
laos rum ortodoks kilisesinde bir genç papas 
için yazılmışdır: 

Sırma saç kız gibi görmemiş makas 
Omuzdan topuğa dökmüş işvebaz 
Billur ayağmda şimşir ııalini 
Mesihi muhabbet tazerü. papas 

Eski kibar evlerinde, İstanbul konak ve 
yalılarında avizeler, bambalar, kandiller, bar
dak, kadeh, surahi ve emsali şeyler tamamen 
billurdandı; adi' camdan olanları ancak yanaş
ma, horan.da, hizinetci ve uşak odalarında ve 
sofralarında kullanılırdı. Adi cam mamulat bir 
de orta tabaka ve ayak takımı halkın evlerine 
girerdi. 

Tanzimatdan sonra İstanbulun frenkpe
rest1eri ağzında billur yerine bu ismin fransız
ca karşılığı «Kristal» kelimesi kullanılır .ol
muşdur. 

.Zamanımızın yeni türedi zenginleri billur 
ile adı camı ayırd edemeyecek seviyededir di_. 
yebiliriz. Fakat hazin olan, İstanbulun eski 
kibar ailelerine mensub kimselerin, feleğin 
cilvesi eseri billur yerine cam kullanmaya 
mecbur oluşlarıdır. 

Antikacı merhum Nureddin Rüşdi Bün
gül «Eski Eserler Ansiklopedisi» adlı eserinde 
Billur maddesinde şunları yazıyor: 

«Billurdan kase, tabak, bardak, kadeh, 
surahi vesaire yapılır. Bohemyada, Fransada, 
Venedikde, İngilterede, hatta !randa ve Tür
kiyede yapılanları vardır. Bilhassa Birinci 
Mahmud devrinde Fransadan getirilen usta
larda!! öğrenen İstanbul billurcularının bü
yük ve al renkli ve yaldızlı, ay yıldız kapaklı 
sahanlar, kaseler, bronz kapaklı aşure güğüm
leri çok kıymetlidir. Koyu al, nefti, yeşil ve 
minelileri ise cidden nefisdir. Bunların büyük 
al ve yaldızlı güğümleri ve kapaklı büyük 
sahanlar 100-150 lira değerindedir (1939 an
tika eşya piyasası). Mineli al ve nefti kase ve 
bardaklar kapaklı ve tabaklı olmak şartı ile 
50 liradan 100 liraya kadar satılır. Beyaz ve 
gaayet şeffaf kesme bardaklar 30, dilimliler 
25, ve düğmeliler 20 lira eder. Padişahlara 

mahsus bir nargile şişesinin büyük · bir fiata 
satıldığını hatırlarim. Döküldükden sonra 
tezgahlarda (elmas gibi) tıraş edilen bill(ırla
ra kesme billur denilir. Beyaz kesme billurun 
bir büyük kasesi de 100 lira kadar eder, fakat 

kapağı ve tabağı tamam ve. çatlak gibi özür
den salim olmalıdır, bir çatlak 100 lirayı 1 
liraya indirmek için kafidir (N. R. Büngülün 
indi hükmü; nadide bir eser, bazan özürlü 

, olabilir, fakat bir koleksiyon tamamlar ve 
yüksek antika değerinden hiç bir şey kaybet
mez). 

«İstanbul işi billftrların çeşidi pek çokdur 
Mesela ulema efendilerin içkiye düşkün olan
ları için, açıkca rakı içdiklerini göstermemek 
üzere iç içe biri büyük, biri küçük yapışık 
çift bardaklar yapılmışdır; küçüğünün· içine 
rakı, büyüğüne su doldurulur, ağız kenarları 
ayni hizada olduğu için su ile rakı karışmaz, 
efendi bardağını ağzına götürdüğünde bir çe
kişde hem rakı, hem de su yudumunu alır. 
Türlü şekillerde şişeler, kadehler, surahiler, 
bardaklar, kaseler İstanbul zenginlerinin sı,f
ralarını donatmışlar idi. Bir kısmını yangınlar 
mahvetti, bir kısmı terekelerde satıldı, dağıl
dı; çoğu da Avrupalılar tarafından, satanla
rın bilgisizliği ile alınıp tüketildi. Eski İstan
bul billurları şimdi nadiren ele geçmektedir 
(N. R. Büngül, 1939). 

R. E. Koçuda İstanbul işi, rakı sofrası için 
yapılmış bir çift su bardağı vardır; kadehe· su 
konular iken dökülmemesi için ağzında birer 
emzik ~ oluk bulunan ve şeklen pek zarif ve 
kulplu olan bardakları_n üzeri fırdolayı- alçak 
kabartma asma yaprakları ve üzüm salkımla
rı ile tezyin edilmişdir ; ağızları ve dibleri de 
kabartma bordürlerle müzeyyendir. ' --

mtikacı N. Rüşdi Büngülün biHiır eşya 
arasında avizelerden bahsetmemesi şaşıla.cak, 
unutkanlıkdır. Bilhassa on sekizinci asrın 
ikinci yarısında İstanbulda avize en ÇQk sevi
len ev eşyalarından olmuş, o devir için de en 
güzel, en kıymetli, en muhteşem avizeler ade
ta bir billur hevengi olmuşlardır. Billur men
şurlardan süzülen, avizenin büyüklüğüne gö
re otuz, kırk, yüz mumun ışığı, konakların, 

yalıların divanhanelerini pek şa,şaalı aydın
latmışlardır. 

lıale devrinde de billur, geceleri, İstanbu
lun dillere destan olmuş lale bağçelerinin ge
ce sa.fasında, çırağan alemlerinde kullanılmış
dır; çiçeklerin diplerine kuçücük billur kan
dil çanakları konmuş, bu çanakların etrafına, 
aralarına billur menşurlar (prizmalar) dizil
miş, bu menşurlardan süzülen ışıklar çiçekle
re aksettirilmiş, binlerce lale, bu s(lretle, ibti
dai projektörlerle tenvir edilmişdir; her hal-
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de -feerik manzaradır. 
BİLLURCUOOLU - On sekizi~ci asrın 

ilk yarısında yaşam:ış, Lale Devrinin kalen
derleri arasında güzelliği ile şöhret bulmuş 
Şifa Hamamının· dellaklerind_en bir delikanlı; 
muhtemeldir ki tamamlanmamış bir şehren
gizden bir parça olacakdır, aşağıdaki manzu
me ile övülmüşdür; 

Billurcu _oğlu kim ol yekta. civa.ıı 
Lebi laili çeşmei ahi hayvan 
D.ellakl pakü çalak periz!de 
Fiıtei slyehi heman ziyade 
Yüzü ağı Germabei Şifaııın 
Aşk hastesl ande bulur Lokmanın 

Billfrr_ avizedlr ol hamam içre 
Kim payln öpende baş göğe ire 

Uşşakı yanarlar çü 1n:ısli külhan 
Rehinde ol şehin kalmışlar uryan 

~ibl.: Anonim bir fevfild mecmuası. 
BİLLURCU SOI{AĞI - Taksimin Katib 

Mustafaçelebi Mahallesi sokaklarındandır. Sı
raselviler caddesi ve ~şelik sokağının teşkil 
ettiği üç yol ağzı ile Maç sokağı ye Çukurçeş
me sokağının teşkil ettiği üç yol ağzı a.rasın
da uzanır; Billurcu çıkmazı ve Mücadele çık
mazı ile birer kavuağı vardır. Sıraselviler 
~addesi tarafından gelindiğine göre, bir ara
ba geçebilecek genişlikde, paket taşı döşelidir; 
3-5 katlı evleri hali vakti yerinde ailelerin 
meskenleri olduğu görülür. 1 ~lektrikçi-tamir
ci, 1 soba tamircisi, 1 otomobil tamircisi, ~ 
mozayik atölyesi, 1 hallac, 1 bakkal dükkanı 
vardır; Şişli Spor kulübü, Erm,eni Eseyan 
okulundan Yetişenler Derneği bu sokakdadır; 
Santral Oteli adında altı katlı bir de otel bu-. ' ' ' ' ' 

lunmal{tadır (haziran 1961) 
Hakkı Göktürk 

. BİLLÜR KÖŞKLER - Küçükçekmece
den öte, Küçükçekmece . lcörfezini solda ve 
Küçükçekmece · gölünü de sağda bırakarak 

geçdikden .sonra, 1951 senesinde, ayni isim 
altında kurulmuş bir inşaat müessesesi tara
fından satılığa çıkarılmış arsala~a verilmiş 
olan isimdir. O tarihde günlük gazetelere ve
rilmiş ilanlardan öğrendiğimize göre İstanbul
Edir asfaltı üzerinde, cebheleri 15 ve derin
likleri de 20 .metre, 300 metre kar.elik oları 
bu arsalar taksit ile çok ucuza satılm.ış, ve sa
tış şekli şöyle_ olmuşdur: 

Peşin _ Aylık ~aksit 
50 T.L. 10. T;L. 

75 15 

Arsa bedeli 

950 _TL. 

100 
150 
200 

20 

25 

30 

800 • 
725 
650 

Peşin para ile 550 

25 Şubat tarihini taşıyan bu ilanda, yu
karıdaki şartlar ile bu satışın 31 mart 1951 
gününe kadar devam edeceği bildirilmekte, ve 
arsaların o tarihdeki hakiki fiatının 4000 T.L. 
olduğu söylenmektedir. Mesela Hürriyet gaze
tesinin bir sayfasının yarısını kaplamış ölan 
ilanda, bu arsaların Marmaraya nezareti övül
dükten sonra şimdilik ihtiyaclarmı Küçükçek
meceden temin edeceği, bu arsalarda bir yaz
lık bina yaptırıncaya kadar safayi hatır ile ça
dırda dahi oturulabileceği, hatta müessesece, 
maliyeti 5500 türk lirası olan 3 oda, 1 hol
mutfak, banyo ve ayak yolundan mürekkeb 
bir tip evlerin de yine taksit ile yaptırılacağı 
yazılıdır. 

Billür Köşkler 
(Gazet elerdeki ilandan alınmış kroki) 

1961 . yılı eylul ayında Billur Kpşklere gi
dildi; tam on yıl evvel satışı ilan edilmiş qlan 
sahada güz.el güzel evlerin inşa edilmiş oldu
ğu,· körfez kumsalında da oldukça büyük bir 
plaj te'sisinin inşa halinde olduğu -görüldü .. 

BİLLUR PALAS CİNAYETİ - 3f ocak 
1960 pazar günü Şişlide Halaskar Gazi Cadde
sinde 352 numaralı Billur Palas Apartımanı
nın birinci dairesinde işlenmiş bir · cinayetdir 
ki; zamanımızın yeni zenginlerinden 28 yaşın
daki Şükrü Agah Dirı:ç, onbeş _ günlük karısı 
Zehrayı, vak'a yerine gelmiş, fakat hemen mü
dahale imkanını bulamamış polisin ve halkın 
gözleri önünde hayli uzunca sürmüş bir işken
ceden sonra, tabanca ve bıçakla katletmiş, 
kendisi de intihar etmişdir. 

Günlük gazetelerin istihbaratına- göre sos
yete ( ?) nin_ tanınmış bir siması ve sarışın bir 
genç dul olan Zehra, kendisinden iki yaş · kü
çük Agah ile bir müddet evvel bir paviyonda 
tamşmışdır; evli ve üç çocuk babası genç ada__.-
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mı kendisine bend etmesini bilmiş, A. Dinç'e 
karısını boşatarak onunla evlenmeye muvaf
fak olmuşdur; fakat, eviendikten iki gün son
ra Zehra, gaayet kıskanç olan Agah'a, bıi şart 
altında yaşamaya müteham:{Ilil olmadığını 

söyliyerek boşanma tej.difinde bulunmuşdur. 

Aslında ise bu tez başlamış sokukluğun sebe
bi, ilk kocasından da orta okul talebesi bir 
oğlu bulunan genç dulun Mustafa· adında bir 
genç ile münasebete başlamış olmasıdır. 

Vak'adan iki gün evvel, iş boşanma davasına . 
kalmak üzere evinden,· dolayısı ile Zehra.dan 
tamamen ayrılan Agah Dinç; bu iftiraka ta
hammül edememiş, va'a günü Zebranın otur
duğu Billur Palasdaki daireye gelmişdir; o 
sırada genç ve, güzel dul, kadınlı eı;kekli mi
safirlerini ağırlamaktadır. Sarhoş olan kaatil, 
Zehra.dan evvela rakı, sonra portakal istemiş, 
ve kendisine portakalı verirken karısının bile
ğinden tutup yatak odasına sürüklemiş ve ka
puyu içerden kilidlemişdir. Misafirler evvela 
şiddetli bir münakaşa işitmişler, bunu iki el 
silah sesi takib et~işdir,• ve Zebranın davetli
leri kaçup dağılmışlardır, Kadının 13 yaşında
ki oğlu da mutbak penceresinden kaçarak 
vak'ayı karakola haber vermişdir. 

Osman Atak isminde bir Başkomiserle 
Nazım Yavuz istninde bir polis memuru ve 
iki polis görevlisi Jandarma eri hadise yerine 
gelmişlerdir. Bu sırada Şişli Meydanını iki, üç 
bin kişinin doldurduğu görülmüşdür. 

Arkadaki pencerelerden birinden Agah'a 
sakin olması, tabancasını atıp dışarı çıkması 
ihtarında bulunulmuş, Agah ise I memurları 
görünce büsbütün çılgına dönerek diğer eline 
bir. bıçak almış ve kadının üzerine atılarak 
göğüslerini kesmiştir. Binlerce insan Zebra

Bayan Zehra . 
(Resim: Behçet) 

nın çığlıklarını· deh
şetle duymuşlardır. 
Başkomiser Osman 
Atak yatak odasının 
penceresine, · Tayya
reci Cemal sokağı ci
hetinden bir kalas 
uzatarak tırmanmağa 
başlamış · ve polisle 
Agah arasında aşağı
daki muhavere cere
yan etmiştir: 

- Kanun namına 
silahını at ve teslim 
ol. 

. - Komiser Bey, boşuna zahmet çekiyor
sun, yaklaşma seni yakarım: Çoluk çocuğuna 
yazık olur!. 

· Agah'ın teslim olmaması kaı:şısında kara
koldan takviye kuvvetleri g.etirilmiş ve polis 
gaz bombaları atmaya başlamıştır. Bu sırada 
Agah, büsbütün kendini kaybettiğinden bü
tün kurşunlarını kadının üzerine boşaltmış ve 
kadının son çığllıkarı duyulmuştur. Diğer da
irelerde oturanlar da bu anda pencerelerden 
haykırarak imdat istemişlerdir. Son bir silah 
sesini müteakıp içeride kadının ve erkeğin 
birbiri üzerine yığıldıkları görülmüş ve bun
dan sonra polis Zehra'nın evine girmeğe mu
vaffak olmuştur. 

Bütün bu mücadele bır saatten fazla bir 
zaman devam etmiştir. Böylece polis hadise 
yerine ilk geldiğinde her ikisi de canlı olan 

· kadın ve erkeğin .ancak cesetleri dışarıya çı
karılabilmiştir. Agah ve Zehra İlkyardım has
tahanesine s~vkedili:rken, Zebranın· nabzının 
çok hafif vurduğu müşahede edilmişse de bi
lahare ölmüştür. 
1 Ağalı, polisle mücadele ederken kadının 
giyim eşyalarını pencereden dişarıya atmıştır. 
Bu eşya arasında vizon ~ürkler görülmüştür. 

(1 ve 2 şubat tarihli Yeni Sabah ve Va
tan gazetelerinden). 

Muhiddin Nalbandoğlu 

BİLMECE - Türkçe lügatı şöyle tarif 
ediyor: «Bir şeyi; bir hali ve manayi başka
sına buldurmak, .ve bir zihni mümarese yap: 
tırmak için onu gayri vazıh tabirlerle bildiren 
ibare, veya nazım». 

Büyük şehir fstanbulun günlük hayatın
da eğlence yerlerinin bol ve çeşidli olmadığı 

ve -zamanımızın çeşitli nakil vasıtalarının da 
bulunmadığı devirlerde; fetihdıen bu yana 
hatta Birinci Cihan Harbine kadar, ev ve 
kahvehane sohbetleri arasında «Bilmece»nin 
mühim bir yeri vardı; öyle ki, milli kütübha
nemizde, manzum veya mensur bilmece risa
leleri, mecmuaları vardır; hafızalara yüzler
ce bilmece yerl.eşir, bunlar sorula çözüle es
kir, eskileri yeni yetişen nesiller öğrenir, ze
ka, merak ve hüner erbabı da. yeni bilmece
ler tertip ve tanzim ederlerdi. Konakların 

harem ve selamlık bendeganı arasında, tek 
vazifesi masalcılıkla bilmececilik olan ka
dınlar, erkekler vardı, masalcılığın yaninda 
bilmececilik, geçim yolu olmuşdu; •b~ söz eh
_li kimselerin bazıları bir kapuya da bağlan-
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maz. ekabir kapularının tümünü dolaşır, her 
yerde dört gözle beklenirlerdi; yukarda bah
settiğimiz bilmece risaleleri onlar tarafından, 
onlar için hazırlanırdı. 

Harcı alem olmuş bilmeceler çoluk çocuk 
toplantılarında, arabacı, kayıkcı kahvelerinde, 
konakların, yalıların keza arabacı, kayıkcı, 

bahçıvan,. aşçı, yanaşma odalarındaki sohbet
lerde sorulurdu. 

· Kahvehanelerde, evlerde, konaklarda, ya
lılarda; horanda, yanaşma, uşak yarenlikle
rinde, efendi meclislerinde bilmece sorup 
çözmenin adabı vardı. Bilmeceyi evvelden bi
leri hemen atılıp, çözmezdi; bildiğini tatlı bir 
tebessüm ile ifade eder, , bilmeyen yaranına 
zihni araştırma, bulma zevkini tattırırdı. Çö
zülemeyen bilmecelerde, sorana «kayık, gemi, 
dağ, bayır, Bayazıd kulesi, Galata kulesi, 
Kız kulesi, Çinili Hamam, Kapalı çarşı .. » gibi 
sembolik mülkler verilir, o da nihayet bu ba
ğışlardan birini ·kabul ile çözülemeyen bilme
cesini açardı. 

Bilmeceler umumiyetli secili bir cümle, 
yahud bir beyit ve kıt'a halinde· manzum 
olurdu. Bilmece, sorulan şey ile renk, şekil 
ve hal bakımından yakın ilgisi olan maddele
ri dolambaçlı, yanıltrrı:açlı şekilde sıralama ile 
tanzim -edilirdi. Pek meşhur bilmecelerden bir 
kaç örnek: 
Kırmızı çanak kıllıya kapak = Fes 
I{üçücük arabacık, başında t~lacık= Nalın <;ivısi 
Alçacık boylu· kadife donlu.= Patlıcan 
Küçücük fıçıcık, İÇİ dolu turşucuk = Limon 
Çınçınlı hamam, kubbesi tamam = Saat 

Bazıları, hezel yollu tanzim olunurdu, me
sela şu kıt'a sapı nazik, çabuk kopan, üstü 
başı le~eleyen ve eli_yüzü boyayan «karadut'» 
üzerine tanzim edilmişdir: ' 

Hanım çıkdı çardağa 

Pat osurdu bardağa 
Bardak oldu pare pare 
Hanımın yüzü oldu kap kaare 

Şu kıt'a da edibane, «Buz» üzerine bilme-
cedir: 

Bir acaib kal'a gördüm 
Hapis olunmuş ande ab 
Vurdu zerrin topların 
Fetbeyledi afitab 

Şu bilınece de ayak takımı yarenlikieri 
için tanzim edilmişdir, «el ile sümkürme» üze
rinedir: 

Karanlık yoldan hamın gelir 

Beş halayık karşı çıkar 

Aldım ele, vurdum yere 
Allah belasını vere · 

Şu beyit de «gönül» üzerine pek güzelbir 
bilmecedir: 

Ol nedir kim hem küçiikdür hem büyük 
Arkasıncla var onwı bi;r özge yük ,. 
Bu kıt'a minare: 
Ol nedir kim daima uı•yandır 
Tacı başında acaib sultandır. 
Canı yok iken gıdası oldu can 
Bulbül eyler ademi 'bazı zaman 

Şu· kıt'a da kahvedir: 
Ol nedir kim bir güzel esmer civan 
Rahati ruh hayat efz!yi cihan 
Aııın içün meyledüb e~babı dil 
İyşü ııfı.ş eyler anınla ·her zaman 

«Cemre»ler için: 
Üç biraderler 
Kevakibzadeier 
Biri havada gezer, .. biri suda yüzer 
Biri hakipaye yüz sürer .. 

. Hicri 1289 (1872) de basılmış «Bilmece» 
adlı bir risale vardır; kıt'a yahıid beyit ha'.' 
linde hepsi manzum yüze yakın bilm(;!ce, öy
le tahmin ediyoruz ki derleme değil, telif ese
ridir. Çoğu soğuk, zoraki hazırlandıkları bel
lidir, fakat yukarıda kaydettiğimiz çok güzel 
«Gönül» bilmecesi de bu risaleden alındı; 
içinde «top fitili», «deve kuşu yumurtası», 
«misk köpeği», «vaşak kürk», «mum fitili 
makası» gibi bugün asla düşünülemeyecek 

mevzularda bilmeceler vardır. 
BİLSEL (Cemtl>.......:. Hukuk.bilgini, İstan

bul Üniv-ersitesi Hukuk Fakültesi Devletler 
Hukuku Kürsüsü Ord. Profesörü; ayni üni
versitenin iyi hatıra bırakmış rektörlerinden; 
hiçri 1297 ve miladi 
1879 da Şamda doğ
du; valiliklerde_ bu
lunmuş Ahmed Kad
ri Beyin oğludur. 

1903 de İstanbul Hu
kuk Mektebinden 
mezun olarak harici
ye mesleğine intisab 
etmiş, Hariciye Ne
zareti terceme odası
na girmişdir. 1908 de 
meşrfi.tiyetin ilanı ü
zerine İstanbul Hu
kuk Mektebinin dev-

Cemil Bilsel 
(Resim: anonim) 
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Jetler hukuku muallimliğine tayin edilmiş, 
1909 da Evkaf nezaretine geçerek memurin 
ve emlak müdürlüklerinde ve nezaret mek
tubculuğunda · bulunmuşdur. 1914-1917 ara
sında evvela Şam, •sonra Kudüs evkaf müdür
lüklerine tayin edilmiş ve Kudüsde «Selahad
din Eyyubi Külliyesi» adı ile açılması karar
Iaşdırılan dini' bir yüksek okulun kurulması 
işine memur edilmişdir. 1917 de Kudüs mu
tasarrıfı, 1918 de Rusya ile imzalanan Brest 
Litovsk Sulh Andlaşmasından sonra, kendi-. 
sinin de Osmanlı Devletini temsilen üye ola
rak katıldığı bir heyetin nezaretinde yş.pılan 
plebisit ile Türk anavatanına katılan Batum 
sancağına mutasarrif tayin edilmişdir. Birin-• 
ci Cihan Harbine son veren Mondros Müta
rekesine kadar bu vazifede kalmışdır. 

İstanbuldan ayrıldığı 1914 senesine ka
dar Hukuk mektebindeki muallimliğini mu
hafaza etmişdi; bu mekteb İstanbul Darülfii
nünunun Hukuk Fakültesine inkilab edin~e 
de fakültenin devletler hukuku muallimi ol
muşdu. 

1921 de harb yıllarının icabı ayrıldığı ta
lim vazifesine döndü, Darülfunun Hukuk Fa
kültesi devletler hukuku kürsüsüne müder
ris (profesör) oldu; ilave olarak da Mülkiye 
(Siyasal Bilgiler) Mektebi ile Erkanı Harbiye 
Mektebini? (Harb Akademisi) devletler hu
kuku muallimliklerine tayin edildi. 

1925 de Ankara Hukuk Fakültesinin ku
rulmasına memur edildi, bu işi muvli'-ffakiyet
le başararak 1934 tarihine kadar d~kuz sene 
Ankara Hukuk Fakültesi öğretim heyeti re
isliğini yapdı ve ayni zamanda devletler hu
kukunu okuttu. Bu sıradadır ki Lahey'de Mil
letler Arası Daimi Adalet Divanına intikaal 
eden fransız Lotus gemisinin türk Bozkurt 
gemisini b.atırmasından çıkmış davanın görül
mesinde Türk adli heyetine müşavir aza ola
rak katıldı. 1934 de İstanbul Üniversitesine 
rektör tayin edildi, ve Ordinaryus Profesör 
olarak eski kürsüsüne döndü. İ~tanbul Üni
versitesi 1933 de_ lağv~dilen Darülfünununun 
yerine kurulmuş bulunuyordu; aşağıdaki kıy
met hükmünü Türk Ansiklopedisinden alıyo
ruz: «kuruluş halindeki üniversitenin her 
türlü meselelerini büyük bir gayretle hallet
meğ.e ve ona modern bir üniversitenin mad
di manevi bütün hüviyetini kazandırmağa ça
lışdı. 1938 de öğretim hayatının otuzuncu yı
lını kutlamak üzere Hukuk Fakültesindeki 

·----·------------
profesör arkadaşları «Cemil Bilsel Armağanı» 
adı ile bir hatıra kitabı yayınlamışdır». 

1943 de kanuni yaş haddini doldurarak 
emekliye ayrıldı ve o yıl yapılan bir ara se
çiminde Samsun milletvekili olarak Türkiye 
Büyük Millet Meclisine girdi. 1946 seçiminde 
de mebus oldu. 

1945 de San Fransisko konferansına gi
den Türk heyetine müşavir aza olarak katıl
dı; Birleşmiş Milletler Anayasasının hazır-

. Ianmasında fiilen çalışdı, Vaşingtonda topla
nan Milletler Arası Adalet Divanının istatü
sünü hazırlayan hukuk bilginleri arasında 
Türkiyeyi temsil etti. Türkiye adına millet
ler arası daha on beş kongreye iştirak etti; 
1946 da Ankarada kurulan Birleşmiş Millet
ler Türk Derneğinin ilk başkanı oldu. Daha 
evvel, 1943 de de Türk Devletler Hukuku 
Enstitüsünün kurucu olmuşdu. Amerika Dev-
1.etler Hukuku Cemiyetine, Amerika Diploma
tik Akademisine aza seçildi. 194 7 de Fransa
da Tuluz Üniversitesi tarafından şerefine ter
tib edilen bir törene davet edilerek kendisine 
fahri doktorluk. «Doctor Honoris Causa» pa
Jesi verildi. 

Bu pek değerli ilim adamı 2 eylıll 1949 
da vefat etti. 

Yayımı devam ede gelmekde olan Türk 
Ansiklopedisinin yazı ailesinden idi; milli kü
tübhanemizde yeri büyük olan bu eserin hu
kuk ilimleri uzmanı olarak bir çok maddeleri
ni yazmış veya hazırlatmışdır. 

Eserleri şunlard,ır (Türk Ansiklopedisin
den aynen alınmışdır) ; 

Hukuku Umumiyei Düvel, 2, 3 ve 5 inci 
kitapları Bonfild - Fauchille'den tercüme 
(1909-1912); Kapitülasiyonlar (1912); Sulh
de ve Harbde Hukuku Düvel (1923) ; Cemi
yeti Akvam (1923); Hukuku Düvel Dersleri, 
4 cild ( 1926-1927) ; Cemiyeti Akvam Muza
haret Cemiyetleri beynelmilel ittihadı seki
zinci Liyon Kongresine aid rapor (1924); Av
rupa ve Amerika Hukuku Düveli (1930) ; Lo
zan, 2 cild (1933); Dünya barışı buhranında 

Boğazlar (1939); D~vletler hukukunda evre~
sel, · özel 

I 
telakkiler de ulusal mektebler 

(1939); Devletler Hukuku, giriş (1940; Dev
letler (1941) ; Devletler arasında münasibat 
(1934); Devletler arasınaa andlaşmalar 

(1936); İstanbul Üniversitesi Tarihi (1943); 
Birleşmiş Milletler, San Fransisko çalışmaları 
(1946); Türk Boğazları (1948) ; Milletler ara-
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sı Hava Hukuku (1948). 
Türk ve yabancı hukuk dergilerinde ya

yımlanmış çeşidli makaale ve konferansları 

vardır. «La vie Juridique des Peuples» sertsi
nin La Turquie nushasında «La vie interna
tionaı.e de la Turquie = Türkiyenin milletler 
arası hayatı» bahsi ile 'l'anzimatın yüzüncü 
yıl dönümü harası olarak çıkarılan büyük ki- · 
tabdaki «Tanzimatın harici siyaseti» bahsini 
de Cemil Bilsel yazmışdır. 

Bibl.: Türk Ansiklopedisi; H. Basri Erk, Meş-

hur Türk Hukukcuları. 

· BIMARIIANE - (B.: Hastahane) 
BIMARIIANE - (B.: Timarharie) 
BİMENALLER - Mora ihtilali yılların

da Eterya gizli ihtilal komitasının muhabera
tmda kullanılan şifrede «Beyoğlunda oturan 
frerikler» karşılığı. 

Bibl.: Cevdet Tarihi, XI. 

BİN - Aded, sayı ismi; sohbet dilinde 
malum sayıdan ziyade pek çok manasına kul
lanılır, bı.ı'yolda hazan- da «binlere~, onbinler
ce, yüzbinlerce» denilir; merhum Hüseyin 
Kazım Bey «Büyük Türk Lugatı»nda misal 
olarak N edim'in şu güzel beytini almışdır : 
Bir çeşmi var ki bir nice yüzbin lisin bilür 
Bin hem zebanü hem demi, bin aşinası var .. 

İstanbullu ağzında darbı meseller: 
Her ihtimali tekrar tekrar gözden geçirip, 

düşünüb işe başlama: Bin ölçüb bir biçmeli. 
Sükutiliğin fazileti, temin ettiği huzur . 

için: Bin işit, bir söyle. 
Her hangi bir şeyin_ müdafaası veya bir 

teklifi, mazereti, işi karşı tarafa kabul ettir- · 
mek için akla gelen herşeyi söylemek: Bin 
dereden su getirir. 

Birbiri ile ilgili ilgisiz pek çok iş ile alaka
sı, münasebeti olan adam: Bin tarakda bezi 
var. 

Tecrübenin kıymeti hakkında: Bin nasi
hat~an bir musibet yekdir. 

Fazla düşünmeye değmez şeyler için: Bi
nin yarısı beşyüz .. 

İmkansızlık içindeyken düşünmenin fay
dasızlığı: Binin yarısı beşyüz, o da bizde yok. 

· Halk ağzı deyimler:, · 
Mahşeri kalabalığın tasvirinde: Bin ayak 

bir ayak üstünde. 
Bin de bir - pek nadir olarak, uzun za

man içinde manasına; misaller: 
Böyle sadık uşak binde bir çıkar 
Ahmedi binde bir görürüm .. 

Bin -can ile - Bir işe, bir kimseye can
dan, gönülden bağlanmak, iştiyak ile koşmak. 

Biri bir para - Pek çok, son derece. 
kıymetsiz. 

BİN AEMiNi - Miri binaların, padişah
lar ve hanedan erkanı tarafından yapdırılan 

binaların yapısına memur edilen kimseye ve
rilen unvan; bina.eminliği bir memuriyet, ma
kam değildi; kendi işi ile meşgul olan veya 
herhangi bir dairede memur olan, namus ve 
doğruluğu ve işgüzarlığı ile tanınmış bir kim
seye verilir muvakkat bir vazife idi. 

Yapılacak eserin büyüklüğüne, ve ehem
miyetine gör,e Mimarbaşı Ağa yakud hassa 
mimarlarından bir~ resmini ve planını: çizer 
ve yapıya nezaret ederdi; para işine karışmaz
dı. Bütün masraflar bina emini eliyle ödenir; 
yapıya gereken çeşitli taşları; keresteyi, ve 
sair inşa levazımını gereken yerlei·den o te-

-min eder, ameleyi o 1::mlur toplar ve yevmiye
leri o dağıtırdı. Bunun için de yanında bir ve
ya bir kaç adam .çalışdırır, en küçük masraf
ları dahi kaydederek memur olduğu· inşaa

tın masraf defterini tutar; ·icab ettiğinde, ve _ 
yapı tamam olunca muhakkak liesab verir· 
ve hesab sonunda da eline bir temiz kağıdı 
alırdı. 

Zamanımızda bina eminlerinin masraf 
defterleri, büyük abidelerimizin çoğunun, 
ne zaman başlayıp ne zaman bittiğini, taşının 
mermerinin, kerestesinin nerelerden getirildi
ğini, yapıda kaç amele çalışdığını bildiren çok 
kıymetli ·vesikalardır. 

Bina eminleri namuskar ve iş bilir kimse 
/ 

olarak ismen seçilip tayin edildikleri için, bü-
yük paraların harcandığı büyük miri ve ha0 

nedan yapılarında hırsızlık, suistimal olamaz- _ 
dı; zira bütün masraflar, amele yevmiyeleri
ne varınca bina.emini tarafından ödenir, o da· 
her zaman defterlerini teftişe amade bulun
dururdu. Hatta binaeminlerinin masraf kısma, 
tasarruf yolunda gayretleri, ekseriya mimar
başılar kızdırırdı. 

Bir sanatkar olan mimarın mesuliyetli pa
ra işine karışdırılmaması, o yükün bir bina 
eminine yüklenmesi herhalde iyi bir adet idi. 
Mesela Süleymaniye külliyesi yapılırken pek 
çok para çalındığı dedi kodusu çıkmış, bina 
emini ile katiblerin «bina bahanesi ile kendi 
gamhanelerini tamir ettiklerini» işitdiğinde, 

Mimar Sinan son derece huzur içinde: «Bu 
bizden sorulmaz, bina emiri kimse o versiri 
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cevabını!.» deİnişdi (Tezkiretül Bünyan). 
BİN.A.EMİNİ SOKAOI - Fatih merkez 

bucağının Sofular Mahallesi ,sokaklarından; 

Fevzipaşa Caddesi ile Kızılcık caddesi arasın
da uzanır; Açıklar sokağı ile bir dört yol ağ
zı yaparak kesişir. Fevzipaşa caddesi başından 
gelindiğine göre, iki araba geçecek genişlik
de olup Açıklar sokağına kadar asfalt olarak 
yapılmış, fakat bu notların tesbitinde asfalti 
henüz dökülmemiş idi; Açıklar sokağı kavu
şağı geçildikten sonraki kısmı paket taşı dö
şelidir. 

İki kenarında birer kaldırımı olup meyil
li bir sokakdır. Üzerinde bulunan ikişer, üçer 
dörder katlı beton yapı evler, apartımanlar 

aı~asında, zemin katları kağir üçer katlı iki ah
şab ev varçlır; bu binalaııın hepsi, hali vakti 
yerinde ailelerin meskenleridir. Kapu numa
raları 1-23 ve-2-22 dir. Bu sokakda İş Bankası 
şubesi, bir inşaat bürosu, bir emlakcı, bir yor
gancı, bir mahalle kahvehanesi, bir terzi, bir 
halıcı ile bir diş hekimi, bir iç hastalıkları 

mutahassısı, iki operatör-ebe muayenehanesi 
bulunuyordu (Mayıs 1961). 

· Hakkı Göktürk 
'- BİNAMAZI.ARA CEzA (Kau,una~ei Ali 

Osmanda) - Eski cemiyet hayatımızda bina
mazlık ada hoş görülmemiştir. Gerek ev ha
ya tının mahremiyetinde, gerek günlük iş ye
rinde, (kalemde, dükkanda, handa, hamamda, 
bağda,. bağçede, okulda, kışlada, kayıkda, ge
mide, yapı y,erinde) beş vakit namaz, asla ma
zeret kabul edilmeyerek daima kılınmışdır, 

namazını kılmayan binamazlık ile damgalan
mış, bednam olmuşdur, bununla da kalınma
mış, binamazlar hükumetce takib edilmişler, 
habse atılmışlardır. 

Bilhassa erkek çocuklar, beş vakit nama
za 7-8 yaşlarında iken başlamışlardır. Günlük 
Cemiyet hayatında namaz ibadeti üzerinde bu 
dikkatlı duruş ile kalbi ibadet arzusu arasın
da samimi rabitanın mütalea ve münakaşası 
bu ansiklopedinin konusu dışında kahr. 

1"stanbulda yüzlerce mescid bu maksadla 
inşa edilmişdir. Müstakil çatı altına bulunan
. lardan maada büyük hanlara, bekar odalarına, 
kışlara da mescidler yapıla• gelmiştir; hatta 
Çandarlı İbrahim Paşa, Saraçhanebaşındaki 
meşhur hamamının içine dahi bir mihrab yap
dırmış. idi (B.: İbrahim paşa Hamamı) ; yol 
kenarlarına, mesire yerlerine, mezarlıklara, 

_bazı ç~şm~ başlarına da sayısız namazgahlar 

2185 _- Bi~A.MAZLAR 

yapılmışdır. 

İş hayatları, ve bazı ahvalde hatta kılık 
ve kıyafetleri çok sıkı nızam altına alınmış 

olan bütün serbest meslek erbabı, ve bu arada 
esnaf tabakasının namaz ibadeti üzerinde bil
hassa durulmuşdur; öylesine ki on altıncı asır
da yazılmış Kanunna_mei Ali Osmanın esnaf 

· nızamından bahseden ve «İhtisab» ser levha-
sını taşıyan yirminci faslı binamazların aman
sız Jakibini emreden şu satırlar ile başlar: 

«Bi namazları mahalle be mahalle teftiş 
idüb namaz kılanı ve kılmayanı göreler, es
nafın binamazların tutub teşhir ideler, ve 
muhkem haklarından gelub siyaset id~ler». 

O zamanlar bir adamın,_ hele bir binamaz 
olarak teşhiri, çok ağır bir cezadır; öylesine 
bednam olacakdır ki artık herhangi bir işe 
devamına imkan vermeyecekdir; kanun,name
de ayrıca «haklarından geıüb siyaset ideler»
hükmünden ne kasd edildiğini aydın olarak 
anlayamadık; bu hükümden çıkan mana, bi
namazların idam olunacağı dır; ağır dayak ile 
zındana atılma, Tersane gemilerinde küreğe 
konma manaları da çıkarılabilir. , 

Bu maddenin mahalle imamları elinde 
müdh.iş bir silah olduğu muhakkakdır; pek 
çok kimsenin binamazlık damgası ile fela
kete sürüklendiğini tahmin edebiliriz; fakat 
biz, tarih kaynaklarımızda. tesbit edilmiş bir 
vak'aya rastlamadık. 

Binamazların bu şiddetli takibinin ne 
zamana kadar devam ettiğini kesin qlarak 
söylem ek imkanını da bulamadık. 

On y.edinci a:sır ortasında müverrih Meh
med Halifenin «Tarihi Gilmani» 1 adındaki 

eserine gözleri ile görerek kaydettiğine göre, 
İstanbul sokaklarında alamelaünnas fili şeni 
ve livatada bulunan azgın yeniçerilerin, na
mazgahda, mescidde,,camide beş vakit namaz
larını da kıldıkları iddia edilemez. 

Cemiyet ilmi ve tarih bakımından halk 
, ağzında ,,dolaşan fıkraların da büyük ehem

miyeti vardır; mesela onsekizinci asrın ünlü 
vezirlerinden sadırazam Koca Rag~b Paşa bir 
gün bendelerinden ve devrin külhani şairle
rinden Haşmet Efendiye işlerinin çokluğun

dan şikayet etmiş: 
- Ah Haşmet, hiç işi olmayan bir vazi

fe istiyorum!. demiş. 
Külhani Haşmet: 
- Ben öyle bir memuriyet biliyorum 

ama efendimiz 1;enezzül buyurur musunuz? .. 
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Deyince paşa «Ne dir ?» diye sormuş: 
Haşmet: 

- Efendimizin imamlığı!.. demiş. 
Bu fıkra, bu ünlü vezirin halk arasında 

binamazlıkla tanındığının kuvvetli delilidir. 
On dokuzuncu asırda İstanbul uleması 

arnsında pek seçkin bir sima olan Kethüdaza
de · Mehmed Arif Efendinin bir fıkrası da 
dikkate değer. Hiç evlenmemiş bir bekar olan 
bu rind ve zarif zatin Seyyid adında ondört 
onbeş yaşlarında haşarı bir uşağı varmış; bir 
gün bir komşusu : 

·:_ Hoca Efendi, Seyyid bir çapkın oğlan° 
dıl', bir kerecik abdest alub mescide girdiğini 
görmedim; siz gittikden sonra bütün gün 
rum çocukları ile ceviz oynar!.. deyince Arif 
Efendi: _,, 

- Bana da çapkın lazım!. çağırac.ağım, 
namazda... çağıracağım, namazda... ya be
nim işimi kim görecek!? .. demiş. 

Vicdan üzerinde baskı yapan bütün ka
nunlar gibi, Kanimnamei Ali Osmanın bu 
hükmünün de pek çabuk tavsadıği aşikardır. 
Bununla beraber cemiyet · hayatımızda bir 
kimsenin banamazlık ile tanınması hoş gö
rülmemişdir. Hayta, çapkın, bıçkın, güruhu 
nu pek amansız takib ettiren İkinci Sultan 
M.ahmudun gazabından bazı gençleri kurta
rabilmek için hemen daima: «Padişahım, beş 
vakit namazında bir taze yjğittir ! » diye se
faatde bulunulmuşdur. 

BİNBAŞİ SOKAĞI - Üsküdarda Çavuş 
deresindedir; Silahdar bağçesi sokağı ile-Va
siyet sokağı arasında uzanır; bir araba geçe
bilecek genişlikde olup, Silahdarbağçesi so
kağı tarafından gelindiğine göre toprak yol 
olarak başlar; ahşab ve beton yapı evlerinin 
çoğu bağçelidir; son kısmı kabataş döşeli ve 
dikce bir yokuş olur, sola doğru bir kavis çi
zer, bostanlar arasından geçer, tekrar toprak 
yol olur ve böylece Vasiyet Sokağına kavu
şur; her iki başında birer bağçeli kahvehane 
vardır (Temmuz 1961). 

Hakkı Göktür,k 

BİNBİR ÇİÇEK - İkinci Abdülhamid 
devri sonlarında Şişlide bir gazino. Yaz ak
şamlan Galata ve Beyoğlu yosmalarının top
landığı bir yer idi. İstanbulun büyük evladı . 
Ahmed Rasım, Malumat Mecmuasına yazdığı 
şehir mektublarından birinde burasını şu şi
rin satırlarla tasvir ediyor: 

«Aman!. Şişlide Binbir Çiçek denilen bir 

gazino var. İçinde alaturka çalgı çalıyor. Fa
kat ne binbir çiçek!. Akşama .doğru Beyoğlu
nun, Galatanın neva.diri ezharı düşüyor. Ar
tık yeşilliği seyredin, demet demet; Bülbül~ 
deresinden gül, Tatavladan sünbül, Yenişehir
den menekşe, Çiçekci sokağından karanfil, 
Ven edik sokağından lale; Derviş sokağından 
mine, Timoni sokağından kamelya, Fıçıcıdan 
sarmaşık, Kalyoncukolluğundan yasemin, Fe
riköyünden top salata, Kemeraltından yedi
veren, Doğruyoldan gündüzüsefa, Kuledibin-

_.--den yapışkan, Arnavudköyünden gecesi_sefa, 
· Dolabderesl.nden hindiba, Samatyadan papat
ya, Yedikuleden marul, Papasköprüsünden 
manolya; Linardı Sokağından ortanca, Tak
simden salkım, Boyacıköyünden zan bak .... 
fakat kokularından insanın burnu düşer". 

Büyük muharririn zerafeti semt ve so
kak isimlerinin yanma çiçek ve sair yeşillik 
isimlerini gelişi güzel sıralamamış olmasın

dandır, bir kısmı cinaslıdır. O devrin fuhus 
aleminde şöhret sahibi yosmalarının çoğ~ 
takma ad olarak bir çiçek ismi alırlardı, Sa
matyalı Papatya, Tatavlalı. Sünbül, Papas
köprülü Manolya, Boyacıköylü Zanbak gibi. 
Vahşiyane bir cinayete kurban olmuş pek 
namlı Kamelya da Timoni Sokağında otu
rurdu. Kemeraltı kaldırım fahişeleri ile meş
hurdu, Kuledibinin fahişeleri de sıma.şıklık
ları, yapışkanlıkları ile meşhurdu . 

BİNBİRDİREK, BİNBİRDİREK SAR
NICI - İstanbulun Bizans devrinden kalma 
büyük yer altı sarnıçlarından biri; Sultan
ahmed ile Çemberlitaş arasında, kendi adına 
insbetle anılan Binbirdirek Mahallesindedir 
(B.: Binbirçfüek Mahallesi; Binbirdirek Mey
danı .. 1934 Belediye Şehir Rehberinin 2 nu
maralı paftasında 18 numaralı saha) ; kadim 
adı Filoksenos sarnıcıdır. 

Celal Esad Arseven «Eski İstanbul» adlı 
eserinde bu önemli yapıyı şöyle anlatıyor: 

«Filoksenos - Binbirdirek sarnıcı altıncı 

asır hidayetlerine doğru Jüstinyen zamanın
da inşa olundu. Filoksenos tesmiyesi ise o 
\·akit senatör bulunan Filoksenos tarafından 
inşa ettirilmesi idi. Bu sarnıç Hipodromun 
cenubi garbisindedir. Bunun üstünde vaktiy
le Fazli Paşa konağı varmış. Tulü 60 metro 
ve arzı 50 metrodur. Dahilinde 224 aded baş
lıklı sütunlar olup yekdiğerine kemerler ile 
merbuttur. Mezkur kemerler sarnıcın üstünü 
örter, Sütunlar onbeş sıra üzerine olup bir 
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birinden dörder metro mesafededirler. Dahil
deki suyun hava alması ve içeriye aydınlık 
vermesi için muhtelif bacalar açılmışdır. Sü
tunların bugünkü irtifaları 10 metre kadar
dır. Diğer kısımları suların bıraktığı çamur 
içinde kalmış olup katılaşarak toprak halini 
alan bir zeminden aşağıda bulunmaktadır; 

vakti ile 18 metro imiş, Bir zamanlar içinde 
ipek ve iplik bükenlerin tezgahları vardı. Ze
minden onbeş metro aşağıda bulunan sarnı
çın zeminine taş bir merdivenle inilir» (C. 
Esad, Eski İstanbul). 

Türk Ansiklopedisinde ise bu eser şöyle 
anla tılmışdır : 

«İstanbuldaki üstü· kapalı Bizans sarnıç
larının en büyük ve en karakteristik olanla
rından biridir. Bindirdirek adı türkler tara
fından verilmiştir. Bu sarnıçın, yazılı belgele
re göre,- Büyük Kostantinin imparatorluk 
merkezini Roma'dan İstanbula naklettiği sı
rada beraberindeki senatörlerden Philekseno
sun Forun yanında yaptudığı büyük sarnıç 
sanılarak Phileksenos sarnıcı diye de adlan
dırılmışdır. Ancak Binbirdirek sarnıcının 

Binbirdirek Sarnıcı 
(Türk Ansiklopedisinden) 

Jüstinyen devri yapı husilsiyetler,ini taşıdıği
na göre, miladın IV. yüz yılının ilk yarısın~, 
da yapılmış olması gerek~n Philoksenos sar
nıcı ile bir ilişiği olamaz. 

«Binbirdirek sarnıcının yüz ölçümü 
54 x 64 m 2 , bütün yüksekliği 14 metroya ya
kındır. Etrafı horasan ve geniş tuğlalarla iş
lenmiş 2,92 metro kalınliğındadır. Üst tara
fında mazgal deliklerine benzer pencereler 
bulunan duvarlar ile çevrilidir. Sarnıcın için
de 224 sütun vardır; bunlar s~rnıcın üzerini 
örten kemer ve tonozl_arı taşımaktadır. ~Sü
tunlar kalın bir bilezik ile birbirine tuttui-uı
muş (altdaki 4,90; üstdeki de 4,40 metro bo
yunda) iki parçadan meydan~ gelmişdir. An
cak, alt parçala"i:ın hemen hemen 3,5 metro 
yüksekliğe kadar sarnıcın içini · doldurmuş 
olan çamur k!itlesi içinde gömülü kaldıkları 

görülmektedir. Sütun, kaide, bilezik ve baş
lıkların üzerinde bir çok marka ve monog
ramlar kazılmışdır. 

«Binbirdirek · sarnıcı vakti ile, ipekciler 
gediğine verilmiş old,uğundan içinde ipek ve 
iplik bükenların tezgahları ( ve çıkırıklari) 

bulunmaktaydı. Üzerinde ise Dör
düncü. Murad devrinde Tayyarza
de ve daha sonra Fazli Paşa ko
nakları gibi büyük binalar yapıl
mışdı. Bugün sarnıcın içi boşdur. 

· Üzerindeki yapılar yıkılmış ve bu
rası (büyükce) bir meydan haline 
getirilmişdir. Ancak, · sarnıcın asıl. 

pehcereleri toprak zemin içinde 
kaldığından, içeriye ışık ve haya
nın girmesi için tonozlardan ba
zıları __ delinmişdir» (Türk Ansik-

' lopedisi ; 1953) . 

Türk Ansiklopedisindeki mad
deler maalesef müellif veya mü-

' tercimlerin imzalarını taşımamak
tadır. Celal Esad Arseven Türk. 
Ansiklopedisinin yazı heyeti ara
sında bulunmaktadır; yukarıya 

hemen aynen . aldığımız Binbir
direk sarnıcı maddesinin bu de
ğerli bilginimizin kaleminden çik
mış olacağını tahmin edebiliriz. 
«Es-ki İstanbul» daki metin ile 
Türk Ansiklopedisinin arasındaki 
tarih ve rakam ölçüleri ayrılık-

larını, 1907 de kaleme alınmış 

dlan «Eski İstanbul»un üzerinden 
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geçen kırk altı yılin yeni araştırma ve teı
kiklere vermiş olduğu imkana bağlıyoruz. 
Binbirdirek Sarnıcı hakkında orijinal araş
tırmalar, bizim kalem selahiyetiınizin dışın
dadır. 

BİNBİRDİREK BATAKHANESİ - Ne 
zaman ve kimin tarafından yazıldığını tesbit 
edemedik; on sekizinci asrın ikinci yarısında 
ilk defa meddah ağzından dinlenmiş bir hi
kaye olacakdır, ilk baskısı hicri 1290 (Mila-
1873) de yapılmış olan ve «Tayyarzade>> adı
nı taşıyan hikayede vak'a, Dördüncü Sultan 
Murad zamanında İstanbulda geçer; hikaye
nin kahramanlarından Fazlı Paşanın kızı Gev
herli (Mücevherli) Hanım Sultan, Bfnbirdirek 
Sarnıcmın üstündeki Fazlipaşa sarayını bir 
batakhane haline sokmuş, buraya. dürlü hile
lerle düşürdüğü İstanbul zenginlerini soyduk
dan sonra, hepsi birer şaki olan uşaklarına öl
dürtmektedir; pençesine d~en bedbahtları 

da, öldürtünceye kadar, ceza.hane adı verilen 
sarayın altındaki büyük susuz. sarnıçda hap
settirmektedir. 

Halk tarafından. çok okunmuş olan bu 
hikaye,· Binbirdirek sarnıcının bir zamanlar 
hakikaten btr batakhane olduğu zehabını 

uyandırmışdır. 

R. E. Koçu, bu meşhur hikayeden mül
hem olarak, on yedinci asır ortalarında ve 
Dördüncü Sultan Murad devrinde İstanbul 
hayatını en doğru, en cazib hususiye9eri ile 
yaşatan «Binbirdirek Batakhanesi» adı ile bir 
tarihi roman yazınışdır. Aşağıdaki satırlar 

da, yine R. E. Koçunun kalemi ile Tayyar
zade Hikayesinin bugünkü sohbet dili ile bir 
hulasasıdır: 

On yedinci asır ortalarında, Dördüncü 
Sultan M.urat zamanında İstanbulun namlı 
. zenginlerinden Defterdar Hüseyin Efendi · 
azledilir ve Yenibahçedek~ muhteşem konağı
ğına çekilerek bir münzevi hayatı sürmeğe 

başlar; ikbal devri dostları ve dalkavuklar 
dağılmıştır. Efendi hazretlerinin- ise iki -laf 
edecek bir yar-ı sadıka ihtiyacı vardır. Bir 
gün D_erviş Mahmud 'isminde bir zat: «Sulta-' 
nnn, Şehremini semtinde Tayyarzade ismin
de on sekiz, .yirmi yaşlarında gayet nazik, 
gayet _güzel, sözü sohbeti yerinde bir delikan
lı vardır. Şiirden ahlar, musikiye aşmadır, 
kendi sesi de güzeldir; güzel tambur çalar, 
bu genci efendimize nedimi has olarak geti- · 
reyim!" der. Hüseyin Efendi de: "Var getir 

bir göreyim" der. Tayyarzade konağa getiri
lir, efendi kendisinden gaayetle hazzeder ve 
Tayyarzade Yenibahçedeki konakta yerleı,ir .. 
Kendisine selamlıkta mükellef bir oda döşe
nir .. Kılığı kıyafeti tepeden tırnağa değişti

rilir: Samur, sincap, kakum, vaşak kürkler, 
altın kabzalı elmaslı hançerler, elmas yüzük
ler .. Her gün yüz altın_ cep harçlığı .. Efendi 
ihsan kapılarını ardına kadar açar .. Kah saz, 
kah söz, edibane, arifane sohbetlerle geceler 
ve günler, haftalar aylar geçer.. Ramaz·an 
gelir .. R~mazanı şerif de safayı hatırla ge
çer .. Arife günü ikindi vakti Tayyarzade 
anasını ziyaret için velinimetinden izin ister .. 
Hüseyin efendinin hazinedarı bütün bende
gan için · bayram hediyesi birer bohça hazır
lamıştır. Tayyarzadenin✓:bohçasını da arka-

. sından Şehreminindeki evine gönderir. Deli
kanlının anası bohçayı. açınca şaşırır kalır, 

içinde: Bir gavur fesi, dö~t değirmi astar, pa
muk ipliği alacası bir yanaşma entarisi, mavi 
bezden diz donu, bir kara ırgat kuşağı, yel
ken bezinden don ve gömlek vardır .. 

Kadın: 

- Qğlum bunlar nedir?! ... O adam seni 
çoktan istiskal etmiş haberin yokL der. 

Delikanlı teessürUnden ağlamağa başlar, 
bohçayı saklar ve: «Ben de bir daha onun ko
nağına gidersem namerdim! .. » der. Halbuki 
işde büyük bir yanlışlık vard!r: Arabacı Veli 
Mahmud, Tayyarzade için hazırlanmış fevka
lade kıymetli hediyelerle dolu bohçayı almış, 
arabacının bohçası da efendinin sevgili nedi
mine gönderilmiştir. Veli Mahmud bohçayı 
açıp da içinde -kendisinin on yıllık aylığı ile 
tedarik edilemiyecek eşya olduğunu görünce 
«Burnu bana yedirmezler!» deyip memleketi
ne kaçar. Delikanlı bayr~m güni.i görünme
yince Hüseyin efendi merak edeı-; evine ha
ber gönderir, buldurtamaz.. Aradan bir ay 
geçer .. Tayyarzadeden haber yok .. Zengin 
adam. "Bir iş oldu .. TayyarzadeIJ?i gücendir
diler ama benden saklıyorlar ... » der ve niha
yet bir gün; «Varayım kendim arayıp bula
yım!.:» diye konaktan çıkar ve akşama kona
ğ~ dönmez. Aradan -bir hafta geçer, efendiden 
haber yok. Konakta bir merak ve telaş .. Her
kes: «Zahir Tayyarzade, efendiyi" büyüledi. 

· Kendi evinde kapadı. Parasını sağıp yiyecek» 
şüphesi uyanır .. Bir hafta sonra konağa meç• 
hul bir şahıs gelir ve efendinin el yazısı ile 
bir tezkere sunar; kağıtta: «Ali ağa!.._ Senec 
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dimi getirin efendiye bin altın ver ve bana 
dair kendisine bir şey sorma» yazılıdır. Erte
si hafta o meçhul adam yine gelir, Hüseyin 
efendinin yazısı ile yine bir kağıt verir, bin 
altın alıp gider .. Bunun üzerine Hüseyin 
efendinin zevcesi Şehreminine, Tayyarzade
ye başvurur. Fakat görür ki delikanlının hiç
bir şeyden haberi yokdur. Hüseyin efendinin 
kaybol<iuğunu öğrenince kalbinin kırgınlığı
na rağmen fevkalaqe müteessir olur. Hemen 
konağa koşar ve ikj. sefer biner altın alan 
meçhul adamı bekler .. 

Bu adam, aynı mealde bir tezkere ile 
yine gelir. Fakat Tayyarzade de herifin peşi
ne takılır ve hissettirmeden takip eder .. 
Fatih, Vezneciler, Bayazıd üzerinden Divan~ 
yoluna gelirler .. Adam orada bir yan sokağa 
sapar. Ve meşhur Binbirdirek Sarnıcı üstü
ne yapılmış olan Fazlı Paşa sarayına girer .. 
Bu sarayda Fazlı Paşanın bir sultandan doğ
muş olan kızı Cevherli Hanım Sultan otur
maktadır .. Herkesin bildiğine göre, yıllardan 
beri sokağa çıkmıyan hanım sultan haylı yaş-

lıdır ve ibadetle meşguldür. Tayyarzade 
«Şimdi ne yapayım?» diye düşünürken sara
yın kapısı açılır. Bir de ne görsün, dışarıya 

afeti devran bir kız- çıkmıştır: . Sırtında bül
bül damağı bir ferace vardır ve yaşmağı da 
çilek şerbeti rengindedir. Hilal kaşlı, ahu 
gözlü, kirpikleri karanfil -gibi.. pembe hotoz 
üstüne takıp takıştırmış olduğu elmasların 

pırıltısı dışarı aksetmekte .. Servi boyu ile bir 
dalgalı dalgalı yürümekte ki ya hey!.. Fera
cesinin altından da bir karış nar çiçeği en
tarisi dışarıya çıkmış .. Arkasında sekiz cari
ye.. Feraceleri al, sarı, güvez, fıstıki, mor, 
turuncu, yeşil ve mavi... Bir renk dalgası, 
tavus kuyruğu halinde ... 

'Tayyarzade şaşkın şaşkın seyrederken 
güzel kadın yanına gelir ve: 

- Vakti şerifleriniz hayrolsun efendim 
Tayyar zade! .. der. 

Tayyarzadenin adeta dili tutulur: 
- Allaha emanet olun efendim, diye ke

keler. 
Beriki, şuh ve dilbaz: 

Tayyarzade ile Sahba Kalfa 
(Münif Fehim'in kompozisyonu) 
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. - Ah efendim .. Haylı zamandır hayalin
le oyalanırken elhamdülillah bugün size ka
vuştum .. A kızlar kaç gündür gözüm seğirdi.. 
Bakın sonu neymiş .. Tayyarzademi görecek
mişim! .. der. 

Delikanlı biraz toplanıp: 
- Hayrola efendim.. Siz beni nereden 

bilirsiniz?! diye sorunca genç kadın şöyle bir 
kırıtarak: 

- Efendim, ehli dil birbirini bilmemek 
mümkün müdür? .. Liı.tfen teşrif edin .. Buru
rim bir fincan acı kahvemizi nµş edin:. Teş
rifinizle hanemizi şen ve ruşen eyleyin .. İki 
gözüm nevcivanım.. Bu cariyenizi ağlatma

yın!.. Cevabını verir ve Tayyarzadeyi Fazlı 

. Paşa sarayının kapısından içeri alır .. 
Bu güzel ve dilbaz kadın, Gevherli Ha

nım Sultanın mahremi esrarı gürcü kızı Sah
ba'dır. 

Tayyarzade Gürcü kızı Sahba ile Fazlı 

Paşa sarayına girer girmez yirmi nefer Macar 
kölesi ile karşılaşır .. Hepsi gözleri kanlı şaki 
suratlı adamlardır: «Efendi .. Tütün bahşiş!..» 
diye delikanlının etrafını sararlar .. Sahba'nın 
işareti ile delikanlı dört altın verir. Birkaç- . -·· 
kapı geçince- ~arşılarına bu sefer de yirmi 
kadar Boşnak ve Arnavut köle çıkar, Onlar. 

geçer ki ihtişamı kalem ile tarif edilemez . 
Köşede, inci işlemeli bir sedir üstünde yet
miş beşlik bir kadın:. Dizlerine bir beyaz şal 
atmış .. Bu, vaktiyle güzelliği, hoppalığı dil
lere destan olmuş Gevherli Hanım Sultandır. 
Bir gülü rana iken yolunmuş, dökülmüş ko
çalak kalmıştır: 

Kaşlar kazan kulplu, gözlerinde sürme
ler çilingir_ yüzüğü, burun inor patlıcan, ya
naklar porsuk ciğer, dudaklar sığır böbreği .. 
Gerdan karnabahar koçanı .. Başında inci işle
meli al. kad~fe serpuş .. Kulaklarında kuş yu
murtası kadar inci küpeler ... Gevherli Hanım 
Sultan Tayyarzadeyi görünce gözlerinde bir 
şimşek çakar,· selarri verip: «Gel bakalım 

Tayyaroğlu .. Otur şöyle dizimin dibine! .. » 
der. Tayyarzade koşar .. Etek öper ve mücev
herler içindeki acuzenin dizi dibine oturur. 
Hanım Sultan· titrek eliyle d~likanlının ya
nağını okşar: «Ey Tayyaroğlu.. İstanbulda: 
güzelliğin gökyüzünü tuttu. Seni ne zaman
dan beri isterdim. Ele avuca sığmaz ahuyi 
vahşi gibi kaçardın. Ama bu sefer elime düş
tün nevcivanim aslanım .. » der. Kahveler. içi
lir .. Sonra mükellef v~ muhteşem bir içki sof
rası kurulur. Hanım Sultan: «Tayyaroğlu .. 
Elinle bana bir bade kerem et.. · Aşkına nuş 
. edeyim .. », der; delikanlı gümüş bazularını sı-:. 
vayarak bir traşide billur kadehi doldurur, 
ve sunar. Hanım Sultan da bir kadeh doldu-

da aynı kırat cellat yüzlü adamlardır: «Tü
tün bahşiş!..» derler. Dört altın da onlara ve.
rilir. Harem kapısına gelince orasının da yir
mi kadar ak hadım ağalarla tutulmuş olduğu
nu görürler ... Bunlar da tepeden tırnağa mü
sellahtırlar ve Tayyarzadeyi ortalarına alıp: 
«Maşallah efendim .. Bizlere tütün bahşiş!..» 
deyip dört altın kaparlar .. Tayyarzade fevka
lade korkmuştur. Delikanlının yüzü bembe0 

yaz olmuştur. Hareme girilir .. Geniş ve fev
kalade _ müzeyyen, mükellef bir merdivenin 

• rup: «Civanım .. Sen de benim elimden iç!..»· 
der. 

iki yanına biri diğerinden güzel on iki cariye . 
dizilmiştir, kızlar bir ağızdan: «Maşallah Sah-
ba kalfa!.. İşte bu şikara söz yok!.:» derler. 
Sahba Tayyarzadeyi kolundan tutup yukarı 
çıkarır .. Geniş bir sofaya açılan kırk oda ka
pısı .. Her kapının önünde ağır , kuniaşlardah 
perdeler .. Duvarlar tavana kadar ayna .. Tava
nın ortasından muhteşem bir avize sarkmış .. 
Tayyarzade odalardan birine alınır .. · Bu oda 
da ayna, billur, altın şakırtısı, ipek ve yal-
dız parıltısı içindedir.. Az sonra bir cariye 
gelir; Tayyarzadeye: «Buyurun efendim .. 
Hanım Sultan sizi istiyor.» der. Delikanlı 

Sahba kalfa ile beraber başka bir odaya 

Fazlı Paşa sarayı bir batakhanedir .. Mu
azzam servetini sefahatle bitiren Gevherli 
Hanım Sultan, alet olarak kullandığı güzel. 
cariyeler ve kölelerle zenginleri avlatıp sara
ya kapatmakta, türlü yollardan paralarını 

çektikten sonra cellatlarına teslim edip yok 
ettirmektedir. Defterdar· Hüseyin efendi de 
bu avlardan biri olmuştur. İhtiyar Hanım 
Sultan Tayyarzadeye can ve gönülden aşık 
olmuştur.. Güzel· Sahba'ya: «Elin· eline do
kunmasın .. Alimall~h seni diri diri ateşe ya
karım! .. » diye tenbih eder .. Halbuki Sahba 
kalfa da güzel delikanlıya vurulmuştur. Ba
_t;:ı.khanenin bütün esrarını Tayyarzadeye · ~n
latır .. Delikanlı bu arada velinimetL Hüseyin 
efendinin de ıi.enüz hayatta olduğunu öği'~
nir. Ertesi günü Hanım Sultan, Tayyarza4e
nin parmağında Hüseyin . efendi hediyesi bir 
elmas yüzüğe bakarak: «Delikanlı bu ne ka
dar güzel yüzük! .. » der. Zeki çocuk fırsatı 
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ganimet bilir: «Efendim Sultanım.. Güzeldir 
ama, taş yalancıdır! .. » der. Hamm Sultan 
hayret eder: «Canım.. Felemenk traşı tefis 
bir pırlanda! .. » deyince Tayyarzade: «Hayır 
efendim .. Bir derviş ahbabım vardrr. Bunları 
o yapar. Gayet hünerli adamdır! .. » cevabını 
verir. Ve bu sahte elmas yapıcısı dervişi bu
lup getirmek. üzere Jlanım Sultandan dört 
saat için izin alır .. Fazlı Paş~ sarayından çı
kar .. Doğru Sultan Murada koşarak batakha
neyi ihbar eder. 

Sultan Murat tebdili. kıyafet eder, el
masçı derviş olup Tayyarzade ile batakhane
ye girer. yeniçerilere de emir verilmiştir. 
Fazlı Paşa sarayı sarılır. Padişah Gevherli 
Hanım Sultanın huzuruna çıkınca derhal 
ken<:iisini açığa vurur: 

- MelO.ne .. Sen .. kimsin ki böyle bir işe 
cür_et eder ve bu batakhaneyi açıp bunca in~ 
saniara zulmedersin ! .. diye gürler .. 
· ihtiyar Hanım Sultan Padişahın ayakla
rına. ,kapanır: 

- Aman Padişahım .. Gençliğime merha
met eyle!.. diye yalvarır. 

Sultan Murat hemen hançerini sıyırır ve 

- 2192 -

Hanım Sultanın kalbine kendi eliyle saplar .. 
O sırada batakhane de basılır ve Hanım Sul
tanın cinayetlerine alet olan Macar, Arnavut, 
Boşnak köleler idam olunur. Hüseyin efendi 
ile beraber daha sekiz biçare ölümden kur
tarılır. 

Güzel Sahba kalfayı da: «Bana bağışla
yın! .. » diye Tayyarzade kurtarır. Hüseyin 
efendi yedi gün yedi gece süren mükellef bir 
düğün ile Sahba'yı Tayyarzadeye alır ve her 
ikisini de evlat yerine konağında yerleştirir. 

BİNBİRDİREK MAHALLESİ - Eminö
nü İlçesinin Alemdar Bucağı mahallelerin
den ayni bucağın, Molla Aliyülfenari, Alem
dar, Sultanahmed, İshak paşa, Küçükayasof
ya ve Emin Sinan mahalleleri ile çevrilmiş
dir; sınır yolları, kuzeyde, şehrin ana cadde
lerinden Sultanahmed - Bayazıd eski tramvay 
yolu, asırlardan gelen adı ile meşhur Divan 
Yolu, yeni ismi ile Yeniçeriler caddesi (Mol
la Aligülfenari ve Alemdar mahallelerinden 
ayırır); doğuda At Meydanı (Meydanın bü
yük kısmı, r,ark, Dikilitaş, Burmalı Sütun, 
Alman Çeşmesi Binbirdirek mahallesi sımrı 
iç-inde kalır; bu mahalleyi bu yönde Suıtaıı-

- _..- '.) ~ ~ ; l \ l__J L...J L__J L-1 t !.. ., .... _ .-.. ----' 

. ..,.--

Bin)Jlrdlrek Mahalfosl 
(1934 Belediye Şehir Rehberinden) 
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ahmed Mahallesinden ayıran, camiin önün
den geçen yoldur); güneyde Şehit Mehnıed 
Paşa yokuşu (İshakpaşa -Mahallesinden ayı
rır), ve Katip Sinan Camii sokağı (Küçük 
Ayasofya mahallesinden ayırır); batıda Katib 
Sinan ve Taşdirek Çeşmesi · sokakları (Emin 
Sinan Mahallesinden ayırır) : 

İç sokakları şunlardır: Gedikpaşa Camii 
sokağının bir kısmı, Piyer Loti caddesinin 
bir kısmı, Boyaci Ahmed Sokağı, Peykhane 
sokağı, Dostlukyurdu sokağı, Klod Farer cad
desi, Dizdariye Medresesi sokağı, Göktaş so
kağı, Dizdariye Çeşme sokağı, Dizdariye yo
kuşu, Su terazisi sokağının bir kısmı, Işık 

sokağı, Cebeciler sokağı, Asmalı Çeşme soka
ğı, Üçler sokağı, Terzihane S-okağı, -'Fıruzağa 
Camii sokağı, Binb~rdirek Meydanı, At Mey
danın büyük kısmı. 

1961 temmuzunda, mahalle muhtarı 

emekli adliyecilerden Bay Mehmed Sabri 
Özbay'ın verdiği rakamlara göre Birıbirdirek 
Mahallesinde ev ve apartıman 712 mesken, 
26 dükkan ve atörye, 3 eczahane, 2 otel bu
lunuyordu. 1961 sayımında halkı 1571 kadın 
ve 1987 erkek olmak üzere 35-58 kişi idi. 

Yukarıda kaydedildiği gibi Sultanahmed 
Meydanı (At Meydanı) anıdları, Binbirdirek 
sarnıcı, Firuz Ağa Camii, Dizdariye Camii, 
Köprüler Türbesi, Köprülü Kütübhanesi, 
Köprülü Mel:rmed Paşa Mescidi, Köprülü 
Medresesi, Keçecizade Fuad Paşa Türbesi, 
Buhara Tekkesi, Eski Belediye Reisliği ko
nağı, Çenberlitaş Sineması, Osman Bey Mat
baası, Emlak-kredi Bankası lstanbul Merkez 
Müdürlüğü, Türkiyenin en eski ve en mü
him mizah mecmuası Akbaba'nın idarehanesi, 
İstanbul Orman Başmüdürlüğü, İstanbul Ta
pu ve Kadastro Başmüdürlüğü, İstanbul Ad
liye Sarayı bu mahallenin sınırları içindedir. 

Hakkı Göktürk 

BİNBİRDİREK MEYDANI - Alemdar 
Nahiyesinin Binbirdirek mahallesindedir; 
Klod Far.er caddesi ( Claude Farrere; B. : Far
rere, Claude) lie Işık sokağı ve isimsiz iki so
kak ile çevrilmişdir; her ne kadar 1934 Bele
diye Şehir Rehberinde de «meydan» adı ile 
gösterilmiş ise de (Rehber, pafta 2 de 18) 
genişçe bir çirkin, keleş saha idi; son zaman
larda bir çocuk bağçesi olarak tanzim edil
mişdir; meydan yerine «Binbirdirek Çocuk 
Bağçesi» demek çok daha uygundur; altında, 
Bizans devri eserlerinin en rtıeşhurl.arından 

Binbirdi~ek sarnıcının bir kısmı bulunmakta
dır (B.: Binbirdirek Sai·nıcı). Çocuk bağçesi 
olarak tanziminden önce Sultan ahmed Çar
şamba pazarı burada kurulurdu. İstanbul btsı
nında pek önemli bir yeri olan Doğan kardeş 
Matbaası buraya nazır binalardan birini iş

gal eder (haziran 1961). 
Hakkı Göktürk 

BİNDALLI - Eski bir kumaş adı; at
las, ipekli, şalaki, kadife kumaşların, üzerleri 
kılabdan ile iti yapraklar ve dallar işlenmiş 

olanları ; bin dallılardan umumiyetle entari 
kesilirdi; esnaf. takımı, esnafın da bilhassa 
gencleri giyerdi. Boylu, kaşı gözü yerinde, 
eli . ayağı düzgün esnaf civanlarını açan ku
maşlardı; 'bu bakımdan al benisi olan ve 
avam tabakasına mensub bazı genclere lakab 
olarak da kullanılmışdır (B.: Mustafa, Bin
dallı). 

Son yeniçerilerden ve büyük bir destan 
mecmuasının sahibi Çardak Kolluğu çorbacı
sı Galatalı Hüseyin Ağa, ocaklı esnaf civan
larında:iı yeniçerilik ile övünür, baztUarma 
mensub oldukları ortaların nişanlarını döv
dürmüş on iki I].efer gencin şanında şehrengiz 
yollu yazdığı bir manzumede, biri helvacı di
ğeri çulha iki gencin bindallıdan en~ari giy
diklerini, söylüyor: 

Peştemalı ince belde o melek 
Bindallı anteri üstünde yelek 
.Reftıi.rı şuha.ne gaayet civelek 
ıılıva. döker fıstıklı ak mermere 
Elli altı nişaıı vermiş dilbere. 

* 
Sindallı anteri belde şal kuşak 
"Dökmüş kaküllerin altunlu başak 
Şimşir na,Jin ile elinde arşak 
Çulha şahım tıkır tılar şanlıdır 

Gümüş bazfı altmış dört nişanlıdır. 

BİNDER ARABA FABRİKASI - Oto-
mobilden evvel atlı binek arabaları devrinde 
Parisde ~n zarif, en lüks arabaları yapan bir 
müessese; Abdülaziz devrinden itibaren os
manlı hanedanının saray arabaları bu atöl
yeye ısmarlana gelmişdir. Bu fabrika hakkın
da bilgi edinilemedi. 

BİNEK TAŞI - Yaşlıca kimselerin, ve 
bilhassa en başda padişah, devlet erkan veri

. calinin, ayan ve eşrafın ata kolayca binmele
ri için evlerin, konakların, sarayların cümle 
kapuları, camilerin hünkar mahfili medhalle
ri önüne, ve gereken sair yerlere tonulan ba-
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sa~akh taşlar; öyle ki, at bu taşın önüne çe
kilir, ata binecek olan her kim ise, binek ta
şından eğere rahatça otururdu. Binek taşla
rının. irtifaı, üzengi hizasına kadar olurdu; 
yani süvarı, ata binerken, sol aY:ağını üzengiye 
basmak için sol bacağını kaldırmak; sonra, 
sol ayağı ile üzengiye basıp ve sağ ayağı ile 
yeri depip atın, eğerin üzerine sıçramak zah
metinden kurtulmuş olurdu. 

Zamanımızda İstanbulda sokak üzerinde 
. kalmış tek binek taşı, Beylerbeyinde· Yalıbo
yu caddesinde Beylerbeyi Camiinin büyük 
bağçe kapusu yanındadır ki, padişahlar bu 
ca~ie atla g.eldiğinde, bu taşda atdan inerler, 
ve cami bağçesinden geçerek hünkar mahfili 
önüne İkinci Sultan Mahmud tarafından yap-_ 
tırılmış hünkar dairesine giderler idi; namaz 
dônüşü de ata bu taşdan binerler j.di. Artık 
bir antika olmuşdur; tarihini bilmez, milli 
hatıralara hürmet duygusundan mahrum, sa
dece yenilik buJalası h;ri çıkar da, yol kena
rmda bu koca taş da niy•~ du.ruyor diye, Bey
lnbeyi Yalıboyu Caddesindeki tek örnek bı
oek taşını kalclırır ise pe!,:: yazık olur ('.B.: 
Beylerbeyi Camii). 

BİNEK TAŞI SOKAGI - Halicdeki 
Sütlücenin sokaklarındandır; 1934 Belediye 
Şehir Rehberinin 17 numaralı paftasına göre 
Hacıgülşen sokağı, Salaş sokağı ve isimsiz 
bir sokak ile teşkil ettiği dört yol ağzı ile 
Yazmacı Bayram sokağı arasında uzanır bir 
dirsekli bir yoldur; adsız bir çıkmaz"'1e Şe
kerkuyu sokağı ile de birer kavuşağı vardır. 
Dörtyol ağzı tarafından gelindiğine göre, aslı 
kabataş döşeli ise de yıllar boyunca bakım
sızlıkdan toprak yola inkılş.b etmiş durumda 
başlar; bir katlı bir ahşab ev ile ikişer katlı 
ve bağçeli iki kağir evin arasından.·· geçerek 
dikce bir meyil ile iner, sola bir dirsek yapa
rak dik bir yokuş olur ve sağlı sollu bağçeler 
arasından geçe;, burada, bir kişinin ancak ge
çebileceği kadc!,r dar patekamsı bir yoldur, 
böylece Şekerkuyu sokağına bağlanır. Üzerin
de bir sıra kulubemsi ahşab meskenler görü
lür; metruk bir de musevi mezarlığı vardır 
(Haziran 1961) 

Hakkı Göktürk 

BİNEMECİYAN (Agavni-ZabeD - Ru
pen Binemeciyanın zevcesi, Eliza Bir.emeci
yan ile Onnik Binemeciyanın anneleri, Mı
nagyan Tiyatrosunun aktrislerinden; ekseri
ya gene kız rolüne çıkardı, kocasına partöner-

lik etmez, maşuka olmaz, o roller, Madam 
Biiıemeciyandan daha ehil olan Madam He
kimyana verilirdi._ Kısa boylu, tombalak, fa
kat türkcesi zevci gibi çok düzgündü; 1922 
de öldü. 

Sermed Muhtar Alus 

BİNEMECİYAN (Eliza) - Sahne artis
ti; 1890 da İstanbulda doğdu; babası Rupen 
Binemeciyan, ve anası Agavni-Zabel Bineme
ciyandır, her. iki se türk sahnesinin artistle
rindendir. Aşağıdaki satırları A. Madat'ın 
«Sahnemizin Değerleri» adlı eserinden alıyo
ruz: 

«Kadıköyündeki Notredame de Sion 
fransız kız mektebinde okudu; 1900 de he
nüz on yaşında iken mınagyan kumpanyasın
da kız ve oğlan çocuk roUerine çıkarıldı ve 
sahne yolunda pek büyük kaabiliyeti olduğu 
görüldü, ki bu çocuk rolleri «Zaza» da Toto, 
«Dilenci Karı» de Marie, «Kumarbaz» da 
Georges (Jorj), «Andre Gerard» da Charles 
(Şarl), «Peçeli kadın» da Edmond (Edmon), 
ve «Şair» de Mari-e (Mari) dir. 

«Fakat profesyonel olarak sahne hayatı
na 1908 de, Meşrutiyetin ilanından sonra on- -
sekiz yaşında başladı, birkaç gencin kurduğu 
«Serbest sahne» de ermenice temsil edilen 
Victor Hugo'nun «Kıral eğleniyor» dramında 
Blanche (Blanş) rolünü aldı. Serbest sahne
de bir iki ay kaldıktan spnra Mı.nagyan 
Kumpanyasına g_eçti ve mühim rolleri büyük 
başarı ile oynayarak pek çok takdir topİadı 
ve sahnenin ön safda şöhretlerinden biri oldu. 
Zaman zaman Do
nanma Cemiyeti 
Heyeti Temsiliye
sinde, Yeni Sah
nede ve Darülbe
dayide mümtaz 
mevkii olan sanat
kar olarak çalışdı, 
Türkiyedeki sartat 
hayatının en par
lak devresini de 
Darülbedayi kad
rosunda bulundu- / 
ğu zaman teşkil 

etti. 
«1921 de evlen

di ve bir etii,.d -
balayı seyahatına 

çıkarak Parise ka-

= ,::;,, 

Eliza Binemeciyan 
(Resim: s. B.) 
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dar gitti, geldi; 1924 de ikinci defa Fransaya 
· gitti, ve artık orada kaldı; yalnız 1926 yılın
da Raşid Rizanın davetini kabul ederek o 
yılın ramazan ayı için İstanbula geldi, ve bu 
büyük aktörle birlikde Fransız Tiyatrosun

'daki temsillere iştirak etti, sonra temelli ola-
"'ak Fransaya döndü. 

«Eliza Binemeciyanın, türk sahnesinin 
en yüksek kadın artistlerinden biri olduğu 

muhakkaktır. Hususi olarak türk edebiyatı 
dersleri almış, ermeni asıllı bir sanatkar ola
rak türkceyi sahnede çok temiz, pürüzsüz 
konuşan ilk sima olmuşdur; bu bakımdan 

sahnemizin rakibsiz yıldızı idi. 
«Herkesi teshir eden, her seyircinin kal

binde şahsına ve sanatına bir hürmet ve . te
veccüh uyandıran Eliza Binemeciyan bu mu
vaffakiyetini kültürü ile yaradılışındaki ca
zibeye borçludur. Onun, kusursuz, tenkid dışı 
aktris olduğu kanaati yerleşmişdi, zayıf taraf
larını araştırmak, görmek akla gelmiyordu. 
En büyük sevincinden en derin ye'sine kadar 
bütün duygularım ihtibas ederek bir nezahet 
ve nezaket kaftanı altında, hiç bir hareketin-
de ve sözünde samimiyet yokdu. . 

«Milli piyeslerdeki rollerinde çok ileri 
muhitte yaşayan bir fransız kadını hissini ve
ren Eliza Binemeciyan, çok anlayışlı oynadı
ğı halde «l\fadamme · Sans-Gene» de de o 
fransız kadınının şuhluğunu yaşatmadığı için 
hakiki Catherine ( Katerin) olamamışdı. · 

"Bir Ledi Makbeti, bir Ofelyayı, bir .. J an 
Dark'ı sahnede felakete sürükleyebilir, mah-J . 
vedebilirdi, zekası en büyük yardımcısı oldu, 
bu gibi rollenre hiç yanaşmadı» (A. Madat, 
Sahnemizin Değerleri, 1944). 

Rahmetli büyük dostumuz Sermed Muh
tar Alus İstanbul Ansiklopedisine Eliza Bi
nemeciyan hakkında şu notu tevdi etmiştir: ·· 

«Darülbedayiin ilk temsil heyeti kurul
duğu sırada Eliza 12 lira aylıkla, yani emsal
lerinin hepsinden· fazla maaşla angaje edil
mişti. Kınar Hanımınki ayda 9, Ertuğrul 
Muhsin, Sadi, Muvahhid, Raşid Riza, Nured
din Şefkati 7, t. Galib, Elizanın kardeş_i On
nik Binemeciyanınki 5 lira idi. 

«Birinci Cihan Harbi yıllarındaki Darül
bedayi temsillerinde, Tahsin · Nahidin «Bir 
çiçek iki böcek», «Rakibe» gibi, ve sair piyes
lerde baş kadın rollerini muvaffakiyetle oy
namışdı. 

«Gözleri şehla, fakat idare ederdi, ekseri-

ya profil durarak vaziyetler alırdı. Sahnede 
pek dilber, zarif, ince görünürdü. O devirde 
türk kadınının sahneye çıkması yasak, akt
rislerden düzgün türkçe işitmek imkansız, 

Elizayı dinleyenler mal . bulmuş mağribiye 

dönmüşler, pek sevinmişlerdi; aktrisin par
lak şöhretini bir az da bu noktada aramalı

dır.» 

Aşağıdaki satırları da 29 kasım 1948 ta
rihli Akşam Gazetesinden alıyoruz. 

«Bir kaç gün evvel Eminönü Halkevin
de verilen bir temsilde eski Türk sahnesinin 
en değerli artistlerinden bayan Kınar çok 
alkışlanmıştı. Bu sahnenin eski değerli ar
tistlerinden Bayan Eliza Binemecyan şimdi 

. Fransada Nis civarında oturmaktadır. Bayan 
Eliza Binemecyan gönderdiği bir mektupta 
diyor ki: 

«Sabık sahne arkadaşlarımdan Vasfi Riza jü
bilesi dolayısile neşredilen eseri son .derece ,sevinç 
ve memnuniyetle okudum. Türk tiyatrosunun 
günden güne yükselmesi beni son derece. sevin
dirdi. ve ~evgili vatanıma ve sahnesine olan mu
habbetim bir kat daha arttı. is~anbul her an gö
zümün önündedir. Galatasarayın köşesi, Taksim 
yolu. Bunlar o derece canlı olarak hayalimde ya
şarlar ki seneler geçtiği halde kendimi vatanım
da sanırım. 

• Yirmi seneden beri uzaklaştığım vatanımda 

l
kimb~lir ne büyük değişiklikler olmuştur? 

.ikinci umumi harbin 1941-46 senelerini 
Londrada geçirdim. Orada bizim sefirimiz ve kon
solosumuzla görüşerek eski sahne hayatından 

bahsettik. 

,İngilizler çok tiyatro severler ve değerli ar
tistleri vardır. Bunlardan biri de sabık Başbakan 
Mister Churchill'in kızıdır. 

«1946 senesinde Fransaya avdetimde gördüm 
ki Fransız artistleri Alman işgali dolayısiyle bo
zulmuş Fransız sahnesini canlandırmağa çalış

maktadır. Öyle büyük bir gayretle ki az zamanda 
Fransız sahnesi kendi eski halini bulacaktır. 

«Kasımda olduğumuz halde burada sıcak bir 
hava vardır. Taraçada oturup bu mektubu yazdım. 

• Vatanıma karşı iştiyakım o derece şiddetlen
miştir ki onun sevki ile beliti yakında sevgili va
tanımı ziyıiret edeceğim. 

.Beni unutmıyan ve soran vatandaş ve mes
lekdaşlara saygı ile selamlar ederim». 

BİNEMECİYAN (Onnik) - Aktör; Ru
pen ve Agavni Binemeciyanların oğlu, Eliza 
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Binemeciyanın büyük erkek kardeşi. Bütün 
Binemeciyanlar gibi türkçesi düzgündü, fa
kat babası gibi yakışıklı değildi. Darülbedayi 

. kurulunca kız kardeşi ile beraber bu sanat 
topluğuna intisab etti, Birinci Cihan harbi 
mütarekesi yıllarında Amerikaya gitti, ken
disinden haber alınamadı. 

Sermed Muhtar Alus 

Bi.NEMEOİYAN (Rupen) - 1885 den 
1908 de meşrutiyetin ilanına kadar İstanbul
da .:Osmanlı Dram Kumpanyası» adındaki 

. tiyatro kumpanyasını idare etmiş Minagyan'
ın jpnprömiyeliğini yapmış ermeni aktör, 

. şöhretli aktris Eliza Binemeciyanın babası, 
kızının ikbak devrini göremeden 1910 da öl-
d .. u. 

Gedikpaşadaki Güllü Agobun tiyatrosun
. da rejisörlük eden, oyunlara da çıkan, sonra 

1 • 

. ·ayrıca bir trup kuran meşhur Fasulyaciyanın 

. yetişdirmelerinden olan Rupen Binemeciyan_ 
sahrte hayatın~ suflörlükle intisab etmiş idi; 

. kara . saçlı, kara kaşlı~ kara gözlü, yakışıklı, , 

. ağır başlı, hatta kibirlice bir .sanatkardı. Yaz 

. mevsiminde Kadıköy tarafl~rmda oynadıkları 
sıralar hanımlar tiyatroya dolar ve Rupeni 
pek beğenirlerdi. _ Piyeslerde daima yakışıklı 

. delikanlı, aşık rolleri alırdı, ~La dam o ka
melya»da Arman, «Bir fakir delikanlının 

hikay~~nde Maksim olurdu. Dili türkçeye 
. çok yatkındı, kültürlü adamdı. SahneY:e ek-· 
seriya başında silindir şapka, sırtında frak . 
veya redingot, bazan da siyah ceket, kısa ve 

· dar pantalon, altında siyah çoraplarla, Lui 
Filip devri delikanlısı kıyafeti ile çıkard1. 

Hoppa hanımlardan pek çoğunun endamma, 
tavırlarına vurulduğu, içlerinden bir kısmı
nın, adamın haberi bile yok iken gizli gizli 
gönül çekdiği, yemeyüb, içmeyüb eridiği söy
lenirdi. 

Mınagyanın kumpanyası ·, .ram.azanlar~ 
Şehzadebaşında Direklerarasında, yazın Ka

. dıköyünde Zamboğlu Bağçesinde, Kuşdili Ça

. yırında, veya. Pap-azınbağçesindeki tiyatrolar
da oyunlar verir idi, buralarda cuma ve pazar 
günleri, diğer günler de Bakırköyündeki Mil
let Bağçesinde, yahud tcadiyede Beyleroğlu 
Bağçesinde, Göksuda temsiller verilir, dilda
deleri Rupen Binemeciyanın adeta yolunu 
gözlerlerdi. 

Sermed Mnlitar Alus 
BİNGAAZİ . VAPURU - İkinci. Sultan 

Abdülhamid devrinde «tdarei MahsO.sa» adı 

ile anılan devlet deniz yollarının lstanbuldan 
liman dışı iskelelere, · «sev ahili ha.ide» . ye 
seyrü sefer eden vapurlaı:dandı. Hicri 1318 
(Miladi 1900 - 1901} yılında neşredilen resmi 
devlet sahnamesi .bu geminin rüsum tonunu 
352, hamule tonunu da 528 olarak gösteriyor. 

Küçükce cesametde ve kunt, Marmara
nın lodoslarına dayanıklı, baston burunlu, ar
kaya yatıkca fiyakalı . bacalı, görünüşü şib

şirin, o zamanın en yollu vapurlarındandi. _ls
tan buldan M,udanyaya üç buçuk saatde gi
deri ki yabana atılmayacak -sür'at tir.•· Adala
ra işleyen 14 numaralı «Aydın» ı, Kadıköyü

ne işleyen numarasız, tek silindirli. «Fuad»'ı, 
Boğaziçinin 37 ve 38 numaralarını vızır vızır 
geçüb çok gerilerde bırakırdi. Zanianımızm 
liman vapurlarının çoğundan sür'atli vapur
du., 

İstanbul ile Mudanya İskelesi arasında 
«Mudanya», «Pilevne» gibi vapurlar da sefer 
edederdi, :Şursaya gelip giderler, yerinde 
sayan, dımiz üstünde saatlerce çalkanan bu 
gemilere binmezler, Bingaziyi beklerlerdi . 

Sermed Muhtar Alus 

.BİNGÖL (Ali Vecdi) - Muallim, şair, 
edib; en geniş sınırları ile türk edebiyatında 
salahiyetli kaleme sahib muharrir, türk dili 
bilgini; Doğu .Anadolulu 'bir kişi zade olduğu 
halde benzerleri çok az kalmış İstanbul 
Efendisi; nazik, çelebi, sohbet ve meclis ada-

-mı; aslı Eğinlidir, 1888 de Arabkirde doğdu, 
babası şair bir mevlevi olan Mehmed Vahdi 
Efendidir. 

Vecdi Bingöl İstanbul Ansiklopedisi için 
istediğimiz hal tercemesinde: «Soy köküm 
Bingöl çobanların
dan ve Sinanlı 

Aşireti ağaların-
. dan Mehmed Ali 
Ağadır. Bu aşire
tin şimdiki yurdu 
Eğin ile Arabkir 
arasındaki Sarıçi

çek yaylasıdır. Be
ni, takib ettitim 
resmi niektebler
den ziyade müver
rih Ahmed Cevdet 
Paşa maarifi men
sublarından, şark 

ve islam marifeti 
ile mücehhez, uya-

-vecdi Bingöl 
(Resiın: B. Şeren) 
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nik. biı; mürebbi olan babam yetişdirmişdir» 
diyor. 

1908 de yirmi yaşinda İstanbula geldi, 
. Darülmuallimine girdi; orada Tevfik Fikre
tin evvela talebesi, sonra hayranı, şairin ölü
münden sonra da en vefakar aşıkı oldu, on
dan bahsederken hala «Hoca» der, hatta ha
zan, Fikret sanki karşısındaymış gibi «Mual-
1 im Bey» der, bu iki kelimedeki samimiyet 
pek ulvidir.~ 

Ali Vecdi Bingölün türk edebiyatındaki 

kalem salahiyetini yukarıda da kaydetmşidik, 
babasının himmeti sayesinde divan ve tasav
vuf edebiyatına hakkıyle vakıf oldu; oradan 
edebiyatı cedideye geçebilmek için, her cid
di genç gibi, Tanzimat dili üstünde durdu, 

· yıllar geçip yaşlandıkca dilimizdeki yenilik
ieri dikkatle takib etti, her yeni baharda ye
şeren ve körpe fidanlar, ağaçlar karşısında 

bir dalında yeni bir filiz veren hoca çınar 
olmasını bildi. 

Muallimlik -mesleğinde otuz yıl üç ay ça
lışdı, meslek hayatı tamamen İstanbul mek
teblerinde eçdi. Mecmualarda, gazetelerde dil 
ve edebiyat üzerine rnakaaleler, şiirler, nesir
ler neşretti; bunlarda hazan «Vedad Yonca» 
takma adını kullandı. Şiirlerinden, şarkıla

rından çoğu bestelenmiştir, günlük türk mu
siki repertuvarına girmişlerdir. Muhakkak ki 
hazin garabetlerimizdendir, bütün ·emsali gi
bi, bestekarın adı anılır, şairi ne okuyan ve 
ne de dinleyen biHr. 

Kendisi "halk şairiyim» diyor; biz bunu 
kabui edemeyeceğiz. Ümmi yahud ancak mü
rekkeb yalamış halk şairi evvela hayat gir
dibadı içinde yaşar; narı beyza halinde. iken 
bİ.ız gibi suya daldırılan demir gibi tavlanmış 
insandır; pervasız.dır, gönül kuşunu hem ha
nım sultanın sırma saçma, hem de kalaycı 
oğlanın yağlı perçemine kondurur. Ali .Vecdi 
Bingölün halk şairi olmasına mazbut hayatın
dan başka derin ve sağlam klasik kültürü 

.manidir. Bu kıymetli münevver adam mual-
limlikden emekliye ayrıldıkdan sonra İstan
bul Belediyesine bağlı Aşiyan Müzesinde bir -
vazife almış, mes'ud bir inzivaya çekilmiş 

bulunuyordu. (eyliil 1959) 
Şiirlerinden örnekler: 

GAZEL 
İltifat etti, gönül bezmine canan bu gece. 
Bahtımın ufkuna doğdu, mehi ta.bin bu gece. 
Seçilir, şih eser endd.mı, ipek tullerden, 

Doyamam seyrine, oldukça luramııu bu gece. 
Kara sevda gibi, kakülleri baştan taşkın, 

Fil dişi çehrenin üstünde perişan bu gece, 
ltapıhp cezbesine, titreşiyor yıldızlar. 

O füsfuıkarı, gören ay bile hayran bu gece. 
Gözüne uyku haram olsa, sezadır Vecdi 
Yine canan, gönül bezmine mihman bu gece .. 

KOŞMA 

Diıııne3 bir türküdür adın, 
Gönül dilinde, dilinde. 
Hoş teselli verir, ya.dm, 
llicı·aıı ilinde, ilinde .. 

Sensiz, yok sabrım, kaı·arım, 

Kah uçarım, kalı konarım. 
Senden bir koku aranın, 
Seher yelinde, yelinde .. 

Her nağme, tatlı sesindir, 
Dile gelmiş hevesindir. 
Kokladığım, nefesindir, 
Bağııı gülünde, gülünde .. 

- MEHTER MARŞI 
Mehteı- sesidir, Türk sesinin, nağme uişa.111. 
Tarihlerin ufkundan aşıp sardı cihanı. 
Her· bestesi söyler, bize ınazi,deki şanı. 

Söyler, o asıtle.tli; mahabetli zamanı .. 

'.Mehter sesi, Türkiin yüce ellıanını .söyler. 
Fitib.leri, Yavuzla Süleymanını söyler. 
Bin bir zafeı·in şirini, destanını söyl~r. 

Söyler, o asaletli, mahabetli zamanı .. 

(1954) 

ŞARKI 

• (Bestelenmiştir) 

Varsın, gönül aşkınla harabolsun efendim. 
Cananıma nezr eylemişim ca.nımı kendim. 
Derman aradım, derdime, hicranı beğendim. 

Yansııı, gönül aşkınla harab ol~un efe1:tdim., 
(Arab asıllı türk harfleri ile mısraların ilk 

harfleri Vecdi adını verir). 

TEVFİK FİKRETİN ÖLÜMÜNE TARİH 
_Ferdayi muhayyelinden 
Kam almadı gitti Fikret 
Reşk o~du kalem dilinden 
Tarih: "Edebü fazilet •. 

(Arab asıllı Türk harfleri ile mısraların ilk 
harfleri Fikı·et adını verir). 

BİNİŞ - Kadim ~il_li kıyafetimi~de, 
yüksek tabakadan kimselerin ve bilhassa ule
ma efendilerin giydiği bir nevi cübbe; ava
mın da giydiği cübbeden farkı, bedeninin da
ha geniş, kollarının da daha bol ve uzun ol~ 
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ması idi. 

Sünbülzade Vehbinin hiciv yollu bir 
beytidir: 

Binişin de yakası yağlı idi. 

Kuşağı göğsüne dek bağlı idi. 

Bibi.: H. Kazım, Türk Luga,tı. 
BİNİŞ, BİNİŞİ KOMA.YUN - Yaz ve 

bahar mevsimlerinde padişahların Halic ve 
Boğaziçindeki kasrı hümayun veya has bağ
çelerden birine, yahud meşhur bir mesireye 
denizden saltanat kayığı ile günü birlik gi
dip' gelmesine «biniş», «binişi hümayun» de
nilirdi. Boğaziçinde, Halicde bir kasra, bir sa
hilsaraya az bir. maiyetle bir kaç gece, en 
çok bir hafta kalmak üzere gidilirse <<yarım . 
göç», daha fazla bir zaman için, veya bir mev
sim geçirmek üzere gidilirse «nakli hüma
yun» denilirdi. 

Binişlerin, yarım göçlerin, nakli hüma
yunların ayrı ayrı hazırlıkları olurdu, mera
simi vardı. 

Binişi Hümayunlar, önde Bostancıbaşının 
«Kancabaş» denilen dokuz çifte kılavuz kayı
ğı, arkada padişahın yüzer kasır halunde sal
tanat kayığı, onun arkasında da dizi halinde 
maiyeti şahaneyi taşıyan kayıklarla· daima 
pek tantanalı olurdu, binişi hümayun temaşa
sı, Boğaz halkı ve yabancılar için gaayetle ca-
:ı,:ib bir manzara teşkil ederdi. -

Padişaha hoş görünmek isteyen, yahud 
tamamen iyi niyetle, bir ihtiyac olduğunu gö
rerek bazı sadırazaınlar, istirahat edecek bir 
yeri bulunmayan mesirelere, gaayet küçük, 
fakat· son derecede müzeyyen ve mükellef 
köşkler yapdırırlardı, biniş yolu ile oraya şöy
le bir _uğranılan bu kasırlara da «biniş köşkü», 
«biniş kasrı» d-enilirdi; Paşabağçesi ile Bey
koz arasındaki Sultaniye çayırında lebider
yadaki kasır_ böyle bir biniş kasrı idi. Beykoz 
kasrı da bir biniş kasrıdır (R: Beykoz Kasrı). 

Türkiye tarihi üzerinde 0bilgisi pek derin 
olmadığı anlaşılan Hüseyin l{azım Bey 
«Büyük Türk lügatı»'nda, binmek kökünden 
gelen «biniş» i, basit lügat kıymetiyle alarak: 
«ata binme, ve buna mahsus · kıyafet» diye 
izah ediyor. Osmanlı saray ıstılahında bu ke
limenin yukarda izah ettiğimiz manada kul
lanıldığını kaydetmemesi büyük bir lügat için 
hiç şüphesiz ki noksandır. Fakat Mehmed Ze
_ki Pakalın «Osmanlı Tarih Deyimleri ve Te
rimleri» adlı eserinde: «Padişahların bir yer
den diğer bir yere atla gitmeieri hakkında 

kullanılan bir tabir idi, Biniş, binmek masda
rından meydana gelen bir kelimedir, hüma
yun da padişahlar hakkında kullanılır tazim 
· tabiriydi» diyorki, bu maddede padişahları 
ata bindiren _ Pakalını her halde Binek Taşı 
kelimesi yanıltmış olacakdır. Ehemmiyetle 
tekrar ediyoruz ki «biniş» ve «binişi hüma
yun» tabirleri osmanlı -padişahlarının günü
birlik, ve muhakkak saltanat kayığı ve -tesbit 
edilmiş merasim ile deniz gezileri için kulla
nılmışdır. Padişahlar karada at ile ve merasim 
ile bir yere gidecek olduklarında «alay ile 
falan yere gitti» denilir; atlı yahud yaya, bir 
merasime tabi olmadan, mütenekkiren dolaş
malarına da «tebdil» denilir. Bunlar hiç şaş
mayan, değişmeyen ıstılahlardır. 

Türkiye tarihi üzerinde salahiyetli kalem 
sahibi Topkapusu Sarayı Müzesi Müdürü Ha-' 
lı'.ık Y. Şehsüvaroğlu'nun Cumhuriyet gazete
sinde intişar etmiş «Osmanlı· Padişahlarının 
Boğaziçine çıkışları» başlıklı makaalesinden 
bazı satırların buraya naklini uygun gördük: 

«XIX. asra kadar Topkapı sarayında otu
ran Osmanlı Padişahİarı Boğaziçine avlan~ 
ınak, üzere çıkarlardı. 

«Boğaziçi kıyılarında ve sırtlarında Os
manlı Hüki'ımdarlarının bir günlük istirahat
lerini temin edecek «Biniş» kasırları bulunur
du. Daha teferraatlı olan bazı kasırlarda da 
gece kalınabilirdi. 

«Padişahların Boğaziçine çıkışları mera
sime tabi idi. Bu çıkışlar hazan baştarde ile, 
fakat ekseriya saltanat kayıklai'ile veya tebdil 
piyadelerile yapılırdı. 

«Saltanat kayıklarının muhtelif nevileri 
vardı. En muhteşemleri köşklülerdi XIX. 
asra kadar olan kayık köşkleri, üç fenerli, et
rafları som gümüşten parmaklıklı ve dört gü
müş sütunlu idi. arasında uçları sırma ve ha
kiki incilerle işlenmiş kırmızı çuha perdeler 
bulunurdu. Kayıkların baş taraflarındaki kuş
lar da. gümüştendi. 

«Padişahların böyle merasim çıkışlarında 
biri bindikleri, diğeri yedekte olmak üzere iki 
saltanat kayıkları bulunurdu. Padişah kayığı
na Enderunu hümayun sandalları yol açardı. 
Bunlar dokuz sandaldı ve her sene münavebe 
ile üçü tersanede tamir görürdü. 

«Bu -kafilenin sağ ve solunda Haseki ağa
ların sandalları bulunur ve bunlar daima ile
ri geri seyrederlerdi. Sandallar içinde ayakta 
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duran Hasekiler gürsesle bağırırlar ve sahil
lere Padişahın yaklaşmakta olduğunu bildi
rirlerdi. Padişah kayığında has odanın üç bi
rinci ağaşı ve ortada iki Cukadar bulunurdu. 
Çukadarlardan biri Padişahın iskemlesini 
taşırdı (ki bu iskemleye Biniş İskemlesi deni
lir). Padişah karaya çıktığı vakit bu iskem
leye basarak atına bin-erdi. Kayığın dümenini 
Bostancıbaşı kullanırdı ve baş tarafta da Bos
tancı Haseki ağası dururdu. Alaya dahil diğer 
kayıklarda yedi çiftesile Kızlar ağası, Saray 
imamı ve Harem ağaları bulunurdu. 

. «Kanuni Sultan Süleyman kendi gezmesi 
içi.n, Has bahçede kurulan bir . tersanede yeşil 
boyalı bir baştarte yaptırmıştı. İkinci Selim, 
~ılıç Ali paşanın ve Üçüncü Murad Kaptan 
İbrahim paşanın, Üçüncü Mehmed de Kapta-· 
nı derya l{alil paşanın baştartesine binip de-
nizde gezmişlerdir., , 

«Üçüncü Mehmedin kendisi için yaptırdı
ğı Hünkar baştartesine Kaptanı derya. Cağala 
zade Sinan . Paşa üç fener takmış ve Padişah 
bununla Boğazda dolaşmıştı. Padişahların baş 
tarte. ile tenezzJ:ihe çıkışlarında Kaptan paşa
lar da ak elbise ile hizmette durur ve Tersa
ne kethüdası dümen tutardı. 

«Üçüncü Murad bir gün baştar-desile bir 
Rum meyhanesi önünden geçerken sarhoş ba
zı Yeniçeriler kendisini tanıyarak:- Sıhhati

ne içiyoruz! diye pencereden kadehlerini gös
termişler ve Padişah bu kaba hareketten inci
nerek müslümanlann şarap içmelerini yasak 
etmişti. 

«İkinci Mahmudun Boğaziçi tenezzühleri
ni görmüş olan Moltke, halkın Padişah kayı
ğı g.eçerken derhal.yerlerinden kalkıp bir çeş
menin veya ağaçların arkasına saklandıkla

rını ve bunu bir hürmet addettiklerini yazı
yor. 

. «Padişahların· Boğaziçine çıkışları Kızku
lesinden ve Hisarlardan top ateşlerile ilan 
olunurdu. Bunun için buralara sık sık barut 
verilirdi. Padişah geçerken Kızkulesindeki 

Bostancılar bir sıra halinde dizilirler ve iki 
kat eğilerek Hükümdarı selamlarlardı. 

«Padişahların biniş ve göçleri vukuunda 
ve selamlıklarda, Çadırcıbaşılar güneşlikler 

ve nihaliler de götürürlerdi. Göçlerde Has 
mutfakla Darüssuade ağası mu,tfağı ve sair 
bazı eşya da nakledilir ve ikamet müddetince 
hamlacı, sandalcı, piyadeci, bostancı neferle
rine zamlı tayinlar verilirdi. 

«Padişahların biniş ve göçlerinde has ek
mekleri üç çifte heybeye konulur ve üç çift 
de kırmızı kiİim ahmrd~. Osmanlı hükümdar
larının kullandıkları eşya ekseriya kırmızı 
olduğundan bu gezintilerde. kayık köşkleri, 
çadırlar, heybe. ve kilimler de kırmızı renk
teydi. 

«Padişahlar kış mevsiminde de zaman 
zaman Boğaziçine çıktıklarından ve Biniş ka
sirlarına uğradıklarından bu binaların her 
kasımda Perdecibaşı tarafından perdeleri ta
mir görür veya değiştirilirdi. Yine kasımdan 
itibaren· de İstanbul ağası mukannen olan 
odun ve kömürü Biniş Kasırlarına tevzi eder
di.» (Haluk Y. Şehsüvaroğlu). 

BİNLİK - Hüseyin Kazım Bey «Büyük 
Türk Lügatı»nda: «Bin dirhem istiab eden 
büyük şişe» diyor. M. Z. Pakalın da «Osmanlı 
Tarih Deyimleri ve Terimleri» isimli eserin
de şunları yazıyor: «İki buçuk ~kka sulu şey 
alan şişeler; 1 okka 400 dirhem olduğundan 
1000 dirhemlik demektir. Eskiden ayyaşca 

vahidi kıyasi sayılır ve bir ·oturuşda binlik 
devirmek rekortmenlik addedilirdi». 

Her iki bilgin, «Binlik» tabirinin yanın
da şişeyi hatırlıyor; eski İstanbul meyhanele
rinde, binliklerin kullanıldığı devirde, rakı ve 
şarab, içki sofralarına şişe ile değil, güğüm ve 
desti ile getirilirdi, dolayısı ile rakı binlikleri 
pırıl pırıl kalaylı bakırdan, şarab binlikleri de 
toprakdan mamul idi; hatta bakır rakı binlik
lerinin üzerine sarı pirinçden bir kalb şekli 
konulurdu, manası: «Bunu yürekli olan devi
rir» idi; bu güğümlerden biri 1943 - 1944 se
nelerinde Samatyada meşhur Büy~k Kuleli 
Meyhanesinde görülmüşdü; ve . yanılmıyor 
isek üzerinde latin rakamları ile 1780-1790 gi
bi bir tarih vardı. Bu tarihi Gedikli Meyhane 
kapandıktan sonra kimin elinde kalmış, ne ol
muşdur bilmiyoruz. 

BİNNAZ - Zamanımızın büyük humo
risti Yusuf Ziya Ortaç'ın gencliğinde yazdığı 
üç perdelik manzum facia; 1918 de Darülbe
dayide sahneye konmuş, ayni yıl içinde Ka
naat Kütüphanesi tarafından kitab olarak ba
sılmış ve 1919 da neşredilmişdir; 11 X 20 san
tim eb'adında 76 sayfadır. Kitabın ince ve 
penbe renkli adi kağıddan kabı Darülbedayiin 
amblemi ile tezyin ·edilmişdir. Eser Yusuf Zi
ya tarafından "Çok sevgili Yahya Kemale" sö
zü ile Yahya Kemal Beyatlıya ittihaf edilmiş-
dir. . 
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Vak'a Üçüncü Sultan Ahmed zamanında 
İstanbulda geçer; konusu şudur: 

Kıztaşlı Binnaz, güzelliğinin şöhreti bü
tün İstanbulu tutmuş, hatta Tuna boylarına 
kadar yayılmış bir yosmadır; «abla» dediği 
Faika adında yaşlıca bir nazenin hanımla be
raber oturur. Lale Devrinin zevkü safa· düş
künü büyükleri Binnazı meclislerinde bulun
dururlar, ve emsalsiz güzel kibar fahişeye vi
salinil) bedelini cömerdce öderler. İki kadın 
bu kötü yolda büyük bir servetin peşindedir. 
Fakat Binnaz Efe Ahmed adında bir yeniçe
riye aşık olur, erkek güzelliğinin muhteşem 

bir timsali olan bu delikanlı müheykel bir 
vücud yapısı ile acı bir kuvvete sahib ve bü
tün varlığı bunlardan ibaret bir kabadayıdır; 
baldırıçıplak yeniçeri neferi de Binnaza çılgın 
gibi tutulur, ve onu inhisarı altına alır. Bin
naz bu fedakarlığı seve seve kabul eder. Fai
ka ise bu aşkı Binnazın ve dolayısı ile kendi
sinin istikbali için iyi karşılamamışdır, zira 
Binnazın güzelliği ve taraveti artık son yılla
rındadır, b_undan azami istifadeye bakmalı

dırlar. Binna_zın evinde geçen piyesin birinci 
perdesinde perde açıldığında, dilber fahişe, bir 
kış gecesi belal{sı Efe Ahmedi beklemektedir 
ve iki kadın, Faikanın yer~iz ve zamansız bul
duğu bu münasebeti münakaşa etmektedir: 

FAİKA 

Nasıl oldu, bilmem nasıl aldandın? 
Benizler solardı anılsa adın; 

1ülerdin arkandan ağlayan gence!. 

BİNNAZ 
ı\.nladıın .. sevgi, bir tatlı işkence! 

Biımaz .• 

FAİKA 
«münfail .. 

BİNNAZ 
«niyazkaı·ıı 

Ablacığım! 

FAİKA 
Bu halin ııcdir? 

BİNNAZ 
Benim önıriinı artık biı' efsı1.nedir! 

FAİKA , 

Sen ki bir yuvasız kuşa benzerdin, 
Bir daldan bir dala uçar gezerdin. 

BİNNAZ 
Vefasız bir riizgar sanki eşimdi! 

FAİKA 
Bir paslı zincirle bağlısın şimdi! 

BİNNAZ 
Paslı zincir değil, aıt1mdaıı bir bağ,_ 

Ben bir çöliiııı, onun aşkı bir meııba 
Susadıkca içdim, içdikce yandım, 
Riiyasız pykudan artık uyandım! 

FAİKA. 
Peşinde koşarken binlerce kişi 
Bilıneın ki bu hangi şeytanın işi? 

BİNNAZ 
Her akşam bir paşa, yahud bir vezir 

Sırmalar, samuriar içinde gelir. 

İşte nasibin bu: bir sönük bakış, 
Cansız bir ihtiyar, ak saçlı bir kış; 
Öpüşü dondurur sanki ruhunu, 
Uzakdan, saadet sawrlar bunu! .. 
Ne saı·ay isteıim, ne başımda tac, " 
Kalbim süse değil, sevdılya muhtı\c! 

Binnaz Efe Ahmetli beklerken eve hiç 
tanımadıkları Hamza Bey gelir, Tuna paşası 
Mahmud Pasanın torunu bir mürahik çocuk-' ~ dur, kibar ve zengin, toy fakat cessurdur; 
Bin~aza adından aşık olmuş, kış ortası at sırtı
na düşüb İstanbula gelmi.ş, sora sora da 
Binnazın evini bulmuşdur. 'Takat yolda ba
şından bir macera geçmişdir, karanlık bir so
. kak da bir viraneden çıkan sekiz haydudun 
hücumuna-uğramış, ve adını söylemeyen bir 
yeniçeri tarafından kurtarılmışdır. Hamza 
Bey de halaskarına gaayet kıymetli murassa 
hançerini hediye etmişdir, ucu henüz insan 
vücuduna pirmemiş günahsız bir hançerdir. 
Kadınlar Hamzayı evveela tereddüdle karşı
larlar, fakat Faika, bu gene, güzel ve zengin 
çocuğun Binnazı kopuk yeniçerinin cazibesin
den kurtaracağını görür. O sırada sokakdan 
Efe Ahmedin narası işidilir, Faika Hamzayı 
kaçırır, Bir,.naz aşıkım içeri alır1 niçin gecik
diğini sorar, yeniçeri murassa bir hançer gös
tererek az evvel Hamzamn naklettiği hay
dudlar vakasmı anlatır, Hamzayı lçurtaran 
Ahmeddir. Binnaz yeniçeriye bir ~at daha 
bağlanır. 

İkinci perde büyük bir havuzlu kahvede 
geçer. Yeniçeriler çubuk tüttürüp kahve içe
rek ahvali alemden konuşmakda, devlet er
kanının sefi.hane hayatını tenkid etmektedir. 
Kahvehaneye Hamza Bey gelir, toy çocuğun 
Binnazın aşkı ile yanmakda olduğu İstanbul-

. da pek çabuk yayılmışdır. Az sonra elinde 
bir saz ile Efe Ahmed de gelir, ve ayakdaşla
rını havuz başında toplayarak saz çalar. Ham
za bu yeniçerinin rakibi Efe Ahmed olduğu-
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nu· öğrenince hakaaret kasdi ile önüne iri bir 
madeni para atarak onu adi bir çalgıcı yerine 
koyar ve: «Çal!.. bir de Binnazım için, efe, 
çal! .. » der. Ahmed yerinden deli gibi fırlaya
rak Hamzayı kendi murassa- hançeri ile yara
lar. Efe Ahmedin kendisini haydudlar elin
den kurtaran yeniçeri olduğunu o zaman an
layan Ha_mza yapdığına nadim olur; Ahmed 
de hançerin sahibinin ,kolundan vurduğu bu 
çocuk olduğunu anlayınca yapdığına peşiman 
olur. Fakat o Jırada gürültüye koşan karakol
lukcular kahvehaneyi basarlar ve carih Efe 
Ahmetli yakalayıp götürürler. Devrin adetin
ce Ahmed cellada verilecekdir, idam fermanı 
yazılır. ',:, · · 

. Üçüncü perdede sahne yine Binnazın evi
dir. Binnaz, padişahdan veya vezirden Ahme
din af fermanını alması şartı ile hiç sevmedi
ği Hamzaya ram olmaya razı olmuşdur. Efe 
Ahmed zındandan kaçar gelir, yakalanacağını, 
ölümden kurtuluş olmadığını bildiği halde 
kasdı Binnazı son defa olarak görmektedir .. 
Hamza da padişahın af fermanı ile gelir. İki 
rakib tekrar karşılaşırlar1 Ev celladlar tara
fından basılır, Ahmed rakibinin temin ettiği 
fermanla hayatını kurtarmaya tenezzül etmez, 
fermanı bir mumuıi alevine tutarak yakar 
ve celladlara teslim olur. «Binnaz» da Yusuf 
Ziyanın son mısraları şunlardır: 

HAMZA 
uGöğsÜfülen büyük bir kağıd çıkarır~ 
Nihayet affını ferman ettiler 

FAİKA 
Aşk için nızanıı kurban ettiler! 

BİNNAZ 

«Bamzaya sokularak. 
Kalbin de gencliğin kadar giizelmiş ! 

«Odanın içinde çılgın bir sükut ile dola
şan Ahmed,. birden bire gazablı gözlerle Bin
naza bakar, ses~ boğuk bir hırıltı gibidir». 

AHMED 
Üç günün içinde işler düzelmiş! 

HİZMETCİ 
Celladlar!, 

AHMED 

Ne dedin? .. 
HAMZA 

«Mağrur, fermanı uzatır. 

Göster fermanı 
AHMED 

«Fermanı alır, kapuya doğru giderken 
mumların alevine tutup yakar». 

Aşkınıza tiitsü olsun dumanı! .. 

HAMZA 

Efe!. 

AHMED 

Efe öliir, şerefi kalır; 

Bunlar kalıbelikden ancak zevk alır!. 

«Ahmed mağrur, s~kin kapudan çıkar. 

Binnaz fettan bir liareketle Hamzaya sarılır. 
Faika gülümser. Perde.» 

Binnazın Darülbedayide ilk temsilinde 
baş roller şöyle dağıtılmışdı: Binnaz «Eliza 
Binemeciyan Hanım», Faika «Adriyen Ha
nım», Ef.e Ahmed «Raşid Riza Bey», Hamza 
«Muvahhid Bey». 

Birinci Cihan Harbinin son yıllarında 

türk sinemacılığının henüz emekleme devrin
de. bir türk filmi içiri ilk hatırlanan eserlu
den biri «Binriaz» oldu; ve bu film, baş rolle
ri Darülbedayi sahnesinde temsil eden sanat
karlarla Malul Gaziler Cemiyet tarafından ce
miyete gelir sağlamak için çevrildi; güzel bir 
film oldu ve büyük rağbet gördü. Yanılmıyor 
isek filmin rejisörlüğünü türk sahnesinin 
emekdl¼r rüknü Ahmed Fehim Efendi yapmış, 
dekorlarını da oğlu ve zamanımızın pek kıy
metli illüstratörü Münif Fehim çizmiş, hazır
lamışdı. 

1917 de yapılmış olan Binnaz filmi müta
reke yıllarında !ngiltere ve Amerikanın muh
telif sinemalarında da gösterilmişdi. 

Binnaz 1959 da tekrar filme alındı. Atla{ 
Film firmasının-çevirdiği yeni filmin senaryo
sunu Metin Erksan, Mümtaz Yener ve Nejad 
Duru yazmışlardır; Yusuf Ziyanın piyesine 
nazaran çok değişık olan bu senaryo Hayat 

, Mecmuasında şöylece hulasa edilmişdir:. 
«Osmanlı sarayının zevk ve eğlenceye 

daldığı Lale Devrinde Binnaz adında güzelli
ği dillere destan olan bir kadın vardır. Evine 
zamanın en kibar ve zengin kimseleri girmek
de, kendisi saray ve konaklarda baş tacı edil
mektedir. 

«Bnnaz bir gece, bir konakdaki eğlence
den dönerken haydudların hücumuna maruz 
·kalır. Onu zorbaların elinden Ahmed Efe 
adında bir gemici kurtarır. Ahmed Efe ayni 
zamanda, o sırada devlete .karşı bir ayaklan
ma hazırlayanlar arasında bulunmaktadır. 

Binnaz kurtarıcısına gönlünü kaptırır ve onu 
evine davet eder. 

«Devlet ayaklanmayı haber almış, bu işi 
meydana çıkarmak üzere de Tuna B~y~~ı;l;ıe-
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yinin oğlu Hamzayı İstanbula getirtmişdir: 
Hamza Bey bu arada, ününü Tuna boyların
da duyarak uzakdan aşık olduğu Binnazı zi
yarete gider. Arkadaşı Fa.ikanın ısrarlarına 

·rağmen Binnaz Hamza Beyi red etmekde te
reddüd göstermez. 

«Ahmed Efeye tam manası ile tutkun 
olan Binnaz her şeyden elini eteğini çekmiş
dir. Hamza Fa.ikadan durumu öğrenince Ah
med Efendiyi bulabileceği yerlerde dolaşır. 
Oturduğu kahveye gider. Kim olduğunu öğ
renmek için ulu orta aleyhinde bulunmağa 

başlar. Ahmed Efe ortaya çıkar, iki erkek ka
pışırlar. Ahmed Efe Hamzayı yaralar. Kendi
si de yakalanarak zındana atılır. Hamza Bey 
Binnaza giderek eğer kendisine ram olursa 
Ahmed Efeyi kurtaracağını söyler. Kadın 
sevdiği adamı kurtarmak için bu teklife razı 
olur. Hamzanın getirdiği af fermanını sevgi-

Binnaz (Belgin Doruk) 
(~esim:, Bülend Şeren) 

Binnaz ve Gemici Ahmed 
(Belgin Doruk ve O. Günşiray) 

(Resim: Bülend Şeren) 

lisine gönderir. Bu sırada Ahmed Efe zından
dan kaçmış, ,sevgilisini görmeğe gelmektedir. 

«Binnaz verdiği söze rağmen sevdiği ada
ma ihanete razı olmayarak kendini öldürme_
ğe karar verir. Ahmed Efe içeri girer, Hamza
yı öldürür. Hamzanın adamları da tam onu 
öldüreceği sırada Binnaz ortaya girer ve ya
ralanır. Ahmed Efe Binnazın yalvarmalarına 
kulak asmaz. Fakat kadın yaralı haliyle bile 
onu takib eder ve günahsız olduğuna Ahmed 
Efeyi inandırır. Beraber kaçarlar». 

Filmin rejisörlüğünü M,ümtaz Yener, öpe
ratörlüğünü de Fahri-Danişman yapmış, mü
ziği Yalçın Tuna tarafından hazır lanm,ışdır; 

filmde oynayan sanatkarlar şunlardır: Belgin 
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Do;ruk «Binnaz»; Orhan Günşiray «Ahmed 
Efe», Ömer Hayyam «Hamza», Muzaffer Ne
bioğlu «Faika», Serpil Gül «Zeyneb», Kadri 
Savun «Ali Reis», Hasan Ceylan «bir muha
fız», Yavuz Cener «Davud» (Hayat Mecmu
ası, 1959, ekim). 

BİNNAZ HANIM (Çengi) - İkinci Ab
dulhamid devrinin şöhretlerindendir; 1914-
1915 arasında 70 yaşını ~şkın olarak öldü. 
Lalelide oturur, vakti hali yerinde, akıllı us
lu, gaayet sulehadan bir adamın kızı imiş, 
anası namazında, niyazında müslüman kişi. 
Küçük yaşda efendiden biriyle evlendirmiş

ler, bir kızı oldukdan_ sonra boşanmış, işi çen
giliğe dökmüş, anası'"babası üzüntüden he~ 
lak olmuşlar, fakat söz, nasihat, tevbih tesir 
etmemiş. O devrin çengilerinden Mahbub, 
Kursaklı, Şukurun Fatma gibi birinci sınıflar
dan değilse de onda da öbürlerinde bulunma
yan şeyler var: son derecede terbiyeli ve na
zikdi. Edeb erkan bilir, gaayet halden .anlar, 
zeki ve dilbaz bir kadındı. 

Bütün çengilerin rakıs esnasında çok cid
di bulunmaları, hiç yılışmayarak, yüzleri gül
meyerek oynamaları adetti. Binnaz Hanım o 
cihetle de emsallerinden üstündü. 

Pek çok vükela, vüzera kcınaklarına girip 
çıkar, ikram, izzet görür, gecelere~ alıkonu
lurdu. Abdülhamidin son yıllarında maarif 
nazırlığı eden, «Maarif Türbedarı» diye ma
ruf Haşim Paşanın konağında bir aralık kah
ya kadınlık etmiş, hanımefendinin dizinin di
binden ayrılmaz -olmuşdu. 

Ufak tefek, sarışın, mavi gözlü, zarif bir 
kadındı. Yaslılığında göğüs illetinden haliha
rab, öksüre öksüre tıkanırdı. 

Kızının Adil ismindeki oğlu sağdır (1946 
da), zan ederim meyva ve sebze halinde me
murdu. Sermed Muhtar Alus 

BİNNAZ HANIM (Telli) -1890 ile 1895 
arasında Fatihde oturur bir İstal)bul hanımı
dır, Tophane katiblerinden Üsküdarlı Aşık 
Razinin dayısının kızı idi, pek küçük yaşda 
hem yetim hem öksüz kalmış, Razi'nin anası 
tarafından büyütülmüş, Razi ile kardeş gibi 
idiler. O devrin adetince henüz onbeş yaşın
da iken kısmet denilmiş, Fatihde Malta Çar
şısı civarında bir konağı olan fes tüccarların
dan zengin fakat çok yaşlı bir tunuslu ile ev
lendirilmişdi. Yaşlı adam kızı yerindeki gene 
ve güzel karısını karşısında hergün gelin tel
leri ile görmek istediği için semtde Telli Bin-

naz Hanım diye şöhret bulmuşdu. Kocası iki
sene sonra ölünce konağı, mağ;azası ve hayli 
nakdi onyedi yaşındaki bu taze dula kaldı. 
Razi bir gün: 

- - Binnaz, demiş, mazlumane · boynun/ 
bükdün, babandan yaşlı adamın koynuna gir
din, bundan sonra bir taze civan oğlanla ev
lenüb felekden kam almak geı:ekdir, İstanbu~ 
lun güzelleri de bey paşa oğulları olmayub 
yalın ayak, yarım pabuçlu esnaf civanlarıdır, 
sana onlardan birini seçeyim, göstereyim, be
ğendireyim, Allahın emri ve peygamberimi
zin kavli ile helalin olsun, çek al konağa, ma
ğazaya da oturur, dünyanız cennet olur, beni 
de hayr ile anarsınız .. 

Binnaz Hanımı iknaa ettikden sonra Mal
ta Çarşısında Şekerci Süleyman, Hamurkar 
Feridun, Berber Ahmed, Kebabcı Yakub ve 
Mana\" Bilal adında beş nefer biri diğerinden 
güzel delikanlı bulmuş, bunları birer birer 
kıza göstermiş, Binnaz bir tercih yapama
yınca, Razi kahve falı bakar, fallarında da isa
bet gösterirdi, bu beş oğlan niyetine bjr kah
ve falı bakmış, falda kısmet olarak manav ci-

- vanı görünmüş, bunun üzerine bir yolunu bu
lub Bilal ile konuşmuş, aslı Manavgatlı olub 
istanbulda sekiz on hemşehrisi ile bekar oda
sında yatub kalkan ve bekarlık mihneti canı
na yetmiş olan oğlan İstanbul bıçkını Razinin 
teklifini minnetle, şükra11la karşılamış, hemen 
o gün beraberce konağa gitmişler, kızla oğ- -
lan biri birini yakından görür görmez aşk 
ateşi de parlamış, imamı çağırmışlar, yeni ta
biri ile yıldırım nikahı kıyılmış; Razi oğlanı 
almış, Kapalı Çarşının bir kapusundan girib 
öbür kapusundan çıkmışlar, samur kürkün
den altın saat kösteğine kadar yalın ayaklı ya
rım pabuçlu damada ne gerekse almışlar, bir 
hafta sonra bir de mükellef düğün yaparak 
manav Bilal tunuslunu:n mağazasına Fesci Bi
lal Ağa olub kurulmuş. 

Bilal hem zevcesine hem de velinimeti 
bildiği Raziye gaayet sadık çıkmışdır. Tütünt-, 
tiryakisi olduğu halde Razinin yanında cığa
ra sarmaz, çubuk yakmazdı, karşısında daima 
edeble oturur, hicabından yüzü kızara kızara 
türlü behanlerle sık sık geniş ölçüde nakdi 
yardımlarda bulunurdu. Telli Binnaz· Hanım 
üzerine Aşık Raşinin bir destanı vardır ki şu
dur: 
ı. Telli Binnaz Hanım gelin kınalı 

Dengi nevcivanı nasıl bulmalı . 



Dilberanı şehri İstanbul üzre 

Açayım hanıma bir kahve falı 

2, Nigarı nazenin verdi fincanı 

Malta Çarşısında gördüm dükkanı 
Şekerci Süleyman yakmış külhıinı 

Bir mahbubi ziba bıçkın edalı 
-3. Karanfil clarçın lıenı ıtrı bergamut 

Rfıy.inde mütı'akis envan lahut 
Ol hüsne eylemiş cihaııı mebhut 

Ebri şafak misal hicabın alı 
4. Şekerci kurbinde fodla furunu 

Nim uryan _uşaklar kadim kaaıiunu 
Gör ande hamurkdr şol Feridunu 
Şeyh köçeği el ayağı kınalı 

5. Vahşet üzre bir mürahik hat aver 
Hamur çiğner yalın ayak dilaver 

Ol nanı azize nakdi canın ver 
Pekce bak Binnazım yokdur vebali 

6. Furun kurbindedir kahveci berber 

Güzeller şahından veriyor haber 
Kim görür mescidde mihrabu minber 
La'li de ·aratmaz şekerle balı 

7. Ahmeddir o şahin ismi şerifi 

Kaameti andını- sulüs elifi 
Kikülünden topuğuna tarifi 
Ceıwet kaçkıııı bir gilman misali 

8. Efendim berberin kebabcı yam 
Kebabı çeviren gör şol civanı 

Dohlurnıuş aşıklrrr koca dükkanı 
Öpülür saçakdır lı~m peştemali 

9. ismi şerifidir o şahın Yakub 
Keşmir elindendir o zibıl mahbö.b 
Rô.yi ahmerine reşk ider gurub . 

Kim gÖrüb de sevmez o gÜI cemılli 

ıo. Kebabcı yanında manav şehbazı 
Çarşıyı tutmuşdur davet Avazı 

Yalın ayaklı ol dilberin nAzı 

. Bahabya sattırıyor her malı 
ıı. Sine uryan bez gömleği hilali . . 

Merdi meydanlığın gösterir hali 
Oldum aı·ede çöp çatan dell"aU 

Blnnaza seçdim ol manav Bilali 
le. Def'a bakdım destimdeki fincana 

İşaretler gördüm manavdan yana 

.Gözlei•i zümrüd ol lehi mercana 
Beyan etmek kaldı gayri ahvım 

13.. Göiledim yolunu bir hafta tamam 
Cuma günü gördüm o selvi endam 

Koltukda boğçası kasdi istihmam 
Dal fes ile şuhane laübılli 

H. Saraçhan~dedir ol hamamı pak 

Selim durdu ana üç civan deIIAk 
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Koşdular hizmete çabikü çalak 

Hem hamamda olan gayri ehAli 
15.: Nur içinde kaldı ali camekan 

Kaçan soyundukda ol şebi hô.b~n 

Gülgfı.ni peştemal sardı ol civan 
Göz kamaşdırdı o yalü bİili 

· 16. Peyrevi olarak ben ol fetAııın 
Vardığı sofada kolladım yaıım 

Selam verdim ve~hem aldım sel_amın . 

Sıdku safa ile açdım ahvali 
17. Yetmişdir cawna bekAr mihneti 

Özler imiş· oğlan dünya cenneti 

Taze nigar ile hein muhabbeti 

Adabı din üzre nikah visAli 

18. Tarif ettini ana giizeı' Binnazı 
Anda olan "işve cilveyi nazı 
Ağzı suyun akub manav şehbazı 

Billur. üzre vurdu hicıibuı alı 
19.. Dedi .ağa senin öpem ayağın 

Yuyam seıiı olub şimdi ,Iellılğm 

Kapunda olam hem kenıter uşağın 
Kavuşdur ol yare garib Bilali 

20. Hamamda bir saat muhabbet ettik 

Sonra bile çıkıb konağ·a gittik 

Binnaz sultanıma haber ilettik 
Konak kapuları açdı şehbıili 

21. Ferace sırtında yüzde yaşmağı 

Hanım karşıladı manav :uşağ·ı 
Gönül bülbülleri gülistan bağı 

Bulub şakıdılar gaayet safalı 
2Z-. Ne gam yalın olsa ayağı yahu· 

Giizellikde dengi kumrunun Ahu 
imam nikah kıysm biz diyelim hu 
Binnazın kalmamış sabra meca.ti 

23, Dolab beygiriyim döner bostanda 
Gonce gül koklarım her gülistanda 

Noksan var fazla yok işbu destanda 
Namım Aşık Razi dumandır hali 

..;· 

... , ... 

Bu destanın Aşık Razinin ilk acemilik 
devri eserlerinden olduğunu. zan ediyorum. 

Vasıf Hiç 

B~ - «Adedlerin ilki, sayının başı; 
tek, yalnız, yegane; iftirak kabul etmeyen; 
müsavi, muadil, seyyarı; çok ve müteaddid 
olmayan; basit» (H. Kazim, Büyük Türlf 
Lugatı). 

İstanbullu ağzında dolaşan b~zı darbı 
meseller: 

Baht açıklığı için: Bir atub iki vurdu. 
Bir iş için sarf edilen emek, para ile 

başka işlerde başarmak: · Bir ta§la iki kuş 
vurmak. 
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Becerikli adam tarifinde: Bir adım geri 
atarsa, iki adım ileri gider. 

Her geri çekilmenin kaçma olmadığı; bir 
adım geri giden, iki adım ileri atlar. 

Bir sırrın ancak söylenmemekle _sakla
nabileceği: -Bir 'ağızdan çıkan orduya yayılır. 

Tasarrufun kiymeti için: Bir akçe dokuz 
kubbeli hamam yapar. 

İşlerin sabır, gayretle başarıldığı: Bir 
vurmakla ağaç devrilmez. 
Aşırı derecede güzelleı şanında: Bir içim su. 
Gönül işleri yolunda: Bir çiçekle yaz olmaz. -
Ömrün son yılları, pirlik için: Bir ayağı çu
kurda. 

İlk kabahatlerin af edilmesi gerekdiği: 
Bir sürcen atın başı kesHmez. 

Çok ağır konuşan adam: Bir söz söyler,_ 
dirhemini yiyen köpek kudurur. 

Küstahca cevab veren muhatab hakkın
da: Bir söyle, iki işit. 

Bekarlık, azadelik hakkında, başına bu
yuruk yaşama: Bir abam var atarım, nerde 
olsa yatarım. 

- İnsandan takatı üstünde bir şey istene
meyec,eği: Bir koyundan bir post çıkar. 

İnsanın elindeki nimetden mümkürı ol
duğu kadar faydalanmaya çalışması: Bir 
günlük beylik, beylikdir. 

Her ·büyük kötülüğün ihmalden geldiği: 
Bir mıh nal düşürür, bir nal da at öldürür. 

Cemiyet nızamını adaletsizliğin bozduğu: 
Biri yer, biri bakar, kıyamet ondan kopar. 

Kıt bilgili, kıt sermayeli adamın parla
yup sönmesi: Bir atım barutu vardı. 

Her _iş başına yığılmış adamın bir yerde 
yanılması: Bir akıl yaza mı, kışa mı? 

Kanaat için: Bir lokma, bir hırkcı. 
Halk ağzı deyimler: 
:Bire bir - Müessir ilaç; misal: ishale 

sarmısak bire birdir». 
İkide birde - Kısa aralarla sık sık olan, 

yapılan şey; · 
Ne kırarsın ikide birde benim hatirııri. 
Gönliim ey tıflı ziyankar oyuncak değil 

(Enderunlu Vasıf) 

Bir varmiş, bir yokmuş - Faniliği, _ ne 
kadar uzun yaşansa hayatın kısalığını ifade 
için söylenir. Bundan ötürüdür ki geçmiş za
manı anan masallara da «Bir varmış, bir 
yokmuş ... » diye başlanır. · 

BİR- - Rakam ile «1», Mora ihtilali 
yıllarında Eterya gizli komitasının muhlbe-

- - ------·-------- ----~-------·----

ratında kullanılan şifrede «Petersburg» kar• 
şılığı. 

Bibi.; Cevdet Tarihi, xı. 

BİRA, BİRAHANE - Bilinen içki; aşa
ğıdaki satırları «Türk Ansiklopedisbnden alı
yoruz: 

.ı:Türkiyede Biraya aid ilk m,evzuat 1847 
de «arpa suyu» adı ile konmuşdur. Bira sanl
yiinin kurulmasına İzmirde başlanmış, 1893 
de İstanbulda BQmonti, 1909 da Nektar bira· 
fahrikaları kurulmuş, bu son iki fabrika ve 
şirketin Boıponti - Nektar adı ile birleşmesin
den sonra yalnız Bomonti ;Fabrikası işletilmiş, 
ve bu şirket 1912 de İzmirde Aydın Bira 
:B'abrikası adı ile ikinci bir fabrika meydana 
getirmişdir. 

. ı:Cumhuriyetin kuruluşuna kadar, Du- _ 
yfın-u Umumiye İdaresinin mürakabe ve rü
sum sistemiyle idare edilen bira sanayii 1926 
da çıkarılan 760 sayılı Meşrubatı Küuliye ka-_ 
nunu ile devlet inhisarına alınmış, ancak Bo
monti Şirketinin 1938 yılma kadar işletilme
sine izin verilmişdir. 1934 de Ankarada üçün
cü ~.ir bira fabrikası kurulmuş, buna karşılık 
İzmirdeki Aydın Bira Fabrikası sökülmüş, Bo
monti Fabrikasının da devlet fabrikaları ara
sına alınması ile, Türkiyenin bira ihtiyacı kı~ 
kara ve İstanbul fabrikaları ile sağlanmaya 
çahşılmışdır» (Türk Ansiklopedisi). -

. Hafif alkollü bir içki olarak bira, önce, 
1'anzimat Devrinin alafrangalığa hevesli 
gençleri arasında bi.ıyük rağbet gömüşdü; İs: 
tanbulun ayak takımı arasında rakı ile şara~ 
hm yanına geçememişdir; ilk birahaneler de 
ayak takımının giremeyeceği, girerse ar~dığı 
huzuru bulamayacağı alafranga içki yerleri 
olarak kurulmuşlardır; meyh§.nedeki çırak 

oğlan, <<muğbece», birahanede <<garson» ol
_muşdur. Bira, satılıp içildiği yer ne kadar şi
rin, cazib olursa olsun, o müesseseyi, tek ba-

-şma besleyüb yaşatabilen içkj olamadı; mese
la şarabhaneleri asırlar boyunca yaşatmış şa
raba benzeyemedi; büyük, süslü, temiz bira
hanelerin bira sarfiyat, sahihlerinin yüzijnü 
güldürmeyince, biranın yanında diğer alkollü 
içkiler, başda rakı ve şarab, sonra, hepsi av
rupanın muhtelif köşelerinden idhal edilen, 
o zamanlar Türkiyede yapılmayan konyak, 
votka, cin, amer, vermut, brandi ve hatta vis
-ki ve şampanya verilmeye başlandı; bu suret
le birahaneler, «Gazino» oldu. İşte bu gazi;na· 
!ardır ki yavaş yavaş eski büyük gedikli mey~ 
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hanelerin, eski büyük şarabhanelerin yerini 
aldı, ve giderek, kendi şahsiyetlerini de kay
betdiler, zamanımızın içkili lokantaları oldu
·ıar; öyle ki, İstanbulun, tarihi çok zenyin bü-
tün gedikli meyhaneler ve şarabhaneleri ka-

-pandı, hatta küçük k(?ltuk meyhaneler birer 
birer yok oldülar, yerlerini sınıf sınıf lçkili 
aşçı dükkanı-lokantalar kapladı ki hiç birin
de eski meyhanenin ve şarabhanenin ve hatta 
birahane ve gazinonun havasını, şahsiyetini 

bulamayız (B.: Meyhane; Şarabhane; Gazi
no; İçkili Lokanta; Bizans Birahanesi; Kaf
kas Birahanesi; Ştaynboruh Gazinosu; Şutte, 
Kohot; Lala; Novotni; Eftalipos; Foskolo; 
Yani; Tokatlı); 

Türkiyede ilk öira fa,brikaları açılıncaya 
kadar -bira da dışardan getirildi, İstanbulda 
evvela Viyana ve Belgrad, sonra Münih bira
ları içildi. 

Bira, bilha·ssa yazın, serinletici bir hafif · 
içkidir. Zamanımızda piyasaya fıçılar yahud 
kendine mahsus şişeler içinde arz olunur; iç
kilf lokantalarda fıçı birası bardak ile, diğeri _ 
de _şişe hesabı ile satılır; ve yazın İstanbul, 
sık sık b_ira yokluğu sıkıntısı çeker. 

Evlerde aile- sofralarına girmiş olan bira, 
ayni zamanda tekel bayiliği de yapan bakkal
lardan tedarik olunur. Bu satırların yazıldığı 
1961 yılında bir şişe inhisar birası 100 kuruş 
idi, 75 kuruş da, geldiğinde iade edilmek 

üzere şişe parası alınıyordu. 
BİRAHANE SOKAGI - Şişlinin Meş

rutiyet Mahallesi sokaklarındandır; Silahşor 
caddesi ile isimsiz bir sokak arasında uzanır 
(1934 Belediye Şehir Rehberi, pafta 18 de 

~ 159) . Silahşor caddesi tarafından gelindiğine 
göre, iki araba geçebilecek genişliktedir; 

isimsiz bir yol ile olan kavuşağına kadar pa
ket taşı döşelidir; iki kenarında Tekel İdare
sinin İstanbul Bira Fabrikasının binalar.ı bu
lunmaktadır; bu kavuşakdan öte, bir vadiye 
doğru meyilli bir toprak yol olarak inmeye 
başlar. _ 

Bira Fabrikasından sonra sağ kolda sı
rası ile Levi Elizarof ve ortakları komandit 
Şirketi çorab fabrikası, Süleyman Mısırlının 
Mısırlı . triko konfeksiyon imalathanesi, Asaf 
Kermen yün İplik fabrikası, çukurda bir ar- . 
sa, bir zımpara imalathanesi, yine bir arsa, 
Doğan Han ve Doğan Tıbbi Mustahzarat La
boratuvarı, An-Ka kauçuk fabrikası, Kablo 
Fabrikası, Em bil Laboratuvarı, cebhesi isim
siz sokakda olan bir mobilya fabrikası; sol 
kolda da bir bostan vardır •. (Haziran 1961). 

- . Hakkı Göktürk 

«BİR DİLBERE BEN VURULDUM» -
İkinci Abdülhamid devrinin tuluat tiyatroları 
ile baloz sahnelerinin namlı kantocularından 
Peruz Hanımın o zamanın ayak takımı halkı, 
külhanileri, bıçkınları tarafından sevil:miş, 

,_ 

j] ~~ 
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c!,lkışlanmış bir hicaz kantosudu!; güftesi şu
dur: 

Bir dilbere ben vuruldum bitiyorum 
Kurtar beni kurtar beni ölüyorum 
Arabası var faytonu var 
Çıtı pıtı dilleri var 
Gülpenbesi yanakları var 
Bülbül gibi sözleri var 
Aman aman 
Sarı sarı llraları var 
Anacığım vay vay 
Şuracığım vıy 

Anacığım ölüyorum 
Kurtarınız beni bitiyorum .. 

BİRERDİNC (Ekrem) - Bu satırların 
yazıldığı sırada İstanbul Şehir Tiyatrosunun 
mühim roller ile sahneye çıkan en genç staji
yer aktörü-ve rejisör asistanı; Denizcilik Ban
kasının şleb kaptanlarından rizeli Edhem 
kaptanftı ~ğludur, 1940 da İstanbulda doğdu, 
1960 - 1961 ders yılı sonunda Vefa lisesinden 
mezun oldu. Sahne hayatına incizabı henüz 
onbeş yaşında iken başlamış, bir lise talebesi 
iken Konservatuarın rejisörlük bölümüne asli 
öğrenci, Güzel Sanatlar Akademisinin deko
rasiyon şubesine de dinleyici olarak . devama 
başlamış, bir yandan da kadro dışı amatör 
stajiyerlikle Şehir Tiyatrosuna girmişdi. 

1959 da «İmtihan Yılı» piyesinde baş er
kek rolü olan Mik Ternuar ile iyi bir imtihan 
vererek Şehir Tiyatrosun daimi sanat eleman
ları arasına katıldı. 

Konservatuarda Ercümend Bihzadın en 
iyi talebesi oldu· ve 1960 da pek iyi derece ile 
diploma aldı. 

Yaşının hak hududunu müderik ve hiç 
bir iddiası · buhırimayan genç sanatkarın bu 
hal tercemesi, bu şehir kütüğüne kendi arzu
su hilafına kaydedffdi (1961). 

BİBET (İdil) - Dünyanın aydın insan
lığı ve sanat aleminde Türkiyeyi ve Türk 
milletini "pek şerefli temsil eden bir sima; bu 

.. satırların yazıldığı tarihde henüz bir gene 
kız idi; dünyş.nın en seçkiiı piyanistlerinden 
bir sanat dehası; 11 kasım 1941 de Ankarada 
doğdu; babası Şeker Şirketi memurlarından 

_ Münir Biret, annesi Leman Hanımdır; mü
nevver bir ailenin kızıdır. Musikiye olan he
ves ve istidadı henüz beş yaşında iken nazarı 
dikkati çekmiş, yaşından umulmayan haki
miyetle piyano çalışı, bestelediği bir kaç fan
tezi bu çocuk üzerinde basının alakasını top-

lamış ve ondan «Dahi Çocuk» diye bahsedil
mişdir. Verdiği bir kaç konser _üzerine de 
İdil Bireti devlet himaye altına almış, ve 1949 
senesi martında, henüz sekiz yaşında iken, 
adına çıkarılan bir kanun ile Avrupaya batı 
müziği tahsiline gönderilınişdir. Babası _da bu 
tarihden itibaren memuriyetini terk ederek, 
tek ideali kızının yetişmesi, İdil ile beraber 
Parise gitınişdir. 

1951 de Paris Devlet Konservatuarmm 
«Solfege Superieur» bölümüne giren İdil bir 
sene sonra bu bölümü birincilikle bitirJJU§, 
1953 de «Accompagnement au piano», 1954 
yılında da «Piano» bölümlerine girmiş, ve her 
iki bölümü de 1957 yılı haziran ayında birin
cilikle tamamlamışdır, hatta jüri, İdil -ile di
ğer birinci mükafatları kazananlar arasındaki 
çok büyük farkı belirtmek için İdil Biret'i 
müsabakanın üstünde ilan etmişdir; büyük 
şerefdir. 

Sanat hayatının ilk basamaklarında idil 
Biret'in ilk hocası Midhat Feninen idi; Pa.:. 
ris Devlet Konservatuarmda ise zamanımız_m 
tanınmış bestekarlarından Prof. Mlle. Nadia 
Boulanger'nin talebesi olmuşdu. Daha sonra
ları Jean Doyen, Jacques Fevrier, ve Wilhelm_ 
Kemff gibi her biri büyük otorite olan sanat
karlardan dersler aldı. 

İlk büyük konserini 13 şubat 1951 de, ki 
henüz on yaşında idi, Parisde «Union lnte
rallire» salonunda hocası Mlle. N adia Boulan
ger'nin refakat ve nezaretinde verdi, büyük 
başarısından fransız basını günlerce sitayiş-

· le bahsetti. Bti konserden on ay sonra 5 ara
lık 1951 de İdil'in yeni bir başarısı alkışlan
dı, şöyle ki, W. Kemff, İdil ile birlikde .Pa
risde «Pleyel» sa
lonunda çalacakla
rı Mozart'ın mi be
mol majör iki pia
no konçertosunun 
ılk provasında bu
lunanlara bu türk 
kızı için: «Bir mu
:!ize ile, görülme
miş bir deha ile 
karşı karşıyayız, 

bu küçük, şu anda, · 
en büyük piano us
taları ile boy ölçü
şecek kıratta, sah-' 
neye çıkacak ol-

İdll Bfret 
Uteslm: S. B,) 
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gunlukdadır ... » dedi. 
Bundan sonrası İdil Biret için daima yük

selen bir muvaffakiyet devresidir, 1953 de . 
Parisde, 1954 de Bostanda, 1958 de Londrada 
verdiği konserler haşmetli oldu, artık bu gene 
kız, yurd dışında memleketini ve milletini 
temsil eden bir sanat elçisi id_i. Dünyanın en 
büyük sanat ve kiiltür merkezlerini dolaşıyor, 
Londra, Liverpool, Manchester, Paris, Lyon, 
Bruxselles, Frankfurt, Kolonya, Berlin, Bonn, 
Geneve, Montreal, Moskova, Leningrad, Kiev, 
Odessa, Kharkov, Rostov, Stalingrad, Lem-

. berg'de hayranlıkla alkışlanıyordu. 
Bu satırların., yazıldığı günlerde, 8 eylul 

1961, gene büyük pianist yeni bir Avrupa tur
nesine çıkmak üzere idi: Zürich, Madrid, Bar
celone ve Lisbone'a gidiyordu. 

Siyah saçlı, kara gözlü, buğday benizli, 
1,60 boyunda dilber bir_ hanım kız olan İdil 
Biret fransızca, ingilizce ve almancayı ana di
li gibi konuşur. Çok çetin olan mesleki meş-

. galesiriin dışında resim yapar, bilhassa kari
katürler çizer. 

_ Annesinin yeğeni, ve İdil'in sanat dehası
·nı ilk keşfeden Dr. Nureddin Şazi Kösemihal: 
«İdil Ankarada doğdu, fakat 1stanbulun sanat 
havası içinde yetişdi» demişdir. 

Muhiddin NalbandQğlu 

BİR FİNCAN KAHvı;NlN KIRK Yil, 

· HATIRI VARDffi - Nimetşinaslık, ahbablı
. ğa, aşinalığa sıdkü vefa yolunda söylenir. Bu 
söz üzerine üsküdarlı halk şairi -Vasif Hoca 
bir vak'a naklediyor: 

. «1342 de (M. 1923) yetmiş yaşlarında bu
lunan Eyyubsultanlı Altınvarakcı Nazmi 
Efendiden (B.·: Nazmi Efendi, . Altınvarakcı; 
Murad paşa Cinayeti; Altınvarakcılar) dinle
mişdim; çocukluğunda, babası kendi yanında 
çalışdır.ırsa belki de yüz bulacağı düşüncesi 
ile komşusu bulunan diğer bir altınvarakcının 
yanına çırak vermiş. Bu dükkane hergün bir 
ama gelir, Nazminin ustası ile. babasına birer 
kahve ikram eder, bugün de parayı biz vere-

- Tim dediklerinde yok yok başka gün sizden 
iç.eriz diye- mukaabelede bulunurmuş. O ama
nın anlattığına göre kendisi bir zamanlar Ye
miş İskelesinde kahveci imiş. Bir gün kahvı::
hanesine bir yeniçeri gelip: - Hey arkadaş!. 

hep müşterilere bir-er kahve yap, lakin şu ka
fire yapma!. demiş. Kafir dediği de bir köşe
de oturuh nargile içen bir rum · gemi kaptanı 
imiş. Ama, hiç şüphe_~iz ki o zaman gözü açık, 

görmekte, birer kahve yapub vermiş, en sonra 
da iki kahve yapub:- Kaptan, biz de· seninle 
içelim! diye rumun yanına oturmuş. Yeniçe
ri:- Hey!. ben sana o kafire kahve yapma di
ye tenbih etmedim mi? .. deyince kahveci de:
Kaptana yapdığım senden değil, ocakdandır 

ağa!. cevabını vermiş. 

,<Aradan zaman geçmiş, Sisam Adasında 
büyük bir isyan baş göstermiş. Kahveci de 
yeniçeri ocağında kayıdlı asker olduğu için 
adaya sevk-edilmiş. Askerin arasında şüyu 

bulduğuna göre asi rumlar ele geçirdikleri 
türk esirleri hir meydanda müzayede ile sa
tarlar, artdırıp alan da hemen boğazlayıp ke
sermiş, müzayede ile satışdan kasıdları da is
yan hareketini beslemek için bir nevi iane 
toplama imiş. Bir gün gelmiş, Yemiş İskele
sind,enki kahveci de rumların eline esir düş·
nı üş, ve o meydana satışa çıkarılmış. İstekli
ler kaç kişi ise karşısına dizilmişler.,,,Kaderin 
hikmeti bekleşirler imiş. Tepeden tırnağa 

müsellah bir rum gelmiş, bunları gözden ge
çirdikten sonra bir iskemleye oturmuş, müza
yede de başlamış. İlk bir paradan başlarlar

mış; bir can da beş paraya, on paraya kadar 
çıkarmış; Sıra kahveciye gelince iskemlede 

·oturan o müsellah adam yekden:- Beş kuruş!. 
demiş. Arttıran olmayınca esiri alıp bir mu
hafızın nezareti altında şehirden çıkarmış. 

Zavallı kahyeci beni beş kuruşa aldığına göre 
kim bilir ne gibiişkencelerle öldürecek diye 
düşünür iken ıssız bir yerde o müsellah 
adam:- Iforkma, sen beni tanımadın, ama ben 
seni tanıdım, bir yeniçeri bana hakaaı;.et ettiği 
zaman sen onu dinlemeyüb bana kahve ikraıp, 
eden Yemiş İskelesindeki kahveci değil misin! 
demiş. Kucaklaşub öpüşmüşler. İşte efendim 
bir fincan kahvenin hatırını sayanlardır ki, 

· asi de olsa, şaki de olsa merd adamnır». 
BİR FİTNEKAR -Ahmed MidhatEfen

diı1in «LetAifi Riva.yat» külliyatıııın dokuzun
cu kitabının ikinci hikayesidir.. Vak'a İstan~ 
bulda geçer, ve bir hain kölenin bir aile oca7 
ğını nasıl yıkdığını ve sonra sadık bir uşak 
tarafından kendisinden nasıl intikam aiıııdı~ 
ğı anlatılır. Mahalli renk bakımından çok za
yıfdır; hikayenin hulasası şudur: 

Kibar, kamil ve bilgili bir zengin olan 
Mümtaz Bey, «nefsi İstanbuldan uzakca bir 
yerde olan konağına» çekilmiş yaşamaktadır. 
Bir karısı, Münevver Hanım isminde gaayet 
güzel bir kızı, Mansur _adında 16-17 yaşında 
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bir yezidi kölesi, aslen Bursalı Karabacak İs
ınail adında ve 25 yaşlarında bir sadık ve 
emekdar . uşağı, bir aşcısı ve iki cariy;esi var-

. dır. Konakda refah hali hüküm sürmekde, 
herkesin sandığı sepeti doludur. 

'::lika.yenin kahramanı •köle Mansurudur. 
Muharrir bu çocuğu şu satırlarla tasvir eder: 
«Buğday renkli, üzüm gibi kara gözlü, kuzgu
uni siyah saçlı, kaşlı, o kadar halavetbahş idi 
ki hatta hanımefendi, şayed beyin bu çocı.ığa 
alakası vardır diye gözünde ok olsa atub Man
suru vuracak mertebede çocuğu kıskanır idi. 
Ya zekası!. ya tala.katı!.. Mansur bir adamı 
kandırmak isterse, ilahi o adam şeytanın süt 
kardeşi olsa kanmamak, aldanmamak ınüm
kin değildir». 

Uşak Karabacak İsmail ise konağa sekiz 
yaşında girmiş, hanımın elinde ?üyümüş, her
kesle senli benlidir, kendisinden kaç g9ç yok
dur. Gaayet temiz bir kalbe sahih saf bir 
gencdir. Köle Mansura karşı okadar muhab
bet besler ki, muharririn kalemi ile: «hissi- . 
yatını gönlünde mukaayese eyledikce, alemde 
aşku alaka derler bir şey var ise o da benim 
Mansur hakkındaki hissim olmalıdır derdi». 

Konağın civarındaki korµya, bazı kuzguni 
yağız atlı bir avcu gelir. Münevve~ Hanım, 
yüzünü uzakcian hayal meyal seçdiği bu gene 
avcuya aşık olur. Karabacak İsmail kızın der
dini keşfeder, ve sadık uşak, kızın bu derdine 
bir çare bulacağını vaadeder. Mansur da zeka
sı ile, ken_disine derin alakası olan kapuyolda
şının bir sırra vakıf olduğunu sezer, ve lsma
ili.n kendisine olan aşırı sevgisinden istifade 
ederek Münevverin aşkından haberdar olur. 
Sfıreti melek, siyreti şeytan oğlan, fırsatdan 
istifüde ederek servet sahibi olmak için bir 
takm1 entrikalar çevirmekde bir an tereddüc 
etmez, ve yağız atlı avcunun konak civarın
da gö!üldüğü bir gün faaliyete geçer; Kara
bacağa, Küçükhanımlarının gönül verdiği 
gencin kim olduğunu öğreneceğini söyliyerek 
atlanır, ve avcunun peşi sıra koruya, gider, 
ve bir müddet sonra dönerek avcunun Koca
mustafapaşalı Saada Bey isminde çok kibar 
ve güzel bir zat olduğu haberini getirir. Ken- . 
disi ile daha yakın bir temas temini behane~ 
si ile sadık uşakla sevdalı kızdan «yüzyir- · 
milik altın» çekerek konakdan kaybolur, dö
nüşünde, Saada Beyin, her nekadar izdivac
dan müteneffir bir gene ise de, kendisinin 
medhü senası üzerine Münevver Hanım h.ak-

kında: <<Ancak böy1e bir kızla teehhül ede
bilirim» dediğini müjdeler. Bu beyle müna
sebetini daha ziyade ilerletmek için, saf. Ka
rabacak vasıtası ile Küçükhanımdan bazı 

ufak tefek mücevherat kopartır,. üçer beşer 
günlük müddetlerle konakdan ayrılır, gene 
avcu ağzından yazılmış sahte muhabbetri.ame:
lerle döner. Halbuki aslında hain Mansur, 
Mümtaz Beyin Boğaziçindeki yalısına gitmek-

- de, ve yalının kıymetli eşyasını kaldırarak, 

gizlice hırsızlık malı alan yataklara satmakta
dır; yalıyı iyice boşaltdıktan sonta bir sefe
rinde de kundaklayarak yakar. 

Bir gece konağa hırsızlar girer, ve elleri 
ile koymuş gibi Mümtaz Beyin birkaç yüı ke
selik nakid ve mücevheratını çalarlar; bu·hır
sızlar da Mansurun elde ettiği serserilerdJr. 

Galatada beyin sarrafı olan bir ermeni if
las eder. Beyin bu adamda olan yedi sekizyü:ı: 
kesesi de böylece gider ki, bu hileli filb da 
Mansurun bir düzenidir. 

_)iğer tarafdan, veinimetine, kızının bir 
çapkın avcuya gönül· verdiğini, ve yakında 
delikanlı tarafından görücüler geleceğini'.ha
ber verir. Hakikaten bir kaç gün sonra, Koca
mustafapaşalı Saad§. Bey için Münevver Ha
nımı isteriıeğe görücüler gelir, asiında bunlar 
da Mansur tarafından tutulmuş bir . takım 
simsar kadınlardır. Bey, pek tabii şiddetle red 
cevabı verir. Bunun üzerine Mansur, kızın 
Saada Beye kaçmasını, babasının emri vakii 
kaabule mecbur olacağını teklif eder, plariaa 
şöylece hazırlanır: Mansur bir gün evvel ko
nakdan ayrılıp Ayastefanosda kilise · yartında 
Saada Beyle beraber Münevvei· Hanımı ve 
Karabacağı bekleyecektir. Karabacak bir 
hammal bulur, alaca karanlıkda · Mürtevver 
Hanım ve kızın bir sandık eşyası ile konakdan 
çıkarlar, Ayastefanosa giderler, 'fakat' söyle
nilen yerde Saada Beyle Mansuru bulamazlar. 
Aslında ise hain köle konakda gizlenıtı.işdir, 
Karabacak ile kızm arkasmdan kon-ağin gü
müş takımlarını çalmış, götürmüş, ve · sonra_ 
Mümtaz Beyi kaldırarak, alçak· Karabacağın 
konağı soyduğunu, ve velföimetzadesini çap
kın yavuklusuna kaçırdığını haber verir. ~ey 
de zaptiyeye müracaat eder, ·Mansur da yanı
na kavaslar alarak, eliyle koymuş gibi firari
leri yakalatır, kavaslar Karabacağı: «Bre ha
in nereye kaçıyorsun, dur bre veli:nimet düş
manı» diyerek tevkif ederler. Kiz konağa ia
de edilir, fakat Mümtaz Bey teessüründen in-
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tihar eder, Münevver Hanım da kalb sekte
sinden ölür, hem kocasını hem evladını kay
beden hanımefendi de tecennün eder. Karaba
cak mevkuf, konak da olduğu gibi Mansurun 
elinde kalır, son vurgunu da bu felaket gü
nünde yapar. 

Karabacağa gelince, götürüldüğü paşaka
pusunda hayli işkence gördükden soıı...ra bir 
yıl hapse mahkum olur, tahliyesinde doğru
ca konağa koşar, konak kapalıdır, civardan 
felaketi öğrenir. Mecnun hanımını dileni.rken 
sokakda bulunur, yanına alır, fakat bedbaht 
kadın çok yaşamaz. Karabacak İsmail namus
katane çalışarak para kazanır, ev bark sahibi 
olur. Aradan uzun yıllar geçer; bir gün Canib 
Efendi adında zengin bir adama rastlar, bu 
adam, adını değişdirmiş olan hain Mansurdur. 

Mansuru ·tanıyan Karabacak İsmail Ağa 
yolunu keserek: «Hain herif. Allaha ahdim 
olsun, meteliğe muhtac kal, dilen, dilenemez 
isen senin adına ben para toplayub avucuna 
koyayım» der.· 

ve· o günden sonra Canib Efendinin izini 
kaybetmez. Çok geçmeden de Karabacağın 
inkisarı tutar, .Mansuru felaketler kovalar, 
yangınlar, ülaslar ve hırsızlıklarla fakrü za-

• ı1iretin son haddine düşer, Fındıklıda Kazan
cılar mahallesinde harab bir eve taşınır, kuru 
tahta üstünde hastalanıp yatağa düşer, bir· 
kuru ekmek parasına muhtac olur, ayni ma
hallede, ayni sokakda bir ev tutan Karabacak 
İsmail, bir akşam, bütün Beyoğlu ve civarını 
dolaşarak «bir düşkün adam için» hayli sada
ka toplar, Mansurun kapusunu çalarak, kapu
ya çıkan karısına: «Şunları .Canib Efendiye 
veriniz, ve İsmail Ağanın acizane ianesi oldu
ğunu maasselam tebliğ ediniz>> der. Kadın pa
raları Mansura verince, hain kölenin yüreğine 
iner ve ölür. 

Mantık bağları çok zayif olan bu hikaye
de Ahmed Midhat Efendi, hiç olmazsa hicri 
1280 yılı ile hikayenin intişar tarihi olan hic
ri 1293 (M. 1863-1876) arasındaki, bu yıllar 
vak'anm cereyan ettiği zaman gibi görünü
yor, lstanbulun bazı köşelerini tasvir etmek 
külfetine dahi katlanmamışdır. 

BİR GERÇEK IIİKAYE- Ahmed Mid
hat Efendinin «Letaifi Riva.yat» külliyatının 
sekizinci cüz'ünün birinci hikayesinin ·adı 
(İkinci hikaye Bir Fitnekar'dır). Ünlü mu
harririn en zayıf eserlerinden biri olub son 
kısmı İstanbulda geçen bir vak'ayı anlatır: 

K*** Beyefendi Ege denizi adalarında bir 
mülkiye amiridir; sefih ayyaş, ahlaksız bir 
adamdır. Adalardan birinde yirmi iki yaşla
rında bir erkek güzeli olan Ali adında bir 
zabtiye onbaşısı ile gaayetle dilber bir rum 

. kızı arasındaki masum aşk, bu adamın müf
sidliği ile bir Leyla ve Mecnun masahna dö
ner. Fakat, bu güzellerin intikaamını K*** 
Beyden Allah alır; şöyleki, memuriyetinden 
azil edilerek İstanbula geldiğinde Aksarayda 
kırmızı aşı boyalı konağında, mestimüdam 
rezilane yaşarken bir gün sadakatine inandı
ğı genç ve tüvana uşağı kendisine mahremi
ne bir mesele arz etmek ister, ve hanımefen
dinin üç genç zabiti evine alup fahişelik yolu
na sapdığını ihbar eder. Beyefendi pür hid
det hareme koşup karısını ölüm tehdidi ile 
sorguya çeker. Kadın Ufetsizliğini itiraf et
mez ise de: 

- Madem ki benden emniyeti kaldırdı
.nız, elinizi yıkayabilirsiniz!. der (El yıka~ 
mak: halk ağzı deyim, karı . boşamak mana~ 
sına). 

Beyfendi de: 
- Ellerimi yıkarsam ne olur sanki? der, 

ve hemen selamlığa çekilip hanımın boş kağı
dını yazar, nikah tazminatını ~erir ve o sadık 
uşağını çağırarak hanımı Rumelinde olan 
memleketine götürmesini söyler. 

Sadık uşak hanımı alır, fakat Rumeli ye
rine Üsküdara götürür, orada bir ev tutar ve 
hemen imamı çağırıp bir nikah kıy:dırıp-hanı-

r 
mefendi ile evlenir. Zira hanım bir fahişe de-
ğildir, zabitler hikayesi düzmedir, sefih ve 
ayyaş kocasından kurtulmak için böyle bir 
hile düşünülmüştür, genç ve güzel tüvana 
uşağı Beyefendiye bir koca olarak bin kat 
tercih etmişdir. Midhat Efendi bu vak'anın . 
1874-1877 arasında aynen geçdiğini söylüyor. 

«BİR Gtl'ZELE KARDEŞLER GöNOL 
BAÖLADIM» - İkinci Abdülhamid devri
nin tuluat tiyatroları ile baloz sahnelerinin 
namlı kantocularından Şamram Hanımın o 
zamanın halkı tarafından sevilmiş, İstanbul 

külhanileri, bıçkınlarınca alkışlanmış bir rast 
kantodur, güftesi şudur: 

Bir güzele kardeşler gönül bağladım 
Muhabbet ne fmlş şimdi anladım 
Bir kerecik bakdı, yüreğim yakdı 
Düşdü gönlüm yok mu çire 
_İnadına 'o yı\rln gözleri kaare 
Sallanıyor göz kırpıyor 
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Şamranıın Rast Kantosu 
(Kanto Mecmuası, Şamb İskender) 

Can yakıyor ... vış 
Görünce o yari bir şey oluyor. 
Şuracığını çırpınıyor çırpmıyor 

Olur mu? Yavuklum gezelim diyor .. 

B1RİNCİ AVLU -(Topkapu Sarayın• 
da) - Topkapu Sarayında Babı Hümayun
dan içeriye girilince, bu kapu ile ikinci büyük 
merasım kapusu olan Babüsselam (Orta ka
pu) arasındaki alan «Birinci Avlu» adını ta
şır (B.: Babı Hümayun; Babüsselam). 

Birinci Avluda bulunan binalar şunlar
dır: bir bizans yapı~ı olan Aya İrini kilisesi, 
Darbha.ne, sarayın odun anbarları (halen 
mevcud değildir), Cellad Çeşmesi (B.: Top
kapu Sarayı; Aya İrini Kilisesi·; Darbhane; 

· Cellad Çeşmesi). 
Birinci Avludan bir yol Gülhane Parkına 

· gider; bu yolun sağında ve Birinci Avlunun 
az aşağısında bir alan - avlu daha olub İs
tanbul Arkeoloji Müzesi ile Çinili Köşk·, de 
bu avlu üstündedir (B.: Çinili Köşk; Arke
oloji Müzesi;· Hasbağçe; Gülhane Parkı). 

Osmanlı sarayı mensubları ağzında Bi
rinci Avluya «Birinci Yeri» denilirdi. 

BİRİNCİ A VLUDAKt ÇINAR AOACI 
(Topkapu Sarayında) - Topkapu Sarayın-

da Babıhümayun ile Orta Kapu arasında Bi
rinci Avluda (ki Osmanlı sarayı mensubları 

ağzında bu alana Birinci Yeri denilirdi) İs

tanbul fethini görmüş ulu bir çınar ağacı var
dı; 1870 - 1875 arasında çekilmiş bir resmin
de, en az beşyüz yaşında olan bu ağaç, aza
metli gövdesi, her biri ulu ağaçlar kalınlığın
da dalları ile pür hayat görülmektedir, göv
desinin içi kofalmış, içinde üç kişinin rahat 
rahat uzanub yatabileceği, kadar geniş bir 
kovuk vardı. Bu tarihi çınar için yanlış ola
rak «Şeceri Vakvak = Vakvak Ağacı:. dır 
diyenler vardı; fakat gün gibi aydın hakikat
tir ki meş'um Vakvak Ağacı Sultanahmet 
Meydanında idi (B.: Çınar Vak'ası; Şeceri 
Vakvak). ·· 

1900 den sonra kurumaya başlayan Bi
rinci Avlu Çınarı, 1930 da bir kütük parçası 
halinde kalmış, . bu son parçanın da devrilip 
yok olmaması · için beton bir destek üstüne 
alınmıştır. . 

BİRİNCİ KANUN AYI- (B.: Aralık 
Ayı). 

BİRİNCİ SEANS - Şair İlhami Bekirin 
«İskambil» adı altında toplayıp neşrine garib · 
bir şekilde başladığı şiirlerinden sekiz parça-
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Birinci Avlu çınarı 

(Resim: Büsnii) 

sım ihtiva eden kısımdır. 
· Biline gelen kitab şekli yerine, ikise:r

kıt'alık her şiir parçası 7,5 X 11,5 santim eb'
admda kesilmiş_ beyaz kartonların yalnız bir 
tarafına basılmış ve kartonların dörder köşe
sine iskambil kağıdlarının işaretleri konul
muş dur; sekiz parça şiiri ihtiva eden sekiz 
karton dört birli ile -dört ikilidir; sekiz karton 
parçası ayni eb'adda. bir zarfa konarak zarfın 
sol üst köşesin_de bir «kupa = kör» şekli ve 
altına «İskanbil; İlhami Bekit>5 ibaresi kon
muş, zarfın altına da «Bu şiirlerin müteakib 
aeansları takdim edilecektir» diye yazılmış; 

fakat bu acaib baskılı şiirlerin gerisi intişar et-
-~emiştir. °1956 da İstanbulda H:üsnütabiat 
Maatbaasında basilmış olan bu esere bir lira 
fiat konmuşdur. ·· 

Eserin bir hususiyeti de sekiz parça şiirin · 
sekiz çeşid harfle dizilmiş olmasıdır. Eserden 
bir şiir alıyor-q.z : 

En güzel şarkımı söylemek için 
Bir çiçek var adını bilmiyorum 
Bir_ dağ başında bir keçi yolunda 
Datını bilmiyorum, yolun..:ı bilmiyorum 

Bülbüllerin öttüğü yerde mı 
Çobanların ıüttiiğü yerde mi 

Yalanların· bittiği yerde mi 
Bilmiyorum, 
(Kupa ikilisi üstünde ıo punto italik harfle) 

BİRİNCİ TEŞRİN AYI - (B.: Ekim 
Ayı) .. 

BİRİNCİ YERİ - (B.: Birinci Avlu) 
BİR LAHZEI TEAHIIUR - {B.: Bo~

ba Vak'ası) . 
. BİRLİK -'-- Milli Talebe Birliğinin 1933 

yılında çıkardığı aylık bir gazetedir; ilk nüs
hası temmuz ayında çıkmıştır; 31,5 X 47 san
tim. eb'adında 19 sayfa çıkan ve 5 kuruşa satı~ 
lan bu aylık gazetenin kaç nüsha intişar et
tiğiı;ıi tesbit edeme.dik. 

Milli Türk Talebe Birliğinin tertib ettiği 
. bir Çanakkale seyahatırida gençler o eski 
harb alanında şehidlerin kemiklerini topla
mışlar ve üzerine: «Türk tarihinin · en şanlı 
savaşlarından birini yaratmış olan ölüleri
mize abide istiyoruz. Türk Gençliğiı- yazılı 

bir levha koymuşlar, ve o kemiklerle lev
hanın hazin resmini bu gazetenin 4 numaralı 
ekim nushasının birinci sayfasında: «Çanak
kale: Üstü toprakla bile· olsun örtülmemiş 
Türk çocuklarının kafa, bacak ve kol kemik
leri» serleyhası altında ve siyah bir çerçeve 
içinde neşretmişlerdir; bu süretle bu Birlik 
Gazetesidir ki şehidlerin şanına layık muaz
zam bir Çanakkale Abidesinin yapılması icin 
ilk sözü söylemiştir; ve abide o tarihden ~n
cak yirmi yıl, sonra tahakkuk edebilmiştir. 

(}azetenin yine o 4. sayısının başlığı ya
nında görüle_n arma. da «Birlik»'in o nüsha
sında ilk defa olarak neşredilmişdir; bu arma 
için altıncı s~yfada şu yazi vardır: 

<<Mayıs 1933 Birlik kongresinde · Milli 
.. Türk Talebe Birliği armasına kurt remzinin 

de Hav.esine karar veril~işti. uzun zamandan
beri bu işle uğraşan, muhtelif projeler yaptı
ran idar~ heyeti nihayet bunlardan birisini 
kabul etmiştir. İlk sahifemizin başında gördü
ğ·ünüz arma. Milli Türk Talebe Birliğinin ye
ni armasıdır. Milli Türk -Talebe Birliğinin 

yeni bayrakları bu şekilde yapıla~ak, muhte
lif evraktaki armal~r değiştirilecek ve Milli 
Türk Talebe Birliğinin rozetleri de bu şekil
de yaptırılacaktır. Yeni armamızı güzel Sa
natlar Akademisi mimarj talebesinden Birli-

. ğimizin hariciye bürosu şefi. Hamit Kemali 
ya pmıştm». . 

Arma yaşamıştır,"zamanımızd~ da M.T.T. 
B. ini temsil eder, ve hatta;27 may{s inkıla-
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bında da geneler tarafından göğüslere takıl

ınışdır. Ayni sayfada ve ayni sütünda bir de 
yüksek tahsil gencliği şapkasından bahsedil
mektedir, o satırları da aynen alıyoruz: 

« Uzun zamandanberi uğraşdığımız bu iş
te muvaffakıyetle · neticelenmiştir. Yüksek 
mektep talebele~i için bir fünek şapka yaptı
rılmasına idare Heyetinin ilk içtimalarında 

H%1 ıuquvısı 

''·•n 
( 

,'/f)l:[[J /11/fJI/I/ . 

• 
lslı.aıı; !,i/ 

/!hami /f,:k ir 

Si-tinci Seans 

llıı ö!irlerıo . . nıO ,ca klp ,e~ns-ları takdim tdllrrtktir, 

·l • 1 • 
2 
+ 

verdiği karar üzerine bu işe memur edilen ar
kadaşlarımız İstanbulda bir çok nümuneler 
yaptırmışlar, Avrupadaki talebe birliklerin
den de örnek istemişlerdi. Hariçten gelen ve 
burada yaptırılan -muhtelif şekildeki kasket 
ve şapkalar üzerine uzun uzun yapılan tet-~ 

• kiklerden sonra bunlardan -birisi, 
Güzel Sanatlar Akademisi tezyini sa
nat şubesinden Azra hanımın yaptı
ğı şapka beğenilmiş ve bu Milli Türk 
Talebe Birliği İdare Heyetince itti
fakla ve resmen kabul edilmiştir. 

p _Şimdi bu şapkanın tescili ve bir el
den ucuz olarak imal edilebilmesi iş
leir le uğraşıyoruz. Bir haftaya kadar 
bu işler de bitecek ve 29 Teşriniev
vel bayramında bütün talebenin bu 
bir örnek şapkayı giyebilmesi kabil 
olacaktır. 

«Yeni Şapkamız iacivert renk 
tedir. Üst kısımlarında kırmızı zırh 
ve kenarlarında bir zemin üzerinde 
kabartma madeni: kurt bulunmakta
dır. Ayrıca madeni kurdun alt kıs
mında her fakülte ve yüksek mektep 
için ayrı renkte bir şerit te buluna-
caktır». - ' 

M.T.T.B. 

/ıhşaııı l,m /ı,y,ız k .. ıı .,1/, bit_ ku; .. uçııyoB 
Ok)'d!IU$1ard•rı Ad;,. /a;: • deı; ;;;;~, doğm 
Bir. Ptlikaıı l'e b,lki bir l(u ıı , , ;, ~ 
ı.\k ş.ı ıı;ı~rı hcy,H . ı, .. :,,,1/, 1,ir ku ş uçııyoo 

Bunu hen şimdi çok iyi anlıyorum 
Niçin'''ıoproğn atılınca çatlar tohum 
Niçin balık yumurtlar analar doğurur 
Toprak balık ve ııııne doğurıicudıır 

yüksek tahsil genjliği

ne bir örnek şapka -
kep giydirme . işinde 
muvaffak olamamış
dır; yüksek tahsil 
\gençliği fötr şapka
yı, yahud başı . açık 
gezmeği bir örnek 
serpuşa tercih et
mişdir. Fakat o za
manlar türk ordu
sunda erler güneş

likli. bir şapka giyer
ken yıllarca sonra, 
1933 de yüksek tah
sil gençliği için dü
nülmüş bu kep; he
men aynen ordu-

'Je,ıiz u e ıııi ş:u-kı/Jt' 
/Cuı,./1.ırıııd., rııl rııl ışık 

:'1cdı,\ hıt ı •ııl,~ i ~ıiul ı •c iv/' ,. 

~ ,'feıt.~ bıı ~;r.ı aiİ çılcı:ır,111 · , , ., ı; ,, 

' 
i.?Y anne toprak aııııe· deniz anne gök 
lnson için bUtüıi - bu nimetlerin iz 
Elinde mi kfüıı:ıtın billp tUkeıımek 
Tohum ("lllladılq,a ·:·\'e y,ış aclıkçıı biı. 

+ 
2 

..__--------~----
iskambilden iki yaprak ve eserin zarfı 

·. muzda er. şapkası ol
m.iışdut. 

Birlik Gazetesi ya~ 
zılarında daima çok 
sert bir lisan kullan
mış, ve gazete bu 
yüzden kapaUmış-
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dır; zan ediyoruz ki, nazı ve faşist gençliği
ne benzer bir hava yaratmak istediği görül
müşdür. 

BİRLİK SOKAGI - Kasımpaşanın Kap
tan mahallesi sokaklarındandır; bu kasaba
nın kırlığa dayanan gerilerine düşer (1934 
Belediye Şehir Rehberi pafta 16 da 187) ; her 
iki başı Sinanpaşa Yumak Sokağı üzerinde 
iki dirsekli bir sokakdır, Piyale Mektebi so
kağı ve Mürüvv~t sokağı ile birer kavuşağı 
vardır; bozuk. toprak bir yol olup, birer· iki
şer katlı ahşab ve bazıları bağçeli olan evleri 
mütevazı gelirli aile meskenleridir (haziran 
1961). 

Hakkı Göktürk 
BİR, «1» NUMARALI ŞİRKETİ HAY

BİYE VLPURONON SEFERDEN çtj'Rt}
GE Çll{ARILMASI - Şirketi Hayriyenin 
vapurları hem bir isim, hem de bir numara 
taşıya gelmişlerdi, numaraları da gaayet iri 
rakamlarla bacalarının iki yanına konulurdu; 

hatta Boğaz halkı, Şir

ketı Hayriye varur !a
rını, isimlerinden ziya
de numaraları ile söy
lerlerdi; şirketin 1 nu
maralı vapurunun adı 
«Rumeli» idi. Btı tek
ne Boğaziçi halkına, 

Şirketi Hayriyenin fa
aliyete başladığı 1854 
yılından rumi takvim 
ile 25 ekim 1306, mila-

Ge l.ğ. b O di"idi 6 kasım 1890 perşen-nç ı ın egenme g .. .. . 
yüksek tahsil talebesi be gunune kadar 37 se-

kepi ne hizmet etti, ve yu-

-

karıda kaydettiğimiz tarihde kadro dışı edile
rek bozulmak üzere Hasköye çekildi. Boğaz 
içinin seyrüsef.er tarihinde Şirketi Hayriyenin 
büyük hizmeti düşünülecek olursa, bu şirke
tin 1 numaralı vapurunun, seferden bir tö
renle alınması gerekir ise de, bu haber, o 
devrin büyük gazetelerinden Sabah da iki 
satırlık bir şehir haberi olarak verilmişdir 

(B.: Boğaziçinde Seyrü sefer; Şirketi_ Hayri
yeye.; Rumeli Vapuru, 1 numaralı). 

BİROL (İnci> - Sahne ve film sanatkarı 
ve bilhassa ünlü bir, dansöz; «İnci» takma adı
dır, asıl ismi Asiyedir; 1936 da İstanbulda 
doğdu, babası Kemal Birol Kaptan, annesi Be
tül Hanımdır; anlatmak ist~mediği türlü se
bebler le sabilik çağında vatanından ayrılmış, 
ve sahneye henüz 12 yaşında iken Halebde 
çıkmışdır, ve derhal nazarı dikkati çekmiş, 
beş yıl, 12 yaşından 17 yaşına kadar, gün 
güngünden serpilen ve serpildikce güzelleşen 
emsalsiz vücud yapısı ve tatlı sesi ile ve «As
siye» adı ile arap memleketlerini pek ünlü 
bir rakkaaı,e olarak dolaşmışdır; Şama, Bey
ruta, Bağdada, Mısıra ve oradan Şimali Afri
kanın bazı büyük şehirlerine gitmiş, bu arada· 
bir müddet de Kıbrısda bµlunmuştur; şark 

rakıslarında çok yüksek bir bilgi ·sahibir. . _ 
1953 - 1954 arasında 18-19 yaşlarında 

memleketine dönen İnci Birol film prodük
törlerinin, kendisine kolaylıkla ve güvenle rol 
verebilecekleri bir sanatkar olmuş, yirmiye 
yakın türk filminde oy11-amışdır; ve halTı.: t~
rafından çok sevilmiş ve tutulmuştur. 

1,60 boyunda, kumral saçlı, yeşil gözlü
dür; anadili, gibi arabca bilir, muhatabını sık
mayaca~ kadar ingilizce konuşur. Btı satırla~ 

-

_zzz 

ISayT: ± Milli __ Türk Talebe Birliği'nin ' ga'z~tes~ Birinci 'teş rin ' 1933 -: 
_, ., 

-- ·•··-- ·--

Birlik Mecmuasının başlığı ve Bozkurtlu arma 
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Abdullah Beyin Bicazkıtr Kantosu 
(Kanto Mecmuaşı, Şamh İskender) 

rın yazıldığı sırada piyano dersleri almakta 
idi (1961). 

Muhiddin Nalbandoğlu 

BİR SAKİ - Yahya Kemal Beyatlının 

çok güzel bir gazeli b4 adı· taşır. İstanbul 
Meyhanelerinin ve kalender meclislerinin, 
divan edebiyatında gazellerle, şarkılarla, sa
kinamelerle övülmüş dilbaz, işvebaz mahbub 
saki tipi bu şiirde olduğu kadar canlı tasvir 
edilmemişdir. Büyük şair muhayyel sa.kisini 

-Lale devrinde yaşatmışdır: 
O _ mugbeçeyle tawşdımdı LAie Devrinde 
Fütadeganına son bir piyale devrinde. 
Onaltı yaşına dahil o şiihi S4dAb4d 
Cihanı verdi idi. ihtllile _ devrinde 
Lisanı şivei Şii-azdan numune idi 
Acemperestii Riimuiı imale devrinde 
Teferrüd etmedi derler naziri bir siki 
Cem'in seririne calis sülale devrinde 
Kemııı kasri cenan içre serbeser bir şeb 
O mugbeçeyle tanışdımdı L4le pevd.ııde 

«BİR ŞUHA BEND OLDU GöNL'OM» -
-İkinci Abdülhamid devrinin tuluat tiyatro
ları ile baloz sahnelerinin ,namlı kantocuları 
tarafından okunmuş, o zamanın ayak takımı 
halkı, külhanileri, bıçkınları tarafından sevil
miş bir hicazkar kantodur, bestekarı piyasa 
sanatkarlarından Abdullah Beydir; güftesi 
şudur,: 

Bir şuha bend oldu gönlüm 
Veı·di bana hüsnü,elem 
Nedir bn sevda-Iı haller 
Bu hale llÜlbiil ağlar 
Terahlıum etmez mürüvvet bilnJ,eZ 

· Herdem cefa 

Etmez vefa 
Pel'işandıı· benim h4Iim ah .. 

BİR TAHTADA SAYMAK, VERMEK -
Halk ağzı deyim; büyük bir parayı tam ve 
toplu bir seferde vermek, ödemek; zamanı

mızda kullananlar pek azalmışdıx. 
Tanzimat inkil!bma kadar, her tüccarın; 
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esnafın, vezne kasası, gişesi yerine bir «akçe 
tahtası» vardı; bir dükkandan mal alan, ve
ya bir çarşı hamamında yıkanan kimse öde
yeceği parayı (altın veya gümüş, balçır made
ni paradır), sureti mahsusada yapılmış olan 
bu tahta üzerine sayardı; alacağı kalırsa, o 
da ayni tahta üzerine konularak iade olunur
du. İşte yukarıdaki deyim bu münasebetten 
doğmuşdu. Akçe tahtası üzerine sayılan para
ların hayat icabı masraflar oluşu, büyükce 
bir paranın bir seferde ödenmesinin önemini 
belirtmek için böyle bir deyimin doğmasına 

yol açmışdır. Misaller: 
Bir adamın servet duruınu kesin olarak 

bilinmez. Bir gün büyükce bir han borc yü
zünden icra eliyle ve açık arttırma ile satılır, 
ve dış görünüşü alelade esnaf kılıklı _olan bu 
adam tarafından satın alınır: 

- Şı.i köseç, ayağı yemenili, basma min
tanlı Kayseriliyi kaça satın alırsın? 

- Bir kirli çıkıya benzer ... 
- Herif geçen gün Esfrcibaşı Hanına bir 

tahtada tam üç milyon saydı be!... 
* Şimdi bono, sened: .. nerde o eski Bos

na, Girid, Hayriye tüccarları .. kor gibi altm-
ları biner biner bir tahtada sayarlardı. .. 

* « ... Yarımistanbul Hanım dedikleri üç 
otuzluk ol fertutei zamaıi Hasköy İskelesinde 
Tırıl Osman nam car ebru kayıkcı civanın 

yalın ayağının adımına bir gazi altını hesab 
ile yüzkırk kise akçeyi bir tahtada sayub ...... » 
(Meddah Sükkeri Salih Çelebi). 

Tarif idem size şuhi fettı'inı 
Dilberan içre şihi bütı\ııı 
Ba..'!larııı tacıdır gönül sultanı 
.3ir tahtada sayar bin müşta.kı var 

Ali Çamiç 

BİR TÖVBEKAR - Ahmed Midhat 
Efendinin'. «Letaifi Riva.yat» külliyatının on 
dördüncü cüz'ünün teşkil eden hikayenin 
adı; ünlü yazarın zaif eserlerinden biridir, 
genclere ibret dersi, sözde ahlaki bir hikaye
dir; zoraki kaleme alındığı daha ,ilk satırla
rından bellidir, muharririn: «Herkes ahlak 
ve adabı umumiyenin yolunda olmasını ister. 
Her gazete buna dair bendler yazar, sütunlar 
doldurur>> diye başladığı bu hikayenin kah
ramanı, 1875 - 1885 arası İstanbulunun şık 
küçük beylerinden Feda Beydir (Hikayenin 
intişarı 1885). Bu delik.anlı cebin olduğu ka
dar küstah, Tal'at Hanım adında genç ve gü- · 
zel evli bir hanıma musallat olur ve nihayet 

hacil ve rezil, bu sevdadan vaz geçer. 
BİR YAYINEVİ - Okul, çocuk, öğret

men yayınlan yapmak üıere 1946 da «Şen Ço
çuk» isimli haftalık bir ı:lergi ve bir öğretmen 
kitabı ile neşir hayatına katılmış bir müesse
sedir; kuruluşunda bir ştrket halinde iken 
1950 de müstakilen Ramazan Gökalp, Arkın' -
ın sahihliği altında okul kitabları neşrine gi
rişmişdir; (Arkın kitabevi ile Ramazan G. 
_Arkın'm hal tercemesinin bu şehir kütüğüne 
kaydı için gereken bilgiyi edinmek üzere vaki 
müracaatımıza Arkın Kitabı cevab vermemiş
dir). 

Bir Yayınevinin haftalık çıkardığı hayat 
bilgisi dergisi 1., 2., 3. sınıflar için ayrı ayrı 
olarak çıkmaya başlamış, «Bilgi Demeti» is
miyle 4. ve 5. sınıflar için de ayrı_ bir .haftalık_ 
dergi neşrine başlanmışdır. 

Bu yayın e'-ri günden· güne gelişmiş, ve 
oir satış şubesi olarak «Arkin Kitabevi» ku
rulmuşdur. 

"1.amazan Gökalp Arkının öğretim müfet
tişliğinden ayrılmış olması ve ilk öğretimin 
ihtiyaclarını bilerek neşriyata geçmesi, mü
essesenin gelişmesinin başlıca amili olmuşdur. 
Bu cümleden olarak yardımcı ders kitabları 
yanında atlas ve duvar haritaları sahasında 

da büyük başarı elde edilmişdir. 
«Türk çocuklarına renkli ansiklopedi», 

«Canlı Alfabe», ilk ve orta okullar için hazır
lanup 1talyada · basılan atlaslar, çocuklarda 
okuma zevkini geliştirme yolunda büyük hiz
mettir. 

«BİR YOSMA CİVANIN CAN YAKAN 
GÜZLERİNE» - İkinci Abdülhamid devri
nin tuluat tiyatroları ile baloz -sahneleirnde 
kantocu kızlar tarafından okunmuş ve o za
manın halkı tarafından sevilmiş, İstanbul 
külhanileri, bıçkınlarınca . alkışlanmış bir 
hicazkar kantodur; güftesi şudur: 
Kapılclı.m bir yosma civanın can yakan gözlerine 
Yakdı beni mahvetti tatlı dilli sözlerine 
Yanıyorum ah efendim insaf etmez bu_ ha.le 
Rüzu şeb alı eylemekdeıı uyku girmez gözüme 
Bu ne eclıi bu ne naz 
Rahmeyle acı bir az 
Ey cefakar ey peri 
Nim nigah eyle bari 
Alı ne miişkül derde düşdüm 
Kasdin mi var bu cana 
Ah kaş çatub o bakışla 
Girme meleğim kanıma 
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Bir yosma civan kantosu 
. (Kanto Mecmuası, Şamlı isken<ler 

BİSEO (Cesare) - İtalyan edibi Edmon-· 
do de Amicis'in «Constantinopoli = lstanbul» 

· adındaki meşhur ve kıymetli eserini resimlen
dirmiş ve müellifin de muasırı bir italyai:ı 
ressamdır (B.: Amicis, Edmondo de). C. Bi
seo'nun adı geçen eserdeki resimleri, zamam
mızdan bir asır kadar evvelki İstanbulun 
manzaraları ve günlük kaya üzerine çok kıy
metli vesikalardır; gaayet tatlı çizgilerle bu 
realist resimler; İstanbul Ansiklopedi~İf\İn bu
raya kadar intişar etmiş kısmında bazı mad~ 
delerin resimleri arasında kullanılmış, bun
dan sonra da yerleri geldikce bu esere dere 
edileceklerdir. İstanbulda görerek yaptığı re-· 
simleı:den yalnız iki tanesi hatalıdır; biri 
«Yangına koşan tulumbacılardır; sanatkarın 

önünden o kadar sür'atle geçmişlerdir ki, Bi
seo, tulumba sandığı kollarının tulumbacılar 
tarafından ne suretle tutulup omuzlandığını 

tesbit edememiş, sandık kollarını yalnız iki 
uşağa tutturmuştur (B.: Tulumbacılar) ; 
biri de «Hamamda kurna başında yıkanan 

adam» dır; ressamın hamam içine girmediği, 
soğuklukdan kap uyu açup. buğulu yıkanma 
yerine şöyle bir baktığı aşikardır (B.: Ha
mam). De Amicis'in eserlerine hiç lüzumu 
yok iken, muhayyel resimler de eklenmiştir 
ki, gaayet kötüdür: <<Bir havu:z;-gölde yıkanan 
çıplak cariyeyi seyr eden padiş~h» . gibi; ·kötü 
ve gülünçtür, fakat diğer yüzdfn fazla güzel
liğin ve doğruluğun yanında Biseo'nun sanat 
kudretine nakişe olmaz; muhayyilehin kisır
lığı ve bedliği, müşahede kudretinin k~vve
tinden olsa gerektir. Elimizin altındaki 

kaynaklarda hal tercemesini bulamadığımız 
bu sanatkar için; konsolosluk delaleti ile «İs
tanbul İtalyan kültür Heyeti başkanı Illuhte
tem Prof. Anglezi'den aldığımız ·nazik ·ce
vabda, hal tercemesine pek kısa olarak «Di
zionario Enciclopedico İtalyana (İtalyan An
siklopedi Lfıgatı) » da rastlandığı bildirilmiş 

ve bize aşağıdaki satırlar gönderilmiştir: 
d843 te Roma'da doğup 1909 da orada 

ölmüştür. Ressam ve gravördür. İlkin kendi-
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ni dekorasyona veren sanatkaı· • bilahare res
me yönelerek konularını ekzotik memleket
lerden Fas, Mısır ve Habeşistandan almıştır. 

Daha sonra Piranesi'den mülhem olarak Ro-
ma harabelerini' de hak.etmiştir.» 

-İstanbul Ansiklopedisi, süratle verilen 
cevabdaki ciddi alakadan öti.frü İtalyan kültür_ 

Heyeti ile Başkanına bu kütüğün metni için
de teşekkürü bir vecibe bilmiştir. 

BİSİKLET - İstanbula ilk bisiklet 1890 
yılında geldi; getiren ve İstanbullular arasın
da yayan idhalatcı tüccarın adını tesbit ede
medik. Bu tarihden önce Beyoğlunun kibar 
frenkleri tarafından kullanılmış mıdır, bile-

;miyoruz, keshı bilinen 
şudur ki 1890 ~ 1895 
.arasında İstanbul so
kaklarından bir bisik
letlinin geçdiğini gôr-

mek, İstanbullular, bil
hassa çocuklar ve genç
ler için bir temaşa mev
zuu idi. 

Basından öğrenerek 
İstanbul halkı bisikleti 
evvela « Vefospid» adı 
ile tanıdı. Fransızca 
«Velocipede» ismının 
bozuk telaffuzu olan 
velospid, aslında bizim 

çağdaş bisikletimiz ol
mayub, bisikletin ilk 
ibtidai şekli, ceddidir; 
ön tekerlek gaayet bü
yük, arka tekerlek kü
üük olub pedaller yok
dur, binici seleye otu
rur, altındaki iki teker
lekli arabasını ayakları 
ile yeri itmek sureti ile 
yürütür. Kökleri laJin
ceden almarak yapılmış 
olan velosiped, ondan 
bozma velospid'in tam 

c. Biseo'nun İstanbul res~erinden 
Üsküda.rda Köprülü ~en.ak -

türkçe karşılığı «uçarlı . 
ayak», «koaşrh ayak» 
dır. 1890 da lstanbula 
gelen velosiped değil, 

ayni çapda iki tekerlek
li ve pedalli bisiklettir; 
İstanbul basınının bi

siklet yerine velospid 
adını kullanması, Serve
ti Fünun sahibi Ahmed 
İhsan Beyin , . meşhur 
mecmuasına -yazdığı baş 
makaalelerinde bu ara
badan bahsederken bir 
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zühul eseri Velospid admı kul
lanması ve bunun halk arasın
da tutunup yayılmasıdır. 

Yine Serveti Fünmun bi
siklet karşılığı «Dürrace» adı

nı ortaya .~tmış, bisiklete binen
lere de «DUrrace süvar» demiş 
ise de bu isim halk tarafından 
benimsenmemişdir. · Dürrace, 
eski çağlarda kale muhasarala
rında duvar ve kapuları döve 
döve yıkmak için kullanılan 

. koçbaşı denilen aletin sevk 
~~..:.'~ .... .,...: g. edildiği dört t~kerlekli araba-

., ~ lara verilen isimdir . . / :~l · İstanbulun mahalle karıları 
-- . .6-Nı ise ilk bisikletlere «Şeytan ara-
.· :.· ;~~ ~ bası» adını takmışlardı. 

Ahmed İhsan Bey 1stanbul
daki ilk bisikletler için şu~ları 

c. Biseo'nun İstanbul 
resimlerinden 

Ortada: Tulumbacılar 

Sandık ·iki uşak tarafın

dan taşınıyor ki büyük 
Hatadıı ·. 

Altda: Hasköy sırtla

rında Ahşab evler. 
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yazıyor: . 
«Velospid hevesi ehli zevklıniz meyanın

da epiyi süratle taaınmüme başladı. Buna is
bat olmak üzere Beyoğlu tüccarlarından bir
kaçının ahiren A vrupadan on kadar velospid 
celb ile dükkanlarına. vaz eylediklerini irae 
eyleriz. Şu hale nazaran gelecek mevsimi ba~ 
harda velospid süvar olarak tenezzühe çıka

caklara ziyadece müsadif olacağız· demekdir. 
Bu da seyrangahların manzarasını daha· rev
naklı kılacakdır. 

«İlk defa Beyoğlu Caddesınde şekli gari
bi ile zahir olarak halkın teaccübünü, hayvan-' 
ların ürkmesini celb eden velospid birkaç de
fa İstanbul cihetine de geçdi, daha sonra ade-

· ctıby-den ikiye, oı:ıa çıkdı. Artık tesadüf eden
lev/o kadar hayrete duçar olmuyor. Velospid 
sokakdan geçdi mi, işsiz güçsüzlerden başka 
dönüp de arkasına düşen, seyrine bakan kal
madı. 

«Ehli zevk meyanında velospid süvariliği 
evvel emirde Kadıköyü, Kuşçlili, Fenerbağçe
de enzarı erbabı cevelana müsadif olmuşdur. 
iki tekerleğin üstüne çıkup bir yandan bacak 
sallamak, bir yaiıdan kollarla vücudu c;iaimı 
ihtizaz altında bulundurara~ başda fesi üstüne 
geçirilen beyaz örtüyü mevl:elendirerek sürat
le tozlu yollarda gitmek ...... 

«... Yazın Ka<lıköyü, Fenerbağçesi ehli 
zevk ve sefasından bahseylerken o ehli zevkü 
sefa arasına atlılar, arabalılar, sandallılar, 
kayıklılar yayanlardan. başka bir de iki te- _ 
kerleğe binmiş velospidlilerin inzimam ey
lediğini, A vrupada bugün gaayet taammüm 
eden yeni vasıtai nakliyenin kariben bizde 
dahi tevesuu istimali memul olduğunu söyle
miş idik. Son bahardan istifa.de maksadı ile 
Kağıdhane yolunuJutanlar, çan yahud düdük 
sedasını etrafa keskin suretde aks ettirerek 
bir sürati hayret efza ile yanlarından gelüp 
geçen birkaç velospid süvarı da. gördüler». 

Ahmed İhsan Bey ilk bisiklete binenlerin 
kıyafetleri üzerinde durmuyor, sadece «fesin 
üstüne geçirilen .bir beyaz örtü» den bahsedi
yor. O devirlerde bisiklete, zamanımızın golf 
oyuncuları V? futbolcuları gibi, hususi bir kı
yafetle binilirdi. Onun içindir ki İstanbullu
lar bisiklet kadar üstündeki bici ile de .alaka
dar olmuşdu. 

Gençliği o devirde geçmiş olan !stanbu
lun büyük evladı, büyük yazar Ahmed Rasim, 
Malumat gazetesin eıazdığı «Şehir Mektub-

-'-"'-"'----------

ları»nda ilk bisiklete binenleri, biraz alaylı, 

pek güzel tasvir eder: 
«Makriköyünden aldığım bir mektubda 

bu sene v.elospit kıyafetinin değişdiği bildiri
liyor: Saçlar siyah da olsa boyanub sarıya ya
kın bir renk verilecek ve ikiye ayrılarak ta
rancak. Kaşlar Hophop'un briyantin cila.si ile· 
hafifce ıslatılıp el aynasında yatkın tüylü fır
ça·ile düzeltilecek. Gözlük kemakan baki, yal
nız gaytanının ruba ile iltisak peyda ettiği 
noktada kırem renginde adeta rozet gibi ufa-

~ cık bir fiyonga bulundurulacak. Gömlek, be
yaz yakalık, toz penbesi püskürme boyunbağı 
ile Bismark renginin açığı zemin üzerine dalli 
veya satranclı. Ceket, bir az koyu Bismark 
renginin kahve . lekesini andıran in:ce fasüne 
den yapılıp omuz başları bombe olmayacak, 
yalnız sol taraf yan cebinde ipekli tülden ve 
peçete büyüklüğünde bir mendil bµlunduru
rulup uclari cebe sokulup, ortası şişik olduğu 
halde cebin üstünden çılgırılacak. Kuşak mut
laka satranclı olub şalvar - bozuntusu, dizlik 
veya don misali pantalona nikelden bir kös
tek ile kesbi ittisal edecek. Baldırlar siyah, 
düz diz çorabı ile örtülüp yine Bismark ren
ginin açığı bir· iskarpin dahi mini mini ayak
ları örtecekdir. Eldiven hazfedilmişdir; bu
nun yerine gecelik takkelerinin zarifi denile
cek bir boneta ikaame edilecekdir. 

-~Bu bahtla tanzim olunan program her
vechi atidir: 

ı --- Mesirelerde her yarım saatde bir 
devir. 

'! -- Açık mesirelerde gazino, ve çalgı ça
lınan mahailere gidilip halk arasından geçip 
çıkılacak. 

3 - Temmuzdan evvel müsabakaya giri
şilmeyecek. 

4 - Kaza v\ıkuunda derhal saklanarak 
gelecek sene yayılacak. 

5 -· Arabanın önünde bulunan çocuk ise 
bir, erkek ise iki, kadın ise üç defa boru öt
türülecek. Aİdırış edilmezse sür'ati ibtidaiye
nin muhafazası maksadı ile çarpup geçilecek 
ve o anda kemali nezaketle bir pardori deni-
lecek. · 

6 - Baştaki fes yeya bonetanın rüzgar
dan muhafazası maksadı ile bir gaytan vasıta-
şı ile enseye iliştirilebilecek. · 

7 - Serde sevda, dilde gam varsa sın.ede 
peykanı keder ve dehrin her türlü bela ve 
kahrine oldum siper denilerek göz ·süzme usu-
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lü. ile ifadei hal edilecek. 

. 8 - Masarifi cerrahiy~ narin He günde 
beş kuruş ayrılıp büdceye _ilaç parası diye 
kaydolunacak». 

A~ed. Rasim o zamanlar Bakır köyünde 
otururdu. · İlk bisiklete binehlerden bir Ba
kırkÔylü ile de şöyle alay ediyor: 

<<Musikiye merakı olduğu zamanla.r,da: 
Bisiklete binerim 
İster isem inerim 
Dilberleri görünce 
Gözlerimi süzerim 
Vay aman! ... 

güfteli uşşakdan, suzidil, şehnaz çarparak, 
gerdaniye buselik üzerinden nevaya inen, 
muhayyer çeşnili, fakat bir az şevkefzayı an
dırır bir beste yapmış idi» diyor, ve şu sa-
tıriarı ilave ediyor: j 

«Köyde şayi olan bir rivayete göre: 
«Çiçek muharebesine Kamelya ile gide

cek, M~rgerit ile dans edecekmiş!. 
«Avrupadan altı tekerlekli hır :velospit 

celb ederek üç çüte gezecekmiş! 
<<Düz rakıyı bırakıp cin içecekmiş!.». 
Aşağıdaki alaylı fıkral~rı da Şehir M.ek

tublarından alıyoruz: 

«Havadisi Mahalliye: 
«Okmeydanından ·alınan haberlere göre 

bir düzine gazete müvezzii velospit talimi ile 
meşgul olmakda imişler. Bunların ikisi Ana
dolu biri Beyoğlu, biri İstanbul, ikisi Kadı
köyü ve Cadclebostanı, dördü Makriköy, 
Ayastefonos, Çekrriec_e ve civarına iş_!eye.cek
miş. 

«Ajans Enternasyonal: 
«Sakızağacı: 28 mayıs - Son -moda bir 

vepospitsüvar çalgı çalarken gazinoya dahil 
olmuş ve halk tarafından tebessümlerle al
kışlanmışdır ». 

Zamanımızda bisiklet, yalnız İstanbul Vi
layetinde değil, yurdumuzun her tarafında 
köylere varınca yayılmışt~r. İstanbulda ise, 
üç tekerlekli çocuk bisikletleri dahi hatta 
qıyak takımının evlerine girmişdir; öyle ki, 
pedallerine yalın ayakları ile basan murahik
ler ve d~likanlılar pek çok görülür. · 

Bisikletle dolaşmaya uygun yerlerde, 
meydan kenal'larında, bayram yerlerinde -se; 
kiz on bisiklet sahibi olup bunları, çocuklara 
saat hesabı üzerinden kira ile vererek işleten 
adamlar vardır. Mesela_ çocukluk hayatı bu 
ansiklopedide tesbit edilmiş Ali Salllhacldin 

askerlikden terhis edildikten sonra bir ara 
Kuledibinde kira bisikletciliği yapmışdır ki 
(B.: Ali, Tazı), bize bu işin çok karlı olduğu
nu söylemişdir. 

Zamanımızda bisiklete ehliyetname ile 
binilir; plakasız ve fren tertibatı bozuk ve 
frensiz bisiklet kullanmak da yasakdır; fakat 
bu şartlara riayet etmiyenler de pek çokdur. 
Yukarda bahsettiğimiz kira bisikletlerine ta
lim mahiyetinde binildiği için, onlara binen 
ve ekseriyetini çoluk çocuk teşkil edenlerden 
ehliyetname aranmaz. İstanbulda, vilayet hu
dudu içinde 1961 yılında, plakasız kaçaklar 

. ile beraber 200,000 yakın bisiklet bulunduğu
nu söyliye biliriz. 

İstanbulda ilk bisiklet yarışı - Ahmed 
İhsan Tokgöi'ün sahibi bulunduğu : Serveti 
Fünun'a yazdığı haftalık sohbet yazılarının 
birinden 1893 yılında yapıldığını öğreniyo

ruz; muharrir bu yarışı şöylece anlatıyor: 
«Bilmem hatırlarda mı? Sohbetlerimizin 

birinde, velospitden bahsederken belki pek 
yakında Kuşdili Çayırında bir velospit yarışı. 
görürüz deımşdik. Zannımız pek çabuk haki
kat oldu, ama yarış Kuşdili Çayırı - yerine 
Tepebaşı Bağçesinde oldu. 

« Yarışmanın esası bağça etrafını bir sa
cıtde 120 defa· devretmekdi. Bu müsabakayı 

ortaya çıkaran Ortek (? doğru imlasını tes-1 

bit edemedik) bir saatde ancak 104 defa 
devr.edebildi, İstanbulun yeni velospiıcilerin
den Fernand' isminde bir ehli zevk de 120 de: 

, fa devrederek galebeye m\ıvaffak oldu. 
«İki tekerlekli arabasina . süvar olarak 

bağçede dolaşanMösyö Ortek'in yarışı kazan
mak için helecan· ile bacak sallandığını, çır
pındığını görmek hakikaten pek gülünç idi». 

lllSİK.LET KANTOSU - İkinci Sultan 
Abdulhamid devri sonlarının namlı kantocu 
yosmalarından· Şamram Haııımm rast' _maka
amından söylediği bir kantodur. 

İstanbulda bisikletin yayılması 1890-
1895 arasındadır. O tarihlerde sokaklarda bir 
bisikl~tli görmek;· İstanbullular, bilhassa ço~ 
luk çocuk için hayretle temaşa edilen bir feY 
olurdu. Bisiklete, günlük şehir kıyafeti ile bi
nilmez, başa ya bir cokey kepi yahut bir bere 
geçirilir, spor ceket (avcu ceketi), golf pan
talon giyilir, ayağa da uzun kon.clu spor ço
rap ile iskarpin giyilirdi; bu kıyafet de bir 
şıklık şayılırdı. O ilk bisikletlerin sahiblerl 

. • de hemen umumiyetle Galata ve Beyoğlunda 
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yerleşmiş avrupalı tüccarların delikanlı oğul
ları, yine delikanlı veya geric adam, 20-35 
arasında tatlı su firenkleri, ermeni, rum zen
ginleri idi. Yazın ekseriya Makriköyü (Ba
kırköy), Ayastefanos (Yeşilköy), Tarabiya, 
Büyükdere, Şişli, Taksimde görülürlerdi. Ço
ğu küstah, şımarık mağrur, sık sık duvara di
reğe, ağaca, insana çarparlar idi (B.: Bisik
let). Sahne yosması Şamran Hanım bir kan
tosunda, pek başit, sathi de olsa bunları top
lama hünerini göstermiştir: 

Ey diiim, ey bacağım 
Cumaya ne yapacağım. 
Ne aksi makina bu 
Tekme ile Imacağım. 
Kabahat bende değil 
Hep o telgraf direğinde · ı 

O kadar varda dedim 
İlişdi durdu yerinde 
Hopla hopla 
Hen_deği atla, 
Haydi hop hop hop 
Alett! 
Dar ceket, şık tuvalet. 
Arabacı dikkat et!. 
Simidci tabla.w gözet! .. 

Bisiklet süvar gençleri tehzil yollu söy
lenmiş olan bu kantonun notasın·. maalesef 
bulamadık. 

Şamran Hanım ve .emsali kantocu ha
nımların oynadıkları sahnelerin müdavim
leri ve , bu yosmaların hayranları, tutkunlan 
İstanbulun ayaktakımı, kaldırım kabadayısı, 
bıçkin güruhu olduğundan bu kantonun hay
li alkiş topladığı muhakkaktır. 

Bi~l.: Şamlı isk.ender, Kanto Mecmuası, 1905. 

BİT .:_ İnsan vücudunda ve çamaşırında 
yerleşüb yaşayan, çiftleşerek üreyen tek tu
feyli böcek, «baş biti» ve «sırt biti» isimleri 
ile iki cinsdir. İnsan vücuduna pire denilen 
haşere de gelir ise de, yerleşmez, azıt;ık nafa
kalandıktan sonra gider; bit ise, bir vücfıdun 
üstündeki çamaşır yivlerinde,. yahud · başda / 
saç diplerinde bırakılmış «sirke» denilen yu-
. murtaların çatlaması ile doğar, .«yavşak» adı 
· verilen yavruluk devrini ayni vücuda geçirir, 
büyür, bit olur, neslini ,üreten sirkelerini ayni 
kişinin çamaşır veya saçlarına döker, ve niha
yet bir gün, bir tesadüf eseri başka bir insa-• . 
na geçmez.ise ayni vücU:dda ele geçer,-öldürü-
lür. . , 

Kültür yeri süfli, pis insa:t?, üstü ve vücu-

dudur,, fakat temiz insan vücuttunun kokusu-

'

nu, ve tertemiz çamaşırlarda yerleşmesini 

sevdiği söylenir, onun içindir ki koyun koyu-
, rna ~atan; iki süfli~in bitleri ~e~an değ,~şd~
. medıklerı halde, bıt, herhangı bır tesaduf ile 
· bir süfli, pis insanın yanına düşmüş olan te
miz kişiye derhal geçer. 

Bir erkeğin kadın eli yardımı olmayınca 
temizlenmesi, her zaman te~temiz bulunması 
güç olduğu hakikattır; onun içindir ki bit 

. bekar uşak üstünde ve başında daha, kolay 
yerleşir; bekar uşaklarının yaşayış tarzları, 

mekanları, toplu ülfetleri; bekar odaları, be
kar hanları, kal}vehaneler, dükkan üstü oqa~ 
lar da bitsizin bitlerimesini çok kolaylaşdırır. 
Müstakil destanlar, kıt'alar, gazeller şarkılar, 
türküler, semailer ve Şehrengiz denilen man
zum mecmualarla güzellikleri övülmüş esnaf 
civanlarının büyük ekseriyeti lstanbulda be..: 
kar uşağı olduğu için, medhedilen bir sırma 
saçın tellerinde sirkeler; yavşaklar, ve bir 
perçem üstünde bir bit tahayyül edilebilir; 
bu yönden aşağıdaki kıt'a manalıdır: 

Çayırlar otlo olur 
Bekarlar bitli olur 
Allahın · hikmetinden 
Güzeller dertli. olur. 

Bir ata sözü de: «Pire itde, bit yiğitde bu
lunur» diyor; buna rağmen birinin üstünde 
veya başında bit görülmesi o kişi için daima 
yüz kızartıcı olmuşdur.'' 

Dolaşa gelmiş tarihi. rivayete göre Kanu
ni Sultan Süleymanııi biricik kızı Mihrimah 
Sultanı vezirlerinden Rüştem Paşa ile evlen
dirmesinde bir bit en önemli rolü oynamışdır; 
şöyleki padişahın kızını Rüsteme vermek ar
zusunda olduğunu his eden, ve bu gene ve gü
zel vezirin dam?dlık yolu ile ulaşacağı ikbali 
çekemeyenler Rüstem Paşanın cüzam illetine 
mübtela olduğunu yaymışlardır. Padişah bu
nu duyunca nasıl tahkik olunacağını hekim
lerden sormuş, onlar da: «Bit cü:iamlıya git
mez, Rüstem Paşada bit gören olursa biliniz 
ki tertemizdir» demişler;· tahkike memur 
adamlardan biri de bir gün paşanın sırtından 
çıkardığı gömlekde bir bit bulmuş. Aşağıdaki 
beyit o zamanlar Rüstem Paşa hakkında söy-

.. lenmiş olmasına rağmen biz bu fıkranın haki-
kat olacağına inanmıyoruz: 

Olıcak bir kişinin bahtı havi tabii yir 
Vakti hacet de anın kehlesi de işe yarar. 

istanbulda ayak takımının ve onlar ara-
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suida bekar uşaklarının karargahı olmuş kah
vehanelerde; ve çarşı hamamlarında yine o 
tabakanın soyunduğu peykelerde bit bulun
ması tabii görüle gelmişdi (B. : Balaban İs
kelesi Kahvehaneleri). 

Umumi nakil vasıtalarından tirenlerin 
ücüncü, ve liman vapurları ile tramvayların . . 

ikinci mevki vagon, araba' ve kamaralarının 
oturulacak yerlerinin tahta olması, bitin ku
maş döşemelerde ~daha kolay yerleşme imka-
nını bulmasındandır. . 

İstahbulda haneberduş takımı bit ile ta
mamen ünsiyet kesb etmişdir. Pantalonun al
tında iç donu, ceketinin altında mintan te 
fanila, yahud mintanın üstünde ceket ve altın
da fanila olmadığı halde, sırtındaki o iki par
ça palasparenin yivlerindeki bitleri toplayıp 

yok etmezler, çoğunun uzun zaman . makas 
yüzü görmemiş saçlarımda, ense ve şakakla
rında bitlerin dolaşdığı uzakdan görülebilfr. 
Bu mezellet çirkefine yeni düşmüş bazı oğ
lancıklarla delikanlıların da bir köşeye çeki
lip pervasızca bitlendikleri görülmüştür. 

Haneberduşlar ve pırpırı külhaniler argo
sunda bit'in adı «macar» dır (B. : Macar). F. 
Devellioğlu «Türk Argosu» adlı meşhur ese
rinde bit karşılığı «piyango» kelimesini de 
gösteriyor, biz o güruhun ağzında bit karşılığı 
olarak piyangoya rastlamadık. 

Büyük ş~hrin ayak takımı bite «ufaklık» 
da der, macar ismi kadar 'yaygındır. 

Malumdur ki İstanbul cezi evlerinde ya
tanların büyük ekseriyetini hırsızlarla yan
kesiciler, esrarkeşler, cinsi sapıklar, veya uy
gunsuzluk yolunda cerh ve katılden· mahkum 
olanlar teşkil eder, ki bunların çoğu da ceza 
evine sırtlarında ve başlarında ·bitleri ile gi
rerler. Eskiden, bu güruhun mahbushanede 
bitlerini kemali itina ile koruyarak araların
da bit yarışları tertib ettikleri, İstanbulun es
ki ceza evleri edebiyatına geçmişdir. 

İstanbul zaman zaman, bilhassa\harb yıl
larında bit salgınına uğramışdır; bu haşere ti
füs mikrobunu da yaydığı için büyük şehir de 
bit ile beraber daima bir de tifüs salgını ol
muşdur. Birinci Cihan Harbi yıllarında bit ve 
tifüs yalnız İstanbul için değil, bütün yurdu
muz için bir afet olmuşdu. Bit salgınının 

son defa olarak, bilfiil harbe · girmediğimiz 
halde İkinci Cihan Harbinin içinde 1940 -
1941 de görülmüşdür, ki İstanbul basınının 
üç seçkin siması lskender Fahreddin Ser-

telli, Keman Hulusi Koray ve İzzet Apak bu 
bit salgının da nakil vasıtalarında aldıkları 

mikroplu bitlerle tifüsden ölmüşlerdir. 

İstanbul, Belediye zabıtası o -salgında, 
kılık kıyafetlerinden bitli oldukları belli 
kimseleri · sokaklardan ve kahvehanelerden 
toplamış, kaafileler halinde, masrafı beledi
yece karşılanan ve bu temizlik işine tahsis 

. edilen hamamlara sevketmiş, saçlarını kesdi
rerek vücudlarını yıkatmış, sırtlarından 'çıkan 
çamaşırları, esvabları da etüvlerde temişlet

mişdi; fakat garib tarafı şudur ki, hamamda 
hem vücudları ve hem üstlerindeki çul çaput 
temizlenmiş _ olan bu hane berduşlar· ve bekar 
uşakları, gece, inlerde, kulubelerde, bekar 
odalarında ve bekar hanlarında yine sıvama 
bitli yataklarına, yorganları altına, bazıları 

da o günkü temizliğe katılmamış ayakdaşla

rına koynuna girmişler, ertesi sabap sokağa 
yeni macarları ile çıkmışlardır. 

Buyük şehir İstanbulda bite karşı en mü
essir silah D.D.T. ve emsali ilaçlar olmuşdur; 
fakat biz öyle zan ve tahmin· ediyoruz ki 
ayaktakımın toplandığı yerlerde, bekar uşak
ları makamlarında bu müessir ilaçların kul
lanılması mecburiyetini kontrol son beş altı 
yıl içinde kavşamışdır. 196i temmuzunda 
hammal kılıklı, beli ip kuşaklı, ve yalın ayaklı 
şehbaz ve şehleven bir delikanlının şakağın
da yürüyen bir biti, sağ elinin şöyle bir silk
mesi ile, .Kadıköy Vapur İskelesinde bir çıti
pıtı hanım kızın üstüne fırlatdığı, ve o haşe
renin, bütün sürati ile toz penbe bir· ipekli 
bluzun yakasından muattar kız tenine süzü
lüp girdiği görülmüşdür. Bu münasebetsiz
lik delikanlıya edibane ihtar edildiğinde: 
«Boş ver baba!.» cevabi alındı,: «Bize na
sib olmayacak nimeti varsın bitimiz yesin! .. » 
diye bilirdi. 

BİTİK - Ferid Devellioğluntin «Türk 
Argosu» ad~ı eserinde kaydine göre İstanbu
lun külhani, haneberduş pırpırılar argosunda 
«asık» ; misal: 

İki serseriden birinin gözleri uzakda du-
ran güzel yüze dalar: 

- Ulan, bitiksin sen be! .. (F.D.) 
- Sorma, yanıyorum şoroloya!. .· 
BİTİ KANLANMAK - Halk ağzı de

yim, «fakrü zaruretden küçük bir varlığa, ra
hatca geçim imkanına kavuşmak»; bu gibi
lerden eski halini unutup da yüksekden konu
şanlar hakkında ve daima tezyif yolunda kul-
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!anılır; misal : 
Kahvede otw.·an iki kişi, karşıdan mağ

rurane geçen biri üzerine konuşurlar: 
- Yahu şu herif yük arabasi 'süren Çakır 

Halil değil mi? 
~ Odur!. biti kanlandı keratanın ... 
BİTİRİM ...,... İstanbulun külhaniler, ha

neberduş pırpırılar argosunda: 1 ~ Yerine 
göre (Külhani tavır ve edalı, ':"eya son dere
cede kurnaz,yahut gaayet cür'elkar; misaller: 

- Markacı Alinin gacosu yine çekmiş 

kafayı, ulan ne bitir~ karı o be ... 
* Bit meyhane kavgası _yüzünden -polis 

karakolwıa götürülen bir kaç kişi hakkında 
-konU§ulur: 

- Aliyi de götürmüşler .. 
- O paçayı sıyırır, bitirim oğlandır .. 
* İki külhani Kadıköy arabavapuru iske

lesinden_ denize giren çocukları seyrederler: 
- Şu sarıyı gördünmü .. Vapurun ta kap

tan köşkü üstünden atlıyor be,; 
- Bitirim çocuk ·desene ... 
2 - _'Güzel, hoşa giden kimse; misal: Bir 

kebab kestaneci ayakdaşına çırafından bah
seder: 

- Aliyi canım gibi seviyorum ... 
- Bitirim çöcuk doğrusu 
3 - Güzel, hoşa giden yer; misal: Sa

ray burnunda ilk defa rakı içen bir külhanı: 
- İşidirdim, hiç gelmemişdim, bitirim 

yer imiş burası yahu! .. 
Bibi.: F. Davellioğlu, Türk Argosu. 
B1Tm1M (Abdullah) -,- Bitirim yerleri

nin kurbanlarından acı bir hayat hikayesi 
olan ve soy adını da mahvine sebeb olan ye
re nisbetle alan bir haneberduş•; 1915 de 1s-

tanbulda Fatihde doğdu, Şükrü Efendi adın
da bir mekteb hademesinin oğludur; anasını 
pek küçük yaşda ~aybetmiş, cahil ve gaayet 
sert baba ile cahil ve son derece zalim bir 
üvey ana elinde ve türlü cevrü cefa ve mili
net içinde 1930 yılma ve Orta Okulwı üçün
cü sınıfına kadar okumuş; on beş yaşında 
ilk defa olarak sınıfda kalmışdır. Karn~sin
-deki notlar çok kırık olduğu için sınıfda kal
dığı takdirde, bir ağaca bağlanarak müdhiş 
hir dayak ile tehdid_ edildiğinden, sınıfda kal
dığını öğrendiği günün akşamı korkutlan evi
ne gidememiş, iki arkadaşının · verdiği bir 
buçuk lira ile geceyi, Tophanede, arkasındaki 
bir oda bitirim yeri olan bir sabahc1 kahvesin-
de geçirmiş, ve hemen o gece kendisine ku
mar oynatılmış, farkında olmayarak esrarlı 
sigara içirilmiş-; uyuşturucu madd~nin de yar
dımı ile gerideki odaya alımı.tak , kumarda 
elbisesine ve ayakkablarına varınca soyul
muş, ve o gece iffetini de kaybederek ertesi 
günü yalın ayak yarım pabuç İstan~ul kaldı
qmlarına düşmüştür. 

' 1940 yılında yirmibeş yaşında bulunan 
Abdullaha, bir temmuz şabahı Galata Rıhtımı 
kaldırımında t~şlar üstünde yatmış uyur 
iken rastlanmış, kendisini'' uyandıran bir po
lis memuru ile }conuşur iken çok düzgün lis 
sanı bilhassa nazarı dikkatı çekmiş, asla ür
kütülmeyerek, o zamanlar rıhtım caddesi 
üzerinde bulunan bir kah-vehaı{eye davetle 
aşağıdaki notlar, bu şehir kütüğü için ağzın
dan tesbit edilmiştir; o günden bu yaria l;>ir 
daha_ göremediğimiz Abdullah Bitirim_ sukuu~ 
tunu şöylece nakletmiştir : 

« Geceyi bir sabahçı kahvesinde geçire• 
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cekdim, elli kuruş harcarsaın, ertesi sabahı 
bize ara sıra mektup yazan Edirnedeki hala
mın yanma kaçacaktım. Sabahcı kahvelerinin 
Tophanede olduğunu öğrenmiştim. Ortalık 
kararıncaya kadar · sokaklarda dolaştım. Bir 
ara kendimi denize atmayı .bile düşündüm. 
Akşam üstü yağmur başladı. Tophanede kah· 
veye girdim. Kahveciye: - Burası sabahcı 
mı? diye sordum, yatacak yerim ve otel 
param olmadığını, ertesi gün Edirneye 
gideceğimi söyledim; kahveci on beş kuruşa 
ancak bir iskemle üstünde oturarak sabahlı
yabileceğimi söyle~i.. Canavar suratlı bir 
adamdı. 

«Yanımdaki masada üç adam kağıd oyu
mı oynadıllar; masa altından birbirlerine pa
ra verip aldılar, kumar olduğ)lnu . anladım. 
Bana da teklif ettiler. Param ·yok dedim. 
Ufak oynarız, vakit de geçer dediler. Altmış 
a.ltı oynadık, saat on ikiye kadar on lira para 
kazanfüm. Sonra öğrendim ki beni soymak 
tçin önce mahsus yenilmişler. Haydi şansın 
var, arka odaya geçelim, orada büyük ku
mar var, çok para kazanırsın dediler. Ba:na 
cıg?ra verdiler, ilk defa cıgara içtim, haberim 
yok, dolma· imiş (esrar sigarası). Toyluk da 
var, dünya başka türlü göründü bana. Arka
daki bitirim yerine geçtik. Orada kılıç öğ
rettiler; on lira da o oyunda kazandım; bir 
dolma daha tutuşdurdular elime, sonra elime 
zar verdiler, barbuta oturdum, prada yirmi 
lira ile kendi bir buçuk liram gidiverdi, bu 
sefer tekrar kazanmak hırsı ile dalga içinde 
ne. yapdığımı bilmedim; biri ceketime beş 
lira koydu, ceketimi aldılar, ayakkablarım, 
pantalonum, gömleğim alındı, hatta ayaklu-

. rımdaki eski çoraplarım bile on kuruşa alın
dı. Yalın ayak, bir iç donu ve fanila ile kal
dım. Ağlamağa . başladım. Polise gideceğimi 
söyledim. Küfr~ttiler, hiç bir şey yapamaya~ 
cağımı söylediler. Bir adam sözde acıdı. Dı
şarda müthiş yağmur yağıyordu, burada böy-' 
le kalamazsın oğlum dedi, ben hamamda ya
tıyorum, gel seni de oraya götüreyim, sıcak, 
hem yıkanırsın, ben sana ayakkabı ile · bir 
pantalon uydururum hamamcılarda:ı:ı sabah
leyin _dedi. Yağmur altında o adamla Yamali 
Hamama gittim, hamama külhan kapusun~ 
dan girdik. Başıma ne geldi ise hep o gece 
geldi. Sabahleyin bana artık kendi malı gibi 
bakan o adam_ ayağıma bir çift eski pabuç 
ile bir pantalon buldu, bir de mintan verdi~ 

ler. Üç ay o hamamda kahve oeağında uşak
lık ettim. Arada dellaklık da yaptım. Yasak
di ben yaşdaki çocuklara ama uşak adı ile 
soyunur gi_rerdim içeri. Sonra başka bir_ kah
vede cırak oldum. Esrara ve kumara gün
günde~ düştüm. Peşimi bırakmadılar, hep 
süı:üklendim. Arlık hiçbir iş yapamaz ha.le 
geldim. Allah düşmanımı düşürmesin bitirim 
yerine. Soy adımı Bitirim aldım mahsus, hem 
de askerde bana Bitirim Abdullah derlerdi, 
onun için. Benim gibilere artık ölüm paklık
dır. Bitirim yerleri kökünden kalkmazsa daha 
ne gül çocuklar bu yola, düşer». 

Bitiri~ Abdullahın son derece yıpranmış 
nüfüs cüzdanı içind~ saklanmış ve Bitirim 
yerine düşmesinden az evvel bir şıppk fo~ 
toğrafcıya çektirilmiş resmi ile kaldırım ta,ş-
·ıarı üstünde uyurken gazete fotoğrafcısı tara
fından alınfnış resmi, R. E.·Koçunun Belediye 
kütübhanesine vakfetmeyi düşündüğü ems.al
siz fotoğraf arşivimiz içinde, ·Büyük şehrin 
günlük kayatının acı tarafından yüzlerce ve
sikadan iki da.nesidir.• 

BİTİRİMYERİ - tsUınbul argosunda, 
içinde gizli kumar oynatılan, yüksek mano 
alman, acı kuvvetli ve pençeli fedaileri bulu
nan «sirkaf» denilen hurdebini işaretlerle 

1. t . 

işaretli iskambil kağıdları ve hileli zarlarla 
oyuncular arasına karışan soyguncuları olan 
kahvehane yahud ev. Bitirim yerlerinin nıü
davimleri ekseriyet ile ayak takımı, hatta 
ayak takımının- serseri güruhu ile hAneber.,. 
duşlar, külhani pırp1rılardır; arada orta taba
kadan kumarbazlar da gelirler; her kes, er 
veya yeç, soyulmaya mahkumdur.- Hileler 
meydana çıkdığında kanlı kavgalar, hatta d
nayetler olur. Bir bitirim yeri işletebilmek 

için muhakkak eli tabanca, pençesi bıçak tut-
. masun bilir, bileği bükülmez bir kabadayı ol
mak şarttır; bitirim yerlerini işletenlerin hep
si, bilaistisna katilden, cerhden, sirkatden sa
bıkalı, ed-eb, namus, iffet duyguları yok olmuş 
şerirlerdir. Buraları ayni zamanda esrar ve 

· heroin yuvalarıdır. Pek çok gencin soyulduk
dan başka iffetlerine de tecavüz edilip sefalet 
ve meze}let girdabına sürüklenmesinin ilk 
adımı, bir bitirim yerinin eşiğinden atılmış
dır; bunun en canlı hazin misali; soy adın; 
de «Bitirim» alan Abdullahın hayat hikaye
sidir (B.: Bitirim, Abdullah). 

BİTİRMİŞ ..:... Ferid Devellioğlunun 
«Türk Argosu» adlı eserinde kaydettiğine 
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göre istanbulın1 külhaniler argosunda «tecrü
beli, bilgili, açıkgöz» kimse; müellif şu mi
sali veriy9r: «Herifi görme, bitirmiş .. ». 

İlk iki manada: Semtinin arabacı kahve
sine çıkan yaşlı ve sözünü bilir, hadiseleri 
avamın idrak seviyesine inerek anlatır yaşlı 
bir aydının etrafına toplananlardan biri: 

- Beybaba bitirmiştir, susalım da onu 
dinleyelim! .. 

Üçüncü manada: 
- Bitirmiş biri lazım bana bu dalgada .. 
- İyiya, Tilki'yi al götür, hiç düşünmei.. 
BİTLEMEK - Ferid Devellioğlunun 

«Türk Argosu» adlı eserinde ·kaydettiğine gö
re İstanbulun külhaniler, pırpırı haneberdüş
lar argosunda «kavga çıkarmak için bahane . 
aramak», Müellif misal vermiyor. 

BİTLENMEK - İstanbulun ,külhaniler 
ve pırpırı haneberduşlar argosunda «para 
tutmak, paral~ olmak». Ferid Devellioğlu şu 
misali veriyor: «Şu hacıağayı sövüşle de bir 
az bitlenelim be oğlum!.». 

* - Tutmadı mı, kedi gibi sokulur, bit
lenince de böyle uzaktan volta vurur herge
le!. 

BiTLiCE MESCİDİ - Hadikatül Ceva
mi şu bilgiyi veriyor: «Darüssaade Ağası 
Mehmed Ağanın Camii yakınındadır; ha.ni
yesi Şerife Fatma Hatundur, ki kendi dahi bu 
mescid kurbinde medfftnedir. Bu Fatma. Ha
nım Bitlice Ali Efendinin zev:cesidir ki, hicri 
1000 (M. 1591 - 1592) tarihinde İstanbul ka
dılığından mazul iken vefat eden bu Bitlice __ 
Ali Efendi; Şeyhü,lislam Çivizade Mehmed 
Efendinin biraderi İlyas afendinin oğlu Def
terdar Abdullah §.fendinin oğludur. . Bitlice 
Ali Efendinin oğlu iki defa Anadolu Kadıas
kerliğinde J::nılunm~ş ve 'babasından kırk se
ne sonra vefat etmiş (Hicri 1040 = Miladi 
1630 - 1631) Seyyid Abdullah Efendi, ve 
qnun oğlu, Filiba kadılığından mazul iken 
1043 de (miladi 1633 - 1634) vefat eden Ali 
Nazmi . · Efendi de orada medf~durlar. Bu 
mescidin mahallesi yokdur». 

Mühendishfuıei Berrii Hümayun talebele
ri tarafından hicri 1254 muharreminde res-

. medilmiş (Miladi 1838) İstanbul camileri ha
ritasında bu mescid M.ehmedağa Camii ile 
(haritada 48 numara) üçbaş Camii (haritada 
68 numara) arasında 61 numara ile gösteril
mişdir. 

1961 yılında çökmek üzere dört duvar-

dan ibaret kalmış bir harabe halinde idi; kü
çücük, adeta kagir bir odacıkdan ibaret bir 
mescid olup mihrab duvarı önünde kabir ta
şına rastlanamadı. Bir kenarında da bu mes
cid harabesinin bulunduğu genişce bir bağçe 
içinde önü sundurmalı köy evlerini h!ltırlatan 
medrese odaları vardır ki bu odalarda oturan 
yetmişlik, ve kibar düşkünü olduğu her halin
den belli bir hanımın rivayetine göre medre
se Agniye Hatun adinda hır hayır sahibi ile 
oğlu ahmed çavuşun vakfı imiş; harab mes
cid de Agniye Hatuna nisbet ile anılır imiş; 
haziresi mihraba nazaraı:ı mescidin sağ duva
rı önünde ve yol kenarında bulunub · kısmen 
yola gitmiş, kısmen de, halen oradaki ~uva
rımsı toprak tümseğin altında kalmış. 

Bu küçücük mescid harabesinin, eldeki 
haritaya göre, Bitlice mescidi olduğunda en 

· küçük şübheye mahal yoktur. 
Bibl.: Hadıkatül Cevami, I; Mühendishılııe 

Haritası; R. E. K. ve Gnl. H.R. Ayyıldız, Gezi notu . 

. BİT PAZARI - Türk lugatı şöyle taxif 
eder: «Bat, _arabcada son, nihai, kat'i mana
sında; Bat pazarı, müzayede ile eşya satılan 
y.er, bey'i bat mahalli. Avam lisanında Bit}?a
zarı denilir. Bitpazarlı; müstamel (kullanıl

mış) eşya satan esnaf» (Hüseyin Kazım Bey, 
Büyük Türk Lugatı). 

Ayni eserde «Bey'i bat» için: «kat'i satış» 
deniliyor; ve misal olarak şair Yenişehirli 

Avni Beyin şu beyti veriliyor: 
Bir pula değmez benim indimde suki kainat 
Alemi ben hiçe sattım her sebili bey'f bit 

Görülüyor ki bu meşhur dil: bilgininin 
«Bit pazarı» tabirini tarifi tam ışık fçinde 
değildir; Batpazarının avam ağzında «Bit- . 
pazarı» olduğunu söyledikden sonra, Bitpa~ 
zarlının «müstamel eşya satan esnaf» oldu
ğunu kayderken, bu müstamel, mıllanılmış 

eşyanın, nereden, ne münasebetle geldiğini 

göstermiyor, izah etmiyor. _ 
· Kendisi pek değerli bir maliyeci olduğu 

halde şöhr~tini tarihi tedkikleri ile yapmış, 
metodsuz olsa dahi hakikaten kıymetli eser• 
ler vücuda .getirmiş bulunan muhterem Meh
med Zeki Pakalın «Osmanlı Tarih Deyimleri 
ve Terimleri» adındaki himmet mahsulü ese
rine bu pazar-çarşı adını «Bat pazarı» olarak 
alıyor, ve: «Eski eşya alınıp s~tılan pazar 
yeri ve çarşı hakkında kullamlır bir tabirdir. 
Halk arasında Bitpazarı denilir. Aslı ~yat 
pazarıdır» diyor. 
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Bitpazarı ac;lının aslının «Bayat pazarı» 

olduğunu kesin hüküm ile söyledikden sonra, 
yukarıdaki satırları eserinde . «Baf·pazarı» 
maddesinde yazması, Hüseyin Kazim beyin 
te_siri altında kaldığına delildir, «Osmanlı Ta
rih Deyimleri ve Terimleri>>nde müstakil bir 
Bit pazarı maddesi yoktur. 

Aslı «Batpazarı» yahud «Bayat pazarı»; 
bu çarşınm adı üstünde durmadan bir husu
siyetinden bahsetmelidir. Halkın «Bit pazarı» 
dediği çarşıda sadece esnaf mal satmaz, bu
rada halk da esnafa mal satar; ve bu çarşıda 
yeni, gayri müstamel eşya satılmaz. Bu çarşı 
esnafının en büyük kazancı da halka· mal 
satar iken değil, halkın elinden mal alır iken 
olur. 

·Hüseyin Kazım Bey: «Bat pazarı, müza
yede ile eşya satılan yer, bey'i bat mahalli» 
diyor, fakat, yukarıda da arz ettik bu ifade
sini mübhem bırakıyor, aydınlatmıyor .. Bit 
pazarında müzayede, arttırma ile satış, esna
fın halka mal satışında değil, halkın esnafa 
mal arzında olur; bu bakımdan «Bit pazarı» 
tabirinin Bat pazarından bozma olduğunu 

söylemek d~ .kolaylaşır; şöyleki, bir ki~se 
, Bitpazarına satılık mal götürdüğü zaman, 
mala talih olan esnaf birbirinden az farklı 
fiatlar verir, bu bir nevi arttırma, müzayede
dir, son haddini bulunca (ki daima hakiki 
kıymetinin çok altındadır, aşağıda tafsilatı 

ile arzed'eceğiz), artık fazla para veren çıkma
yınca o malın satılması gerekir, yahud, malın 
sahibi kıyamaz, satmaz, malinı alır, gider. 

İçinde, yalnız ku.llanılmış eşyanın alınıp 
satıldığı bir çarşi olduğuna göre, Bitpazarı 

adının Bayat pazarınden bozma oiduğunu 
söylemek, akla çok yakındır; bayat kelimesi; 
günlük dilimizde mezacen «çok kullanılmış, 
eskimiş» manasına gelir; hatta: «Bırak o 
bayat lafları, mazeretleri .. » gibi tabirleri sı:\c 
sık kullanırız, 

«Bayat pazarı» nı, avam ağzı «Bitpazarı» 
1 

yapar iken, «Bit» in müstehrek bir haşere 
olmasından dolayı, İstanbulu:n arabca keli
meler ve t.erimler kullanmaya düşkün katib 
ağzı da «Batpazarı» yapmışdır diyebiliriz. 

İstanbul Bitpazarının ne zaman kuruldu
ğu kesin ol-arak bilinmiyor. Bu büyük şeh
rin günlük hayatında çok önemli bir yeri 
olan· bu pazarın kuruluşunu İstanbulun fethi 
devrine kadar götürınek hatalı olmaz sanırız. 
'.ai~im rastlaya bildiğimiz ep. eski tarih kaydi, 

-----------------
Evliya Çelebidedir. Muharrir seyyah, İstan
bul esnafından bahsederken Bitpazarı için _de 
şu satırları yazıyor: 

«Esnafı hilek;aranı Bitpazarı - Dükkan 
400, Nefer 700». 

On yedinci asır ortası için rakamiar hay
li mübalağalı görünür, fakat Evliya Çelebi
nin Bitpazarı esnafı için «hilekar» demesi 
son derece şayanı dikkattır. 

Gençliği bıçkınlık yolunda .geçmiş bir 
İstanbullu olan Mustafa Tekkanad (Yor
gancı Ç~kır Mustafa)., bize tevdi ettiği 

zengin itirafname - hatıralarında, ki cemiyet 
hayatı bakimından çok kıymetlidir, 13itpazarı 
için de şu satırları yazıyor: «Ne götürür ise
niz, eski lazımlıkdan billur avizeye, yamalı 
iç donundan redingota, sırmalı paşa ünifor
masına her şeyin satıla bileçeği bir çarşıdır. 

Koca bir evin eşyasını arabalara yükleyüb · 
götürseniz yarım şaat içinde satarsınız; ben 
sattım. On altı yaşında uçarı, haylaz bir oğ
landım; anam müteverrim, babam ayyaş, 
usta yorgancı idi ama kazandığını· meyhane
lerde, umumhanelerde yer; beni başı ·boş bı
raltdı, itliğe, bıçkınlığa heves ettim, esrara 
başladım, dükkandan ·sık sık kaçar, bazı ge
celer- eve dahi gitmez, nerelerde, · kimlerin 
yanında dolaştığımın bile farkında olmaz
dım. İşi Bitpazarında, saatçi lakab:ı ile anı
lır bir adamla tamşdım; esrarı ekseriya ve~ 
resiye ondan alırdım. Herife hayli esrar bor
cum oldu. Anam öldü; babam eve üvey amt 

· adı altında bir şıllık getirdi. Karı geldiğinin 
ertesi günü bana musallat oldu, cevrü ce
faya başladı. Babamla beraber bir haftalığı
na Bursaya gittiler. Ev ve eşya anamın idi, 
şıllık kadın mahallemiz halkınca da iyi kar
şılanmışdı. · Fırsat ganimettir dedim, imanı 
efendinin ayaklarına kapanıp yalvardım, 
ile mahalleli göz yumdular, evde eşya namı
na ne varsa iki öküz arabasına doldurdum, 
Bitpazarı önüne çekdim, Saatcf de kefilim 
oldu, hepsini bir saat içinde sattım. Esnafın· 
iki arabaya karasinek bulutu gibi üşüşnfesi, 
ellerine geçeni didik muayeneleri, bir yağ
ma halinde satış ölünceye kadar unutamaya
cağım bir sahnedir. Ya elime geçen? Sadece 
on altın olmuşdu; bir de Saatciye olari bor
cumu ödemişdim; onun nasılsa eseri merha
meti olarak dedemden yadigar gümüş köste
ği ile gümüş bir ceb saatini de satmamışclım. 

· Bitpazarından şöyle ' ayrıldım: Yalın ayak, 
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yanın pabuç, başımda püşkülsüz fes, yele
ğin1de gümüş kösteği sallanan yadigar saat, 

· koynumda da on altın!. ve peşimde, miras
yedinin paralarını yiyecek, sözde hami iki 
hayta ... ». 

«Batpazarı, Bayatpazarı, Bitpazarı» için 
«eski eşya alınıp satılan pazar yeri, çarşı» 
der iken Koltukçular Çarşısı ile Hırdavatcı
Iar Çarşim bura ile karıştırmamalıdır. Mus
tafa Tekkanad'ın yukarıda anlattığı gibi iki 
öküz arabası· yükün ev eşyası Bitpazarı ka
pusu önünde· bir saat içinde satılmış olsa da
hi, bunların arasından nefsi Bit pazarına _gi
renler yalnız giyim eşyası olacakdır. Bitpa
zarının değişmez hakiki hüviyeti, yalnız es
ki, kullanılmış giyim eşyasının almıp satıl• 
dığı bir çarşı oluşudur (B.: Hırdavat~ılar; 
koltukcular; Saatci Baba). 

Bitpazarına. mal götürüb satanlar, orta 
tabaka halk ile avam arasından sıkıntıya 

düşmüş kimselerdir; buı1larm arasında bo• 
hem hayatı süren münevverler, tahsil çağin• 
da bazı avare gençler, (kışdan yaza çıkınca, 
gelecek kışa. Allah kerimtiir diye palt_osuıı.u 

satanlar gibi), ölmüş kocasının esvablarım 
satan garib dullar görülür. Buradan kullanıl~ 
mış giyim eşyası ala.nlar da, hemen umumi
yetle ayak takımı, diyor garibi bekar uşak
larıdır. Sıkıntı, geçim der(ji içinde «kan ku
sub da kızılcık yemişclim» diyen, kimseye 
yüz suyu döküb minnet etmeyen seçkin mü· 
nevverler arasmda Bit pazarından giyinen• 
ler de vardır. 

Bitpazarı esnafı iki kısımdır; bir kısmı 
.dükkan aahibleridir; diğeri malı elden kapı· 
cı ayak esnafıdır. Dükkan saq.ibleri meçhul 
eşhasdan mal almaz, muhakkak bir kefil is•' 
ter. 

· Hırsızlarm çaldığı giyim eşyasının çoğu, 
ya yatak mutavassıtlar eliyle, yahud doğru- · 
dan Bitpazarına düşer. 

Bilhassa, a,;ami tabiriyle «şeytana uyan>> 
bazı toy gençler, konudan kom§udan, gitti
ği okuldan, hatta kendi evinde çaldık~arı el• 
bise, palto, pardesü, manto, ceket gibi şey• 
]eri· Bitpazarına götürürler. Bitpazarı, emni
yet müdürlüğü ikinci şubesinin hırsızlık ma• 
s~sının sivil memurları tarafından daimi 
murakabe altında bulunmasına rağmen, po
lisi adım atışından ve bakışından tanıyan 

ve hepsi tilki gibi kurnaz kurnaz malkapıcı 
ayak esnafı delaleti ile,_ pek tabi'i ki yokba• 

hasına derhal elden çıkar, ve satılır. Hırsız
lık mab olduğu biie bile alınan eşyaya «Ana~ 
dolu»/ denilir; İstanbulda satılmaz, denkle· 
nip Anadolu pazarlarına· sevk olunur. Onun 
içindir ki _satış anında, hırsızla be:ı;aber ya
kalanamayan eşyayı bulmak çok zordur. 

Mahalleler arasında dolaşan eski alıcılar 
da topladıkları giyim eşyasını Bitpazarı es•· 
nafına devrederler; pek azını birinci el ola·' 
rak kendileri satar. Seyyar eski alıcılarının· 

devamlı bağlandıkları bitpazarı esnafı var• 
dır. 

Bit .pazarında bir mal, sahibi elinden 
daim~ çok ucuza, esnaf elinden de tutturula• 
bildiğine satılır. 

Bit pazarı· esnafı aldığı giyim eşyasıiıı 

nadiren aldığı gibi devredip satar; ekseriya, 
bu esnafa yamak temizl_eyiciler, örücüler ve 
terziler elinden geçerek tamir ve tadil eclil 0 

dikden sonra Bitpazarı dükkanlarında yer· 
alır; tamiri ve tadili imkansız elbiseler ise 
kasketcilere verilir, sağlam yerlerinden çıka
bildiği kadar Üç dört bez kasket yapılır. 

1stanbulda biri Büyük Kapalı Çarşıda, 
biri üsküdarda, biri Kadıköyünde üç Bitpa

. zarı vardır. 
Bitpazarı esnafı, bilhassa iş ü~erinde ve, 

kendi ·aralarında argo konuşur; bu argodan 
şunları tesbit edebildik: 

* Yem yemez su içmez - Hır:sızlık malı; 
misal; Bir dükkan sahibi koltuğttnda bir 
boğça ile geç.en ayak esnafından birine so• 
rar: 

·- Hasan, ne var o boğçada? 
- Seni açmaz ağabey, yem yemez, su 

içmez! .. 
,:, Anadolu - Birkaç manada kullanılı:r; 

l) Bir mala talih olmak; misal: 
- O acem şalına anadoluyunı !.. 
2) Kendi aralarındaki satışda malın son 

fiati, misal: 
- Hasan, omuzundaki paltonun anada• 

lusunu söyle! .. 
3) Sakat mal; misal: 
~ Sana yaramaz Hacı, bunların hepsi 

anadolu ... 
4) Polis; misal: 
- şu· sakallıya imsa ol, anadoludur ! .. 
~· İmşa - ;Birkaç manada kullanılır; 1) 

Bitpazarı esnafının toplu mal alımında ken
di aralarında ortaklık; misal: 

Eşnı;lfm kalantçırlarından Ç>ir kaçını .eşki 
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bir konağa mal almaya götüren kılavuz-sim-. 
sar ufak bir ondalık ile· kanaat etmeyeceği
ni bildirir: 

· - İmşayım!:. (Malın alımında orta
ğım!.). 

2) Alakadar olmak; misal: 
Dükkan sahibi, mühimce bir ~ş peşinde 

dolaşdıklarından şüphelendiği ayak esnafını 
oğluna takib ettirmek ister: 

· _,_ ~li, şunlara imşa ol! .. (Ali, şunlarla, 
alakadar ol! .. ). 

3) Dikkat et; misal: 
- 1mşa ol, herifin eli uzundur! .. 
* Kallüb etmek - Tahmin etmek, eşya

ya fiat ½:oymak; misal: 

da: 
Ortaklaşa alınmış bir parti malın haşm~ 

- Şunları bir lqıllüb edelim ... 
~, Ayıtmak - Dikkatli olmak; misal: 
- İyi ayıtdın mı? (dikkat ettin mi?) 
*Helelim - Güzel, kıymetli mal; misal: 
- Şu ihtiyarı gördün mü, Abdülhamid 

paşasıdır, hep helelim mal getirir, durma, 
imsa ol ( durma, alakar ol). 

* Aykırı - Antika mal. 
* Kesmek - ortaklaşa koyup toplu alı

nan mal aralarında bir 'kar koyup satmak 
* Boya: boyacının - Ortaklaşa toplu 

alman bir malın içinde, yalnız bir kişinin is
teği ile alınan parçalar varsa, onların kar ve 
zararının ortaklara aid olrriayup isteyüb al
dırana aid olduğu: 

- Boya boyacının ha! ... unutmayın! .. 
* Urpu turpu içinde - Ortaklaşa toplu 

alınan malın kar ve zararınm ortaklara aid 
oldug~·u: 

i 
- Sonra laf olmasın, bunun urpu turpu 

içinde! .. 
Eskiye- rağbet olsa . Bitpazarına nur ya-

ğardı - Meşhur darbı mesel. J . 

BİZA,NS BİJ.ıAIIANESt -İkinci Abdül-. 
hamidin son yıllarında, 1897 ile 1908 ara
sında G_alatanın en namlı birahanelerinden 
biriydi, yeri Karaköy Palas'ın hemen tam 
karşısına düşer; elli altmış kişi alacak ka
dar genişçe bir yerdi. Gündüz. bir lokanta 
olarak işler, akşamları . bira düşkünlerinin 
toplandığı bir yer olurdu. Sahibi bir yunan
lı idi, çırakları da genç, eli ayaği düzgün seç
me güzel rum çocukları idi, son derecede 
edeb ve terbiyeli, müşterilerin etrafında per
vane gibi dönerler, her arzularını yerine ge-

tirmeye çalışırlardı, ve pek cömerdce bahşiş 
toplarlardı. Lokanta yemeklerinin ekseriye
tini soğuk yemekler teşkil eder, öğleyin sarf 
edilemeyen kısmını akşam üstü bira içenler 
temizlerdi. Tava balıkları ve salataları mes
hurdu, ve bunlar sofralara pek mükellef bir 
şekilde arz oluıiurdu. Biranın küçük barda
ğı 60 para, dublesi 100 para idi. İlk açıldığı 
zamanlar Viyana birası verilirdi, sonraları 

o zamanlar pek meşhur olan Belgradın Ya
godina biralarını getirmeğe başladı,,-daha son
ra bu yabancı biraların yerini Bomonti bira
sı aldı. Bomonti birasının nefasetini yaban
cılar dahi tasdik eder !erdi. 

Birahanenin sahibi olan yunanlı için İs
tan by.Ia yalın ayaklı bir gemi miçosu olarak 

. geldiği, Kuledibi yosmalarmdan birinin gö
nül eğlencesi olduğu,. galata balozlarında 

uşaklık ettiği, bu birahaneyi bir rum kapta-
, nın verdiği sermaye ile açdığı söylenirdi. 

Bizim gördüğümüz sıralar kırk yaşlarında, 

pos bıyık, iri yarı, pençeli bir adamdı, pek 
az türkçe bilir,. hayli para yapmış, parmağın
da elmas yüzük, yeleğinde altın köstek,· ka
sabaşında bir banker edası ile otururdu. 

BİZANS EVLERİ (Zamanımıza ~dar 
gelmiş) - Bizans, bu ansiklopedinin müdev
vininin kalem salahiyeti dışında bir konudur; 
aşağıdaki satırları Celal Esa,d Arseven'in 
«Eski İstanbul» adlı eserinden alıyoruz: 

«Bizans şehri Roma İmparatorluğunun 
payitahtı olunca İstanbula gelen Roma şe-

Fenerde Bizanskiri bir ev 
(C.E: Arsevenin reshnl~rin~ep) 
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Fenerde Bizanskari bir yapı 
· (C.E. Arsevenin resimlerinden) 

hirlileri ve kibarları hemen kendilerine ikaa
metgah yapdırmaya başladılar. 

«tık yapılan evler Roma evlerine müşa~ 
bih olpıakla beraber Bizans'da o vakit. vü
çud olan usuli inşaata da pek yabancı değil
di. Filvaki Romadan gelen işçiler ve kalfalar 
kendi bildikleri ve Roma ,ehalisi
nin alışdığı şekillerde meskenler 
inşa eylecijlerse de inşaatda yerli 
dülg.er ve amelelerin de tesiri · 
oldu . . 

«Zenginlerin _evleri direkli sa- f/j,ı 

yebanlar ve sütunlu avlularla tez- '- ,.,. 
yin edildiği gibi evlerin dahille
rinde de duvarlar mozayik resim~ ~· 
ler ve işlemeler ve mermer kapla
malar~a tezyin edildi. 

«Zengin evlerinde birer ha
mam ve sarnıç dahi vardı. Fakat 
gaayet şüratle yapılan bu mebani
den bir kısmı çok sürmeden hare
keti arzlar, ve bir kısmı da yan
gınlarla mahvoldu. 

«Altıntı asra doğru, yani Bi
zans sına.atı bir şekli, mahsusda' 
temeyyüz ettiği zamanlar ehalisi
nin gerek hayati ve gerekse zevki ·. 
smaatları Romanmkinden farklı

laşmışdı, ve bu fark evlerin sureti 
inşa ve tertiblerinde dahi görün-
meğe başlamışdı. · 

«Şehrin bir sur ile İnuhat ol
ması hasebi ile arsaların mahdud 
bulunması, sokakların dar olmaın-
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nı ve ev arsalarının küçüklüğünü mucib ol-:
makla evlerin üst katı temelden daima dı: 
şarıya çıkmalı olarak · yapılmak mecburiyeti
ni doğurdu, bindirme konsollar üstünde cum
balar inşa edilmeğe başlanmışdı. 

«Pencereden sokağa bakmak 1stanbulda 
ta o zamanlardan beri kadın erkek, herkesin 
bir eğlencesi idi. İşte bu sebeble cumbaların 
bir lüzumunu da bu cihet teşkil ediyordu. Ba 
husus her zaman ihtilale, kargaşalığji maruz 

!olan bir şehirde kendi kapusu önünde geçen 
vukuuatı görmek ve bir dereceye kadar kapu
sunu müdafaa etmek mecburiyeti vardı ki 
bu cumbalar o hizmeti de görürlerdi. 

• «Pencerelerin önüne ekseriya saksılarla 
veyahud kutular içinde çiçekler konurdu. 

«Şehre yakın büyük taş ocakları bulun
maması mimarları küçük tuğlalarla işlemeğe 
mecbur ,ettiğinden kubbe ve kemerler bu mi
marinin eri birinci amilleri sırasında idi. Zel
zeleler ve yangınlar o vakitki evlerin hemen 
kaffosini harab ettiğinden bugün Bizans dev
i-inden kalma bir eve tesadüf etmek güçtür. 
Bu evlerin şekli hakkında ancak el yazısı bi
zans · kitablarındaki minyatürlerden. bir fikir 

Fenerde Bizanskari evler 
(Resim: c. Biseo, 18'14) 

.. ,. ~ ~,. -
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almak kaabil. olabiliyor. 
. «Bugün istartbulda mevcud evler içinde 

f etihden evvel inşa edilmiş belki bir iki eve 
tesadüf olunsun. Fakat sonra yapılan evler 
on üçüncü, asır evlerinden o derece farklı ol
mamaları icab. ed,er. Çünkü. rum mimar ve 
duvarcılar~ fetihden sonra da inşaatda devam 
ettikleri ve bildikleri usulde inşa edegeldik
leri şüphesizdir. Bu evleri bugün bindirme 
konsollar üstündeki cumbalarından, taş kur
ları arasındaki birkaç sıra ince tuğla hatla
rından, müdevver tablaiı pencerelerinde, .des
tere dişi gibi kirpi saçak denilen ve · tuğlala
rın köşeleme konulmasında hasıl olan saçak
larından tanımak kaabildir. 

«İstanbulda dokuzuncu asırdan itibaren 
yapılan Bizans evlerinin eşkali riıümeyyizesi 
şunlardır: 

· 1 -· evler pek nadiren iki ve üç katdari 
. ~ 

fazladır. 

2 - her kat birbir üstüne cumbalarla 
dışarıya doğru taşkın bulunur. 

3 - Ekseriya her kat arasında destere 
dişi şeklinde . silmeler vardır. , 

4 - Evin cebhe duvarları her iki sıra 
taş arasında bir kaç sıra ince tuğla tabakası 
ile ayrılmış ve araları hare ile derz edilmiş
dir. 

5 - Pencereler ya mustatil ·veyahut yu
karı tarafları yarım daire şeklindedir. Pen
cerelerin üst kısmındaki tablaları üzerinde 
tarih veya yazılar bulunur. 

6 - Damlar ya kemer üstüne taraça, 
veyahud iki tarafa akıntılı çati şeklinde olub 
Üzerleri bildiğimiz İstanbul kiremidi ·ile ör
tülüdür. Bu kiremidler evin duvarından dı
şarıya taşkın bulunan ve tuğlalarin çaprast 
olarak birbiri üzerine bindirilmelerinden ha
sıl olan saçaklar üstüne kadar gelir, ve ora
dan sular damla damla sokağa dökülür. 

7 - Dahilde odalar ekseriye gen~şçe bir 
sofa üstüne olup bu sofaya da bir dehliz ile 
girilir. 

8 - Pencere ve kapu kanadları ekseriya 
demirdendir ve Üzerlerinde iri başlı. çiviler 
vardır. Dahildeki kapular ise tahtadan, ve 
kibar evlerinde ise oymalıdır. ·Bazı evlerde 
kapu yerine perde kullanılır. 

· 9 - Çatının sikletini azaltmak üzere ba-_ 
zan kubbe ile çatı arasına boş küpler vaz 
ederler. Bu usul binayı sıcak ve soğukdan da
hi muhafaza eder. 

10 - Döşemeler ya mermer yahud kır-

mızı tuğladır. 

11 - Merdivenler ekseriya binadan ha
riç ve bağçe tarafından birinci kata çıkar, 
ve mütead_did sahanlıkları, olub k~rgirdir. 

«Bugün Kumkapu istasyonu civarında bu 
şekilde eski bir ev vardır ki bazı asarı atika 
mutahassısları bunu Bizans zamanlarına aid 
telakki etmektedirler. 

«Tekfur sarayında müşahede olunan 
cumbaların tıbkısı da bu evde mevcuddur. 
Her katda 4,50X6 metrelik kemerli bırer so
fa vardır. ·Tam kavis şeklinde devirli pen
cereleri cumbalı bir cebheye açılır. 

«İstanbulun fethinden sonra rumların 
.elan bugüne kadar iskan etmekte devam et
tikleri Fener cihetinde dahi bazı eski. evler 
görülür. Bunların şekillerine nazaran, Bizans 
vaktinde yapılmış değilse bile, her halde :o 

tarzı inşaya pek müşabih olmakla ehemmi-
yetleri aşikardır. . 

«Bunlar meyanında Venedik balyozunun 
evi temaşaya şayandır. Evin genişliği karni~ 
len kemer1i bir odadır. Dışardan ve merdiven 
_başında üç sütunlu bir sofa vardır. Evin d.ö
şemeleri altı köşe kırmızı tuğladandır. · 

«Yukarda zikri geçen Tekfur Sarayı da 
mimarii mülki rioktai nazarından pek kıy
metli bir binadır (B.: Tekfur Sarayı)» 

BİZDEN - Hem halk ağzında hem kül
hani argosunda güvenilir, emin kimse. Fe
rid Devellioğlu «Türk Argosu» adlı eserinde 
bu kelimeyi argo da «kurnaz, açıkgöz» ola
rak kaydediyor. Biz ·külhaniler, pırpırılar ağ
zında bu manalarda kullanıldığını işitmedik; 
kıymetli dilcinin verdiği misali alır isek: 
«Hasan bizdendir, korkma .. » denildiğinde, 

Basanın kurnaz ve açıkgöz olduğu değil 
emin, güvenilir kimse olduğu kasdedilir. 

Halk ağzırlda ayrıca, bir yakınlık hatta 
aşınalık tesis edilmemiş, ve hatta geçmiş 
çağların adamları hakkında kullanılır ki bu 
takdirde meşreb, ahlak, zevk yakınlığı anla

· tılmış olur, misal: 
Bir meyhanede akşamcı sohbeti arasın

da: 
- Koca Fatih hazretleri de bizdenmiş, 

• ,J 

her akşam çakarmış! .. 
BLACK SWAN YATI - İstanbul Li

manına Atlas Okyanusunu aşarak gelmiş ec
nebi yatların en küçüğü, fakat en lüks tekne
lerden biridir; 6 ağustos 1959 tarihinde sahi
bi olan panamalı milyoner Felix Melmoulan 
ile zevcesini ve iki çocuğunu ve· . çıkdıklar~ 
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bu devri alem seyahatında kendilerine refa
kat eden aile dostlarını getirmişdir; yat 1~
tanbul limanında ancak yfrmi dört saat kal
mışdır. 32 metro boyunda 88 tonluk bir gemi 
olup yelkenli ve motörlii idi; motör ile sür'
ati saatde 11 mil olup motörunü durdurup 
yelkenlerini açdığı zaman zarif bir kotra.dan 

/ 
,/ 
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farksız oluyordu; İstanbul limanına gelmez
den ancak altı ay evvel denize indirilmiş · ve 
sahibi olan Panamalı milyonere 250,000 do
lara mal ~lnrnşdu, adı ohm Black Swan'ın 
türkçe karşılığı <<Siyah Kuğ-u Kuşu» dur; 
garib bir tesadifdir ki zamanının en. büyük 
ve lüks yatı olan v~ Atatürkün hastalığında 

Fenerde Bizanskari 
(Re8im; 
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satm alınarak gönderilbn hala türk bayrağı
nı taşıyan, bir mekteb ·gemisi olarak donan
mamızın müstesna, pek dilber ve kıymetli 

bi:ı; biblosu olan Savarona'nın adının manası 
da Siyah Kuğu Kuşudur (B.: Savarona) 

Milyoner F. Melmoulan gazeteciler le 
yaptığı kısa bir konuşmada: _ «İstanbul dün-

Tiirisiııa :Manastırı 
. Salih ,Siııaıı) . 

~ 

; BtACK SWAN YATİ 

yanın hakikaten en güzel şehirlerinden biri; 
burada benim için en enteresan hadiselerden 
biri yunanlı milyoner Onassisin yatı il.e kar
şılaşmam oldu, iki aydanberi devam eden se
yahatim boyunca Onassis· ile bir dördüncü 
karşılaşmamdır». (B.: Onassis). 

Bibl.: Günün gazeteleri. 

,( 
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BLACQUE BEY (Alexandre) - Os
manlı devletinin ilk resmi gazetesi Takvi
mi Vakaayi'in fransızca baskısı mahiyetinde 
neşredilmiş «Le Moniteur Ottoman» gazete
sinin kurucusu ve baş muharriri; doğum 

tarihi ve yeri tesbit edilemedi. Büyük ihti
lalde ihtilal mahkemesi huzurunda Fransa 
kıralı XVI. Louis'yi müdafaa edenlerden bi
ri olup kıralın mahkum edilerek idamından 
sonra ihtilalin en kanlı safhası olan Terreur 
devrinde vatanından kaçmağa :qıecbur kala
rak Türkiyeye sığınmış ve İz~irde yerleşmiş 
bir fransız avukatının oğludur. 

Tahsilini nerede yapdığını bilmiyoruz; 
İzınirde Roux adında bir frailsızın 'Çıkardığı 
haftalık «Le Spectateur Orientah> gazetesi
ne evvela muharrir olarak intisab etmiş, son
ra bu gazetenin sahibi olmuşdur, müstakil 
bir Yunanistan Kırallığının lturulmasını sağ
layacak Môra ihtilali sırasında hemen bütün 
avrupa basını, gözleri eski yunan medeniye
tinin şaşaası ile kamaşmış, türklerin aleyhin
de bulunur iken A. Blacque türkleri müdafaa 
etmiş, Mora ihtilalini rusların ne gibi ihtiras
larla körüklediğini, ve bilhassa fransız bası~ 
nın rus entrikalarına alet olduğunu yazmış, 

rum dostluğunun, fransanın doğudaki men
faatlerini baltalamakdan başka hiç _bit şeye 
yaramayacağını, Fransa için hayırlı poleti
kanın ancak Türk-Fransız dostluğunu koru
mada olduğunu belirtmişdir. Fakat, · fransa 
elçisinin şikayeti ve osmanlı hariciyesinin 
iciarei maslahat siyaseti ile devlet, bir yaban
cı dille kendisinin tek müdafii olan bu ga
zeteyi bir ay müddetle kapatmışdır. 

Nava:rin vak'ası üzerine ruslar ve fran
sızlar ile de siyasi münasebetler kesilince 
«Le Spectaeur Oriental»in neşrine izin ve
rilmiş, gazete bu seferde, hiç bir resmi sıfatı 
kalmadıği halde İzmirde oturınakda · devam 
eden fransız konsolosunun kirli ve çirkin 
bir düzenine hedef olmuşdur, aqını tesbit 
edemediğimiz bu adam, 31 aralık 1827 de, o 
sırada Urla limanında bulunan bir fransız 

filosundan getirttiği bir müfr~ze askerle 
tü.rk tebaası A. Blacque Beyin matbaasını 

zaptettirmişdir. Fakat mücadeleden yılma
yan bu yaman gazeteci yine lzmirde «Jour
nal de Smyrn» adı ile ikinci bir gazete çı

karmış v~ türk düşmanlarına karşı şiddetli 
hücumlarına devam etmişdir, fransız ve rus 
elçilerinin tehdidlerinden korkmamışdır. Bu
nun üzerine İkinci Sultan Mahmud fransız 

-----~-----------
gazeteciyi bizzat himaye etmiş ve kendisini, 

· devletin fransızca resmi bir gazetesini çıkar
mak O üzere İstanbula çağırmışdır. Devlet ta
rafından satın alınan matbaası ile beraber 
İstanbulda yerleşen A. Blacque Bey ayrıca 
iftihar nişanı ile de taltif edilmiş ve İstan
bulda 1 kasım 1831 den itibaren, Takvimi 
Vekaayi ile birlikde Le Moniteur Ottomanı 

neşretmeğe başlamışdır (B.: Le Moniteur Ot-
toman). , 

İkinci Sultan Mahmudun şahsi ve güve
nilmeğe hakikaten layık dostlan arasına gi
ren A. Blacque Bey tedavi için padişah kese
sinden Fransaya gönderilirken 1836 da Mal
tada ölmüşdür; ruslar veya ingilizler tara
fından zehirle öldürtüldüğü de söylenir. Ta
rihimizde büyük türk dostlarından biridir. 

Bibl.: Türk Ansiklopedisi. 

BLACQUE BEY (Edouard) - Adı 
«Blak>} okunur. Türk diplomat ve belediye
cilerinden; Türkiyede tavattun etmiş münev
ver bir fransız ailesinin, oğlu olarak 1824 de 

' fstanbulda doğdu; dedesi avukat Blacque, 
büyük fransız ihtilalinin en kanlı devrinde 
ihtilal mahkemesi huzurunda kıral XVI. 
Louis'nin müdafaasını üzerine almak cesa
retini gösteren hukukculardan biri idi, Fran
sada hicrete mecbur olmuş, ailesi ile birlik
de Türkiyeye gelmiş, bir müddet İzmirde 
oturdukdan sonra İstanbulda yerleşnı.işdi. 
Oğlu ikinci Blacque malumatı ve kalemi ile 
büyükşehirde kendisine iyi bir mevki yap-

·· mışdı. İkinci Sultan· Mahmud devrinde, hicri 
1246 ve miladi 1832 yılmda <<Moniteur Ot
toman» ismi lie fransızca resmi bir gazete 
kurulmuş, yazı işleri müdürlüğü bu• aydın 
fransıza verilmişdi. Bu gazetecinin oğlu olan 
_Edouard, sekiz dokuz yaşlarında iken Sultan 
Mahmud tarafından Parise gönderilerek 
Sain:t - Barbe kollejinde okutturulmuş, 1842 
de !stanbula döndü- · 
ğünde henüz 18 ya
şında bir delikanlı 

iken 1000 kuruş ma
aşla Liman Odası 

tercümanlığına tayin 
edilmişdi. İmpara- . 
torluk devrinin me- · 
muriyet hayatına bu 
suretle girmiş olan 
Blaqı:ı.e Bey dört se
ne sonra 2500 kuruş 
maaşla yarı resmi 
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olarak tesis olunan fransızca «Courrier de 
Constantinople» gazetesi muharrirliğine ta
yin edilmiş, bu suretle baba mesleğine döne
rek yedi sene bu gazetenin yazı işleri mü
dürlüğünü ehliyetle idare etmişdi. 1852 de 
gazetecilikden ayrılarak diploması mesleğine 
geçmiş, 3000 kuruş maaşla Türkiyenin Paris 
Elçiliği ataşeliğine tayin edilmiş, bir serie son
ra da 5000 kuruş maaşla bu elçiliğin baş kati
bi olmuşdu. Zarafeti, maluma.ti ve sohbetinin 
tatlılığı ile Parisdeki kc:irdiplomatikde seçkin 
bir sima olmuşdu. 1860 da Napoli şehbende
ri (konsolosu) oldu, beş sene de !talyada kal
dıktan sonra izinli olarakr İstanbula döndü
ğünde kendisine ula sınıfı sanisi rütbesi ve
rilerek, 1866 da 2p,000 kuruş maaşla ilk defa 
olarak tesis edilen Waşington maslahatgüzar
lığına t§.yin edildi. Amerikada y~di sene ka
lan Blacque Bey Birleşik. Devletlerle Türki
ye arasında· ilk diplomatik münasebetleri 
kuranlardan biri oldu. Vatanına avdetinde 
iki sene kadar · açıkda . kalarak 
1876 da Matbuat Müdürlüğı.ine, 
aynı yıl içinde Şurayı devlet aza-
lığına tayin olundu; 1878 de de 
büyükşehirde yeni belediye teş

kilatı yapılır iken Altıncı (Beyoğ
lu) Belediye Dairesi. Müdürlüğü
ne getirildi. Bu memuriyetinde 
1890 yılına kadar on iki sene hiz
met ederek doğruluğu, çalışkanlığı, vekaarı 
ve üstün devlet adamı şahsiyeti ile büyük 
İstanbulun çok sevilen; çok hürmet edilen 
bir siması oldu. 1890 da Bükreş sefirliğine 
tayin edildi, fakat oranın · havası ile · imtizac, 
edemiyerek !stanbula döndü, tekrar Altıncı 
Daire Müdürü oldu, fakat b~zulan sıhhati dü
zelemedi, tedavi ve istirahat için çekildiği 

Büyükadada 19 haziran 1311, 1 temmuz 1895 
de vefat etti. Ölümü derin teessür uyandır
dı. İtalyanca ve İngilizceyi ana ve vatan dil
leri olan fransızca ve türkçe kadar güzel ko
nuşurdu. Birinci rütbeden M,ecidi ve Osman
lı nişanlarını, Almanya, Avusturya, İspanya, 
İtalya, Portekiz, İsveç, Norveç devletlerinin 
de muhtelif rütbelerden nişanlarını ha.mildi. 
Devrin padişahı İkinci Sultan Abdülhamide 
ölümünü haber verdiklerinde evvela: «Yazık, 
pek kıymetli adamdı .. » demiş, sonra: «Bir 
ehli dil adamdı, severdim .• » diye ilave etmiş 
idi. 

Bibl: Devrin gazeteleri; Mfilumat. 

BLAKHERNAİ SARAYI- (B.: Vlaher-

na Sarayı). 
BLAİR (David) - İngiltere Kraliyet 

Balesinin yıldızlarından bir rakkas sanatkar; 
1959 yılı nisan ayı sonlarında ayni bale top
luluğundan üç seçkin arkadaşı ile Türkiyeye 
ve bu arada İstanbula geldi (B. : Linden, An
ya; L'ane, Marion; Clegg, Peter) . 

Hayat Mecmuası bu sanatkar topluluğu

na ayırdığı sayfada sekiz satırlık bir haber 
arasında David Blair için: «Grupun teknik 
bilgi, ritm ve tecrübe bakımından en başarılı 

Dinid Blair 
(Resim: ı. BQzealı) 
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artistidir» diyor. Hal tercemesi elde edile
medi. 

Bibl.: Hayat Mecmuası (1959). 

BLANCHE (Madam) - İkinci Sultan 
Abdülhamidin son devrinde kibar ve ricaJ 
konaklarını dolasır harem takımı dalkavuğu 

· bir işviçreli kad:n. Gençliğinde bir paşa ko
nağında-mürebbiye irtıiş; memleketinden su
reti mahsusada mı getirilmiş, yoksa, feleğin 
cilvesi ile İstanbula düşdükten sonra, Asma
lımescidde tatlısu frengi Madam Philomene' -
in «Bureau de Placement = Müstahdemin 
İdar~hanesh~nden bir buçuk iki lira aylık ile 
mi tutulmuş, meçhul (B.: •Mü-rebbiye; Philo
mene, Madam). 

Sırtı \"e göğsü, kanbur, kısacık boylu,· 
fransızca, almanca, İtalyanca bilir, türkceyi 
de pek güzel, pek tatlı konuşurdu, İstanbul
da girmediği bey paşa konağı bulunmayan 
bir acuze idi. Nasirüddin Şahın İran tahtında 
oturduğu devirde bizim sefarete mensub bir 
zfı.t ile maaile İranı bile boylamış; tahtıre-

· vanla gidip gelişini, 'yollarda çekdiği meşak
katleri, Tahran şehrini masal gibi anlatır idi. 
Hele çocuklara karşı son derece şaklabandı, 

çocuklarda onu. pek sever, yanından ayrıl
mazlar, atılıp atılıp boynuna sarılırlardı. 

Kışın konağa, yazın ,yalıya bir geldi mi, 
iki üç . hafta kalır, hatta pazarları, paskalya
larda ·· dahi kovsan gitm:ez, fakat yılbaşı ge
cesi de bağlasan. durmaz. 

' Bir yılbaşı11-dan sonra yüzü gözü bağlı, 
bir kolu da boynuna asılı geldi idi; hikaye- . 
sini ağzımız hayranlıkla açılarak dinledik: . 

Parisli .gaayet kibar bir familya ile Fran
sa Sef_ii.rethanesindeki suvareye davetli imiş, 
kor diplomatikden bir ekselans «a votre 
sante»ler ile şampanyayı içirmiş, içirn:ıiş .. ta
bii bir azıcık «grisee» olmuş, sonra o diplo
matla polka. oynarken cilalı parkede ayağı 
kayarak yüz üstü kapaklanıvermiş ... 

Aslında ise kim bilir hangi zügürtlerle, 
yelkenli gemi tayfaları kefaloıiyalılar, girid- .• 
liler, maltızlarqan korsan kırması bir kopuk-
la adi bir oıeyhanede şarabla kör kütük sar
hoş olub ya merdivenden düşmüş,ya bodru-
ma yuva:rlanmışdır .. 

Göztepedeki köşkümüzde Deli Emin 
adında bir bağçıvan yamağı vardı, on sekiz 
on dokuz yaşlarında gene irisi bir arnavud: 
el ayak, boy bos, kaş göz afeti devran güzel 
·bir oğlan, hakikaten bağçıvan gj.izeli; deli 
lakabını hak etmiş, kertenkele gibi düz du-

vara tırmanır, vahşi vahşi bakışlı, tavır ve 
4areketleri pervasız; Madam Blanche bu 
Deli Em.inin hayranı, aşıkıydı. Oğlan para 
canlısı, kanbur gart madama ise eline geçeni 
Osmanlı Bankasına yatırmış, hayli dünyalık 
sahibi, Emini ayarttı, ve bu maceradan son 
ra da evin~ kapandı, deli oğlan da haylaz çık~ 
madı, jigololuk vazifesini sadikaane ifa ett_i, 
iki-sene beraber yaşadılar, Madam Blanche 
nesi var nesi yok bağçıvan güzeline bırakdı, 
Deli Emin de o öldükten sonra tekrar kapu
muza geldi idi. Sermed Muhtar -Alns 

BLANCHE (Matmazel) - 1917 ile 1918 
arasında, birinci cihan harbinin son yılların
da İstanbulda büyük şöhret yapmış Viyana
lı--bir oyuncu· kızı, kibar fahişe; o yıllarda İse 
tanbulda çıkmış olub imparatorluğun. her 
tarafına yayılmış . olan m~şhur «Recebim». 
türküsünün kahramanı ve çok dilber bir 
genç olan bahriye mülazimi · · Receb Efendi 
bu· yosmanın Taksimdeki apartımanı kapusu 
önünde ve bl;l oyuncu kızı -uğrunda vurul
muşdür derler. Receb Efendi viyanalı kıza 

tutulur, Blanche da güzel bahriyeli ile şöy
le bir kaç gün yaşamak ister, apartımanına 
alır; oyuncu kızının, müttefiklerimiz olan 
alman ve avusturya zabitlerinden, kendisini 
refah içinde yaşatan yüksek rütbeli erkek
leri vardır, Receb ile mülakatları hep kaça
mak gizli olur. Blanch~ türk delika~lısın
dan yeteri kadar hevesini aldıktan sonra, 
tutkunu.. .. bir alman zabiti tarafından da ayrı
ca tehdid edildiği, çılgın aşıkı Recebin de 
izdivacda ısrar ettiği için, apartımanının ka
pusunu bahriyeliye kesin olarak kapar, «ken
disi gibi bir kadının tek erkeğin inhisarında 
aslaa yaşayamacağı, kaldı ki Recebin çok az 
mülazim maaşı ile geçinmelerine de imkan · 
bulunmadığı» mealinde bir de mektub gön- . 
derir. Bir gece hayli içkili olarak oyuncu 
kızının 'apartımanı kapusuna gelen Receb 
mechul bir şahıs tarafından tabanca ile kat
ledilir. Kaatil bulunamaz, kız da Avusturya 
Konsoloshanesine sığınır, ve memleketine 
kaçırılır (B.: Recebim Türküsü). 

BLANCHONG - Bir zamanlar sadece 
«Mektebi Sultani» denilen eski Galatasarayı 
Lisesinin son sınıflarının matematik mualli
mi bir fransiz; fransızca olarak ayrıca me
kanik ve kozmografya da okuturdu. Tahmi
nen 1888 yıhnda İstanbula gelip muallimliğe 
başlaınışdır, 1908 meşrutiyetinden sonra bir 
mücldet mektebin müdür muavinliğini d.e 
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yapmışdır. 

. Fransanm Nancy ş-ehrinden, ora üniver
sitesinde okumuş, gaayet azametli, sahte ve
kar, fakat metodlu, derslerine intizam ile de- . 
vam eder, ders verişi rabıtalı ve düzgündü, 
kitablarla harfi harfine, ötesine varmaz, 
inüstaid talebeden biri bir· bahsi kitab dışın
da azıcık derinleşdirmek istese Blanchong 
bucalar, ve hemen işin içinden sıyrılma yo
lunu arar, bulurdu. 

Saçları, bıyıkları, çenesindeki hafif sa
kalı ak, müdür muavinliğinde iken her halde 
altmışını geçkin adamdı. Suratsızlığı, numa
ralarının kıtlığı dolayısı ile talebe kendisinden · 
çok çekinirdi, bu yüzden bu sahtevaar üs
tad para kırmanın yolunu bulmuşdu; evinde, 
saati yanın liraya «leçons privees», yani hu
susi dersler verirdi; niatematikde zayif tale
be ayda iki altını gözden çıkarır, Blan
chong'un .hususi derslerine devam eder, im
tihan zamanında da geçecek numarayı pey
lerdi ; çalışkanlar da, şerrine lanet, bir iki ay 
hususı ders alırlardı. 

Novotni Birahanesinin karşı tarafında 

büyük, şeddadi bina onun mülkü idi, hususi 
ders paraları ile alınmış olduğundan Galata
sarayı çocukları «Leçons privees Palace» adı
nı vermişlerdi. Kendisi önceleri bu binada . 
otururken sonraları Galatasarayı dört yol 
ağzında bir apartımanın dördüncü katına ta
şınmışdı. Şekerlemeci Lebon'un damadıdır 

derlerdi. 
Sermed Muhtar Alus 

BLERİOT (Louis) - hk namli fransız 
tayyarecilerinden ve tayyare yapıcılarından, 
ve İstanbul semasında tayyare ile ilk uçan 
adam; 1872. de Kambre'de (Cambrai) doğ

'Louis (Bleriot) 
(Resim: B. Şeren) 

du, 1936 da Parisde 
öldü; Louis Bleriot 
(Lui Bleryo) millet
ler arası şöhretini 

kendi yapdığı tayya
resi ile 25 . temmuz 
1909 da Manş deni
zini havadan aşarak 

Fra.nsadan . İngiltere-· 
_ ye uçmakla kazan

mışdı; bu uçuş ile o 
tarihde ilk defa ola
rak bir deniz aşılmış 

· oluyordu. 
L. Bleriot, şöhreti-

nin en parlak zamanında, 1909 kasımında ts
tanbula gelmiş, tarihi büyük beldemizin se
masında da tayyare ile ilk uçan havacı ol
muşdur. 

Taksim Meydanından çok kalabalık se
yirci arasından havalanmış, bir müddet uç
duktan sonra hava cereyanına kapılarak Ta
tav la (Kurtuluş gerilerine doğru düşmeğe 
başlamış, yükselmek için sarf ettiği gayrete 
rağmen Kasımpaşa Deresi gerilerine mec
buri bir iniş yapmışdı; ünlü tayyareci bu 
kazayı tehlikesiz atlattı. Tayyaresinin düme-. 
ni kırıldı, kendisi de ellerinden . ve göğsün
den hafif yaralanarak Fransız Hastahanesi
ne kaldırıldı. (B. : Ahı!}ed Çelebi, Hezar
fen; Belkis Şevket Hanım: Bel, Gordon). 

BLUE JEANS PANTALONLAR - Bu 
ismin okunuş, söylenişini Türk Ansiklopedisi 
«blu cinz» diye kaydediyor, memleketimiz
de halk ağzında «blu cin» denile gelmekte
dir. 'ilk defa Amerikada imal edilip dünya 
yüzüne ve bu arada memleketimize de gelen 
ve bilhassa erkek için olanları hali vakti ye
rinde ailelerin garabet düşkünü oğulları ile 
amele işçi ve ayaktakımı arasında son de
rece rağbet bu pantalon hakkında Türk An
siklopedisi şu malumatı veriyor: 

· ı «Blue ingilizce mavi; jeans de bir nevi 

lkumaş!n adı. Amerikada tuvil (atkı ipliği 

çözgü ipliklerinden birini altında, ikisini de 
!üstünde 'bırakmak suretiyle dokunan ve di
,yagonal bir doku manzarasını veren kumaş) 
'cinsinden olan jeans (Cenova kumaşı) deni
len pamuklu, koyu mavi renkde, kabaca bir 
kuınaşdan yapılmış spor pantalon. İlkin kov
boy (cowboy), köylü ·ve işçilerin giydiği bu 
pantalon çeşidi, gitgide şehirlerde de kulla
nılmaya başlamış ve moda haline gelerek ya
yılmışdır. Erkek, kadın ve çocuk blu cin'leri 
vardır; umumi vasıfları arasında şunlar gö
ze çarpar : bacakdan yukarı kısmı bedene 
iyice yapışır, pantalonun aslı düz, yani paça
ları manşetsizdir, (fakat bacağın boyundan 
mutlakaa uzun yaptırılır veya alınır, öyleki 
giyildiğinde paçalar bir veya iki kıvrımla yu-

. karı sıvanır, ve sıvandığı zaman ayağın to
puk üstü, incik kemiği seviyesini bulunur. 
M. N.): kumaşın ters yüzü, içi açık mavi ile 
karışık beyazdır; kadınlarda manşete çok 
kere dışdan ekose astar konur, bu takdirde 
ekose bluz da giyilir. (ve kadın pantalonla
rında paçalar, paçaların kıvrımı, manşeti . er-
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keklere nisbetle çok yukardadır, baldır üs
tüne kadar çıkar. M. N.). Pantalonda astar 
ve 'duğme ·· kullanılmaz, 1 kemer _bir çıtçıt ile 
sıkılır, çocuklarda lastik büzgü kullanılır. 
Dikişler üstten, _kırmızdplikle ve çifttir, Önü 
fermuarla . k:apanır, kadmlarda fermuar_ iki 
yandadıı~. Arkada. ve önde ikişer cep 'Vardır, 
arka cepler aplike, , ön cepler ağzı açık. ve 
içeriye doğru verev şekildedir. Erkekler 

· solda, işçı tulumlarında olduğu gibi bir ha·· 
cak cebi de· bulundurabilirler; ·cepler köşe
lerinden bir bakır zımba ile tutturulinuşdur. 
Kumaş yıka:ndıkdan sonra çekmez cinsden 

. olduğu için blucin'ler sıcak s.u ile yıkanabi

lir. Bu tarif ettiğimiz klasik blucih'dir» 
(Türk Ansiklopedisi, ciİd VIT). 

Blucin pantalonlar . önceleri·. ~~mikan'. 
idhal malı olarak giyilmiş iken beş altı yıl
danberi· yerli mamulat 'arasına girmiş bu
lunmaktadır, ve yerli blu cinler amele; iş-• 
çi ve ay~k tak~mı arasında revaçdad,ir. Yer-

_ fi blucin'ler_ «kot» adı verileh b~r ç~şW _ince 
çadır bezinden yapılır, 1961 de fiatlari ·20-25 
lira arasındadır; halen ne suretle . geliyor ke
sin olarak söyleyemeyiz hakiki amerikan 
blucinleri de 100-150 lira arasında satilmak
tadır, ve garibi şu ki bazı gençler tarafından, 
avamı tabiriyle ccı-n atılarak aranmaktadır . 
. Bu pant-alonlarm hususiyeti, vurucu kırıcı 

kabadayı tipi olan kovboylari . hatırlıttması, 
bıçkın· meşreb ·· gençlere onlara benzeyerek 
bir nevi «afi», <<caka>> satma imkanını ver-

·. mesi, Türk , Ansiklopedi~inin de belir~tiği 
veçhHe, diz kapakları He bel arasında vücu
da yapışarak vjicud h.ittlarını bütün keskin
likleri ile belirtmesi dolayısı ile, ,üstünde nıh 
hekimierinin durması gereken .. bir garib ·. nü
mayiş arzusunu tatmin edişidir. Blucin'.leı· 

İstanbulda Hk. defa 1954-1955 arasında ;13e~ 
yoğlunda açılan· «Pieks»• amerikan k,aıitini_~ 
nin personeli .üzerinde görühnüş,_. daha ·sonra 
amerikan eşyası satan muhitler ·. vasıtasiyle 
ve _süratle yayıimışdir. Yeni iken .ingilizce 
«navy blue --: donanma mavisi» dedikleri 
koyu .mavi iken giyildikce morlaŞan yerli 
l;)lucinler,e. karşılık amerikan . blucinleri gi

. yilip eskidikce açık mavi olur, dayanıklılık 

bakımından şurası da bir hakikattir ki bir 
amerikan blu~ini ayni bacakda en az beş al
tı yerli blucinin ömrüne bedeldir, 150 liraya 
kadar • · satılmalarının hiknietini de burada 
aramalıdır, öyle ki 1~-16 yaşında için· bir 

'.amerikan. blucinine ;,ahib olmak . adeti bü
yük mazhariyettir. Solda iç içe iki ve sağda 

• tek olmak üzere önde üç, arkada da iki ce~ 
bi var~ır. Ded örgü kemerinin madeni to
jrnsında at üstünde bir kovboy kabartması 

bulunma~tadır. Arp.ele ve işçi için yapılan 
yerli blucihlerde, giyecek olanların işine gö- · 

.· re pek çok ceb bulunmaktadır, _mesela ba
caklarda tornovida, madeni tel, ufak vidalar 
için daracık, mini mini cebler bulunduğu · 

· gibi, diz kapağından yukarı iki büyük _cebe 
koca bir ingiliz anahtarı r~hatca gire.bilir. 
Yerli blucinler .. amerikan blucinletine nisbet~ 
· le _her nekadar dayanıksız ise de sair kumaş
lara nisbetle kıyas· .. edilemeyecek derec.ede .·. 
sağlam, vücuda yapışması· bakımından ··da 
adeta çıplakmış gibi bir. hareket • serbestisi 
verdiğinden işçiye ve ameleye pek uygun· 
gelmektedir, .sırta bir .ceket atılınca sokak 
·paıibilonu da olabildiği için git gide:'fabrika
larda, ·ta~irhanelerde tulumların, yapı yer
lerinde de, hepsi bekar uşağı olan yapf a:rrıe-· 
.lesinin giye g~ldikleri ve pek çabuk· yırtılıp . 

Blucinli Oğlan 
(Resim;. Hüsnu.) 

· Blucinli Kız . 
(Resini: S. S.icalıJ 
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parala•--ı:ı•~ çeşitli kuınaşlardaı1 .külot panta
lonlatın yerini almaktadır. 

Aşağıdaki kıt'alar, seksenlik kalender 
halk şairi Ali Çamiç Ağa tarafınd~ hezel 
yollu yazılmı.şdır: 
Esmer, kara üzüm gözler cin gibi 
Girdi gönlüıne sa.nki perçin gıöi · 

Görmedim kimsede onun giydiği . 
Tokası kovboylu bincin gibi 

.. .. .. 
Üç kız geçdi önümden 
Güldüler sinsi sinsi 

. Kurd kocamış nideyim 

Ömrün iki ellisi 
Horoz gözüm çöplükde 
S~m dedim haııgL-,i 
Sordum şu pir gönlüme 

,Pedi blucinlisi _ 
1 

_ 

Mııhi~diıı Nalba.üdoğlu 

BLUM PAŞ'.A _,;.. Abdülmecid devrinin 
son yıllaq ile Abdülaziz devrinde ve İkinci 
Abdülhamidin ilk on yılı içinde Türkiye hiz
metinde bulunmuş bir alman askeri; 1851 de 
tstanbula gelmiş, t4rk o_rdusu:nda vazife al
mış, • git gide rütbeleri. yükselerek 1885 dıe 
ferik, . ve dairei ·askeriyede, istihkam ve in-

. şaai şubesinin istihkam · müfettişliğine tayin 
edilmişdir. 

Gaayet, hoş meşreb, babacan halli, türk
lere iç<len bağlı ve muhabbetli bir adam imiş. · 
O devirlfrde bıyıkları matruş ki~~ler İstan
bulda rtı.evcud değil, Blum Paşa ise ferik 
rütbesinde, yaşlı başlı adam ı;,lmasımr rağmen 
sakarı da bıyıkları da tıraşlı, . ayna. gibi. So
kakda rastlayanlar durup bakarlar, akağaya 
benzetirl!=rmiş. · · 

Ailesini hiç İstartbula geti_rtmemiş; Gala
ia Kulesi civarındaki Büyükhendek sokağın
d~ bir evde oturur, mutlakaa dağlı tipi ola_
cak ,Ilgazlardan, Yahud Kaz Dağlarından ir,i 
yapı, pençeli, zeberdest genç bir türk uşağı 
bulunurdu, o dağlı uşağının kılık ve- kıyafe-. 
'tini aslaa d.eğişdfrtmez, yalı.:ıız pek _temiz giy
dirtir, her işini de has mutemedi olarak o de
likanlıya gördürtürdü. Evin~ kapusu dostla
rına her zaman açık, ve onlara «çocuklarınızı 
da getiriniz, kısa . bir misafirlik -de olsa, ço
cuk sesi bir eve hayat zindeliği, ışık verir» 

. dermiş. On on bir yaşındaki çocukları «Buyu-
runuz matmazel!. Buyurunuz mösyö!..» diye. 
hürmetle karşılar, pek nefis şekerlemeler, 

pastalar ikram edermiş. Küçük misafir dost~ ·· · 

!arının hepsinin doğum tarihleri b~r defter-
de ka~rıtlı: · 

- Mehmed Bey, 3 oktober 1870 de doğ
du, bugün 15 yaş 4 aylıksırtız ... 

- Ahmed Bey 9 april 1874_ de doğdu, 

bugün 11 yaş iki ay, dört günlük oldu! .. der
miş. 

lstihkamcılıkda çok adam yetişdirdiğ•i 
söylenir. 

Şermed Muhtar Alus 

BOCURGAT YAPMA - .Argo deyiı:n: 
« burun -karışdırma», hatta burnu,· parmakla
rı iyice içine sokarak ,bütün gılzeti ile karış• 
dırma. 

Bibl.: Ferid oevellioğlu; Türk Argosu 
, . 

BODOS -· 1815 ile 1880 arasında Eğri
kapu civarında, o devrin mesirelerinden ~lan 
Hançerli Bostanda . yanaşmalık yapan 'Ve adı 

. ~air Ne'bil Beyin bir manzumesi ile' edebi
yat tarihimıze geçen yalın ayak baldırı çıp

· 1ap, fakat eli ayağ~ -düzgün, k~şı gözü yerin~ 
de bir rum oğlan; H-~çerli Bostan o devrin 
kaıender m~şreb mün·evverlerinin, yaz akş~m
ları toplanub sohbet ve işret ettikleri yer ol
duğundan, bu Bodos oğlan da o :ievatin ıner• 

_ guubu ve makbulü sa.kileri imiş; hatta ken• 
disi de içüb sarhoş oldukda -ayrıca köçeklik 

'de eder, oynarmış. 
Hançerli Bastona gelenler arasında Def

teri Hakaani katiblerinden ve kibar evladı 

Ziya Bey adında bir . delikanlı varmış; hem 
son derecede güzel hem de o devrin en şık . 
gençlerinden imiş; yanaşma. Bodos ile pek 
sıkı . fıkı bir dostluk kurtt?-uş, bir müddet 

. sonra da, şık küçülç · bey ile daltaban oğlan 
arasındaki dostluk bir münaferete kalbol
muş; yaran arasında türlü tahm:inlere yol 
açan hu miinasebetin ·aslı neden sonra öğre
nilmiş; meğer güzel Ziya Bey Fenerde lzma-

. ro adında dilber, bir rum kızma aşık olınuş, 
gaayet mahcı.ıb olduğu için kız _ile görüşeme-. 
miş, derdini bir gün · bostanda yanaşma: Bo
dosa · açmış, bıçkın meşreb Bodos da küçük 
beyin recasını kabul ile İzmaroyu yola geti
receğini vaad etrriiş ve küçük beyden hizme
ti karşılığı bir mıkdar para çekmiş, fakat, 

. _izmaroyu görür görmez pirpırı oğlan da•işık ·. 
· olmuş, ve kız ile· kendi hasabına · konuşmuş, 
İzmaro da tığ gibi bir şehbaz olan Bodosu 

. · divane gibi sevmiş .. Bodos türlÜ yalanlar iJe 
- küçük beyi oyalar iken, İzmarqnun babası 
kızını bir akşam bostan yanaşmasının agu-
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uşi muhabbetinde yakalamış ve Fenerde bir 
rezalet kopmuş; fakat dilber İzmaro güzel 
Bodosundan vazgeçmemiş. 
Vakıa Hançerli Bostan yaranı ~rasında da 

sohbet mevzuu olmuş. Bostandal,d akşamcı
lar arasında sık sık görülen devrin şairlerin
den Müneccimbaşızade Nebil Bey de güzel 
-·Ziya Beyin ağzından şu manzumeyi yazmış
dır: 
Bodosa virme bu rütbe yüz izmaro 
Milletindir iş olur sonra yaman izmaro 
Boşboğazlıkdır onun hilkati bi şermü haya 
Seni hep halka ider bir bir ayan izmaro 
Gerçi bir mertebede ben Bodosa muhtacım 
Çünki ol etti beni sana beyan izmaro 
Bodosu vasıta ettlmdl bu işde amma 
Seni iğfal ediyor riizü şeban izmaro 
Ey gÜI goncei Meryem ki seninçün her dem 
Bülbüİ asa iderim ahü figan izmaro 
Sana ben dil vireli yandı tutuşdu sabrım 
Halime bir kerecik bak da inan izmaro 
Söyle layık mı a nahli emeli baği vefa · 
Bodos olsun mu sana haristan izmaro 
Bostanın adı Hançerli deyıi şöhretli 
Semti.mizdir yürü gel servi revan izmaro 
Açayım kollarımı hemçü çelipa şöyle 
Çekem aguuşa seni hokka dihan İzmaro 
Bana nisbetse yeter ey büti dirhanei aşk 
Kalmadı hasret ile tabü tüvan izmaro 
Seni aşıklarına itmeli büti şekva 
Bodosu ol zaman it setrü nihan izmaro 
Bana bir kere bak insaf ile bir de Bodosa 
Dir idim benzese ger pardon hemen izmaro ,;, 
Fahridersem yeridir şükriderek. şimü seher ı(, 

Lütfi._ Hakdır bana bu hüsn ile aiı izmaro 
Neyleyi.m etti beni sen gibi hunhara esir 
Girmiyor gıişlne hiç nıılei can izmaro 
Aradan çıksın o menhus Bodosun nAmı y~ter 
Boğacak hırsla beni çün hafa.kan İzmaro 
Na münasib mahale gitme aman Madmuazel 
Belki bir kurt bulunur seni kapan izmaro 

Bibi.: İhsan a:amamloğlu, Not. 
BODOS (Sakızlı) _ - °1880 ·üe 1890 ara

sında Samatyada Büyük Kuleli meyhanesi
nin mahbub uşaklarından; Kalenderi adında 
•bir şairin şu manzumesi ile övülmüşdür: 
Sen Adalı Bodosuıııu gördün iııü 
O kiraz dudaklı gözü mürdümü 
Alnına dokdüğü kara kakülden 
B~a bela püskülleri ördün mü 

Muğbeçeier içre yokdur emsili 
Beni bend eyledi her tavrı hali 

Bir gün firar ider hali vahşetde 
Bir şeb incaz ider va'di visall 

Tazeden tazedir Sakızlı gülüm 
Payi billıiruna kaaliçe' gönlüm 
Agyare uzakdan bir selamına 
Bir an iftirika yok tahammülüm 

Yatur aguuşumda mestane uryan 
Gün doğar denilmez ol şıiha uyan _ 
Papas karasına sad hezar tahsin 
o kafir mahbubu bu hale koyan 

Aferinler sana ey Kalenderi 
Ateşi aşkı rıimi semenderi 
Kuleliden çekdin aldın Bodosu 
Nerm eyledin sengi hara mermeri . 

BODOSLAMA ~ Gemici terimi: «ge
minin iki başındaki omuzluk direkler ki 
onurga (omurga) bunlara bağlanır; birine 
baş bo"doslama, öbürüne kıç bodoslaması de- · 
nilir» (Şemşeddin Sami,· Kaamusu Türki). 

Bu gemici terimi İstanbulun külhaniler, 
haneberduş pırpırılar argosuna geçmişdir. 

Muhterem bilgin Ferid Devellioğlu «Türk 
Argosu» adındaki güzel eserinde bodoslama
nın argo manasını <~cebheden, önden, karşı
dan»_ diye yazıyor ve: «Bodoslamadan bir 
iniş iniyor ki sorma .. » misalini veriyor. 

Yanlışdır; bodoslamanın argo manası: 
«hesabsız, ihtiyatsız, basiretsiz, kendisi için 
sonu husran, hatta fel§.ket olacak bir yolda 
körlemesine yürüme» dir. Dikkat edilirse F. 
Devellioğlunun verdiği misalde de, kendi 
tarifine göre cümle argo olmaz, bir gemıcı 

ıstılahının teşbih yollu kullanılmasından "iba
ret kalır; argo mana, ayni misalde, bizim ta- -
rifimize uyar. _ 

Bu kelime, yine külhani argosunda «bu
run» manasına da gelir; ve burunun mecaze~ 
gurur yerine kullandığı. gibi kullanılır: 

«Ben senin bodoslamanı kırarım!.» 
BODRUM CMIİİ - İstanbul A,nsiklope

dişinde kalan arkadaşlığı bizim için muhak
kak bir büyük varlık olan. genç. bir bilginin · 
salahiyetli kalemine bırakılmış olan bu mad- · 
de, en son ana kadar kendilerinden bir not 
alınmadığı için aşağıdaki satırlar ile yetinildi. 

Hadikatül Cevami: «Laleli Hamamı kür
binde; banisi Mesih Paşadır; altında bodrumu 
olduğu için bu isimle şöhret bulmuşdur, kili
seden çevrilmedir» diyor. 

· Bu ansiklopedinin mümtaz rüknü Ekrem 
Hakkı Ayverdi de «Fatih Devri Mimarisi» ad- . 
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lı mtıhalled eserinde şunları yazıyor: «Sadı
razaİn Mesih Paşa tarafından camie kalbedil
mişdir ( aslında Bizans yapısı Mir leon kilise
si); Laleli Camiin hemen karşısında, Ba:ya
zıddan Aksaraya inen caddenin cenub tara
fında olup harab ve metrfık .bir haldedir; 
Türk yapısı minarenin hususiyeti yoktur. Al
tında büyük bir sarnıc olduğundan . Bodrum 
Camii ismi ile anılmışdır. Namaza kapalıdır». 

BODRUM ÇIKMAZI - Fatihde Sinana
ğa Mahallesinde Haydar Caddesi ile kavuşa
ğı olan İbadethane Sokağındadır; bir araba 
geçebilecek genişlikde; evvela toprak yol 
olarak başlar, bir kaç kere sola l,uvrılır; son
ra kısmen asfalt döşenmiş, bir kısmı olduk
ca dik bir yokuşdur. 

Çıkmaza adını veren ve kadimdenberi 
«bodrum» denile gelen yer, sütunlu, kemer
tonozlu kapalı bir bizans sarnıcı olacaktır; 

üstü halen ağaçlıklı bir arsa olup, vaktiyle 
bir konak yavrusu ev bulunduğu ne bu mah
zenin de o meskene bodrum hizmeti gördüğü 

:"t."" .. 

Bodrum Camii . 

(ILeslm: Nıııııilt) 

-----------------
söylenebilir; kabzımal Bay Mustafa .Güngör' -
ün mülkiyetinde ve medhali kilidli. olduğu 
için görülemedi. Kömür deposu olarak kulla
nılıyor imiş; hatta 1951 yılında içinde yangın 
çıkmış, itfaiyeyi üç gün üç g~e uğraştırmış, 

semt halkı da hayli korku geçirmiş; üstünde 
bir hava menfezi vardır; arsanın etrafına 
sahibi kabzımala aid boş meyva ve sebze 
sandıkları yığılmış bulunuyordu. (1961, ha-
ziran). 

Hakkı Gökiürk 

BODRUM HANI - Büyük Kapalı Çarşı 
hanlarındandır; Bayazıd tarafından gelindi
ğine göre çarşının Fesciler kapusundan gi
rince sol tarafda ilk sekiz dükkandan sonra 
gelen aralık, bu hanın medhalidir. kadim bir 
taşhandır; an'anevi han yapısı planında, bir 

. avlu etrafında alt katı fır dolayı dükkan, üst 
katı da, kapuları, avluyu çevirmiş bir revak
koridora. açılan odalardır. Halk ağzında ·bir 
bizans yapısı olup fetihden evvel bir manas
tır olduğu söylenir. Geçen asır sonlarındaki 

büyük zelzelede harab 
olmuş, kaba bir tamir. 
gönnüşdür. 

Hanın altı büyük bir 
mahzendir; 1940 yılın

da çarşılıdan iki deli
kanlı bu . mahzene gire
rek 150 metro kadar 
yürümüşler, · fakat ışık- _ 
lar söndüğünden daha 
ileri gitmekden kork
muşlardır; bu mahze 
nin medhali, avluya gi
rildiğinde sol tarafa dü
şen 53 nuınaralı tesvi
.yeci dükkanının zemi
nindedir; halen üstü 
kapanmış •bulunduğun

dan girmek imkanı bu
lunamadı. 

Handa, daha ziyade 
hazırcı tüccar için işle
yen kunduracı ve terzi 
esnafı yerleşmiş bulu
nuyordu; 50 dükkan 
şöyle tesbit edilmişdir: 
20 kunduracı, 11 hazır 
elbiseci - terzi, 5 terzi, 
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__________ ......,;. ________________ _ 
3 marangoz, 2 camcı - aynacı, 1 mobilyacı, 2 
karyola imalatcısı, 1 tesviyeci, 1 demirci, 2 
aşçı, 2 han kahvecisi (Haziran 1961). 

. . Hakkı Göktiirk 

BODROMl cAM:tt -:- Halk ağzında yan
lış olarak Bodrum Camii de denilir; Küçük 
Çamlıca (Bulgurlu Dağı) 'mn cenub ete,ği 
üzerinde, kendi adına nisbetle anılan sokak
dadır; dört kağir duvar üzerine kiremitli ah
şa!? bir çatıdan ibaret küçük bir camidir, 
tahta minarelidir; hicti 1309 (miladi 1891-
1892) yılında Şeyhülislam Bodrumlu Ömer 
Lutfi Efendi tarafından yaptırıl:mışdır; ki
tabesi yol üzerinde olan yan diıvarındadır, 
.metni .şudur (camıi yaptıranın büyük sevab 
olduğunu bildiren arabca satırlardan sorira) : 
Hudılvendi muazzam haz~ti Abdulhamid Hanı 
Seriri saltanat da. claim etsüu · lıa.zreti . Mevla 
o şaliı ıılli · Yeı:danm atai bi şiimariy~e 
Ömer Lütfi Efendi eyledi bu mescidi· inşa 
Düşer bindebir a:İıcak Re'fet.ıt böyle giiher tarih 
.Yapıldı raYzai cennet gibi bir ma'bedi zibi .... 

i309 . 

Bu manzum kitabe, mermere, her satırı 
bir beyit olmak üzere,· talik hat ile nakış 
olunmuştur, yazının kitabesi yoktur. 

Bodrumi Camii 
(Resim: B, Cantok) 

~ ı,ıı;q,~"':rı,r,; •r ,y~~ mi!"'-·~ ı:ı-.~w~· _-_ - 1 

Le·· 
· Bodrwııi Caınli 

(Pliıı: Hüsnü) . 

! 

Sokak kapusundan zem~ni taş döşeli kü
çük bir avlµya girilir. 

Halen mevzud olmayan abdest musluk
larının kitabesi! küçücük bir mermer üzerine 
yine talik hat ile yazılmış olup, bu camiin . 
tarihini tesbit edemediğin:ıiz bir tamirinde, 
avlu duvarının sokak yüzüne, ve avlu· kapu-

. - sunun sol tarafına konmuştur, metni şudurki 
altııidakı ralqımlı tarihden, abdest muslukla• 
rının, camiin binaı;ından dört sene sonra kon

. ' L,•-,.,.:.1. .. :.. . .,._~,,w 

duğ;u anlaşılıyor: 
·AI abdesti bu mescidde· 

kıl namaz 
. Kabul olur eyle anda çok 

niyaz 

1311 

Yine camiin inşaasın

dan dört sene sonra, avlu 
kapusundan girince sol ta-· 
rafda, Camiin karşısında, ·. 
Ö.mer Lütfi Efendinin. 
ievcesi Fatma Hanım .ta
r~fı:ndan bir sibyan mek-' 
tehi yapdırılmışdır; her •· 
satırında bir beyit bulun
mak üzere talik hat ile ya-
. zılmış. mektebin mermer 

. kitabe taşı da, halel'l~ avlu 
-duvarın sokak yüzünde ev 
suyu . kesik bir çeşme üze
rinde, bulunuyordu, metni 
şudur·: 

Hazreti Lotfi Efendi kim 

o dur" 
Şeybülislim ol ebi fazlü 

Jı.em.ıll 
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Zevcei 1spetpenalıı Fatma- Hanım 
oı salihei hıiri his al 
Fi sebilillih bu ziba mektebi. 
Eyledi inşa zehi ~nnet misa.l 

Padişahın ömrün cfzuıı ide Hak 

Hace Hanım da ola m~rôri bal · 
Cevhl",rin tarihini yazdım Re'feta 
~Dari feyzii mektebi ziba ü, alıı 

1311 

Bu camii ziyaret ettiğimiz İ961 yılı ey
lul _ayınd_a, mabed susuz_ btilunµyordu; Cami
i_n karşısında,· so~ağın -öbür kenarında bulu-. 
nan· kuyusunun su~u kesilmiş, kuyu derin
leştirmek için y~ni_ bir kazıya başlanmış; ku
·yuı:nıri çok güze(yekpare mermer bileziği de 
yolun }.tenarında duruyordu. - _ 

. Sokak k~pusundan avluya · girince, '·carrti 
ile mekteb arasında ve bu kuçük avlunun or
tasında camiin banisi Ömer Lutfi efendinin 
kabri vardır; büyük bir' mermer sanduka 

. . . ~ 

üzerinde baş -- ve _ ayak taşları -ustuvani mer-
mer sütünlar olup· baş taşının üstünde lııir ,· 
na:kşi tacı vardır; baş taşında güzel bir ~~
lüs bat ile yazılmış olan kitabesi ,şudur; -

«Hüvei Halla.kül baki . - . 

Şeyhülislamı sabık Bodrômi Elhacı önıeı· 

Lütfi Efendinin ruhine ve ka.ffei ehli ~an . ervi
hine lillihil Fitiha. 18 zilkaade · 1314; 8 nisan -
1313ıı 

-. Cami ve meketb bir tepenin yamacında 
inşa edildiği için; bu bina arasında bulum.ıh . 
hayır sa~ibinin kdbrini de ihtiva ed~n zemini 
taş- döşeli avlunun e-enub tarafı bir.- cilıanİıü- . 
ma _taraca gibiydi; :geniş, gözün ala bilci{ğine 
yeµıyeşil ve dalga ~alga arazi, üstüne İstan, 
bulun Anadolu yakası köyleri serpilmiş, Mo
da Burnundan, Fenerbağçeden Bostancıya ka
dar uzanan bir panorama, ve ötesinde gri~ 
ıriavi' deniz ve ·adalar .. : Carhiİ · ziyaretimiz, . 
Edebiyatı Cedide. şairlerinin· «şamı gatib~n» 
dedikleri vakte rastladı; on üç:--· :yaşlaı::ında, _ 
yeni abdest almış, kolları sıva~ı, pantalon pa~ . 
çaları sı'valı, tertemiz çıplak ayaklarında ta
kunya· ve melek gibi güzel bir çocuk, ian·edi~ 
yoruz ki _bir Karadeniz uşağ:ı-, m_üezzin efen- -
dinin oğlu imiş, b~rrak, tannan bil'.'. sesle ak~ 
şanı ezanı okud\l. Semt ıssızlaşmış, beş evli -
bir· köy dahi diyemeyiz; yarım asır evvel bir 
ilk mekteb~ dahi bulunan buraiarı, · temenni 
etmel~dir ki yeniden umrana. kavuşsun. Fat- ' 
ma Hanımın mektebi 1961- de "imam ve müez
zin meşrutaşı olarak kullanılıyordu. 

---~--------------
Canıi tam dört köşe bır plan üzerine in

ğa edilmiş olup içd~n bir duva:- ile bir dar, 
'diğeri. gefoişce iki müstatile bölünmüşdür. 

Avluya açılan kapıdan evvela -birinci dar 
kısma girilir; burası .da küçük bir pabucluk
taşlık iie bir odaya bölünmüşdür; pabuclu
ğun sokağa bakar bir penceresi, adanında bi
ri avluya, diğeri de yukaı-da tarif .ettiğimiz· 
muhteşem manzar~y:a nazır iki penceresi 
vardır. · · 
_ Kü~ük pabuclukdan ikinci büyi,ik inusta-
til k1Sma, -asıl ibadethaneye girilir; · mihrab, 
kapudan girince sola düşer, mihl:ab; duvarın-, 
da iki, batı tarafındaki duiarda- bir ve so
kak; şimal duvarında da .bir olmak üzere 
dört pencere ile aychnlatilmışdır. -. Minareye 
camiin _ içinden ·girilir; min~re ahşab olupı . 
,bodur, ve külahı, şerefe kenarındaki tahta 
çubuklar ve petek üzer.ine ottirtulinuşdur, 

-ayni zamanda şerefeye saçak olmuşdut. 
Bij:İl.: R. E. K. ve General H. R. Ayyıldız, Ge-

' . ' 
zi ndtu; Hakkı Göktürk, _Gezi notu.·- · 

BODRt7M1 CAMİİ: SOI\AGI -'- Küçük . 
. Çamlıca _ y6Harındandır; · _ 1934 Belediye Şe
hir Rehberinin 28 numaralı paft_asında, Üçpı- · 
nar Sokağı v~ Kadıköy Y oluntin teşkil etti
ği dört ağzı ile Çilehane sokağı .arasında bir 

· dirsekli bir sokak olarak gösterilmişdir. 
· Yukarda kaydettiğimiz dört yol ağzın

dan yüründüğüne göre sağı solu kır dikçe 
bir yol olarak başlar, az ilerde sağ kolda ya
rı kagir üç _katlı harab bir bihaıun duvarında 
okunmaz hale gelmiş sokak_ levhası _.vardır; 

· daha ileride teker katlı; bağçesi iki villa gö-
- rülür. Yol' bir araba,geç-ebilecek gerıişlikde, 
m.ıcır taş, çakıl ve toprak, insan'.• ayağı ile 
açılmış görünür, sa,ğ tarafta çukurda bostan
lar vardır, sol yanı Çamlıca tepesiqin {eski 
~dı iie Bulgurlu Dağın,m) batı~güneye. ha
·kan . eteği; kır lıkdır. Sağa sola , ka-visler _ çiz_e
.rek uzanır, hafif dalgalı inişler, çıkışlardan_ 

· sonra bir az genişler; çok uzun bir sokakdır, 
nihayet sol kolda, yan kş.gir, .geçen asır son
larının yapısı ve hayli harabca · iki katlı bir 
köşkün çift kanatlı bağçe kapusu önünde ba
kımsız fakat sokak adıpı taşıy?bilecek inan
zarasmı alır, kır yolu olmakd.an çık.ar;; bah
settiğimiz köşkün karşısında tek katlı harab
ca evi ile bir bostan, . onun yanında da bu 
sokağa adını veren BodrO.mi Camii vardır 

(B.: Bodrumi camii) ; camiin karşısında, so
kağın sol kenarında_ mermer bilezikli bir. ku-



BODrtUM MMCİDİ 

Bodrum M;escidi 
(Resim: Hüsnü) 

yu görülür. Cami geçildikden sonrı,ı. sağ kol
da Şekerkuyu sokağı kavuşağı yanından, yu
karda adı geçen rehber haritasında gösteril
diği gibi. sola bir dirsekle kırılır; ve yine bir 
kır, dağ yolu olur, (evvelce iki yanında bağ
lar varmış, hepsi yok olmuş), ve böylece Çi
lehane sokağına bağlanır; yolun bitiminde, 
karşı taraf da, ha.len kalın . bodur minareli bir 
mescid olan büyük mutasavvif şair Şeyh 

Aziz Mahmud Hüdainin çilehanesi görülür; 
temmuz 1961 (B.: Aziz Mahmud· Efendi; Çi
lehane Mescidi) . 

Hakkı Göktürk 

BODRUM MESCİDİ 1934 Belediye 
Şehir Rehberine göre, Küçükpazarda, Bod
rum sokağını Saatci 
Yokuşu ile olan kavu
şağı üzerindedir; mesci-
din kapusu Saatci yo- ]" 
kuşu üzerinde olup Bod- ~ 
rum sokağı da bir mer- i 
divenli yokuşdur, ki _.LJl-11==-=--=ıı.. 
mescide adını veren al-
tındaki bodrum. da o ta
raftadır; mescide Saat
ci Yokuşundan düz ayak 
gerilir, 

Hadikatül Cevami şu 
malumatı. veriyor: «Sü
leymaniye kurbindedir, S a.a.ici Ye~~ . -~ 

banisi Hoca Hayrettin 
Fatih . ulemasındandır. 

İSTANBUL 

Vefatına «Hayridin» tarihdir, hicri 874 (mi
ladi 1469 - 1470), Eyyubda medfundur. Bu 
Mescidin mahallesi vardır». 

Ekrem Hakkı Ayverdi de «Fatih Devri 
Mimarisi» adındaki muteber eserinde şu sa
tırları yazıyor: 

«Süleymaniyede Saatci Yokuşundadır. · 
Mahallinde banisi Hatib Muhiddin Efendi ol
duğu f::öyleniyor ise de Hadikada Hayrüddin 
Efendi olarak mukayyeddir. Tamamen yeni
den yapılmışdır. Minaresi, kapalı son cema
at mahallinin köşesindedir. Belki ilk planı da 
böyle idi. Namaza açıkdır». 

Hadikatül Cevamiin, bu mescidin yerini 
Süleymaniye nisbetle tesbiti hatalıdır; mes
cid Süleymaniyeye çok uzakdır. Ekrem Hak
kı Ayverdinin Süleymaniye kaydi Radikadan 
mülhemdir; Saatci Yokuşu bir meşhur semt 
olan Küçükpazarın · göbeğindedir. 

Mescid semt halkı ağzında «Sofya Hatib 
Camii» yahud «Saatci yokuşu Camii» isim
lerile anılır; 1961 de, bir ikindi namazı vak
ti ziyaretimizde, mescidin yetmişlik bir pir 
olan imamı da dahil, yirmiden fazla cemaat- ' 
den «Bodrum Mescidi» . adını taşıdığını bilen 
tek kişi çıkmamışıiır. 

Dört köşe planlı ve dört duvar üzerine 
kiremitli bir çatı ile örtülmüşdür; taş mina
resinin kaidesi görülemedi, son tecdiden ta
mirinde minare gövdesinin büyük bir kısmı 
kapalı son cemaat yerinin içinde kalmış, üst 
kısmı da oyulmuş olan çatıdan . çıkarılmış, 
sokakdan bakıldığı zaman, minare bodur, ve. 
cami duvarına oturtulmuş gibi görünür; şe
ref enin altı tuğla ile balık dişi tezyinatlıdır, 

j 

Bodrum Mescidi 
(Plan- kroki: Hüsnü) 

r 



ANSİKLOPEDİSİ --- 2845 - B0ĞAÇA .· BAHŞİŞİ 

ve ~urşun kaplı külahı mahrfıtidir. 
Sokakdan kapalı son cemaat yerine gi- · 

rilir, fakat 1961 ekiminde bu son cemaat ye
rinde namaz kılınıyordu1 tavana kadar yük
selen iki camlı paravan ile üçe bölünmüş

dür; sokak kapusu tarafındaki ilk kısım 

ayakkabı çıkarma yeri olmuşdu; minarenin 
cami içinde kalmış olan gövdesi, bµtada ka
pudan girince hemen sol köşeye düşer; fakat 
bir tahta perde önüne de iki musluklu bir, 
çeşmecik konmuşdur. Bu parça üzerinde ve 
yine solda, çeşmenin az ötesinde, tahta per
de üzerinde açılmış bir kapu vardır ki, bu 
kapudan, 12 basamak ahşab bir merdivenle, 
mescide adını veren üç kat bodrumun birinci 
kısmına inilir. 

Son cemaat yerinin orta kısmı. gaayet 
dardır, sokak kapusundarı girildiğine göre 
sağ tarafa rastlayan asıl mescid kapusu'nun 
bir kavuşağı gibidir. Buradan bir ahşab mer
divenle üst kat kadınlar mahfiline çıkılır; 
minarenin kapusu o mahf)ldedit. Son. cemaat 
yerinin karşıya rastlayan ikinci camlı böl
mesinin ötesi bir ·odacık haline konmuş, kol
tuk ve iskemlelerle döşenmişdir. 

Asıl ibadet yeri, dört köşe esas planının 
içinde bk mustatildir, her duvarında ikişer

den sekiz pencere ile aydınlatılmışdır. Kapu
dan girildiğine sağlı sollu müezzin mahfilleri 
gaayet dardır, tek saf üzerine· ancak namaz 
kılınabilir. Ortası yarım daire çıkıntılı üst 
kat kadınlar mahfilinin ön kısmı, bu müez
zin mahfilleri önünde dört köşeli iki ahşab 
sütuna istinad ettirilmişdir. 

Tavanın ortasında bir avize asılı olup ah
şab minberi alelade tahta işçiliği· eseridir. 
Bakımlı mesciddir~ 

Bilhassa kayde değer kısım, mescide adı
nı veren bodrumdur. 

Yukarıda · da kaydettiğimiz gibi buraya 
sokak kapusundan girilince, son cemaat ye
rinin ilk bölmesinden 12 basamak ahşab mer
divenle inilir; üç kat bodrumdur; birinci ka
tı 1961 ekiminde bir odunluk olarak kullanı
lıyordu, buradan evvela kemerli bir geçid, 
sonra 3 basamak taş merdivenle ikinci kata 
geçilir; bodrumun bu katı, korkuluksuz bir 
balkon gibi olup alttaki üçüncü kat görülür, 
ve bu üçüncü kata da 10 basamak taş merdi
venle inilir. Bodrumun en dibdeki bu üçün
cü katında, merdiven karşısında iki göz 
ayakyolu, sağ dip---tarafda da abdest almak 

· için' iki musluklu mermer bir su hazinesi
şadırvan vardir. 

Şadırvan - hazne ile ayak yolları arasın
da kemerli· bir kapu, mescidin inşa edildiği 

· yamaç altında bir bağçeye açılır. 
Bibl.: Hadikatül Cevfuni, I; E. H. Ayverdi, 

Fatih Devri Mimıirısi; REK, Gezi notu. 
BODRUM SOKAGI -:- Küçükpazaraa 

Timurtaş ve Hoca Giyaseddin mahalleleri 
arasında bir hudud sokakdır; . Küçükpazar 
caddesi ile Saatci Yokuşu arasında uzanır, 

· Murad efendi sokağı ile bir kavuşağı vardır. 
Bir araba geçecek genişlikd-e merdivenli so
kakdır; iki kenarındaki kapu numaraları 1-7 
ve 2-10 olup iki ile dört kat arasında ahşab 
ve kağir evlerdir, altlarında 3 sepetci, 2 ter
zi, 1 tenekeci, 1 börekci dükkanı vardır. So
kağın alt başında sağ köşede bir bakkal, sol 
köşede bir kahvehanenin yan cebhesi, üst 
başında sol köşede de Softa Mescidinin (Ha
dikatülcevamid-e Bodrum Mescidi) yan ~u-

. varı bulunmakdadır (Haziran 1961). 
Hakla Göktürk 

BODUROGLU SOKAGI - Hasköyün 
Piriçavuş mahallesi sokaklarından; 1934 Be
lediye Şehir Rehberinin 17 numaralı pafta
sında Şabanderesi · sokağı ile Hasköy Caddesi 
arasında gösterilmişdir. Boduroğlu sokağının 

her iki başı bir meydancık olup sağ kolda bir 
aralık yol vardır; yol buradan toprak olarak 
başlar, sonra gaayet bozuk kabataş döşeli 

olarak devam eder, 2-3 katlı dört kagir biri· 
tek biri 2 · katlı iki ahşab ev arasından geçe
rek Hasköy Caddesine bağlanır; üzerinde bi
rer kömürcü, kaynakcı, kalaycı, bakkal, ma
nav ve iki dökümcü dükkanı vardır. Piripa
şa Hamamı sokağı, Piripaşa Harmanı sokağı, 
Kumbarahane · caddesi ile birer kavuşağı 
vardır (Haziran 1961). 

Hakkı Göktürk 

BOGAÇA VE KAHt BAHŞİŞİ (Yeniçeri 
Seğirdim Ustalarının) - Boğaca, yufkadan 
yapılan böreğin ikizi ve doğrudan hamurdan 
yapılır fırında pişirilir börek; kahi de boğa

. çanın tava~a pişirilen nev'i; Yeniçeri Ocağı-
nın 'Seğirdim Ustaları arasında aşcı bulunan
ların (B.: Yeniçeri Ocağı, Yeniçeriler; Seğir
dim Ustaları) her albayda bir iki neferi sa
kal bırakırdı, ve ocakdan çırağ edilerek ya 
İstanbul çarşılarından birinde bir dükkan ge
diği bularak İstanbulda, yahud gideceği her 
hangi bir beldede, ihtisasına göre aşçılık, bö-
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rekcilik ile s~rhest esnaf hayatına atılırdı; bu 
münasebetle, ve atılacakları serbest iş haya
tında 5€rmaye edınmeleri maksadı ile, bir 
ocak an'anesi ol~rak, dua merasimi ile sakal 
salıverdikleri gün, bu ikı nefer yeniçeri aşçı 
adına, kışla fırınlarında ve·. mutfaklarında 

gaayet bol mikdarda boğaça ve ka:hi yapılır' 
ve tabla tabla padi.şahdan. b_aşlanarak bütün 
devlet erkanına gönderilir, ve .bu yol ile ser
mayelik bahşiş toplanırdı. 

Giderek bu an'ane sıli _istimal edilnıiş, bo- · 
ğaça ve kahi dağıtılması ·ve karşılığinda bah
şiş toplanması İstanbul çı;ı.rşıfarının bütün es, 
nafma teşmil ,edilmiş, bahşiş, bir nevi haraç 
halini. almış, Yeniçeri Ocağının şerefi· askeri
sini lekeleyen zelil.. mübtezel bit iş olmuşdu. 
Hicri 1206 (miladi. 1791-1792) senesinde 
(Üçüncü Sultan Seılm devri) bti adet -lağve
dildi; boğaca ve kahi dağıtma zamanında yal
nız padişah ile devlet ve saray erkanına ve 
bir de Yeniçeri Qcağınin büyük rütbeli za
bitlerine bahşişlik birer tava kahi gönderil
mesine izin verildi, padişahın ki 1500 kuruş 
ohnak üzere verilecek bahşışlerin ınikdarlai'ı 
da bir ocak mzamı olarak . tesbit edildi, ki 
bahşiş yelq1n-ı.ı, çırağ ediİecek iki . n~fer aşcı . 
seğirdim ustasının yüzlerini güldürecek bir 
yekuna yükseliyordu. 

Bibl.: Cevciet Paş:a,, Tarih, V. 

BOĞASI - Astarlık seyrek dokunmuş 
bez (Türk lugatı); dil bilgini Hüseyin Ka
zım Bey bu keliınenin aslını ispanyolca «Bo
caci = Bokaci» olarak gösteriyor. M. · Zeki 

. Pakalın «Osman,lı Tarih Deyimleri ve Te
rimleri» adlı eserinde şunları yazıyor: 
· «Amerikan bezine benziyen ve k~pu~ be
ziq.i de andıran bir nevi bez; pamuk ipliğin
,den dokunurdu. Lehçei Osm~nide <'<bir nevi 
astarlık seyrek bez;. iplikleri fitil fitil bir· 
nevi bohça» suretinde izah olunmuşdur. Taş-. 
ralarda dokunup İstanbula getirjlen. bu bez- . · 
ler bir ~amanlar Fazlı Paşa Sarayı _arkasın
daki beş dükkanda niiislüman, ustalar tara
fından boyanır ve tokmakla perdah edilirdi. 
Aslında astarlık olaıi boğasinın boyanmamış 
beyazınin kefen olarak ,da kuıianıldığı .on 
altıncı asır müverrihlerinden Selanikli Mus
tafa · Efendinin tarihinde görüldü. isparta · ve 
Denizli taraflarında bu türlü bez şimdi bile 
_dokumaktadır» (M. Z. Pakalın). 

Bilhassa, eski sandık eşyamız arasında 

çok önemli bir yer tutan boğçaların astarları 

istisnasız boğasıdan olurdu (B.: Boğça; 

Yağlıkcılar). 

Evliya Çelebi1 onyedinci asır ortasın~ 

da İstanbul esnafmdan bahsederken «esnafı 
bezzazanı bogasıciyan»'ı 40 karha.ne (dük
kan ?) ve 100 nefer olarak . gösteriyor ve»
Tekfiiri, ~üruci, Hatayi v-e Şami bezler» sat-· 
dıklarını kaydediyor. Ayrıca 500 dükkan. 

· bezci esnafının da Serfiçe, Trabzon, İstan~ · 
bul bezleri ve astar . bezleri sattıklarını, ve 
esnaf alayında bez dokuyor geçdik.lerini söy.,. 
lüyor. Boğasıcılar Büyük kapalı Çarşı esna-· 
fmdan idiler. · 

BOGAZ - Türkce isini; «biı;- şeyin bo
ğulmuş dar yeri, boğuk 'tarafı; insan vücu
dunda boyun'un . üst_ tarafı, gırtlağın ağzı; 

.. denizin iki kara ara_sııida sıkışmış yeri; . dağ
lar arasında geç!d yeri»· (Hüseyin .Kazım,. 

Büyük Türk. L:ılgatıl. 
İnsan vücudundaki _boğaz, lstanbuluiı 

halk ağzı deyimlerde ,ve büyü~ şehrin külha-· 
nileri ağzında g.eni.ş bir kıymet almış, me
cazi manalarla ·, sohbet arasında çek geçe~: 
'bir kelimedir. 

Yeni _güne yeni rızıkla yaşayan tabaka; 
vı: yeni gününe bazan o yeni rızkı da t~min 
edemeyen ha.berduşlar günlük hayatını k:sa
ca «Boğaz kavgas)» diye topiar; bu deyim ay
nı kaygu'da olmayanların ağzında da «mai~et 
gaailesi, geçim derki, iş güç» manalarında 

kullanılır. · 
· Her eline geçeni · yiyene, . durmadan yiye

. c,ek bir şey arayana «Pispoğa:z;» denilir { ff:-ur 
ile kanşdırma~alı; B.: Öbur) . 

Daima en leziz yiyecek n,addeleriııi, her. 
şeyin en iyisini, turfanda şeyleri seçiı::ı alına~ 
smı bilene de «Boğazına düşkµrt» denilir; bu 
deyimden de asla cok yiyicilik, oburluk an-:
l~şılmaz; Hüseyin Kazim Bey bu, deyimı·Bü~ 

. yük Türk· lfıgatında tek mana- ile «pis' boğaz» 
diye gösteriyor ki fahiş hat~dır; bu· manada 
kullananlar rahinetli ustadm hatasına düşen
lerdir. 

Boğ·azlı, «çok yiyen~ iştihalı», dikkat _et; 
. melidir, «boğazlı» obur demek değildir, ek~ 
seriya gençler hakkında kullanılır; misal: 

- O zaman gencim, boğazlıyım, yemin 
sana, bir övünde bir has okka ekmekden,. 
fırda artm~zdı .. 

. ,., Bir mahalle konuşm_ası, dul kadın ye~ 
tiskin oğlu ve ona hizmetle müftehir: 

, - İki arkadaşı g4:ldi,. boğazlı gençler: 
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.maşallah Ahmedciğimle bir _tepsi böreği te
mizleyiverdiler ... 

~• Oğlunu oburlukla ittiharo eden bir peh
livan babasına: 

- Yo!. çocuğa haksızlık etme, pehlivan 
dediğin ·boğazlı olur. 

Boğazsız, «az yiyen, iştihasız», bu da ek
seriya çc;ıcuklar ve gençler hakkında, ve he
men daima şikayet, derd yanma yolunda 
kullanılır; misal: 

- Ahmedciğim kalıbına bakma, boğaz
sızciır,. üç kalem pırzolayı zör yediririm ... 

-Boğazı açılmak, «iştihasız iken iştihası 

yerine gelmek; misal:· · 
. Allah. ra·zı . olsun şu doktordan, bir ilaç 
verdi, benim oğlanın boğazı açıldı; benzi saz 
gil:>iydi, · biraz. renk geldi, can geldi be ... 

Boğazına durmak, «yemek yerken· her 
hangi bir sebeble tıkanmak; misal: · 

Gaayet -hızlı yemek yiyene: - Yavas .be 
kardeşim arkandan kovalayan mı yar? B~ğa:
zına duracak be!.. . · · _ 

Fakat ekseriya, bir hak gasbı karsısında · 
• • i .. ol ' 

bilfiil yemek ile ilgisi olmayarak, gaasıba 
karşı inkisar beddua yerinde kullanılır; ·mi-
saller: ' 

- Yetim hakkıdır, yijenin 'boğazında 
durur! .. 

* · Yalın ayak, üstü başı lime lime renc
ber, şu kadar ay bağçesinde . çalışdığı lüks 
-villa sahibi vurguncu türedi zenginden bi
rikmiş ücretini alır iken ·bir çırpıda yüz li-
rası kesilriıişdir: · 

.:_ Benim yüz kağıdımı kesme beJ~ !. o pa
ra da benim alın terim, köydeki karımın, ·ev~ 
!adlarımın hakkı var, boğazında durur se

• 1 
nın ... 

Hüseyin Kazım Bey bu deyimin mecazi 
karşılığı için. «bir şeye yar~mamak, fayda 
vermemek» diyor; fakat · vukarıdaki misalle
rimiz de aydın .gösterir ki: mecazi manasında 
s&dece fayd~ızlık değil, akla gelmeyecek -
bir felaketin de muhatab üstü.ne yorulması 
vardır. · · · · · 

Boğazdan geçmem.ek; yeri can evinde 
olan sevgicİiğinderi ayrı düşın.üş kişinin hali, 
ki bir nefis kaygusu olan yeın.ekde ve icmek
de dahi, bir an hatırdan çık~ad.ığı ifad~ için 
kullanılır ; 

Bildim kötü alamet 

Pi:iskülüm kopdü fesden 

Bülbül ınisal şakıyan 
Yarim uçtu kafesden 

Noldu va'di sadakat 
Sana bunca emeğim 
Ah iderseiıı vürekden 

. . ' 
Sürünürsün meleğim . 

Değil baklava börek 

Bir lokma -biı' fırdacık 
Geçıniy!)r Boğazımdan 

A bıçkm zalim '·kaçık .. 
(Ali Çaıuiç Ağa) 

Düşe~·sc yarinden ayrı . bir. kiş_i 

Boğa.zdaıı ııe geı;:.er, yahşidir işi. 

? 

Hüseyin Kazım Bey bu deyim için: «yal
nız yemeye kıyamamak, yemekden sevilen 
bir. adama ayırıp saklamak» diye bir izahda 
bulunuyor. Bizce bu, günlük muhabbetli ha-

. :yatda yapıla gelen basit bir işdir; «Boğaz-· 
dan .geçmemek» deyiminde ne yen;ıek ayır
mak, ve ne de, · bir sevgili tahatturu ile, ye
meği yememek, yahud güçlükle yemek ma~ 
nası vardır; -kasıd, hicran ~teşi tadılmış' sev
gilin.in her an hatırda okluğunu .ifadedir. 

Boğaza basmak:; «bir kişiye bir iş-i, neye 
dayanırsa dayansın, tez elden ~e tazyik ile 
yapdırmak»; misaller: 

Biti kahvehanede anlatır· : . . 
- Bu gün git, yarın gel.. nezaketden an

lamaz herif, dün kafam attı, Beyim dedim, 
bir. sözünle -ben sana elden vermişim o p~ra

. Y,1, vallahi de. billahi de almadan gitin,em de-
dim, boğazına basqım aldım... . 

* - Bakma b1=nim mazlum durduğuma .. 
ben hakkımı adamın boğazına basa basa alı
pıµ ! .. 

Bir de «Sık boğaz etmek» deyimi vardır, 
ayni manadadır; şu fark ile ki, boğazına bas
mak'da, mü.hatab ekseriya' uzak· aşina, hatta -
yab:focı, «sık boğaz etme» de 'ise dost, arka
daş, yakın, ana, baba, evladdır; misaller: 

. Delikanlı, kendisine bir · iş bulmayı vaad 
· eden hamiyi bir an :evvel yerleştirilmesi için 
_ sık sık ziyaret eder: · 

-'-- Oğlum, beni sık boğaz etmeki seni 
iyice bir yere yerleştir~yim .. ': 

* Komşu kadın konuşur: 
- Haylaz oğlan her sabah babasını sık

boğaz eder, beş on kağıd koparıp doğru kah-
. veye· vider, kumara.. · 

Yabancıya karşı da. kullanılır; ineniur· 
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aceleci iş sahibine: 

- Sıkboğaz etmeyin efendim, sizin işi

nizi yapıyorum işte ... 
Boğaza kadar; «çok~ hadsiz hesapsız», he

men daima kötülükler hakkında kullanılır: 

Herif boğazına kadar levs içinde 
Pis karı yüzünden bozazuna kadar borea 

girdim ... 
Boğaz derdi, boğaz derdine düşmek; 

«geçim meşgalesi»; misal: 
- Boğaz derdinden eş dost arayub ha

tır sormaya, sohbete vakıt kalıyor mu? 
Hüseyin Kazım Bey «Büyük Türk Liı.

gatı»nda sadece: «yemek ve içmekden . baş
ka bir şey düşünmemek, pis boğazlık, obur
luk etmek» diyor, ve Naimadan, Girid Cen
gi sırasında Venediklilerin ÇanaJckale boğa

zını abluka ettiği sırada devlet erkanın ha
lini tasvir yolunda şu cümlesini alıyor: «Bu 
esnalarda kıraz faslı olmağla ayan ve erkan 
Boğaz muhasarası kaydını unutub boğaz der
dine düşdüler», 

Boğaz Cengi; Hüseyin Kazını Bey «Obur
luk, pis boğazlık» diyor; bu deyimin Obur
luk ile de, pis boğazlık ile de ilgisi yokdur; 
yemeğin bir sini etrafına dizilerek ayıiı sa
hana el uzatıl~p yenildiği devirde, efradı 

kalabalık bir aile sofrasında, veya bir ziya
fetde, sofradakilerin, sahanda yemek bitip 
aç kalmamak için, lafa sohbete , dalmayarak 
lokma atışdırmasıdır. Pek nazlı, çıtıpıtı, bo
ğazsızlar hariç böyle sofralarda, pis boğaz
lıkla hiç ilgili olinayarak herkes boğaz cen
gine dalardı. O eski sofralar kalmadığı ·hal
de zamanımıza kadar yaşamış bir deyimdir; 
bir aile veya ziyafet sofrasında: 

- Şimdi boğaz cengi var beyler! .. 
- Haydı bakalım boğaz cengine çocuk-

lar ! . . denilir. 
Her duyulanın, görülenin söylenmemesi 

gerekdiği yolunda «Boğaz dokuz boğumdur» 
denilir; aksi de: « boş boğazlık» dır; misal: 

- Be adam, sen yapı kalfasısın, nene 
gerek senin siyaset, particilik, hadi partiye 
girdin, tut dilini, boğaz dokuz boğumdur 

demişler ... 
* - Yahu .. senin oğlanı bugünlerde hep 

karakolda görüyorum ... 
--,- Sorma.. geçenlerde bir köşk soyuldu, 

Ali kahvede bir hırsızı gördüm demiş, gör
müş mü atmış mı bilmem .. şimdi yakalanan 
şübheli adamları ona gösterip bu muydu di-

ye soruyorlarmış ... 
- Desene boşboğazlığının cezasını çeki

yor ... 
Boğaz tokluğuna; mecazen menfaati, 

karı gaayet kıt, ancak sermayesini kurtarır 
iş; ancak yol maı;ırafını karşılar az yevm~ye, 
maaş; misaller: 

- İşler nasıl? 
- Bu aylar boğaz tokluğuna çalışıyo-

ruz .. 

na). 

* - Mahdum beyin maaşı kaç? 
- Sorma.. boğazı tokluğuna çalışıyor ... 
(B. : Boğazı tokluğuna, Boğaz tokluğu~ 

BOGAZ - (B.: Boğaziçi; İstanbul Bo
ğazı). 

BOĞAZI ATLAMA İSTASYONU; BO
GAZ "ÜZERİNDE HAV Al ELEKTRİK HAT
TI ~ Halen Boğaz içinden geçenler, biri 
Anadolu yakasında Kandilli sırtlarında, di
ğeri Rumeli yakasında Arnavudköyü sırtla-· 
rında iki muazzam demir pilon, v~ bu pilon- · 
lar arasına gerilmiş, Boğazı havadan aşan 
el~ik telleri görurler. İstanbul şehrinin 
elektrik cereyanının yüzde. seksenini Ana.do
ludan temin eden bu tesis hakkında aşağı
daki derl_i toplu bilgiyi 19 eylfil 1959 tarihli 
Cumhuriyet gazetesinden alıyoruz: 

«Şehrin süratle artan enerji ihtiyacını 

temin -için Arnavutköy ile Kandilli sırtlan
na pilon'lar vasJıtasiyle kurulan ~<Boğazı At
lama İstasyonu» hakkında dün Etibank Alıriı 
Satım M.üdürü Sadi Başak ve Şebeke Tesis 
Müdürü Y. Müh. Münir Tanyeloğlu tarafın

dan basına etraflı izahat verilmiştir. 
« Halen Çatalağzı, Sarıyar ve Tunçbi

lek santralları şehrimizin elektrik enerjisi
nin yüzde 40 ını temin etmekte ve bu enerji 
muhtelif kablolar vasıtasile 35 bin volt ola
rak Boğazın Anadolu yakasından Rumeli ya
kasına deniz altından geçirilmektedir. 

«Ancak bu şekil· enerji nakli mahzurlar 
arzetmektedir. Kabloları gemiler taramakta, 
izolasyon arıza arzetmektedir. Bunun önüne 
geçmek için hem daha ucuz hem. daha emin 
bir vasıta olarak Boğazın havadan aşılması 
düşünülmüştür. 

«Verilen malumata göre kurulan iki pi
lon arasında 6 adet 154 bin voltluk cereyan 
nakli ve iki adet toprak hattı bulunacaktır. 

Pilon'lar arası mesafe 1600 metredir ve her 
pilonun yerden yüksekliği 112 · metredir. Me-
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sina Boğazında yapılan aynı tesisin uzunlu
ğu 3 kilometreyi mütecavizdir. 

« Tellerin kutru :33 milimetre olacak ve 
Boğazın ortasında deniz sathından asgari 59 
metre yükseklikte olacaktır. Bu açıdan ingi
liz trans~tlantiği «Queen Mary» den başka 
bütün gemiler geçebilecektir. Pilonların bu~ 
lunduğu noktada . teller deniz sathından 195 
metre irtifada olacaktır. 

«Teller çekildikten sonra İstanbul cere
yanının yüzde sekseni Anadoludan verilmiş 
olacaktır. Beher pilona 160 daireli bir apartı
manın inşasına yetecek 158 ton çelik ve 9 
ton civata sarfedilmiştir. İki ay ve 3 haftada 
tamamlanan bu iş için, Silahtarağaya kadar 
olan uzatma dahil 24 milyon lira gitmiştir 

İnşaatı Etibank yapmaktadır. 
« Nakillerin gerilemesi için kilavuz tel

lerin bağlanmasına 25 eylulde başlanacak ve 
saat 12-14 arası tamamlanacaktır; 

«Gerilecek 8 tel olduğuna göre bu ameli
ye 6 hafta zarfında 8 defa tekrar edilecek 
ve her defasında alakadarlara radyo ve ga
zeteler vasıtasiyle üç gün evvelden ilan edi
lecektir. Bu müddet içinde Boğazda seferler 
duracaktır. · 

«Amerikadan 60 bin dolara getirilen bir 
makine ile gerilecek olan tellerin mecmu 
ağırlığı 66 tondur ve rüzgarın tesirine bu ağır 
lık 100 tona kadar çıkabilecektir. 

«Uçakların selameti için gece pilonların 
üzerinde kırmızı ışık yakılacaktır. 

«Bu inşaatta her türlü emniyet tedbiri 
alınmıştır. Teller kopup düştüğü takdirde 
cereyan otomatik olarak kesilecektir. 

«1CA yardımından istifade ile yapılan b11 
inşaat tamamen Türlt personel tarafından 

vücude getirilmiştir. Tellerin bir sahilden di
ğerine naklinde bahriye vesaitinden · istifade 
edilecektir» (Cumhuriyet gazetesi). 

Tellerin Boğaz üzerine gerilmesi kolay 
olmamış, ilk teşebbüs muvaffakiyetsizlik ile 
neticelenmişdir; aşağıdaki satırları da 26 ey
lul 1959 tarihli Cumhuriyet gazetesinden alı
yoruz,· bu yazı gazetede Vedad Etensel'in im
zası ile çıkmışdır 

«İstanbul Boğazı, dün ilk defa olarak 5 
saat müddetle bütün deniz vasıtalarına ka
patılmış, ne Karadenizden Marniaraya ne de 
Marmara istikametinden Karadenize bir 
sandalın dahi geçmesine müsaade edilme
miştir. 

BOOA.ZI ATLAMA İS'l'ASYONU 

«Etibank tarafından Kandilli ile Bebek 
sırtlarındaki kulelere çekilecek 3 kilometre 
uzunluğundaki cereyan geçirmeye mahsus
klavuz teli, bir gece evvelinden kablo halin
de denizin dibine döşenmiş ve dün de öğle
den sonra deniz trafiği tatil edilerek çekme 
makineleriyle havaya kaldırılmak istenmiş

tir. 
«Bir saatten fazla · çekme makineleri· 

durmadan çalıştırılmışsa da klavuz telini de
nizin dibinden kurtarmak mümkün olama
mıştır. 

«İşin tehlikeye girdiğini sezen ilgililer, 
derhal Dalgıç Okulu Kumandanı Albay Ve
dat Doraya haber vererek Donanmanın yar
dımını istemişlerdir. Denizlerdeki batık ve 
kurtarmalarda ihtisası bulunan Albay Dora, 
derhal «Ağ» gemisi ve yanındaki mayin botu 
ile vak'a mahalline gelmiş o da kurtarmaya 
iştirak etmiştir. 

«Bütün ekiplerin yaptığı çıkartma· ame
liyesi 5 saat devam etmesine rağmen, klavuz 
telin bir kayaya sarılması sebebiyle isteni
len netice elde edilememiş ve nihayet deni
zin dibindeki klavuz teli ek yerinden kesile
rek tel iki sahilde birden toplatırıimıştır. 

«Boğazın iki saat olarak kapatılacağı ev
velden ilan edilmesine rağmen çalışma 5 sa
at devam etmiş ve bu sebeple Boğazın her 
iki tarafında 300 den fazla- motor ve mavna, 
büyük ve küçük tonajda olmak üzere 20 ge
mi ile 100 den fazla sandal trafiğin açılması
nı beklemiştir. 

«Çıkartma ameliyesi sırasında her iki 
sahile toplanan 2-3 bin meraklı, denizin di
bindeki telin nasıl havaya kaldırılacağını me- . 
rakla takip etmiş ve hazan da, çekme makine
lerinin arıza yapacağını düşünerek korkulu 
dakikalar geçirmiştir. Bu arada bir de ka
za olmuş, gerilme sırasında Arnavutköy kıs
mındaki Şahmerdanın direği kırılarak yolun 
kenarına dµşmüştür. 

«Telin kesilerek toplanması sırasında, 

deniz trafiğinden başka bir müddet kara tra
fiği de kapanmış ve nakil vasıtalarını bek
letmek mecburiyeti hasıl olmuştur. Deniz 
altından k!avuz tel geçirme sisteminin iyi· 
netice vermediğini söyleyen ilgililer, önü
müzdeki salı günü başka sisetmle çalışacak
larını, Anadolu sahili tarafından teli Ankraj'a 
alıp gemi ile deniz üstünden geçirip havaya 
kaldıracaklarını söy !emişlerdir. 
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<<Yeni sistem salı gunu 
tatbik edileceğinden, 29 
eylul salı gününe kadar 
Boğazdan geçiş serbest bı
rakılmıştır» (Ctımhtıriyet 

gazetesi). 
İkinci sistem muvaffak 

olmuş, ve 8 tel· fasılalarla 
birer birer çekilip gerile
rek tesis tamamlanmısdır. 

ly 

,,ı , 
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BoGAZIN ·ESKİ KALE 
VE TABYALARI -:-· İs
tanbul Boğazının . zamanı
mızdaki tahkimatı ve mü~ 
dafaa sistemi, devletimizin 
ve· ordumuzun askeri sır

larından dır, · temiz vatan 
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Boğazın eski kale ve tabyaları 

evladı, askerlik· hizmeti ile oralarda görevh 
olmadıkça bu konuda en küçük bir şey dahi 
öğrenmek istemez. 

Bu: ansiklopedi artık hiç ,bir kıymeti as
keriyesi kalmamış olan Boğazın eski , kale ve · 

.. Türkler Eogaziçini ilk 
gördükleri · sırada, kendi 
muazzam beldelerinin 
cok · kuvvetlikale du; . . . 

( fndrMya 

varla içine sığınmış olan bizanslıların, 

bu su geç'idini korumak için, en küçük bir 
_endişe duymamışlardı. Karadenizin bütün 
güney kıyısına sahih olan bu imparatorluk 
için bu denizden gelecek her hangi bir teh-
like asla tasavvur edilemezdi. Karade:nize 
çıkmış_ olan · cenevizlilerdir ki; küçük müs
temlikelerinde kalecikler inşa etmişler ve bu 
arada bir kale de, Anadolu Kavağının arka~ 
sındaki tepede , ya:pmışlardı; türkler bu ·kale
yi de metruk, bir harabe halinde buldular. 

İsüı'nbulun fethinden evvel, karşı Rumeli 
.Yakasına emin bir geçici. iskelesi ol~rak Yıl
dırıın Bayazıdm eliyle, Boğaziçinde ilk büyük · 
ka}e ~larak Giizelce 'Hisar/Anadolu Hisarı 
yapıldı (B. : Anadolu Hisarı) . 

Fatih Sultan Mehmed · İstanbul muhasa
rasına hazırlanır·. ıken Yıldırımın k;alesini 
azıcık tahkim tamir ettirdi ve karşısına Boğa
zın ikinci tü:rk kalesinin, Boğazkesen kalesini 
(Rumeİi Hisarını) · yapdı, ve I{aradenizin 
muhteşem su yolunu Kostantiniyyeye kapa
mış oldu · (B.: Boğaz kesen kalesi). 

İstanbulun fethinden sonra bütün Kara
deniz yalısın türkiyeye ilhakı, ve• bu ar~da . 
Kırımın da,Türkiyeye bağlı bir hanlık hali-
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ıie ·konıilması o kadar sür'atli;! tahakkuk ·et
ti · ki, onbe§inci asrin ortas111dari onyedinci 
asrın ortalarına kadar Osınanlı tmparatorlu
ğu da Boğazın tahkimini düşünıned~ öyle ki 
Güzelce· Hisar· ve Boğazkesen kalesi dizdar
lığı_ ve muhafız neferliğ•i bir geri hizmet, de
vamlı dinlenme yeri oldu., 

On yedinci asır ortalarına doğı;ü, Dör- • 
düncü Sultan Murad zamanında kazak kor
sanlarının Boğazdan girerek Yeniköye kadar 
gelmesi. ve bu köyü basıb yağma etmesi, fe
tihden jki asır sonra Osmanlı · Devletini yu
karı Boğazda yeni kaleler inşa ederek bazı 
müdafaa tertibleri. almağa sevk ~tti, Sultan 
Murad, Bağdadcık ve Revancık adları ile yu-
karı Boğazda\ iki kale yapdırdı (B. :_ Boğaziçi 
ka:zak korsanlar Vak'ası; Murad IV). Fakat 
bu tahkimat, bir. daha görülmeyecek · olan · 
korsan· tecavüzü ihtimaline karşı, askeri ol
makdan ziyade inzibatı bir tedbirdi. 

Tilrkiyenin _Boğazda cicidi endişelerle 
askeri tahkimata başlaması, on sekizinci asır
da Rusyanın sür;atle büyüyüp ve kuvvetlen
mesi, ve milletler arası akdedilmiş siyasi an-_ 
laşm,alarla Karaden:i.zde bir 'donanma ·bulun
durmak hakkıni. alması üzerine oldu: 

Boğazın Dördüncü Murad zamamnda 
yapılan kalelerle inzibati mahiy-etde tahkimi 
hatıraları ve o asırda Anadolu ve Rumeli Hi- · 
sarlarmın durumıi1 bu ·padişahın muasırı Ev
liya Çelebinin. seyyahatnamesinde şu satırlar 
ile tesbit edilmişdit: 

<CBoğazkesen kalesi - . io5 pare · topu 
var, amnia lehi deryada Bo,ğaza nazır bir te
pede i.çine ·adem sığar balyemez ve. şayka 
topları var; kale dizdarı ve 300 kadar nefe- · 
rat gece gündüz amade dururlar ; kale için-

. d~ kayalara muttasıl kırlangıç aşiyanı · gibi 
yüz seksen. kadar neferat haneleri vardır. 

«Anadolu Hisarı - Ali, metin, amma kü
çü~dür. İçlııd~ _diidar hanesi, neferat e~leri, 
200 kadar timar sahibi neferi var; lebi der
yada Rumeli His_anna ve Akın ti burnuna na
zır toJ?ları vl:lrdır. 

«Rumeli Kilidülbahir kalesi _:___ Sultan 
MurAdı Rabi inşa etti; lehi dery~da miırab
b~ şekilde metin .bina olup kıbleye· nazır bir 
demir kapusu var. İçinde 60 ad.et neferat _ha
~leri ve Sultan Muradın bir camii iki buğ
day anbarı ve 100 aded büyük küçük topları, -
dizdarı ve 300 neferatı vardır. .. 

· «_Boğazın bir dar yerinde olup karşı Ana-

. dolu kalesi halkı ile davudi sesle birbirl~ri- · 
ne çağırub konuşurlar. 
. «Anadolu Kµidülbahir kalesi - Bu da,~ 
hi Sultaı1 Murad binasıdır; lehi deryada bir 
düz yerde olup murabba şeklinde metin ka_
ledir. Kıbleye· nazır bir demir kapusu var. 
İçinde seksen mıkdar neferat höcreleri, di~~ 
darı ve 300 neferatı, Sultan: 'M~radın bir ca
mii, iki buğday anbarı, 100 aded topl~rı _var, 
cümlesi karşı Rumeli kalesine 've Karadeniz 
Boğazına ntızırdır, her biri onar mil alır bal-
y~mez toplardır». 

Boğazın askeri tahkimatı hakkında mü-. 
verrih Cevdet Paşa kendi adına nisbetle anı
lan tarihinin altıncı cildinde hicJ::i 1210 (mi~ 
ladı 1795 - 1796) yılı vekaayii aras·ında şu 
malumatı veriyor: 

«Bir vakitdenberi j;amir ve. tecdfdine 
. ihtiınaı:tı. olunan Karadeniz Boğaz{ kaleleri
nin bir iyi nıza:ma sokulması 1~zım gelmekle 
Bağdadcık? ve Revancık? ve Rum~li Feneri 
ve Anadolu Feneri ve Garibce ve Büyükli-
man ·Ve Poyraz .Limanı kalelerinin neferiitı 
mevcudesine 500 nefer ilavesiyle. zabitanla 
beraber mecmuu bine tamamlanmış,' ve her 
dokuz nefere bir .. onb.aşı tayin ·olunarak za
bitler ve kayıkcı ve meremmetcilerinden 
başka 160 neferi BağdadcJk kalesinde, ve 160 
neferi Revancık · Kalesinde, 144 neferi Rum.e
li Feneri kalesinde, 102 neferi Garibcede, 59 
neferi Büyüklimanda, ve 1Ş2 neferi Poyraz 
kalesinde ikaamet, ve hepsi topculuğu layı
kı ile' tahsil etdikden başka, işbu yedi kal'aya 
Boğaz Nazırı namiyle bir ağa nasbohındu. 

. Kaptan Paşanın, kendisi İstanbulda yoksa ve
. kili olan Tersane Emininin onbeş · günde bir 
bu ¼.allilere gidüp teftişi nizama rab_tolundu; · 
Boğaz Nazırı ı\.ğaya ,senevi 2500 kuruş ve 
yevmiye 20 çift ekmek, · 4 okka sade yağ, 3 
·okka et, 3 kile arpa; kaleleri~ dizdarlarının 
her birine senevi 600 ·kuruş, kale kethüdala;rı
na ve topeubaşılarına yevmiye . 60 akçe ve 
nef~1;lere yevmiye 50 akçe · tahsis ve tayin 
edilçli. Ve geceleri gemilerin Boğazdan geç
mesi yasak edilerek ·bu hususda mufassal 
bir talimatname tanzim olundu. 

«İstanbul . tarafında bulunan dört kale, 
yani. Rumeli Kavağı, Anadolu kavağı, Yuş'a 
Tabyaşı ve Telli dalyan Tabyası muhafızı 
olarak ötedenberi bostancı neferleri bulunu-· 
yordu (B.: Bostancıl,ai• Ocağı), taliriı ve zab
tu rabtlarına bostaricıbaşı nezaret etmek üze~ 
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re yine onlar da bırakıldı; yalnız bu sefer 
devlet ricalinden bir zat bu kaleler· üzerine 
ayrıca nazır tayın olundu, ki mevaciblerinin 
(üç ayda bir çıkan aylıklarının) dağıtılması
na, yeni efradın alınmasına bostancıbaşı ile 
beraber nezaret edecekdi, 1500 kuruş maaş
la bir de katib tayin olundu, ve bu dört kale 
ve tabyadaki bostancı neferlerinin Levend · 
Çifliğindeki muallim asker gibi yeni usul 
üzere talim görmesi nizama bağlandı. Bu 
dört kale ve tabyadaki bostancı ustaları ka
le dizdarı yerinde olduğundan onlarada se
nevi 600 kuruş maaş bağlandı. Fakat Yuşa 
Tabyasının ustası timarlı olduğundan ona 
maaş bağlanmasına hac~t kalmadı. Bu dört 
kalenin her •birine yevmiye tayin (ekmek) 
bedeli içinde 86 akçe ile birer kethüda, birer 
topcubaşı, 76 akçe ile birer cebecibaşı, 56 ak
çe ile üçer nefer cebhaneci; 2 nefer mehter, 
50 akçe birer katib, Rumelikavağına 66 akçe 
ile 24 nefer top ustası, 5& akçe ile 72 nefer 
topçu, 86 akçe ile bir· nefer kumbaracı ket
hj.idası, 60 akçe ile 8 nefer kumbaracı. hali
fesi, 56 akçe ile 24 nefer kumbaracı, ve Ana
dolu kavağına dahi bu veçhile (yani yevmi
yelerinin mikdarı ayni olmak üzere) 25 top 
ustası, 75 topcu, 1 kumbaracı başı, ve m~iye
tine bir kahya, 10 nefer kumbarıicı halifesi,· 
30 nefer kumbaracı; Yuşa Tabyasına 31 ne
fer top ustası, 93 nefer topcu, 1 kumbaracı 
başı; 1 kahya, 10 kumbaracı halifesi, 30 kum
baracı, Telli Tabyaya 23 top ustası ile 69 top
cu tertip ve tayin olundu». 

Cevdet Paşanın bu notları, bilhassa ef
rad üzerine verdiği rakamlar, bize bilhassa .. 
«Tabya» adını taşıyan kalelerin . büyüklüğü 
hakkında bir fikir vermekdedir. Mesela içi-. 
ne bir bostancı kıt'ası ikaame edilmiş olan 
yukarı Boğazın Rumeli yakasında Yeni ma
hallenin az ötesindeki Telli Tabyaya yeniden· 
92 kişi gönderilmişdir, asgari bir bu kadar da 
bostancı bulunsa bu tabya içinde daimi ola
rak 180 - 200 asker bulunan bir. askeri nok
tadır. 

Tarihimize «kabakcı Vak'ası», veya 
«Vak'ayi Selimiye» diye geçen ve Üçüncü 
Sultan Selimin tahtdan indirilmesi ile biten 
kanlı ihtilal, yeni mzama karşı, bu boğaz ka
lelerind'en Rumeli yakasındal,d kalelere «ya
mak» adı altında alınan yeni gene efradın 

ayaklanması ile l;>aşlamışdı (B.: Boğaz Ya
makları; Büyükdere çayırı yemini). 

---------
BOĞAZIN İLKDEFA OLARAK BO

T-ON DENİZ VASITALARINA KAPATIL
MASI - . (B.: Boğazı Atlama İstasyonu). 

BOĞAZI TOKLUGUNA, B()Ö.AZ TOK
LUĞUNA HİZJ.\,IET - Bir ortaçağ an'anesi, 
yurdumuzun her tarafında ve hatta İstan
bulda hala rastlanır ; bilhassa garıb, kimse
siz çocuklar . ve gençlerin, işsiz, aç ve açıkda 
kalmalarından istifade edilerek, bir yatup 
barınacak yer ve bir de, ekseriya sofra artı
ğı ile karnını doyuracak . bir. lokma bir şey 
karşılığı, aylıksız gündeliksiz çalıştırılması; 

ki istisnasız, beden kuvvetleri azami istismar. 
edilir; erkek çocuklar, büyüdüğü zaman eli
ne dükkan açacak bir sermaye vermek, kız 
çocuklar da çeyizi düzülüp kocaya verilmek 
vadisi ile yıllarca avutulur, oğlan serpilip 
kız da gelinlik çağına geldiğinde, vaidler 
tutulmaz. Oğlan, türlü yollardan aranıp bu
lunan bir töhmet ile kovulur; bu suçlar ara
sında ekseriya evin, konağın besleme veya 
halayıklarından bir kıza karşı aşk ve alaka 
vardır. Kız ise, hemen daima, ailejnn isteme
diği, hayta ve hayırsız dediği semt, mahalle 
delikanlılarından biri, bir genç kayıkcı, . 
arabaci, başka bir kapunun uşağı tarafından 
kandırılır; ve kızın bu kadar yıllık hakkını 
ödememek, yahud bu hakkı azıcık bir para 
ile kapatmak için k~fi bir .sebeb görülür. 

Eski toplum hayatında boğaz tokluğuna 
çalışanlar arasında, bir mahbubun zülüf ke
mendine tutulan kalenderler de pek çok gö-, 
rülmüştür; ki bu gibi vak'alar meddah hi
kayelerinde ek sahneler arasında kullanıl

mışdır, aşağıdaki satırları «Yelkenci Yusuf» 
hikayesinden alıyoruz: 

«Kılçık Reis ki iki aded karamürsel (ge
misi, bir çeşid taka) sahibi olup kumkapu
sunda lebiderya üzere kahvehanesi ittisalin
de cümle müşterileri kayıkcı ve balıkcı şeh
bazanı aşhane dahi anındır. Baş suyuna çor
bası meşhuri afak. olup amma kendisine so-. 
ruldukda:- Akçem esircibaşı piştahtasının ta
mam sayılmış Kılçık Reis kuluyum der Kö
le Sinan nam bir şakirdi vardır ki . simin· 
bazusu esircibaşı damgalı, kendisi aynalı dal
galı ; Y enik~pı Mev levihanesi dedeğanın şu~ 
eranın namdarı cümle aşıkların alemdarı 

Derviş Mustafa bu Köle Sinana alaka eyl~ 
mek ile ol levend aşhanesinde kamil beş se- : 
ne boğaztokluğu deyup hizmetdir ki. .. ». 

Hüseyin Kazım Bey Büyük Türk Lfi,ga-. 



tına: «Boğazı tokluğuna hizmet, parasız pul
suz hizmet, nerede bu bolluk!.» deyimini 
kaydediyor; Sanizade tarihinden de şu cüm
leyi alıyor: «Zuefayi ameleyi heman boğazı 
tokluğuna gibi çalışdırmağı bayağı bi muha
ba adet etmiş olduklarına binaen .... ». 

BOĞAZİÇİ -- Karadeniz ile Marmara 
Denizi arasındaki İstanbul Boğazının, tesbih 
dizisi gibi köyler ve kasabacıklarla donanmış 
yalı boyu ile gerilerindeki yamaçlara, tepe
lere, vadi ve köy - hmancıklara verilmiş 
isimdir; İstanbulun anıldığı anda hatıra ilk 
gelen Boğaziçi olur. 

İstanbul Ansiklopedisinin üzerinde önem
le durması gereken bir maddedir. 

Boğaziçi, tabiat güzelliği bakımından, 

yalnız İstanbulun ye vatanımızın değil, yer
yüzünün en latif ve en şöhretli bir parçası
dır. 

Fetihden zamanımıza kadar, · sahilsaray, 
kasır, yalı, ve lebideryada ev, Boğaziçinde, 

ti.irk mimarisinin en güzel eserleri yapılmış
dır. 

Yalı boyunda ve koyların gerisindeki va
dilerde, zincirleme tepelerde bağ, bağçe, ça-
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yır, koru, en müstesna ve leziz• su kaynak
ları, İstanbul halkının asırlar boyunca taşın
dığı eğlenüb sefa sürdüğü, baş tacı sevgililer
le can sohbetleri ettiği mesireler sıralanmış
dır. 

Denizinin balıkları, voli yerleri, dalyan
ları; bağ ve bağçelerinin meyvaları, . sebze
leri asırlar boyunca şöhret ola gelmişdir. 

Köylerinin bağçıvan ve balıkcı .halkının 
yaşayışı, adetleri, an'aneleri bir büyük şehir 
hayatı bakımından geniş tedkik konusu bir 
al,emdir. 

Asırlar boyunca, her devrin büyükleri
nin ve zenginlerinin mevsiminde, şehir için
deki konaklarından Boğ·aziçindeki yalılarına 
gitmeleri ve yalılardaki hayat, an'a11,e ve ha
tıraları ile son der~ce dikkate değer .. 

Asırlar boyunca Boğaziçi köyleri, İstan
bul Limanına boy boy kayıklarla bağlı kal
mışdır; Bogaziçinin tetkike değ.er bir seyrü 
sefer mzamı olmu§dur. Geçen asır ortaların
da Boğaziçi köy lcrine buharlı gemiler işlet

mek için Şirketi Hayriy.::!~Ün kuruhrıası Bo
ğaziçinin, hem manzarasını, hem günlük ha
ya~ını değişdirmiştir. 

XIX. asırda Boğaziçi manzaralarından 

(Allom'ın gravüründen s. Bozcalı eliyle) 
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Asırlar boyunca, yalılarda, lebideryada 
veya sırtlarda ve tepelerde cihannüma bağ
çe1erde, sayısız mesirelerinde zevkü safa, 
saz ve söz alemleri; geceleri kayıklarla meh
tab seyranları, korularının bülbülleri, zen
gin amatör ve profesyonel balıkcılığı, semt 
semt şöhret olan çileği, mısırı, cevizi, inciri 
ayvası, simidi, böreği, çöreği, paçası, mahal
lebisi, destisi, · küpü, çatması, yemenisi ile 
Boğaziçi, Birinci Cihan Harbinden sonra si
masını öylesine değiştirmiş, kömür depoları, 
benzin ve gaz depoları, tütün ve yağ depo
ları, hara.biye terk edilen, yıktırılan eski ya
lıların yer yer hüzünlü arsaları, o muhteşem 
tabiat güzelliğine asla bağdaşamamış yeni 
beton villaları He dilber siluetinde öyle yara
lar, çentikler açılmışdır ki, mazisinin muh
teşem hatırası ile günümüzün manzarası baş
lı başına, geniş· ve tesbiti çetin· bir konudur. 

Türk İstanbulun en bakir makesi; hiç 
tereddüd etmeden yazabiliriz, Boğaziçi idi. 
Beş asırlık mamur Boğaziçi, türk mimarisi
nin, türk zevkinin katıksız eseri idi. 

<<İstanbul Boğazı» ve «Boğaziçi» isimle
rinin ifade ettikleri mana kıymetlerini ka- · 

rıştırmamalıdır; birincisi, en geniş anlamda 
bu boğazın tümünün adıdır; onun içindir ki 
buranın coğrafyası, jeolojik bünyesi ve su 
rejimi (akıntıları, anaforları) ve siyasi 
ehemmiyeti «İstanbul Boğazı» adı altında 
mütalaa edilmelidir; sınır da daha genişdir, 
mesela İstanbul Boğazı üzerinde, Rumeli ya
kasında «Karibce Köyü», «Rumeli Feneri»; 
Anadolu yakasında «Poyraz köyü» «Anadolu 
Feneri» Boğaziçi çerçivesine alınamaz (B.: 
İstanbul Boğazı). 

Boğaziçinin liman tarafından başlangıcı 

kesin olarak tesbit edilmemişdir. Biz Rume
li yakasında Tophane, Salıpazarı, Fındıklı 
ve Kabataşı, Anadolu yakasında da Harem 
İskelesi ile Salacağı liman çevresi olarak 
goruyoruz; Boğaziçinin her iki kıyıda ilk 

.semtleri Beşiktaş ile Üsküdar kabul edilir 
ise, Limandan yukarı boğaza doğru Boğaziçi 

kasaba ve köyleri, Rumeli yakasında: 1 -
Beşiktaş; 2 - Ortaköy; 3 - Kuru çeşme; 4 -
Arnavudköyü; 5 - Bebek; 6 -:-- Rumelihi
sarı; 7 - Emirgan; 8 - istinye; 9 - Yeni
koy; 10 - Tarabiya; 11 _:__ Kireç burnu; 13 -
Büyükdere; 13 - Sarıyer; 14 - Yenima-

XIX. asırda Boğaziçi manzaralarından 
(Bartlitt'ın gravüründen o. Zeki Çakaloz eliyle) 
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halle; 15 - :ı;tumelikavağı; 

Anadolu yakasında: 1 - Üsküdar; 2 -
Kuzguncuk; 3 - Beylerbeyi; 4 - Çengel
köyü; 5 - Vaniköyü; 6 · - Kandilli; 7 -
Anadoluhlsarı; 8 ~ Kanlıca;. 9 - Çubuklu; 
10 - Paşabağçesi; 11 - Beykoz; 12 - Ana-
dolukavağı. · 

Yukarıda da kaydettik, İstanbul Boğa
zının köyleri oldukları halde yukarı boğazda 
Rumeli yakasında Karibce ve Rumelifene
ri, Anadolu yakasında da Poyraz, Anadolu 
Feneri ve İrva köyleri Boğaziçi sınırları dı
şında- kalırlar. 

Yukarıda kaydettiğimiz köyler arasın

da bazı yerler vardırki müstakilen kendi 
isimleri . ile anılırlar, mesela: Rumelihisarı 

ile Emirgan arasında Baltalimanı, Yeniköy
le Tarabya arasında Kalender, Büyükdere 
ile Sarıyer arasında Mesarburnu, Üsküdarla 
Kuzguncuk arasında Paşalimanı, Kandilli 
ile Anadoluhisarı arasında Küçüksu, Paşa
bağçesi ile Beykoz arasında İncirköyü gibi. 

Eski, Boğaziçi köylerinden bir kaçı da 
zamanımızda yanındaki köyle birleşmiş ve 
onun bir mahallesi haline inkilab etmişdir, 

Boyacı köyü Emirgana, Kefeli.köyü Büyük
dereye, ve Yalıköyü de Beykoza eklenmişdir. 

Tarih kaynaklarımızda ve edebi metin
lerde Boğaziçi notları, bir müdekkikim en 
az yarım asırlık mesaisini alacak kadar zen
gindir; onun içindir ki bu ansiklopedide bü
tün dikkat ve endişemiz, muteber kaynak
lardan iyi bir derleme yapabilmek olmuşdur. 

Türk Ansildopedisinde Boğaziçi - Milli 
kütüphanemizde halen en güvenilir kaynak 
bildiğimiz «Türk Ansiklopedisi» Boğaziçi 
maddesinde şunları yazıyor (Bu mühim ese
rin büyük noksanı, maddelerinin kimlerin . 
kalemlerinden çıkdığını kaydetmemesidir): 

«Boğaziçinin Türk devrindeki tarihi 
1stanbulun fethi ile başlar. Boğaziçi Bizans
lılar zamanında mamur değildi; türkler, bir 
yandan ahali yerleşdii'erek, diğer yandan 
imar hareketlerine girişmek suretiyle Boğa

ziçini şenlendirmişler ve burasını bir eğlen
ce ve sayfiye yeri haline getirmişlerdir. 

«XVII. yüzyılda Don Kazaklarının yağ
macılık hareketlerine maruz kalmışdır; bu 
sebeble adı geçen yüzyılda Boğaziçinin mü
dafaası için tedbirler alınmışdır. Boğaziçinin 
bir eğlence yeri ve sayfiye halini alması da 

.ayni yüz yılda olmuşdur. Başda hanedan 

BOÔ-AZİÇİ 

azası olmak üzer,e, devlet ricali, türk cemi
yetinin kibar sınıfına mensub . kimseler Bo
ğaziçine rağbet ederek buralarda köşkler, ya
lılar ve hayır müesseseleri yaptırdılar ki, b\.i 
faaliyetler müteakib yüz yıllarda daha fazla 
gelişmişdir. 

«Boğaziçinin türkler tarafından i~nı, 
İstanbulun fethinden çok önceleri başlamış
dır (B.: Bey kozda; Gaziyunus Mez·arlığı; 

Beylerbeyi, Namazgah); daha Yıldırım Ba
yazıd devrinde . Anadolu yakasının bazı yer
lerinde yerleşmişlerdir. Ankara savaşından 

bir yıl sonra Boğazdan . geçen İspanyol elçisi 
Clavijo, Anadoluhisarında türklerle karşı

laşmışdı. İstanbulun fethinden sonra Rumeli 
kıyısında da türk nüfusu yerleşıneğe başladı. 
Bunda, padişahların, devlet ricalinin, ilim 
adamlarının ve zengin tüccarların burada 
köşkler, yalılar ve hayır müesseseleri (camj, 
mescid, sibyan mektebi; hayır müesseseleri
ne irad dükkanlar, çarşı hamamları) yaptır
maları mühim amil olmuşdur. 

«Rumeli yakasında Beşiktaş XVI. yüz• 
yıldan itibar.en iskan edilmeğe başlanmış ve 
XVII. yüzyılda büyük bir semt halini almış· 
dır (B.: Beşiktaş). . 

«Ortaköy, Kumçeşme ve Arnavudköyü 
semtlerinin türkleşmesi tedrici suretde ol

muşdur? XVII. yüzyılda Ortaköy ve Arı1a·. 

vudköyü halkının hemen hepsini azınlık 

unsurları teşkil ediyor idi (Bu madde içinde 
Evliya Çelebi'den nakledilen satırlara ba
kınız). 

«XVI. yüzyılda Rumeli yakasında türk
ler tarafından başlıca iskan edilmiş yerler 
Beşiktaşdan sonra Rumeli hisarı, Yeniköy ve. 
kefeliköy idi. Yeniköy halkını Karadeniz ya
lısı türkleri, Kefeli köyününkini de Kırıı;n 
yarımadasında Kefe'den getirilmiş göçmen
ler teşkil ediyordu. 

«XVII. yüzyılın imar faaliyetleri yeni 
birçok semtlerin doğmasına sebeb olmuşdur: 
Baltalimanı, Emı.rgan, Tarabiya, Rumeli ka• 
vağı, Anadolu kavağı, Vaniköy başda gelir. 

«XVIII. yüzyıl Boğaziçinin altın çağını 

teşkil eder. Bir tarafdan masraflı imar hare~ 
ketleri ile, diğer taraf dan nüfusun fazlalaş• 

ması ile eski semtler daha büyümüş, yenileri 
meydana çıkmış ve Boğaziçinin tarihi çeh
resi . tamamen teşekkül . etmişdir. Azınlık 

unsurları ile meskun bazı semtlerde türk nü• 
fusu artmışdır. 
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Boğaziçinden çizgiler, XIX asır. 
(Allom'un Gravüründen) 

«XIX. yüzyılda da (bu gelişme) devam 
etmiş, Tarabıya ile Büyükdere arasında Ki
reçburnu mahallesi kurulmuşdur {Burada 
İshak Ağanın şah eser çeşmesi bir XVIII. 
asır eseridir; böyle bir çeşmenin . yapıldığı 
ye,rin meskun olmaması imkansızdır)» (Türk 
Ansiklopedisi, cild VII, S. 173-178). 

~ürk Ansiklopedisinde Boğaziçi madde
si, Fetihden sonra tarihi, Boğaziçinde iskan, 
Boğaz içinde ımar, Boğaziçinde nakil vasıta
ları, Edebiyatda Boğaziçi diye küçük serlev
halı bölümlerle yazılmışdır; yukarıdaki satır
lar, ilk iki bölümden çok kısaltılarak almmış
dır. 

l0vliya Çelebi Seyahatnamesinde Boğa
ziçi -··- Millı kütüphanemizde Boğaziçi hak
kında en eski toplu metin Onyedinci asır or
Lu;ında kaleme alınmI§ Evliy[t çeıcbi Scya
hatnam.esinin buraya aid olan yapraklarıdır. 

· Çok renkli ve canlı tasvirleri ile usta bir 
kaleme sahih olan Evliya Çelebinin Boğazi
çi üzerinde , maalesef, buranın şanına layık 
ehemmiyetle durmadığını görüyoruz. Büyük 
nrnharrir, Boğaziçinin üç asır 

evvelki · manzarasını çok daha 
zengi11 nakledebilirdi. Aşağıda
ki satırları «Seyahatname» den 
fılıyoruz: 

«Beşiktaş - Gaayet mamur 
o1ub zamanımızda da mamur ol
tnacladır. Çünki abü h~vası ga
yet latif, 1-ebi deryada vasi fe
zalarda alçak bayırlar üzerine 
kat kat bağlı bağçeli altı bin 
kadar yalı ve evleri muhtevi
dir. Ezcümle kaptan Cafer Paşa, 
kaptan Kasım Paşa yalılarında 

ikişer yüz otj.a, üçer hamam, 
"birer cami vardır. Baba Süley
man Ağa, · Minkaarizade, Azmi-

- ..... , - ' ·-· ... 

zade, Defterdar Emir Paşa, Frenk 
Mustafa Efendi, Hafız Ahmed Pa
şa, Osman Usta, Mütevelli Musta
fa Efendi yalıları dahi meşhurdur. 

«Ali Osmanm has bağçelerin
den Dolmabağçe eskiden küçük 
servili bir bağ idi. Sultan Osınanı 
şehid fermanı .ile bütün donanma 
gemileri sandallar, filikalar, firka
talar, İstanbulun bin kadar kırma 
kayik mavunaları cem olub taşlar 
doldurub önündeki deryaya dök

di..iler, liman gibi bir boğaz iken · dold.urub 
ismine Dolmabağçe denildi. Dörtyüz ar
şın oır büyük meydan olub sahnında Sul
tan_ Osman cirid oynardı. İçinde Sultan Se
l.im Hanın bir kasır ve Havuzu var, başka 
bına yok idi. Burada da ulu serviler vardır. 
Ayrıca üstad bağçıvanı, ikiyüz nefer şehbaz 
bostancıları vardır. Lebi deryası derin olub 
lodos· rüzgarından husule gelecek dalgalar sa
hilini harab etmemesi için meşe ağaçların-

dan istihkam yapılmışdır. . 
«Beşiktaş has bağçesi, Bayazıd Hari as

rında paşa yalısı idi, padişahlara intikal idüb 
bihiştabad bir bağı irem oldu. Katkat mi..'ıte

addid bağçeler ve şahnişinlerle arastedir, fa
kat o kadar vasi değildir (B.: Beşiktaş Sa~ 
hilsarayı). 

«Civankapucubaşı Bağçesi bL· bağı ci-
. narıdır. Kazancıoğlu Bağçesi,. bu da padi;;z.h
Jara intikaal ittiğinden Murad Han Kaya Sul
tana hibe etmisdir. Vacibü.sseyir bfr yalıdır, 
bir fevkaani şadırvan vardır ki dünyada öy·· 
le bir sanatlı fevvare görülmemişdir. Bun-

Boğaziçinden çizgiler, XIX asıı

(Allom'un ·Gravüründen) 
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]ardan başka çehir içinde Kiremitcizade, 
Küçükçavuş vesaire haneleri acib hanelerdir, 
sahibleri ayan ve kibardir. Bu şehrin ehalisi 
gaayet ehli zevkdir, ekseri bağıbanlık . iderek 
gfınagun ehli sünnet elbisesi giyerler, halkı

nın çoğu Anadol.u tarafındandır. 
<<Beşiktaşın hakimleri, şeriat tarafından 

Gçılata mollasınm naibidir. Sübaşısı, lebider
y~S:ında bostancıbaşı~ı, ve Beşiktaş Bağçesi 
ustasıdır. Gaayet mazbut bir şehirdir. 

{<Koca Sinan Paşa Camii, iskeleye yüz adım 
yüksek kubbeli ruşen C!=lmidir. Abbas Ağa 
Camii, nev bina . camiidir. Daha bir çok mes
cidleri vardır. Hayr.eddin Paşa Medresesi na.
mi ile bir medresesi, kırk aded sibyan mek
tebi, bir darülkurası vardir. İskele başın4a 
bir kervau.saray vardır. Çünkü Beşiktaş is
kelesi Rumelinden Anadoluya sevk olunacak 
askerin Üsküdara geçeceği bir bentler iske
ledi;r. 

«Üç hamamı vardır, bundan başka yüz 
doksan .• kadar da saray hamamları vardır. 
Çeşme ve sebilleri de vardır ki suları mi~ali 
ahi zülaldir. 

«Yetmiş kadar dükkanı var. şehrine gö
re dükkan ve çeşmeleri azdır, lakin her hane 
ve bostanda tatlı su kuyuları vardır; hatta 
t.emmuzda Galatanın suyu azaldıkda Beşik" 
taşdan Galataya kayıklarla su taşırlar. Bağ
c,;elerinde surahi dolma kabağı, lahna, ekşi 
dut, ve yalılarında gunagun balıklar meşhur
dur. 

«Me~irele'rinden Yahya.efendi Mesiresi, 
bir dağlık geniş çimenzarda, içine aslaa gü
neş tesir etmez çınar, sakız, selvi, ceviz ağaç
ları ile müzeyyendir. Sarıasma ka
ratavuk, ishak kuşu, ispinoz, flo
rina basdankara, bülbüllerin fer-

• , > 

yad ve nalişleri ehli teferrücün 
canına . can katar. 

«Ortaköy - Eskiden hiristi
yan yatağı imiş; Süleyman Han 
asrında deftei·dar . paşa lebi derya
sında bir cami"bina ettiğinden sa
ir ayan ve kibar dahi yalılar bina 
idüb mamur olmuşdur. Sahili ba
hirde bir derenin iki canibinde 
ikibin üçyüz kadar kat kat yalı, 
bağlı bağçeli saraylardır. 

«Lebi deryadaki yalıları; Bal
tacı Mahmud Paşa, Şekerci yahu-
di, İshak yahudi, Mimar Mustafa, 

Safiye Sultan, Ekmekcizade Ahmed . Paşa, 

Cağaloğlu Mahmud Bey, Kara Hasanoğlu, 

Çelebi Kethuda, Nakkaş Paşa yalıları başlı

calarıdır. Bunlardan başka bir çok yahudi 
haneleri vardır. İkiyüz kadar dükkanı vardır 
ki çoğu meyhanedir. Han, imaret, medresesi 
yok, ama bağ ve bostanları çokdur. Hakimi 
Galata mollasının naibidir. Sübaşısı yeniçeri 
yasakcısı vardır . Bostancıbaşı da hükmeder. 

«Camileri Defterdar paşa Camii, Baltacı 
Mahmud Ağa Mescidi; bir hamamı var, hava
sı gayet güzel; sebil yokdur, ama lebiderya
da Tekeli Mµstafa Paşanın bir aynül hayattan 
nişan virir çeşmesi vardır ki Mimar Sinan 
binasıdır. 

«Kuruçeşme ~ Sahili ayan ve eşraf ya
lılarıdır. İçeri tara,fında bir vasi dere icinde 
bir islam mahallesi, bir cami. bir hamam· var
dır. Bin kadar yahudi hanesi, üç mahalle 
rum evleri vardır .. Yahudilerin üç sinagogu, 
rumların iki kiliseleri ve ikiyüz dükkanı olup 
han, imaret, gayri aşar yokdur. Bağ, bağçesi 
çokdur. Hakimleri Galata mollasının . naibi, 
yeniçeri yasakcısı , sübaşisıdır. Mesiresi yok
dur. 

«Arnavudköyü - Lebi deryada bin kadar 
bağlı bağçeli mamur haneleri vardır, cümlesi 
rum ve yahudiye mahsus olup cami, mescid, 
medrese, imaret yokdiır. Bir küçük hamamı 
vardır. Ekmeği ve peksimedi beyazdır. Yahu
dileri sahibi zevk ve ehlisazdır rum hiris-

, ' 
tiyanların ekseri kavmi !azdır; cemaati müs-
limini gaayet a~dır. Akıntı Burnundan içeri 
bir körfez limanlı yer olmakla kışın bir çok 
gemi kışla. Akıntı Burnu bir kayalı mahal 

Boğaziçiııcleıı çizgiler, XIX. a!:ır 

(Allom'ıın Gra,•iirüıı<len) 
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olduğundan pek muhataralı, gemi imrarında 
çok müşkülat çekilir. Bu mahalde Murad Ha
nın rüzn§.mecisi İbrahim Efendi bir ı;;eşme 
yaptırdı; hakimleri Galata Mollasının 11aibi, 
sübaşı, bostancıbaşısıdır. 

«Buradan bir mikdar ileride Hasan Hali
fe Bağı görülür, halen padişah bağcesidir. Mu
rad 'Han zamanında kul ayaklan;p yeniçeri 
ağası Hasan Haiifeyi paraladılar, bağçesi mı-
rı oldu. · 

«Bebek Bağçesi - Padişahlara ınahsus
dur. Selim Hanı evvelin bir kasrı var ise de 
bağçesi o kadar mamur değildir, ama ulu ser
vileri vardır. Burası da geçilince Deli Hüse• 
yin Paşa bağına varılır, safi sanavber ağacı ile 
müzeyyendir. Kayalar nam mahalle kırk elli 
hane ve Sıdkı efendi Camii vardır; bu cami 
fevkaanidir, altında kayadan bir abizübal ce
reyan eder. Buradan ötesi Rumeli Hısarıdır. 

«Rumeli Hisarı - (Fatihin meşhur kale
si hakkındaki parça alınmadı. B.: Boğazkesen 
kalesi). Kalenin taşra varoşu: Lebi deryada 
dar yerde olup bağsız ve bağçesiz kayalar üze
rinde kat kat bin altmış kadar hanedir. Üç ca
mii, onbir mescidi, yedi mektebi sibyanı, bir 
hamamı, ikiyüz · dükkanı, Durmuş Dede 
Tekkesi namında bir tekkesi, yedi kadar rum 
hanesi vardır. Ayan ve eşrafı yalı sahibi olup 
kış günleri İstanbulda otururlar. Yahudisi 
yok, meyhane ve bozahane dahi bulunmaz. 
Halkı balıkcı, kale neferatı, kayıkcı, sair es
naftır. Dağlar üzel'inde nazirsiz kıraz bağları 
vardır ki hisar kirazı na.mı ile Rum, Areb ve 
Acemde meşhurdur, diyarı acemde adına gül
narı rılm derler, iki kiraz bir dövme riyal 
ağırlığında gelmişdir. 

«Rumeli Hisarının önünden akan şeytan 
akıntısı gaayet şiddetli akar, gôz kapayıp 
açınca bir gemiyi • Kandilli Burnuna kadar 
sürer götürür. Bu akıntı kenarındaki yalılar 

Dizdar, Hacı İsa·, Kara Hasan, Narhcı Hasan 
Efendi, Koska fmncısı Mehmed Efendi, Top
kapulu Mahmud Ağa, Hezarpare Ahmed Pa
şa yalıları. Ziyaretgahları Durmuş Dede Tek
kesi önünde Oğlan Şeyh Kurban İsmail maka
amı; yine o tekkede medfun Şeyh Hasan Za
rifi. 

«İstinye Kasabası - Bin parça gemi alır 
büyük limanı vardır. Kasabada rum ve islam 
karışıkdır. Üç camii, yedi mescidi, bir hama
mı, yirmi dükkanı vardır. Han ve medrese 
yokdur. Bağ ve bağçesi çok, ehalisinin fıkara.-

ları bağçıvan ve balıkcıdır. Kasaba körfez da
hilinde olduğundan havası okadar iyi değildir. 

«Yalıları: M,üftü Yahya Efendi, Yen~çeri 
efendisi Koyunzade, Hadım Ali Ağa, Boşnak 
İsmail Efendi gibi ayan yalıları, Liman bur
nunda bir misafirhanesi vardır; limanı rüz. 
gardan emindir. 

«Yeniköy Kasabası - Burası Sultan Sü
leymanın fermanı ile imar edildiği için Yeni
köy derler. 3000 haneli, bağlı ve bağçeli mü-
zeyyen bir şehirdir. Galata kadısının ııaibi 

hükmünde olup sübaşısı, yeniçeri serdarı, ve 
çavuşu ve yasak.cıla~·ı vardır. Zira halkı cüm
leten Trabzonlu olduklarından kavg,cı insan
dır; fakat gaayet ankaa bezirganlardır. Birer 
Mısır hazinemesine sahih kalyon ve şayka ve 
karamürsel sahibi reisleri vardır. Bu cihetle 
haneleri mamurdur. Üç mahalle islamı ve ye
di mahalle hiristiyan vardır, yahudisi yokdur; 
zaten yahudi bulsalar rumları ve !azları öl
dürürler. Üç camii olup lebi deryada olan 
Kaptan Halil Paşa Camii gaayet şirindir. Ha
cı Ömer hanesi önünde yeniçeri ocağı avcu
ları İstranca Dağlarından avladıkları sığınla
rın; karacaların etini padişah için pasdırma 

yaparlar, evin önündeki çimenzar sofada per
verde ederler; çünkü buraların abü havası 
latifdir. 

«Bir hamamı, bir hanı ve bekar odaları, 
200 kadar dükkanları vardır. Ama bu dük
kanların yüz kadarı lebi deryada peksimetci 
karhaneleridir, zira Karadenize giden gemile
rin kaptanları peksimedi Gala tadan ve bu Ye
niköyden alırlar. Badei nabı harabe.tiler ara
sında makbuldür. Medrese, bedesten gibi ima
retleri yokdur, ama tüfenk endaz askerleri 
çokdur. Zira bir tarihde bayram günü kazak
lar Karadeniz Boğazından üçyüz şayka ile 
gelüp bu beldeden bin adam esir ve beş Mısır 
hazinesi mal ve bir çok zikiymet eşya alup bi
perva diyarlarına gitmişlerdir~ O zamandan
beri bu şehirde yeniçeri ocağından · bir oda 
kolluk bekler, ve her gece bostancıbaşı da ka
yıkla gelüp korur. 

«Tarabiya Kasabası - Bu kasabanın ye
rinde evv.elleri bir balık dalyanı olup ondan 
gayri bir şey yokmuş. ikinci Sultan Selim lehi 
deryada teferrüc ederken bu dalyana uğra
yup gunagun balıklar tutturup orada bulu
nan servi ağaçlarının gölgesinde pişirtip zev
kü safa He ekil buyururlar. Oraya Tarabiye 
namı ile bir kasaba ve zati şahanelerine malı-
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sus pir de çimenzar sofa bina olunması için 
veziri azam Sokollu Mehmed Paşaya ferman 
eder. Bunun üzerine o asırda bina olunup ma
mur olmuşdur. Sonra Murad Han asrında Ye
niköyü rus keferesi basdığında bu Tarabiya
nın kavmi bahadır olmakla :kazak ile cenk 
idüb kafire bir danei hardal bile· vermemişler · 
ise de küffarı duzah karar bu şehri yakub 
berbad eylemişlerdir; henüz imar olunmakta
dır. 800 kadar haneleri vardır. Bir islam ma
hallesi, bir cami, yedi mahalle hiristiyan var
dır. Mezkur dalyan yeri ve ol servili çimen
zar halen gümrükemini Ali Ağanın yalı
sıdır. Bundan azim sarayi ali yokdur. Hama
mı ve başka imareti de yokdur; bağ ve bağ
c;esi çokdur. 

«Büyükdere Kasabası - Bu kasaba dahi 
İkinci_ Sultan Selimin teferrücgahıdır; bir 
dağlık dere içere bina olunmuşdur. Burada 
bir takım çınar, kavak, servi, salkım söğüd ve 
sair ağaçlar vardır ki her biri gökyüzüne eriş
miş ulu ağaçlardır. Zeminine güneş tesir et- . 
mez cilvegahdır. Gunagun çimenzar· sofalar, 
-musalli sofaları, ve nice akar sularla tezyin 
olunmuş bir mesirei dilaradır. 1000 kadar ha
neleri vardır;· bir islam mahallesi, ve yedi 
mahalle de hiristiyan vardır, gemici bağçevan 
evleridir. İskele başında Koca Defterdar Meh
med Paşa Camii vardır. Bir hamamı var, bağ 
ve bağçesi hadden efzundur. 

«Sariyar Kasabası - Lebi deryada 1000 
kadar bağlı bağçeli mamur haneleri olub iki 
mahalle müslim ve yedi mahalle hıristiyanı 

vardır; burada da yahudi yokdur. Bir camii, 
bir mescidi, bir hamamı vardır. Halkının ço
ğu Anadoludan olmakla hep bağçıvandır. 

Rum hıristiyanları da balıkcı, meyhaneci, ge
micilik iderler. Bir vasi dere içere Çelebi So
lak nam bir sahibi tab'ın bir bağçesi vardır 

ki Dördüncü Sultan Murad gördükde: «Ben 
padişah olduğum halde böyle bir ravzai cina
na malik değilim .. » demiş, sahibi de: «Padi
şahıma hibe olsun .. » demişdir. Padişah kabul 
etmeyüp solağa vafir ihsanda bulunmuş: ~<Ba
ğın mamur olsun .. » buyurmuşlardır. Bundan 
maada 7000 bağı vardır, cümle dağları bağ
larla tezyin olunmuşdur. Hisar kırazı namı ile 
meşhur kıraz aslında bu Sarıyarındır. 

«Sarıyar altın madeni, kadimden mulum 
olup Ali Osman devletinde de işletilir idi; 
sonra iradı masrafına yetmediğinden muattal 
ettiler. 

«Rumeli Kilidülbahir Kalesi - Boğazın iki 
yakasındaki kadim kaleler zaman ile harab 
olduğundan Dördüncü Sultan Murad asrında 
Boğazdan içeri kazak girip Yeniköy Tarabiya, 
Büyükdere, Sarıyar kasabalarını vurup yağ
ma ettikleri Murad Hana aksettikde divan ve 
meşveret idüb kaptan Receb Paşanın ve Koz
lulu Ali Ağanın rey ve ted~irleri ile Boğazın 
ağzında iki tarafa kal'alar inşa olunması mü" 
nasib görüldü. Bunun üzerine fermanı şehri
yari sadır olub kalelerin binalarına başlandı, 
bir sene zarfında iki metin kale ikmal olundu. 
Kazak artık Boğaza girmeğe muvaffak ola
mayub kasabalar lufzü amanda kaldılar. Bu 
kaleler Boğazın bir dar yerinde vaki olup 
araları yarım mildir, iki. tarafın halkı davudi 
savt ile birbirlerine çağırıp konuşurlar. 

«Rumeli Kilidülbahir Kalesi lehi deryada 
dört köşe bir binai metin olub kıbleye nazır 

bir demir kapusu vardır; Etrafı 1000 adımdır, 
içinde 60 aded nefer.at haneleri, Sultan Mura
dın bir camii, iki buğday anbarı ve cebehanesi 
ve 100 aded küçük büyük topları ve dizdb.rı 
ve 300 neferatı vardır. Hakimi Galata kadısı
nın naibidir, kaleden hariç de n.eferat hane
leri vardır. Han, hamam, çarşı ve pazarı yok
dur, ama dağlarında bağları çokdur. 

«Fener: Kaleden taşra bir yüksek kule 
üzere bir fanusu azimdir, her- gec,e çırağan 

olub Karadenizdeki gemiler ona bakarak bo
ğazdan içeri girerler. 

«Buraya kadar yazdığımız kasabaların .. 
cümlesi Rumeli tarafında İstanbulun birer 
mahallesidir, aralarında hali arazi yokdur, bi
ri birine muttasıldır. Burada Rumeli kasaba-. 
ları tamam oldu. 

«Oradan kayığa binip Boğaz Hisarından 

karşı Anadolu haki paki olan arzı mukaddese 
ayak basub tahrire cür'et ettik. 

«Anadolu Kilidülbahir Kalesi-Bunu dahi 
Murad Han bina etmişdir, lebi der~ada dört 
köşe bir metin kale olub Kıbleye nazır bir de
mir kapusu vardır, -etrafı 800 adımdır, içinde 
80 mikdarı nefer.at höcreleri vardır. Dizdarı 

ve 300 neferatı, ve Sultan Muradın bir camii 
ve iki buğday anbarı ve 100 aded topları kar
şı Rumeli kalesine ve Karad,eniz Boğazına na
zır her biri onar mil alır balyemez toplardır. 

«Kavak Kasabaşı - Mezkur kalenin ce
n ubunçla lebi deryada bir limanı azimin sa
hilinde 800 haneli bağ ve. bağç.eli serapa müs-
1 im haneleridir. Bir camii, yedi mescidi, bir 
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hamamı, 200 n;ikdan dükkanları ve bekar 
odaları, mektebi sibyam, bir çeşmesarı vardır. 
Suları ahi hayat misaldir. Halkı cümle gemici, 
bağçıvan ve tüccardır, cümlesi Anadoludan
dır; hakimleri Üsküdar kadısının naibi ve ka
le dizdarı.dır. Gece ve gündüz bostancıbaşı ka
yıklar ile gezip hükmeder. Yaz ve kış lima
nından. üçyüz gemi eksik olrriaz. Dağlarının 

kestanesi, ahlat ve armudu meşhurdur. 
«Yoroz Kalesi - Kavak kasabasının şi

malinde, bir şeddadi siyah renk kaledir, için
de 200 kadar islam haneleri ve Yıldırım Ha
nın bir camii vardir; bu kaleyi Yıldırım Han 
fethetmiş bırakmışdır. Fatih Sultan Mehmed 
tamir idüb içine asker koydu; gerçi halen diz
darı ve neferatı yokdt:ir ama bir guhi bala 
üzerinde muhkem kaledir, çevr.esi 2000 adım
dır, ,dört yanı kestane ormanıdır, halkı cüm
le odunculardir Bu kale halkı, Karadenizde 
kazak şaykaları görünse ateş yakub etraf 
köyler-e haber verirler. 

«Yuşa Nebinin kabri; iki saatde çıkılır 
bir tepededir, bir tekkesi ve fukarası vardır; 

o dağın tam tepesinde bir kuyu vardır; suyu 
abi zülaldir. 

«Beykoz Kasabası - Lehi deryadan bağ
lar kenarından gitmek üzere Servi Burnunun 
3000 adım ceunb tarafında, bir lim'anı azimin 
kenarında vakidir; 800 haneli, bağ ve bağçeli 
ma.mur ve müzeyyen bir kasabadır. Camii, 
mescidi, hamamı, mektebi sibyanı vardır. Çar
~ı ve pazarı ulu ağaçlarla müzeyyendir. Cüm
le halkı bağçıvan., oduncu, balıkcıdır. Üskü
dar ka.dılığı hükmündedir; bo~tancıbaşı ve 
_Sultaniye Bağçesi Ustası hakimleridir; abü 
havası latif bir şirin şehirdir. İskelesi önünde 
deryada kılınc balığı dalyanı vardır. 

«Toka.d Bağçesi, Beykoz İskelesinden içe
ri padişahlara_ mahsus saydü şıkar yeridir. 
· «Sultaniye Bağçesi, Beykozun cenubunda 

lebi deryadadır; Bayazıd Han binası bir baği 
cinan misal gülistandır. Öyle servi ağaçları 
vardır ki kehkeşan gibi asümana ser çekmiş
dir. Üçüncü Sultan Murad bu bağçede lebi 
deryada bir kasrı hümayun yaptırmış; zama
nımızda durur; hele· içinde nakışlar ve hay_
vanat tasvirleri o kadar güzel tersim edilmiş
dir ki, şimdiye kadar sahili deryada şiddetli 
havadan bozulması lazım geldiği halde bir 
şeycik olmamışdır; bir bağçe ustası, 70 kadar 
nef.erleri vardır. 

«İncirli - Sultaniye Bağının cenubunda, . 

300 haneli, hep evleri bağçeli; bir camii, bir 
mescidi vardır. Hamamı Hezarpare Ahmed 
Puta sarayındadır. Çarşı pazarı yokdur. 

«Çubuklu Bağçesi - İncirliye muttasıl. 
Bayazıdı Veli şehzadesi Sultan Selimi Trab
zondan getirtip kızub bura şehzadeye sekiz 
çubuk vurınuşdur ki sekiz sene hilafetine işa.0 

rettir. Da.nesi beş dirhem gelir kızılcığı meş
hurdur. 

«Kanlıca Kasabası - Bu kasaba yakın
da mamur olmu~dur. Lebi deryada bağlı ve 
bağçeli 1200 haneli bir dilnişin kasabadır. 
Başlıca yalıları: İbrahim Çelebi yalısı, Emir 
Paşa yalısı, Süleyman Efendi yalısıdır. Lakin 
ta nihayetinde Lonkazade yalısı cümlesinden 
müzeyyendir. ;su şehirde kefere yokdur; yedi 
mahallesi islamdır. 

«İskele başında İskender Paşa Camii meş-· 
hur M.imar Sinan Ağa binasıdır. İki sibyan 
mektebi, küçücük bir hamamı vardır. 

«Anadoluhisarı Kasabası - Lebi deryada, 
Göksunun denize karışdığı mahalde bir kaya 
üzerinde olan Anadolu Hisarı Yıldırım Baya
zıd binasıdır, sonra Fatih Sultan Mehmed ta.
mir etmişdir, şeddadi, metin kaledir, ama.kü
çükdür, çevı;esi 1000 adımdır .. Garba nazır bir 
kapusu vardır; içinde dizdar h&nesi; neferat 
evleri, 200 kadar timar ehli neferi vardır, 

köyleri hep Kocaeli sancağındadır. Kale 
önünde F'atih Sultan Mehmedin bir Camii 
vardır. 

«Hisarın taşra varoşu 1080 hanedir, ama 
azim sarayları, yalıları vardır: Defterdar Ha
lıcızade yalısı, · Mustafa Paşa Sarayı,· Hoca 
Çelebi Sarayı, Kaftancı Ali Çelebi Sarayı, 
Emir Paşa Sarayı. Yalılarının en güzeli Ba
hai Efendinin çinilerle müzeyyen kasrı alisi- -
dir. 

«Bu kasabada aslaa kefere yok, ehalisi · 
hep müslümandır. Kale camiinden başka bir 
kaç mescidi vardır; yedi sibyan mektebi ve 
bir küçük hamamı, 20 eded dükkanları var
dır. Halkı hep ehli zevk, garib dost adamlar
dır. Dağlarında bağları hesabsızdır. 

«Göksu Mesir.esi - Ahi hayat misal bir 
nehirdir ki Alemda.ğlarından cereyan idüp 
gelir; ekseri yerleri Halıcızade bağçeleri, ve 
·un değirmenleridir. Bu nehir üzerinde bir _.· 
tahta köprü vardır. Cüml~ uşşakan kayıklar · 
ile bu nehirden ileri ferahfeza köylere varup 
ağaçlar altında zevkü sohbet iderl~r. Bura
dan ·bir nevi toprak çıkar ki ondan üstad des~ 
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ticiler desti yapai·Iar. Bu kasaba da Üsküdar 
kadısı hükmündedir, ayrıca sübaşısı vardır, 

Bostancıbaşı da muhafazasına dikkat eder.· 
<<Kandilli Hasbağçesi - Göksumm cenu

bi şarkisinde bir bağı ireındir ki Üçüncü Sul
tan Murad binasıdır; Murad Han havasını 
sevdiğinden ekseri burada zevk iderdi. Akın
tı burnunda bir kaya üzerinde müteaddid 
kasırlarla müzeyyen bir bağı cinandır. Ense
si kayalı dağlar olmağla bağları vardır. Bir 
bağçe ustası, 100 neferi vardır. 

«Bunun cenubunda Papas Korusu nam 
mahalli Dördüncü Sultan M~hmed Vani 
Efendiye ihsan etınişdir. 

«Kule Bağçesi - Papas korusuna yakın
dır. Bu bağçeyi KanW1i Sultan Süleyman ma
mur etınişdir; bir kasrı ali ve müzeyyen in
şa etmişdir ki cihannüma.dır; her katında fis
kiyeler ve fevvareler vardır. Sultan Süley
manın bizzat kendi eli ile dikdiği bir de selvi 
ağacı vardır. Bu bağçenin her meyvası, ve bil
hassa inciri meşhurdur. 

«Çengelköyü Kasabası - Lehi deryada 
olup arka tarafı bağli bağçeli korulardır. 

Ehalisinin çoğu rumdur, islamları azdır. La
kin. sarayları, has bağçesi gaayet mükellefdir. · 
Cümle tahtani fevkaani, kagir binalı 3060 ka
dar evleri vardır; sahilinde bir de küçük ca
mii vardır. Çarşısından geçilerek İstavroz 
Bağçesine gitlilir. 

« İstavroz Kasabası - Burası da Üsküdar 
Mollasının hükmünde sübaşılıkdır. Bağ ve 
bağçesi çok bir kasabadır. Camii de vardır. 

«Kuzguncuk Kasabası - Fatih zamanın
da burada Kuzgun Baba nam bir zat sakin 
olduğu için Kuzguncuk demişler; Üsküdar 
kadılığında bir sübaşılıkdır. 

«Kuzguncukdan Nakkaş Paşa Bağçesini 

geçüp Öküz Limanından sonra Kaya Sultan 
sarayı ·ve bağı geçilerek Üsküdar Şehrine gi
dilir>> (Evliya Çelebi Seyahatnamesi, cild I., 
S, 447-469), 

Mevzu dışında bazı tafsilatını çıkararak 

aldığımız yukarıdaki satırlar, on yedinci asır 
ortasındaki Boğaziçinin manzarasını çok 
mübhem çizmektedir. Evliya Çelebinin yu
karda kaydettiği bütün isimleri bu_ ansiklope
dide müstakil maddeler halinde ve tafsilatı 

ile ayrica bulacaksınız; şimdilik Arnavudkö
yü, Anadoluhisarı, ·Anadolu kavağı, Bebek, 
Beşiktaş, Beşiktaş Sahilsarayı, Beylerbeyi, 
Beylerbeyi Sahilsarayı, Beykoz, Beykoz kas-

-----------·-··· ··---·••- .-

rı, Beykoz Dalyanları maddelerine bakınız. 

Fenni llehmed Dedenin Boğazi~i Sahil
namesi - 1715 de vefat etmiş olan bu mevle
vi dervişin, Boğaziçind-e bir yalı odasında otu
ruh denizi ve karşı sahilleri seyrederken ka
leme aldığı bir manzume olub köy isimleri 
ile cinaslı kelime oyunlarından ibaret bir 
eserdir, şiir kıymeti düşük, ve şairin yaşadığı. 
onyedinci asır sonu ile onsekizinci asır başla
rının Boğaziçi manzarası için en küçük bir 
bilgi vermemektedir. Manzum sahilname şu
dur: 
Hep galat sözle geçireli gününü aşıkı zar 
Galata seyrine gitmiş ıneger agyar ile yar 
Kesreti keyf ile clün gice fitili almış 
Deri Mumhaneye varmış seheri mumlannuş 
Hele sekdirme sühaıılerle bugün tavri garib 
Falya vermiş gibi Tophanede yariyle rakib 
Bağlanub kalmış iken zülfi siyeh karında 
Savdu başdan beni ahir Salıpbanııda 
Tutsa uşşak mahaldir kırılnr gibi taref 
Buldu ol gözleri badim ile Fındıklı şeref 
SeııkdH afeti nerm eylemese mil her an 
Hiç tehi mi dayanurdu Kabataşa rindan 

Kalmadı kimsede hiç· nan alacak bir akçe 

Servi kadlerle pür olalı Dolmal:Jağçe 
Tıtı iken sana biramı bedi öğretdiğiçün 

Dilerim hazreti Hakdaıı o beşik-taş olsun 
Oldu dil olmuş iken kaydi cihandan reste 

Ortaköyde yine bir mıiy meyana beste 

Eylemekden o ınehin şahsi _firakiyle savaş 
Gözlerimde kuru-çeşme gibi hiç kalmadı yaş 

Takılur ardına al ile rakiibi na pak 
Arııabucl Karyesine gitmiş ol şuh dellıik 

Yiireli bir güzelin aşkı ile didei ter 
Arnabudköyü akındısı gibi durmaz aker 

Hu çekel' ruhi Hasan Kalfa nevayi meste 
Pişgahmcla okuıulukea Hüseyni beste 

Oldu muhtaç gönül tıflı civanı gayre 
Gitmeyince Bebeğe merdüıni didem seyre 

Fiske tıişiyle eğer ürker ise gülşenden 

Bülbüli zar(~ Kayalar kadar olmaz mesken 
Y aı·i agyıir ideyim deyiı. çü zevrakde kenar 

Topa tutulmuşa clöndürflü ehalii Hisar 
Eşki agyıir deri meygedede oldu revan 
Düşclii Şeytan Akmdısma gıiya rindan 

Gel seninle bulalım saklanarak mahfi mekan 

Baltalinıanı bugün clalgalık ey servirevaıı 

Bizi beylik gam ile itti felek şivende 
Mirgu:ııe vaxalını seyr idelim gülşende 
Rôrgıiı•ııı siteminden oluruz azaclf' 

İçelim yar ile istinye<le tenha ba(le 

. _.,;,, 
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Gelicek ya.de dilin doğrusu derdiıı yeniler 
Tazelerle Yeniköydeki eski demler 
Ya unuttursa nola piri mugaana diri 
O sanemle olan mahfi Tarabya seyri 
Zahidıi gezme sokaklarda tehi sinesine 
Çamurun çünki kuru git Kefeli Karyesiııe 
Gözümün yaşına rahm itmediğiçün yaran 
Bir büyük-dere gibi itmede her dem cereyan 
Biiti aşkıyle tenim olsa dahi zarü nizar 
Yine itmez dili çiçıireye meyi ol sarı-yar 
Kalmadı görmediğin· seyre seza cıiyi safa 
Rumeli Hısnına var seyri tamam et cana 
Oldu rindıina dümen suyu ile vaki key 
Karataş altına mı gitti aceb zevreki mey 
Meyi idiib şem'i izarı içün ol simbere 
Düşdü penanei dil şimdi fenerden fenere 
Oldu kermiyetin ol şıihle zahid çü heva 
Bu bürudetle Soğuksu sana cay olsa seza 
Ah idüb kaameti sevclası ile cananın 
Şimdi başında Kavak-yeli eser yaranııı 
İyşii nôş ile de terk it azacık pafü pôfi 
Sadrı meyhane umur-yeri değildir sôfi 
Kendime yarimi buldum diyerek şenlikde 
Öğiiııiir aşıkı şôride Değirmenlikde 

Def'i gam itmeğe ey şuh ara sen· bir çare 
Var mülôkane yanaş İskelei Hünkare 
Hüsnde öndül alub da bulalım deyu kemal 
Yalıköyünde koşu -itmede her dem etfaI• 
Bir çetin kaı·e sataşdırdı bizi· devrü zeman 
Olclu Beykozlu bir afet ile çeşmim giryan 
Aramam debdebe ü gayreti akraniye 
Saltanattır bana ol şah ile Sultaniye 
Çekdiler sineye İncirlide bintül inebi 
Darısı başıııa ey sürmeli zendost çelebi 
Sav yanından bugün ey şuh aman agyari 
Gel Paşabağçesiııe zevk idelim hünkarı 
Çôbi gam kor mu idi dilde safayi hatır 
Olmasa zevki nihaniye Çubuklu hazır 
Açdı tigi sitemiyle cigerimde yare 
Kanlıcalı yine bir gamzeleri hrinhare 
izni amdır deyi& gitme meleğim değme yere 
Zürefa Körfezi bahşeyledi zenparelere 
Ne reva seyri Hisarda ola yarim mecnun 
Sakiya bana yarımca verüb ana dolu sun 
Firkatiııle şu kadar giryeler ittim cana 
Bir küçük-su görünür eşkime nisbet derya 
Bağnmın yağın eritti beli her etvarı 
Hele Kandillide bir cam ile yıkdını yari 
Ahı zira ki (?) olana dermandır 
Kadızadeliye Vaniköyü pek cesbaııdır 
Lebi derya.deki ayuye mi oldu meftun 
Kuleli Bağçeye bari tab'ı rakibin efzun 
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İşte buldum sana sıillaıınıağa bir özge ın·ahel 
Sözümü dinle rakiba yaluıuz Çeııgel'e gel 
Hasecl ol rinde ki mey nôş ide kaane kaaııe 
O şebi Iıüsn ile Beylerbeyide mirane 
Gıbta ol şalıse olur irdiği dem nevrôzc 
Gide canan ile zevk itmeğe istavriize 
Sattılar dubti zere geldi arabler huncuk 
Sulıtegan zümresine cay olalı Kuzguncuk 
Ko sığırlar gibi yatsuıı uyusun pinbani 
Oldu agyare makar çünki Öküz Linianı 
Kabe toprağı deyi& olsa bile nam aver 
Üsküdardan dahi yekdir bana kôyi dilber 
Şemsi namında zuhur etti bir afet ki aceb 
Şeınsipaşayı mekaı:,. eylediler yaran he11 
Bir şerifin nigehi lutfi ile dünyadc 
Kasri dil ayni ile döndü Şerefabade 
Bakarak ruhlerine eşki rakibin akmış 
Sandılar bağçei hüsıı içre ayazma çıkmış 
Vuslatın gördü kiyas eyleme ey dil elyak 

Havfim oldUl' seni ferdalere yaran salac:tk 
Kasdin alemde teferrüc ise ger bir derece 
Duhteri rezler ile Kız Kulesine bul fürce 
Kaameti fikri hayali ruhi haliyle yine 

Deşti dil ayni ile döndü Kavak Bağçesine 
Düldüli naze süvar olsa o şôhi yekta 
Atı· oyııağı olur sahai Haydarpaşa 

Ey gönül boşlama davanı heman gamle siiriiş 
Kadıköyünde ayak naibinin · payine düş 

Fikri ruhsari ile yandı tenim bilmez mi 
Aceb ol malı Fenerbahçesine gelmez mi 
Gaaliba Fenni tamam eyleyecekdir zevki 
Adalar seyrine düşmüş o· perinin şevki 

.·, 

Ruşen Eşref -Onaydının Boğaziçi tasvir
leri - Ünlü edib - diplomat Ruşen Eşref 
Ünaydının «Boğaziçi, yakından>> adındaki 
eseri, milli kütübhanemizde, kopuk kopuk, 
çok noksan da olsa Boğaziçiniri güzel bir pa
noramasıdır. Aşağıdaki satırları oradan alıyo
ruz: 

«Yalılar - Boğaziçinin en kendine malı• 
sus güzelliklerinden biri: Yalılar! Kimi taş
dan; kimi taze renkli, kimi yorgun yüzlü, 
bin bir biçimli yalılar! .. Bunlar" iki kıyı bo
yunca kah denizin ta sütündeler; kah kendi 
rıhtımlarının kenarındalar ve kah dar bir 
caddenin berisindeler ... 

«Gerçi Boğaziçinin hemen her köşesine 

köyler ayrı birer isim veriyor ... Fakat köy
lerin hemen hepsi, gelişi güzel kıvrıntılı yol
ların eski kaldırımlarına bakan, çoğu esmer 
tahtalı evlerden ibaret ... Bu evler, ya geçim~ 
leri Boğazın sularında olan balıkçılarla ka-
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yıkçıların, ya da gündüz,leri şehre inen me
murlarla esnafın, yani yerlilerin. 

«Yalılar ise her mevsimi başka bir semt
te geçirmeğe alışkın eski İstanbul zenginle0 

rinin, vükelasının bir kaç ay deniz ve koru 
sefası sürmek için kurdurmuş: oldukları su 
kenarı konakları ... 

«Bunlar kıyılardan başlayor ve göğdele
ri yüksekliğinde bahçe duvarları arasında 

kapalı ağaçların gölgesindeki kat kat setlere 
yapışık merdivenlerle, - kubbelerini salkım 
yapraklı örtmüş, her biri manzaraya bir de
ğişiklik veren basamaklarını otlar ve yabani 
çiçekler bürünmüş taş merdivenlerle, - ya- · 
maçlardaki köşklere kadar da uza yor: Böyle
ce suyun keyfi bahçenin ve geniş ufkun key
fi ile birleşmiş oluyor; zira tepelerden bakı
lmca Boğaziçi daha derli toplu bir göl görü
nüşünde ... 

«İki köy arasındaki boşluğu bu yalılar 
dolduruyor ... Kenara bir sel gibi boşanan 

köylerin önlerini bunlar kaplayor .. Bir ba
kışda anlaşılıyor ki kıyılar Hmumiyetle pa
ranın ve haşmetin, yamaçlar ise ekseriya 
orta halin ve tevazuundur. Çünkü Boğaziçi 

evleri yalılaşdıkca gürbüzleşiyor, renklerini
yor, şıklaşıyor. Bu bakımdan yalıları, ardla
rmdaki yoksulluk manzarasını denize karşı 
kapayan birer engin paravanaya benzet
mişimdir. Ve yalılarla· köylerden, eski eş

raf ile ardında duran tevabii tesirini aldığım 
olmuşdur. 

«Bu yalılardan öyleleri var ki içleri ut 
karınları gibi duygulu; dışarının en küçük 
seslerini bile camı açık, kafesli pencerelerin
den içeri adeta büyülterek alıyor: Biri, kapı
nın inceli kalınlı çıngırağını saltasa, bir ker
van geçişi zevkini duyuyorsunuz. . Aşağıda 
çıplak baldırlı kızların, ayaklarındaki ıslak 

bezlerle yaş tahtalardan çıkardıkları gıcırtı

lar, yukarı katlara kumru huhuları gibi akis
ler yayıyor. Yattığınız yerden görmeseniz 
bile sı:ı.dan geçen şey nedir biliyorsunuz; bu
nu, denizin oynayışlarından çıkan türlü ses
ler size haber veriyor: 

«Boğazın denizi o hassaslıkda ki üzerin
den geçen her şeyin haberini kıyılarına er 
geç mutlaka bildiriyor. 

«Hele güneşli sabahlarda bu geçişleri, 
camları kapalı ve perdeleri inik pencereden 
görmeseniz, işitmeseniz bile tavandaki bin
lerce ışık · çakıntısının, o titrek ışık paluze-

]erinin ağu, telaşlı, sinirli, şakrak gidiş ge
lişlerinden sezebilirsiniz. Biçimleri boyuna 
değişen bu oyunları saatlerce seyretseniz 
usanmazsınız. Bence, yalı tavanlarına en ya
raşan nakışlar, oynak denizin eli · ile güne
şin çizmekden yorulmadığı bu billur kaynaş
malardır. 

«Komşunuz denizden gelen bu su çağıl
tısına ve ışık sağanağına bedel, komşunuz 

bahçeden de yaprak hışıltıları, kuş cıvıltıları 
ve gölge dalgaları gelir. Bağzı günler, ada 
çamı kokularını andırır deniz kokusuna kar
şılık ise ıhlamurların, türlü çiçeklerin ve 
bütün yaprakların birbirine karışmış koku 
rüzgarı çarpıyor. Ve hafif döşeli geniş oda
nızın kapısını biraz sonra biri aralayor; o 
bahçelerden size kucak dolusu hediye getiri
yor: Erguvanlar, zambaklar, hanımelleri; da
ha sonra da güller, karanfiller.; bir sabah da 
bunların renk . renk kıvrımları arasında dik 
yapraklarının parıltısı içinde tepeleme dol
gun manolyalar, o beyaz alevler! ... Sonra da 
hortansiya demetleri; ta lüle lüle krizantem
lere. kadar mevsimleirn yürüyüşünü bildiren 
koku ve renk kervanı ... 

« Nasıl ki sofranızdan da kiraz kıvılcım
ları; bağzı akşamlar omuzlarda bir yay gibi 
esneyen direklere ikiz bağlanmış sepetlerin 
tepesinde birer küçük gül ehramını andırır 
ve köy meydanını bir esans fabrikası kokusu
suna bürür çilekler; altın kayısılar; yanak 
allığın da şeftaliler; dudak yumuşaklığında.

incirler; dilimleri balıkçı kayıklarını hatır
latır karpuzlarla piyade narinliğindeki topa
tanlar çeşni kervanı halinde geliyor geçiyor. 

«Boğaz topraklarının bu iltifatına na
zire olarak deniz de zümrüt serinliği içinde 
yürüyen mevsimlerin mahsulünü ikram edi
yor: Uskumrular, kalkanlar, levrekler, kılıç
lar... d ,, i'·~ 

«Gerçi bu tabiat biraz bakımsızlaşmışsa 
da o engin şirinliği ile gene yerinde.. Fakat 
ondan kam almak için yapılmış yalılar; vak
ti ile başka ölçülere, başka anlayışlara göre 
kurdurulmuş o uçsuz bucaksız yalılar! .. Bir 
çok sebeb, onları ya ateşin, ya suyun içinde, 
ya da yıkıcıların elinde· yavaş yavaş azaltı

yor; hem de en güzellerini.. 
«Bereket ki epeycesi hala ayakda.. Fa

kat onlardan kiminin odalarında da, şimdi 
tütün denkleri yığılı .. 

«Kimindeki o enine boyuna sofaları, şirn-
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di artık rüzgar iniltisinden başka bir şeyin 
doldurduğu yok.; Gerçi kiminde yeni nesil
ler ilk, orta, hatta yüksek tahsillerini goru
yor ... Fakat eski zenginliğin ve gösterişin 

yazlık se:ı;-gisi denecek içlerine şimdi hınca
hınç boşluk yerleşmiş olanları daha çok .. 
Bunların ilk sahipleri ahrete; halıları, avi
zeleri de çarşı içlerine, bedestan camekanla
rına belki de yabancı ülkelere göçmüş. İçle
rinde hala torunlar barınabilen bazı yalılar
da ise bu torunlar o sayısız odalardan ancak 
bir ikisine süzülmüşler; üzücü ve ürkütücü 
engin ıssızlıkların bir ucunda adeta gölgeler 
bekçiliği ediyorlar. Onun için, eskiden nazlı 
küçük hanımların, yüz bulmuş küçük beyle
rin tasasız kahkahalarla çınlattığı harem 
ağ·alı, kahya kadınlı bahçe setlerinde şimdi 
kömür yığınları duruyor. Eskiden çatanala
rın, üç çifte piyadelerin sabah akşam yana
şıp avniye kaputlu, uzun sakallı paşa efen
dilerle atlas feraceli büyük hanımlar, tafta 
çarşaflı genç kadınlar beklediği düzgün taşlı 
rıhtımların şimdi yenik ve düşük kenarla
rında şilepler, sebze kayıkları, odun kömür 
çektirileri uyukla yor .. 

«Bir kaç nesli bir arada barındıran bü
yük şehir konaklarından çoğu nasıl yandı, 

yıkıldı veya başka ihtiyaçlar~ kullanıldı ise, 
onların yazlık eşleri olan yalılardan çoğunun 
sonu da çaresiz böyle olacakdı! Temeli ce
miyetin içinde yıkılan yapıları toprak, ayak
da tutamıyor! 

«Yıkıntıların ey gür tesellisi! Başka çağ
ların başka. ölçülerine göre kurulmuş o eski · 
biçimlerin kaditlerini ört, ta o günlere kadar 
ki Cümhuriyet nesilleri, dünyanın en güzel 
yaz şehri olan Boğaziçi kıyılarında, yeni an
layışlarının ve dileyişlerinin sürekli umra
nını, onun tükenmez şirinliğine yaraşacak 

bir üslupda, yeniden diriltecekdir .. 
«Koru - Boz renkH çam: Kıyıda kanat

larını germiş dinlenen albatros. 
«Göğe engin fiskiyesini yayıp yere engin 

gölgesini döken çınar. 
«Fıstık çamları: Kleopa.tranın ardı sıra 

esirleri~ taşıdığı yelpazeleri andıran fıstık 

çamları. 

«Balık biçimli yapraklarının altında di
kenli fiske topları saklayan. at kestaneleri_ 

«Üç göğdeli ıhlamurlar: Altı açık, üstü 
koyu kelebek yapraklı ihlaınurlar. 

<<Meltem esdikçe gümüş direklere dönen 

salıntılı kavaklar. 
«Havada burkulup burkulup gerie yere 

sarkan soforalar. 
«Testere yapraklı aylandoslar: Göğ'ün 

berraklığında öbür ağaçların dallarına tutun
muş örümcek ağları san,lacak aylandoslar. 

«İç çeken serviler. 
«Kolalanmış gibi katı ve parlak yapraklı 

manolyalar. 
«Yeşil çadırlı cevizler. 
«Avize billurları gibi sarkan, akan, titre

şen salkımlı çam. 
«Daha adını bilmediğim, eşlerini her 

yerde görmediğim ağaçlar. Yanar söner fe
ner ışıkları gibi her bahar hep birden- yeşe- ·· 
rip her güz hep birden sararan tombul ağaç
lar. Atılgan ağaçlar. Çetin ağaçlar. Derli 
toplu ağaçlar ... Boy yarışına, gölge yarışma 
çıkmış coşkunlar ... Kabuk derileri artık bu
ruş buruş olmuş geçkin göğdeler: süsleri 
azalmış; çıplak pazıları çürükleşmiş dedeler .. 
Onların ayak ucunda yeni yetişmeler: tüy 
boylu, körpe renkli torunlar ... Enine boyuna 
gelişen, gür gölgelerini o düşkün göğdelerle 

bu taze heveslilere yayan ergenler : soyun 
sürekliliğini korumayı benimsemiş ergenler; 
her yaş. ve her boy. 

«Geriniyor gibi dallar. Omuz omuza tu
tuşmuş gibi dallar. Uçacak kanatlar gibi 
açık dallar.. Altlarında oturdunuz mu size 
yar özleten, ses duyuran, rüya gördüren dal
lar!. Kendi yapraklarının bulutlarından baş
ka gök bile göstermek istemiyor gibi sıkJa

şan, bağzı bir uçuruma salındıkdan sonra 
tekrar kalkınmış bir koru parçasını,· bağzı 

kuru lülesinden su yerine ot akar bir yor
gün çeşmeyi, bağzı beyaz yalılı bir mavi kı
yıyı eski bir . hayatın ancak ara sıra anılır 

güzel artıkları gibi gösteren kıskanç dallar! ... 
· « Altlarında uzun uzun yollar; nerelere 

vardıklarını y-~şilliklerden başka kimsenin 
bilmediği yolla.r; hatıralar gibi uzayan, du7 
man. gibi dalgalı, dalga gibi savruk yollar! .. 
Üzerlerinde bir kaç ışık ve bir kaç yaprak 
kırıntısından başka kimsenin, gezmediği şeh
vani yollar ... Gelmez güzelleri_ Özleten, yap
rak hışıltılannı . ip.ek etek örtüleri sandıran 
yollar! ... Gizli bir dönemecindeki çıtırdılar

dan bir sevgilinin ayak sesini umarken kar
şınıza dik bakışlı keçiler, kim bilir belki de 
keçi kılığında Panlar çıkaran yollar.! 

«Koru; bağrında yalınız kendinin bin 
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bir sesi coşub bütün dışındaki sesleri didiş
ken hayatın geçip gidici uğultuları halinde 
duyuran koru! .. Boğaz yamaçlarının erga
nunu koru! .. Ah dışı gündüz, içi akşam koru! 

«Sandallar - Yalıların en tabii ve en lü
zumlu g'ezinti vasıtası, sandallar. Sade yalı
ların mı? Boğaziçinde herkesin her an, en 
çok, onlar işine yarayor: Mehtapda gezgin
ci sazende köşkü onlar; saz dinleyicilerin 
mevkibi onlar; yerine göre matrabazlai"ın 

balık deposu onlar; sebze dükkanı, dondur
macı dükkanı onlar; yürük manav sergisi on
lar; tatlı su damacanalarının ambarı onlar; 
hasta sediyesi onlar ... Bir köyden öbür kıyı 
mezarlıına cenaze götürdükleri bile oluyor. 

«Bir başkalıklarını daha gördüm: San
dallar, yazları, yoksul yalıları... Sandalcı

lardan çoğu, geceleri bu:nları:n içınde yatıyor
lar. Pek belirsiz su salı:ntısını:n üstündeki 
sandal, o deniz. uşaklarının beşiği, ince su 
fışıltıları da :ninnileri oluyor. Böylece ancak 
bir iki iple karaya bağlı duran bu yalı yav
ruları, sahiplerine, sıcak ve haşeratlı gecele
ri tasasız geçirtiyor. Ve sandalcılar bir tem
muz gecesı:nın sonunda müezzinden önce 
uyandıkları vakıt görüyorlar ki yıldızlı kub
benin biteviye lacivertliğini bir ucundan ko
yu koyu tirşeleştirmeğe başlayan ufukda, 
güneş yerine, incecik bir ay dilimi doğma

da. . . Sanki güneş, önce göğdesinden bu saz 
benizli çizgiyi ayırıp göndererek ilk bir ışık 
denemesi yapmadadır. Sandalcılar, bu ağartı 
fecrin midir, yoksa bu solgun belirtinin mi
dir, şüpheye duşüyorlar. Fakat gittikçe 
seçilen eflatun suyun üstünde ilk kürekleri
ni - adeta geriniyor gibi - çekmeğe başlı

yorlar... Biraz ilerledikçe tan yeri peinbe
leşmeğe, deniz erguvanlaşmağa; gündüzün 
bir hizada gibi görünen sıra tepeler, - ufak 
bir buğu oyunu yardımı ile - kimi daha 
uçuk bir halde biribirinden ayırdolmağa yüz 
tutuyor. Sandalcılar, bu can okşar ruyayı 
seyrede ede, suları incitmeksizin kısmetleri
ne doğru gidiyorlar. 

« Arada bir,· sandaldan sandala resim 
gibi bir türkçe ile konuşdukları oluyor. Ge
çen sabah denizin içi adeta cam kavanoz du-

. ruluğunda idi. Bir yengecin bağzı küçük ba- · 
lıklara doğru nasıl gittiği bile belli oluyordu. 
İki sandalda iki sandalcı, suya oltalarını at
mışlar;· kıl teli tartan parmakl;arı . da bir ha
. her dinler gibi tetik de idi. O sırada biri öte-

kine dedi ki: 
- Balık tutmak, para tutmakdır. 
öteki de ona : 
- Göksudan duman kalkıyor, hava iyi» 

müjdesini verdi. 
Gerçekden de Kandilli ve Anadoluhisarı 

tepelerinin ağzından ince bir buğu, bir mar
puç ucundan çıkar gibi yükseliyordu. 

- Beykoz üstünden ayaklandı mı, kulak 
asma ... Hem martılara bak, nasıl toplanıyor
lar; demek ki balık çok.» 

«Böylece yolda ağır ağır yürüyerek soh
bet ,eden iki ahpap gibi bu iki sandal, müş
teriler uyanmadan önce kendilerini sabah 
akı:ntısına · vermişler, suların keyfince Hisar
lara doğru iniyorlardı (Üstad burada san
dalcı ile balıkcıyı karışdırıyor). 

«Fakat Boğazın suları boyunca böyle 
«kırık» değil ki. Güneş beş on minare boyu 
yükselince akıntılar diriliyor, çırpıntılar 

uyanıyor. Deniz de bu işçiler gibi çalışmağa 
başlayor ... Sandallar, yukardan ·yelken açıp 
kelebek gibi uçuyorlar; iyi. .. Ancak, sandal
cılar akıntı yukarı çıkarken buram buram 
ter döküyorlar. Her akıntının huyuna, daha 
doğrusu huysuzluğua gnöre kendilerini bin 
güçlüğe sokuyorlar. Kimi, sandalını yedek
de, zorlu bir su boğasını yularından çeker 
gibi yürüyor; kimi, motörlenmiş takalara }in 
sıkıntı ile sokulup kulaç kulaç ip atıyor, tür
lü perdeden dil döküyor, kendini ona takdir~ 
mağa çalışıyor. 

«Bununla beraber müşteriyi yıldıran bu 
güçlükleri sandalcılar hiçe sayıyorlar. Ak 
köpüklü sesler onlara, denizin kahkahaları 

gibi geliyor. Onların en göze aldırdıkları yıl• 
mazlık, altlarındaki bu küçük teknelerle Ka
radenize balık avına çıkmalarıdır. 

«Gençler şehre inip gezenler seyreldikden 
sonra sandallar, Kilyos açıklarından Irva ön
lerine kadar Boğazın ağzını su kuşu sürüleri 
gibi kaplarlar. Oralarda iken, bir gözleri ça• 
perilerinde ise bir gözleri de ufukdadır; çün
kü Karadeniz fırtınası ansızın patlar. Sula• 
rın uzakdan kabardığını, homurtusunun bo
ğuk boğuk gelmeğe başladığını sezer sezmez 
hemen yelken kürek Fenerlerin kuytulukla
rına barınmağa çahşır~ar. Bu fırtı:na kuşla~ 

rından dalga saldırışları önüne düşemiyen• 

lerin kanadı köpill.der altında kırılır kalır. 

«Geceleyin, son şirket postaları, projek
törlerfoin hortum ucu gibi püskürttüğü kes~ 
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kin işığı yalı ve koru yüzlerinde bir gezdi-
. rip _çekildikden sonra, Boğaz denizi artık dur
gun bir havuz içliliği alıyor: Bir yandan kı
yıdaki fener aydınlıklarını, ta diplerine ka
dar gözüken ışık direkleri gibi uzaklara doğ
ru uzatıyor... Bir yandan da öte kıyıdaki 
sesleri bunlara karşılık gibi yayıyor... O za
man, bu duygulu karartının şurasında bura
sında bir belirip bir yakalan ateş böceği pı
rıltısı seziliyor: Bunlar, sandallar. Bu kos
koca durgunluğun içinden ara sıra bir şilep 
geçecek olsa, hışırtılarınm ,önünden bu küçük 
ışıklar sağa sola kaçışıyorlar ... 

, «Fakat sandalların arasında, eski kayık
lardan artık bir teki bi1e görünmüyor. Bir 
vakitki sevdanın salıncakları denecek o ince 
yapılar ki bu kıyılardan, yeni doğma aylar 
gibi süzülürler geçerlerdi!... Hilali gömlek
lerin· geniş yenleri meltemlerde işaret men
dilleri gibi uçuşan ak poturlu hamlacıların, 

buğu yaşmaklı hanımları, kehrüba ile bağa
dan yapılma sanıla'cak o nakışlı çerçeveler 
içinde, renk renk atlas minderler üstünde 
adeta nazla uyutur gibi süzgün geçirdikleri
ni çocukluğumda ben bile gördüğümü hatır
layorum. Onların i.ızun etekler gibi suya de
ğen bin pırıltılı sırma sayvanları ardınca, 

nice bey, - kayıkcıların hala anlattıklarına 
göre - üç çifte piyadelerde ah ederdi. Göz 
koyduğunun ve göz ucuyla anlaşdığının ar
dınca sularda gecikirdi. Gece karanlığında 
onun pencereleri altına kayığı ile sokulurdu. 
Işığı, uzak sofadan hafif vuran kafesde bir 
karartı gözlerdi. Sezmezse üzülürdü. Gamla 
geri dönerdi. Bir türlü içi içine sığmazdı. 

«Geç saatlerde, büyükler yatıb el ayak 
çekildikden sonra, çılgın genç, usulca kayık
haneye iner, kayığını kapınca yarının rıhtı
mına mızrak gibi saplardı: Gündüzden işare
ti konmuş bir pencereye, ya da bir manolya 
altına mektubuun atabilmek için ... M,uradi
na erip geri dönünce, bir de bakardı ki uy
sal yüzlü sular ona oyun etmişler. . . Bineği, 
telaşla şöyle bir iliştiriliverdiği halkadan 
çözmüşler, uzaklara açmışlar... Çılgın deli
kanlı, pişmanlıkla işgüzarlık arasında şaşa
la~; duvarlardan can pahasına atlar; köy içi
ne düşer; bir kira kayığı ile kendini_rikini av-
iaınağa çıkardı. . 

«Kayıkcıların dediğine göre, hele 'meh~_ 
tablı geceler, kayıkların en arandığı şehra
yinlerd( Boğaziçili bir bey, donanmış bir pa
zar kayığına sazendeler oturtur, kendi de üç 
çifte kayıkla ardından giderdi. Sahillere ma-

nalı şarkılar ulaşdıkça yalı pencerelerinden, 
esmer mi, kumral mı, genç mi, geçkin mi, 
kiın bilir, başlar sarkardı: Kayığına atlayan, 
mevkibe katılırdı. Böyle böyle, bu ahenk 
rüzgarı, yalıların birer kopuk parçasını sö
küb suya vermiş gibi büyüye büyüye Yeni
köyclen Bebeğe, Çubukludan Göksuyadak 
iner çıkardı. 

«İlk sandal, bu kayıkların arasında belir
di .. Üstünün titrek tentesi ile bir deniz çar
dağı sanılacak bu yeni binek de güzeldi: Ke
narları altın nakışlı, arkalığı gümüş aynalı; 

dümen ipleri vişne çürüğü ipekden, yeke-
1eri ve iskarmoz uçları pırıl pırıl.. O kadar 
ki, kayıkla sandal, bir demler yan yana yü
rüdüler; fakat, yeni gelen, eskiyi belirsiz 
belirsiz bir kenara itti. Ve bin bir rüyanın 

beşiği kayık, artık masraf kapısı, suya az 
dayanıklı görülür oldu. Keyfi, ancak varlık
lı ve kurumlu bir tabakanın inhisarında kal
dı. En sonunda, yosunlu kızaklara çekilerek 
kayıkhanelerin uzun yaslı karartısına kapa
tıldı; bir_ daha gündüzü gelmiyen o nemli 
gecenin iç;nde sessizce çürüyüp dağıldı. 

«Fakat, yaşayış durur mu hiç? .. İşte şim
di artık, sandalların da boyası soluklaşmağa 
başlayor; kadife döşemeleri muşambalaşı

yor .. Boğaz kıyılarının çınarlı kahveleri na
sıl ya cazbandlı, ya radyolu oluyorsa; eski 
paytonlar nasıl taksi oluyorsa, sandallarda da 
yavaş yavaş kürek uskur, ve sandalcı motör 
olmağa başlayor : Hız ve makine tadı, eski 
teknelere bile bir inkılab çeşnisi vermekde,. 

«Şimdi, bir yeni yetişme kızın bile-bütün 
ailesini içine doldurup - kasketinin altındaki 
taze saçları rüzgarda savrula savrula koş
durduğu bu makineleşmiş sandallar, eski yol
daşlarının yanından, burunları havada geçi
yorlar. Belki de, yakında kürek, kayık za
manı alamanalardan başka ancak spor kik
lerinde kalacakdır ... 

«Fakat bunlar çoğalıncayadak mavi yo
lun· en sık görülen şimdiki kalabalığı, gene 
sandallar; İş adamlarını, gezinti istekli~erini, 
balık düşgünlerini; geciken ev efendilerini; 
hele ıssız koylar arayan sevdalıları, her di
l-edikleri anda bir yandan bir yana götüren 
sandallar! ... 

«Rumeli kıyısında sabah - Daha biraz 
önce, bütün tabiatı itidalli ışığı altında tutan 
mehtab, artık yalnız küçük bir koyun içinde 
tqrtulaşmağa başl;ıdı ... Orada bil~ eriyor, ma
v·iye çalan bir yeşilliğe. karışarak dağılıyor; 

bir korunun ağaçları üstünde, sadece, ölümü-



nün uçukluğu git gide durulm.akda... Zira 
gökden gayet .esrarlı bir ,ağartı, duI11;anlara 
sarınmış, mı yor; bütün; bütün Boğaziçini 

peykin aydınlığından sıyrılıyor. Bütün Boğa
ziçini değil, sadece Rumeli kıyısını... Çünkü 
Anadolu yakası mehtapdakinden daha loş ... 

«Sular donuk, fakat durgun.... O kadar 
ki, üstünde olanlar bile denizde gezdikleri
ni, - ancak onu arar, onu yoklar gibi - içine 
dalıp ç_ıkan kürek seslerinden anlayorlar: 

Uslu, mahmur kürek sesleri ... 
«Kıyılardan bu denizin şurasına burası

na balıkçı kayıkları ilerliyor: alacalığın için
de garip böcek heyulaları! .. Balıkçılar ığrıp 

çeviriyorlar. 
«Piz, her kürekde, daha başkalaşan bir 

aydmlanmaya; fakat Beykozun üstünde yı

ğılan koyu gümÜ§Ü bir gök duvarına; Fikr-:
tirı «zulmeti beyza» dediği şeye; arzın sonu, 
kutbuı: ucu gibi bir şeye; ağaran bir hü:e 
doğru kıyı kıyı ilerliyoruz. 

«Her yanda sular inmiş, durulmuş, azal-. 
mış. Rıhtım kenarlarında en taze yosunların 
tir~e çizgisi var ... Hava gerçi üşütüyor, fakat 
ne kadar rüzgarsız... · 

<,Bir tarafı Yeniköy burnundan Çubuk-
1~1 körfezine kadar, bir yanı da Göksudan 
Itmnclihisarma kadar iki dumaın. suru ile 
k,,pl ı efL-ıtunumsu bir göl. .. Güneş bunun ne-
1'·:·sinden dı.;;;acak? 

dstirıye koyt;nu aşdık. Recaizadcııin eski 
_yahsı önündeyiz; hala doğuş sezilmiyor. Bu
nunlıı. b2rabe:r gitdikçe artan aydınlık, !"Üya 
gibi yarı kç;vranabilen bir takım şeyleri azar 
ı:,.zar daha belirtili bir bale koyuyo_r: _Kısa 

rüı~:ımli yalılar seçiliyor; yamaçlardan bo
ı:;anan nebnt çağlayanları görünüyor ki bu 
bahçe! ~rin içinden, ancak 1:?irbirine sokula 
yssim1a ayakda durabiliyorlar duygusu ve
rım· evler göze çarpmağa başlayor... Arala
rından, yer yer görülebilen sokağı kaplamış 
çınarlarm üstündeki sedlerde de fıstık çam
ları .. , 

«Anadolu kıyısında akşam - Ancak, Bo
ğaziçind,e bir yakadan bir yakaya dümdüz 
geçilemiyor ki.. Kayıkçıların dediği gibi: 
«uyarına getirip yumuşak sularla" gitmeli... 
Onun için Emirgiından Çubukluya geçmek 
isteyenler Yeniköy açıklarına kadar kıyı kıyı 
çıkıp kendilerini oradan akıntıya bırakıyor
lar ... 

«O akşam yeşil Beykozun açıklannda 

kayıkçı, belki kürek yorgunluğundan kurtul
ma}{ için: 

- «Bu hava keyif rüzgarıdır» dedi. 
«Belki de yolcuya inan gelsin diye, ken

dinin: «öyle seferberlik sandalcılarından bir 
acemi olmadığını» bildirdi: 

- Biz mektep görmedik amma su gör
dük; yelkeni açdık mı üstüne kaç okka rüz
gar binecek, nereden yüklenecek, biliriz; ho
camız Karadenizdir). deyip direği dikdi. 
Yelkenin kumandasını da - gerekirse ipi bı
rakıp rüzgarı bir _anda boşaltabilmek için -
bacağımn altına ve ayağının ucuna aldı. 

«Akıntıdan biz aşağı kaçıyoruz; tutmak 
istediğimiz kıyılar da yukarı kaçıyor gibi 
oluyordu. Bu hal, yolcuya, nargile sonunda
ki hafif baş dönmesini hatırlatır tatlı bir se~ 
kir veriyordu. Rumeli karayelini tutan Çu
buklu koyuna böylece yaklaşdık. Sandal, 
mavi koya bakan sı~ışık bir ağaç amfireat
rına kavuşdu; al çiçekleri ile narlar ve he
yaz çiçekleri ile manolyalar bize doğru koşa
rak iniyoriar gibi; ardları sıra da çamlarla 
serviler, gürgen lorle ihlamur lar ... 

«Sulara varan bu ağ·açlığın eteğinde çı

narlar la kaplı bir kahve görünüyor ... O çı

narlar, gündüzün içinde bir _gece; .. 
«Buralardaki uı;-uk boyalı, yıpranmış duruş

lu evlerin bahçeleri yok; üstün ve serili ser
pili bahçeleri.n, tfi sulara kadar aynı gürlük
le, aynı c;,;saretle inen bah~;elerin, kökleri de
nizde salınacak sahil bahçelerinin evleri 
var. .. Ve koyun en kuytu yerinde Feyza
bfai ! ... <<Çubukluya gelinmez, · Çubuklunun 
ruyasına varılır» dersem inanın ... 

-- Çek kayıkçı, bu kıyılarda akşamın iç
li co~kunluğuna doyum olmaz. 

«Hemen bir kaç kürekde Çakal ·akıntısına 
dü~üyoruz. 

«Hoplaşa hoplaşa birbiri ile itişen bir ta
kım dalga yavrularının mini mini fakat çok 
sık çırpıntıları, sudan eller gibi ta sandalın 
kenarlarına yapışıp onu sağa sola oynatma
ğa ve ara sıra da yüzümüze billur kırıntıla

rından fiskeler vurmağa başlayor . . . Akıntı 
denen ·su koşularının en amlmışlarından bi-

. rini böylece aşıyoruz. 
« İnanıyoruz ki Boğazın ve akıntılarının 

tehlikesi, onların ilmini bilmiyenler içindir ... 
Bu u~talığı, şu yalılarda oturanlara ne ka-• 

· dar yaraşdırıyorum ... Zira yalı, ·Anadolu kı" 
yılarında tam yalı ... Hemen suyun bittiği 
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yer.de başlayor; yahut su., onun başladığı 
yerd-e duruyor ... Ve yalı, su ile kendinin 
arasında, değil yolun, bağzan rıhtımın bile 
aralığını istemiyor. 

«Bunlardan çoğu ikişer katlı ve yayvan ... 
İçlerinde öyle yaygınları var ki ikinci kat
ları birinci katlarından ve ·birinci katları 
temellerinden itibaren tersine bir merdiven 
gibi suya doğru çıkık; ve katlar (eli böğrün
deler) üstünde duruyor. Bağzıları ise ayak
larım sulara kadar sokmuşlar: yosunlu di
rekler yıkanan bacakları düşündürüyorlar. 

<~ Yalılar su ile işte bu kadar içli dışlı. .. O 
kadar içli dışlı ki önlerinden sandallarla ge
çenlerden - hele böyle donuk yaldızlı ·ak
şam demlerinde - sofra, minderli oda, 
yük, duvarlarda asılı hüsnühat, beyaz patis-

. ka perdeler arasında ağır ağır kırpışmalarla 
ışıldayan billur avize gibi iç süslerini bile 
gizlemiyorlar ... Ve kalkık kafesli pencere
lerden bu görünüşler, gönüllerindeki bütün 
olgunluğu bir gelişi güzel cümlede sezdire
bilen tutumlu ruhların ağır başlı söhbetlerin
den aldığımız tadı ne kadar andırıyor! ... 
Bağzılarının, üç ayak merdivenle denize ini
len ve mermer basamaklarını denizin ara 
sıra yükselerek ince sesli köpüklerle ıslatıb 
temizlediği engin gölgeli sofalarında insan
lar, önlerindeki şu su gibi uslu ve düşünceli 
duruyorlar ... Sandaldan da seziliyor ki az ve 
yavaş konuşuyorlar. İhtiyarlarının başında 
yemeniler... Şehirden yeni dönüp de bir er
guvanın altında dinlenen geçkince hanımla

rın omuzlarında siyah çarşaflar ... Rıhtımlara 
çömelmiş, oltalarına balık bekleyen erkekle
rin ayaklarında mercan terlikler ... Uzun is
kemlelere yatmış, kitab okuyan, ya da karşı 
yakayı derin ve dalgın seyreden genç kız
lar ... Bütün bunlar, eskiden yaşanılmış bir 
ömrün, akla gelen hayalleri midir? Yoksa, 
isteseler, işte görüyorum, hemen her yalının 
altında kayıkhaneler var: o nem kokulu se
rin kovuklar ki uslulaşdırılmış, eve alışdı

rılrnış, miymarileşdirilmiş sanılacak beş on 
arşin denizin mahfazası... Loşluklarında da, 
yalılardakilerin o bir nevi deniz tayaları, 
sandallar.. . Yalılardakiler bunlardan birine 
atlayıp, bin lezette (o hayal alemine) ka
vuşabilecekler.... Fakat sandalların çoğu da 
yukarıki hanımları, efendileri yibi dalgın 

duruyorlar... Belki onlar da görmek istemi
yorlar ki bütün muksdder varlıklarını su ile 

dudak dudağa geçirmekden yorgun düşmüş 

bu yalılardan çoğunun beyaz, pembe, gümü
şü, fesrengi tazelikleri soluyor; bir kısımları 
ağır ağır yana yaslanmış. Nasıl, eski Boğaz 
meydanlarında kocamış bağzı çınar göğde

lerinin her yanından hayat artık yavaş yavaş 
ç,ekiliyor da ancak bir yumruda bir tutam 
yaprak son bir çevre gibi sallanıyo_rsa, bun
ların cüsseleri de öyle daire daire göçmüş;,.. 
şimdi artık ancak üç beş odada hala diri kal
mağa c;_-alışıyorlar. Bunlar, ömürlerinin sonu
i1a kadar kendilerini şayet ateşin elinden 
kurtarırlarsa bile ince ve sürekli su yenikle
rinden koruyamıyacaklar. Günün birinde 
büsbütün onun bağrına dökülecekler ... 

«Boğaziçi, bitmiyen güzel1iğinin bir ça• 
ğından başka bir çağına geçiyor ... 

«Çınar altı kahvesi - Onun güzelliği üç 
sade şeyin birbirine uygunluğundan ·geliyor: 
Çınar, mermer, deniz ... 

«Dört beş çınar, deniz kıyısında yoku-• 
şumsu bi.r meydanı kaplamış. Her birinin 
bir ağaç· iriliğindeki dalları,' mermer direkli 
beyaz bir cami minaresinin üst hizasına ka
dar sarmaş dolaş çıkıyor. Uçuk mavi hava
nın içindeki iri yeşil demeti, bir buçuk asır
lık bir çeşmenin geniş revakını barındırıyor. 
Bir eski çağ mabedindeki sütunlardan daha 
kalın bu çınar göğdelerinin altında türk ro
kokosu çeşme, bir su mihrabı zarifliğinde ... 
Onun dört yanındaki yeşil zeminli kitabeler, 
Yesarinin altın taliykleri, biraz uzakdan ba
kılınca, güneş kırıntıları sanılıyor .. Zaten 
yerde de, doğudan batıya kadar, asıl güneşin 
bir kaç altın beneğinden fazla ışık yok (B.: 
Beylerbeyi İskele kahvehanesi; Beylerbeyi 
Namazgahı). 

{<Meltemler bu top yaprakları usul usul 
çağıldatdıkça tunç musluklardan mermer· ha-
vuzlara sular boşanır gibi bir şey oluyor: 
Vücuda da, ruha da bir belirsiz hulyanın 

gevşetici serinliği yağıyor ... 
«Önündeki rıhtıma bağlı kayıklar, san

dallar suda mı duruyorlar, boşlukda mı, ayırt 
edilmiyor; su o kadar duru, o kadar dinleni
yor.. Su ara Sllja hafifce kımıldanacak olsa, 
kenarları yaldız nakışlı şeritlerle çevrilmiş 

o filizi, kırmızı, sarı tekneler beşikler gibi 
sallanıyor. Bu rüya gibi gerçek içinde onlar, 
firuze bir nehirde akisleri ikizleşen· züinrüt
den, mercandan, altından masal geniilerine 
benziyorlar ... 
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«Akşam saatlerine doğru yemişçiler de 
birer ikişer orada toplanıyor; yukarı bahçe
lerden ışpurta dolusu Musta Bey armudu in
diren delikanlı, yemişlerinin tadını, rengini, 
okka çekerliğini kahve halkına o gün öyle 
öğüdü idi ki.. Fakat ağlarını çınar aralarına 
boydan boya asmış kurutan, kendilrei de be
yaz muvakkithane duvarına yaslı muşamba 
peykelere çıplak ayakları ile tüneyen balık
çılar, armut hatibinin nutkunu esneyerek 
dinlediler. O, terazi aramağa gidince, şaka 
ols.wı diye, bir kaç armut aşırdılar .. Halbuki 
satıcı, armutlarını tane tane saymış sanırsı
ıuz. Eksiği hemen anladı. Balıkçılar da gü
lüşerek ışpurtaya birer ikişer kuruş atıp ar
·mutları kemirmeğe başladılar. 

«Şimdi karşımda, yalnız, geçkin kayık

cı, - altında sandalı gayet hafif çalkana 
çalkana, - rıhtımın taş kovuğuna geçirdiği 

kancaya kollarını, kollarına da geniş hasır 
şapkasının siperindeki başını yaslamış, uyuk
layor. 

«Onu uyandırdım. Sandala, ince hareli 
akıntı üzerinde yatar gibi, uzandım; serin 
ve mavi su sesleri arasında Boğaziçi denen 
rüyayı göre göre Bebeğe ınıyorum.» (Ru
şen Eşref Ü naydın; Boğaziçi, yakından, 1938. 
B.: Boğaziçi, yakından.) 

Divan Edebiyatında Boğaziçi - Boğazi

çinin eşsiz tabiat güzelliği divan şairlerini 

teshir etmiş, fakat dört asır boyunca, onun 
şanına layık tek eser, tek kıt'a yazılamamış
dır. Şu kadar divanın binlerce yaprağı ara
sında, bize şairinin yaşadı devrin Boğazını 

tahayyül ettirecek, yahud şairinin Boğaz 

üzerine bir duygusu gösterecek hiç bir şey 
bulamayı;.· Divan edebiyatında Boğaziçi, şa
irin sevgilisini, bu sevgili de hemen daima bir 
mahbub, ve hatta tüysüz bir oğlandır, agyar 
gözünden uzak muhabbete veya mehtab sey
rine davet ettiği bir buluşma yeri olmuşdur. 

Bizim, Boğaziçi şiirdir diyebildimiz bir 
beyit XVII; asr,ın seçkin şairi Seyhülislam 
Yahya Efendinin kaleminden çıkmışdır; 

Efendi o asırda bülbülleri ile meşhur 1stinye 
·köıfezini, sathında, etrafını çevirmiş korula
rın koyu yeşil rengi serilmiş, esrarengiz bir 
peri masalı gölü haHnde tahayyül ettirebili
yor: 

Ko kafes n4lesini ııağmei peyder peye gel 
;::,,~.yegdn dinleyelim bülbülü İstinyeye gel! .. 
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Bir asır sonra, Nediın'in tadımlık diva
nında da güzel bir şarkı buluyoruz, bu şar
kıda da gözümüzün önüne, kış ağzı Boğazı

nın dalgalı yeşilimtrak denizi, boşalmış ya
lılar, kapalı kayıkhaneler, kızaklarda kayık

lar, üşümüş balıkcılar gel.ebiliyor, aslında 
ise Nedim bu şarkıyı Boğaz için değil, ,,bir 
tıflı nevreste» için yazmışdır: 

Yetmez mi sana bister ü halin kucağını 
Serd oldu heva çıkma koyundan kuzucı\ğım 
Ateşlik ider sana bu sinemdeki dağım 
Serd oldu heva çıkma koyundan kuzucağım 

Seli böyle soğuk yerde niçin yatar uyursun 
Billahi döğer dur hele dayen seni görsün 
Dahi küçücüksün yalnız yatma üşürsün 
Serd oldu heva çıkma koyundan kuzucağım. 

Yaklaşdı şita ebri siyeh tuttu cihanı 
Kalmadı sabanın gezecek tabii tüvanı 
l{urbanın olam geçdi Boğaz seyri zamanı 
Serd oldu lıeva çıkma koyundan kuzucağım 

Bir cam çek ey gonce dehen def'i humar et 
Çeşmimde hayalin gibi gel geştü güzar et 
Nakşin gibi ayinei sinemde karar et 
Serd oldu heva çıkına koyundan kuzuciğım 

Der sana Ned.ima buııu tekrar be tekrar 
Bigane ile etme sakın azmi çemenzar 
Gürgan gibi agyar kaparlar seni zinhar 
Serd oldu heva çıkma koyundan kuzucağım 

XVIII. asır sonlarında, kendisi zarif bir 
İstanbul külhanisi olduğu muhakkak, Haş
metin (Ölümü 1768) şu iki gazelinde Boğa
ziçi, basit bir isim olarak kalmışdır: 

GAZEL 
Ey nıiri dide eşki ı·evanı bilir misin 
Gark itdi seyli hün cihanı bilir misin 
Ahdi dilimden eyle hazer solma gül gibi 
Ey ııahli işve ba.di hazanı bilir misin 
Tab aver olmaz ahına ey andelibi dil 
Terdir o verdi gülşeni anı bilir misin 
Ey dil Boğaziçindedir ol meh yakala var 
Çek gerdeni amanı amam bilir misin 

GAZEL 
Giribanı batın sad çak id.ince pençei şane 
Ruhin peı-tev virir hayti şu'lei mihri rehş~ne 
Dehanın gaybe harfendazı istiğna.dır ey afet 
Miyanın ile hemr_ahi ademdir gelmez imkane 
Safası alemi tab'ııı Boğaziçinde zahirdir 
Yanaşdım zevraki meyle kenan vaslı cana.ne 
Safı\yi vuslatın ketminde aciz aşıkı şeydi\ 



Çıkar keyfiyyeti esrar ülfeti meyle meydane 
Fürugi ateşi terle giren haınmam veş forler 
Ara.krizi game germabe eşvakı meyhane 
İde rıih aşına bezmi elest asa ehibbayi 
Koınaz sohbetgehi işretde Haşmet bade bigane 

XVIII. asır sonu ile XIX. asır başların

da yaşamış şair ve mfısikişiiıas bir hüküm
darın, Üçüncü Sultan Selimin iki şarkısı, 
gençlik, toyluk zamanında yazılmış olduk
ları da söylense, bu padişahın Boğaziçindeki 
ilahi nağmeleri duyamadığını kaydetmemiz 
için kafidir: 

ŞARKI 

Yine bir zevk idüb güzel bir kahve nuş ittim hele 
Bir Güzel fincanı sundu ben de beıu:.ettim güle 
Kıldım, elmas zarfına dikkatle sunarken nazar 
Gözüm ilişdi kalem parmaklı ol simin Ple 

Saydine biiis o malım cilvei reftıin(hr 
Oynatan gönfüni yerinden zülfi anberbarıdır 
Vasfı dilberde bu eş'ar aşıkın güftandır 
Hoş · değil mi kıl nazar bir kerre ol simitı ele 

Bıl bahar eyyamıdır Boğazda bir ayş idelim 
Hem Kiiçüksiida güzel bir kahve derpiş idelim 
Bu gami ferdiyi hep cümle feramıiş idelim 
Hoş değil mi kıl nazar bir kerre ol simbı ele 

Kış demidir varalım zevk ile kahvehaneye 
Gidelim köhne bahar irdikde Kağidhaneye 
Gönlü İlhaminin ayru döndü baruthaneye 
Kahve fincanın bahar eyyamı durma al ele 

ŞARKI 

İdüb üç çifte bir nazik piyade şimdi amade 
Hele tab'ımca zevk itdim ben bugün dıiri dün,,-ade 
Gelüb ol dem süvar oldu bir iki şiihi azade 
Bele tab'ımca zevk itdim ben bugün dari dünyade 

Piyade başlayub semti Boğaza doğru pervaze 
Biri aldı kemanın nağmelerle başladı saze 
İki mehpare birden eyleyüb şarkiye agaaze 
Hele tab'ımca zevk itdim ben bugün dari dünyade 

Kebiri riştei tab ii tüvaııım kesdi ser ta pa 
Sagiri aldı aklım nakdi fikrim eyledi ya.ğma 
Benim nari hararet cismi zarım aldı hep anımıl 
Bele tab'ımca zevk itdim bugün ben diri dünyAde 

Kemanın nağmesi hoş geldi ol mehpire nevresden 
Birisi iki kat aga.aze itdi birisi pesden 
Olub bihuş İlhami safiyi nağmei sesden 
Hele tab'ımca zevk itdim ben bugün diri dünyade 

Aynı zamanın eseri Kadıasker Mustafa 
İzzet Efendinin bir şarkısıda aynı mahiyetde
dir: 
Çıksan yalınız melı gfüi bir kerre Boğaza 

Başlar bütün uşşakı nevakar niyaza 
Dilbestelerin ahını çek perdei naza 

BOĞAZİÇİ 

Bü vechile ver zevkii safA bezıni vis41e 

Tıflının yazdığı ve XIX. asır musikişinas
larından Hacı İsmail Efendinin mahurdan 
bestelediği diğer şarkıda, Boğaz ismine Gök
su, Küçüksu, Çubuklu, Sultaniye Çayırı, 

Hünkar Suyu da katılmış olduğu halde Bo
ğaziçi yine yokdur, Tıflı, bir dilber küçük 
beyin peşindedir: 

Al yanına bil dibıüvaz 
Gönlünce gez zevkit bu yu 
Başdaıı başa işte Boğaz 

Gönlünce gez zevk it bu yaz 

Göksuyu atma bir yana 
Küçüksü pek ala sana 
Çubukluda ey dilrüba 
Gönlünce gez zevk it bu yaz 

Agyfı.rı başdan sav hele 
Lütf et beyim düşme dile 
Tıfiııı ile tut el ele 
Gönlünce gez zevk it bu yaz 

Sultııuiye şahanediı' 

Hünkirsuyu bir da.nedir 
Bô demde gam cana nedir 
Gönlünce gez zevk it bu yaz 

Divan şairleri Boğaziçini türk edebiya
tında yaşatamamışdır der isek hiç hataya 
düşmeyiz; dört asır. zengin bir kütübhane 
kurmak için kafi zamandır. 

Çağdaş türk şiirinde Boğaziçi - (B. ~ 
Boğaziçi Şiirleri) . 

Yahya Kemal Beyatlıda Boğaziçi -
Çağdaş türk şiirinin büyük şairi lstanbulun 
ve İstanbulun aguuşunda Boğaziçinin aşıkı 
idi (B.: Beyatlı, Yahya Kemal); muhakkak 
ki Boğaziçi üzerine en güzel mısraları yaz
mış kalemdir. 

MİBRABAD 
(Kanlıca sırtı) 

Mev'idi mehtaba saz açmış gümüşden şehrah 
Şeb nedir Körfez'de Mihrabaddan görmüş o Jnı\.h 
Mevkibi zevrakle gelmiş faslı Sultaı:ı.ıyegah 
Şeb nedir Körfez'de Mihrabaddan görmüş o mah 

Ka.hıatı gaybi tel tel yoklıyan mızrabda.n 
Vehleten d~rvazei mazi açılmış abdan 

Sebkeden mehtablar bir bir uyanmış habdan 
Şeb nedir Körfez'de Mfhrıibıidda.n görmüş o mAh 
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GECE 
Kandilli yüzerken uykularda 
Mehtabı sürükledik sularda 

Bir yoldu parıldıyan gümüşden 

Gittik, bahsetmedik dönüşden 

Hulya tepeler, hayal ağaçlar 
Durgun suda dinlenen yamaçlar 

Mevsim sonu öyle· bir zaman ki 

Gıuılb bir mii.sildydl sanki .. 

SES 
Günleı·r.e ne gördüm, ne de bir kimseye sordum 
.Ya Rı1b!. hele kalb ağnlanm durdu! ... diyordum. 
His var mı bu alemde nekaahet gibi tatlı 
Gönlüm o sevinclıı beyeca.niyle kanatlı. 
Bir taze bahar alemi seyretti felek de 
Mevsim müteh;ıyyil vakit akşamdı Bebekde. 
Akşam, lekesiz, saf, iyi bir yüz gibi akşam .. 
Ta karşı bayırlarda tutuşmuş ild üç cam. 
Sakin koy'u, şen cebheli kasriyle Küçüksu, 
Ardında vatan semtinin ormanlan kuytu. 
Bir neş'eli hengaamede çebçevre yamaçlar 
Hep ayni tahassüsle meyillenmiş ağaçlar 
Dalgın, duyuyor rüzgarın ahengini dal dıı..l. 

Bakdım süzülüb geçeli uzakdan iki sandal. 
Bir lahzada bir pancur açılmış gibi yazdan 
Bir bestenin engin sesi yükseldi Boğazdan, 
Coşmuş, yine bir aşkın. uzak hatirasiyle 
Aksetti uzanmış tepelerden sırasiyle 
Dağ' dağ o'- güzel ses bütün etrafı gezindi 
Görmüş ve geçirmiş denizin kal.bine sindi 
Ani bir üzüntüyle bu rüyadan uyandım 
Tekrar o alev gömleği giymiş gibi yandım. 
Her yerde o, hem ayni bakış, ayni emelde, 
Bir kanlı gül· ağzında. ve mey kasesi elde. 
Her yerden o, hep ayni güzelllkde göründü 
Sandım bu biten gün beni ram ettiği gündü. 

Reşad Ekrem. Koçu'nun Boğaziçi şiir
leri. - Bu ansiklopedinin müellif ve müd
devini R. E. Koçu'nun bir kitab halinde top-. 
lanmamış şiirlerinden bir ·kaçı Boğaziçi sah
neleridir, hemen hepsinde ne Boğazn ne de 

. Boğazda h~rhangi bir semtin adı yokdur, fa
kat Boğazı bilen oranın atmosferini ve insan
.farını bulur zan ederiz. Bunlardan biri "Kö
mür Gemisi" adını taşır,· yazar yüzlerce kö
mür gemisinden birini bir yaz günü Paşali
manında görmüşdür; şöyle anlatıyor: 

· «Bir gün Çubukluya aziz dostum rahmet-
-u Ratib· Aşir'e gidiyordum· (B.: Acudoğu, 
Ratib Aşir); Paşalimanında bir kömür gemi-

si gördüm idi, kömür karası gemiyi içindeki- . 
lerle beraber öylesine sarmış, öylesine boya
mış ki uzun uzun seyretmekdeıı kendimi ala
madım, öyle bir ahenk ki kömür tozu, boyası 
insanlarda da, bütün teferruatı ile gemide de 
kir olmakdan çıkmış, sürme olmuş, nakış ol
muş, süs olmuş. O akşam Çubukludan . geç 
döndüm, götüren de getiren de arabalı bir 
dost, Paşalimanında yine durduk, o saatlerde 
orası gaayetle tenhadır, ancak yolcular geçer, 
hava sakin, deniz ayna gibi durgun, ve göm
. gök, ta uzakda, karşı yakanın ışıkları, ve 
gömgök denizde yıkanan gemicilerin sesi.. 
Boğaz denizindeki bu sesler sabahki manza
raya eklenince o mısralar ortaya çıkdı». 

KÖMÜR GEMİSİ 
Yelken kara., 
Tekne kara, 
Ve bak şu tayfalara, 
Kimi civelek oğlan, 
Kimi zehir korsan, 
Yüz kara 
Don gömlek kara, 
Aya.klar kara .. 
Ama hayrawm o yüzlerde ben 
Gün doğarken gümüş 
Ve gün batarken altın yaldızlara. 
Ve gece yüzerken 
Görünmeyen ellere, omuzlara 
Görünmeyen ayaklara sarılan 
Yakamozlara. 

«Ayak izi güzelliği için» adını taşıyan ~ir 
şiir, yine bir yaz günü, yukarı Boğazda Ki
reçburnu rıhtımında bir duygunun eseridir, 
ki bu rİhtımın karşısında Boğaz öylesine gö
rünür ki, hemen Karadenize çıkılacakmış gi
bidir: 

Kıskandım denizi. 
Kızgın rıhtım taşlarında 

Büyük büyük ayaklarının 
Nakşolması ile uçması bir 

Taban izi 
Olabilen koca denizi. . . 

Şu mısralar da yine yu~arı Boğazda Poy-
raz Köyünün hatırasıdır: 

DENİZDE YÜZEN İÇİN 
Onu 
Deniz gibi öpmeli, 
Bir dudak tutumunda her tarafını. 
Onu deniz gibi beklemeli, 
Oitu deniz gibi sarmalı, 
Ve ondan deniz gibi a~ılmalı: 
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Sırmalı saçında, 

Altın pullu derisinde, 
Altın kumlu aya]darmda 
Rengimi:ı:, kokumuz, tuzumuz. 

«BOĞAZİÇİ» - . 1914 senesinde Şirketi 
Hayriye tarafından neşredilmiş bir tarihçe
salname; (almanak) bu ismi taşır; ki İstan
bul Ansiklopedisinin kaynakları arasında, 

pek çok noksanları bulunmasına rağmen 

mühim bir eserdir; İstanbul Ansiklopedisi 
tarafından bilhassa kıy:rnetlendirilen kısmı, 

şirket ile vapurları hakkında ihtiva ettiği 
malfımatdır. 

19X27 santim eb'adında 8+ 232· sayfa 
olan kitap Ahmed İhsan Matbaasında basıl
ınışdır; sonunda 28 sayfalık fransızca bir hu
lasası vardır; şu malumatı ihtiva etmekte
dir: 

Şirketi Hayriyenin kuruluş tarihçesi (13 
sayfa; ki tabın önemli bir kısmıdır; B. : Şir
keti Hayriye) - Şirketin gelişme devirleri 
(50 sayfa; kitabın, şirket hakkında pek 
önemli bilgi veren bir kısmıdır; B. : Şirketi 
Hayriye) - Boğaziçi (73 sayfa); - Şirketi 

Hayriyenin niza.matı umumiyei esasiyesi ( 42 
sayfa) - Şirketi Hayriyenin talimatı esasi
yei dahiliyesi (54 sayfa). 

Devrin padişahı ve devlet ricalinin, şir

ketin kurucularının, şirket müdürlerinin, ba
zı meşhur kaptanlarının, şirket vapur, mues
sese ve atölyelerinin resimieri ile tezyin edil
mişdir; resimlerin hepsı kuşe kağıd üzerine 
basılmış ve metin dışı ilave olarak verilmiş
dir. 

Baskı sayısının çok az olduğunu tahmin 
ettiğimiz bu tarihçe - salname dayanıklı ve 
temiz bi;r cild içinde satışa çıkarılmiş olup 
halen sahhaflar çarşısında tesfıdif eseri bulu
nabilir. 

Boğa?içi - Bu salnane - tarihçe de 
uzunca: bir makaale olup Mehmed İzzet Bey 
ile Ahmed Rasim Bey tarafından kaleme 
alınmış olduğu söylenir. 

Belediye mektubcusu merhum Osman 
Nuri Erginin bize naklettiğine göre, meşru
tiyetin ilk aylarında Darüşsefa talebesi için 

. bir Boğaziçi tenezzühü tertib edilmiş, Şirke
ti Hayriyenin bir ücret taleb etmeden tahsis 
ettiği bir vapur ile Köprüden kalkılarak Ru~ 

. meli kıyısını takiben yukarı boğaza çıkılmış, 
Beykoz çayırında öğle yemeği yenildikten 
sonra ayni vapurla ve Anadolu kıyısı boyun-

ca ·dönülmüş. Daıiişşefakada muallim olan 
Ahmed Midhat Efendi bu gezjye iştirak et• 
miş, Köprüden başlayarak, vapurun önlerin
den geçdiği köyleri, yalı boyunda ve sırtlar
daki binaları talebeye teker teker tanıtmıştır. 
Talebe tarafından kısmen zabtedHeİı bu 
uzun vapur konferansı metni Şirketi Hayri
yeye tevdi edilmiş, salnameye dere edilirken 
yine bir Darüşşefalı olan Ahmed Rasim Bey 
ile M:ehmed İzzet Beyin kalemleri ve şirket
ce verilen bazı notlarla ilaveler yapılmışdır. 
Fakat bu metnin salnameye dercinde Darüş
şefakalıların gezisind-en bahsedilmemiş, va
pur konferansından nakledilen parçalar «Ah
med Midhat Efendi merhum diyor ki. .. » diye 
belirtmişdir. 

Makaalenin ilk satırları arasında: «Va
,kaayii siyasiyei devletin aldığı şekiUere göre 
Boğaziçi tarihi takallübatı adideye uğramış
dır.Bu münasebetle okuyucuları, vapurları

mızdan biri ile Boğaziçinde tarihi, ictimai, 
iktisadi bir tenezzüh icra etmeğe davet edi
yoruz; vapurumuz evvel emirde Rumeli kı
yısı çıkacak, bad·ehu Anadolu sahilini takib 
ederek inecekdir» deniliyor. (Bu ansiklope
dide Boğaziçi köy, semt ve binalarının ken
di isimlerini taşıyan maddelere bakıniz). 

BOOAZİÇİ BOSTANLARI VE ÇİÇEK 
BAĞÇELERİ -- Asırlar boyunca İstanbul 
piyasasına en güzel sebzeleri, meyvaları ve 
çiçekleri Boğazici bostan ve bağçeleri yetiş

dirmişdir. Bu konuda değerli bir vesika olaı1 
hicri 1254 (miladi 1838) tarihli bir ferman
dan (ki bu ferman İstanbul piyasasına muh
telif yerlerden gelen ticaret emtiasından ne 
mikdar ihtisab (belediye) resmi alınacağını 

. göstermektedir) , İstanbul pazar ve çarşıları
na, Anadolu kavağından Göksüya kadar olan 
köylerden çeşidli yaş meyva ile üzüm, kiraz 
ve vişne; Rumeli kavağından Büyükdereye 
kadar olan köylerden çeşidli yaş meyva; 
Göksudan Üsküdara kadar olan köylerden 
keza üzüm, kiraz ve vişne; Ortaköy den üzüm 
ve bostan (kavun; karpuz), küfe ile değilde 
itinalı işporta ile sevkedilen çeşidli yaş mey
va; Arnavudköyü ve İstinyeden çilek; Sarı
yer ve Büyükder.eden çeşidli yaş sebze; ve 
hemen bütün Boğaz köylerinden çiçek gön
derildiğini öğreniyoruz ... 

Zamanımızda Boq aziçi bostanlarından 

pek az şey · kalmış, çiçek bağçelerinin hemen 
hepsi yok olmuş, ve çilek tarlalarından da 
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eser kalmamışdır; «Arnavudköy çileği» mad
rabaz esnaf ağzında bir tekerleme olmuşdur. 

BOĞAZİÇİ DALYANLARI - Birinci 
Cihan Harbinden sonra Boğaziçinin değişen 

eski simasının bir çizgisi de dalyanlardır; za
manımızda Boğaziçinde dalyan kalmamış gi
bidir. Karakin Efendi Deveciyan «Balık ve 
Balıkcılık» adındaki ölmez eserinde Boğazi
çinde, ikisi Boğazın liman ağzında olmak 
üzere 32 dalyan kaydediyor ki şunlardır: 

1 - Öreketaşı Dalyanı 
2 - Bağlaraltı Dalyanı 

3 - Büyükliman Dalyanı 
4 - Karataş Dalyanı 
5 - Mavromuloz Dalyanı 
6 - Sırataş Dalyanı 

7 - Otuzbirsuyu Dalyanı 
8 -:-- Tellitabya Dalyanı 
9 - Pazarbaşı Dalyanı 

10 - Mesar burnu Dalyanı 
11 - Bülbülsokağı Dalyanı 

12 - Barutcubaşı Dalyanı 

13 - Kirka Dalyanı 
14 - Büyükdere Dalyanı 
15 - Çayır Dalyanı 

16 - Kefeliköy Dalyanı 
17 - Kalender Dalyanı 
18 - Yeniköy Dalyanı 
19 - lstinye Dalyanı 
20 - Bebek Dalyanı 
21 - Küçükbebek Dalyanı 
22 -- Salıpazarı· Dalyanı; Boğazın Rume

li yakasında liman ağzında. 
23 - Üsküdar Dalyanı; Boğazın Anadolu 

yakasında liman ağzında. 
24 Çengelköy Dalyanı 
25 - Vaniköy Dalyanı 
26 - Toptaş Dalyanı 

27 - Karacaburun Dalyanı 
28 - Beykoz Dalyanı 
29 - Beykoz Kasırönü Dalyanı 
30 - Umuryeri Dalyanı 
31 - Anadolukavağı Dalyanı 

32 - Filburnu Dalyanı 
Bu ansiklopedide bütün bu isimlere ba

kınız (B.: Dalyanlar; Balıkcı). 
«BOGAZİÇl.KONUŞUYOR VE KANLI

CA TARİHÇESİ» - Bu ansiklopedinin bü
yük kıt'ada intişar ettiği ilk devresinde ya
kın dostlarından olmuş Kanlıca eşrafından 

Abdürrahim Cabir Vada'nın sağlam bilgiye 
ve müşahedeye dayanan, küçük fakat pek de-
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ğerli eseri; Boğaziçi üzerine yazılmış en gü
zel kitablardan ve İstanbul Ansiklopedisinin 
güvendiği bir kaynak, her aydın İstanbul
lunun mutlaka edinmesi gereken bu eserin 
satış sahasında mevcudu tükenmiş olup bel
ki sahhaflarda bulunabilir. 

«Boğaziçi Konuşuyor ... » 1942 de Yedi
gün Mecmuası yayınları arasında, küçük 
bnyda basılmış olup 167 sayfadır; fairnt met
ni 8 punto harf ile dizilmiş ve resimsiz oldu
ğu için hayli bilgi ihtiva etmektedir. Yedi
gün Mecmuasının sahibi, Hürriyet Gazetesi
nin kurucusu ve başmuharriri, ve İstanbul 
basının mümtaz siması merhum Sedad Sima
vi'nin Kanlıcada yerleşerek bu Boğaz köyün
de yarım asırdan fazla oturmakda olan A. 
Cabır Vada ile tanışması ve onu bazı hatıra
larını toplamağa teşviki bu güzel kitabın vü
cud bulunmasına tek sebeb olmuşdur; nite
kim müellif kısa mukaddimesinde bunu ifa
de etmişdir. 

Bu güz.el kitabın başlıca bahisleri şun
lardır: I. Boğaziçi hakkında umumi bilgi 
(tabii, coğrafi notlar); Şimaldan Boğaziçine 

giriş; Sis işaretleri; Tahlisiye ve Roket mev
kileri; Tahlisiye edevatı; Boğaz medhalin
deki köyler; Rüzgarlar; Boğazın uzunluğu 

ve köylerinin Köprüye (İstanbul Şehrine) 
mesafeleri; Boğaziçinin dağları; Boğaziçinin 
Dereleri; Deniz ve kara mahlfıkaatı, kuş

ları. 

II. Boğaziçinin inkişafı, Şirketi Hayriye 
Vapurları; bu vapurların bazı ünlü kaptan
ları; Boğaziçinin nakil vasıtaları, pazar ka
yıkları; Hususi ve kiralık piyadeler; Corci 
futaları. , 

III. Kanlıca, eski ve yeni hududları, ta
rihçesi; Abideler: İsken paşa Camii, Kanlıca 
hamamı, Tekke; Kanlıca Çarşısı; Çeşmeler: 
Sedli Çeşme, Babaali Çeşmesi, Mehmed Said 
Efendi Çeşmesi, Orta Çeşme, Mescid Çeşmesi, 
Dutdibi Çeşmesi, Çarşı Çeşmesi, Hacı 

Veys Çeşmesi, Halepli Çeşmesi, Mahmud 
Aziz Hey Çeşmesi, Yeni Çeşme; Kır gezme 
mahalleleri: · Mira.had, Saffet paşa bağı, ya
zıcı çiftliği, Kavacık, Necip paşa · bağı, ana
nevi Yuşa teferrücü, Körfez mehtab alemi, 
Göksu alemi; Kanlıca balıkcılığı: kılıç, lüfer, 
levrek, uskumru, iskorpit, izmarit, istavrit, 
ıstakoz, midye, balık avlama takımları; Kan
lıca yalıları: Mahmud Celaleddin Paşa Ya
lısı, Hüseyin Hüsnü Efendi yalısı, Fuad Pa-
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şa Yalısı, Kezzılbi Hasan Efendi Yalısı, Faz
li Paşa Yalıları, Mektubcu Ali Bey Yalısı, 

·Rasim Paşa Yalısı, Asaf Paşa Yalısı, Sahaf
lar Yalısı, Rifat Paşa Yalısı, Ders vekili Ya
lısı, Seher Hanım Yalısı, S.edad Simavi Yalı
·sı, Saffet 'Paşa Yalısı, Nevres Paşa Yalısı, 
Mehmed M.uhtar Bey Yalısı, Saraylı Hanım 
Yalısı, Şefik Bey Yalısı, Vecihi Paşa Yalısı, 
Hurşid Efendi Yalısı. 

Bu kıymetli eserde yalnız bu yalılar 

bahsi 30 sayfa tutmakdadır; ve pek kıymetli 
tarihi malumatı ihtiva etmekdedir. Boğazi

çinin her köyünden Abdurrahim Cabir Vatla 
gibi bir ali himmet sahibi İstanbullu çıkmış 
olsaydı Boğaziçinin tarihi, hiç olmazsa son 
asır için, gereği gibi tesbit edilirdi.. İstanbul 
Ansiklopedisi, A. Cabir Vatla ile Sedad Si
mavi,nin isimlerini bu sütunlarda rahmetle 
yad eder; ruhları şad olsun. 

Bu küçük kitabın müstesna kıymetini 

belirtmek için b~r kaç parçayı aynen nakle
diyoruz. 

Boğaziçi rüzgarları - «Boğaziçi rüzga
rının isimleri, süratleri ve gözle görülen kud
retleri: 
1 - Hafif, sıiıtlyecle 2 metre, yaprak oynatan 
2 - Kırıcık, saniyede 4 metre, sürgün dalı eğen 
3 -Fmşka, saniyede 6 metre, dal büken 
4 - Kuvvetli, saniyede 8 metre, ağaç sallayan 
5 - Sert, saniyede 13 metre, yaprak döken · 
6 - Fırtına, saniyede 21 metre', dal kıran 
7 - Şiddetli, saniyede 28 metre. ağaç deviren 
8 - Kasırga, sahiyede 34 metre, ev deviren 
9 - Hortum, saniyede 40 metre, harab eden,,. 

Boğaziçi köylerinin köprüye mesafe

leri - «Boğaziçi köylerinin vapur iskelele
lerinin köprüye mesafeleri şunlardır: 

Mil Metre 
Üsküdar 2 3710,00 
Kuzguncuk 2 3951,15 
Beylerbeyi 3 6694,35 
Çengelköy 4 7791,00 
Vaniköy 5 848'7,10 
Kandilli 5 9367,'75 
A. Hisarı 6 11501,00 
Kanlıca 7 13022,10 

. Çubuklu 7 137i5,50 
Paşabağ~esi 8 16324,00 
Beykoz 9 1'752'7,75 

A. kavağı 12 23-558,50 

A. Feneri 16 31442,25 
Vapur iskelesi yok 

Beşiktaş .2 4359,25 
Ortaköy 3 5936,00 
Kuruçeşme 4 '7605,50 
Arııavudköyü 4 8531,30 
Bebek 5 936'7,'75 
R. Hisarı 6 11601,00 
Emiı'gan 7 13356,00 
İstinye 7 14469,00 
Yeııiköy . 8 15674,75 
Tarabya 9 17900,75 
Büyükdere 11 20590,50 
Sariyer 11 21'703,00 
Yenimahalle 12 22252,75 
R. Kavağı 13 24152,10 
R. Feneri l7 31720,50 

V a.pur iskelesi yı;k 

Hususi ve kiralik piyadeler - «Yeniköy
de Prens Halim Beyin yalısındaki kayıkha
nede bir adedi bulunduğu rivayet edilen 
(1942 yılında) üç çifteden başka mevcudu 
kalmayan ve her türlü sitayişe şayan bulu
nan piyadelerin evsafını hakkiyle izah etmek 
ve bunları görmemış olanlara tafsilat vere
bilmek hayli müşküldür. 

«Dünyanın her tarafında türlü şekiller

de inşi edilmiş deniz vasıtalarındaki güzel
lik, piyade kayıklarının zarafeti ve_ inceliği 

karşısında pek sönük kalacağı iddia edilebi
lir. Diyebilirim ki, denize piyade kadar yakı
şan başka bir nakil vasıtası indirilmemişdir; 
ve indirilemez. 

«Halen teki bile bulunmayan piyadeİeri 
inşa eden şalvarlı ustalcı.r, bu kadar güzei ve 
narin bir vasıta icad edebi.imiş olmaları ile 
ne derece iftihar etmişlerse tamamen haklı
dırlar. 

«Piyadelerin ihyası temenni edilemez 
(Niçin? 1st. An). Çünki inşalarından ziyade 
onları sevk ve idare edebilecek ve muhafazası 
pek müşkül olan güzelliğini idame ettirecek, 
ve hatta kayıkhanesine çekip indirecek liya
katde hamlacı tedarikine bugünkü maişet 

tarzları müsaid değildir (Niçin? 1st. An.). 
. «Piyadeler tek, iki, üç çifle olarak ıhla

mur ağacı kerestesinden imal edilirdi. Deni
ze temas eden kısmına «küherba yağı» deni
len ve Bebekde Mustafa isminde bir sanat
kar tarafından gaayet mahrem olarak ihzar 
edilen vernik sürüler v.e küpeştesinin he
men alt tarafındaki boya tahtası dahi arzu 
edilen renk ile 5-8 santim arzında boyanırdı. 
Küpeşte ile baş üstü yine .küherba verniği 
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ile tılaa edilir ve kıç üstü düz renkli mu
şamba ile kapatılır idi. · 

«İhlamur iç astarı tabii haliyle bırakılır, 
ve buraların gerek kir ve ger.ek çiğ ve yağ
murlar tesiri ile beneklenmemesi için her 
gün keler ile silinirdi. Keler, bir nevi köpek 
balığının derisindeki sert ve zımpara gibi 
dişli tarafına denir. Keler kürek topaçları ve 
palalarının temizlenmesinde de kullanılır. 

,<Piyadelere harem bindiği zaman, mu
şamba ile kaplı kıç üstü, kamilen kapatılacak 
şekilde ve sahibinin iktidarı nisbetinde, klab
dan veya sırma işlemeli ve saçaklı, yün veya 
ipekden mamul bir örtü ile tezyin etmek 
adettir. Bu örtü kıç üstünün uzunluğunda ve 
mustatil bir şekilde olduğu ve kıç -güverte
lerinin gittikce darlaşdığı cihetle, örtünün 
arka tarafa gelen iki ucu, piyadenin sağ ve 
sol küpeştelerinden denize doğru sarkar. 
Rüzgar tesiri ile havalanıp, örtünün biçimini 
bozmamasını temin için, bu uçların her biri
ne 800-1000 gram ağırlığında pirinç ve ni
kelden ve hatta gümüşden mamul mahruti 
toplar bağlanır. Bıu örtü piyadelerin esas gü
zelliğini bir kat daha arttırırdı. 

«Hamlacılara, biri çuhadan ve biri kali
kot patiskasından birer dizlik, çuhadan ipek 
fermene işlemeli yelek ve salta, bürümcük 
hilali gömlek, uzun konçlu sakız beya.zı ço
rap, rugan gül fiyangolu yemeni ve fes ve
rHmek mecburiyeti vardı. 

«Beyoğ]unda İstiklal Caddesinde Melek 
Sinemasına sapılacak köşede büyük «Mir ve 
Kotero» Terzihanesi vardı. Bu terzihane za
mamn vükelası ile vüzera.sına, mabeyin er
kanına, çok zengin kimselerle mirasyedilere 
kumaş ve dikiş dahil olmak üzere 5 altına 

bir kostüm dikdiği tarihde bir hamlacı for
masının kaç altına mal olduğunu anlamak 
pek faydalı görülmüştür: 

Altm Kuruş 
3 50 Dizlik, yelek, salta için Lui çuhası 

(5 metre) :~ıı 

1 20 Dizlik için kalikot patiska (5 metre) 
2 40 Bürümcük hilali gömlek (2 aded) 
O 80 Güllü rugan yemeni (1 çift) 
O 60 Beyaz uzun çorap (2 çift) 
o zo Fes ve püskül (1 aded} 
4 30 Çuha dizlik diktlrilmesl ve fermene 

işçiliği 

18 00 altın 

«Bu yekun bir hamlacı formasının mas
rafıdır. İki ve üç çifte piyadeleri olanlar bu 
mikdarın iki ve üç mislini ödemek mecburi
yetindedirler ki, piyade sahipleri, birinci sı

nıf terziye ısmarladıkları kostümlerini, ka
yıkcılarınm _ formalarından daha ucuza te
darik ettiklerini rakamlar göstermektedir. 

<<Tek çifte piyadeler 30 ila 45; iki çifte
leri ise 90 ila 150 altın mukaabilinde satın 
almak mümkin ise de bunları kürek, döşe
me, örtü ile techiz edebilmek de 10 ila 50 
altın sarfı ile mümkin olurdu. 

<<Piyade hamlacılığı şimdiki kayıkcılık 
ve sandalcılığa hiç benzemez. Hamlacı ilk 
küreğini ·hangi tavır ve çalımda denjze dal
dırdı ise, gideceği yere kadar ayni tavrı mu
hafaza ederek küreği çeker. 

«Sahilde bulunan bir kimse, amuden 
yaklasan veya kendisinden uzaklaşan iki ve 
üç çifte bir piyadenin küreklerine baktığı 

zaman yalnız bir çift küreğin hareket ettiği
ni görür. 

«Kezalik piyade seyrine cebheden ba
kan dahi, harekette bulunan küreklerin ay
ni seviyede ve ayni açıklıkda bulunduklarını 
görür. Guya küreklerin hepsi bir manivela
ya bağlı olarak ileri, geri oynatıldığını zan 
eder. 

« Yalı ve iskele piyadeleri isimleri ile iki 
sınıfa ayrılan piyadelerden, yalı piyadesi hu
susilere, ve iskele piyadesi de umumilere 
(kira ile tutulup binilenlere) verilmiş adlar
dır. 

«Yaz mevsiminde Boğaziçinde oturan ve 
her gün İstanbula gidip gelmek mecburiye
tinde bulunan ekabir ve agniya, 1851 (Hicri 
1267) senesinde ihdas edilen «Yük.ela Vapu~ 
ru», ve 1854 (Hicri 1270) senesinde faaliye
te geçen Şirketi Hayriye vapurlarının sefe
re başladıkları tarihden evvel, karnilen; ve 
bu tarihlerden sonra kısmen piyadeleri gi
der, dönerlerdi. 

«Yolculuk esnasında birbirine tesadüf 
etmeleri tabii olan piyadelerin yarışlarını 

·seyretmek ve yarış neticelerinin münakaşa
sını yapmak Boğaz halkının eğlenceleri ara
sında yer alan husO.siyetlerdendir. 

«Şirketi Hayriye vapurlarının çoğalması, 
piyadeleri tedarik edec.ek ve daimi masrafı-
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na tahammül göstereceklerin o nisbetde azal
ması, bunların birer birer ortadan kalkma
sına sebeb olmuşdur (B.: Beş Çifteler). 

«Son piyadelerin sahiplerinden biri, na
dide çiçek yetişdirmek, eşi olmayacak güzel
likde bağçe 'süslemek, gaayet mahir av kö
pekleri beslemek, senede birkaç defa sürgün 
avı tertib etmek gibi meraklarına inzimam 
eden piyade meraklısı Subhi Paşa zade dev
let şurası azasından Sami Beydir (B. : «Bo
ğaziçi Mehtapları»). 

<~Bu zatin iki aded üçer çifte piyadesinin 
zarafeti ve hamlacılarının formaları ile piya
delerinin döşeme tezyinatının fevkinde Bo
ğaziçinde piyade mevcud değildi. 

«Piyadesinin birini Kemahlı, diğerini 

Rizeli hamlacılar kullanırlardı. Her cuma 
ve pazar günleri bu piyadelere, bir zaman 
yaşmak, ferace, 1:ıir zaman pelerinli çarşafla
ra bürünen hanım ve kızlarının, Göksü te
ferrücüne gitmelerinin temaşasında güzellik 
ve asaleti tanzim edecek tantanaya çokdan 
veda edilmişdir. 

«Ne çare ki, felek bu ihtişamın devamına 
müsaade etmiyerek, tekmil Boğaziçini ve 
hatta İstanbul halkını yeis ve kedere düşü
recek felaketi ihzar etmişdir. 26 eylfıl 1902 
(riimi 1308) cuma günü mutad vechile üç 
çifte piyadeleri ile Göksuya teferrüce giden 
hanımlar, grub esnasında avdet ederlerken, 
oturdukları yalının alt tarafındaki sahil çı
kıntısını dönmek için hamlacılar tarafından 

yapılan manevre tesiri ile, içinde kızları Se
niye ve Azizenin bulundukları piyade devri
lerek Azize Hanımın boğulmasına sebeb ol
muşdur. 

«Bu faciadan sonra mikdarları esasen 
azalmış olan. ıhususi piyadeleri Boğaziçinde 

görmek büsbütün seyrekleşmişdir . 
BOGAZtÇt KÖYLERİNDE TELGRAF

IIANE - 1876 yılı nisan ayında bütün Bo
ğaziçi köylerinde birer telgrafhane . açıldığı, 
o devrin büyük günlük gazetelerinden Sabah 
Gazetesinde küçük bir şehir haberi olarak 
kayıdlıdır. Boğaziçi köylerinde daha önce 
birer postahane varmıydi, telgraf cihazları 
bu postahanelere mi kondu, yoksa, postaha
neler 1876 nisanında telgrafhanelerle bera
ber mi açıldı tesbit edemedik. 

. «BOGAZtçt MEHTAPLARI» - Çağ
daş türk edebiyatının en seçkin simalarının 

ve sayısı pek azalmış eski İstanbul kibarla-

«BOĞAZİÇİ MEHTABLARI, 

rından Abdulhak Şinasi Hısar'm milli kü
tübhanemize verdiği muhalled bir eser, Bo
ğaziçinin eski mehtab alemleri üzerine yazıl
mış en zengin, ve içindeki hatıra notlarına 

inanılır tek kitab; Varlık dergisinin Anka
rada intişar ettiği sıra önce bu dergide tefri
ka edilerek intişar etmiş, sonra İstanbulda 
Hilmi Kitabevi tarafından kitab olarak ya
yınlanmış; 1956 da ikinci baskısı yapılan bu 
kıymetli eser 12X 18,5 santim eb'adında 314 
sayfadır (B.: Hisar, Abdullah Şinasi). 

Bu mümtaz edibin kalem diline verdi
ği kıymetli hatıralar yedi fasıl içinde toplan
mışdır, ve her fasıl dört makaaleden, bütün 
eser de yirmi sekiz makaaleden mürekkepdir. 
Fasılların ve makaalerin isimleri şunlardır: 

Hazırlanış: 1 - Boğaziçi Medeniyeti; 
2 - Mazinin mahrumiyetleri; 3 - Tabiat 
sevgisi; 4 - Musiki ibtilası. 

Toplanış : 5 - Bu gecelerin kıymeti; 

6 - Hanımlar buluşuyorlar; 7 - Kayıklar 

ve sandallar yan yana; 8 - Gelenler ve gel
miyenler. 

Musiki Faslı: 9 -- Kayıklar ve sandalla
rın kervanı; 10 _:_ Saz fasılları; 11 - Saz 
sesleri; 12 Hanende sesleri. 

Sükut Faslı: 13 - Boğaziçi Cenneti; 
14 - Mehtab; 15 - Yalıların önünden geçiş; 
16 - Sessizliğin şiiri. 

Aşk Faslı: 17 ~ Mehtapda göri.ilen gü
zellikler; 18 - Karanlıkda parıldayan ar
zular; 19 - Şarkıların dedikleri; 20 - Her• 
kesin aşkını söyleyen saz 

Dağılış: 21 - Fanilikler; 22 - Sönüş; 

23 - Ayrılış; 24 - Unutuluş. 

Hatırlayış: 25 Mazi Cenneti; 26 - Bi
zimle beraber yaşıyan hatıralarımız; 27 -
Hatıralarımızın zaman içinde devamı; 28 -
Başka dünyaların bizden görebilecekleri. 

Aşağıdaki satırları bu güzel kitabdan 
alıyoruz: 

«O zamanlarda nakil vasitalarının azlığı 
ve yavaşlığı bütün o mesafeler boyunca sıra
lanmış Boğaziçi yalılarını birer uzlethaneye 
çevirmişdi. Hayat ve sanat zevkleri kayık 
ve sandallarla bu güzel suların üstünde ak
şam gezintilerine, bu sulardan geçerek yapı
lan ziyaretlere, gidilen düğünlere, duyulan 
sazlara inhisar ediyordu. Bütün alakalara 
merkez, bütün zevklere sahne, bütün aşklara 
imkan, hulasa bütün ömürlere saha olan yer 
bu mavi suların üstüydu. 
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,<Bu münzevi hayatın yoksullukları ara~ · 
sında iyi bir saz dinlemek fırsatı Boğaziçi 

beyleri, hele hanımları için o zamanlarda 
nadir yapılan bir davet yerine, bir fikir ve 
his ziyafeti yerine geçirdi. . 

«Bahar; bütün narin kokuları, renkleri, 
teni, havası, nazı ve tadiyle gözlere sinerek 
gönülleri aşkın bütün istekleriyle açtığı za
man, aşkın zaferine engel olabilecek hiçbir 
kuvvet kalmazdı. Tanışma ve sevişmelerin 

ancak gözleri gözlere bağlayan sırlar gibi ol
duğu ve nazari kaldığı o zamanlarda biribir-· 
leriy1e böyle uzaktan bakışanlar ve sevişen
ler için bu buluşmalar -eşsiz müsamaha saat
leri teşkil eder, biraz daha yakından görmek, 
görünmek ve görüşmek fırsatı olurdu. 

«Onlar sazı bir konsere, bir. operaya gi
denlerin merakı, keyfi, tiryakiliğiyle, dikkat
le, hırsla, bütün ruhlariyle, kudsi bir eser 
gibi dinlerler ve bizi lakayt bırakan nice in
celiklerinden zevk alırlar, hoşlanırlardı. Bu 
uzak sesler onlara göz yaşlarını akıtacak ka
dar tesir ederdi. Bir taksim, bir gazel dinle
yenler arasında, coşarak, kendilerini tutamı
yarak ağlayanlar az mıydı? 

«Zaten bu mehtap geceleri nadir bulu
nur zevklerdi. Bunlar senede belki iki, üç, 
nihayet dört defa tekerrür ederdi. Bu gece
ler bir çok uzun ve ince hesaplarla seçilirdi. 
Haziran, Boğaziçi mevsimi için henüz yeni 
bir aydır. Bazıları İstanbuldan daha dönme
miş olurlar. Mevsim daha Boğazın bütün 
ahalisini toplayamamıştır. Eylfilün on beşin
den sonra ise rutubet çoğalır. Gelenlerin bir 
kısmı dağılır. Artık deniz alemi kalmaz, So
ğuklar başlar. Boğaziçini balıkçılar kaplar. 
Sonbahar, içini çekerek ağlar. Bunun için 
saz ekseriyetle temmuz, tercihan ağustos, 

hele, eğer mehtap on beşinden evvele tesa
düf ediyorsa, eylul aylarına rastlayan arabi 
ayın 12 inci, 13 üncü ve tercihan_ 14 üncü ve 
hazan da 15 inci gecesinde tertib edilirdi. 
Fakat bu rakamlar o kadar kat'i olamazdı. 

Zira saz alemi için tabii bulutsuz ve saf meh
taplı bir gece ister, bunu bulabilmekse her 
şeyden evvel havaya bakar. 

«Mehtaba çıkılan geceye başka bir sazın 
tesadüf etmemesi de lazımdı. Bir gecede ay
rı ayrı dolaşarak biribirlerinin seslerini bo
zabilecek, rakip gibi karşılaşacak ve sazı ta
kib eden kayık ve sandal kafilesini ayıracak 
·iki saz takımının dolaşması o zamanki Boğaz 

için bir rezalet sayılabilirdi. · Kimsenin ·iz'an 
ve vicdanı buna kail olamazdı. Onun için 
s2.zı tertib eden, bütün Boğaziçine karşı bir· 
mesuliyet almış olduğunu bilir, ve geceyi, 
eğer böyle bir rakibi varsa, daha makbul bir 
saz hazırlayabilecek daha zengin ve hatırı 

sayılır birisine bırakırdı. Esasen o zamanlar
da servet mevki ile birlikte gittiğine gö
re, böyle hareket etmek, izzeti nefsine daha 
kolay gelirdi. 

«Mehtab ı tertib edenin daha birçok me
suliyetleri, hesapları, düşünceleri olurdu. Saz 
heyetinin intihabı ve terkibi mühim bir mese
leydi. Sazın geçmiş mehtaplarda, hele o se
nenin mehtaplarında duyulmuş olanlardan 
aşağı kalmamasını, mümkünse bunlara üstün 
olmasını ister, filanca meşhur hanende yahut 
sazendenin bulunmasına çalışır, sırf ticari bir 
istifade sahasına düşmeden bir hatır, gönül, 
nüfuz tesiri sayesinde bu saz takımlarının 

biribirlerine hemen denk olmasını temin 
.ederdi. 

«O zamanlarda Boğaziçi, aksisadası. her 
tarafından ses veren, öyle bir alemdi. Boğa
ziçinde öyle tesanütlü bir cemiyet hayatı var
dı ki, devrin sansürlü ve teşrifatlı gazeteleri 
böyle bir haberi vermedikleri ve ikide bir 
yangınları ve mahalleyi alakalalandıran ha
diseleri bağıran hekçiler de söylemedikleri 
halde! nasıl olurdu iyice bilinemez, Şirket 

vapurlarında ağızdan ağıza yayılmalarla, bu 
geceleri kollayan kira kayıkçılarının da se
lamlıklardan yalıların har.emlerine kadar 
ulaştırmalariyle, nihayet bütün Boğaziçi hal
kı temmuz, ağustos veya eylulün, arabi ayın 
on üç, on dört veya on beşine tesadüf eden 
gecesinde, mesela \lalde Paşasının, veya Sait 
Halim Paşanın, yahut Suphi Paşa zade Sami 
Beyin «mehtab>., ı olduğunu öğrenirdi. Bu 
mühim havadisi böylece herkes duymuş olur
du. 

«O gece mehtaba çıkmak için bir hayli 
evvelinden başlayan tatlı bir hazırlık devre
si vardı. Hemen her yalının bir çifte olsun 
bir kayığ1 yahut bir sandalı bulunurdu. Hu
susi sandal veya kayıkları olmayanlar da 
mahalledeki en alışık oldukları kira sandal
larına haber gönderirler, onları bu gece için 
peylerı.erdi. Beyler, aralarında sözleşerek 

hangi kayıkta kimlerle birlikte çıkacaklarını 
önceden kararlaştırırlardı. 

«Nihayet, herkesin bu k.adar sabırsızlıkla 
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beklediği büyük gece gelirdi. Bazı beyler, ak
şamcılıklarından kendilerini alıkoyamazlar, 

evlerinde rakılarını mutadları gizli teşrifat ile 
içtikten sonra çıkarlardı. "Bazı orta halli efen
dilerse yem.ek yemezler, sandalda, kaçamak 
olarak, gizlice biraz rakı içmeğe, biraz meze 
yemeğe karar verirlerdi. Hanımlar sofraya 
biraz daha erken otururlar, ve yemekten 
sonra, yatsı sular!nda, ezan saatiyle bir buçu
ğa doğru, herkes çıkmağa hazırlanırdı. Söz 
vermiş olan komşular gelirler; kayık veya 
sandal yalının rıhtımına yanaşır ve bekler; 
çocuklar, büyüklerin yavaşlıkları yüzünden 
zaman geçiyor diye telaş ederler; hanımlar, 
önlerinde lambalar yanan aynaların karşı
sında, baş örtülerine ve süslerine sonuncu 
hisl_i ve uzun bir bakışla bir daha bakarlar
dı ve, nihayet, guya bir altın fanus içinden 
akseden gül sarısı donuk bir aydınlıkla ay
dınlanmış tılsımlı, esrarlı ve mor gecede ka
yık veya sandala binilir, üstlerine garip bir 
füsunla ışıklar dökülmüş menekşe renkli su
larda mehtaba, yani gezinmeğe, seyretmeğe, 
saz dinlemeğe, yani his ve zevk ve hayal avı
na çıkılırdı. 

«Bu nazlı gecelerin, hiç bir kitapta yeri 
olmadığı halde, bütün Boğaziçi kalkınca bili
nen ve herkesin büyük bir tesanütle uyduğu 
usulleri, an'aneleri vardı; her zaman hem ki
bar hem biraz mahzun olan eski Boğaziçi, 

güzelliği, sazı, sözüyle öyle bir hal alırdı ki, 
bu cemiyette okadar teşrifat, nezaket ve sü
kut kabiliyeti vardı ki, bu toplanışlar mera
sime döner, bir Mehtap alayına benzerdi. 

«Mehtab ı tertib eden kimsenin, saz ta
kımı için, oturduğu köyün Pazar Kayığını ki
ralaması da anane iktizasızdı. 

«Bu kayıkların arka · taraflarındaki düz 
ve hayli uzunca kısımları hanende ve sazen
delerin oturmalarına, saz aletlerinin, bir de 
işret tepsilerinin konmasına pek elverişliydi. 
Bu kayıkta saz sahibinin bir adamı bulunur; 
o, her şeyin efendisinin istediği yolda gitme
sini temin ederdi. Yalnız bu kayıkta, hanen~ 
de, ve sazendelerin kuvvetlerini tazelemek ve 
neşelerini arttırmak için Erdek rakısı, Umur
ca r~kısı gibi o zamanın en iyi rakıları, mas
tikaları ve muhtelif cins taze balıklar, siyah 
ve sarı havyarlar, Gelibolu sardalyası, Tiril
ye zeytini, balık yumurtası, türlü türlü pey
nirler, çeşit çeşit salatalar, turşular, zamanın 
en makbul mezeleri, üzüm, şeftali, elma, ka-

vun, erik gibi meyvalar, bir de karlıklar için
de buzlu sular bulundurulurdu. 

«Zevk için dolaşan bütün öteki kayık ve 
sandallar yalnız ay işığıyle aydınlanırken 

hizmetteki Pazar kayığı mumları yanmış üı;· 

dört fener taşıyarak gelir ve o geceki saz sa
hibinin yalısından, mesela Valde Paşanın Be
bekteki veya Said Halim Paşanın Yeniköy
deki, yahut Suphi Paşa zade Sami Beyin 
Kanlıcadaki yalısından hanende ve sazende
leri alır açılır, giderdi. Daha tek başına git
tiği sırada sazın, hafif tertip akortlar yapa
rak kendi kendine mırıldandığı ve sazendele
rin meşketmesi kabilinden. çalındığı olurdu. 
Fakat böyle yalnızca giderken yolda çalınan 
bu hayal meyal saza pek kulak asılmazdı. Sa
zın asıl toplantı y,erinin Kalender'in önü ol
ması da bir -Boğaziçi an'anesiydi. 

«Boğazın hemen her köyünden yavaş 

yavaş buraya gelen kayıklar ve sandallar saz 
kayığının etrafında, ışığın çeversinde dola
şan ve ondan &yrılamıyan pervaneler gibi 
dolaşmaya başlar_, onu kuşatarak ve ona 
adeta yapışarak teşkil ettikleri kafile su üs
tünde yekpare büyük bir sal gibi bir kütle 
olurdu. Hele asıl saz kayığının en yakınında 
bulunan kayıkçılar ellerini biraz uzatarak 
yanlarındaki sandal veya kayığın kenarları
nı tutmakla bunları biribirlerine tamamen 
yapıştırmış ve adeta kenetlemiş olurlardı ve 
bu sıralarda sandallarmı yerlerinde tutabil
mek için bir teviye siya ederlerdi. 

«O zamanlarda, gerçi eski, büyük teşri
fat katıkları ortadan kalkmışsa da yine iki, 
hatta, daha nadir olarak, üç çifte' kayıklara 
rastgelinirdi. Vernik sürülmüş tahtadan bu 
kayıklar hep açık veya yoku sarı v-eya tahini 
renkte görünür ve kenarları bir iki sıra ko
yu lacivert, mor, siyah veya yeşil yahut som 
yaldız şeritli olurdu. Hanımların bindikle
rinin arka taraflarında kadifeli, sırmalı ve 
uçları sulara doğru sarkan bir ihram serilir
di. Valde Paşanın üç çifte kayığındaki gümüş 
kafes örmeli ve kenarları balık şeklinde yine 
gümüş saçaklı ihramı meşhurdu. 

«Herkesin çömelerek alçakta oturmağa 

alışkın olduğu bir zamanın mahsulü olan, in
sanı derinliğinde ta suların hizasında ve bi
raz yaslanarak oturmağa mecbur eden bu 
kayıklar kadar suları, gök yüzünü, sahilleri, 
mehtabı seyretmeğe, müsait ve münasip bir 
vasıta olamaz. 
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«Kayıklar, Sultan Hamid devrine kadar, 
Boğaziçinde tamamen rakipsiz ha.kim olmuş
lardır. 

«Sultan Hamid devrinde türeyen sandal
lar çoğalırken bu devrin ortasına doğru, da
ha alafranga olarak, bir de binek yarış kikle
ri meydana çıktı. Hep mahun renginde, ke
narları birer ikişer zıh düz veya nakışlı yal
dızlı şeritli, daha ince v.e uzun ve bilhassa 
oturulacak yerleri kyaıklarınki gibi karşılık
lı olan bu sandallar hem daha rahat, hem 
daha hafif, hem daha kullanışlıydı. Öyle ki 
Boğaziçi iskelelerinde kira sandalları kira 
kayıklarından daha ziyadeleştiği gibi yalıla
rın da eskiy-en kayıkları yerine kikleri çoğa
lıyordu. Bundan dolayıdır ki, bu mehtap top
lantılarında ekseriyet sandallarda olurdu. 
Kayık ve sandalı olanlar bu gecelere çıkmak 
için muhakkak daha kolay idare edilen san
dalı tercih ederlerdi. 

«İstanbul kayık ve sandallarının,· yalılar 
gibi, büyi,i.k hususiyetleri vardı ve biçimlerin
den, efendilerinden, hamlacılarına kadar, Bo
ğaziçi medeniyetinin bir.er icmali, birer hu
la.sası gibiydiler. Halis Boğaziçlilerin Boğazın 
binbir inceliğini birden sezen gözleri bir ba
kışta, bunların yalnız kimin olduklarını de
ğil, hem de, hangi ustanın yapısı olduklarını 
keşfederdi. 

«Bu kayık ve sandallar yalnız Boğaziçi 
medeniyetini icmal etmez, mensup oldukları 
kocaman yalıların kayıkhanelerinden tıpkı 

vücutlarından ayrılır gibi çıkarak, sularda 
yalıların hayatlarını, huylarını, kokularını, 

ve sahiplerinin edalarını, manalarını ( dolaş-
dırır lardı) . · · 

«Serever Paşanınkilerin kayıklarında 
Server Paşa yalısının ağır perdeli, biraz loş 
·ve o zamanki ta.birle, kuhi odalarının kibar, 
rahat, kendi alemine çekilmiş ve durmuş 
halini, Kıbrıslıların zarif olmaktan ziyade 
sağlam yapılı. yayvan karınlı, rahat ve ha-. 
bayanı kayıklarında da geniş sofalı, geniş 
odalı yalılarının yayvanlığını ve serinliğini 
duyardım. 

«Bu, belki yarısına yakını hususi ve ya
rısınçl.an fazlası da kira kayık ve sandalları 
beşer onar gelerek saz kayığının etrafını sa
ran kafileye katılırlar ve onun etrafını yeni 
·bir halka ile kuşatırlardı. Bu arada hemen 
bütün bu kayık ve sandallar yer buldukça ve 
imkan nisbetinde saz kayığına yaklaşmaya 

çalışırlardı. Yine, daha sonra gelen kayık 

ve sandallar bu halkaya sokulurlar, fakat 
onun kenarlarında her zaman biraz daha 
seyrek ve daha aralık kalan bir nevi etek 
teşkil ederlerdi. Kütle, son kenarlarına doğ
ru, böyle mutlaka daha gevşek kalan bir top
lantı olurdu. Sazı taşıyan Pazar kayığının 

etrafındaki bu' halka muttasıl büyür, gittik
çe genişler, yavaş yavaş gelip yer alan, top
lanan sandal ve kayıkların sayısı gitgide ar
tarak yüz, iki yüz, hazan, sırasına, _gecerıin 

güzelliğine ve sazın ehemmiyetine göre, üç 
yüzü geçen bir kafile olurdu. 

«Ay ışığında görülen bu manzara ihti
şamlıydı. Bütün bu sandal ve kayıklar deni
zin büyük bir kısmını kaplardı. Bunlar he
men merkezi bir vaziyet alan saz kayığının 

etrafında dönerek daima biraz değişici bir 
şekilde, daima yer değiştiren bir kütle teşkil 
ederlerdi. 

«Saz kayığının etrafındaki kayık ve san
dallarda bulunanların, hele çalgıya en yakın 
olanların, küçük bir gürültüden bile kaçın
dıkları görülürdü. Guya hep gölgeden v.e ha
yalden yapılmışlar gibi, kendilerinden hiçbir 
ses çıkmazdı. Saz sesleri buğulanmasın diye 
nefes almaktan bile çekinir gibiydiler Ağla
yıp patırdı yapabilecek küçük çocuklar za
ten. buralara getirilmezdi. Ruhi saygı ve ter
biye o kadar kuvvetliydi ki evlerinde içtik
ten sonra saza eelmiş olan sarhoşlar bile su
sarlardı. 

«Boğaziçi bu geceler karşısında ikiye 
ayrılıyordu; Rumeli sahilinin ta Kuruçeşme
ye kadar olan kısmiyle Kalenderden sonraki 
kısmı bu alemin hemen dışında kalırdı. Zira 

. Kuruçeşmeye kadar olan köylerde Müslüman 
olmıya.n unsurların çokluğu ve yalıların ye
rinde şehirle hiç münasebeti olmıyan bir 
takım sarayların bulunuşu bu köylerin meh
taba alaka duymamasına sebep oluyordu. 
Boğazın Kalender'den sonraki kısmı da, ta 
Sarıycre kadar, daha alafranga sayılır ve bu 
taraflarda oturanlar da mehtap alemine çok
luk iştirak etmezlerdi. Fakat daha yalnız, da
ha hücra ve eğlencesi daha kıt olan Anadolu 
sahili, boylu boyunca tamamen Boğaziçi ma
lıydı. Bu mehtaplarla ilgilenen kısmı da yu
karda ta Beykozdan başlıyarak aşağıda ta 
Kuzguncuğa kadar devam eden sahayı kap
lardı. 

«Kayık ve sandallara bakılsa içtimai sı-
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nıfların .hepsinden kadınlar ve erkekler, 
gençler ve hatta söz dinleyecek yaşa gelmiş 
çocuklar ve devirden daha büsbütün meyus 
olmamış ihtiyarlar vardı. imparatorluk Av
rupa, Asya ve Afrikadan topladığı tebaasını, 
yarısı Avrupayı bitiren, yarıs.ı Asyaya başlı
yan bu sahiller arasında iki kıt'ayı birleşti

r.en bu sularda sanki teşhir ediyor gibiydi. 
Belki her ülkeden birer nümune olan insan
larıı1 hemen hepsi buradaydı. 

«Musiki faslı, ·çok kereler, saz kayığının 
6 zamanki Boğaziçlilerin şairane buldukları 
Kalender'in önüne varıp durmasiyle başlardı. 
Gelen kayıklar ve sandallar saz kayığının et
rafında, burada toplanırlar ve çalgı, ilk nağ
melerini burada dinletirdi. 

«Sonra, musiki, bir ara verince, saz kayı
ğının_ tahrikettiği bir kımıldanma olur ve et
rafında bu sandal ve kayık kervanı ona san
ki saz sesleriyle bağlanmışlar gibi, birden 
yavaşça gıcırdayarak ve usulla kayarak hep 
_birlikte harekete başlardı. Bu kadar sık ve 
adeta biribirine kenetlenmiş bir kayık ve 
sandal kafilesinin yola revan olması, ilerle
yebilmesi, bu kadar kocaman bir vücudun ha
reket etmesi tabii pek ihtiyatlı ve pek yavaş 
olurdu. Bu hareketleri idare eden hep ortada
ki saz kayığıydı. Mehtabın kendine mahsus• 
göreneklerine göre, bilinen yolları vardı. 

Gerçi nerde durulacağı, nerde durulmıyacağı 
evvelden tamamen kestirilememekle beraber 
bu hususta herkesi~ iptidai ve hemen insiya
ki bir fikri bulunurdu. Kafilenin ortasında
ki saz kayığında beliren istikamet emareleri 
yavaş yavaş tesirini bütün bu vücut üzerin-

, de gösterir ve herkes bu merkezi hareketin 
maksatlarına ve icaplarına uyarak hafif hafif 
ilerler, durur, bekler ve böylece ona uyardı 
Bütün bu duracakları, ve hep beraber ne za
man tekrar yola koyulacakları hem eski bir 
zevkle artık bellenmiş bir takım adetlere, 
hem kısmen de saz sahibinin o geceki keyfine 
ve arzusuna göre, nereye kadar gidileceği ve 
nerde durulacağı evvelinden az çok tahmin 
edilirdi. Kayıkçılar. tecrübesiz değil, ve bu 
gecelere, bu şeylere alışkın Boğaziçliler bil
gisiz değildi. Suların saz faslına en müsaid 
olduğu kuytu yerler belliydi. Önlerinde du
rulacak aksi sada yerleri belliydi. Cereyan
larına kapılmadan önlerinden geçilecek akın
tılar belliydi. Bütün Boğaziçi belliydi. 

«Kalenderin önünde çalınan ilk fasıllar-

dan sonra kütle kendini yavaşça Yeniköy 
akıntısına kaptırır ve onunla kayarak İstinye 
önlerinde bir yerden karşıya geçerdi. Çünkü, 
her nedense mehtaba biraz sapa gelen İstin
ye koyuna hiç girilmez de, Boğaziçinin en 
meşhur mehtap meydanı ve hatta başka gece
ler yalnız bülbül dinlemek üzere gidilecek 
olan Körfeze girilirdi (Kanlıca körfezi). 

«Körfez o zamanki bütün Boğaziçlilerin 

en çok sevgisini kazanmış bir yerdi. Üstün
de bulunan tepe, Mihrabad, mehtabın bütün 
Boğaziçinde en güzel görüldüğü yermiş. Kör
fezin kuvvetli aksi sadalarından dolayı ha
nendelerin burada en gür sesleriyle gazel 
okumaları adetti.. Suların müsaid olduğu ge
celerde burada mutlaka bir iki fasıl çalınırdı. 

« Yin:e, kayık ve sandal kafilesi o geceki 
· saz sahibinin akrabasından, yahut yakın dost
larından birinin yalısının önüne geldi mi, su
ların müsaadesine göre burada biraz durula
rak, saz takımının bir iki parça çalması ve 
kısa bir fasıl geçilmesi de bu m~htap geceleri
nin göreneklerind.endi. Zira hemen her yalıda 
ya pek yaşlı bir mütekait, yahut bir eski za
man hanımefendisi, ya çıkması teşrifata uy
mayan hatırı sayılır bir zat bulunurdu. 

«Kafilenin geçerken bit yalının önünde 
durarak böyle ona mahsus bir parça saz ça
lınması bir alaka, bir muhabbet ve hörmet 
nişanesi olurdu. O zaman bu yalının denize 
bakan bir odasında yanmış bir lambanın 

önünden bir insan gölgesi geçtiği; bir iki ışık 
söndürüldüğü, ve, yerine bir iki kafes kaldı~

. rıldığı görülürdü. İşte karanlıkta geçen, ve 
uzaktan hayal meyal geçtiğimiz bu lamba 
söndürülüşü ve kafes kaldırılışı gibi bir iki 
basit ve iptidai, ufak hareket saza bir ce
vap, musikiye bir iltifat demek olur, hayat
ta dostluk gibi, vefa gibi sağlam hisleri ifa
de ve temsil eder, bu iı.leme bir iştirak ma
nası alır ve bu gölgeler halindeki hareketler 
ta kalblerimize işlerdi. 

<,Mehtap alemiyle bütün Boğaziçinin çal
kanmasına rağmen bu ;Jecenin bir saz gecesi 
olacağını mutlaka herkes işitmiş olamazdı. 

Fakat rnz Boğaziçinden geçerken herkes ta
rafından duyulur, ve bunu ta uykuları içinde 
rüyalarında eski zevklerinin davetJeri sanan
lar, uykularından Uyanarak gönüllerinin eze
li aşinası olan bu peri ve deniz kızı seslerinin 
davetlerine koşmak isterlerdi. Gençler bu 
umulmadık zevk haberiyle hemen yatakla-
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rından fırlarlar, acele acele giyinerek kayık
hanelere inerler, sandallarını bir hamlede 
suya indirirler ve evdekilerini de gezintiye 
teşvik ederlerdi. 

<<Boğazdan geçen sazı bazan da yalılarda
ki aylıklı kayıkçılar duyar, hizmetlerinin 
takdir olunacağı bir fırsatı kaçırmak istemi
yen bu genç ve hamarat hamlacılar, aşağıda 
selamlık taşlığındaki dönme dolaba vurarak, 
harem taşlığına gelen hizmetçiyle içeriye ha
ber yollarlardı: «Küçük beyler yahut hanım
lar mehtaba çıkmak istemiyorlar mıydı?» 

«Cevabın gelmesi gecikir, aşağıda giyin
miş, hazırlanmış olan hamlacılar huysuzla
nırlar, söylenirlerdi. 

«Her ferdine, bir mevki ve ehemmiyet 
vermesını, verdirmesini bilen bu cemiyette 
kayıkçıların da kendilerine mahsus bir gu
rurları vardı. Bu zavallıların bazıları mu
vakkaten· bulundukları yalın;n alt selamlık 
katındaki basık tavanlı odalarından bütün 
yalının şöhretiyle, efendilerinin durumiyle, 
çalımiyle ilgilenirler ve bunlardan kendile
rine bir gösteriş ve övünme payı çıkarırlar

dı. Biribirlerine karşı kendilerini rakib adde
derler, şan ve şöhretlerini kıskanırlar, meha
retlerini göstermeğe fırsat kollarlar, muvaf
fakiyetlerini teşhir etmekten memnun olarak 
tebessüm ederlerdi. Mehtap gecelerinde saz 
kayığından uzak kaldıkça zevklerinden mah
rum edilen çocuklar gibi küserler, müteessir 
olurlardı. 

«Saz kayığı suların üstünde daima hafif 
hafif yer değiştirdiğinden, tabii, kafilenin 
tam ortasında kalamadığı için bu halkanın 
bazan en uzak kenarlarında bulunanlar bel
ki okunari gazelleri işitirl.erdi ama sazın in
celiklerini belki tamamen duyamazlardı. Fa
kat bu gecelerde maksat yalnız saz dinlemek 
değil, aynı z~manda mehtabı seyretmek ve 
bu aleme katılmak idi. 

«Bu sandal ve kayık kervanı, Boğaziçin
de, bir taraftan aşağıya veya yukarıya doğru 
devam eden -doğru gidişinin yanında, diğer 

taraftan, guya bir topaç gibi, etrafında dön
düğü hissini veren bir harekette de- bulunur
du. Zira bütün kafile muntazaman yavaş ya
vaş ilerlerken kenarlarında bulunan bir ka
yık hazan daha hızlı yol alarak, bu bir halka -
bibi yuvarlak kafilenin bir yanından önüne 
geçer, sizin yanınıza gelir. Bazan baştaki bir 
sandal mahsus· arkaya kalır. Ortaya, sonra, 

gerilere düşer. Bazı sandalları ileride kaybe
der, sonra geride bulurdunuz. Esasen sular 
daima aktıklarından üstlerindeki sandalların 
da bir yerde kalmalarına imkan yoktur. İşte 
yalnız sulara tabiymişler gibi sanki kendi ira
d,elerinin dışında görünen bu hareketler on
ların bir de oldukları yerde döndükleri his
sini verirdi. 

«Bütün bu kayıklar ve sandallar, içinde
kilerin isteklerine göre, sessizce, sazdan baş
ka zevkler de ararlar, birbirlerine bunun için 
yaklaşmak, sokulmak isterlerdi. Su üstünde 
geçen, tekrarlanan ve belki ancak alışkın göz
lerin seçebilecel~leri bu küçük su oyunlarını, 

bu hafif gidiş gelişleri, bu ufak ilerleyiş ve 
gerileyişleri, bu küçük hesaplarla arayış ve 
buluşları ne kadar severdim! İkide bir başka 
bir kayığa rastgelmek ister, mahsus geri ka
lırsınız. İstemediğiniz bir sandalın yanına 

düşersiniz. (Talihsizlik!) Haberiniz olmadan 
ilerler, belki üçyüz _ kayık arasından tam is
tediğinizin yanına tesadüf edersiniz (Ta~ 
lih !.) » (B.: Boğaziçinde mehtab alemleri). 

BOGAZİÇİ MESİRELERİ - (B.: Me-
sireler). · 

BOĞAZİÇİNDE BALIKCILIK - (B.: 
Balıkçı). 

BOGAZİÇİNDE DENİZ HAMAMLARI; 
PLAJLAR, BOĞAZİÇİNDE YÜZME - Bi
rinci Cihan Harbinden sonra İstanbulun hal
kı çok değişdi, en az üç kuşak İstanbullu 
olanlar öylesine dağıldılar ki, bir gidenin ye
rine beş taşralı geldiğinden İstanbul ağzı 
türkçe bile kayb olma tehlikesine düşmüş

dur; -bu arada, lebideryadaki yalıları, yalı

ların kayıkhaelenr~ndeki kayıkları, iskele
lerdeki sandalları, köylerin hayır sahibleri 
vakfı pazar kayıkları ile beraber Boğaziçinin 
kibarı, kayıkcısı, sandalcısı, balıkcısı da çekil
di. Zamanımızda Boğaziçi köyleri halkının ke
sif çoğunluğu amele ve işçi takımındadır; on
ların da denize yakınlığı, memleketlerindeki 
dereye girip yıkanmadan farksızdır. 

Birinci Cihan Harbinden önce İstanbul
luların içinde denizle kucak kucağa yaşa

yanlar Boğaziçi halkı idi. Birinci Cihan Har
binden, hatta Cumhuriyetin ilanından, ve 
Türkiyede kadın örtünmesinin kalkmasın

dan evvel - İstanbulda plaj yokdu. Zamanı
mızın en namlı plajlarının kurulduğu yerler, 
Florya, Fenerbağçe, Küçükyalı. ve Maltepe 
sahilleri gibi, denizin kendi başına yayıldığır. 
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üstünde çıplak. ayak izi görülmeyen kumsal
iardı.· 

Plajlardan evvel İstanbulda denize girme 
yeri deniz hamamları idi. 

Ayak takımından çoluk çocuk ve genç
ler rast gele bir yerden soyµnub denize iç 
donu ile gir-erlerdi; orta tabaka halk, kete
beden gençler ve mektebli çocuklar da deniz 
hamamlarına giderler, ve deniz hamamların
dan, tıpkı şehrin çarşı hamamları gibi, beUe
rine peştemal sarınıp denize girerlerdi. 

İstanbulun, zamanımızda plaj denilen 
umumi yıkanma, yüzme, su sporları ve de
niz eğlenceleri yerlerinin hemen hepsi şeh
rin Marmara sahillerindedir; deniz hamamla
rı devrinde ise Marmara sahillerindeki deniz 
hamamları Yenikapuda, Kumkapuda, Moda
da, fenerbağçede ve Bostancıda idi. · 

· Boğaziçinde ise plaj yokdur denilse yeri
dir; Küçüksu Plajı ile Altınkum Plajı ismen 
plajdırlar. Boğaziçi, hemen boydan boya de
niz hamamı yeridir; tarife lüzum yokdur, de
niz hamamında soyunulup denize girilince 
su boyu aşar; onun içindir ki deniz hamam
ları eğlence yeri olmakdan ziyade yüzme ye
ridir (B.: Plaj ; Deniz Hamamı). 

Birinci Cihan Harbinden evvel İstanbul
un en iyi yüzgeçlerini, yüzmeyi derin suda, 
akıntılı suda, daima çirpmtılı suda öğrenmiş 
Boğaziçi çocukları arasından yetişmişdir; 

bunların arasında da, ayni zamanda maişeti
ni deniz üstünde temin eden gene kayıkcılar, 
sandalcılar ve balıkcılar olmuşdur. 

Birinci Cihan Harbine kadar Boğaziçinde 
lebideryada her evin, her yalının hususi bir 
deniz hamamı vardı. 

Biz Boğaziçinin liman sınırını Beşiktaş
da görüyoruz, bundan ötürüdür ki yakın za
manda kaldırılmış olan ve İstanbufon en 
meşhur umumi deniz hamamlarından biri 
olan Salıpazarı Deniz Hamamını, tıpkı eski 
Galata Köprüsündeki deniz hamamı gibi bir 
liman hamamı kabul edeceğiz· (B.: Salıpazarı 
Deniz Hamamı; Köprü Deniz Hamamı). 

. Zamanımızda lebideryada ev ve yalıla
rın hususi deniz hamamlarından hiç biri kal
mamışdır. Türk kadını fanatik örtü altından 
da çıkdığı için, ve Boğaziçinde, Küçüksudan 
başka plaj da olmadığından, denize, evlerde, 
yalılarda soyunulup evlerin ve bağçelerin 

rıhtımlarından, sandallardan, eğer sahil bo
yu yol ise, yol kenarındaki rıhtımlardan gi-

rilir. 
Halen Boğaziçinde Ortaköyde deniz eğ

lenceleri ve yüzme yarışları için yapılmış Li
do müessesesi bulunmaktadır (B.: Lido). Bu 
müessese hakkında burada, kurulduğu sıra
larda yayınlanmış •bir ilanı nakil ile iktifa 
ediyoruz: «İstirahat, eğlence, dans, şarkı, ban
yo, güneş, spor. Lido, dünyaca tanınmış sayfi
yelerin eşidir. Otel, Gazino, yüzme havuzu, lo
kanta, paviyon; üstad aşçıbaşı Strakaris'in 
idaresinde mutfak. Sahilde havuz başında pa
viyon, -eğlence, variyete ve sürpizrlerle kok
teyl salonu; swing, caz, tango, romans, klasik 
parçalar. Evlenme ve nişan törenleri için 
mükemmel teşkilat Romantik saraylar ara
sında romantik mehtab alemi; İstanbi.!lun en 
asri eğlence y,eri». 

Aşağıdaki satırlar da Suat Erler'in «Bo
ğaziçi ve Yüzmeler» başlıklı bir makaalesi
dir: 

«Boğaziçi dünyanın emsalsiz yerlerinden 
addedildiği ve yüzme sporu için en uygun 
şartlara malik bulunduğu halde burada yüz
me hiç bir zaman layık olduğu mevkii kaza
namamıştır. Bunun muhtelif sebeblerinden 
biri hiç şüphesiz şehir Belediye nizamname-· 
sinin deniz hamamı inşa edeceklere gösterdi
ği müşkülattır. Deniz hamamı diyip geçme
meli; zira bularnın bizim sıhhı ve bedeni 
durumumuz üzerindeki rolleri çok mühimdir. 
Boğaziçinin her iki kıyısında meskun bulu
nan sahillerin uzunluğu aşağı yukarı kırk ki
lometreyi aşar. -Bu mesafe içinde bugün an: 
cak iki deniz hamamı, iki plaj ve bir yüzme 
havuzu vardır.: Lakin bunlardan Boğaziçi 
halkı taşıt müşkilatı veya fahiş dühfı.liye yü
zünden hakkıyle faydalanamaz. Yalıda otu
ranlar veya sandal sahibi bulunanlar için me
sele yokdur. Fakat Boğaziçi halkının çoğu ya
lıda yaşamadığına göre yüzme veya deniz 
banyous imkanından mahrumdur. 

«Ne yazık ki Boğazın suyunda yetişme

miş olanlar onun meziyet ve hususiyetlerini 
takdirden acizdirler. İnsana adeta enerji aşı
layan Boğaz suyunun hassası Marmara sahil
lerinin ılık suyunda mevcud _ değildir. Sa
hildeki yalıların olanı biteni denize dökmek 
adeti ile g.emilerin mazotlarını suya boşalt

mak felaketi olmasa Boğaz sularının temizli
ğine söz yoktur. Bu su derin olduğu için dal
gaların tesirile bulanmaz, daimi cereyan yü
zünden kir tutmaz ve billur gibi akar. 
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«Eskiden Boğaziçinin deniz hamamları 

temizlik, sıhhat, eğlence menbaı ve aynı za
manda yüzme sporunun ilk okulu olarak çok 
mühimdi. Lakin gel zaman git zaman deniz 
hamamlarının adedi azaldıkça buralarda yü
zen, eğlenen ve dolayısile iptidai şekilde far
kında olmadan vücudünü çalıştıran gençlik 
de ortadan çekilmiştir. Bu hadisenin yüzme 
sporuna büyük tesiri dokunmuştur. 1931 se
nesinde değerli idareci Bay Ekrem Aköme~ 
rin gayreti ve Şirketi Hayriyenin himmetile 
Büyükderede inşa edilen Lido havuzu yüzme 
sporumuzda bir dönüm noktası olmuştu. An
laşılmaz. sebeblerden iki sene sonra yıkdırı
lan Lidonun inkirazile yüzme sporunda bir 
sukut başladı. Filvaki aradaki seneler zarfın
da bir iki yüzme yıldızı parladı, bir kaç re
kor kırıldı. Lakin ne kırılan rekorların sıh

hatine, ne rekoru tesbit eden saatlerin işbir
liğine ne de parlayan yıldızların spora karşı . 
muhabbetine bir türlü gönül kani olamadı. 

Bir gül ile bahar olmaz derler; maksat kütle 
halinde yüzücü yetiştirmektir. Bunlar olur 
biterken Boğaziçinde doğmuş olan Türk yü
zücülüğü de Modaya doğru uzandı. 

«Moda deniz hamamları diye maruf ve 
bin bir direkli Sandık Burnu gazinolarına 

müşabih bu istihmam yeri esasında ne bir de
niz hamamıdır, ne plajdır ve ne de havuzdur; 
her kılığa giren, haddi zatında hiç bir şeye 

benzemiyen bir garibedir. Resmi müsabaka 
günlerinde mükafatlı pehlivan güreşleri ter-
tib edilen kasaba panayırlarını andırır. 

· «Mamafi bütün bunlara rağmen vaziyet~ 
te sadre şifa veren cihet de vardır. 

«İstanbul Yüzme ,İhtisas Klübü ünvanile 
kurulan bir cemiyet yüzme sporuna layık ol
duğu mevkii vermek ve fenni easslara daya
narak öğretmek gayesile faaliyete geçmiştir; 
Klübün bir çok hususiyetleri arasında zikre 
değer bir nokta da Boğazda yüzmeyi ca:nlan
dırmak gayesini tutmuş olmasıdır. 

«Son senelerde klüb faaliyet programı~da 
Boğazı muhtelif mesafeler üzerinde yü.zerelc 
geçme müsabakalarına mühim yer ayırmış 
ve bir• çok rekorlar tesis etmiştir .. Hazif,n 
ortasından Ekim ayının sonuna kadar klübün 
hemen her hafta yaptığı Boğazı geçnıe nıii
sabakaları, büyük, küçük bütün. . azalar~ritı 
iştirakini sağlamakta ve genç yüzücüler~ne 
Boğazın eşi bulunmiyan serin sularında akın
tı ve anaforlarla mücadele ederek müsabaka 
yapmak zevkini aşılamaktadır. Hatta. klübün 
tam amatör yüzücülerinden bir grub bütün 
kış yüzmeğe devam etmekte ve sene başında 
müsabaka tertiblemektedir. Klübün en büyük 
gayesi her Türk gencini bir yüzücü ve her 
yüzücüyü bir can kurtarıcı olarak · yetiştir
mektir». (Suat Erler, Boğaziçi ve Yüzmeler; 
Turing Klüb Belleteni). 

Boğaziçi seyrü seferinde Şirketi Bayriyenin ilk vapurlarından yandan çarklı. 
kemare burunlu 18 numaralı Asayls 

(Resim; Behçet Cantok) 
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