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BOĞAZİÇİNDE İSKELE KAYIK V}~ 

SANDALLARI - (B.: Kayık; Sandal; Pi
yade; Yağlı piyade; Pazar· kayığı; Dalyan 
Kayı_ğı; Balıkcı Kayığı; Balıkcı Sandalı; Ala
mana, Gırgır) . 

BOĞAZİÇİNDE KA VQ-AV AR -- 1stan
bql halkı ağzı deyim; Hüseyin Kazım Bey 
.Büyük Türk Lugatında amiyane bir tabir 
olduğuna işaret ile «yemek yem~kden kina
ye>, diyor. Her yerde, her zaman kullanılmaz, 
neş'eli kalabalık aile sofralarında, toplu kır 
gezileri, mesire yerleri sofralarında kullanı-
1,ır, ve amiyane de değildir, latife yollu de
yimdir; meelsa bir paşa, yalısında verdiği 
mükellef bir ziyafetde, rahat rahat: 

- Umuru devleti, mesaili hükumeti bı

ı·akalım efendim, şimdi Boğaziçinde kavga 
var!.. diyebilirdi. 

BOĞ.AZİÇİNDE KAYIKLI SATICI-
LAR - Zamanımızda hemen hiç kalmamış
gır; iki kıyısını boydan boya lebi deryada 
l?üyüklü küçüklü yalıların. kapladığı . yakın 
geçmişde, birinci cihan harbi arifesine kadar 
kayıklı seyyar satıcılar Boğaz içinin bir hu
s,~siyeti idi; bunlar da bilhassa manavlardı, 
mevsimine göre meyva ve sebzelerle doldl.l~ 
/Vlmuş tek oturak yahud ,en çok iyi çifte bir 
~~f ıkla, hemen pencerelerin diblerinden ge
ı~5.Ier; kayığın kıç tarafındaki manav, satıcı
çj~i.rtkan da; malum ahenkleri, edaları ile 
~~ttıkları şeylerin isimlerini bağırırdı; ki za- , 

manımızın şehir içi atlı ve arabalı namavlan 
ağzının ayni idi. 

Bu kayıklı satıcılar arasında bir de r-um 
tuhafiyeciler vardı, bunların bazıları kayık

larına bir kaç top da basma, patiska, pazen 
koyarlardı, ve yali diblerinden geçerlerken·: 
«Metaksas! .. » diye bağırırlardı. Çoğunun ge
dikli müşterileri bulunan yalılar- vardi; ekse
riya sipariş üzerine de mal getirirlerdi, v,ere• 
siye mal verirler, iyi mal, seçme mal getiri_r
ler, bir çok yalının ihtiyaclarmı, pencer.~J,eri, 
yalı iskeleleri önünde temin ederek; acil :kü~ 
çük bir şey için yalı halkından birinin fstan • 
bula gitmesine lüzum bırakmazlardı. 

BOÜAZİÇlNDE MEHTAB ALE!\-ILE
Uİ - İstanbullulara birinden, çıkıp öbür~ 
ne girdiğimiz ftalya ve Balkan Harbleri ile· 
Birinci Cihan Harbinin ve . Birinci _ Cihan 
Harbi sonundaki kara günlerin tıni.ltturdu. 
zevkü Eafa alemlerinden biridir. Günlük ge
çim kaygusundan sıyrılmış, her tabakası ken-. 
<lisini tatmin eden bir "refaha . kavuşmuş bir 
imparatorluk mer~ezi İstanbul şehri halltmın, 
yaz g,eceleriıün ay ışığı altmda, kayıklafa bf 
nerek, kaafileler halinde, yahud tek bir ka
yığın mahremiyetinde, sazla ve sözle .ve i~
ki ile, ve sine. bülbülü bir ınahbub v:ey~ malı~ 
bube ile gümüşden bir kanala,·•yer- yer bir~r 
gümiiş havuza benzeyen B6ğaz1çiriin ~ülarfo• 
da saatlerce dolaşması, öyle tahmin ediyoruz 
ki 1stanbuluı1 türkler tarafmdan fethi asrın,, 
onbeşinci yüzyıla kadar giden bir maziye ·sa-
hibdir. , . -

Gerilerindeki sırtlar. koru._larla:. kaplı· iki 
sıralı Boğaziçi yalılarının, sa.hilsaraylarının, 
ve lebideryadaki evlerinin, yaz gecelerinin 
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feerik ay ışı altında uyudukları söylenemez; 
insani uyutmamak için, gök yüzünün şaşaalı 

ışığı, ve onun Boğaz sularındaki murassa ak
suiin yanında korulardaki bülbülleri de ha
tırlamak lazımdır; bülbülleri ile meşhur 

Kanlıca ve İstinye Körfezlerinde bu nağme
kar kuş, binlercesinin bir çağlayan halindeki 
sesi, asırlar boyunca kayıklardan vecid için
de_ dinlenmişdir. Bülbülleri coşduran tabiatın 
~işamı . karşısında insan da susmamış, şiiri 

ve mftsikisi ile ve sevgilisi ile mest, Boğaziçi 
sularına dökülmüşdür. 

Yaz gecelerinde Boğaziçinin mehtab 
alemleri en revnaklı devrini ondokuzuncu 
yüz yılda yaşamışdır; daha doğru bir tabir 
ile en zengin vesikalar o asırdan . kalmışdır; 
Onsekizinci asrın ilk yarısında, Lale Devrin
de, Boğaziçine, «Şerefabad», «Feyzabad», 
«a:ümayunabad» gibi isimlerle kaşaneler ya
pılir iken zevkü sefa, iyşü işret ve can soh
bet ve muhabbetlerinde gecelerin gündüzlere 
ekl~ndiğini kabul etmek lazımdır. . 

Müverrih Cevdet Paşa, kendi adına .nis-

betle anılan meşhur tarihinin sekizinci cildin
de hicri 1222 (miladi 1807) yılı vak'aları ara
sında Üçüncü Sultan Selhnin devrini tasvir 
ederken şunları yazıyor: 

«Sultan Selim Han zaten tenezzüh ve 
eğlenceye mail ve ünsü ülfete şiftedil olduğu 
halde kurenası da anı işgaal içün daima seyri 
sahra ve zevkli safa.ya sevk ederlerdi. Halk 
dahi bu dürlü şeylere meyyal olduğundan 

t'stanbulda seyrü safa çoğaldı ve Boğaziçi 
seyirci kayıkları ile· doldu. Geceleri Meh
tab eğlenceleri Sultan Ahmedi Salis za
manındaki çırağ an sohbetlerine faik oldu; ve 
şiir ve inşaya, ve fenni musikiye rağbeti hü
mayunları olduğundan zürefa ve şuera mey
dan aldı; ve fenni musiki pek ziyade revac 
buldu. Elhasıl rusya seferi gaailesi bertaraf 
oldukdan sonra bir kaç sene asrı saltanatları 
Sultan Selimi Sani devrine bir misal, ve İs
tanbul, Kağıdhane, Boğaziçi, Çamlıca mesi
releri seyircilerle malama! olup esbabı zevkü 
temaşa, bi dağdagaü keder ve bila şaibei havfü 
hater, gündüzün bu misilli cayi ferahfezalar-

..... ve iılce· ell öpülooek meşaylhi vali oenı\b .... 
(ıtesl!21: Sabiha Bcncalı) 
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da gezer, ve yaz geceleri kayıklara binüb 
hanende ve sazendelerle mehtab seyrine gi
derdi. Hiç bir yerde zabitan tarafından se
yircilerin eğlencesine keder verecek ve zev
kü safa.sına halel getirecek bir muamele edil
mezdi. İstanbulun pek güzel bir alemi ve 
Boğaziçinin alelhusus mehtab gecelerinin en 
parlak bir devri idi. Taifei rindan şöyle dur
sun, fırkai riya füru.şan bile bu devrin neş'
esine dayanamayub nice eli opülecek meşayi
hi vala cenah mustağrakı neş'ei alemi ab, ve 
nice. sofii safi siyret geçinen zevat makaamı 
pirimuganda merakibi devrei- meyi nah ol
ınuşdu». 

Üçüncü Sultan Selimin devri kanlı bir 
ihtilal ile· kapandıkdan . sonra Boğaziçinin 

mehtab alemleri, belki bir müddet için o çıl
gın seyrini durdurdu, fakat asla unutulmadı; 
!kinci Sultan Mahmudun yeniçeri ocağını 
kaldırmasından sonra, harb gaaileleri içinde 
dahi yeniden başladı; Abdülmecid devrinde 
ayni hal ile devam etti. Yine Cevdet Paşa, 
İkinci Sultan Abdülhamide «Maruzat» adı al0 

tında verdiği yazılarda, tarihi raporda Ab~ 
dülmecid .devrini tasvir sırasında şunları ya
zıyor: 

. «O zaman Boğaziçi cennetden bir numu
ne idi. Hele mehtab geceleri denizin yüzü se
yirci -kayıkları ile resmi alınacak bir şekil ve 
mahiyetde idi. Malum a, en güzel mehtabı 

olan Bebek Koyu ile Büyükdere Koyudur. 
Halk gümüş selvi temaşası için kimi Büyük
dereye giderler, ve kimi Bebek sahillerine 
inerlerdi. Gümüş selvi mazmunları şairlere 

sermaye oldu, buna dair güzel şiirler söyler
lerdfr 

«Madem ki her şeyin doğrusunu söyle
lemek iltizam olundu, artık kendi halimi de 
olduğu gibi arz etmeliyim. . Kulları, daima 

· Babı§.lice layiha ve mazbata kaleme almakla 
meşgtd olduğum halde, fazla kalan evkaatı-

mı da te'lifi kütüb ve risaile hasrederdim. 
BunUnla beraber fstanbulda böyle zevkü safa 
rüzgarları esmeğe başlayınca kulları da bü
tün bütün hariç kalmadım. Şairlikden fariğ 

olmuş _iken gümüş servi mazmunu ile şiir 

söyliy.erek yine şairlere ve mehtabcılara ka
rışmakdan geri durmadım». 

Boğaziçindeki mehtab alemlerinin son 
faslı İkinci Abdülhamid devrine rastlar, ki 
bu sor. devrin hatıraları, zamanımızın mec
mua v-e gazetelerinde pek çok anlatılmışdır. 

Bu yazıların bir kısmı kulakdan dolma çala 
kalem yazılmışdır, soğuk ve mübtezel muba
lagalarla doludur. !kinci Abdülhamid devri• 
nin Boğaziçi mehtab alemleri üzerine en zen
gin, en güzel hatıralar çağdaş türk edebiya~ 
tının pek kibar bir siması olan Abdülhak Şi~ 
nasi Hisar'ın kaleminden çıkmışdır, «Boğa•· 
ziçi Mehtabları» adını taşır. Bu güzel kitab, 
İstanbul Ansiklopedisinin bu maddesinin bir 
devamı imiş gibi, bir kütübhanede anslklo· 
pedimizin yanında yer alacak eserdir, (B.: 
l?oğaziçi Mehtabları; Hisar, Abdulhak Şinasi) 

Güzelliği türk şiirinde övülmüş olan Bo· 
ğaziçinin mehtab alemleri de nazım diline 
geçmiş, çoğu Üçüncü Selim ve İkinci Malı· 
mud devrine aid olmak üzere şarkılar yazıl
mış, bestelenmişdir. 

Hicri 1231, miladi 1816 da vefat eden 
Arif Mehmed Efendinin arezbar faslından 
bestelenmiş bir şarkısı: 

Va'detmlş idin ey güli ter vakti şitide 
Yaz gelse de olsak yalıda zevkü safı'.tde 

Geldi o zamanlar ki cihan feyzü niimii.de 

Mehtıib idelim ey mehi ~nver bu hava.de 

Derya.ye çıkalım gece ayın onüçünde 
Mestane yat aguuşime zevrakçe laçinde 

Zevkin virefün dadım bir Boğaziçlnde 

Mehtab idelim ey mebi enver bu havide 

Eylerse rutubet gül ruhsı\_rııiı pür nem 

Şal sar başına def ola tA renclşi şebnem 
Şarkiyle sevahil gezerek eyllyelim dem 
Mehtab idelim ey mehi enver bu hava.de 

Bir muğbeçenin dı'.tvetıdlr gel olalım · pak 

Uanend vü mutrlble Tarabyadc tarebnı\k 
Arif gülerek oyniyarak .bi elemü bıık 
Mehtı\b idelim ey mehl enver bu havı\de . . 

Yine ayni şairin diğer bir şarkısı; . 
Bu şeb ey mehveşl nı\yAb 
Kerem kıl eyle terki hib 
Plyideyle gezüb yı\b ya.h 

~fendim eylesek mehtAb 

Boğaziçinde seyrıtnı 

idelim canımın cıını 

Oku geb şarkı gı'.th ınll.ni 

Efendim eylesek mehtAb 

İkinci Sultan Mahmud tarafından Niha~ 
vend faslından bestelenmiş bfr şarkı: -.: ' 
Gel azm idelim bli · gece Göksôya beraber· · · ·· 
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:ıim~e kayıkda ne)' ü iney· _İıem dahi saager 
Üftddelerin hayli zamandır seni özler 
Mehtaba buyur me,,siinldir ey mehi eııver 

Alem ola ta. nuri t'.emıtllnle münevver 

Bıi demleri beyhude fed4 itmeyelim gel 
·renhılca. gidip zevk eyllyelim irmlşiken el 
Agy~ duyub olmaya cimi bize eıı~I 
MehtAba buyur mevsimidir ey mehi cııver 
.Alem ola t'a ni),rl ~em4llnle münevveı· 

Nu.şi ıne_yi giilgü11 ile sermest olalım ta 
Göl gibi açıl şevkile diller ola ihya 
Bü mevsimi şidlde gel ey goı1cei ranA 
MehtAba buyur mevsimidir ey mehl enver • 
Alem·: ola ta :ııu.rt cemalinle münevver 

Gltm.ezsen eğer böyle letafetli lıavdda 
Yli.r•~ başıma. kakma benim vakti şitı\da 
Gel ge1··1terem et gitme aman semti ini.da 

Mehtıiba buyur mevsimidir ey mehi enver 
Alem ola tıi. nurl c.emı'i.linle münevver 

Bu kıt'a Enderunlu Vasıfındır (ölümü 1824): 
Tavşan kanı mey dolduralım camı niyaza 
Yalvaralım ol mesti ~eyi ga.mzei ·n~a 
Mahfi katalım yağlı piyadeyle Boğaaza 
Bir Alemi mehtab idelim biz de felekde 

Şu gazel de Vasıfdan iki sene evvel, 1822 
de vefat et~iş olan kırımı{ bir prei-ısin, Ha~ 
Jim Giray'ındır: 
Mehcebinlnıle olub hemdem şebi melıtabda 
Çekdlriib Göksiiyadek gitsem şebi mehtabda 
Alemi ab içre açsa sinei safın o mah 
Garkai envaı- olub alem şebi mehtabda 
Cennetin ayn·i değil mi böyle süd liman iken 
Curt şire benzemez mi yem -şebi mehtılbda 
Huldi sen tercih .ide mişsin Boğazın zevkine 
Vaiza olmaz mısın mülzem şebu mehtabda 
Eyledim tebyiz tesvidln Halima dünkü gün 
Tab'a oldu bu gazel miilhem şebi mehtibda 

Aşağıdaki mısralar da .1789 da vefat 
eden mevlevi şair -Esrar De.denin bir gazelin
dendir; ki Esrar Dedenin bu gazeli, Galata 
Mevlevihanesi şeyhi ve asrının büyük şairi 
Şeyh Galibin yanında sabaha kadar sürmüş 
bir mehtab aleminin mestisi içinde yazdığı 

açıkca görülüyor: 
Fena bak şiilei germiyeti ikaad eyler 
Mevci tti.fanı arak her ne kada.r itse gulıl 
Peyrevi bülbülei camı arak oldu Iıümay 
G~begô kuJkull minasını söyler kıi kıi 
Me-0lisi dakk · ü lak ü handei rindi mutrib 

Gıah dfün diiın tek ii g·eh heyhey ii g·ıi.hi hı.i hiı 

İtcU teşrif kudiiwiyle ol büti nağme sera 
. . . . . . .. ~. - . .. 

!tiutrioi defzeni bi tabü ııiecali baziı 

Yardeı, sana şu peyma.ııeki ihsan oldu 
Mihıi didar idi Esrar sab_aha ka.rşii 
. . . . 
Sayei hazreii Gaalibde Boğaz içre bu şeb 
Zevki nıhı tahtihiJ enhar idi bana .her siı 

Hüsn{i Kıııayh 

BOĞAZiÇiN.DE SJı:YRU SEFER -: Yai
lı kışlı Boğaziçinde oturanlar, · onsekizinci 
asır sonlarına kadar, Boğaziçi köyleriniı:ı °Q.a~ 
iıkcı ve .bağçıvan halkı idi, !sanbula işleri 
ender düşerdi, yılda bir defa dahi fstanbula 
gitmeyenler pek çokdu .. Denizin balık nim~ti 

. ve bağlarla bağçe ve bostanların meyvaları, 

~ebzeleri İstanbul pazarlarına balı_kcıların 
kendi kayıkları ve hemen hepsi Boğaziçi köy
lerinin mescidlerinin vakfından _<?lan pazar 
kayıkları ile götürülürdü. Aslında pazarkayı
ğı adı da buradan gelir, köy ma~sulünü ·Js
tanbul pazarlarına götüren kayık demekdiı;, 

ki buniar köye dönüşlerinde de köyün hakka, 
liye ve manifatura ihtiyacını karşılayan. ma
lı getirirdi. Bir köyün pazar kayığı h_er sabah 
köyden kalkar, İstanbula gider, akşama,.doğ
ru da köye gönerdi; şehirde işi çıkan köyly.s 
ler de bu kayıklarla gider gelirlerdi (B.: 
Pazarkayığı). 

Yalı sahibi olan devlet ricali, İstanbul 
ayan ve eşrafı, müslüman ve gayri müslim 
İstanbul zenginleri ilk baharın . ortalarırıda 
yalıya göç ederler, sonbahar ortalarında ~a 
şehirdeki konaklarına dönerlerdi. Her yılın 
mevsim cilvesine göre bu göçler ya biraz ge
çikir, ya biraz erken olurdu. Göçlerde de -ya 
pazarkayıkları, yahud küçük gemil_er kullımı
lırdı. Yalı saahiblerinin hemen hepsinin yalı
ları altındaki kayıkh~nelerinde, yalıda kal
dıkları müddetce Boğaz teferrüclerinde };>in
dikleri bir veya birkaç dime kayığı, bendega
nı arasında da ihtiyacına göre hamlacısı, kı:ı

yıkcısı bulunurdu. 
· BQğazda yalısı bulunniayubda herhangi 

bir iş için Boğaza gitmek isteyenler· iştanb.ul 
limanı iskelelerinden tutdukları kir~ kayl~, 
lan ile gidip gelirlerdi. Bu kira kayıklı;ıxı 

İstanbulun muayyen iskelelerinden. Boğa: 
ziçi köylerine · dolmuş seferleri yaparl~r
dı; faraza Anadoluhisarına gidecek . kimse, 
oraya dolmuş yapan kayığın dolr,nuşlar · için 
tesbit edilmiş say~da müşterisini topl_amas1:11ı 

bekleyemeyecek kadar işi acele ise }?ir kay~ğ1 



ANSİKLOPEDİSİ - 2889 - BOĞAZİÇİNDE SEYRÜSEFER 
---------·-·-·--· ·-·-···-·--·-·---------·--•-·----------··-·--- --------------'---
şahsen kiralar idi. İstanbul Limanının muay
yen _iskeleleri ile Boğaziçi köylerinin iskele
leri arasında işiey.en bu kira kayıklarının 

dolmuş fiatları" ve hususi fiatları İstanbul ka
dılığınca, daha on altıncı asırda, kayıkların 

büyüklüğüne, yani bir çifte, ki çifte, üç çifte 
ve dört çifte oluşuna göre ayrı ayrı tesbit edil
mişdi. 

Bir devlet kapusundan, kalemden· faka 
dengi· memurlar, katibler, yahud ayni ma
halleden üç beş yari sadık, veya bir esnaf 
topluluğundan . birkaç kişi sözleşip de tatil 
günler:i • Boğaziçine .seyrana gidecek oldukla
rında, neva.le zenbilleri; çayırlara, su başla
rına, deniz kenarına serip oturmak-için bir 
hflsır ile · bir kaç kilim seccade de götürecek 
oldukliı.rm·dan bir veya bir kaç kayığı bütün 
günlüğüne tutarlar idi. Bazı esnaf topluluk
ları da ustaları;· kalfaları ve çırakları ile her 
yaz Boğaziçinin muayyen bir mesiresine gi
derler, yanlarında çadırlar da götürerek ora
da birkaç· gece, hatta bir . hafta kadar kalır~ 
lardı, küçük yatak denkleri, erzak çuvalları, 
tencere kazan gibi kap kacakla İstanbul esna
fının bu Boğaz seyranları bir küçük gôç man
zarası alırdı ve onlar da kendilerini ve ağır
lıklarını götürüp getirecek kayıkları pazar
lık?a .tutarlardı. Mesirede ne kadar kalınacak 
ise, günü birlik, beş gün, bir hafta, kayıkc;
ların beslenmesini-de İstanbul Kadılığı (Be
lediye), yine daha· on altıncı· asırda düşün

mü.şdü (B.: Esnaf). 
Boğaziçi sularının bir süsü olub zamanı

mıza maalesef tek örneği kalmamış .olan ka
yık zarif bir -tekne idi, «piyade» ve «pereme» 
isimleri altmda anıla gelmişlerdir, pereme-
1-er piyadelerden az kabaca olub kira kayıkla
rı, dolayısı ile bütün dolmuş kayıkları pere
me -nev'inden idi; on yedinci asır ortaların
dan· itibaren pereme adı tanıamen terkedil
miş, kira ve dolmuş kayıklarına da 

veya sadece kayık denilrrtişdir (B.: Kayık; 
Pereme; Piyade; Yağlıpiya.de; Kancabaş; 
Beşçifte; Üççifte; Dalyan kayığı; Balıkcı ka
yığı; Gırgır; Alamana). 

Kira kayığı olan peremelerin icabında 

takılıp alınır bir direkleri ve üçgen şeklinde 
bir de yelkenleri vardı; fakat yelken, ani 
rüzgarlarla kayığı devirip ölümlü kazalara 
sebeb olduğu için, per.emeciler, kayıklarında 
müşteri var iken yelken açniakdan şiddetle 
men edilmişlerdi, yelkeni ancak kayik boş· 

iken açabilirlerdi. 
Dolmuş kayıklarına kadınlarla erkekie

rin karışık olarak binmeleri, keza tüysüz oğ
lanların yabancı ereklerle · kayığa binmeleri 
şiddetle yasakdı, görüldükleri zaman bundan 
peremeciler mesul olurdu. 

Aşağıdaki satırları Divani Hümayun.dan 
İstanbul Kadılığına gönderilmiş hicri 25 re
ceb 995 (miladi 1 temmuz 1586) tarihli bir 
fermandan zamanımızın diline çevirerek ah-· 
yoruz: 

«İstanbul kadısına hüküm ki; 
"Halen Boğazda yapılan peremeler ev

velki üslubundan çıkıp daha iızuri ve ensiz 
yapılıyormuş, ve peremeciler yelken kulla
nıyormuş, ve·. peremelere avretlerle oğlanla-· 
rı erkeklerle karışık bindiriyorlarmış, · ve 
haddinden fazla yolcu alıyorlarmış, yelken 
kullanma ve fazla yolcu alma yüzünden pek 
çok kayık batmış, peremeciler nice nüf(lsun 
telefine sebeb olmuşlar. 

«Peremecilerin kadimden beri alına ge
len ücrete kanaat etmeyüb müşterilerinin,• ve 
bilhassa ırz ehli kimselerle kadınların ·peşle-. 
rinden koşarak edebsizlikler yapdığı da ih~· 
bar olundu. 

dört kü• 

kürek 

Üç çifte kayık 

(ltrsiın: Bchcet Cantok) 
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Pazar Kayığı 
(Resim: Belıcet Cantok) 

( üççifte; üç 
akçeye. 

kayıkcı) 2 akçeye, dört kürek 1 Bu fermanın kayık ücretleri kısmında 

· Balıkpazarında Beşiktaşa dolmuş ile 
adambaşına: yarımşar akçeye, kayık hususi 
tutulmuşsa altı ve dört kürek 3 akçeye, 

Balıkpazarından Orta.köye dört kürek 5 
akçeye, altı kürek 6 akçeye. 

Balıkpazarından Kuruçeşmeye dolmuş ile 
yarımşar akçeyet hususi dört kürek 6 akçeye, 
altı kürek 7 akçeye. 

·Balıkpazarıtidan Rumelihisarına dört kü
rek 10 akçeye, altı kürek 15 akçeye, iki kü
rek (tekçüte, bir kayıkcı) 8 akçeye. 

· Balıkpazarından İstinyeye altı kürek 25 
akçeye, · dört kürek 20 akçeye. 

Balıkpazarından Vsküdara hu~usi pere
me ile gidenler altı kürek 10 akçeye, varup 
gelmeğe dört kürek 8 akçeye, iki kürek 6 ak
·çeye. 

«Seyre giden kimseler kayıkcılara yemek 
verirler ise altı kürek 30 akçeye, yemek ver
mezler ise 40 akçeye, dört kürek 20 akçeye 
(günlük ücret olması gerekir) . 

«Her kim bu kanun üzere olmazsa muh
kem hakaaret oluriub ebedi peremecilik yap~ 
mayacakdır. Boğazda yapılan peremeler bun
dan sonra yassı yapılacak, peremecilere yel
ken kullandırılmayacakdır, erkekler ile ka
dınlar petemelere bir arada bindirilmeyecek
dir. Kadimden beri iki ve üç · çifte kürekli pe
re.meler iskeleler arasında ne mikdar akçe üc
rete gide gelmişlerse, ve dolmuşa ne mikdar 
adam almışlarsa yine öyle olagelecekdir. Her 
iskelede ne mikdar pereme varsa ve sahibleri 
kimler ise1. ve Boğazda ne · mikdar pereme 
yapılıyorsa peremeciler kethüdası ile bera
ber bir· defteri yapılacakdır. 

«Emri hümayunuma muhalif hareket 
eden peremeciler eğer sipahi veya yeniçeri 
tAifesinden ise isimlerini yazub bildiresin, 
eğer şehirliden veya bekar uşağı rencber ta-· 
ifesinden Jse muhkem tedtb idesin». 

aksak, noksan yerler görülüyor, şöyle ki : 
· Pcreıneler iki, üç, dört, altı kürek olarak 

zıkr-ediimişdir. Bazı iskeleler için bunlardan 
yalnız biri zikredilmiş, diğerlerinin ücretleri 
gösterilınemişdit. 

B.umelihisarına dört kürek 10 akçeye, 
Üsküdara da 8 akçeyedir, halbuki Balıkpaza
rından bu iki iskeley,e olan mesafe farkı, ara
daki 2 akçe ile kapatılamayacak kadar fark
lıdır. 

Yeniçerilerin daha on altıncı asırda es
naflık ile meşgul olduklarını yukardaki fer
manrn son satırları aydın olarak göstermek
tedir. Yeniçeri ocağı disiplininin bozuldu
ğu devirlerde ise hemen bütün kayıkcı esna
fı ocaklı olmuşdu, ve İstanbul kayıkcıları da 
heı· gün türlü edebsizlikleri, rezaletleri ile 
şöhret bulmuşlardı. Bilhassa akşama doğru 

iki çifte, üç çifte bir kayığa, üç dört can da 
olsalar, binmek gafletini gösteren kadınların 
Boğaz ortasında kayıkcılar tarafından ırzla
rına tecavüz vakaları pek çokdur. Alemdar 
Mustafa Paşanın yeniçerileri söz.de titrettiği 
söylenilen diktatörlük aylarında dahi, !rvalı 
Kerem adında bir keyıkcı, Anadoluhisarına 
gitmek üzere kayığına binen nevhat bir sek
ban neferini, delikanlı: «Bre kayıkcı nereye 
g·ideriz, sen deryaya açılırsın, ben Anadoluhi
sarına giderim .. » dediğinde: «Şehbazım, akın
tıyı aşmak için volta vururum .. » diyerek Ha
yırsız Adalardan Sivri Adaya kaçırmış, ve 
hiç şüphesiz ki Sarayburnunu döndükden 
sonra da genci pala çekerek ölüm tehdidi ile 
sindirmiş, ve o gayri meskun adada şeni te
cavüzünü .icra ·ile genç sekbanı üçgün alakoy
ınuş; nihayet adaya uğrayan balıkcılar ta
rafından yakalanarak müşterisini aldığı Sir
keci İskelesinde idam olunmuşdur. Bir 
seferinde de iki kayıkcı, esirciden satı:ı 

alınıp Yanyada Tepedelenli Ali Paşaya gön
derilecek olan iki cariyeye, paşanın yukarı 
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boğazdaki bir yakının evine götürürken Be
,şiktaşla Ortaköy arasında tecavüze kalkmış

lar, cariyelerin ve yanlarındaki kadınların 

feryadı üzerine etrafdan kayıklarla yetişile
r.ek güçlükle k1:1rtarılmışlar, mütecaviz ka
yıkcılar keza idam olunmuşlardı. 

Türlü çeşidleri ve isimleri ile kayık, on
dokuzuncu asrın ortalarına kadar Boğaziçin
d€ tek nakil vasıtası olmuşdur. 

«Tanzimat Devri» denilen uyanık ınutla
kiyet devrine kadar büyüklerin v~ devlet 
adamlcı_rının Boğaziçinde oturmaları bir nevi 
teşrifata tabi idi; ve Hükümdarın, yüksek 
memurların, Türkiyeye tabi Eflak ve Bağdan 
Prenslerinin, muhtelif akalliyet kitleleri pat
riklerinin ve patrikhanelere · mensup me
murların binecekleri kayıkların şekli ve kaç 
çifte olacakları hep tesbit edilmişti.' Hatta, 

. yazın Boğazdaki yalılarına göç etmek isteyen 
-büyükler ve devlet adamları hakkında, göç 
etmeleri için «irade», padişah emri çıkar, mu
ayyen mevsimde herkes yalılarına taşınır ve 
mevsimin sonunda, yine bir irade ile İstan
buldaki evlerine, konaklarına dönerlerdi. 

Kayıkların ücreti fevkalade pahalı oldu
ğundan küçük memurlar, esnaf, fakir halk, 
Boğazın güzel havasından istifade edemez
lerdi. Daimi surette, Boğazda oturanlar ise, 
yukarıda kaydettik, balıkçılar kayıkçılar ve 
bahçıvanlar idi. 

Abdülmecidin ilk zamanlarında, İstanbul 
halkının, Boğazın güzelliğinden mahrum kal
dığını gören ve bundan kendileri için bir is
tifade kaynağı çıkarmayı düşünen birkaç ~c
nebi, Boğazın iki yakasındaki köylere vapur 

~----~ 
· --- ~ 

işletmeğe karar vermişler ve bu maksatla 
iki vapur tedarik ederek ilk defa olmak üze
re Boğaziçi ile İstanbul arasında ucuz ve sür'
atli bir seyrüsefer vasıtası vücuda getirmiş

lerdi. 
Hükumet, tarihimizce isimleri meçhul 

kalmış olan bu ecnebilerin teşebbüsünü iyi 
bir nazarla görmemiş, fakat halkın Boğazi
çinden istifade etmesini de düşünerek tersa
ne vapurlarından bir tanesini Boğaziçi sefer
lerine tahsis etmişti. Takvimi vakayiin 445 
numar?Jı ve 26 cemaziyelahir 1267 hicri ta
rihli nüshasında (miladı 29 mart 1851} bu 
vapurun ne suretle hareket ~edeceğine ·dair 
bir ilan vardır. Eu ilana nazaran, vapur, o 
s{menin nisanından itibaren her gün· akşam 
alaturka saat on birde köprünün ihtisap iske
lesinden hareket ederek aldığı yolcuları Bo
ğazın iki yakasındaki köylere çıkaracak ·ve o 
geceyi İstinyede geçirdikten sonra sabahleyin 
alaturka saat dört sularında İstinyeden kal
karak yine iskelelere uğrıya uğrıya 1stanbu
la gelecekti. 

1stinye, vapurun Boğazda son iskelesidir. 
Tersane vapurunun ücret tarifesi de· şa

yanı dikkat idi. Ücretler birincisi Kandilli ve 
Kayalar (Rumelihisarında), ve ikincisi lstiiı
ye ve Kanlıca iskeleleri olmak üzere iki mınta
ka üzerine tesbit olunmuştu. Bir sefer ücreti 
birinci mıntaka için adam başına yüz para,, 
ikinci mıntaka için üç kuruş idi. Ayrıca, Ba
bıalide Beylikci odasında bir de aylık abone 
defteri açılmıştı. Bu deftere ismini yazdırta
rak bedelini de peşin vermek suretile 1bir ay
lık abone ücreti birinci mıntaka için 130, ikin-

Araba vapuru 21 numaralı Salillbend 
(Resim: Behcet Cantok) 
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ci• İnıntaka için 160 ku
ruş idi. Yanında bir ve
ya birka_ç uşak taşımak 
istiyen efendiler, uşak

ları için birinci ınınta

kaya 120. ikinci mınta
kaya _140 kuruş verecek
ti. 
Boğaziçi vapuru pek · 

aı sonra Boğazın her -
iki yakası içiı1 ayrı, ay
rı, iki tekneye çıkarıldı. 

Bu ansiklopedinin s~ç-

Şirlı;di Ha:n·i~'euin en IIÜçiik uskurlu g·cmisi 35 numaralı İşgüzar 
<Resim: Belıcet Caııtok) 

kin kalem arkadaşı Haluk Y. Şehsüvaroğlu 
ilk buharlı gemilerimiz üzerine yazdığı bir 
makalede, Boğaziçinde işleyen ilk vapurlar 
hakkında şu rtıalfiınatı veriyor: 

«Arşiv kayıdlarından öğrendiğimize göre 
i840 senesinde «Tersan.ei Aınirede kebir va~ 
pur aefineleri mev-cud olarak istimal olun-· 
makta ise de bazı . hafifçe hi1.m.etlerde kulla
nılmak üzere· 011 beygir ve beş beygir kuvve
tinde iki kıta vapur ala.tının Tersanei Amire 
için İngiltere canibinden celb ve mubayaası
na» karar verilmişti. 

·· «Hizmetimize girmiş ve müteaddid harb 
gemileri inşa etmiş olan Amerikalı mühendis 
Ross, Aynalıkavak kızaklarında ilk defa ola
rak 1838 yılında «Mesiriba,hri» isimli buhar 
gem.lsini yapmıştı. 

«Devletin, dışarıdan aldığı ve kendi ter
sanesinde inşaya. ba..~ladığı vapur sefinelerin
den maada yabancı kumpanyalar d9: !stanbul 
şehir' hatlarında, muhtelif limanlar arasında 

yoku, eşya, nakliyatına başladılar. 
«fogilizlerin, Rusların Boğaziçinde işlet

tikleri va.purlara mukabil hükumet de 18-4.4 
yılında tersaneden iki vapuru şehir hatların
da yolcu taşımağa tahsis etti. «Fevadiosma
niye» ismile çalışan bu vapurlara· aid işlerin 
nezareti Dama<l Mısırlı Ilhami Paşaya ve ida
releri d-a Mustafa Fazıl Paşayla Boğo Beye 
verilmişti. 

«Fevaidiosmaniye .idaresi 1849 senelerin
de :T!fr:ibahri, Mesiribahrl, Eseri hayir, Pey
kişevk~t, HU:ınipervaz, Eseriticaret vapurla
rını Selanik, İzmir, İzmit limanlarile Boğaziçi
nin bazı semtlerine işletiyordu. 

«Ekseriya yaz mevsimlerinde ve kalaba
lık köylere inhisar eden bu seferler kışları 

kaldırıyordu. Üsküdar ahalisi ev:veice kendi
lerine tahsis edilen vapurın1 kışları seferden. .. 

alıkonulmasına itiraz etmiş ve 1845 te Peyki
. ticaret vapur,.mun tekrar Osküdarla İstanbul 
arasında çalışmasına irade çıkmıştı; 

«1851 yılında Üsküdara. güııde dörder 
defa olar&!t «Vesileiticaret» ve «Girid» vapur-> 
ları işletiliyordu, bu vapurlarda büyük yolcu
lardan yirmi beş, küçüklerden onar para bilet 
ücreti alınırdı. 

«Henüz kayık seferleri de tam.aınen or
tadan kalkmadığından iyi havalarda vapur
lar tenha oluyor, sert havalarda ise kalaba
lık' fazlalaşıyordu. «Hava sert olarak yolcu 
çok olacağı ve va.purun hareket ve kıyamı 

gelmezden evvel dolup, ziyade adam almağa 
tahaninıülü kalmadığı halde birer defa dahi 
gelip. gıtmeleri, hem halkın işinden glicünden 
kalmıyarak huzur ve istirahatlerini mucib, 
ve hem de temettü ve hazine menfaatini m1,1~ 
cib olacağından» sert havalarda vapurların 

beşer defa gidip gelmesine karar verildi. 
« Üsküdar halkına gösterilen bu kolay

lıklar üzerine Aı·ria vudköylülerle Ortaköylü· 
lerin semtlerine vapur işletilmesi yolundah: 
müracaatleri üzerine «bu malnıle vapurların 
işlemesi ahalinin rahatlarını mucib olacağın· 
dan» arzularının yerine getirilmesi ve vapur 
çalıştıracak çarkçıların yetiştirilmesi için ted
birler alınmıştı. 

«1849 senesindenberi Boğaziçinin bazı· 
iskelelerine Hüma pervaz isimli bir vapuru· 
muzla bir İngiliz. ve Rus vapuru yolcu taşı·· 
maktaydı. Üç vapur bu nakliyatta daima bir
birlerine rekabet ederlerdi. 

<<Bir defasında Hümapervazla, İngiliz 
vapuru halkı tela§a di.\şüren bir yanşa kal· 
kıştılar. Boyacıköyünden yolcu alıp ayrılan 

iki vapurdan Hüma.pervaz Beylerbeyi önle -
rinde «diğerini geçmeğe başladığindan öteki 
vapur yanında takarrUb ederek bir iki defa 



ANSİKtOPEDİSİ - 2898- BOÔAZİÇİNDE SEYRUSEFER 

hemen çatma derecelerine vardıklarından yol
cular havfedip bazı mertebe . kilükaal olmuş» 
ve sonra vapurlar birbirlerinden ayrılmışla,r, 
fakat « bizim vapur kaptanı tarafından öte
ki vapur kaptanına aşinalık eyledikte bunun 
üzerine mutlaka bir fenalık zuhura gelir mü
taleasile yolcular bütün bütün hayfe tabi ola
rak ayağa kalkışmışlan ve kaptan bir kaza 
çıkmasından çekinerek yolcuları temin için 
naça.r anafora girmiş, kıyıdan giderken İn
giliz vapuru tekrar üzerine düşüp bir kaza 
çıkarmak raddelerine kadar gelmiş, bu ha
dise üzerine Kaptan Paşalıktan Hariciyeye 
tezkereler yazılmış ve fügiliz kaptanına ten
bihatta bulunulması istenilmişti. 

«1849 yılına kadar dışarı postası yapan 
vapurlara kadın yolcular alınır, fa.kat şehir 
hattına işliyen vapurlara «islam hatunlar» 
bindirilemezdi. Bu tarihte Boğaziçinde işli

yen Rus bandralı vapur hanımlarımızı da ta
şım.ağa başladı. «Tersanei Amire tarafından 
Boğaza mahsus vapur işlemekte olduğu hal
de böyle ecnebi vapurile islam hatunların gi
dip gelm~si yakışıksız» göründli ve «pazar 
kayıklarında olduğu gibi rical ile nisvana bir 
yerde bulunmamak ve usulti tesettüre riayet 
olunmak. üzere vapurun münasib bir mahal
line kafes ·· konularak hatunların oraya ikame 
kılınması» kararlaştırıldı ve Rus vapurunun 
dahi «olveçhile hatun yolcu alması men» 
oİundti. (Haluk Y. Şehsüvaroğlu) ». 

Boğaziçinde tersane vapurlarının yan~-

.... -------

şabileceği .iskeleler mevcut olmadığından va
purlar uğrıyacağı Boğaziçi köylerinin acı
ğında dururlar ve yolcular sahile, kayıklarla 
çıkarlardı. Bununla beraber tersane vapur
ları gidip gelmeğe başlar başlamaz, Boğaziçi 
birdenbire canlanıvermişti. Bu keyfiyet iki 
kişinin nazarı dikkatını celbetti; birisi Sada
ret müsteşarı Fuad efendi idi ki bilahara 

.• , 

Sadrazam olan Keçecizade Fuad paşadır, di-
ğeri Cevdet efendi idi ki bu zat de bilahara 
Adliye nezar2tine kadar yükselen müverrih 

. Cevdet Paşadır. Fuad efendi ile Cevdet efen
di, Boğaza muntazam vapur seferleri için 
bir şirket kurmayı düşündüler. Bu. hususta 
bir layıha hazırladılar ve hatta şirketin adını 

bile koydular. Bu hayırlı teşebbiise <<Şirketi 

Hayriye» dediler. 
Fuad efendi ile Cevdet efendi bu layıhayı 

Bursada iken hazırlamışlardı. Müzeler mü
.dürü merhum Halil Beyden naklen bir fık
ra anlatırlar: 

Fuad ve Cevdet ef.endilere şirket fikd, 
Bursada kaplıcanın havuzunda yıkanırken 
gelmiş ve hemen hamamın soğukluğuna çı

karak ilk •nizamnamenin esasını . kaleme al
mışlar. O zamanlar, hu mühim teşebbüsün 

~ir hamam içinde düşünülerek nizamnamesi
nin de hamam soğukluğunda kaleme alın
ması birçok dedikoduya ve türlü türlü ten
kitlere sebep olmuş. Halbuki burada hatır
lanması gereken Sirakuzalı bilgin Arşiınedin 
cihana yeni bir sima veren Mayiat Kanunııc 

···-~ ~ :/2~~~~~<"::s<f,i ;~~~-=~--
İlk ııskuru .. vapurlardan 47 numaı·alı Tarzı neyin 

(Resim: Behcet Cantok) 
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Yandan çarklı vapurların sonuncularından 49 · numaralı Hale 

(Resim: Bebcet Cantok) 

nu yine bir hamamda keşfetmiş olmasıdır. 
Bundan sonrası için Tarihi Lutfiden şu 

satırları okumamız kifayet eder: «1267 se
nesi dahi hulul etti. Bu senenin icraatı nafi
asından biri, devletçe itina olunup, Dersea
dette Boğaziçi sahillerine işlemek üzere «Şir
keti Hayriye» namile teşkili tasavvur olunan 
vapur kumpanyasının tesisidir». (B.: Şirketi 
Hayriye). 

Hicri 19 safer 1277 (miladi 6 eylfil lŞ60) 
tarihli Ceridei Havadisde Şirketi Hayriyenin 
ilk seyrüsefer tarif esi ilanlarından biri var
dır; ilanda vapurların isimleri ile Boğaziçi . . . 
iskelelerinden köprüye sabah hareket saat-
leri gösterilmiş, köprüden Boğaza ise yine 
sabah seferi olmak üzere yalnız dört sefer 
kaydedilmişdir; akşam seferleri için ilanda: 
«Akşamları sabi ki veçhile hareket edecekleri. 
ilan olunur» deniliyor; biz daha önceki tari
fenin bir suretine rastlayamadık. 

6 eylfil tarihli ilaııı aynen alıyoruz, saat
ler alaturka, ezani saatdir: 
11,30 Anadolu Vapuru 

Yenimahalleden hareket, Rumeli yaka
sını takiben 

12,15 Rumeli Vapuru 
Büyiikdereden hareket, Anadolu tara
fına geçerek o yakayı takiben. 

12,15 İstinye Vapuru 
Yenimamalleden hareket, Rumeli yaka-

sını takiben 
1,30 Büyükdere Vapuru 

Yenimahalleden hareket, Rumeli yaka
sını takiben 

3,30 Kabataş Vapuru 
Büyükdereden hareket, Anadolu yaka
sını takiben 

3,30 Anadolu Vapuru İkinci seferi 
Yenimahalleden hareket, Rumeli yaka
sını takiben 

5,15 Rumeli Vapuru İkinci seferi 
Büyükdereden hareket, Rumeli yakası
nı takiben 

12,45 Beylerbeyi Vapuru 
Yeniköyden hareket, Rumeli . yakasını 
takiben 

12,00 Bayazıd Vapuru 
Arnavudköyünden hareket, Rumeli ya-· 
kasını takiben 

2,00 Bayazıd Vapuru İkinci seferi 
Arnavudköyünden hareket, Rumeli ya
kasını takiben 

3,45 Bayazıd Vapw.,ı Üçüncü seferi 
. Arnavudköyünden hareket, Rumeli ya
kasını takiben 

12,45 Beşiktaş.Vapuru 
ArnavudköyUnden hareket, Rumeli ya
kasını takiben 

· 2,30 Beşiktaş Vapuru İkinci seferi" 
Arnavudköyünden hareket, Rumeli ya-



ANSİKLOPEDİSİ - 2-895 -
. . .. 

BOÖAZİÇİNDE SEYRÜSEt'ER 

Boğaziçinde bir vapur iskelesi (Tarabiya İskelesi) 
(Resim: Behcet Caııtok) 

kasını takiben 
1,30 Göksu Vapuru 

Beykozdan hareket, Anadolu yakasını 
takiben 

12,30 Kandilli Vapuru 
Köprüden Büyükdereye 

1,45 Anadolu Vapuru 
Köprüden Büyükdereye 

2,45 Rumeli Vapuru 
Köprüden Anadolu yakası ile Büyükde
reye 

3,45 Göksu Vapuru 
Köprüden Büyükdereye 

Kurulduğu. sıralarda işletmesi . bir müd
det aksamış olan Şirketi Hayriye, İngilterede 
yapdırdığı altı gemi ile işe başlamışdır; ve 
daha ilk gemilerinde . bacalara numaralar ko
nulmuş, bu an'ane şirketin lağvine kadar de
vam etmişdir. Şirketi Hayriye vapurları Dev
let Deniz Yollan tarafından satın ahndıkdan, 
oradan da Denizcilik Bankası Li:r:nan İşletme
sine devredildikden sonra da numaralan ba
calanndan çıkarılımş, kaptan köşklerinin ya
nına konmuşdur. Boğaziçi halkı, bu vapurları 
isimlerinden ziyade numaraları ile tanır, me
sela, vakti ile «Rumeli» dememiş, 1 numara 
demiştir, halen de mesela «Küçüksu» denmez 
de «64 numara», yahud sadece «64» denilir. 

Şirketi Hayriye vapurlarının Boğaziçi se
ferleri, Boğlilziçinin sür'atle inkişafını sağladı, 
bundan sonradır ki günlük işleri İstanbulda 
olanlar Boğazde yerleşmeğe, yazlı ·kışlı ora-

da oturmağa başladı. 
Şirketi Hayriyenin ilk vapurları yandan 

çarklı, padl teknelerdi, 51 numaralı Süreyya 
Vapuru ile kıçdari usturlu gemiler yapdınl
maya başlandı, ve giderek çift uskurlu · va
purlarla daha üstün sür'at sağlandı. 

Boğaziçinde deniz seyrü seferinin en 
buhranlı devri, Birinci Cihan Harbi yılları 

oldu. Aşağıdaki satırları «Harbi Umumi ve 
Şirketi Hayriye» adlı eserden alıyoruz: · 

«Harbin ilanı üzerine Boğaziçinin yuka
rı taraflarından yolcu adedi azalmaya başla
dı. Mükellefiyeti Askeriye kanununun neşri, 
Boğaz halkından askerlik çağında pek çok 
kimsenin vatan hizmetine gitmesi ile Bo
ğaziçi vapurlarının yolcu sayısı bir kat da
ha düşdü. Sonra harb ilca.atı ile Boğaziçinin 

muhtelif mevkilerindeki büyük yalılara as
ker ikaame edildi, Rumeli yakasında Yeni-

. köy, Anadolu yakasında Beykozdan yukarı 

Boğaza kadar imtidad eden hava.linin harb 
mıntakası itibar edilmesi, hareket serbestisi
nin tahdid kılınması, bu taraflar halkının 

kısmen şehre inmesini ve kısmen Boğazda 
Yeniköyle Beykozdan aşağı inmesine sebeb 
oldu, bu da hem yolcu adedini, hem de do
layısı ile şirketin gelirini düşürdü». 

Şirketi Hayriyenin Birinci Cihan Harbi 
arifesinde Boğaziçi seyrü seferinde, yandan 
çarklı, tek veya çift uskurlu 39 vapuru var
dı (33 numaralı Nusret vapurundan 70 nu
maralı Ziya vapuruna kadar; bir de 26 su-
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hıilet ve 27 Sahilbend araba vapurları. 1 nu
maradan 32 numaraya kadar diğer vapurlar 
daha. evvel kadro dışı edilmiş bulunuyordu).-

Harb sonunda bu 39 vapurluk kadrodan 
Şirketin elinde Boğaziçi seyrü seferi için an
cak 20 tek kalmış bulunuyordu; 19 vapur~ ·.· 
dan dokuzu hatb içinde ve ordu hizmetinde, · 
yahud Zonguldakdan kömür ·taşır iken bat
mış, b.iri Romanyada musadere -edilmiş, iki
sine hükumetçe el konmuş, üçü romorköre 
tahvil edilmiş,. üçü de kömür g.emisi olmuşdu. 

Gerek harb yıllai-ında, gerekse mütareke 
yıllarında Boğaziçi iskelelerinden 1,5-2 saat
de bir Vµpur ancak kaldırılır duruma düşül- · 
müşdü {B.: Tramvay; Bebek). 

Boğaziçinde s-eyrü sefer canlılığı • ancak 
Cumhuriyetin ilanından sonra tekrar başla~ 
yabildi, ve gün günden gel~şerek zamanımız
daki durumu aldı. 

Cumhuriyet devrine kadar Bqğaziçi köy~ 
le:ç-ine yaln.ız de_niz yolu Ue, .kayıklar ve son
ra. ,,apurlarla gidilip gelinmişd( 

. Ctımhuı~iyet devrinde Boğaz köyleri, es
ki karayollc!rının ı~lahı, genişletilmesi, yeni 
ye~i y~lların_ açılması:. takşi . otomobillerin 
zu_hiıru v~ çoğalması, otobüsler . işle~ilmesi 
ile,. Anadplu yakasında Üsküdara,• Rumeli 
yakasında da Beyoğluna, Galataya, köprü ,va
si tası ile pefsi İstanbula bağlandı, Mesela. 
Anadolu yakasında Beykoza gitmek ,bir haylı 
sıkıntılı, vapur beklenmesi ile üzüntülü. yol
culuk. ii~en, 1961 de, Üsküdardan Beykoz~, 
dolayısı ile.Anadolu yakasının })ütün köyleri_~ 
ne her_ op.beş dakikada bir belediye·. otpbü
sü .kalkmakda ve bu yolculuk ancak 45'. da~ 
kika . sürmekde idi. Beyoğlundan . da Ru:rp.eli 
yakasında Sarıyare kadarda, bil'.i sahil boyu, 
biri geride kır yolu, ikj ana· otobüs hattı te
sis edilmiş bulunuyordu .. 

Zamanımızda.- kulübleı, cemiyetler, hayır 
müesseseleri, siyasi partiler türlü türlü eğ
len..celi, sazlı danslı, yemekli içkili· Boğaziçi 
gezintileri tertib ederler, ve bunun da hemen 
daima mehtaba düşürürler, bu gezintiler için 
de Denizcilik Bankasının Liman İşletmesi va
purlarmdan, büyük veya küçük, ihtiyaca gö 0 

re bir vapur kiralanır. Daha küçük topluluk
lar· bir dolmuş motörü kıralarlar; ,eğer Sa
rıyarda sulara gidilecek ise bir yahud bir 
kaç otobüs tutulur. Fakat şurası da bir ha
kikat:dir .. ki, Boğaziçinde eski. seyran yed.es 
rinden, mesirelerdeıı, meşhur çayır.Jardan he-

men hiç biri kalmaımşdır. Boğaziçi köyleri~ 
nin çoğu amele yatağı haline gelmiş, kıyıları 
kömür depoları, büyüklü küçüklü fabrika
lar, gaz depoları doldurmuş, gerilerdeki te
pelerde mantar mahalleler · ].{urulmuş; eski 
eğlence yeri, balıkc;sı ve bağçıvam ve kibarı 
ile huzur ve sükun içindeki Boğaziçinin tarifi 
çok müşkil olan eski ülkeri y'ok olmuştur. 

BOÖA.ZİÇİNDE TANKERLER-ÇARPIŞ
MASI VE İNFİLAKLI BÜYÜK --GEMİLF~R 
YANGINI FACİASI -- Boğaziçind,e zamanı
mıza kadar bir benzeri- görülmemiş bir deniz 
kazası; yabancı bayraklar taşıyan iki büyük 
tankerin çarp;şması neticesi korkunç bir in
filak ile başlayan, ve günlerce devam eder.ek 
Boğaziçi köyleri ile İstanbul Limanıiu ·tehdit 
etmiş olan bir deniz yangını. 

Bu görülmemiş faciayı İstanbul gazete
leri birinci sayfalarını tamamen kaplayan deh
fet aver resimlerle tesbit ederek bildirmişler, 
İstanbul ve bilhassa büyük şehrin yukarı Bö
ğaz. halkı geceleri de uykusuz kalarak çok 
heyecanlı günler yaşamışdır. Aşağıdaki sa
tırları büyük günlük gazetelerden ·cumhuri
yet, Hürriyet ve Yeni Sabah'dan almrriışdır: 

l\füdhiş deniz çarpışmas-ı vak'ası, 14 ara
lık 1960 Çarşamba günü sabahı,· henüz orta
lık ağarmamış iken, saat 2,30 sularında, 
Emirgan ile Kanlıca arasında, ve Anadolu 
kıyısına yakın bir noktada oldu; şöyleki: 

Kadimdenberi · yürürlükde olan Beğaz 
seyrü sefer nızamına göre Karadenize çıkan 

gemiler Boğazın· Rumeli yakası, Boğazdan 

limana gelen gemilerde Anadolu yakası su-· 
larında seyrederler. 35,000 tonluk yunan 
bandıralı World Harmony tankeri içinde kla
vuz kapdan da var iken gayri nızaini olarak 
Anadolu suyunden seyretmiş, ve Kara.deniz
den gelen ve kendi nızami yoluriu takib eden 
13;000 ton benzin ve 11,000 ton petrol yüklü 
25,000 tonluk Yugoslav band"ıralı Petar Zo
raniç tankerine çarpmış, müsademenin· müd-. 
hiş gürültüsünü ayni saniye içinde korkunç 
bir infilak tara.kesi takib ederek Yugoslav 
tankeri yanmaya başlaını:şdır. Yangın o anda 
Yunan tankerfne de sirayet etmiş, ve boş bu
lunan bu tanker de alevler içinde kalmışdıt. 

·- Yunan tankeri· World Harınony yana ya
na İncirköyü ile Beykoz arasına kadar gitmiş 
V(~ ertesi g'ün orada bir iskelet ha,ine gelmiş
rli-:r. .(B.: World Harmony}: 

Yugoslav tankeri Petar Zoraniç çarpış-
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mayı. ve. infilakı mü teakib seyir istikaam~tini 
değiş~i:rrrı,iş. kumandasız kaldığı .için de -sula• 
ra kapılmış, alevden hir- dağ, halinde İstinye 
Körfezi önünde demirli bulunıib bir kaı; gün 
sonra turistik bir Amerika :seferine çıkacak 

olan en güzel-_ ve Jüks_ .yolcu geni.ilerimizden 
Tarsus vapuruna rampa etiniş; on,"dakika. ka
dar bu vaziyetde kalmış, Tarsus_ da tutuşi:nuş, 
ve iki gün süren, müdahale ~dilemeyen'< yan
gın sonunda ~o canım gerrü de bir iskelet hali
ne gehniş,_ World Harmon.y yanına, Paşiföağ
çesi koyµna çekilmişdir (B. :-Tarsus Vapuru). 

Nihayet P~tar Zoraniç tankerine gelip.ce, 
on dakika kadar rampa etmiş olduğu Tarsus 
vapurundan ayrıldıkdan .sonra :ytne sularla 
Bey kozda $e,lvi · Burnu önüne· kadar gitmiş, 
orada . başdan karaya oturarak dehşet verici 
infilaklarla on gün on gece yanmışdır, yangı
na müdahale edilememiş, o• civardaki ak.ar· ya
kıt depoları boşaltılmış, yeni bir facia gti9lük
le önlenebilmişdir (B.: Petar Zoraniç). 

Şu~asmı kaydetmek gerekir ki Tarsus va
puru bu müdhiş gemi .yangınında bir volka
na benzeyen yugoslav tankerinin· seyrini de
ğişdirmişdir, eğer Tarsus o noktada demirli 
bulunmasaydı her an yeni bir infilaka sahne 
olan bu tankerin İstinye Körfezine girmesi, 
veya karaya })indirmesi ihtimali halinde ter
sanede kızaklardaki bütün gemile!in, körfez
deki bütün gemilerin, ve İstinye Tersanesile 
Köylünün başdan başa yok olacağı muhakkak 
idi. 

Faciada yirmi ikişi yunanlı, · yirmi sekizi 
yugoslav ve üçü türk olmak üzere 53 kişi 

ölmüştür. Yugoslav tankerinin.kaptanı Ante 
Sabliç, yunan tankerinin kaptanı Aristialis 
Baı;cis, yun.an tan.kerindeki kılavuz kaptan 

. Cev~et Çubykçu, Tarsus gemisinde vazifeli 
gümrük memu_rları Ş._ekib Mumcu ve Ekrem 
Şen. ölenler_ arasındadır. ·. . 

Faci~ İst?nbul halkına 14 · ocak tarfüli öğ" 
~e gazeteleri .ile -duyurulmuş,· 15 ocak-tarihli 
sabah gazeteleri birinci. sayfalarım. hemen °ta0 

mameı;ı, bu vak'aya tahsis etmişlerdir. 

Müsademeyi ve ilk infilakı gören, Tarsus 
mürettebatından diğer dokuz kişiyi kurtaran, 
sahile. kadar yüzerek g.elerı dördüncü kaptan
la-. diğer dört tayfayı da evinde misafir edeıi 
İstinyeli balıkcı reislerinden altmışbir yaşın·
daki Mahn1ud Yazıcı faciayı Hürriyet Gazt:~ 
tesi muhabirine şöyle nakletınişdir: 

·«Saat ikiyi geç~işdi, bahkdan dönüyor--: 

dum, Karad-enizden büyük bir tanker, Mar-• 
·mar'R iitikametinde seyr~diyordu.· Bi.ı ··_aı~ad~, 
Kaı'adenfz~. dôğrıi heıtıeri hemen' ayi-ıı· rafa 
üzerinde başka bir gemi yol 'a.hirotdu. Vazi
yet tnhafıma gitriıişti. Ayni ı'Ôtada · füireket 
eden· iki gemi,· yollarını_ d~ğişti:rıhezlerse _ çar
pi~abilirle:r ,: diye düşünüyordum ki iki. gemi 
~iddetle birbirine gı"rdi. Bu esıiada.· Baitalima
m' ile Rumeli-hisafı açıklaı~ında hÜ:luhuyor~ar
di; 

· .. · <,Tanker, infilak · ederek yanma)ra: başl~
dı. Her halde içindeki akaryakıt da· ·deniz-e 
dökülmüştü· kı denizin üzeri alevlendi. Tan
ker, lodosun tesiriyle İstinyeye doğru s~rU){
lendi. Tarsus gemisi de Tokmak Burnu· açıli:
la:rında derrürli bulunuyordu. Yanar .. halde 
onun yanından g.eçerkeri alevler Tarsusa sıç
radı. Tarsus da yani:naya başladı.· VardiYa 
düdük çaldı. Mürettebat güvertede toplahdi. 
Demir ·a:ımak istediler fakat başta yangin ol
duğu için yaklaşamadılar. Bir" . tahlisiye san-

Bot aziçindc tankerler çarpışması 
· (Kroki: Hüsnü) 
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dalı indirdiler, birkaç kişi bindi. Diğerleri 

güverteden denize atlıyorlardı., ~n, dokuz 
kişiyi d-enizden çıkararak sandalımla karaya 
getirdim. Biraz sonra, Tarsus'un 4 üncü kap
tanı ve 4 tayfa daha yüzerek sahile çıktılar. 
Evime götürdüm onları, elbiselerini çıkardı
lar, kurulandılar, çay içerek sabahı ettik». 

1961 yılı aralık ayında Petar Zoraniçin 
enkaazı Selvi Burnunda, Tarsus Paşabağçe 

Koyunda, W orld Harmony de Beykoz açığın-
da idiler. · 

BOOAZtçtNDE VOLİ YERLERİ - Bi
rinc·i Cihan Harbinden sonra Boğaziçinin de
ğişen eski simasının bir çizgisi de, parlak fa
aliy~tini kaybeden Boğaziçi balıkçılığında te
amülleri, ve hatta yerleri ve isimleri unutu
lan Boğaziçinin voli yerleridir (B.: Voli Yer
leri; Balıkçı). 

Eski Balıkhane müdürü Karakin Efen
di Deveciyan «Balık ve Balıkcılık» adındaki 
mu.halled eserinde Boğaziçinin iki yakasın

da 64 voli yeri kaydetmişdir ki şunlardır (Bu 
ansiklopedide bütün bu isimlere bakınız): 

1 - Büyükliman Volisi 
2 - Sazlıdere Volisi 
3 - Küçük -Semer kaya Volisi 
4 - Büyük Semerkaya Volisi 
5 - Sarıkaya Volisi 
6 - Kumsal Volisi 
7 - Yenimahalle Volisi 
8 - Saray Volisi 
9 - Çamur Volisi 

10 - Sığ Voli 
11 - Kefeliköy Volisi · 
12 - Çakaldere Volisi 
13 - Ağaçaltı Volisi 
14 - Kireçburnu Volisi 
15 - Tarabya Volisi 
16 - Yeniköy Tabya Volisi 
17 - !stinye Volisi 

··ıs - Karaburun Volisi 
19 - Sırataş Volisi 
20 - Sırataş İskele, Volisi 
21 - M,utfakönü Volisi 
22 - Bülbülsokağı Volisi 
23 - Maltız Çarşısı Valisi 
24 - Ermeni Kilisesi Volisi 
25 - Kalender Valisi 
26 - Anadoluhisarı Hamamiskelesi Volisi 
27 - Çubuklu Valisi 
28 - İstinyede Hafızağa Yalısı Valisi 
·29 - İstiiıyede Camlısokak Volisi 

30 - lstinyede Değirmensokağı Valisi 
31 - Bebek Volisi 
32 - Kuruçeşme Taş Volisi 
33 - Ortaköy Camiarkası Valisi 
34 -,- Ortaköy Camiönü Valisi 
35 - Beşiktaş Haraccıbaşı Volisi 
36 - Beşiktaş Altın Volisi 
37 - Dolmabağçe Volisi ·. 
38 - Fındıklı Camiönü Volisi 
39 - Fındıkla Aralıkiskele Volisi 
40 - Üsküdar Mumhaneönü Valisi 
41 - Üsküdar Çöplük Volisi 
42 - Üsküdar Dereağzı Valisi 
43 - Şeınsipaşa Vollsi 
44 - Çengelköy İskele Volisi 
45 - Çengelköy Karakolhane Volisi 
46 - Çengelköy Çöplükisk~lesi Velisi 
4 7 - Göksu Kabaklık Volisi 
48 ....:..... Göksu Kasırönü Valisi 
49 - Kozal tı Volisi 
50 - Burunbağçe Volisi 
51 - Toptaş Volisi 
52 - İncirdibi Volisi 
53 - Başvoli 

54 - Dipocak Volisi 
55 - Erik Volisi 
56 - Kaplumbağataşı Volisi 
57 - Sığvoli 

58 - Serviburnu Valisi 
59 - Kavak Volisi 
60 - Macar Valisi 
61 - Gökkaya Volisi 
62 - Filburnu Volisi 
63 - Poyraz Volisi 
64 - Soğanadası Volisi 
BOGAZİÇİNE KAZAK KORSANLAR 

TECAVÜZÜ - İstanbul Boğazının yukan 
Josımda Dördüncü Sultan Muradm lebider
yada iki yeni kale yapdırarak Boğazın türk
ler tarafından ilk defa olarak tahkimine se
beb olan vak'adır. Müverrih Naima Efendi 
hadiseyi şöylece kaydediyor: 

«Don kazağı Karadenizi boş bulup yüz 
elli parça şayka (bir nevi küçük kürekli ge
minin adı) _ile 1033 şevvalinin dördüncü gU
ııü (20 temmuz 1624, cwnartesi günü) Bo
ğaza gelüp Yeniköyü yağma idüb bir kaç 
dükkan yakdılar, Haber alınınca İstanbul
dan Bostancılar ve Sekbanbaşı Ağa neferleri 
ile gemilere binüb hücum edince .kazak eşki
yası bir an duramayub geri Karadenize fi
rar ettiler. Mel'unlann bu mertebe ikdam ile 
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Boğaza hücumu bir tarihde işidilmemişdir». 
O devirde yaşamış olan Evliya Çelebi. 

bu vak'a üzerine şunları yazıyor: ·. 
« Yeniköyünün tüfenk endaz askerleri 

çokdur; zira· bir tarihde bayranı· günü kazak
lar Karadeniz Boğazından üçyüz şayka ile 
gelüb bu beldeden bin adam esir ve beş Mısır 
hazinesi mal ve bir çok zikiymet eşya alub bi
bak ve biperva diyarlarına gitmişlerdir.» 

Bir şaykaya 50 korsan bindiğini başka 

bir vak'a. dolayısı ile Naima kaydediyor; kor
sanların bu Boğaz hUcumu Naimaya göre 
7500, Evliyaya göre 15,000 kişi ile yapılmış 
oluyor ki, biri diğerinin yarısı olmasına rağ
men dehşet verici bir korsan baskınıdır. 

Bibi.: Naima, II; Evliya Çelebi, ı. 

BOGAZ1Çi SARAY VE KASIRLARI -
(B.: Beykoz kaim; Beylerbeyi Sahilsarayı; 

Beşiktaş Sahilsarayı; Çırağan Sarayı; Dol
mabağçe Sarayı; Küçüksu :Kasrı; Kalender 
kasrı; Büyükdere kasrı; Sultaniye Kasrı). 

BOGAZiÇt ŞİİRLERİ - Hikmet Şinasi 
Önol'un bu ismi taşıyan bir derlemesi vardır; 
bu kitab 1942 de Cumhuriyet Matbaasında 

basılmış ve ayni yıl içinde Uğur Kitabevi ta
rafmdan yayınlanmışdır. 14X20,5 santim eb'
adında 96 sayfa olan bu derleme kitaba yazı
ları alınan şairler şunlardır: 

Fatih Sultan Mehmed (Avni): (Galatalı
ya gazel); Nev'izade Atai; Fenni (SahiJna-· 
meden bir parça); Rahmi: (Beşiktaş üze-. 
rine J,>ir şarkı); Naşid: (Bir şarkı); Sey
yid Vehbi; (Üsküdar üzerine bir şarkı); 
Sa.hib: (Üskudar üzerine bir şarkı); Ne
dim: (Beşiktaş üzerine bir g·azel, Göksü üze
rine bir g~l, Boğaz üzerine bir şarkı); 
Esrar Dede: (Mehta.b alemi üzerine. gazel); 
Neccarzade Şeyh Riza Efendi: (Beşiktaş 

üzerine gazel, Beşiktaş üzerine gazel); Vasıf 
· (Boğaz üzerine şarkı, İstinye üzerine şarkı) ; 
Enderunlu Fazıl: (Mektab alemi üzerine 
şarkı); Arif: (Tarabya,, üzerine şarkı, Mehtab 
alemi üzerine şarkı) ; Recai.zade Ekrem Bey: 
(Küçüksu mezarlığında); İsmail Fenni Efen
di: (Göksu üzerine şarkı); Abdulhak Hamid 
Tarhan: (Çamlıcada bir türbe). Nabizade 
Nazım: (Anadolu Hisarında) ; Tevfik Fikret: 
(Hisardaki şehidlik de); Hüseyin Suad Yal
çın: (Altınkumda); Hüseyin Siret özsever: 
(Göksuda, Küçüksu); Mehmed Akif: (Boğaz
da ses); Fuad Hulfısi Demirelli: (Boğaziçine 

hasretı Hey Kanlıca); Kudret Erhat: (Bofa-

ziçine); Yahya Kemal Beyatlı: (Üsküdar vas
fında gazel, Mihrabad, Boğazın bir tepesinde, 
Gece, Ses); Midhat Cemal Kuntay: (Boğazi

çi); Emin Bülend Serdaroğıu: (Hisarlara 
karşı); İb:r:ahim Ala.eddin. Gövsa: (Nazlı Bo
ğaz, Boğaziçi); İsmail Hikmet Ertaylan: 
(Sidrei Huzur); Sıdkı Akozan: (Mehtabın 

şiiri, Beykoz); Halid Fahri Ozansoy: Boğazın 
dilberleri) ; Edip Ayel: (Boğaziçi türküsU, 
Göksu, Teşrin, Yalılar); Mehmed Nuri Gen
cosınan: (Bahariye); Faruk Nafız Çamlıbel: 
(Boğaziçi, Göksu, Kış bağçeleri); Necdet Rüş
tü Efe: (Boğazda Mehtab, ArnavudköyU, 
Ya.2: ve.Boğaz, Kavıaklar); Rıfkı Melul M~riç: 
(Boğazda seyran); Safa Erktin: (Çamlıca

ya); İskender Fikret Akdora: (Boğazda bir 
ses); Yusuf Mardin: (Boğaz sevgisi, Yuşa.da, 
Sarıyer seni bekler, Beykozda); Hikmet Şi
nasi Önoı: (Boğaziçinde bahar, Kandilli, Çı
naraltı); S. Cenan: (Hüiya gecesi, Daüssıla; 

Bofiaziçinde keman, Kandilli); Ahmed Şev
ktt _Bohça: (Göksu); Sadi Kemali Söylemez
oğlu: (Boğazda bir. seyahat); Ercümend Ber
ker: ( Boğazdan Ses) ; Ercümend Alaca.kap
tan: (Boğazda yaz); Nevzad Kemal öznıeriç: 
(Boğaziçinde geçeler, Boğaza bir bakış, Kan
lıca Türküsü); Mustafa Kemal Özkök: (Bo

ğaziçinde akşam ) ; İsmail Turalı: (Hatırla·: 
yış); Nedim Harmankaya: (Sahilden uzak
da); M,. Kamil Özkan: (Boğaziçinde saatler}. 
Erol Aktün. (Yıldız Parkında); Mehmed Be
kir:· (Boğa.zıh suları) ; Fikret Cenap: (Şehii;r 
ler yolu); Oğuz Kazım Altı ok: (Beyaz san
dalll11zda); Naci Marmara: (Vaniköyü); 

Bu ansiklopedide, çağdaş türk şiirindeki 
Boğaziçi terennumlerini tesbit için bu -kitap~ 
da.."l bazı şiirleri nakletmekle yetindik. 

GÖKSU'DA 
Yaz geldi çiçeklerle yüzü güldü zeminin 
Günden güne gitmekte gamı kalbi hazinin 

İhya idelim biz de heman bezm-i safayt 

Yok faidesi cilerd-i dile ahü eninin. 

Bir şu.hl dilara bulalım evvel emirde 

Tertib idelim meclisi bir gizlice yerde 

Bir eğlenelim Göksu'da ya semti Fener'de 
Yok fa.idesi derd-i dile ıihü eninin. 

İsmail Fenni 

ALTINKUM'DA 
Gösterip ayine-1 endamını Altınkunı'da. sen, 
Şaha kaldırdın lıayat-ı aşkı ben merhumda sen; 

Bir dalarsın, bir çıkarsııı sllhlll ruhumda ııen . 
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Ey şinaver, anladım meçhul de sen, malum da 

sen. 

Hem a.çarsııı, hem kaparsın gonca-i pistanını. 
İğ·nelersin fitnelikler keşfedip hayranını, 

Nur-u aynım, anladım ben hilkatı fettanını; 
Lt>ızeti sevda rla. S<'nsiıı, lc>izeti zakkum da sen ... 

})iki.at ettim kol atarken göğsünü indirmedin, 

Sinemi yaktın fakat biı· ıUı'ımı dinclirınediu, 

Sen bu a.kşamı, güzel kız, riılıuına shıclirmedin; 

Olmaılm uryan tamamiyfo dil-i mahrum<la sl"n. 

Kumların üstünıfo bir koşsak seııiııle el ele 

Bir sarılsam şöylece fırsat" bulup ıslak bele. 

Buse toplasam telaşla inci ağzmdan _hele, 

Gör o ,lem dünya nasılnıış Gave-i mazlümda sen. 

Göl'düm ury:in eismini, zahmetlerim zayi ıleğil. 

GönJünı amma sadece bil' rü'yete ka'ni değil, 

«Vuslatın mühtac-ı ibram olsa da mani değil., 

Gir benim ağôşuma rııya olup uykumda seıı. 
Hüseyin Suat Yalçın 

GÖKSU'DA AY 

Geksu sll'tında Ay, kızıl bir tuııç, 

Sanki bir heykelill yanık bedeni; 

İçiyor dalgalar alevlerini , 

Kıyılar bir taput taşır, korkunç. 

Suya akmış çapaklı bir kandil; 

Kapltaranbk Küçüksu makberesi, 

Göz yaşından geçilmiyor deresi, 

Bir bulut dağda yaslı bir mendil. 
Hüseyin Siret özsever 

Ktl'ÇÜK.SU 

Geç vakit köyde el etek çekilir, 

Çöker etrafa bir siyah korku; 
şrr-ü hulya)'] sevmiyen uyku 

Gözlerhı ·kör bakışlı perdesidir. 

Bir bulut ya.~ı biı· habeı.ı.le geçer ... 

Gizli bir el biçer ufukta kefen;· 

Çıktı ürkek Küçüksu köşkünden, 
Ekrem'iıı sevdiği hilal-i seher. 

Hüseyin Siret Özsever 

BOĞAZ'DA SES 

Başlanır Meylid'e miıtad olan aıllbiyle; 

Önce tevhid okunur gaşyile dinler herkes. 

O, güzel, sonra müessir, sekiz on parlak ses, 
Kimi yerlerde Hahi kimi yerlerde durak; 

Kimi yerlerde cemaatle beJ"aber coşarak, 

Kalan iiç bahri tel'eımümle, çekerken .. amin!,, 

1'A uzaklarda çakar zulmet içinden bir enin. 
Gecenin kalbi durur; ürper-ir inler, cinler; 

1900 - . İSTAlill'ot 

Açılan pencereler, göz ku.lak olmuş, dinler. 

O enin karşıki sahilden açılmaz mı biraz. 

Sıir-u malı~r gibi sesler çıkarır, şimdi Boğaz! 
Tutuşur, Ct'blıe-i Sina.ya döner, ·sine-i cev: 

Sanki yüzlcı·ce yanık ner. savurut: yer yer a.le,·! 

Kayalardan. kıyılardaıı bir ateştir çağlar: 

L:ihn-i DaYfırl He inler yine gı'ı.yit dağlar! 

Ah o kudsi ııefos eııhaha ederken sereyıi}ı, 

- Karalar ,·ecd ile piil'-cu.ş, sular pür-galeyan-· 

Dem çekip, dem -tuta.rak etmeye başlar feryacl, 

Boğaz'ın hcr tarafın elan hir ilil hi inşad. 
Mehmc-d Akif 

BOĞAZİÇİ'NE 

Bir baharsın ki tabiatte senin yoktur eşiıı, 

Sanki bin bir çiçeğin sihrini almış gü11eşiıı. 

Erguvan, lale ve gül rengi clumanlar savurup, 

Bil· buhurdan yakıyor dalların üstünde gurup! 

Sularm safi ışık, bahçelerin safi ıtır, 

Rüzgar estikçe demetlerle çiçekler dağıtır. 

Her zaman çift açılır goncalann bahçende, 

Şimdi hulyalı iken, şimdi· görülür seııde, 

Neş'eler kahkaha halinde köpüı·müş taşıyor, 

Sende akşamları Leyla bile Mecnunlaşıyor. 

Akşamın başka güzellikte sa.balım başka, 

Bir kucaksın heyecanlarla açılmış aşka. 

Dem tutar bu.senin ahengine dalgın deı-eler, 

Bir derin hatıra saklar kapanan pencereler; 

Her kuşun bülbül olur, her çiçeğin lale ve gül, 

Bir kadın haline girmiş dolaşır sende gönül. 

Dağınık saçların üstünde eser bad-ı bahar, 

Bir buluttan tülün altında doğar Ay gibi yar. 

Görürüm, her biri bir başka mücevher saklar, 

Bir mavun mahfaza şeklinde duran sandallar, 

Sa.rı bir gül gibi her yerde açarken mehtap, 

İçilir fecre kadar lale kadehlerle şarap! .. 
Kudret Erhat 

BOĞAZİÇİ 
Busenin rengini binlerce gülün rengi öper. 

Ay'ın ahengini yıldızlann ahengi öper, 

Suyu, gölgeyle ziyanın ebedi cengi öper. 

Burda mehtabı - denizden çıkarak - dengi öper. 

Burda erkekle kadın aşık olur, şair olur, 

İkilik kaygusu kalkar. iki sima bir olur. 

Burcla sühil mütefekkirdir .. Ufuk şairdir, 

Burda dağ: Bağrı yanık, be!lzi uçuk şairdir, 

Biırda şebnem gibi bir damla çocuk şairdil', 

Göksu, hel' şi'riııi biı· bir okuduk şairdir. 

Bıırda erkekle kadın aşık olur, şair olur, 

İkilik kaygusu kalkar, iki sima bir olur. 

1\-Iithat Cemal Kuntay. 
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~il5HTAlm. Söai 
Getıe nte'hmlere hasretle kıroak. açtı tren-iz. 
tleı~ lıfil1i,lı · sııiat' çökt# bu sah~ r.Ui; 

Taktı bit iteş'fıli akşaıu Bojaz'm sa.zıııa· tcl 

Bô anış @im.ak k)b'l. defdj bu yapnıJda.rıı d; 

l)htledim Göksu ch'anıı.da gurdbun sesini 
Oeceİtt söykdt cümbüşlerin ehiıı.esini. 

Dinledim aşk okuyan neş•eu ha.neııdelel'i, 
'l'clleri kalbe sanlmış yüce sazendeleri: 

GeçınJş alemlerin ıUtlyle çömelmiş atlar: . 
Giiu gören eski kadınlar gibi virin yablal'. 

Se~erken gece mehtabı sükunetle Bebek, 
Gene raksett_l köpükler, fakat, ürkek ürkek! 

Oökstı'yun şimdi Küçüksu'yla açılmış · ar-ası, 
Yaşıyor borda Nediın'in ebedi hatırası. 

· Burda örmüştü kadın, hAreli yaşmaklara sim.

:Burda giymişti şiir tAcını rahmetli Nedim. 

Örttü_. sislerle uzaklarda Emirgdn yüzünü, 
Söyledi bülbül açan güllere en son sözünü 

Bir temaşanın önünde içini çekti Boğaz ... 
Dedi şair, kırılan sazlara bir mersiye yaz! 

Bosfotun şi'iriııi sordum; dediler: Belli· yazar, 
Şu- ~ğürtıerili ~açlarda yeşil saçlı Hisar. 

BOĞAZ'L"lll DİLBERLERi 
Boğaz•m gölgeli sıi.hlllerini, 
Ma:mı · akşamlan sislerle boyar. 
Dinle-rina dalgaların dillerini: 
YAd~rler J:tepsi ilahi bir 1't,r 

Uçarak ıue-vceti · 7~lditmelerl, 
Çamlaı- altıııda koşar genç _kızlar. 
;~rpei. ·etrafa peri gülmeleri. 
Bu miri, küçi,icük yıldızlar. 

Öpüşür pembe 'dudaklarla. babiır, 
stnelei'de-n süzülür gül kokınıu. 
Bir demet na.zh karanfil gibi h&r, 
Bu güzel kızlan bekler GöJmti; 

Ay a.çar pembe giilüstanlarıııı, 
Suya sessizce _düşeı- bir kuru dal, 
llopz'in cilveli suıtanlarinı, 
Gezdirir şimdi beyaz bir sa.ıtdal ... 

Sıtkı Akozan 

Halit Fahri Ozansoy 

. BOÖAZİÇİ TÜRKÜSÜ 
Meltem öpecek alnını sevgiyle birazdan 
Ürpermededlr işte sular, belli ki hazdan, 
Setler bunalır gülden, ağa.çlaı-sa ldn.2dan 
Kuşlar ·bile dem çekmedeler hep bir ağızdan 
Aç göğsünü aç, esmede yaz işt-e Botaz•clan! 

ima.ıılarının gam n.e arar daygulaimda 
Körler ırerluir tatlı :razın aJkı:ılanıtcla, 
Htll:ra gez~iılr koylarının ku,-tııl~ıtda, 
BJ.r mJhi ı1özihi işt'esf var ıür sıtlamtda 
Aç göpünü aç. e.smede y~ işt.e Boğaz•daıı! 

Dai;'la.rdak:i renk alemi cennetten emare 
Bir ha.na alimet kamaşan gözdeki hi.N 
Sa.ndallım- Ahiılar eder borda id&re 
Yakmışsa eter kahbe felek gönlünü n.Are 
Aç göğsünü aç, esmede yaz işte Boi'az'dan? 

Kumsalda ya.tar yanyana arzu ne hulya 
Sı\bllde kayıklar görülür, emre müheyya! 
Bir beste okur kuşlar, ağaçlar suya giiyi, 

Gel eyllyemn borda, geçen günleri lhyA 
Aç göpünü aç, esmede yaz işte Boğ'az'dan! 

YALILAR 
Yalılar var Boğ'az'da loş, köhne 
Can verirler, böğürlerinde. direk, 
Bir liayıilet gezer durur diyerek 
Bir saray, olmuş işte boş hıine!. 
Tünemiş damlarında mestıiııe 

Mütevekkil ve feylosof leylek! 
Boyalar toz, duvarlar otiııuş elek, 
Kalmamış cam ayakta bir tıiııeı 
Sofalal'da geçerken 011 hala.yık 

Şu karanlık oyııkta val'(lı ka.yık 

Ve tava.ııla.rda billur avtıe. 
Ei hayıi!etln uğnyan yalılar!! 

İnsan akşaıu karanlığında Y'llar 
Baka.rak !reS gelen har4benize, .. 

KIS- BAHÇELERİ 

Edip Ayel 

))lıuııtş denimı şarkısı, rüzgar uyumakta 
&ıhtim bora sonsuz bu üzüntüyle karaltı ... 
Körfez dü~-üiıür, Kanlıca mahzundur uzakta, 
Mazi dbi sislenmiş Emlrgaıı, ÇıııaraJtı. 

Can·_ t"erdi kışın sunduğu taslarla zehirden, 
Her gonca kızıl bir gül ~ken Yolumuzda. 
tistündeki son dallar a,iarmış diye_ birden, 
Pas tuttu nthtı.yet suların rengi havuzda.. 

Yerlerde. gezen hitıralar var korulukta: 
Yapraklar, atılmış nice mektuplara ~tlr. 
Mehtaba çalan · sapsan benzi::,1-e, ufukta, 
Binlerce dalın verdlil tek me:,va güneştir! 

İçlenme, tabiatteki yekpi.re kederdeu: 
Yas tutma., datıımış diye ·kuşlarla. ~iç.ekler .. , 
Onlar dönecektir yine gittikleri -yerden, 
Onlarla giden günlerimiz dönmtyeceklerı . .' 

Fanık Nafiz Çamlıbel 
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· .Y~. VE .. B00-AZ 
Kış bitti bah41'. areldl b:ıı yıl .. . Kendlı:nl-._7ordQJ11: 
Yaz mevsimi dinlenmeğe_ bir köy arıy~rdıımt.. 
En sonra .g:özüm <ıennete beıızer yeri seçti: . • 
Nisimn o.t~.·akşam,ı Kandilli'de geçti! ..... 
Kim böyle şirin ülkede köyden köye gitmez, 
Ömrüm tükenir, belki gıizelliklerl biiii:ıez?.. . 
En mAvi; tem.iz körfezi İstlnye'de gördüm, · 
Bir a.y da bu cennet" bağ'uıın zevkini sürdüm, · 
Kolla.reli: gözüm başka· yeşil semti ilerde; 
Nurlanw· içim, geçti haziran Sarıyer'de!~ 
Ah! İşte Bebek, Kanlıca, . Beykoz ne ·güzeJdJ, 
Onlarda geçen bir ·günümüz- ömre. bedeldi! •. · 
Billur gibi menbalan k6ifettlm uzakta, 
Temmuzda sular buz gibidir Kanbkavak'ta 
Gönlüın.de duyardım yeni bir zevki .derinden,• 

. Avoumla içerken eğiljp çeşmelerinden !w 
Ruhum b~ güzel yerdeki riyalara daldı, 
Bir yer ki asırlarça cihanın gözü kaldı! .. 

Necdet Rüştü Efe 

BOĞAZ'DA SEYRAN · 
Elde etmekçün hayatın bir teselli 4mnı, 
Peyledik eyya.111-1 sayfın bir .şeb;.i nlsawnı. 
Dhıleyüp evtir-ı kalbin en· girift elhaııııu 

Fecre dek nakş-ı bayii ettik Boğaz seyrinıriı. 

Mutrıb-1 meht.ı\b ile demsı\z olup côş eyl~k, 
Lücee-i ilı\mı külliyyen feramıiş eyledik, 
Böyledir kaanıinİı Cemşid'in dedik niiş eyledik 

' ' 

Fecre dek reşk-1 zülı\l ettik Boğaz seyranını. 
. . . - . 

Ah edince kfşver-1 tab'ı .selimin Büsrevl, . · 
Arşa pervaz eyledi Siizıdilir4 --peşrevi, 
Hasılı · olduk yine Yahya Kemal'in peyrevi 
Fecre dek bezm-1 kemal. ettik· B~ğaz· seyra.mm. 

. . -Rıfkı,Meliil Meriç 

·BoGAZtçt VAPURU (66 ·numaralı) -
Şirketi• Hayriyehin •çift. uskurlu .. vapurlafının 
en güzellerinden, en yollu gemilerindeıi biri; 
65 numaralı Sarayburnu Vapurunun eşidir, 
İngilterede inşa edilmişler· ve· 1910 ,s!ınesinde 
hizmete girntlşlerdir,:; halen de-Denizeilik.Ban
kasııiııi forsu altında hizmete devam etmek-

. tedirler .. 13u satırların. yazıldığı lP61 yıl.ındaki 
durumu_tesbi~ edile_medi. . _ _. ~ . . _ ' 

Şirketi Hayriye tar~m4a.1:119_14 : ; ~ne
sinde .ne§redilmiş Boğazıçi Jsimli tarihçe,.sal
namede :hu vapur h~da şu bilgi verilmiş-
dir: · ·' ·_· ' · ,. · · · ' ·· · .. · 

: SUr'·S.ti saittde 12,5 ttııl; 24 saatde yakdı-
• kömür• 10,75 'ton; kömürlüğünün alabile-gı ..... ,... . .... - . . 
ce w: kömür 21;50 ton;· makina:sı 540 beygir gı. . .. .· q•• • 

kuvveti; istiab hacmi 233 ton; ta§ıyabileceği 

yolcu adedi 1145 :kili. 
· Balkan Harbinde· Bulgar· ·ordusunun Ca· 

talca önüne- geldiği sırada· Şirketi Hayriyenin 
ordu emrine v~rdiği 17 ,vapur arasında bu 66 
numaralı J3oğaziçi V~puru da . bubı.nuyordu 
(Diğer tekneler 26,33, 37, 38, 40, 41, 42, 46, 
60, 61; 62, 64; 67, 68, (>9, 70 nitinaralı .vapur
lar). Bu vapurlar Şarköy, Tekirdaği, .Ayas
tefanos, Çanakkale, Gelibolu, Karamürsel is
keleleri arasında askeri nakliyatda çalışdılar, 
Anadolu iskelelerinden :Rumeli yakasına bü
yük ölçüde. asker ihraç ettiler, bilhassa Şar
köy İske~esine ._ asker çıkarırlarken bulgar 
şarapnelleıi altırida, vapurların büttin müret
tebatı cepheye sevkedilniiş askerden farksız 
çalışdılar. _ 

66 numaralı Boğaziçi Vapuru Birinci Ci
han Harbinde de . bir müddet Haydarpaşa ve 
Sirkeci iskeleleri arasında askeri nakliyatda 
kullanıldı. 

Rfuni takvim· ile 1331. senesi teşrini ev
velinin onUçüncü salı günü (26 ekim ·1915) 
bu vapur merhum Eyyub Kapdanın kuman
dasında Beykozdan Köpıiiye inerken Vani
köyU İskelesine yanaşmak üzere iken-yukarı 
Boğazdan akıntı ile gelen serseri bir mayna 
çarpma tehlikesi ile karşılaşmış ve süvarisi
nin pek ustaca m_an~vrası ile tehlikeyi at
latmış, içinde bulunan binden fazla yolcunun 
hayatı kurtulmuşdur. Eyyub . _mı.pdan gemi
sini kurtarmakla . da· kalmıya,rak Boğazda 
seyreden diğer gemileri .de düşünmüş, · 66 nu
maradan hemen bir filika indirerek cessur 
bir tayfası ile lostronio;tiiıu, su sathında güç
lükle görülen ~yının peşine taknüş, aid ol
duğu askeri ma~a.mlarca serseri. mayın ~Mar
mara açıklarına çekilerek imha. edilinceye ka
dar başında 'bekletmişdir; bti. · -lostromo ile 
tayfanın isimleri maalesef öğrenilemedi.· 

«BOGAztçt,- YAKINDAN» ;_,_ Edıö ve 
diplomat, büyük elçi merhum Ruşen Eşref 

Ünaydının bir eseri; bizde lüks sayılan· kalın 
parşömen kağıd üzerine,· 1938. yılında_ Çituris 
Matbaasında basılm.ışdır; 

14X20 santim eb'adında 148 sayfalık bir 
kitabcı;k olub·o tarihde 75 kuruş fiat konmuş
dur. Ünlü yazarın: . «Ruhuma aşıladığı hızla 
onu ben, tasvir etmeğe bu kadar _cand~ özen
dim .. ». dediği, hünerle kaleme alınmış ve içine 
yer yer geçmiş günlerin . hatıraları . katılmış 
B~ğaziçi . levhalarıdır. Otuz üç sayfa tutan 
uzunca=bir ön yazı ve dört sayfalık bir ithaf-
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dan sonra «:Yalılar», «Koru», .- «Sandallar», 
«Rumeli kıyısında Sabah», «Anadolu kıyısın
d·a Akşam», «Bir Hatıra»,, ~Çınaraltı kahve
si», «Saçmacılar», «Ateş Balıklan», «Azwh, 
«Göksu» adında onüç levha-peyzaj, ve «Son
ı·adan» l)aşlığı altında bir bağlama yazıdan 

mürekkebdir. Bu kitab, milli kütübhanemiz
de, ve bu arada İstanbul edebiyatında, hel
halde çok mühim bir eserdir; kopuk kopuk 
ve çok noksan da olsa, hüner ve Uslftb sahi
bi bir kalenin çizdiği bir Boğaziçi panorama
sıdır_. (Bu ansiklopedide - Boğaziçi maddesin 
de _ Rüşen Eşrefin adı ile belirtilmiş kısma 
bakınız.) ' 

BOĞAZİÇİ YALILARI - Fetihden son
ra Türk tstanbulun has saınat damgaların
dan biri, Boğazda, Haliçde ve Marmarada, 
deniz ile dudak dudağa inşa edilen ve «Ya
lı» adı altında toplanan meskenlerdir; sahi
binin_ mevki ve servetine göre bunlar, «lebi
deryada» küçük bir balıkcı evinden ihtişamı 
göz kariıaşdıran kaşa.neye kadar büyür, ve 
nihayet padişahlar ile haınedan · erkft.nının 
oturdukları sahilsaraylarda haşmet ve aza
metin· zirvesine ulaşır. önemle tekrar edi
yoruz, Boğaziçinin edebiyatında en· küçük, 
muteva.zı olanlan «lebiderya hane», en aza
metlileri. de «sahil.saray» isimlerini almış, as
lında tümüne alem olan ~yaylı» da, ikisinin 
ortasındaki kaşa.neler için kullanılagelmişdir. 

· Boğaziçi edebiyatındaki kıymeti ile, has 
lugat manası ile de hangi boydan bina olur
sa olsun «Yalı» nın ilk hüviyeti -bir ahşab 
yapı oluşudur, çoğu denizle iki türlüsarmaş 
dolaş olmuşdur, bina, ya alt katından başlaya
rak, kısmen denize çakılmış kazıklar üstünde 
yükselmiş veya cebhe temeli hemen rıhtımı 

kenarından yükselerek, birinci katı eli böğ
ründeler üstünde denize doğru bir çıkıntı, 

şahnişin yapmışdır; ve · çoğunun altında ka
yıkhaneleı:i vardır, deniz de bu kayıkhaneler
de, binanın içine girmişdir. Bu kıymet ve ma
nalar ile, zamanımız yapı sanatının Boğazi
çindeki eserleri, ki hepsi eski yalıların arsa
ları . üzerinde yükselmişlerdir, ne kadar gü
zel, ne kadar zarif, ne kadar zengin olurlarsa 
olsunlar yalı değildirler, hepsi, I!oğaz denizi 
boyuna dizilmiş villalardır, Boğaziçinde yalı, 
ben gibi, bir kaç bina olarak kalmışdır, ya-_ 
kın bir istikbalde onlar da yok olacaklardır. 

İstanbul un · yalılan Boğaziçiıne munhasir 
kalniamışdır, Haliç kıyılanda isimleri tiri-

Wmize geçmi3 yalıların· hatıraları ile doludur. 
Bunun içindir ki türk yapı sanatında yalının 
mUWeası, bu ansiklopedide «Yalı» maddesi· 
ne 

0

bırakılmı§dır. 
Bir yabancı gözü ile Boğaziçi yalılan ve 

Boğaziçinde lebideryadaki evler hakkında en 
güzel yazı, Abdillmecid devrinde 1stanbula 
gelmiş olan ingiliz eclibesi Miss Pardo'mm 
kaleminden çıkmışdı:r; ingiliz kadın yazar 
görüşünü şöyle anlabyor: 

« ... burası, mazisine bağlı olmayan, istik
balden kayıdsız, yaşanan zamanın herşey ol
duğuna inanmış bir memlekettir. -Türk, vak~ 
tiyle babasının da yapdığı gibi, yalnız kendisi 
için inşa eder, kendisi için zahmet çeker, ve 
çocuklarını, sıralan geldiği zaman gaayet 
ciddi ve saf bir felsefenin inşaallah'ı ile be
raber müca;deleye terk eder. Servet, filhald
ka garbda da itim.ad olu:namaz bir maddei 
tasarruf ve temellilkdür, fakat şarkda, blzan 

· bir günlUk varlıkdır. İşte_ böylece bir osmanlı 
bir servete mazhar olmak saadetine erişir ise, 
hemen parlak emellerine uygun, telvinatı mu
vakkat, tezyinatı pek fani bir ikaametgah 
inşa ettirir, yahud satın· alır ki bunun taze. 
lik ve güzellıği hatta onun mesud günlerin
den daha az payidar olur. Eğer serveti elin
den henüz gitmemiş ise boya ve yaldızlannı 
yeniletir, şedaidi havaiyenin tahribatını tamir 
ettirir. Fakat; ekseriya olduğu gibi servetim 

· kaybetmiş ise, mazinin lüks ve ihtişamından 
arta kalan boyaları dökülmüş, solmuş be~
aya ile kanaat eder, ikaametgahm henüz kaa
abili iskan olduğundan memnun görünür, ve 
zail olan debdebenin yenflenmesi için ayni bir 
fırsatın gelmesini bekler. 

«Bir müdekkik; kayığı Boğazın dalgacık
ları üzerinden sekip giderken, her ikaametgi.
hın görünüşünden aile reisinin vaziyetini pek 
güzel anlayabilir. Saray mens<ıbin ve· güzide• 
lerinlıı yalıları hakikaten pek geniş olub -ceb
helerine muhtelif renkler vurullmuş, · hayli 
yaldız saçılinışdır. Haremin kafesleri parlak 
renklerle boyanmış, taraçalar --çiçeklerle do
nanmış, mavi dalgaların yıkadığı mermer ba
samaklara bendegan sıralanmışdır. Rıhtımda 
sahibini bekleyen kayık da al ve zenin parıl7' 
tııar içinde bir peri kayığı.dır. Duvarlarda 
arabesk tezyinat, ağaçların arasından küçük 
köşkler görünil.r, musiki sesleri sulan a.garak 
eksik S"aadetin atmosferini ötiilnden geçen zl• 
ire götürtir. 
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"Nekbete uğramış bir bey ile azledilmiş 
!)j.r. devletli yalılarının azamet ve ihtişamı· ile 
öğ'ı.i.nürlerse de yıpranma. ve çöküntü eserleri 
çokdan görünmüşdür. Binanın üzerine sanki 
meş'um )>ir ·e.1. ·konmuş, bwıun tazyiki altında 
bütün parlak renkler solmuşdur. Mermer rıh
tımda yabani otlar görülür, kırık ve çatlak 
canılardan rüzgar girer, her köşede ihmal ve 
harabinin eseri vardır. . 

uHele sürgüne gönderilenlerin boş yalı
ları daha çok. hüzün verir; otlar . rıhtımı ta
rria:m,en kaplamışdır, yabani bitkiler ağaçlaş• 
inış, menteşesiz panjurlar rüzgarda tahtalara 
_ç_arpar; damlardan akan yağmur, metruk bi
nanın soluk duvar nakışlarında kirli çizgiler 
bırakmışdır. Koridorlarda, sofalarda güver

. cinler yuva kurar, bağçede cırcır böcekleri 
ötüşür. 

«B&bialinin reayası ermenilerle nımlann 
yalıları ve !lebiderya evleri umumiyetle mat 
kmmzıya yahud kurşfiııuye boyanır. Türkle
rin' hoşuna giden parlak renkler onlara ya
sakdır, yahudiler ise dış, tahta kaplamaları 
kararmaya bırakırlar. 

«Hiç bir yapı. Boğaziçindeki tarzı1 kadar 
· gayri muntazam ve garib olamaz. Türkler 
tabiatın samimi aşıkıdır, münasib buldukları 
her körfezde veya-burunda meskenlerini ku
:ruvermişlerdir, ve böyle yapmalda. Boğazda 
gtizel bir manzara temin edilmişdir. 

{<Ayrıca, yalı boyu meskenlerin arkasın
daki tepelerde, . topr~k münbit, korularla kap
lı, tarif edilmez güzellikde seyrangihlar, me
sireler meydana geti~lerW:r, 

«Boğaza, Osmanlı İmparatorluğunun 
devlet merkezi lr:;tanbulun en büyük · caddesi 
diyebiliriz, buradan geçen, iki kıyının latif
panoramasının temaşasına doyamaz. Lebider
yada evlerin, yalıların nhtımlarını boğazın 
sür'atli akıntısı yıkarken havada bir temizlik 
çloyulur, bu. sayfiyeler bütün dünyanın tak
clirine . mazhar olacak kıymettedir. 
' ' . 

«Hatta_ binaların çoğu, temeli denizde, 
önii.nde .rıhtım. olmadan yükselmi§dir. Üst 
katları da umumiyetle temel. hizasmı aşarak 
~uya doğru çıknuşdır. Bazan kötü. cilvelerle 
~ar§ılaşılır, deniz bir kaç kadem aşağıda bu-
_lunduğundan, cereyana kapılan bir gemi çok 
Jıtere gemicilerin ida.resin.den · çıkar, gelir, o 
deniz dudağındaki eve, yalıya çarpar, baş ta
r~mdaki mahmuz, üst katın pencerelerinden 
girer, bazan tavanı deler. 

«.Boğaziçi yablannın içi umumiyetle ince 
bir zevkle döşenm.işdfr, gönUl açıcı· olmalal"l
na dikkat edilmlşdir. Duvarlara ta.biı man
zaralarda.il, yemiş ve çiçeklerden nakışlar ya
pılınışdır; hele tavanlar, son derece mUzey
yeı:idir. Kısacası bunlar peri sara.yla.n gibi 
hayali, ve sırça gibi hemen kmfabilir nazik 

-binalardır». . . . 

Boğaziçi· yalılarının bir kısmını içlerin
den çıkan yangınlar kaldırdı; bir kısmı, Miss 
Pardo'nun da söylediği gibi sahihlerinin nek
bet devrinde muhtaç oldukları bakımı göre
mediler, gün günden harab olarak çök.diller. 
Birinci Cihan Harbi, TUrkiyenin zincirleme 
girdiği Uç harbin sonuncusu oldu, cihani yak
mış olan bu harb ateşi, memleketim.izde, ve 
bilhassa büyük şehir İstanbulda aile bünyesi
ni öyle parçaladı ki, yalıların içinde, bende
gam dağilmış kibar düşkünleri kaldı; . cinlerin 
cirid oynadığı koca odalara, sofalara, harabi
nin yanında yalnızlığın vahdeti çoktü; bir kısı
mı yazları oda oda kiraya verilerek, bu kira 
bedelleri yalı sah;blerinin ancak rızkını., o da 
kısın.en temin edebildi. Bu sefer daha dolguıı 
kiracılar arandı ve bilhassa o son büyük ya
lılar tütün ve daha türlü ticaret emtiası de
poları oldular. Büyük kısmı sahib d~ğişdirgi. 
Yeni sahibler, Boğaziçi hayati an'anesi olma
yan yeni zenginil.er idi, her şeyden önce, hem 
bi.."lalaı"I büyük, hem arsalarını, bağçeleri bü
yük, hem de yalının gerisindeki sırtlarda uza
nan korulannı lüzumsuz, boldular; yalılar yı
kıldı, ara?..isi parsellendi, parça parça satıldı. 
Sırf bu işler için Anadoludan İatanbula bir 
yıkıcı esıiafı sermayesi akdı; eski yalı arsala
rında kömür depoları, tomruk depoları, fabri
kalar yapıldı, ve böylece yok olan yalılarm, 

yerlerini alan bu . yeni tesislerle Boğaziçinin 
eski siması sür'atle değişdi, kayboldu. 

Türlü sebeblerle yok olan Boğaziçi yalı-· 
!arının bilançosu pek )lüyük rakam verir; 
miladi 1814 - 1815 yılları arasında tanzim 
edilmiş bir Bostancı başı Defterinde (B.: Bos
tancı başı Defterleri); Salıpazarından Rum.eli 
kavağına, ve Anadolu kavağından Üsküdar
da Şemsip~aya kadar sahiblerinin isimleri 
ile tesbit edilmiş olarak, padişaha ve hane• 
elan erkanına ait miri saraylar hariç, lebi
deey,a evler· dahil, Rumeli yakasında 547 ve 
Anadolu yakasında 276, ki cem'an Boğazın 
her iki yaka,sında 823 yalı buluıımakta.dır; 
kaba taslak aldığımız bu rakamların müfre-
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datı da şudur: 
. Salıpazarı Fındıklı. aıasında 10, Fındıklı 

B~iktaş arn.sında 21, Beşiktaş 0!'.taköy ara
sında 31, Ortaköy Ku:ruçeşme arasında 37, 
Kuruçeşme Anıavutköyü arasında 30, Arna
vudköyü Bebek arasında 33, Bebek Rumeli
hisarı arasında 39, Rumelihisarı Emirgan 
arasında 49, Emirgan İstinye arasında 21, İs
tinye Yeniköy arasında 15, Yeniköy Tarabya 
arasında 115, Tarabya Kireçburnu arasında 

23, Kireçburnu Büyükdere arasında 31, Bü
yükd-ere Sarıyer arasında 66, Sarıyer Yeni
mahalle arasında 1, Yeni Mahalle Rumeli ka
vağı arasında 20, Rumelikavağından öte 15, 
Anadolu_kavağı Hü.nkariskeİesi arasında 7, 
Hünkar iskelesi Beykoz arasında 30, Beykoz 
İncirköyü arasır.da 10, tncirköyü Paşabağçesi 
arasında 10, Paşabağçesi Çubuklu arasında 6, 
Çubuklu Kanlıca arasında 8, Kanlıca Anado
luhisarı aı.·asında 40, Anadoluhisarı Kandilli 
arasında 18, Kandilli Vaniköyü arasında 31, 
Vaniköyü Çengelköyü arasında 24, Çengelkö
yü Beylerbeyi arasında 18, Beylerbeyi . Kuz
gım . arasında 40, Kuzguncuk Şemsipaşa ara- . 
sında 34 yalı .. · 

Boğaziçi köyleriniıi yerli kayıkcı, balık
cı ve bağçıvan halkının. yazlı kışlı oturdukla
rı iç. _evler ve lebiderya.ha.neler hariç, bütün 
boğaziçi yBJıiarı yazlık binalar idi. 

Bu. :ansiklopedide «Boğaz içinde seyrüse
fer» madde.sinde de kaydettiğimiz gibi · yaza 
doğru yalı sa.hiblerinin, ya.hud yalısı olmayub 
da mevsimlik yalı kiralamış .olanlaruı, kışlık 
meskenlerinden Boğaza göçleri, ancak bir 
ira.dei seniyye (padişah emri, izni) ile başlar
dı. 

Devlet ricali ve hassatan, mevkileri icabı 
siyasete karışan yüksek ulema.ya., Boğaz 
içindeki yalıları yazlık :ıevkü sefa ve dinlen
me yeri oldukdan başka baz.an sürgün yeri 
de olurdu; azil edilir;_İstanbul içinde bulun.
ması mahzurlu · g-öriilür, sevilen ve hürmet 
edilen bir sima ise, İstanbul dışına sürülme
yip Boğaziçindeki yalısında ikaamete memur 
olurdu, eğeı· mevsim ~ ise, yazlık bina yalı
da hayli sık111tı çeker, fakat İstanbuldan büs
bütün uzaklaşdırılmadığı için bu yalı- sürgü..11-
lüğürıü yinı;ı bir nimet bilirdi. 

İstaın,bulun ayak takımı halkı ise, yaza 
doğru Boğaziçine yalıya gidenler-e gıbta, hat
ta hased ile bakarlardı. Nakil vasitalan da 
ucnz ve Aüratli olmadığı için. İstanbulun 

ayak takımı bir yalıya. taşınıp yaz boyunca 
oturmak şöyle dursun, gUnU birlik bir Boğaz 
gezintisi dahi yapamazdı. On sekizinci asır 
sonları ile on.dokuzuncu asır başlarında. ya
şamış killhanı meşreb şairlerden Enderunlu 
Fazıl Bey, birİstan-bul mahalle kansı ağzın
dan hoppa kızına nasıhat yollu yazdığt fü~zel 
yollu meşhur bir manzumesinin bir kıtasın
da: 

. Baban vireydi seni bulaykiıiı meva.liye 
Sa.yende bizde taşınırız bıirl ydliye 
Baldırı çıplak olup oturtdurma ha.Uye 
Ne pırpırıya eyle meyil ne pa~a.liye 
Olma sokak süpürgesi hanım hanımcık. ol 

diyor. 
Yukarıda Boğaziçinde yalıyı tarife ç~ı

şır iken söylediklerimize bir kıymet daha· ek
lemek gerekir, o da, yalının deniz, i1e olan 
mahremiyetidir. İstanbul Belediyesinin imar 
projesinde, Boğaziçinin her iki yakasından 
boydan boya birer sahil yolu geçirmek ft.deta 
sabit fikir olmuşdur; bu iki yol, durmadan 
akacak motorlu nakil vasıtaları ile, Boğaziçi
nin müstesna hususiyetini teşkil eden yalının 
deniz ,ile olan mahremiyeti arasına girecek, 
dolayısı ile Boğazda tek yalı kalınayacakdır. 

Bu iki sahil yoluna «turistik yoh deniliyor; 
fakat unutmamalıdır ki tstanbula · gelen tu
ristlerin muhayyilesinde Boğazın yalıları 

vardır. 
Boğaziçi yaWanndan isimleri tarihimize 

geçmiş olanları, bu ansiklopedi, onlara tahsis 
ettiği müstakil maddelerde tesbit etmişdir. 

«BOOAZİÇİ YALILARI" - Çağdaş türk 
edebiyatının pek seçkin bir siması ve has ma
nas; ile bir İstanbul Efendisi, bir İst.anbul ki
barı olan Abdı.ilhak Şinasi Hisarın tam sala
hiyetli kalerrJnden çıkm~ bir eser; "Varlık 
Cep kitablan»nırt 122 incisi olarak 1954 yılın
da basılmış ve neşredilmişdir; 94 sayfalık bu 
küçük, tadımlık eser şu makaaleleri ihtiva 
etmektedir: 

Eski yalıların hatırlatdığı Boğazi.çi, Bo~ 
ğaziçi Yalıları, Yalıların etrafı, Boğaziçi ka
yıkları, Boğaziçinde mevsimler, Yalılarda 

günler ve saatler, Boğaziçinde akşam gezinti
leri, Gezintiden dönüşler, Boğaziçi hatıraları, 
Kanhcadaki yalı, Havuzlu odn, Eski _ zmnan 
eşyaları, Aynalar .karşısında hanımlar, Eoğa
ziçinde gurublar, yıkılan yalı. 

Bu güzel eserden bir kaç parça alıyoruz: 
sEski Boğaziçinin yalıları guya hendesi 
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bir hesap neticesi değil de bir kalbin temayül
leri, bir hevesin alakaları, bir ömrün tesadüf
leri ve bir nasibin tecellileriyle hasıl olmuş 

hissini veren; büyümüş, ihtiyarlamış, pörsü
müş, solmuş, rengi uçmuş, kısmen göçmüş, 

kadit olmuş, su ile şişmiş, bir yanına yatmış 
veya ilk gençliğin enkazı üstüne yeniden bo
yanmış, taranmış, süslenmiş halleriyle; hika
ye eden, şiir okuyan; genç, orta yaşlı veya ih
tiyar; resmi veya laübali; efendi, bey veya 
paşa; mahalle kadını veya hanımefendi; tanı
şık, akraba veya yabancı; hep canlı mahluk
lar gibi görünürler, ·hep bir ruh, bir hüviyet 
ve bir hayat ifade ederlerdi. 

«Yalıların, tabiata aykırı büyümüş, dev
leri hatırlatan pek büyükleri, gözleri bir inti
zam hissiyle tatmin eden ortancaları ve oyun
caklarla çocukları hatırlatan kücücükleri var-.. 
dı. 

«Yalıların çoğu eski zaman terbiyesi al
mış, başlarında mahalli, şarklı ve bize meçhul 
bir ilim yaşıyan, gönüllerinde bize eski gelen 
bir alem taşıyan ve ömürleri hulyalarına uy
mamış olan ihtiyar hanımlara benzerlerdi. 
Kimlere benzediklerini etrafımda kolayca 
teşhis ederdim; 

•Yalıların, denize girmiş, direkler üze
rinde sulara konmuş olanları vardı. Ne hulya
larını, ne ruyalarını hala bitirmemiş olanları 
vardı. Bazı yalılar, suların kenarında, geçecek 
hulyaları avlamak için kurulmuş dalyanlara 
benzerler; bazı yalılar, yelkenleri rüzgarla 
dolmuş, hayal iklimlerine hareket· edecek ge
milere benzerlerdi. Neye benzerlerse benze
sinler, bütün bu yalılar eski Boğaziçi zaman
larının mahsulleri, hepsi de birer· Boğaziçi 
mahluku idiler. 

« Uzaktan ve dış görünüşlerinden bunla
rın hepsini tanıt, hele kaçını ta vücutlarında
ki gizli delik deşiklere, ruhlarının içlerine 
k9:dar nasıl mahrem bilirdim! 

«Ailemin en yaşlı azasının Kanlıca bur
nundaki ihtiyar yalısı, hasır döşeli geniş so
falati, küçük birer evi kaplıyacak avizeleri, 
hülyaların doldurduğu havuzlu odasiyle, eski 
bir devrin' sa:1tı1:natından bir parça taşıyan· ve 
karaya oturmuş olan kocaman bir eski zaman 
gemisi gibiydi. Parmaklıklı rıhtımı denize dö
külen bir bahçesi vardı ki, sular bunu dilim 
dilim yiyordu. 

«Boğaziçliler, nesilden nesle, yalılarında 
yaşaya: yaşaya, okadar çok hususiyetle ünsf • 

yet peyda etmişlerdi ki, bu yalıların tadları
nın ve Boğaziçi güzelliklerinin tiryakileri ol
muşlardı. Bu yalılar, önlerinden kayıkla· ge
çilirken, Binbir Gece Masalları saraylarına 

benzerlerdi. Bu yalılar, eski zaman kadınları
nın adeta feracelerinin renklerine, çiçek ve 
reçel renklerine, gül, çilek renklerine, yavru
ağzı, kavuniçi, karanfil kırmızısı gibi tatlı 

renklere bürünürlerdi. Ve hepsi de mahrem 
bir hayatın mahfazası olurlardı. Bu yalılar, 
bu sularla öyle hemhal olurlardı ki, nasıl, bir 
ud görünce o daha sükut ederken bile biz bi
raz musiki duyar gibi olursak, bu yalıları gö
rünce de biraz Boğaziçi sabahı, Boğaziçi ak
şamı, gecesi, mehtabı, ruyası ve hulyası du
yardık. Onlar öyle şahsiyet·sahibi, bir musiki 
değilse de bir Boğaziçi aleti olmuşlardı. 

«Boğaz tiryakilerinin daha ziyade seve
rek «leb-i derya» da dedikleri bu eski halis 
Boğaziçi yalıları klasik mimarisinin hususi 
vasıfları vardır. Boğaziçi dediğimiz incelik, 
güzellik, sanat harikasını vücuda getiren ya
lıyı yapan hassas mimar, ince birtakım hesap
lara istinad eder: yalıyı, önündeki denizin 
emsalsız mavisiyle arkasındaki dağların ye~ 
şili arasında açar. Öyle ki, sofalar üzerindeki 
oda~arın kapıları açılınca, ön taraftaki .sular 
ve arka taraftaki yamaçlar gözler için birle~ 
şir. 

«Ayrı birer binası yoksa, bütün yalıların 
yarısı harem, yarısı selamlıktır. Alt katın so
falar ve odaları mermerdir. İkinci kata .yay
van ve geniş merdivenlerle çıkılır. Yukarı 
kattaki sofalar ve odalar ahşaptır. İklim .çok 
güneşli olçluğundan pencerelerin üstünde, 
gözleri güneşten korumak için, adeta bir kas
ketin önü gibi, geniş saçaklar vardır. Bütün 
mimari, yalının denizle devamlı irtibatı üze
rine müstenittir. Yalının önünde yol yoktur. 
Yalı, deniz sathına gömülmüş ve hatta bazen 
toprak değil, su üstüne yapılmış •Ve denize ba
kan odalar su üstüne çıkmıştır. Önlerindeki 
suiarı sanki daha ziyade içlerinde duymak 
için odaların altlarında kayıkhaneler vardır. 
Daha çok ve daha yakından su sesi dinlemek 
için, su sesine yalı içinde bir ilave olsun diye, 
bu yalıların sofalarında ve hatta bazen bun
lara ilaveten bazı odalarında ayrıca birer ha
vuz bulunur. Eski Türk, aşıkı olduğu bu ses
leri daimi olarak duymak isterdi. Öyle ki, bu 
sular mütemadiyen akar, yalıda bu ses gece 
gündüz eksilmezdi. Hasretini duyduğu sula-
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rın sevdasını· yakından tatmin· etmek istiyen 
eski. Türkün bu aşkının ifadesi Boğaziçi yalı-
sı olmuştur. · · 

-ıBütün yalılar birbirlerine, üst üste biti
şik değillerdi.. Büyük yalıların her biri bir 
bahçe içinde olduğundan bu bahçelerin ilave- .. 
siyle, suyun yüzünde gördükleri maviliğe ve 
dağların :yeşiline, yan taraflardaki odaların 

pencerelerinden, çiçeklerin renk. alemini de 
katmak istemişlerdi. Bu pencerelerden, bah
çelerinin :renk renk açan. çiçeklerini görürler 
ve sükutlarını duyarlardı. Böylelikle,. yalının 
genişlik, yükseklik ve sessizlik tadlannı ka
rıştırırlar, birleştirirlerdi. Yalının mimarisin
de, yanyana iltihak edebil~ek bu. odalarla 
sofalarınm aleminden sonra diğer odalar yalı
nın harem veya selamlığına alınmazlar, yani, 
uşak, kayıkçı, bah,çıvan· odaları mutfak daire
si hep _yalı haricine yapılırdı. 

«Böylece,. Boğaziçi,: kayıklarla geçilirken,· 
iki sahil .. boyunca, sırasiy le görünen : gçnül 
açıcı manzaralar, rengarenk evler; .hulyalı , 
yollar, beyaz saraylar, saray gibi yalılar, be
yaz camiler, beyaz ve ince minareler, bahçe
ler, parmaklıklar, korular, köşkler, çeşmeler; 
kameriyeler, ağaçlar, çiçeklerle yirmi beş ki
lometrelik bir yol tutardı. Fakat bu emsalsiz 
yolu ifade için buna bir hıyaban, bir şehrah · 
demek kafi gelmez. Onu tarif için, : uzun ve 
geniş bir havuz ve, eski zamanın güzel tabi: 
riylei bahçe · kelimelerine karışan, cennet· cl.i
yan· manzaralarından bahseden hayali bir ke- • 
lime .. bulmak, icadetmek lazım gelir. ·tnı:ıanın 
bu füsuna kapılıp Nedim'in mısraına' uyarak ı 
.. sır peri suret görünmüş, Bir hayal ·otmuş sana! 
diyeceği gelir. 

«Fakat yalı boyu denilen sahil kısmında 
yanyana sıralanan asıl yalıların sahipleri için 
Boğaziçi bilhassa-'yaz ve deniz diyarıydi. Bu
rası 'sayfiye, hava tebdili,· keyif, neşe, inşirah 
humr, muaşaka ve hayal yeriydi. ·Bu; bir de~ 
niz değil, bir nehir değil, Boğaziçi'ydi. 

. cHer sene yaza doğru, pazar kayıklarına 
doldurulan ve saraylıların al renkli çuhalara, 
şehirlilerin beyaz örtülere sardıklari eşya 

denkleri· odalara taksim edilir, haremlerin 
kafesli, selamlıkların kafessiz pencereleri açı
lır ve Boğaziçi mevsimi, hanidolsun, bir kere 
daha başlamış olurdu. 

-«-Boğaziçi yalılarında geçen bir: dP-vri, bir 
ömrü, · bir mevsimi değil, bir tek günü bile, 
nasıl anlatmalı ki bu, bir gülü gösterip kok-

!atmadan, onu tarif etmeğe benzer. Rikkati
mize doktinan·· -rengini nasıl·· söylemeli? ve 
gönlümüzü· bayıltan kokusunu nasıl · duyur-
mili? · 

«!storları,. tül ve kumaş perdeleri kapa
mış ölduğum halde, güneş, sabahları bunların 
arasından sızarak suların •cünbüşünü, ·. elek
triklenmiş altın çubukları halinde, tavanda 
oynatırdı. 

«Hizmetçi gelir, sabah çayım ve sabah · 
gazetesini getirir, ilk. açılan pencereden giren
munis rüzgarlarla, güneşli, neş'eli, parlak ve 
genç, yeni bir gün odanın içine dolar, yeniden 
başlardi. • · 

«Denize atlarken nasıl bir an üşüyeceği
mizi düşünerek tereddütle durür, ve scinra, 
duyacağımız soğuğun hazzına daha büyuk bit 
acele ile dalarsak bu günün hazzı içine-yata-
ğıniızdan öyle atılırclık. . 

«Denize giriş, ,yalının sofalarında ve -bah
çenin yollarında koşuştular ve oyunlar, bir · 
sal üstünde gibi, kolayca bizi öğlenin.·· asude 
ve işgüzar yemek saatlerine götürürdü. · · 

· «Öğlenin bu olgun· ve herkesi kendi ru
huna çeken sıcak a:ğır saatlerinden sonra bir 
gül gibi açilan :ikindinin asıl güzel, mavim_. 
trak ve şairane saatleri gelirdi. 

«Bu zamanlarda'-rieden şiir, resim: ve niu~ 
siki ile · ·Üğraşmadığıma acırdim; Zira' dünya 
ve hayatın tadını duyduğumuz zamanlar bu
nu dile getirmek içiri şair, güzelliğini ·gördü
ğlimü'z zamanlar bunu tasvir için ressam ve· 
ahengini- dinlediğimiz zamanlar bunu duyur
mak ·için musikişinas blmak ister ve. bildiği~· 
miz şairlerin, ressamların ve musikişinasların 
acizlerine ve sükutlarm~·- şaşarız.· 

«Boğazlçinde, ifade edilmek için, şiirin, 
resmin ve musikinin' yardıını11:a ihtiyaç gös
terir· gibi bir türlü ele · g~çmez ·ve ruha her 
zaman hir daüssıla verir bir hal vardır. 

«İşsiz, yavaş, hesapsız gün, altın ışiklan- · 
nı ikindinin ·mavim.frak saatlerinde usulca . . 

eriterek ve sonra iı.e ça:bnk bir çiçek gi'bf so-
larak, koyulasarıik, d·aha ic;li VP- mor s::ıı'ltJere, 
akşamm fahassürlerine, vedalarına girer ve 
bir musiki dinlP,tfrdf. 

«Gföıes, ikindi üst_ü. yalının arka taraf,:rıa 
çekilirdi. O zaman sular bir akşam şiVP"'Iyle 
çağıldamağa koyulurdu.· Günün güzel· gözlere 
benziyen aydınlı~ı akşamın tadını duymağa 

başlıyan bir gönlün hüzrıühde ezilince · ruha 
ve gözlere· bu göklerden ve sulardan ·.·.gelme 
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serin bir mavilik serilirdi. 

«Bütün bu nazlı, mavi, mırıldanıcı., akıcı 
sular gönlümde çağıldıyor, gönlümden geçi
yor sanırdım. 

«Bazı akşamlar, Boğazın her zaman can
lı rüzgarları, daha ziyade serinleşir, bir mel-· 
tem halinde eserdi. Bazı akşamların renkleri 
koyulaşır, bu renkler, bir nevi hafif mehtap 
gibi, daha te-sirli bir halavet alırdı. Bazı ak
şamlar, suls.r ve manzaralar yorgun biı' içli
lik alır ve Boğaziçi bir havuza dönerdi. 

<1.Hakikat bir hayale benzer, insanlar bi
rer .evli.yaya benzer, saatler birer çalgıya 
benzer, günler gelip geçen nazlı, vefasız ka
dınlara benzer, mevsimler birer hatıraya ben
zerdi. Ruhumun içinde, mavi sulariyle Boğa~ 
zi.çi muttasıl geçer,. giderdi. 

<!Ezani saat dokuz buçuk sularında, va
purla 1stanbula mı ineceğimi, kayıkla Boğaza 
mı çıkacağımı düşünürdüm. Zira yazık ki her 
bir zevki iı1tihap daima bir diğerini feda et
mek bahasınadır ! 

«Ezani saat on 'iki sularında karanlık ar
tar, ortalığı kaplar, sular gittikçe lacivertle
şi.r, her şey, kayık ve sandallar biraz yorgun
laşır; pencereler kapanır, ·evlerin ışıkları bi
rer küçük kandil açar, faniliğini hatırlıyan ve 
düşünmeğe koyulan ruhlarda bir buhran 
olur, herkes kendi içine ve kendi odasına çe
kilir, ruh için bir inziva demi başlardı. 

« Ve sonra, bazaıı mehtap g-elir, inanıl
maz, tılısımlı bir füsunla, - edebiyatımıza, 
resmimize ve musikimize daha aksettireme
miş olduğumuz • parıltılaariyle şiirini ta ya
lının önündeki son sulara kadar serer, gı.iya 
yalının içine, ruhuna girmek .isterdi. Ve rıh~ 
tımm önünde sallanan küçük dalga üstünde
ki bu mehtap parçası, hafızasız suyun üstün
de kendinden habersiz oynıyan bu ışık parça
sı, gafil ve ilahi bir çocuk gibi rikkatime do
kunurdu. Onu rie çok severdim! 

• Yalı, bence, ailemin mevcudiyeti, şefka
ti, muhabbeti, iklimi olan bir kucaktı. Ve 
bundan dolayı bir şiir kovanı, bir ruh gibiydi. 
Ruhumla öyle kaynaşmış .bir mevcudiyetle 
yaşardı ki onun yalnız kendi yerinde ve be
nim hafızamda değil, kalbimde, asabımda ve 
kanımda mevcut olduğunu bilirdim. · 

«Kayıkhane ile mutbak arasında bulunan 
ve odunla kömür konulan bir yerinden başka · 
bütün yalıyı öyle bilirdim ·ki hasırlarının kop
muş, keçelerinin eskimiş olduğu yerlerine ka · 

dar, bir bilmediğim azası \'1! üzüntüsü yoktu, 
Bir kapısından girer girmez onun ·vücudum 
ve ruhümla kuçaklaştığmı ve beni tamamla
clığını -duyardım. Hala ruyalarımda çok kere 
ona karışır ve kendi hayatimı onun varlığın
dan ayıramam. 

· «Onun içinde. geçen bu günler ömrümün 
belki en iyi, en tatlı günleriydi. Bu kadar ·ça
buk geçen günler görmedim. 

«Cennet bile bir daüssıla içindedir. Biz 
de bu günleri yaşarken meğer hep bekliyor
muşuz: ihtiyar akı:abalarımız ahretin daha 
olgun, daha ciddi ve daha munis şefkatlerini, 
orta yaşlılar hayatın daha tutmamış olduğu 
vaitlerinin tahakkukunu ve biz gençler hür~ 
riyetin daha canlı, daha kahramanca tatlarını, 
meyvalarını, yeni bir devrin vereceği bir nur 
ve ziya hazzını bekliyormuşuz! · 

«Ne de olsa, duyulan, inkıraz hisleri ve 
yaşanan bir inhitat zamanıydı. Bilmeden .bit 
İmparatorluğun son günlerini yaşıyor değil 

miydik? Eski bir medeniyet bw·ada belki son 
afyonlu çiçeklerini açıyordu. 

«Ancak bunları sonradan duydum, öğren
dim ve anladım, diyebilirim. 

« Fakat derin yaşanmış bir hayat ve bir 
zamanu1 öyle bir .kuvveti var ki onu y~mış 
ruh için artık hiçbir zaman büsb~tün malı
volmttyor. Böyle bir mazinin hatıralarını ka
rıştırsam g&üy-orum ki o şefkatli, aşklı, şiirli . 
gfü1ler ~imde hala güller gibi açılıp seluyor; 
bu sahalı gün:eşletinin. bu gece aylarının ışık
lar; yine bin . hazla =parıldıyor; -Boğazın mavi 
suları ve ikindilerin mavimtrak saatleri bin 
nazla kayıp, akıp ·geçiyor; arka dağlarda öten 
bülbülkr mehtapla bilenmiş seslerini kalbi
min en ·mahrem noktalarına eriştirerek içinı~ 
de .hala romaniik davetler tutuşturuyor; hala 
inanılmaz ve imkansız lezzetler.e, ınahrern 
hulyalara doği·u yanık vaitlerini, bakışlarını, 
ça:ğıi-ışlarım duyuruyor. Ve tekmil hatırala
rım birer birer öyle canlanıyor ki kenôimi 
hala o zamanlarda sanıyor, o zamanların 
içimde hala yaşadığına inanıyorum! 

«Boğaziçi, emsalsiz 1stanbul'un en güzel, 
fakat ince ve asil şe~ler gibi, mahzun bir gü
zellikle güzel bii· parçasıdır: Bizi en yetişmiş 
ve olgun bir güzelliğe vardırarak görmüş ve 
geçirmiş bir varlığın istiğnalariyle adi güzel
likler karşısında müstağni bırakır. Bu sabah
laı-. bu gurublar, bu ·mırıldanru·ak akan mavi 
ve günlerhı sonlarına doğru koyulaşan, laci 
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vertleşen sular, bu ince güzellikler kendilerini 
temaşa eden ruhlara ihtimal ki en yüksek. şa
irlerin nüktelerini söyler ye bu·uzletin günle
rini yaşıyanların ~lki artık filozofların te
reddütleıini dinlemeğe, şairlerin feryatlarını 
duymağJ;i ihtiyaçları kalmaı. Ruhu inceltırıek 
içinse b!r Boğaziçi · gününün güzel hüzünleri 
ve bir Böğaziçi gurubunun kanlı trajedı}eri 
kafidir. Ümmi fakat öyle büyük çapta ruhlar 
gördüm ki sırf bu iklimin, bu güzelli~n mek
tebinde yetişmişlerdi. Ve Mösyö Jourdain'in 
bilmedtm nesir yapmasJı gibi, onlar da sözle
ri, .siik~iları, dunişları, düşünüşleriyle bilme
den ve durmadan, ·şiir yapıyorlardı. 

«Nasıl içki .içilirse burada öyle m~htap 
içenler gördüm. Ailemin azası, diyebilirim ki, 
sigara ve mehtap içetlerdi. 

ı;Ve o zamanlar bana öyle gelirdi ki ha
yat oniarın daha bize söylemedikleri esrar ile 
doludur! 

«Şüphe yok, bu nazlı günleri bu kadar 
derin bir tiryaki keyfiyle tatmak için ırki ve 
irsi biı' hazırlanış isterdi. 

«Eğer mezara girince ruh en son han1lesi, 
en son•· kuvvetleriyle• ömrümüzden dağınık ve, 
müphem olsun, bir tutam hatıra g.ötürebilse 
ben şüphesiz m.avi güllere benziyen ve kalb 
üstünde o kad-ar çabuk solan bu Boğaziçi gün
leri ve tıhsımlt Boğa:dçi gecelerinden mavi. 
mırıltılı, hulyaUı ve mehtaplı bir tskım hatı
ralar götürürdüm! ı. 

BOĞAZ KALELERİ YAMAKLARI; 
BOOAZ KALELERİ YAMAKLA~ 
-0:Çt™C-0 SULTAN SELİME KARŞiAYAK
LANMA VAH: ASI.- Karadeniz ile Marmara 
arasında İstanbul Boğazının yuka.n kisrnında
ki kalelerde bulunan· muhafızlara kadimden •., 

beri «yamak» adı verilirdi; hepsi Karadeniz 
yalısının laz uşakları idi; yaza:rlarm daimi ta
rif edegeldiği üzere cahil, mutaassıb anud, 
kavgacı in..ı;ıanlardı; .Boğazın tki yakasında. 

Anad~lukava.ğı, Beykoz, Rumeli kavağı, Yeni
mahalle ve Sarıyer ile gerilerinde timar usülü 
ile iı:tkan edilmişler; karıları, çocukları ile gül 
gibi yaşarlardı, devletten de bir nıikdar ulufe 
(yevmiye) alırlardı, buna karşılık Bo~ mu
hafızlığı. yapa geliyorlardı; bütün kalelerin 
muhafızlığı Yeniçeri asker ocağına verile gel
miş olduğu için, Boğaz kalelerinin bu istisnai 
dur.umu, burala.rdaki·.bu muhafızaskerleri11 de 
Yeni~rj Ocağına y~mak bit- asker ocağı. 6la-
1'1Ul'. ~ul edı1mlıl'S-ini intac etmiş, ,bunda~ öfü-

.t'Ü. onlara «Bağat Yamakları» adı verilmiş idi. 
Üçüncü Sultan Selim -İstanbul Boğazına 

bir rus tecavüzü ihtimaline karşı, Boğazın 
het iki yakasında hakim bazı noktalara ça
dırlar kurdurtarak bir nıikdar Nizamı Cedid 
askeri yerleşdirmJşdi .. 

1807 mayısının başlarında yine Karadeniz 
yalısınııı laz uşaklanndan ve yine « Yamak>; 
adı altında 2000 nefer sehbaz ve sehlevend 
~me delikanlı getirtınİŞ, onları d; Nızamı 
CJedid ça.dırlaı-ı ile Boğaz kaleleri arasında ve· 
ciirarında · kurdurtduğu muvakkat bir çadırlı 
orçlugahda yerleşdirmi~. Bu iki bin yeni ya
m~ğın ücreti o zamanlar yeni ihdas edilmiş 
olan «İradı Cedid» adındaki yeni bir vergi ge
lirinden öden.ecekdi; Boğazdaki Nizamı Cedid 
~slteri ile karıştırılmadan genç lazlara Nızamı 
Cedid üniforması giydirilecek, ve Boğaz kale•
leriniıı talimli muhafız askerleri olacaklardı. 

Eski yamaklar, Boğazda: çadırlarla yerle§en 
Nızamı Cedid askerlerine ·düşman gözü ile 
bakdılar. 2000 ıiefer gen-e ve seçme hemşehri
lerinin gelmesini de boş karşılamadılar; zira 
çınlar Nızimı ~d üniforması giyip kalele
rin bilfiil muhafızı olunca kendileri kaleler
den çıkarılacaklar, yahud, · ayaklarındaki ka
ra zıbkayı ve başlarındaki kara puşuyu ata
rak yeni üniformayı giymeye ve Nızamı Cedid 
ta:liınini görmeye mecbur olacaklardı. 

· Yamaklar Boğaz Naz.mm em.rine veril
mişlerdi; o sırada Boğaz Nazırı da Nızamı Ce
didci" ricfilin ileri elenlerinden «İngiliz>; falqtbı 
ile maruf Mahmud Efendi idi. (B.: :Ma,hmud 
Efendi, İngiliz) . Yine mzai::nı Cedidcileriiı ileri 
gelenlerinden bostancıbaşı Şakir Bey bir gün 
kayıkla Rumeli Kavağı Kalesine gitmiş, eski 
ya.maklaı-dan bazılan ile mahremane konu.ş
müş: 

_.:. Behey canım; sizin bu yerlerde evleri
niz, b'a.ğ'mız, bosta:ıunız, külli alakamz var, ra
hatça geçiniyorsunuz, Nızamı Cedid esvabı 

giyseniz ne olur? Yevmiyelerimiz de İradı 
Cedid · hazinesinden verilecek, mükemmel ta
yinatmız olacak, eski .geliriniz de yine eliniz
de, bir ınisli rahat edeceksiniz! demişdi; ve 
muhatablarmı ikna eder gibi olmuşdu. · 

Bu mülakaatı"mevkii icabı haber alan, ve 
Nızamı Cedidin maskeli aleyhdarlaı"lll.da.n olan 
sadaret kaymakamı Köse Musa Paşa yamak· 
Iara. bir nifak kundağı koydu: «Sizler Yeniçe
ı'iden sayılll"S1tllZ1 freıık kıyafetin~ girip de :di:. 
n.tı:ı:oot'ı q.lkmış askerle iht.ilitııaııı: yakı.şık al• 
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maz! •. »: diye· haber yolladr. Eskiler de - gene 
hemşehrilerini .zehirlediler: «Biz· eba an ced 
yeniçeriyiz, Nızamı Cedid elbisesi· giymeyiz ... » 
diyerek onları da . kendilerine uydurdular.· 
MUfsid Köse Musa Paşa kundaği koydukdan 
sonra fitili de kendisi yakdı, sadırazam vekili 
olarak Boğaz Nazırı Mahmud Efendiye Boğa
za getirilen genç yamaklara N ı.zamı Cedid el~,· 
bisesi giydirmesini emretti; 

25 mayıs 1807 pazartesi giinü sabahı Bo
ğaz yamakları isyan· ettiler; . evvela Aha.dolu 
yakasında Macar Tabyasında •bu tabyanın Nı
zamı. Cedid taraf darı olan kumandanı Halil 
Hasekiyi paraladılar; Nazır İngiliz · -Mahmud · 
Efendi İskeleden bir kayığa atlayub . · kaçdı; 
onu da kayıklar la takib ettiler, Büytlk
derede yakalayub öldürdüler;· bu aya.klanına 

sür'atlı ganişledi, büyüdü ve Kabakcı Mustafa 
Ağanın liderliğiııde Üçüncü . Sultan:· . Seliınin · · 
Osmanlı .tahtından çekilmeğe mecbur kaldığı 
bir yeniçeri ihtilaline kal boldu (B.: · Kabakcı 
Vak'ası; Mustafa Ağa, Kabakcı; . · Selim. ID·; 
Yeniçeri İhtilalleri; Büyükdere çayırı Yemini; 
Nızamı Cedid; Mahmud Efendi, ·İngiliz; Musa 
Paşa; Köse). 

BOGAZKESEN CADDESİ - Şehrin .en· 
işlek ana caddelerinden biri olub Tophaneden · 
Beyoğluna doğru uzanır; Beyoğlu· Merkez na• • 
hiyesinin Tomtom ve Firuzağa, Galata nahi
yesinin de Kılıçalipaşa ve Macınıiml mahalle
leri arasında bir sınır yoldur. Tophaneden Be-. 
yoğluna doğru dikce bir yokuş ohtb alt · ba§ı, 
Galata - Tophaneyi Boğaziçinin Rumeli kıyı
sına· bağlayan Necatibey Caddesi. üstünde. 
olub üst başı da Bostancıbaşı .Caddesi, Yeni
çarşı Sokağı ve Babaocağı sokağı ile bit dört-. 
yol ağzında sona erer; Bostan başı Caddesi, bu 
Boğazkesen Caddesinin bir devamı yerinde
dir. Tophane tarafından gelindiğine göre sağ 
tarafda Defterdar Yokuşu, ·Türkgücü Sokağı; 
Kadirl1er Yokuşu ve Çukurcuma Caddesi, sol 
taraf da da, 1934 Belediye Şehir Rehberine gö
re, Sangül Sokağı, Sırakasablar Sokağı, Ka
rabaş Caddesi, Bostaniçerisi Sokağı, Bostaniçi 
Camii Sokağı, Tomfom Kaptart Sokağı ile ka
vuşakları . vardır. Son istimlaklerde, Sangül 
ve Sırakasabla.r soka.klan kaldırılmış, yerleri · 
meydanımsı bir açıklık olmuş, kısmen de Top-

. hane-Karaköy yoluna katılmışdır. 
İki araba rahat geçecek genişlikde ve pa, 

kettaşı döşelidir,· iki kenarında• geniş· yaya 
kaldırımları vardır; Kaadiriler Yokuşu· kavu-

şağında· :sağa. döğ:ru azıcık kırılır, sonra 
sola. bit kavis çizerek yukarda kaydettiğimiz 
dörtyol · ağzında sona erer ise de, bu yol üze
rinden gelen nakil vasıtaları ve yolcular,. sağ 
kolda Bostanbaşı Caddesinde·yollarııia devam 
ederlerken Boğazkesen·Caddesinin: bitip yeni 
bir caddeye geçdiltlerinin farkında- olmazlar. 

· İki kenarı boyunca sıralanmış, çoğu ka
gir, 'büyüklü küçüklü binaların kayde değer 
hususiyetleri yokdur. Çarşı boyd caddedir, şu 
dükkanları tesbit edebildik: 8 bakkal, 6 kah• 
vehane, 6. manav, 4 kasab, · 4 mahallebici, 5 
kunduracı, 4 terzi; -4 tornacı, 4 rialbur, 3. lo
kanta-aşçı, 5 tütüncü, tekel bayii, 3 kartonpi
yerci, 3·keresteci, 3 tenekeci, 2 kalaycı, 2 ber
ber, 2 sucu, 2 nıobilyacı, 2 hallac, 2 börekci
simitci fırını, 1 pasta-çörek fırın:ı, 1 ekmek 
fırıni, ı tuhafiyeci, ı mobilya imalathanesi, 2 
tütfuı ardiyesi, 1- kolacı; ı lekeci, 1 saatci, 1 
oyuncakcı, 1 kunduraboyacısı, 1 buzdolabı ta
mircisi, ,1 karyola tamircisi, 1 ütü-ocak. tamir
cisi; ı sobacı, 1 att~r, 1 ciğerci, 1 kurukahveci, 
1 spor - toto bayii, 1 oto levazim.atcısı, 1 yağa 
cı, 1 halı mağazası, 1 buzdolabı - radyo mağa
zası, Filips Radyo roağazası, 1 matbaa, 1 elek
trikci, 1 · helvacı; ! leblebici, 1 plastik kalıpcı, 
1 nıozayikci. 

· Bostanbaşı· Polis· karakolu ile Yapı ve 
Kredi Bankasının Tophane şftbesi · bu cadde 
üzerindedir''. Babaocağı .Sokağı ka'VllŞağı köşe
sinde de Tomtom Camii bulunmaktadır,· cami
in ilerisinde kesme taşdan mermer tekneli ve 
kitabesiz bir çeş.me vardır; Kapu numaraları 
1-209 -ve 2-242. dir, Caddenin ·bitimine yakin 
sağ tal'afda; ayna ·taşı ve teknesi mermer '\re 
suyu kesilmiş, metruk Pirincci-lbrahim Efen.-
di Çeşmesi görülür (B.: Pirincci İbrahim 
Efendi Çeşmesi), hicrl 1278, miladi 1869, yı-. 
lmda yapılmışdır. 

· Caddenin . -altbaşıııda tarihi . Tophanei 
Amire ne· Karabaş Camü vardır. İstanbul ta
rafından gelip de Galatasarayı ve Taksime 
gitmekde ölan ııakil 'vasıtalarının büyük kıs-

. mı- bu caddeden geçer (Temmuz 1961). 
. Hakkı Göktürk 

· BOĞAZ·:KESEN KALESİ, RUMELİ. Ri
SARI .:.....:. -Rumeli Hisarı, esas itibariyle,. burç
larla. tahkim edilmiş ve en büyük genişlikleri, 
yuvarlak hesap, şimalden cenuba doğru, 250 
metre ve· doğudan batıya· doğru 125 metreyi 
bulan birihata duvarından terekküp eder. Bu 
sA.ha,.- denize ·doğnı :dik· bir -meyille ·ineıi tepe-. 
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lerin üzerin~ yayılır. Bugün deniz kıyısında 

bulunan rıhtım ve kaldınm yeni yapılardır: 
llk zamanlarda, Rumeli Hisan'nın1 doğu · ta
rafındaki duvarları kısmen Boğaz'ın suları 
ile yıkanırdı. 

Melling'in gravürlerinde, taştan örülmüş 
bir rıhtım duvarı g-örülüyor. Bu duvarlar 
örill:meden evvel, hisarın duvarlarının dibinde 
bir keçi yolunun geçtiği bir kumsalın mevcu
diyetine hükmolunabilir. 

Kuleler değişik şekil ve bilyükltiktedir. 
Bunlardan üçü «A, B, C,» cüsseleriyle di
ğer bütün kısımlara hakim olup surun ka
lan diğer parçalanndan taınamiyle ayn üç 
ana burç teşkil eder. «A» burcu şimalde, «C» 
burcu cenupta, B burcu doğuda, sahilde yük
selir. «A» ve «C» kuleleri, plan üzerindeki çiz
gisi mustakim hattan az inhiraf eden bir be
den duvariyle birleşirler. Bu duvar, «A» ve 
«C» kulelerinin işgal ettiği iki tepeciğin meyli 
azam hattını, Boğaz'a doğru inen dar vadiyi 
bUtün genişliği ile kapatacak surette takip 
eder. «C» kulesinden « VI» numaralı kuleye 
doğru giden beden duvarı da, batıdan doğuya 

BOOAZKESEN ·wıw 

doğru müteveccih meyli azam hattını takip 
eder surette çizilmiştir. «VI» sayılı kulenin şi
malinde SU•r duvarı istikamet değiştirir ve be
deıı duvarının bir parçası, cenup - şimale mU
tevecıih olarak, «B» kulesine kadar uzanır. 
<<B» ve «A» kuleleri arasında, arızalan dola~ 
yısiyle, şekil daha karışıktır ve bir takım gi
rintili ve çıkıntılı köşeler meydana getirir. 

Bu kulenin önündeki, ancak bir kısmı 
kalmış olaıı banıbakandan - (hisa.rpeçeden) 
başka ne hendek ne de alçak duvar parçaları· 
mevcuttur. Bu barubakan, doğudan: Hisar'a 
girileıı «b» kapısını koruyordu. «A» burcunun 
doğusunda başka bir kapı, «a», şimale açılır. 

«C» kulesinin yakınında iki gizli kapı vardır 
ki, birincisi bu burcun doğusunda, iki_ncisi de 
şimalindedir. Birçok düz merdivenler «e, e .. » 
hisarın zeminini kalenin devriye yoluna b~
lar. 

Sur dahilindeki saha ahşap evleri ihtiva 
eder, ve bunlann arasında eski inşaatın yega
ne izi olan bir tuğla minarenin bakiyesi yük
selir. Bu minarenin yanında daire şeklinde bir 
sarnıcın duvarlan görülmektedir. ·surun batı-

ikinci Sultan -Mehmed Boğazkesen kalesi planlan üstünd~ sabahladıl'• ıecelerdt' 
(Sabiha Qozeııtının kompo:r.lsyonul 
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smda, vadinin dibinde .bazan akan bir su ile 
beslenen «f /1, f /2, f /3». çeşmeleri va~dır. 

Rumeli Hisarı'nın, heyeti umumiyesinin 
tertip ve taksimi bundım ibarettir. Onun gay
ri muntazam planınm çiziiişiııin ilham ettiği 
indi tefsirata bilahare avdet edeceğim. Haki
katte, ilk bakışta görüldüğü_ üzere, kale be
denlerinin ve ana kulelerin çizilişi toprağın 
arızasına uyularak vücuda gelmiştir. 

Sur içindeki ahşap evlerin.- bugün kaldı
rılmıştır - hepsi muahhar yapılardır. Fakat 
ilerde göreceğimiz gibi kalenin inşasında ya
pılmış olan ilk ikametgahların yer,ndedir. Su
run dtivar ve kuleleıi ise, heyeti umumiyesi 
itibariyle oldukça iyi muhafaza edilmiştir, ·;;e 
surun eski halini restitüe etmek kolaydır. 

Rumeli Hisarı 1918 de, Maxinıilien Zür
cher isminde . İsviçreli bir mimar•. tarafından 
hafif bir restorasyona tabi tutulmuştur. Bu 
hakiki -bir restorasyondan ziyade kalenin ba
.ZJ. kısımlarında fazla toprakların temizlenme
sinden biaret kalmıştır. Üç biiyiik burcun ah
şap külahlannın yeniden inşası düşünüldüğü 
sırada, harbin sonu, işleri durdurmuştur. Bu 
çatıların yokluğuna kimse teessüf etmese ge~ 
rektir, zira böyle yeniden yapıla....-rı işlerde, eski_ 
tertibat pek doğru olarak inşa edilse bile, na
diren mesut bir netice :husule getirir. Kale. 
içiııdeki ahş.ap binaların da, arkeolojik haki
kate uymak bahanesi ile yıktırılması birçok 
kerrel:er düşünüldü. Tarihi geleneği yaşatan 
bu ahşap yapıların yıkılması bir hata olurdu. 
Yalnız yeni bina yapılmasını durdurmak!~ ik
tifa olunmalı idi. 

I): BEDEN DUVARLAR! _: 
Rumeli Hisan'nın beden duvarları, her 

iki cidarı şakuli ola..'1 ve değişik kalınlıkta bu
hman som kagir yapıdır. 

Bir hücum anında en ziyade tehlikeye . 
maruz olan duvarlar, «A» ve «B» 'burçları 
ar-asındaki batı çı,uvarlan idi. Bütün bu cephe . 
üzerinde, bed,en duvarın~n aşağı yukarı sabit ·· 
olan kalınlığı 5 metreyi bulur. Cenup cephe
sinde arazi çok münhat olduğundaiı yaklaş
mayı pek güçleştiriyordu: Burada beden du_- · 
var111111 · kalınlığı 3 metreye indirilmişti. Ka
yaların sarplığının, müdafa.a kuvvetini arttır
dığı bütün yerlerde duvarlar bu 3 metre kalın
lığı muhafaza ederler. Doğıı cephesinde, yani 
Boğaz'ın sahiline doğ-ru, bir barubakanın ko
ruduğu yerde bile kalınlık 4 ila 5 . metre ıe
ni~li ktedir. 

Beden duvarlarının tepesinde bir .devriye 
yolu vardır. Hareketini takip ettiği toprağa 5 
ila 15 metreden hakim vaziyettedir. Bazı çok 
dik meyilli yerlerde, bu, taş kademeler halin-. 
dedir. Bu suretle, cenup duvarının . bütün 
uzunluğunca. bedenin üzerinde . devamlı bir 
merdiven vardır. 

Dışarı tarafında, devriye yolu 80 santi
metre kalınlığında· ve 2 metre yüksekliğinde 
dendanlı bir korkulukla himaye edilmiştir. 
Ortalama olarak mazgalların açıklığı 80 san
timetredir ve 1,50 den 2 metreye kadar enin
de, iki akıiıtılı ve yassı tuğla ile örtülmüş du
varlarla ayrılmıştır. Hali hazırdaki . örtü.ye
nidir, fakat duvarların inşa tarzına nazaran, 
eskisiilin tertibinin de ayni olması muhtemel-
dir. . . 

Tahkim edilmiş ihata duvarı boyunca bir
çok rherdivenler yerleştirilmiştir. GeııJşlikleri 
az ola.n (80 santimden t metreye kadar) ve 
b0den duvarının içinde bulunan bu merdiven
ler devriye yolu ile kaleni.ti· zeriıiİii" aıisında 
doğTudan doğruya ve çabuk bir muvasala te-
min cdiyordrı. Bunların· sayısi 18 dir. . 

Kalenin planında «.e, e,» ile gösterilen 
bu inerdivenleıin bu kadar çok olması, devri.
ye yolunun kulelerle sık sık kesilmesi ve mü
cavir iki sektör arasında muvasalanın ana 
kuleler taarfmdaıı menedilmiş bulunması do
layısi.yle ağır ve güç idi; Filhakika ikinci ku
lelerden birine girmek ve orada bulunan· kapı, 
merdiven, müteharrik köprüler gibi maniaları 
aşmak icab ederdi. Beden duvarına yapıştın}:.. 
mış olan mel'divenleri çoğaltmakla, muharip* 
lere, kalenin hücuma uğramış olan kısmına 

sürat.le yetişmek imkanı veriL111iş oluyordu. 
Doğudaki barubakandan bugün . ancak 

şimaJ kısmı kalmıştır. Cenupta bu kısım bir 
· polis mevkii yapmak için yıkılmıştır. Restitüe 
ettiğim plan kat'i olarak aslı gibi değilse bile 
ilk şeklinden çok uzak değildir 

Barubakamn cenuba doğru biraz daha 
imtidad etmis olması mümkündür, lakin- ce
nubi şarkideki çok köşeli kuleyi ihata etmiş 
olacağını sanmıyorum. İhata duvarımn cephe
si, bu kesim.de tamamiyle serbest olduğundan, 
alçak bir duvara hiç bir başlangıç veya daya-

. nak izi arzetmiyor. Evliya Çelebi'niıı (I, s. 
454) de bir pasajının farzetH.ı-ebileceği gibi 
birinciden başka ·bir barubakanın mevcudiyeti 
ihtimal dahilinde görünmüyor. 

Ortalama 2,50 nı kalınlığmdaki beden du-



.... 
:;-

= i "'' rıı 
il) 

('i> :::t ~. ,e, 

8 .... 
r:Jl e 
~ 

il) 
::.-

s: il) 

= .,; ~ 

eı, ~-
::, e. 
f'I = ô 
~ ')'q =- <:>, -- !'::. s: ~-p: 

~: 
::ı 
C. 

"' = ın· 
~ 
'"I 

~ 
~ 
ô -

&: 
e: ... ,., 
::l"-

- ~ 

~ 
§. 
g, .. 
"' !:· 
ı,. 

<D .. 
~ 

/\ 
'\ 

\ 

\ 1 

) · 

' J 
\ 

\'\tt-
t/~ 

r ' 
1 

·-... , ,.:.-



-fiU-

varı, tim.ilde, II sayılı burca dayanıyor· v~ -
gayri muntazam çok zaviyeli bir şekil tenıiın 
ediyor. Onun, mazgallı bir korkulukla him&ye 
.eclilmiŞ bulunan devriye yolu, barubakanm iç 
z~minine 2,50 metre ile 5 metre yüksekten ha
kim bulunuyor. Dipte ve beden duvarının yarı 
ir:tifaında yarım daireli kemerler şeklinde ve 
d.eğişik genişlikte top mazgalları sıralanınış

tir. Yalnız. bir kapı, «b», ihata duvannın cüm-
le kapısına «b» uygun olarak basık kemerli
dir. Y a1ruz bir tek yan takviye kulesi olan 
«XIV » sayılı burç iki katlı ve çok köşelidir. 

Tursun Beyin hisarbeçe dediği işte bu ba
rubakandır. Ayni kelime hisa.rpeçe şekli:İıde 
Evliya Çelebi tarafından kullanılıyor ve şüp
hesiz ayni kuleye veriliyor. Tursun Bey, hi
sarpeçepiil duvarında on kapı ~ıldığını ve 
birinin karşısına taş güller atan büyük toplar 
yerleştirildiğini tasrih ediyor. Sonra, Boğaz'ın 
öbür tarafındakine (Anadolu Hisarı) berikbie 
müşabih bir hisarpeçe ilave edildiğini ve Türk 
topçusunun geçide hakim olduğunu, söylüyor. 
Hisarpeçe kelimesinin Fransızca askeri bir 
teknik terim olan barbacane ile tercüme edil
mesinin yerinde olduğuna hiç şüphe kalmıyor. 
(Barbacane kelimesi fransızcaya şarktan, 
Türkçeden geçme bir kelimedir. Asli· baruba
kan olup hisar manasına gelen baru ile, koru
yan manasına olan bakan'dan mürekkeptir. 
Türklerin bunu bırakıp farsca hisarpeçe'yi 
kullanmaları Osmanlı devrinde . başlamış olsa 
gerektir. Mütercimin notu). 

Yirmi .kapıya gelince, bunlarm top maz• 
ga):.1arı old~ şüphesizdir. Eesasen· bunlardan 
şekli ta.dil edilmiş bir kaçı hala mevcuttur, ve 
lıis~rpeçenirt tamam şekli gözönünde bulun-

. dutıilursa yirmi adedi mübalagalı değildiı-. 

11) : KAPULAR : 
Kale bedenlerinde açılmış bulunan beş 

adet ~a, b, b1 , c, d». kapısından ilk dördü 
Evliya Çelebi tarafından zikrediliyor ve 
·herbirinin malum olan isimlerini veriyor. Bi
rin~i kapı, a., Dağ Kapısı; ikinci, b, Dizdar Ka
pısı; üçüncü, b1, Hisarpeçe Kapısı; dördüncü, 
c, Sel Kapısı adını taşıyorlardı. Evliya Çelebi, 
d, kapısından bahsetmiyor. 

Bu kapıların her birinin mahiyetleri ber
veçhi ft.tidir: 

· Dağ Kapısı ~ Basık kemerli olan bu ka
pının üstünde surun devriye yolu seviyesine 
açıl;m dörtgen . şeklinde bir maşikuli ile mü
cehhez bir ·niazgal vardır. Kale duvannın gl-

killi sathından biraz çıkıntılı olan bu mazgal 
yarım daireye pek yakın münkesir bir tuğla 
kemerin üzerindedir. Kapının üstünde, duva
rın. içine yerleştirilmiş dikdörtgen biçiminde 
bir taş vardır ki, bir kitabe için konmuş olan 
bu plakaya hiçbir yazı · hakkedilmemiştir. 
Mevkün iç tarafına doğru, üzeri tonozlu bir 
nöbetçi yeri ilave edilmiştir ki, bugUn bu ye
ni bir duvarla çevrilmiş bir yere milntehi olur. 
Bu geçidin vaktiyle buna benzer bir duvarla 
muhat olduğu mfunkilndUr. · 

Kapının doğusunda «a'~ noktasında, dev
riye· yolunun genişliğinde 2,5 metre ebadın

da kare bir nöbetçi kulübesi yükselir. Bu 
bir veyi müteaddit nöbetçi alabilir ve kapının 
üzerinde bulunan devriye yolunu sa.hanın ge
ri kalan kısmından tecrit ederdi. 

b) Dizdar Kapısı - Dizdarın ikametgahı~ 
nın hemen bu kapının yakınında bulunmuş ol
ması muhtemeldir: Evliya Çelebi'nin bu ismi 
vermesi bundan dolayı olabilir. Basık kemerli 
açıklıktan evvel, baş kemeri tuğla ile örülmüş 
yanm daire eklinde bir tonoz vardır. Buna, 
yassılığına konmuş üç sıra tuğladan teşekkül 
eden bir kemer silmesi refakat eder. Tolozun 
içine, suyun devriye yolu seviyesine açılan bir 
ufki mazgal yerleştirilmiştir. Demir levhalar
la kaplanmış olan kapı kanadları bir yatak 
içine yerleştirilmiş olan ufki bir direkle . ka
patılabilirdi; bunun için direğin ucunu -keme
rin öbür ayağındaki oyuğa sokmak kafi ge
lirdi. 

b1 ) Hisarpeçe veya Barubakan Kapısı -
Bu, barubakanın })eden duvarında açilmış ba
sık kemerli sade bir kapıdır. Kapµıın eşjği 
rıhtım seviyesinden iki metre yüksektir. Ge
niş k·ademelerden terekküp eden hali hazırda
ki merdiven yenidir ve hiç şüphesiz, nhtımın 
inşasından evvel, Boğaz'ın sahiline doğru inen 
bir rampanın yerin.e kaim olmuştur. . 

Esasen bu açıklık eşiği «b1» inkinden 3 
metre yukarda bulunan, «b» kumandan kapı
sının ileri kapısından başka bir şey değildir. 
İki seviye arasındaki muvasala, hisarpeçenin 
iç tarafına konmuş olan merdivenlerle temin 
edilir. Büyük bir kısmı muahhar olan bu mer
divenlerin, tam şekilleri bilinmiyen eski basa
makların yerine inşa edildiğine şüphe yoktur. 

C) Sel Kapısı - Bunun tertibatı «b» ka
pısınınkinin aynıdır, fakat 40 sm. genişliğin
deki ufki mazgal açıklığın iki tarafındaki du
var kenarının arasındaki bUtUn uzunluğu iş-
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gaal e-diyor. Kapıı:ıın kanadıar.ı.nın ge-risirid~. 
«b» :kapısındaki ayni kapatma sistemi var.di(. 
Evliya Çelebi, Sel Kapu.ı'nın daimi ka,palı bti~ 
lunduğurm söyliiyor, 

Bu kapıya demir peueer.ell diyor, peııee.- · 
resi demir -· ı;ıaıına.khklı man-a:s-ına gelnieşı 
muhtemeldir. Kapının yalnı~ bit' tek a-.çıkiığ.ı 
bulunduğı.ı:rı:dan, ve bu ye.ı'de dttvaı:'da hi~ '*' 
pencere bulwunadığmdarı, bunu demirli açık
lık diye tercüme etmek lazımdır. İhtimal ki, 
a~khğm bUtfüı genişliğini kaplıyan. ufki m.ai
galdan buraya bir dişli demir sürgü iniyord1.1. 
Bu dişli demir sürgü daima indirilmiş vaziyet
te olduğu için Evliya Çelebi'nin işaret ettiği 
gibi kapı "kapalı kalınaya niahkfun idi. 

Duvann güç geçilebilen bir noktasına açı
lan -d kapısı hususi bir müdafaaya malik bu~ 
lıın.,mıyan basit bir gizli kapı idi. Esasen a, b, 
c kapılannda, o zaman m-0.tad olan ihtiyat 
tedbirlerinden hiç birisine tesadüf edilmiyor. 
Herh_alde, her bir kapınııı müdafaası en mü~~ 
sir- sur-ette A, B, C burçları tarafından temin 
ediliyordu; bunların müteaddit katları bu 
medhallere yaklaşmayı nezaret altında tutu
yor ve savunuyordu. 

III) : BURÇLAR: 
İleride tafsilen bahsedeceğimiz üç «A, B, 

C» burçlarını şimdilik. bir tarafa bırakalım. 
D~he :17, ehemmiyeti haiz bulunan diğer kule
ler. be-1en duvaI'!nın muhtelif şekil ve ebad
daL ;:,:ırmal yarı. atış yerleri idi. 

._On üç kuleden yalnız birisinin plan (XI) 
diktörtgen, altısıııın (Ill, V, VII, VIII; XII; 
XIII) çokgen,- altısının daire (I, II, IV, V, IX, 
X ) şeklinde idi. Hisarpeçenin tek kulesi yal
nız (XIV) çokgen şeklinde idi. Kulenin plan.~ 
larııiın tersiminin, her halde, pek · ciddi bir 
tedkik ve muhakemeye tabi tutulduğu görül- ,, 
ınüyor: Çokgen şeklindeki her hangi bir kule, 
hisarın savıı.nma kudretini değiştirmedeıı ay:-
ni büyüklükteki _müdevver bir _kule ile teb·
dil edilebilirdi. 

Planları ne olursa olsun, bütün kulele
rin devriye yoluna hakimiyeti -2 ila 3 metre
azdır. Yedi sekiz metreyi bulan bazı mühim 
seviye farkları, arazinin meyli icabı olarak,_ 
bir kulenin dibinde beden duvarının inme
sinden husule gelir. Her halde, kabul edilmiş 
olan esas, mahdut hakimiyetli kuleler preı1-
sibi olnrnştur. _ 

Bir taraftan da, «AB» mesafesi üzerin~e
ki kulelerin diğer ihata duvarlarınınkindf!!n 

cüı.1;ı.q sık olduğuna işiıl'-et olu.l:'J:a:eilir. Küt!~ 
ha-tinde bir hüe.uma maru-:z _ ka-la-hileeek yega
ne kısnrida, kısa cephe'}er, kai:desi tatbik c,lun
rr.uş.tur. ffijyle.ce hisarıh teitarrüp noktalan 
ç~a-z; atışlar-la müessir hi~ surette himaye 
emlmJş bulunuyo.ı; ve ı;t;Jj.tnan hi:ç öl-ü zavi~ 
y-e-d~ istifade ed-ern:iyo-rdu. 

_- Eskarpanıı1 üı-el'inde az çıkıntılı olan 
«IIli kulesinden ınada, bütün fl~nkma-n4ır 
de·vriye yolunil katediyor ve birbirinden ko
l-ayca tecrid edilebilir sektqrleri ayırıyordu. 

Bazı h-ulelerin, bütün irtifalarında, içleri boş
tu (!

1 
II, IV, XIII. inci kuleler), veya yal

nrz alt kısımları, devriye yolunw1 altında 
açıktı (VII, Vlll inci kuleler). Diğerleri (V; 
IX; :x XI inci kuleler) bir veya bir kaç dai
revt v.e müstatil şeklinde katlara :. malikti. 
Katların arasındaki döşeme ve kirişleri bu
gün yok olmuştur, fakat duvarlarda bunla
rın yerleri görülmektedir. 

· Sektörierin birindeki devriye yolu üzeri--
- ırn düşmanın girdiğini farieq.elim. O, orada 

dar · bir satıh üzerinde, çivar kulelerdeki 
mahsur kuvvetlerin atışına maruz kalırdı. 
Diğer taraftan, eğer yanındaki sektöre geç
mek istese, kapılariyle, iç merdivenleriyle ve 
diğer manialariyle başlı başına bir müdafaa 
sistemine malik olan bir kuleden geçmek zo
runda kalırdı. 

İleride göreceğimiz üzere «A, B, c~ ana 
burçları mahruti külahlarla örtüli.i idi. Bu
nun böyle olması hiç bir münakaşaya yol açe,-, 
bitecek mahiyette değiıdir. Fakat ikinci de~ 
recedeki kulelerden yalnız cenubi-şarkideki 
çokgen şeklinde bulunan VI. kulenin kurş1ui 
kaplı. bir ahşap çatı ile örtülü cıtlduğu tahmin 
olunuyor. 

Diğerleri bugünkü gibi dendanlı bfr kor, 
kulukla bitiyordu. Daha doğrusu bu, muhte
lif vesika ve metinlerin karşılaştırılmasiyle· 
elde edilen sonuçtur. · 

IV) : üÇ BüYO~ BURC 
Her 11e kadar «A, B, C» kulelerinin her 

biri ayri birer plana göre tersim edilmiş ise 
de, her üçü de aynı maksadlar için inşa edil
miş bulunduğu cihetle, teferruata varıncaya 

kadar birbirlerine çok benziyen yerleri var
dır; 

1) Eb'adları, mü~vi değilse de, ikinci 
der.ecedeki kulelere kıyas edildiği zaman, ay
ni derece büyüklüğe malik olduğu görünür. 
Aşağıdaki tabloda bunların dıştan kuturları-· 
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na, orta boşluk kuturlarına, kule duvarının 

kalınlığına, en yukarda_ tanburun · kutruna, 
bu tanburun duvar kalınlığıni:I. ve nihayet ku
lenin mecmu yüksekliğine ait olan rakımları 
gösteriyorum: 

«A» Kulesi 
Kulenin dış.dan kutru 
Orta boşluğun kuturu 
Kule duvarmııı kalınlığı 

· Nihai tanburun dışdan kutru 
Tanbur davarının kalııılığı 
Kulenin mecmu irtifaı 

«Bıı KU:llt!ii 
Kulenin dışdan lc,utru 
Orta. boşluğun kutru 
Kule duvarının kalınlığı 
Nihai ia».burwı dışdan kı,rtru 

Tıı.~bur duvannın kalınbğı 

Kulenin mecmi irtifaı 
«Cıı Kulesi 

Kulenin. dışda.n kutru 
Orta boşluğun kutru 
Kule duvarının kalınlığı 
Nihai tanburun dışdan kutru 
Tanbur cluva.rimn · kalınlıtı 

23,80 m. 
9,80 nı. 

7,00 m. 
H,50 m . 
.2,50 m. 

H,00 m. 

ıs,3.0 m. 
llJ;(IO m. 

&-6,oD m. 
l,S,50 m. 
t,80 m. 

22,80 m. 

26,711 m. 
14-,70 m. 

5-7 m. 
20,40 ·m. 

1,00 m. 
Kulenin mecmii irtifaı 21,00 m. 

Bu kuleler, orta çağda, Şarkta inşa edil
miş olan burçların en kudretlisidir. Bunlarm, 
rakımları, Fransa'daki Coucy burcundakilere · 
yaklaşır. Violet-le-Duc, Coucy burcu hakkın
da şöyle der: «Fransa, Almanya ve ttalya'da 
bilinen en büyük burçlar bu devin yanında 
birer çubuk gibi kalır». (Dictionnaire raisonne 
de l'architecture française). 

Rumeli Hisadnın inşasından bir kaç se
ne sonra, Fatih Sultan Mehmed, Yedikule 
Hisarı'nırı yapısında, kendi de, daha küçük, 
nisbetler kullanacaktır. 

2) Her kulenin ortasında, bütün irtifaın
ca, müteaddid katlara bölünmüş üstüvani bir 
boşluk yükselir.· Yalnız «A» kulesinde ki
rişler ve kısmen döşemeler ha.la yerindedir. 
Halbuki «B» ve «C» kulelerinde hiç bir ah
şap kısım kalmamıştır, fakat ufki bölmeler, 
kirislerin duvar icindeki oyuklarından mü~ 

:s - • -

şah ede edilmektedir. 
3) Üç, burç, hisarın mütebaki kısmından 

tamaİniyle müstakildir ve bunların her biri, 
«B» kulesinin; zemin seviyesinde açılmış ve
ya «A, C» kulelerinde zemine bir merdiven
le bağlanmış daha yüksek bir seviyede birer 
t~k kapısı vardıt. Bir burç ile mücavir dev-

riye yolu arasında doğrudan doğruya hiç bir 
irtibat yoktur. _ 

4) Her katta duvarın içine, üzeri basık 
beşik tonozlu derin höcreler yapılmıştır. Bu 
boşlukların esas maksadı, duvar kısmını his
sedilir bir surette azaltmak idi. Muhtelif bi
çim ve eb'atta üzeri tonozlu tali odalar yu
karı katlarda, hisarın iç tarafına doğru tevzi 
edilmiştir. 1Bunda makinalarla atılan mermi• 
le.re veya sair lağım taarruzlarına maruz bu
lunan ku1lenin mukavemetini zayıflatmam.ak 
ihtiyatı görünüyor. 

5) Her burç halka _şeklinde bir devriye 
yoluna malik olup kulenin ortasında içeri çe• 
kik bulunan üstüvani tanburun etrafını ç~v
reler. Bu tanbur da, tepesinde, dar bır ·dev
riye yoluna maliktir ve mazgallı bir korku~ 
lukla çevrilmiştir. 

6) . Her üç · kule ayni şekilde örtülü idi. 
Kulenin esas bedeni üzerindeki devriye yo..
lunun üstünde, direklerinin bir ucu korkulu
ğun üz~ririe dayanan, diğer ucu da tanburun 
duvarının içine giren, tek akıntılı bir çatı 

mevcuttu. Tanbur ise mahruti bir külahla-ör
tülü idi. Bu ah§ap aksaınden h_içbir eser kal• 
mamıştır, fakat duvarın üzerinde bunların 

uçlarının girmiş olduğu delikler mevcuıttur. 

Diğer taraftan metinler Rumeli Hisarı'nın 
bir çok kulelerinin, bilhassa «A, B., C:ıı nin 
kurşunla örtülü <:>lduğunu ·tasrih ediyorlar. 
Nihayet XVIII ve XIX asır gravürleri b~_ 
çatıların tertibatı hakkında birbirine uyan 
malumat vermektedir. -

Bizim restütisyonu yapmak için ana ku· 
lel.erde, en sadık ve vazıh görünen Melling' • 
in. resimlerini takip ettik. . 

Bir yandan "A» ve «B» burçların1:1,1, diğer 
yandan da öbür ikisinden daha sivri" olan 
«C» çatı.s-ıriin meyil farklarını itibara alq~~
Melling tarafından iki muhtelif_gravUrd_e. ~s• 
·terilmiş olan bu meyil farkı bir resim hat!sı 
olarak telakki edilemez. Bu, diğer iki burca 

· nazaran daha kalın olan kulenin kutru ile ve 
taştan merkezi bir istinad noktasının. mevcii• 
diyetiyle isbat edilebilir. Herhalde çatının 

akıntısında, merkezi mahrutun mertekle:rine 
saplanmış temdid mertekleriyle elde edilen 
bariz bir inkisar arzetmektedir. Anadolu Hi
sarı'ndaki gibi Rumeli Hisarı'nın çatıları da 
1830 yılına doğru ortadan kalktılar. 

7) Her kulede, küçük teferruat tekerrür 
eder. Bugün kapatılmış olan dar mazgallar 
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merkezi odaları hafif bir surette tenvir edi
yordu. Küçük pencerelerle mücehhez olaı:ı et
·raftaki küçük odalar daha az karanlıktır. Du
varm kalınlığı içine yerleştirilmiş pek- az 
ocak bacalarına rastlanır. Bunlardan başka, 
dörtgen · kesitli hava bacaları her kattaki 

· höcrelerden başliyarak tepedeki devriye yo
lunun zeminine kadar gider. Bu bacalar bel
ki muhtelif katlardaki müdafiler arasında ir
tibatı temirie ve emirleri isale yarıyordu. Bu 
n·evi bacaların mükemmel muhabere vasi.tası 
olduğu müşahede edilebilir. 

Bu müteaddit benzerliklerin yanı sıra, 

-bazı farklar da göze çarpıyor: 
1) «A» ve «C» kuleleri ·üstüvani olduğu 

halde «B» kulesi oniki kenarlı bir prizmadır. 
'Bununla beraber her üç kulede son tanburlar 
üstüvanidir. 

2) «A» ve «B» kulelerinde harici cidar 
've orta odaların cidarının müveccihleri müt
tahidülmerkez şekiller, yani iki daire olup 
birincisinde oniki kenarlı bir çokgen ve ikin-

cisinde bir daire vardır. Bundan duvar ka
lınlığının sabit olduğu neticesi çıkar. Bilakis, 
«C» kulesinde, müveccih dairelerin merkez
leri birbirinden 1 metre mesafededir, o suret
le ki, duvar kalınlığı 3,50 m. den 7 metreye 
kadar değişir. Bu simetrisizliğin esbabı anla
şılır, En kalın duvar, şimal-batı kısmına te
sadüf eder ki orada hissolunur derecede uf
ki olan arazi, düşmanın hücumuna müsait idi, 
halbuki cenubdoğu sektöründe toprağın faz
la meyilli olması müessir harekatı imkansız 
kılardı. 

3) «A» ve «B» burçlarında merkezi sa
lonların kiriş tertibatı uzun direklerin kulla
nılmasını icap ettiriyordu. Kirişlerin mevcut 
bulunduğu A burcunda esas kiriş, alt katta 
başlıklı bir taş sütuna istinad ettirilmiştir ve 
üst katta ahşap direkler, bağlar ve makaslar
la temin edilmiştir. Tek kirişler, çift kirişler, 
mürekkep kirişler v.s. gibi kombinezonlar 
büyük ve kalın eb'attaki kirişlerin adedini 
asgariye indiriyordu. B kulesinde hiç kiriş 
tertibatı kalmamıştır, fakat pek vazih olan 
izlerinden yedi kiriş restitüe ediliyor. «C» 
kulesinde, dahili boşluk diğer iki burca na
zaran daha büyüktür, burada üstüvani örme 
bir pilye dipten son kata kadar, merkezi boş-

Prot. Albert Qabriel'in kalemi ile 
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!uğun mihverini takiben yükselir. Kaidesinde 
Ş,80 m. ve tepesinde 3,25 m. kutrunda olan bu 
pilyenin üzerinde, birbiri üzerine konmuş 

olan beş katın kirişlerinin delikleri- maktada 
görülür. Merkezden çıkan bu kirişler bu pil~ 
yeye ve harici duvara sokulmuştu. 

4) «A» burcunda, son ):{at tuğladan küre
vi bir kubbe ile örtülüdür; bu 1918 de resto
re edilmişti. «B» ve «C» kulelerinde bir kub
be başlangıcını gösteren hiçbir şeye tesadüf 
edilmiyor, binaenaleyh son kat ahşap çatı ve 
kurşunla örtülü idi. Bu fark Evliya Çelebi ta
rafından da teyid edilmektedir. Tasvirinin 
bir yerinde A burcuna kule ismini değil kub
be-i azim ismini veriyor, halbuki B ve C 
burçları için kule tabirini kullanıyor. 

5) Merdiven sistemi bir kuleden diğeri
ne değişiyor. «A» kulesinde helezoni bir mer
diven giriş seviyesini 7. kata kadar bağlar, 

oradan üç parça düz bir merdiven dairevi 
devriye yoluna kadar çıkar. Buradan tanbu
run mazgallarına, duvar kalınlığı içine yer
leştirilmiş bir düz merdivenle çıkılır. «B» ku
lesinde, aşağı kattan, birbiri üzerinde bulu
nan beş kata, methalin rriütenaviben sağ ve 
soluna mevzu düz veya müdevver merdiven
lerden çıkılır. 

Altıncı ve yedinci katlara, duvar kalınlı-

Boğazkesen kalesinin restütüsiyon resmi 
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ğı içine yerleştirilmiş helezoni birer merdi
venle çıkılır. En üstteki kısımlara, tanburun 
duvarına; dış cidarına dayanmış bir merdi
venle varılırdı. «C» kulesinde medhalden iti
baren, helezoni bir merdiven dördüncü kata 
isal eder, oradan da dört düz merdive_nle, mü
devv,er devriye yoluna erişilir. Beşinci katla 
tanburdaki mazgallar devriye yoluna kagir 
ve ağaç merdivenlerle çıkılmış, bugün bun
lardan hiçbiri kalmamıştır. 

Üç burcun umumi vasıfları müşabehet 
ve mübayenetleri bunlardan ibarettir. Bu 
mukayeseli izah, bizi, her biri için ayrı bir 
tavsif yapmaktan vareste kılacaktır: Planlar, 
kesitler ve resimlere refakat eden izahat, her 
kulenin heyeti umCımiyesini ve hususiyetleri
ni açık bir surette gösterecektir. 

~A» burcunun oldukça iyi bir halde mu
hafaza edilmiş olduğuna ve bütün kiriş ter
tibatını ve son katı örten tuğla kubbeyi elan 
muhafaza ettiğine işaret olunacaktır. Yalnız 

kurşun kaplı ahşap çatı külahı 1830 yılına 
doğru yıkılmıştır. Ayni şeyler «B» ve «C» 

--....~~'"'i. 

, ~~~~~~~~:-:,:.{~~.:o'.~~~~~~-:-
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burçlarında da yok olduğu gibi, bunların dö
şemeleri de tamamen mahvolmuş Qı.ı.lundu~ 
ğundan bu iki kule üzeri açık birer büyiak 
kuyu manzarası arzetmektedir. 

V): YAPI 
Hisarın duvar yapısının heyeti umumi~ 

y.esinin tetkiki, çabuk bir inşa ve icraya dela• 
let etmektedir. Duvarların· görünen yüzlerin
de, basit bir &urette düzeltilmiş moloz tatları, 
ufl_ti tabakalar halinde örülmüştür. Taşların 

gayri muntazam tarafları bol bir horasan ki
reç harciyle yedirilmiş, şurada but·ada, tuğ
la ve kiremit· parçaları ile kamalanmıştır; çfa
diğimiz kroki heden duvarının normal duvar 
inşa tarzını gösterir. Örülmüş iki cidar ara
sındaki iç kısım, muhtelif eb'atta moloz ta§
lariyle horasan ve kireç harcından vücude 
gelmiş bir blokajla doldurulmuştur. ikinci de
recedeki kulelerde de bu tarz inşaattan ay
tıhnaınışlardır; bazı bağlantı yerlerinde tuğ
la hatılların kullanılması, ve tuğla kamaların 
az çok büyük miktarda kullanılması, kullanı
lan usullerin tamamen aceleci mahiyetini as~ 
la değiştirmez. Yalnız A, B, C esas burçlariy
le- cenub-doğu daki çokgen şeklindeki en mü
him tili kulede, duvar inşa tarzına dair bazı 
hususiyetlere işaret olunabilir. 

A Burcu - Duvar örgüsü, beden duvar
larındaki tarza yaklaşır, yani moloz hazan da 
tuğla hatıllar; ve bunlarda bir intizam yok
tur. Kullanılan tuğlaların kalınlığı 4 cm_ ve 
boyları 28 cm. dit. Dahildeki kemer ve kub-

belerde de ayni model tuğla kullanılmıştır. 

Muhtelif cephelerde, oldukça mühim tabaka 
farkları vardır. Şimal, doğu ve batı cepheleri 
değişik irtifada moloz tabakalariyle örülmüş
tür; tekrar kullanılan eski binalara ait taşlar 
da pek çoktur. 

B Burcu - Prizmanın muhtelif cephele,. 
ri arasında duvar örgüsünün mühim değişik
likleri görülür. Şimal, doğu ve batı yüzleri 
muhtelif yükseklikteki moloz taşı tabakala
rından c;irülmüştül'; tekrar kullatiılan eski 
yapı taşları pek çoktur. Krokimiz kaidenin 
doğu cephesinin bir kısmının tafsilatını gös,. 
teriyor. Üstünde taşın ve tuğla hatılın tena
vübü oldukça muntazamdır. Bu tarza, cenup
doğu ve cenup-batı cephelerinde, hemen pek 
az yontulmuş moloz taşların, tuğla natılsız 
ve gayri muntazam bir surette kullanıldığı 

daha kaba ve iptidai bir örgüye rastlanır. 
Birbirinden bu kadar farklı iki örgü tipi

nin, inşaatın ayrı iki devresine tekabül ettiği
ne şüphe yoktur. Aslen Bizans işi olan bu 
burcun Türkler tarafından ta.mir ve itmam 
edildiğine hükmedilebilir mi? Bu faraziye 
kabule şayan değildir ve buna kanaat getir
mek için, şimdiye kadar yapılmamış olan bir 
şeyi yapmak, yani örgünün daha itinali bu
lunduğu şimal ve doğu cephelerindeki iki 
tezyini panoyu biraz daha dikkatle incelemek 
kafidir. Her pano murabba bir çerçeve içinde 
ve moloz zemin üzerinde tuğladan yapılmış 

meandır ve zikzaklı şekilleri ihtiva eder. Bi-

... ----

Mellin§'de JSoğazkesen kalesi, 113t 
(Prof. A. Galhi~Vln kal.-i ile) 
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bağlanmış büyük eb'atta 
taşlar kullanılmış ımış. 

Eğer bu tafsilat tamamiyle 
uydurma değilse, malum 
olan bu gibi usullerin, te
mellerin bazı kısımları ile 
bilhassa fevkalade muka
vim bir yapıya lüzum g0s
teren deniz tarafındaki 

bazı subasman duvarların-
.---·::·· . ·:..~~~~---=-~-- ·== -=::;- da kullanıldığı kabul olu-

!s:~-:~~r~~~--·--:_-=._:_=-- :~~il~~su:ır~:o~~t~~~~i o~~ 
Othına.r'ıu kalemi ile Boğazkesen kalesi, 1959. hali, duvarların hepsine 

rinde merkezde, tuğlalardan arapça kufi ya- teşmil etmiş olabilir. 
zı ile «Allah» kelimesinin dört defa yazılı ol- Tuğlaların b,epsinin 28 santimetre X 4 ve-
duğu görülür. Diğerinde ise pek çok· tuğlası ya 5 santimetre eb'adında bulunduğu görülü-
eksik olduğu için doğru bir restitüsyon yap- yo·r. Başka yapıların yıkıntılarından alınarak 
mak mümkün değil ise de, her haldf! bunu lmllanılmış olan taşlar, bazan söylendiği ka-
«Muhammed» suretinde okumak muvafık dar, çok değildir, bunlar silmeli ve kabart-
olur. malı mermer parçalarından ibarettir. 

Bunlar «B» burcunun Türk eseri oldu- İstisı;ai bir surette mühimce bir tek ·Bi-
ğunun hiç su götürmiyen delilleridir. Bu kıs- zans parçası yapıya ithal edilmiştir: Sütun 
mm en ihmal ,edilmiş olan tarafları, her ih- parçaları U.e, «A» kulesinin merkezindeki dö-
tj.male göre, bir deprem neticesi vukı'.ia ge- şem.e kirişlerini tutan s~itun. kaide ve başlık-
len tahribatı tamir için yapmış olan kısmi lıir !arından ve «B» kulesinde giriş silmeli çerçe-
yeni inşadan kalmadır. vesinden başka bir şey zikredilemez. 1918 res-

C Burcu - Şevli subasman kısmı «A» torasyoıiunun Hisarpeçe içinde topladığı sü-
kulesininki gibi örülmüştür, lakin üstüvani tun_ ve başlıklara gelince, bunların nereden 
kısmın bütun irtifaınca moloz taş ve tuğla geldiği ve nerede kullanılmış olduğu bilinmi-
hatıl tabakaları bariz bir surette görülıriek- yor. 
tedir. Panoların irtifaları değişiktir. Ortala- Kemerler değişik şekillerde çizilmiştir: 

ma altı kat moloz taşı duvar vardır. Tuğla Yarım daire, basık, kırık veya gemi teknesi 
bağlantıları üçer kat tuğladan mürekkeptir biçimindedirler. Yarım daireli kemerle kırık 
ve her tuğla tabakasının arasında 4 ila 5 san- kemerin hemen yanyana kullanılması, Sel-
timetre kalınlığında harç tabakası vardır, çuk ve Şark aıa'anesinin Bizans usul ve for-

Bu örgü tarzı yalnız duvarın dış cidarın- mülleriyle zenginleştirildiği, Osmanlı mima-
da kullanılmıştır; içeride, mutad olan tip gö- ·risinde kemer şekillerinin arkeolojik bir kri-
rülür: Kabaca yontulmuş moloz taşı ve taş · ter teşkil edemiyeceğini bir kere daha isbat 
kamalar. etmiştir. 

VI. Kule - Bu:nda tuğla hatıllarla mo- Tezyinatlı hiç bir kemer yoktur: Yalnız 
1oz taşının oldukça muntazam bir surette te- «C» kulesindeki kapının basık kem.eri beyaz 
navüp ettiği müşa-hede olunur. (Yukarıda ol- merm,ff ve gri kalker taşlarla tenavüp etmek-
duğu gibi 4 cm. X28 cm. eb'adındaki tuğla ile tedir. 
4 santimetre ·kalınlığındaki harç tabakası.) Doğrama ve ahşap işinden, yalnız «A» 

Böylece, beıien duvarlarında olduğu gibi kulesinin döşemesi mevcuttur, fakat «B», ve 
kulelerde d€, tuğlanın taşa değişik nispetler *C» kulelerindeki duvarlarda bulunan kiriş 

dahilinde karıştığı, fakat bütün hallerde, kul- oytıklanndan bunların da birincisine müşabih 
!anılan taşların küçük hacımda ublunduğu, olduğuna hükmedilebilir. Evvelce bu üç ku-
bol harçlı kalın bağlamalar ·kullanıldığı mü- lenin de ahşap kirlşlerle örti.i.lü olduğunu, yu-
şalıede olunur. Mamafih, Critoiıoulos'un riva- karıda söylemiştik. Rumeli Hisarı'nda tatbik 
yetme aaktlırsa, kl.lrşunlu <iemir kene'tlerle edilmiş· ol.an hı.şa tarzı mütecanis bir eütüırı 
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teşkil eder ve esas kulelerin duvar yapısında 
rastlanan hafif farklar ancak tali teferruata 
ait bulunmaktadır. Bu ufak tefek değişiklik-. 
ler, hiç bir zaman bazı yapı kısımlarının _Bi
zans aslından olduğuna hükmetmeye asla ce
vaz vermez: Bunların izahını, şantiyenin teş
kili ile iş bölümü bahislerinde göstereceğiz. 

VI: KiTABE: . 
Hisarda, arapça olmak üzere, yalnız bir 

kitabe vardır: O da, mermer üzerine hakke
dilmiş ve «C» kulesinin kapısı üzerinde du
varın dışına yerleştirilmiştir. Eb'adı, uzunluk 
0,70; yükseklik, 0,25 · olup iki satır halinde 
nesih yazı ile kabartma olarak hakkedilmiş
tir: 

Birinci satır -,- Emere bi binai hazihil 
kal'ati v-el kuletil meniat-ir refiatı es-Sulta
nül a'zam v-el Hakaanül muazzam Mehem
med bin Murad Han, 

İkinci satır - Hulidet memleketühu li · 
abdihil mükerrem v-el vezirihil muazzam 
Zağnos Paşa bin Abdullah v,e feraga minha. 
Litema.ıni şehri (rebiüıa.hir} min şuhı1ri sene 
ti sittin ve hamsine ve semani mietin. 

Tercemesi şudur: «Bu, sarp ve yüksek ka
lenin inşasını Sultan el- muazzam ve hakan 
ela'zam · Muhammed bin Murad Han emret
ti: Onun memleketi ve kulu ve mükerrem ve
ziri Zağanos Paşa bin Abdullah hakkındaki 

(lutfu) ilanihay,e payidar olsun. 8-56 senesi 
(Rebiülahir) ayında tamam oldu.». 

Bunun metni, ilk defa Halil Ethem (El
dem) tarafından «İstanbul'da En Eski Osman
lı Kitabesi» ünvanı ile izah ve neşredilmiştir. 
(Tarihi Osmani Encümeni Mecmuası, II, 
1327, s.) 

Zağanos Paşa, Fatih devrinde mühim bir 
rol oynamıştır. Bir kızını almış olduğu Sul
tan Murad. tarafından sürgün edilmiş bulunan 
bu Paşa, tahta geçer geçmez II. Mehmed ta-

rafından çağırılarak vezir tayin edilmişti. Ka
lenin inşası sırasında: padişahın gözünde idi 
(B.: Zaganos Paşa) ileride, hisarın tarihini 
incelerken, bu kitabenin nasıl izah edilmesi 
lazım geldiğini göreceğiz. 

· VII) : HİSARIN T ARİHi: 
Boğaz'ın Asya sahilini eline geçiren II. 

Mehmed, İstanbul'u muhasara etmeden, Ka
radeniz Boğazı'nın kontrolunu elinde bulun
durmak ve şehrin buradari bir yardım alabil
mesine mani olmak mecburiyetinde olduğunu 
gözönünde bulunduruyor. Binaenaleyh, Ana
dolu Hisarının · karşısında, yani Boğaz'ın en 
dar. yerinde, Rumeli cihetinde kuvvetli bir 
hisar inşası ile bu geçidi, iki kalenin karşılıklı 
ateşi arasına almaya kar~r veriyor. Rumeli 
Hisarı'nın temelinin atılması, Bizans impara
torluğu'nun çöküp mahvolmasını intac ede
cek olan son dramın bir mukaddimesi gibi 
görünüyor. Kostantiniye şehrinin muhasara
sıiu tasvir eden muasır tarihçiler, az çok taf
silatlı bir surette şehrin kapısı önünde bir 
Türk hisarının inşasını, anlatmaktadırlar. Bu 
kaynaklardan alınan ve hisarın arkeolojik 
incelenmesi ile karşılaştırılan bilgiler, II. 
Mehmed'in projes.inin icrasını adım adım tas 
kip etmeye ve bu şayan-ı hayret teşebbüsün 
bazı hususiyetlerini kayb:etmeye müsaade 
ediyor. 

Sultan Mehmed,- 1451 yılı kışının başında, 
valilere işçi, usta ve kireç yakıcı amele top
lamalarını, mahiyet ve mahallini gösterdiği 

inşaatın gelecek· baharda başlamasının temi
nini emrediyor (Ducas, s. 237 ve devamı). 

Emirler harfi harfine icra ediliyor ve 1452 
martı sonunda, bizzat padişah inşaat mahal
lindedir. Gayet acele yürütülen işler dört 
ayda ikmal olunuyor, ve Ağustos ayının so
nunda, hisar, garnizonu v,e topçusu ile mü
cehhez olarak, kendisine tevdi olunan vazife-

yi . ifaya -müheyya bir halde bulu-

iSi?.I~J'ZI5TZ I nuy;;~i k~le~in_. mevkii _ evvelden 1/'I ~ l'-f intihap edılmıştı; Ducas: «O, Ana-

o 
ı+ 

. 

ı- -;[ dolu Hisar'nın karşısında, vaktiyle 
B~ !. ; ~Fonca tesmiy-e olunan bu burnun 
Ej _ll _ _ ı ~; üzerinde Sosthenion nam mevkide 
ııı, ;I yükselecektir.» diyor. 
!- ,:m;iıııııııım8 ~ ~! Boğaz'ın burasında eski zaman
~~f~!~l~M larda olduğu gibi Bizans . çağında 

da, hiçbir müdafaa tertibatı olma
Halil Paşa Kulesindeki «İsmi Celal .. ve «İs;mi Resul .. panoları. <lığını evvelce gösterdim. Bun-

y 
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dan dolayı, Nicephore Gregoras'ın otoritesine 
dayanarak. Lethe Kulesi'nin burada bulun
duğunu söylemeğe imkan yoktur. (Sostenion 
denilen yer, şimdiki İstinye'ye _ tekabül eder. 
Ducas, s. 241.) Bu burnun üzerinde vaktiyle 
mevcut olan yegane abide Hermaion idi ki, 
evvelden tamamiyle yıkılmamış olduğunu ka
bul etsek bile XV. asırda ondan pek az bir 
şey kalmış olması icap eder. Muhtelif metin
lerin bahsettiği Saint-Michel Kilisesi'nin da
ha cenupta, bugünkµ Arnavutköyü mevkiin
de olması gerekiyor. 

Bu mevki tayini gerçi şayanı münakaşa 
ise de bir takım müellifler tarafından kabul 
-edilmiştir. Şüphesiz olan bir şey varsa,, Ru
meli Hisarı'nın asla «bu mukaddes mabedin 
yerine» inşa edilmemiş·olmasıdır: Schlumber
ger bunu hiç bir delile dayanmadan, ileri sü
rüyor. (G. Schlumberger, le siege et la prise 
de Constantinople, s. 24). · 

Binaenaleyh, bu tamamiyle çıplak bulu
nan arazi üzerindedir ki, il. Mehmed hisarını 
hiçbir eski yapıdan istifade etmeksizin, te
melden inşa etii. Kalenin yapısının tahlili, 
başka alametler olmasa bile, tekniğin tecanü
sünü göstermek suretiyle, bizi, bütün tarihi 
mütalaalara uyan bu neticeye isal eder. 
Esasen, Ducas'ınki gibi, sarih ve doğru tafsi
latı mebzulen ihtiva ,eden bir vakayinamenin, 
Fatih'in bir Bizans yapısından istifade etmiş 
olması meselesini sükutla geçiştirebileceği 

nasıl kabul olunabilir? 
İnşaatın tarihi ve devam müddeti hakkın

da, müelliflerin ekserisi az çok birbirine uy
gun malumat vermektedirler: Şantiye mar
tın başında kurul?u ve inşaat yaz ayları zar
fında, ihtimal, 1452 temmuzunda, yani dört 
ayda ikmal edildi. 

Ameliyata iştirak etmiş, olan ırgad, ame
le ve ustaların mikdarı bariz mübalağalara 

sebebiyet vermiştir. 
Sadeddin, yardımcı ve muhafız askerlerle 

beşbin ameleden bahsediyor. Beşbin rakamı 

şüphesiz işçi ve ırgatların mecmuunu ihtiva 
ediyor. Evliya Çelebi müphemiyetle konuşu
yor: «Sultan, Edirne'den binlerce işçi ve us
ta getirtti...» diyor. (Seyahatname, s. 453) 
İşlerin idaresine müteallik olan sözler sırf 

hayal eseri gibi görünüyor. 
Hammer, Ducas'ın metnini fena tefsir 

ederek altıbin amelenin mevcudiyetine ka
dar veriyor (Hist. de L'empire Ottoman, il, 

s. 376) Schlumberger, bu sayıyı onbeş bine 
kadar çıkarıyor ve kendisinin mübalağalı bul
duğu bu rakamı nereden çıkardığını söylemi
yor. 

Asıl yapı işlerine gelince, ileride şantiye 
teşkilatını incelerken göreceğimiz gibi, Du
cas'ın verdiği 1000 işçi ve 2000 ırgad, yüksek 
olmakla beraber, azami olarak kabul edilebi
lir. Buna kireç yapan ve malzeme taşı

yanları da ilave etmek gerekir. İnşaat başla
madan, şantiyeye muhtelif malzemenin depo 
edilmesine mübaşeret edildi: Anadolu ocak
larından çıkarılan taşlar, Nikomedya ve Pon
tus ormanlarından tedarik olunan ahşap mal
zeme. Şimdiki Çubuklu civarına tesadüf eden 
yerde tesis edilen oniki kireç ocağından meb
zulen kireç istihsal edildi. Bu şartlar içinde, 
ve icraatın sürati bakımından üç, dört bin 
işçinin, doğrudan doğruya veya bilvasıta Ru
meli Hisarı'nın inşaatına iştirak ettiği kabul 
olunabilir. 

Ta bidayetten itibaren, padişah pek faal 
bir surette işe iştirak ediyor. O, yalnız hisa
rın yerini intihab etmekle kalmıyor, inşaat 

sahasında kazıklar rekzi ile planın tatbikine 
bizzat riyaset ediyor. Daha ileri giderek, hi
sarın, kendi eliyle, tasavvur ettiği bir kro
kisini çiziyor. 

Bir harp adamı olan II. Mehmed, kuleler, 
kapılar, hisarpeçeler gibi muhtelif kısımları 

ehemmiyet ve yer !erini tayin hususunda ara
ziden müdekkikane bir surette faydalanar.ak 
hisarın umumi eşkalini tesbit için gereken 
malumata sahip bulunmaktadır. Critoboulos' -
un Fatih Sultan Mehmed hakkında kullandığı 
sitayişkarane sözler, sırf dalkavukluk eseri 
olmayıp, islam dünyasunda birçok misalleri~. 
ne rastlayabileceğimiz bunun tam ayni veya 
benzeri hakiki vakaların sadıkane bir surette 
naklinden ibarettir. 

Teşebbüsün hey.eti umumiyesi üzerinde 
yüksek nezareti muhafaza etmekle beraber 
padişah mesuliyetin bir kısmını Devletin üç 
büyük adamına tevdi ediyor. 

Gerçi, Critoboulos, işlerin bu suretle tak
siminden açık bir surette bahsetmiyor ise de, 
müellifin bir pasajından bunu zımnen anla
mak mümkündür. Buradaki sözlerden Sul
tan'ın yalniz sahildeki sur duvarlarının inşa
sına nezareti deruhde ettiği anlaşılmakta ise
d,e, daha sarih ve daha tam olan Ducas'ın 
metni, _üç ana kule müstesna olmak üzere, 
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bütün duvarları ona atfediyor. Bu metin, her 
baklmdan, daha makul görünüyor. 

Ducas tarafından sayılan kuleler, hiç 
şüphesiz; A, B, C burçlarıdır. Sadırazam Ha
lil Paşa, sahildeki çokgen şeklindeki «B» bur
cunun inşasına memur edilmiş ve müdevver 
«C» burcu da Zağanos Paşa'nın ihtimamiyle 
inşa edilmiştir. Filhakika bu son burcun ka
pısının üzerinde mevcut olan Arapça kitabe
de, işin Zağanos tarafından yapıldığına ve 
onun bu işe mali yardımı bulunduğuna dair 
hiç bir telmih bile yok ise de Sultan'ın iS'ini
nin yanında Zaganos'un isminin bulunması 

başka ne suretle tefsir edilebilir? 
Şu halde, Saruca Paşa'ya «A~ kulesi kalı

yor. (Eski Türk müverrihleri bu zatta bahset
miyorlar. Onun ismi ancak, garplılar gibi, 
Ducas'ın eserinden faydalanmış olanlarda ge
çiyor; ve Rumeli Hisarı'nın i~şasında onun 
rolünü, bu müellife atfen, bahsediyorlar). Ne. 
Halil Paşa'ı:ıın eseri olan «B» burcunda ne de 
Saruca'nın eseri bulunan «A» burcun.da hiç 
bir kitabe mevcut değildir. «A» kulesinin ka
pısının üstünde bir kitabe yazılmak üzer.e bir 
mermer levha konmuş ise de buna hiç bir ya
zı hakkedilmemiştir. Yalnız Zaganos'un ismi
nin zikredilmesi ve onun padişahın teveccü
h.üne mazhar bulunması şayanı hayret değil
dir. Ducas tarafından ileri sürülen üç zatın 
bu işe ~ştiraki de doğrudur. Bu, her halde, 
İslam aleminin ve bilhassa Türklerin eski ge
leneklerine uygundur. 

Arkeoloji bakımdan bu, hususi bir alaka 
arzeder. üç burcun tertip farkları ile inşaat
taki teknik usullerin, yek diğerine . nazaran 
hafif bir surette değişik olmalarını, bu izah 
ediyor. Bunların her biri için, hepsinin bazı 
hususi gelenekleri olan menşelerine göre bir 
araya toplanmış amelelerle, bir nevi müstakil 
birer şantiye kurulmuş olduğu anlaşılıyor. 

Her ne· olursa olsun, hisarın bütününün Türk 
işi olduğu şüpheden varestedir ve A, B ku
lelerine rum menşei isnad eden faraziye kati 
surette bertaraf edilm<ilidir. 

Şu halde 1452 yılı ilkbaharında her şey 
hazırlanmış ve herkesin vazifesi sarih bir su
rette tesbit edilmiş bulunuyor. O zaman, mu~ 
tad olan merasimle işe mübaşeret olunuyor. 
Otağı hümayun, hisarın ortasındaki mahalle 
kuruluyor ve padişahın kendifti de orada ha
zır bulunuyor. Miineccimler, eşref saati ta
yin için ~reken hesapları yapıyoc.lar. Veri-

len bir isaret üzerine her tarafta birden ise . . 
başlanıyor. Buna bilafasıla ve fevkalade bir 
faaliyetle devam olunacaktır. (Tursun Bey, 
Tarihi Ebul~Feth). 

Gayet mazbut ve müshet olan hadiselere, 
menkıbe, bazı ilaveler ekliyerek süslemiştir. 
Fatih'in, bir sapanla hisarın çevresini bizzat 
çizmediği pek muhakkaktır. (Pusculus). 

Kendi elleriyle bir kaç taş getirdi ise de, 
bu, gayret göstermek hususunda arzukeş olan 
maiyeti tarafından taklit edilen senbolik bir 
hareketten başka. bir şey değildir. Fakat 
gayet müshet olan şey padişahın, onun pro
jesinin icrasına doğrudan doğruya iştirak et
tiği ve en ufak teferruatı bile bizzat kontrol 
ettiğidir. Tursun Beğ «Bütün zevklerini ve 
avlarını inşaata riyaset etmek için feda etti.» 
diyor. Efendilerinin gözü önünde Halil, Saru
ca v~ Zaganos, keııdi şantiyelerine nezaret 
ve faaliyette b}rbirleriyle rekabet ediyorlar. 
Gemiler, fasılasız bir surette Anadolu'dan 
taş, tuğla, kireç, kereste vesair malzeme taşı
yorlar. 

İşçi ve ırgatlar ,İmparatorluğun her ta
rafından, doğudan, batıdan Anadolu'dan ve 
Rumeli'den gelmiştir. Irk bakımından bu iş

çi ordusu çok değişik elemanları ihtiva edi
yor. Kalifeye katılan işçiler meyanında Türk
lerin daha çok olduğu tahmin olunabilir. 

Ducas'a nazaran asıl işçilerin sayısı bini 
buluyordu, ve her bir işçiye iki ırgat hizmet 
ediyı:ırdu. Her ne kildar bu bin adedi çok yük
sek görülürse de ekserisi duvarcı olan bu 
adamlar, kalenin bütün aksamına, iç ve dı
şardaki işlere dağılmış idi. İç ve dış satıhla
rın inkişafı hattisi takriben iki bin metreyi 
bulrr,aktadır. Binaenaleyh· bin işçinin şanti
yede aynı zamanda birbirinden iki metre 
aralıkla çalışması mümkün idi. Bu şematik 
bir anlayıştır ki, şantiyenin hakiki teşkilatı 

bundan az çok inhiraf etmiştir .. Bin işçiniı;ı 

aynı zamanda istihdam edilmiş olmasını da 
hakikata muhalif telakki etmek doğru olmaz. 
!>oğrud,an doğruya inşaatta kullanılan ırgat

lara gelince, bunlar hizmet ettikleri ustaların 
yanında daimi olarak durmuyorlardı: Taş, 

harç, ,iskeleler, döşemeler v.s. için lazım olan 
keresteyi taşıyorlardı, bazı taşların kaldırıl

masına ve yerine konmasına yardım ediyor
lardı. Herkesin kargaşalığa sebebiyet verme
eden çalışabilmQSi için bütün bu kimselerin 
faaliyet iora ettikleri sahaı:ıın se.t-hının hiia-
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rın ihata duvarlarının hudutlarını çok aşma
_sı icap ediyordu. Zaten disiplin son derece 
sıkı idi ve adalet muntazaman icra olunuyor
du. işçi grupları kadılariyle birlikte geİmiş
lerdi, ve padişah idam hükmünü verebiliyor
du. Buna karşılık en iyi v~ süratle çalışanlara 
yüksek mükafatlar vadolu.nuyordu. 

Daha basit bir iş olan beden duvarlarının 
inşası, alelade duvarcı ustalarına arşınla ve
riliyor idi ise de, hususi işler, mesela kule
ler, kapılar ve bilhassa ana burçların planla
rı daha karışık olduğundan ustabaşıların 

mevcudiyet ve idaresini zaruri kılıyordu. 

Bunlar da, garbın orta ~ağdaki magister ope
ris'leri gibi, işçi loncalarına tabi işçilerdi. 

Bunlar hakkında, II).etinlerde hiç bir malumat 
yok ise de, ayni şantiyelerde çalışan işçiler 
arasında tabii olarak bir nevi derece silsilesi 
vücuda geliyordu. Herhalde, işlerin; bugün 
bizim anladığımız manada mimarlara ve mü
hendislere tevdi edilmiş olması kabul oluna
maz. Bizzat padişah, bir dereceye kadar, mi
mar vazifesini üzerine alıyordu, zira kalenin 
umumi_ tertip ve tanzimini o tesbit etmişti, 

lakin hiç şüphe yok ki bazı teferruatın ic
rası için, işi teknikerlere bırakmaya mecbur
du. Halil, Zaganos ve .Saruca Paşalar da, tav
zif edilmiş oldukları ve masraflarını ödedik
leri işlerin sevk ve idaresini selalıiyetli usta
başılara bırakmak mecburiyetinde idiler. işte 
Rumeli Hisarı'nm muazzam şantiyesinin 
umumi teşkilatı böyle olsa gerekti. 

İnşaatın bazı kısımlarında, şüphesiz, bir 
garp tesiri müşahede olunuyor. Bilhassa A, 
B, C burçlarında, çatı tertibatının, Bizans'ın
ki de dahil olmak üzere Şarkla hiç bir ilişiğ-i 
yoktur ;-bunlar bila istisna terasla örtülüdür. 
A. burcu, heyeti umumiyesiyle, Garpten gel
me bir tip üzerine tasavvur edilmiştir, zira 
Tursun Beğ buna Frengi Kule ismini veriyor. 
En akla yakın faraziye olarak, Türk ustaları
nin Cenevizlilerin Galata surlarından ilham 
almış olmaları tahmin olunabilir. Rumeli Hi
sarı için seçilen ve tatbik edilen model, belki 
şimdi, Galata Kulesi deni.len ve o zamandan
beri birçok tebeddülat ve tahavvülata maruz 
kalmış olan ve fetih,den evvel üzerinde mah
ruti bir külahı bulunmuş olması muhtemel 
bulunan Cenevizlilerin. !sa Kulesi'nden başka 
bir şey olmasa gerektir. , 

Sonuna kadar usul ve intizamla devaın 

ettirilen işler, civardaki hıristiyan ah&.l~ tara-

fından 'hiç bir zaman ciddi bir surette sekte-
. ye uğratılmamiştır. Bu teşebbüs gerçi mua
hedelerin şekil ve ruhuna mugayir idi ise de 
imparator buna kuvvetle karşı koyabilmek 
için gereken vesaite malik değildi ve onun 
korkak protestoları önünde eğilmeye mecbut 
kaldı-ğı kesin ve sert cevaplardan başka bir 
netice tevlid etmedi. 

Evliya Çelebi tarafından zikredilen men
kıbeyi hatırlatalım (I, s. 453-454) : Fatih, 
Kostantin'den bir öküz deri,si büyüklüğünde 
bir paviy6n inşası için müsaade talep ediyor 
ve alıyör, fakat bu deri ince şerit halinde ke
silip ve birbirine eklendiği zaman bütün hi
sarın çevresinin uzunluğuna müsavi geliyor. 

Şurada burada Türklerle rum köylüler 
arasında hadiseler çıktı, fakat silahsız ve yar
dımsız köylüler son derece disiplinli bir as
keri kuvvete karşı ne yapabilirlerdi? Türkle
rin yağma ve fena mtıamelede bulunmuş ol
dukları rivayeti bazı müverrihler tarafından 
mübalağa edilmi.ş gibi görünüyor. · 

Rumeli Hisarı'nın bugün elimizde tam 
rölöveleri bulunduğu cihetle, Biza:qslı kroni
körlerin onun tertibatını nasıl tarif ettikleri
ni ve ekserisi mübalağalı olmak üzere duvar 
kalınlıklarına ve kulelerin irtifaına atfettik
leri ölçüleri araştırmak faydasızdır. O zama
na ait Türk, ve Bizans tarihlerinin hiç birin
de Jt'atih'in, kalenin plfmını kufi harflerle is
minin yazılışı şeklinde yaptırdığına dair hiç 
bir telmihe rastlanmıyor .. Bu masalı ilk _uy-

, duran Evliya Çeleci oldufu . görülüyor: «O, 
Rumeli Hisan'nı Muhammed isminin kufi 
harflerle yazılış şekli üzerine inşa etti. Bakı
nız nasıl: Dağın tepesinde bulunan yedi katlı 

, büyük kubbe mim harfini teşkil ediyor. Diz
dar Kapısı'nın hisarpeçesi hanın yerini işgal 
ediyor. Aşağıda, sahil-i bahirdeki çokgen şek
lindeki büyük kule ikinci mimi teşkil ediyor. 
Durmuş Dede Tekkesi'nin yanındaki Çarkö
şe barubakan da dal harfini gösteriyor» Evli
ya Çelebi tarafından tamamiyle -uydurulmuş 
bir fanteziden ibaretdir. Evliya'nm diğer ke
şifleri de vardır: Mehmed kelimesinin ebced
hesabiyle mukabili 92 eder ki bu aded hisa
rın dirseklerinin ve burçlarının sayısına mü
savidir. Han· kelimesinin ebced ile tutarı 651 
dir ki, hisarı çevreliyen duvarlardaki maz
galların sayısına müsavidir. 

Planın tersimi toprağın arızalarının ve 
hisarın tecavüzi ve tedafli'i m:uzaaf rolünün 
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icabatındandır. Lakin hakikat efsaneden da
ha az caziptir. Geçmişte olduğu gibi gelecek
te de seyyahlar ve rehberler, hakikatten zi
yade pitoresk ekzotizm'e meraklı olan büyük 
halk kütleleri için, Rumeli Hisarı'nin mimari 
muammasını hatırlatmaya devam edecekleri
ne şüphe yoktur. 

İnşaat biter bitmez, Rumeli Hisarı, Fi
ruz Ağa'nın kumandası altında dört yüz kişi
lik bir garnizonla takviye edildi. 

Askerler, hisarın içinde inşa edilmiş olan 
ahşap evlere yerleştirildi. 

Ortada, bu gün üst kısmı yıkılmış olan 
minaresi ile bir kaç izi kalmış duvarı bulu
nan cami yükseliyordu. Bundan· başka hubu
bat, erzak ve cephane depoları tesis edildi. 

Hisar harp malzemesi bakımından meb
zul bir surette teçhiz edildi. Critoboulos'a gö
re, «Oraya her nevi esliha, mermiler, oklar, 
mızraklar harp ve muhasara kalkanları yer
leştirildi. Kulelerin, beden duvarlarının ve 
hisarpeçelerin mazgallarına, taş mermiler at-

. mak için irili ufaklı havanlar kondu. Büyük 
toplar ise, sahildeki kale duvarının dibine 
yedeştirildi.» Müellif, bu topların amuden 
·tevcih edilmeyip ateşlerini makasvari bir su
rette Boğaz'ın geçidini dövebilecek bir suret
te tertip edildiğini söylüyor: «Bunlar deni
zin sathı üzerinde yüzer gibi giden muazzam 
taş mermiler atıyordu». Tursun Beğ de, daha 
cüretkar bir ifade kullanarak diyor: «Taş 

gülleler o kadar iri ve o kadar çoktu ki, deni
zin üzerinde onlara baktıkça taştan bir köprü 
vücude geldiği sanılıyordu. Ve, Boğaz'ın öbür 
yakasında eski Anadolu Hisarı'na yeni bir 
kısım ilave edilip toplarla teçhiz edHince, 
kuşlar bile ·Akdeniz'den Karadeniz'e geçemez 
oldular». 

·Padişah istihdaf ettiği gayeye .erişmişti. 
Yeni hisar, hakikaten «Boğazkesen» lakabı

na liyakat kesbetmişti. Ona Yenihisar ve Nik
hisar isimleri de verildi. 

10 Kasım 1452 den itibaren Rumeli Hisa
rı, Karadeniz'den gelen ye güçlükle Boğaz'

dan geçmeye muvaffak olan iki Venedik ka
dırgasına karşı ateş açtı. Fakat aynı ayın 26 
sında Antonio Rizo'nun gemisi batırıldı ve 
geminin patronu Türkler tarafından esir edi
lerek Edirne'ye, Padişahın huzuruna sevk 
olundu ve kazığa geçirilmek suretiyle idam 
edildi. 

Aralık ayının 2 sinde, bir Trabzon kadır-

gası, ancak bir hile ile ondan evvelki gemi
nin akıbetine uğramaktan kurtulabildi. Bu 
hadiseler Hisarın atış kudret ve tesirini gös
terdi ve İstanbul muhasarası esnasında, hiç 
bir Bizans gemisi oradan Karadeniz'e geçme- . 
ye cesaret edemiyecektir. Bu suretle Fatih'in 
tesisi, kendisinden beklenen rolü bilhakkın 

ifa etmiş oluyordu. 
Başşehrin düşmesinden sonra Boğaz'ın 

ortasındaki bu iki kale stratejik ehemmiye
tini derhal kaybetti. Esasen ortaçağ .tstihkam . 
kaidelerine gör-e yapılmış olan bu tesisler, 
tertip ve teslihati ile, yeni müdafaa ihtiyaç
larını karşılıyamazlardı. Bundan dolayı XVII. 
asırdan itibaren, Osmanlı padişahları, Kara
deniz'den gelecek olan bir taarruza karşı koy
mak gayesi ile, Boğaz'ın şimal ağzına; Ana
dolu ve Rumeli'de, modern müdafaa inşaatı 

yapmak ve bataryalar yerleştirmek suretiy
le ·tahkim etmeğe sarfı gayret ettiler. 

Anadolu ve Rumeli hisarları, garnizon
larını muhafaza etmekle beraber, askeri bü
yük bir kıymeti haiz bulunmıyan eski kale
lerdir. 

Rumeli Hisarı'nın şimaldeki Kara Burç 
denilen kulesi bir devlet hapishanesi haline 
getirilmiş ve iki asırdan fazla bir zaman bu
nu muhafaza etmiştir. Evliya: «Padişah ne 
zaman birine gazap etse, diyor, onu mim ku
lesine hapsettirir.» 

Bunu bir çok garplı seyyarlar da zikre
diyorlar. Bunlardan biri olan Reinhold Lube
nau. 1587 de burcum inceden inceye tasviri
ni yapıyor, ve esirlerin gördükleri muamele 
hakkında tafsilat veriyor. 

Bazan, tekrar edildiği gibi, Boğazkesen 

kalesinde ne Kara Burç ne de bir başkası, 
hiç bir zaman padişahın hazinesini saklama
ğa yaramamıştır. Polonyalı yeniçeri diyor ki: 
kal~ pek kuvvetli ve pek emin bir hisar ol
duğu için Türk imparatorlarının hazinleri or
da saklanmıştır.» Derhcer de bu masalı tek
rar ediyor. (Der Bosphor und Constantinopel, 
s. 68). 

XVI. asırdan itibaren hisar hapishane va
zifesini görüyor (P. ·Gyllius, De Bosphore 
Thracis s. 116). . 

Moloz taşından yapılmış kalın duvarlar, 
birbiri üzerine inşa edilmiş dokuz kat, helezo
ni merdiven, her katta muhafızların bekledi
ği ocaklı, üzeri tonozlu sofalar, pencerelerle 
aydınlatılmış etraftaki odalar, ve hazan·. bu-



ANSİKLOPEDİSİ - 2931 - BOĞAZKESEN KALESİ 

raya kapatılmak üzere gönderilen mühim 
. şahsiyetler hakkında verilen malumat son 
derece doğru ve realisttir. 

Lubenau, bilahare, yüksek şahsiyetlerin 
avluya inmeye mezun olduklarını, fakat zin
cirlerini terk edemediklerini, ve akşam hüc
relerine avdet etmeye mecbur . olduklarını 
söylüyor. İngiliz, Fransız sefirleri ile Vene
dik Baylosu mahbusların vaziyetlerinin ısla
hına uğraştıklarını v.e İngiliz ajanı, Edward 
Barton'un onlar için hakiki bir baba olduğu
nu, ve bir Alman dostu olduğunu yazıyor. 

(B.: Barton, Edward). 

Bu burcun muhtelif odalarının duvarla
rındaki yazılar, birçok yabancıların buradaki 
mecburi ikametlerine şehadet ediyor. 

XIX. asrın bidayetinde, Rumeli Hisarı 
ile Anadolu Hisarı kurşun kaplı külahlarını 
kaybediyorlar, dendanlar yavaş yavaş dökü
lüyor, suların sızıntıları duvarların Üzerleri
ni tahrip :ediyor ise de onların kalınlığı ve 
harcın sağlamlığı, bu zamana kadar büsbü
tün yıkılmasına mani oluyor. Asırlar geçtik
çe, Fatih'in askerlerinin evlerinin yerine, baş
ka ahşap evler yükseliyor ve bu suretle, bir 

· kaleden ziyade küçük bir kasabayı andıran 
Hisar'ın orijinal vasfı devam ediyor. Bugün, 
ahşap evlerle eski kale duvarları, yeşillik çer
çevesi içinde, Boğaz'ın sahilleri boyunca, bi
la fasıla cereyan eden şeylerin en pitoresk 
tablosunu teşkil ediyor. 

Bu kadar tarihi ve yüksek kıymeti haiz 
olan bu Rumeli Hisarı'nın, bir gün yeniden 
umumi bir restorasyona tabi tutulması düşü
nülemez mi? Bu. 191-8 dekinden daha etraf
lıca olmalı, fakat yeni bir şey yapmaktan son 
derece sakınmalıdır. Bize kaciar gelebilmiş 

olan şeylerin -mevcudiyeti, bu suretle, daha 
uzun zaman temin edilmiş olur. Bazı kuleler
le şimaldeki kuleyi örten çirkin badana, bu 
vesile ile kaldırılmış olur, Hisarın içine .evle
rin inşası bir nizama bağlanarak eski evlerin 
de şekillerinin değiştirilmesine mani olunur. 
Hulasa. Boğaz'ın bu köşesinin mahiyet ve le
tafetinin muhafazasına gayret edilmiş olur. 
Bu, memleketlerinin sanat -eserlerine bağlı

lıklarını göstermiş olan bazı genç Türk mi
marları için iyi bir gayret vesilesi olurdu. 
Onlar, Anadolu'daki Türk abidelerinin gele
cekteki restorasyonları için, Devlete büyük 
bir masrafa mal olmamak şartiyleJ - burada 

bir öğrenme şantiyesi bulacaklardır . 
Prof. Albert Gabriel 
(Fehmi Karatay) 

Mütercimin notu: Muhterem Profesör A. 
Gabriel'in 1943 teki bu temennilerinin, Dev
letin yardımı ve değerli genç Türk mimarla
rından üç bayanın (Mimar Cahide Tamer, 
Mimar Mualla Eyyuboğlu, Mimar Selma 
Emler). gayreti ile yerine getirilmiş olduğu
nu memnuniyetle görmekteyiz. Yalnız Profe
sörün eski ahşap evlerinin restore edilerek 
ibkası hakkındaki fikirlerinin nazarı dikkate 
alınmadığını esefle belirtmek isteriz. 

İstanbul Ansiklopedisinin notu: Hisar 
içindeki ahşab evlerin kaldırılması hiç şüp
hesiz ki doğru olmamışdır; fakat evler şöy
le dursun, bu kalenin bir iman senbolü olan 
Kale Camii ihya edilecek yerde, harabesinin 
son izleri de yok edilmişdir. Hiç olmaz sa 
bu camiin ilk fırsatda yeniden inşası gere
kir. 

Perakende notlar - Aşağıdaki satırları 

Reşad Ekrem Koçu'nun «Fatih Sultan Meh
med» · adındaki eserinden alıyoruz: 

«Bu genç padişahın istanbulu almakdan 
başka bir şey düşünmediği, hatta ilk teşeb
büsünün bu büyük iş olacağı daha tahta çık
masından evvel söyleniyordu. Rum müver
rihi Dukas anlatır: «Sultan Mehmed, gece 
yatağında, gündüz divanda tstanbuldan baş
ka bir şey düşünmüyordu. Bu şehri nasıl 
zabtedeceği düşüncesi ile gözüne uyku _gir
mezdi.. Şehrin ve etrafının haritalarını . ken
di eliyle çizmiş, gece gündüz onların üzeri
ne eğilmiş, harb planlarını hazırlardı». 

«Sultan Mehmedin İstanbul muhasarası 
hazır lığının başında, şehir sarıldığı zaman, 
evvela erzak ve insan, yardım gelebilecek 
yolları kapamak geliyordu. Karadeniz Boğa
zında, Boğazın en dar noktasında, ceddi Yıl
dırım Sultan Bayazıdın yapdırdığı Anadolu 
Güzelce Hisarının karşısında bugünkü Ru
meli Hisarını yapdırdı, bu büyük kalenin 
inanılmayacak kadar kısa zamanda tamam
lanması ile Boğaz kapandı, bundan ötürüdür 
ki kaleye Sultan Mehmed tarafından «Boğaz
kesen» adı verildi. 

«O zaman yaşamış olan bir türk müver
rihi, Tursun Bey Tarihi Ebülfeth adındaki 

meşhur eserinde bu kaleyi tumtaraklı bir us
lı'.'ıb ile tasvir ederken burçları Zümrüd An
kara kuşunun yuvasına benzetir: · 
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Cebe v~ şls ,·e harbeden bezenüb 
Bir aceb şekil buldu burei hisir 

Sanki simürg beççe bir nice bin 
Gösterir aşiyaneden nıiııkaar 

«Deniz üstünden sekdirme atılan taş gül-
lel6r içinde şöyle diyor: 

Deniz üstünde top taşından 
Köprü yapıldı sa.nur anı gören .. 

«Kale kumandanlığına Firuz Ağa tayin 
edilmiş ve emrine 400 nefer tüvana seçme 
asker verilmişdir; sahil boyuna bağdaş kur
muş ifritlere benzetilen toplar yerleşdirilmiş
di. 

«İstanbulun fethinden önce, Boğazı ka
patmış olan hiiiarın tarihinde üç vaka geçer: 

« 10 kasım 1452 tarihinde kaptan Giro
lamo Morosini kumandasında iki büyük ve
nedik kadırgası, ki Kırımda Kefe'den geli
yorlardı, hisar önünden pupa yelken ve çala 
kürek geçerken nöbetçi: 

- Yelke11leri topla!. emrini verdi. 
« Venedikliler dinlemedi. N öhetci: 

Yelkenleri indir kaptan!. diye bağırırken sa
hilden, sur bedenlerinden ve burclardan top
lar ve karabinalar ateşlendi ve gemiler bir 
ok yağmuruna tutuldu. Bir kaç dakika için
de ağır zayiat veren venedikliler ·yelkenleri 
indirdiler. Fakat bu sırada Boğazın şiddetli 
akıntısı iki kadırgayı kale hizasından uzak
laşdırmış idi, Morosini kürekcilerine: - Kü
reğ,e asıl!. emrini verdi ve kaçmağa muvaf
fak oldu. 

«Bu vakadan on altı gün sonra, kapbn 
Antonino Rizo kUmandasındaki diğer bir ve
nedik kadırgası dur emrini dinlemediği için 
atılan tek gülle ile parçalanub battı. Denize 
dökülen gemicilerden ve kür.ekcilerden bo
ğulmayub da karaya çıkabilenler, ki kaptan 
Rizo da bunların arasında idi, derhal idam 
olundular. 

«Bir kaç gün sonra Jacobo Coco kuman
dasındaki bir Trabzon kadırgası emri dinledi, 
müruriye resmini verdi, hamil.lesi arasındaki 
zahire ınusadere olundu, ve gemi serbetıt bı
rakıldı» (R. E. Koçu, Fatih Sultan Mehmed, 
A. Halid Kitabevi, 1953). 

Boğazkesen Kalesi Zından.ı - Profesör 
Albert Gabriel'in makaalesinin tarihçe· kıs
mında da söylenildiği gibi, Boğazkesen kalesi, 
İstanblılun fethinden sonra, yeniçeri ocağı
nın kaldırılmasına kadar, (1453-182-6), hemen 
dört asra rakın, idam mahkumları ile praıı.-

gabendlere bir askeri zından olarak kullanıl
ınışdır. 

Tersanelilerden ağır suç işleyenler Ter
sane Zındanına, yeniçerilerden ağır suçlular 
da Ağakapusundaki zındana atılırlar, eğer 

idama mahkum olmuşlar ise, o zındanlarda 
başları vurulup cesedleri gee.e denize atılırdı. 
Yeniçeriden veya Tersaneliden Boğazkesen 

kalesi zındanına yollananlar ise hemen dai
ma idam mahkumları olurdu. Bir anane ola
rak idam hükmü gece infaz edilir. başı vu
rulan mahkumun kesik kellesi gövde ile be
raber bir çuvala konularak, ağır taşların ila
vesi ile Kale önünden denize atılırdı. 

Hicri 1204 (miladı 1789 - 17i-O) yılinda 

sadar,et kaymakamı olan Silahdar Mustafa 
Paşa, idam mahkumların cesedlerinin denize 
atılması adetini kaldırmaya teşebbüs etti ve 
devrin padişahı Üçüncü :Sultan Selime şu 
takriri arzetti : 

«Gerek Boğazkes.ıan kalesinde ve gerek 
zındanda töhmetleri mucibince idam olunan 
müsliminin denize atıla geldiği malumu hü
mayunlarıdır. Demek isterim ki bundan son-

, ra ölüm cezasına çarpdırılan müslümanla.rın 

meyitleri denize atılmayub defn için sahib
lerine verilmeii, kimsesi bulunmayanların 
da Boğazkesen kalesi dizdarı ve çavuşu ta
rafından defn olunması büyük sevab olur». 

Fakat padişah, kaymakam paşanın tekli
fini kabul etmedi, yukarıdaki takrire: 

«Çok düşünülecek maddedir .. Orada idam 
edilenlerin cesedlerinin denize atılması kaai
desini ecdadımız boşuna koymamışdır; ka
dim kaaideleri bozmak ekseriya mahzurlu
dur. Devletimizde merhamet ziyade olalı her 
riızam bozuldu; düşünülecek başka iş ve se
vab yollari pek çokdur; seferden kaçanları 
yakalayub cezalarını verseniz daha ziyade 
sevab olur sanırım» cevabını verdi. 

Boğazkesen kalesinde yine bir an'ane 
olarak, idam hükmünün infazı, ·kaleden bir 
pare top atılarak ilan edilirdi; o civarın Bo
ğaz halkı gece kaleden bir top sesi işidince 
bir hayata son verildiğini anlarlardı. Kayma
kam S'ilahdar Mustafa Paşanın yukarıdaki 

teklifini red eden Üçüncü Sultan Selim, bi
lakis bu top atma adetini kaldırdı; 1790 dan 
1826 yılına kadar, Boğazkesen kalesi Zında
nma atılan mahkumların yakınları, bir cesed 
almak şöyle dursun, idam hükmünün infaz 
edildiğini dahi öğreneme.diler. 
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Boğazkesen Kalesi Zındanından kaçan 
esirler vak'ası --:- Hicri 1001 yılı zilkaadesi
nin sonlarında (M. 1593, ağustos) Boğazkesen 
kalesinde mahbus bulunan Alman, İspanyol, 
İtalyan, Hırvat ve Macar on altı namlı harp 
esiri bir gece fırsat bulup yıllardanberi dü
şünüp hazırladıkları bir planla kaçmağa mu
vaffak oldular. Nöbetçi yeniçeriler gaflet 
edip uyumuşlarken, altlarına döşedikleri 

kebeleri keserek ip edinmişler, kalenin ah
şap çatısını delerek bu ipten aşağı sıyrılıp 

kaçmışlardı. 

Ertesi gün vaka şayi olunca, kalenin diz
darı, kethüdası ve uyuyan nöbetçi neferler 
padışahın gazabına . uğradılar ve asılarak 

idam olundular. Civarı gereği gibi araştıran 

devriye kolları firarilerden birkaçını kırlar
da gizlendikleri inlerde yakaladı, fakat en 
meşhurlarından biri, ki maalesef adı tarihi
mizce meçhul kalmıştır. Bir türlü bulunama
mıştı. Bu firarinin macerası, donanmanın Ak~ 
deniz seferinden dönüşünde öğrenildi: 

Kaleden kaçınca, Galataya kadar can at
mağa muvaffak olan hu esir, Galatadaki 
Frenklerin yanında emin bir sığınak bulmuş
tu. Venediğe gidecek bir Frenk gemisi bu
lununcaya kadar kadın kıyafetinde dolaşmış 
ve nihayet yine bu kıyafetle bindiği bir gemi 
ile Venediğe gitmişti. Bu cüret ve cesarete 
hayran olan İstanbul halkı, pek haklı olarak 
işte devlet erkanından bazılarının parma
ğı olduğundan şüphelendi, mühimce bir rüş
vet mukabilinde müsaade ve müsamaha 
olunduğu söylendi. 

Boğazkesen Kalesi (Rumeli Hısarı) nin 
restorasyonu hatırası madalyonu - Topkapu 

ma olarak «Fatih Sultan Mehmed 1430-1481» 
ibaresi; diğer yüzünde de keza alçak kabart
ma olarak kalenin toplu . bir görünüşü ile 
etrafında «Rumeli Hisarının Restorasyonu 
Hatırası 195'8» yazısı vardır. Adını maalesef 
öğrenmek imkanını bulamadığımız italyan 
sanatkar hem portrede hem de kale resm~ 
koınpozisyonununda cidden muvaffak olmuş
dur; sanat asaleti olan bir eseridir. 

Rumeli Hisarı Müzesi - Restore edildik
den sonra Boğazkesen kalesi ziyarete açılmış
dır. İstanbulluların ve İstanbula gelen vatan
daşların büyük şehirde mutlaka görmeleri 
gereken yerlerden biri, Türk askeri mimari
sinin bir şaheseri olan bu Boğazkesen kale
sidir; yabancı turistlerin hiç ihmal etmedik
leri bir uğrakdır. 

Daha tamirine başlanmadan bu azametli 
ve dilber kalenin üç büyük kulesinden yalnız 
Saruca Paşa kulesinde iç ahşab katlar duru
yordu, ki bu kule tepede ve yukarı Boğaz 

tarafındadır. Diğer kulelerde ise bu iç ahşab 
kısımlar tamamen yok olmuşdu. Bundan ötü
rü, kale restore edilir iken Saruca Paşa kule
sini~ iç ahşab hatları da kolayca ihya edildi 
ve burada !Fatih devrine aid silahlar, askeri 
techizat ve sancaklarla askeri bir müze tesisi 

. uygun görüldü. 
· Biz Boğazkesen kalesini kendi nefsinde, 

başlı başına bir ziyaret yeri olarak görüyoruz 
ve burada ayrıca bir askeri müze kuruluşu
nu uygun görmüyoruz. Zira, buraya konula
cak miğfer, zırh, gürz, ok, yay, kılıç, kalkar( 
mızrak gibi Fatih devrine aid eski Türk si
lahları, çarşıdan değil, Türk Askeri Müzesin
den alınmış olacakdır, bu takdirde, zaten o 

Sarayı Müzesi müdür
lüğü tarafından, o sıra
da bir · tesadüf eseri fs
tanbulda bulunan bir 
İtalyan heykeltraşına 

yaptırılmış, üç adedi 
iltun, bir miktar gümüş 
ve yine mahdud sayıda 
bronz olarak dökülmüş
dür; 7,5 santim çapında 
ve 4 milim kalınlığında 
olan bu madalyonun bir 
yüzünde Fatih Sultan 
Mehmedin alçak kabart
ma profil bir büstü ile 
etrafında yine kabart-

Rumeli Hisarının ı·estorasiyon hatırası madalyonu 
(Resim: Behçet Caııtok) 
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Saruca Paşa Kulesinde Fatih Sultan Mehmed Odası 

nan müze, eski asırlara aid Türk 
top, tüfenk, kılıç, ok, yay, kalkan, 
miğfer, bayrak, kale anahtaları 

gibi askerliğe aid hatıralarımızı 

ihtiva etmektedir. Saruca Paşa 

kulesinin zemin katına girildiği 

vakit, soldaki küçük odada, eski 
bayraklar arasında Fatih Sultan 
Mehmedin bir kılıcı teşhire kon
muşdur. Bundan sonra 'kulenin 
zemin kısmına girildiği \1akit ·sağ
lı sollu duvar kısımlarında Hüner
nameden 1,49 x 2,42 metre ölçü
sünde büyütülmüş, birisi Fatih 
Sultan Mehmedin Belgrad muha
sarasını gösteren minyatürle, İs
tanbula girdiği gün _Atmeydanın
da, Bizanslıların inandığı bir efsa
neye karşı koymak üzere Yılanlı 
Sütuna . (zamanımızın Burmalı 

Sütunu) gürz atışını gösteren di
ğer bir minyatür yer almaktadır. 
Bu katta mevcud üç büyük niş 
içinde XV. asra aid kılıçlar, oklar, 
yaylar; miğferler teşhire konmuş-

(Resim: Hayat Mecmuasından B, Cantok eli ile) dur. 
devre aid olan bu gibi mübarek hatıralar pek 
az olduğu için, Askeri Müzemizin koleksi
yonu zedelenecekdir; bu koleksiyonu bozma
yacak bir kaç parça şeydir denilse, Boğazke
sen kalesinin ziyaretcilerine bir fikir verme
yecekdir. Kale hem som taş yapı, hem de de
niz kenarındadır, müze adında ebediyete ya
kın bir devam manası vardır, ne konulursa 
konulsun, er veya geç çürümeğe, yok olmaya 
mahkumdur, bu güzel ve muazzam kalenin 
hiç bir yerinde bir askeri müze tesis oluna
maz, kaldı ki, yukarda da kaydetdiğimiz gi
bi, Boğazkesen kalesi, kendisini ziyaret eden
leri saatlerce oyalayacak bir binalar mecmu
asıdır; gelenlerin Saruca Paşa kulesinde bir 
parça eşya görmeye hiç ihtiyaçları yokdur. 
Boğazkesen kalesinde tez elden yapılacak şey, 
bu kalenin kendi yapı bünyesinde, planında 

.mevcud olup, son tamirine kadar harabesi 
duran ve son tamirde tamamen kaldırılan or
ta avlunun göbeğindeki. Fatih Sultan Meh
med Mescidinin ihyasıdır. 

Aşağıdaki satırları Topkapı Sarayı Mü
zesi yayınlarının 5 numaralı «Rumeli Hisarı» 
broşüründen alıyoruz: 

«Saruca Paşa kulesinde kurulmuş bulu-

«Soldaki küçük odaya, Belgrad muhasa
rasını gösteren bir harb planımızla, Belgrad 
kalesinin ve diğer kalelerimizin kilidleri ko
nulmuşdur. Bunun mukaabilindeki odada ise 
sadrazam Mehmed Paşanın kalkanı ile Çan
darlı Ali Paşanın serpuşu teşhir edilmişdir. 

«Kulenin dördüncü katındaki ocaklı oda, 
eski bir Türk odası şeklinde tefriş edilerek 
ziyaretcilerin istirahat yeri haline konmuş

dur. Bu odaya ve zemin katındaki küçük oda
lara, Fatihin bronzdan yapılmış kandilinin 
aslı ile benzerleri asılmışdır. 

«Saruca Paşa kulesinin diğer katları, ile
ride, Fatih devrine aid hatıraların teşhisine 

tahsis olunacakdır. 
«Esasen ahşab kısımları, zamanla çürü

müş bulunan, sahildeki Halil Paşa kulesinin 
içine, binanın yapısına halel vermeden, bir 
asansör yerleştirilmişdir. Bu suretle, ziyaret
cilerin kolayca kulenin üstüne çıkabilmeleri 

sağlanmışdır. 

«Rumeli Hisarının muhtelif yerlerine es
ki asırlara aid Türk topları konmuşdur. Asli 
vaziyetlerinde, toprak üzerine konulmuş olan 
büyük toplar, bugün muhafazalarını ve daha 
kolay tetkiklerini mümkün kilacak şekilde 
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beton ayaklar üzerine oturtularak teşhir 

edilmiştir. · 
«Tanzim edilmiş olan bağçede de ziya

retcilerin istirahatleri için yerler hazırlan-

mışdır». . 
32 sayfa olan bu boşrürün 9 sayfası me

tin, 23 sayfası resimdir. Boğazkesen kalesine 
aid resimlerden gayri şu resimler vardır: 

ı - Sancak aleminin üzerindeki kitabe
den Yavuz Sultan Selime aid olduğu anlaşı
lan ve 400 X 250 santim büyüklüğünde olan 
bir sancak. Güvez zemin üzerine sırma ile 
Zülfikar resimli ve surei Fetih yazılıdır; 

Topkapu Sarayı Müzesi silah seksiyonu. 
2 - XV. asır türk silahları; Askeri Mü

ze. 
3 - XV. asır türk işi miğfer; Topkapu 

Sarayı Müzesi silah seksiyonu. 
4 - Fatihin toplarından birinin maketi 

(Askeri Müzeden alınan bu maketin aslı Sul
tan Aziz tarafından ingiltereye hediye edil
miş, halen Londra kalesindedir). 

5 -· XV. asır türk işi migfer; Topkapu 
sarayı silah seksiyonu. 

6 - XV. asır türk işi zıhr gömlek; T. S. 
silah seksiyonu 

7 - Gümüş kakmalı iki kolçak; T. S. 
silah· seksiyonu. 

8-XV. asır türk işi iki kılıç; T. S. silah 
seksiyonu. · 

9 - idman topuzu; T. S. silah seksiyonu. 
10 - Fatih devri vezirlerinden Mehmed 

Paşanın kalkanı. 

11 - XVI. asır türk işi söğüd dalından 

örme nakışlı kalkan. 
12 - (Yukarıda bahsedilen Hünername-

den alınmış iki minyatürün foto kopisi). 
13 · - Türk yayları 
14 - Çandarli Ali Paşanın serpuşu 
15 - Kanunu S'ijleyman devri at başlığı 
16 _: Yıldırım 13ayazıdın kolçağı 
17 - İstanbul un -muhasarasında Halici 

kapatmak için kullanıldığı sanılan bizans 
zinciri; Askeri Müzeden. 

Bu broşüre konulan bu resimlerin bu 
müzeye. konulan eşya olduğuna dair aydın 
bir kayıd yokdur. 

Boğazkesen kalesinin aslaa bir müze 
olamayacağını, kesin olarak tekrar kayd 
ederiz. 

BOOAZKESEN TULUMBA . SANDIÖI, 
BOÖAZKESENL1LER - Tophane ile Be-

yoğlu arasında bu adı taşıyan semtin mahal
le yangın tulumbası sandığı, ve bu sandığın 
uşakları, omuzdaşları (B.: Tulumbacılık, Tu
lumbacılar); koğuşlarının yeri tesbit edile
medi. Yetişib büyüdükleri, yahud genç yaş
da gelib de yerleşdikleri Tophane muhitinin 
icabı (B.: Tophane), boğazkesenliler, tulum
bacılar arasında aşırı haşarılık ve haytalık 
ile ve kabadayılık taslamakla tanınmışlardı; 

· İkinci Abdülhamid devrinin namlı hafiyele
rinden Fehim Paşa, boğazkesenlilerin hamisi 
geçinir, onlarda bu bednam paşaları ile öğü
nürlerdi. Ahmed Rasim «Muharrir bu ya .. » 

adındaki eserinde «Evvelki yıl başılar» ser
levhalı bendde, · ki üstadın anonim sesleri 
zabt eden güzel yazılarından biridir, şu sa
tırlar okunur: 

«Kırık, kirpık bir keman.. tıs tıs bir 
ud.. akordu bozulmuş bir laterna.. bam teli 
gevşemiş bir kitara .. bunların arasında sağ

naklı bir nara: 
- Yaşasın Fehim Paşa köleleri! ... mü-

teakiben: . 
- Hay! .. hay!.. hay!. .. · Bize derler Bo

ğazkesenli! ... ». 

Üsküdarlı halk şairi Vasıf Hoca merhum 
bize tevdi ettiği baha biçilmez hatıra ve 
notları arasında, koğuşun yerini gösterme
den, boğazkesenlilerden beş tulumbacının 

. koğuşlarında tertib ettikleri içkili bir eğlen
celerini oldukça tafsilatı ile anlatıyor: 

«Haddehane sibyanı bulunduğum za-
. manlardı, on beş on altı yaşlarında idim: va
tanım üsküdarın medarı iftiharı evladlarm
dan ve Tophane ketebesinden merhum Aşık 
Razi ki o zamanlar ele avuca sığmaz haşarı 
bir nevcivan- idi, bir cuma gecesi mi, yoksa 
bir cülusu hümayun donanması gecesi mi 
pek hatırımda kalmadı, beni alıp Boğazke

senlilerin koğuşuna bir içki alemine götürdü; 
ve beni, reisleri olan Zafir Reis adında gaa
yet esmer, iri kemikli, kıvır kıvır kara bı
yıklı sırım gibi bir adama: - Destancı Vasıf 

Efendidir!. diye takdim etti. O devirde, o 
baydan adamlar yaşa bakmazlar, ben.im gibi 
çocuk sayılacak yaşda da olsa okumuşa, mek
tebliye, şaire, hele destan, mani, semai, koş
ma düzenlere f_evkalade · hürmet ederlerdi. 
Bu Zafir Reis hindli idi; ne iş yapardı bil
miyorum, ama zan. ederim ki meşhur Bora
zan Tevfik'in am:ıcası idi. 

«İşret sofrası başında beş tulumbacı idi-
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ler, Razi ile ben geldiğimizde yedi kişi ol
duk; Razinin davetini kabulume sebeb, bana, 
hiç bir yerde göremeyeceğim bir köçek, ale
mi seyredeceğimizi söylemesi idi. İstanbtilun 
dillere destan olmuş köçeklerinin artık son 
nesilleri idi. 

«Adalı şalvarlarının ağları yerde suru
nür; iki rum oğlanı geldi ki kendilerine mah
sus bir yürüyüş ile adım atarken, salvar ağı 
bir sağa bir sola topukları~ıı döverdi; siyah 
bez şalvarlar, üstünde beyaz· pamuk kuşak, 
beyaz, yaka v,e kol ağızları ipek işlemeli min- -
tanlar, çaprast siyah kadife ·yelekler. İkisi de 
onbeşer yaşlarında meleklerden farksız gü
zellikde idi, ki bu adalı köçek oğlanlara «tav
şan» denilirdi; saçları da kız gibi uzun, omuz
larından aşağı dökülmüşdü; başlarında papas 
serpuşu gibi bir acaib külah vardı. İki köçek 
oğlanın yanında, birinin elinde kitara, birin
de lavta, birinde de · kemençe_ ve def üç rum 
çalgıcı geldi, onlar da otuz ile kırk arası, 

kara pos bıyıklı ve vechen güzel adamlardı, 
onlar da adalı şalvarı ·giymişlerdi; köçek oğ
lanlardan birinin adı Nikoli, birinin de Pavli 
idi. Meclise selam verdil~r, Zafir Reisin eli
ni öptüler. Tulumbacılar üç çalgıcıya ayrı 

sofra hazırlamış, iki köçeği saki olarak ken
di sofraları başına oturttular. Sofra, küçük, 
bodur iskemle üstüne konmuş koca bir sini, 
biz etrafında bağdaş kurup oturmuşuz. 

«Köçeklere hoş geldiniz manasına birer 
dolu rakı verildi. Tulumbacı sofrası ama, üs
tünde meze olarak ala siyah . rus havyarına 
varınca neler yok ki, 

«Raksa kalkdıklarında ayaklarından yu
murta ökçeli yemenileirni attılar, ve yalın 
ayak, evvela, kitara ile bir rum oyunu oyna
dılar, hayran oldum, öyle oynak bir hava ki, 
gam deryasında olana dahi bir başka halet 
verir. Sonra soyundular, o uzun paçalı, uzun 
ağlı siyah şalvarların içinden yarı şeffaf, bi
ri gülpembe, öbürü süt mavi köçek şalvarla
rı ile, karabulut ardından birer ay parçası 
gibi doğdular; mintanlar çıkdı, kadife yelek 
çıplak ten Ustüne giyildi, kara papas külah
ları atıldı, biri bir al fes giydi, öbürü, de ba
şına incili bir puşu sardı. Lavta ile kemençe 
ile, defle nasıl oynadılar, nasıl oynadılar, as
laa tarif edilmez. Oğlanların ikisi de, onbe
şer yaşında ama, en az 1,6~ boyunca, tığ gi
bi vücud, çalak ayaklar, uçma, dönme, .pe
rende, kırılma; sür'atin ardından nazar ye-

tişemiyor. 

«Bir saat kadar kaldık. Tulumbacılar iyi
ce sarhoş oldular, Zafir Reis bize: 

- Haydi çocuklar, siz evlerinize gidin, 
meclisimizin bundan sonraki faslı sizin kari-. 
niz değildir!.. dedi. 

«Razı ile birlikde koğuşdan çıkdık. İşte 
efendim bir tulumbacı koğuşu deyüp geçme
melidir, içinde hazan böyle mira.ne alemler 
olur. Benim aklım koğuşda kaldı. 

«Üzerimde tersane forması olmadığı için · 
Tophanede bir kahvehaneye girib · oturduk. 
Razi sarhoşca idi, ben ağzıma içki koymamı
şim, Hüdaya hamd ederim, sekri hali sadece 
cemal seyrinde buldum, yüz yaşına merdiven 
dayadım. 

«'Biz o kahveye oturduk oturmadık, gör
duk ki mahud rum çalgıcılar da önümüzden 
rumca konuşarak geçip gittiler. Raziyi'ye:
Ya köçekler ne oldu?·. diye sordum. Razi 
merhum güldü:- Ayol, Zafir Reis bize ne 
için yol verdi anlamadın mı? dedi. Toyluk~ 
dan yeni yeni sıyrılacakdım». 

BOGÇA - (B.: Bohça); 
BOC-ÇA - Halk ağzında, ve halen yazı 

dilimizde de «Bohça» şeklinde telaffuz edilir 
ve yazılır; «Boğmak» kökünden isim; Lehçei 
Osmani: «uçları bir yere getirilmiş sargı», 
Büyük Türk Lugatı: «dört tarafından sarılıp 
bağlanmış eşya; ufak ve elde, koltukda gö
türülen bağ ve denk; hediye verilecek eşya
yı sardıkları müzeyyen örtü» diyor. 

Mehmed Zeki Pakalın «Osmanlı Tarih 
· Deyimleri ve Terimleri» adlı eserinde şunla
rı yazıyor: 

«Basmadan ve sair -kumaşdan değirmi 

olarak yapılıp içine eşya -konulan büyücek 
sargı. İçine çamaşır ve sair eşya konulup 
dört ucu bir yere getirilir, karşılık uçlar dü
ğümlenerek böylece iki düğümle bağlanır. 

Boğçalaı:. yapıldıkları kumaşa ve içlerine ko
nulan şeyler ile gördükleri hizmete göre ad 
alırlardı: Şal Boğça, Ahmetliye Boğça, Bas
ma Boğça, Yazma Boğça, Parçalı Boğça; 

Mendil Boğçası, Çamaşır Boğçası, Esvab Boğ
çası, Hamam Boğçası gibi. Boğçaların ağır 

kumaşdan olması zenginlik alameti idi; yüz-
. leri kumaş olan boğçaların içleri astarlı olur
du. Küçük kız çocukları dikiş dikmeyi, kır
pıntı kumaşlardan «Parçalı Boğça» dikmekle 
öğrenirlerdi. Vaktiyle türk evlerinde, kuma
şa taalluk eden bütün eşya (dikilmiş, dikil-
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memiş) kendilerine mahsus boğçalar içinde 
muhafazaya olunur, (sanduklara boğçaları 

içinde yerleştirilir idi; sandıklar da çamaşır 
sandığı, ,esvab sandığı, çeyiz sandığı, öteberi 
sandığı gibi isimler alır) -idi (B.: Sandık). 

«Eski devirlerde hediye olarak gönderi
len kumaş, çuha, iç çamaşırı ve emsali şey
ler,e de, (sargılarına nisbetle) boğça denilirdi. 

«Vaktiyle evlenen kızlar, kayınbaba, ka
yın ana, kayın ve görümce gibi vardıkları 

erkeğin yakınlarına (içlerini giyim eşyası 

ile donatarak) birer boğça gönderirlerdi. Boğ
çayı alanlar da bu hediyenin altında kalma
yup mukaabele ederlerdi. 

«Eski zamanlarda elinde boğça olmak
sızın sokağa çıkan bir kadını yeniçeriler 
havai meşrebdir diye kaldırırlardı, onun için 
namuslu kadının ya elinde boğçası, ya kuca
ğında çocuğu olurdu. (Biz ki geçmiş asırların · 
zabıta vak'aları üzerinde, bu ansiklopediye 
kendine has simayı verebilmek için bilhas
sa uğraşmışızdır, ·tarih kaynaklarımızda M. 
Z. Pakalının bu kesin ifadesini teyid eder tek 
vak'aya rastlamadık, hele boğça kaydını hiç 
görmedik; ist. An). 

«Alış veriş için çarşıya giden kadının da 
mutlaka bir boğçası bulunurdu. Çünkü o va
kitlerde elbiselik kumaş satanlar, satdıkları 

kumaşı kağıda sarmazlardı; kadın koynuna 
sokduğu boğçasını çıkarır, aldığı şeyleri içine 
yerleştirirdi» (M. Z. Pakalın). 

Merhum Nureddin Rüşdi Büngül «Eski 
Eserler Ansiklopedisi» adındaki eserinin Boğ
ça maddesinde şu satırları yazıyor: 

«Türlü türlü nam alan boğçalarımızın da 
ağır kumaşdan yapılanları, v,e bilhassa bun
ların içinde «pesend» ve «suzeni» tepebaşı 

işlemelileri' 100 liraya kadar eder (1939 daki 
bedesten piyasası fiatı) ; vasat derecede olan
ları 15-20 liraya kadar alınıp satılır; «kırk 

pare» denilen parça boğçaları da vardır» (N. 
-R. Büngül). 

Milli kütüphanemize bir eser verecek ka
dar mesleğine aşina düşkün bir antikacının, 
kendi başına büyük maddi kıymet ve üstün 
sanat değeri taşıyan inci ve som altın veya 
gümuş sırma işlemeli ağır boğçalardan hiç 
.bahsetmemi garibdir. 1922 de İstanbullu ki
bar bir ailenin Konyada düşdüğü bir sıkıntı 
anında al atlas üzerine altın sırma ve inci 
işlemesi bir güvey çamaşırı boğçası 200 altına 
satılmışdır. 

BOĞÇA 

Eski . İstanbul konaklarında, yılda iki 
bayram, ayvaza, külhancıya, seyise varınca 
istisnasız bütün bendegana, mevkilerine gö
re, kavuğa sarılacak dülbendden, iç donuna, 
çorabına varınca bir.er çamaşır boğçası dona
tılıp verilirdi. 

Yine eski konaklarda, evin oğlu okuma 
çağına basıb da bir hoca tutulduğunda, 

«elif» diyerek ilk dersini aldığı gün hoca 
efendiye de alasından bir çamaşır boğçası he
diye edilirdi. 

Hediye boğçası üzerine güzel bir fıkra
dır: 

İkinci Sultan Mahmud devri şöhretlerin
den gümrükcü Dağlı Bolpaça Ahmed Ağa 
Beylerbeyinde sarayı hümayun civ~rında bü
yükce bir yalı yapdırmış, bu yalı her neden
se devrin seçkin ulemasınden ve sözünü sa
kınmaz simalarından şair Keçecizade · İzzet 
Mollanın sinirine dokunurmuş, fırsat düş

dükçe: «Herif saray gibi yalı yapdırdı!..» der 
imiş. Bu söz Bolpaça Ahmed Ağanın kulağı
na gitmiş: «Bu adam beni diline doladı, başı
ma bir felaket getirecek» diye korku ve telaşa 
düşmüş; mollanın hatırını hoş idüp dilini 
tutmak için bir yolunu bulmuş, İzzet Molla
yı yalısına davet etmiş. Beylerbeyindeki ya
lıya kayıkla gelen İzzet Molla fevkalade hür
metle karşılanmış, hatta Ahmed Ağa bizzat 
kapudan karşılamış; döner iken de ayni hür
metle uğurlanmış; kayığa bindiğinde o zama
nın ad.et ve an'anesince, önüne bir de hediye 
boğçası koymuşlar. Kayık Bolpaçanın yalısı 

rıhtımından ayrılıp açılacağı sıra bir yalıya, 
bir de önündeki boğçaya bakan İzzet Molla 
Bol paçanın kahyasına: 

- Boğça hoş, yolunda; fakat yalı ağaya 
yine büyük, yine büyük! .. demiş. 

Son yeniçerilerden halk şairi ve Çardak 
kolluğu çolbacısı Galatalı Hüseyin Ağa Def
terhane katiblerinden Osman Bey adında bir 
nevcivan şanında yazdığı 70 kıt'alık uzun 
bir destanın 8, 9 ve 10 uncu kıtalarında, Di
vanı Hümayun kalemi katiblerinden Vasfi 
Bey adında genç ve çok zengin bir zatın gü
zel Osman Beye gönderdiği hediye hamam 
boğçasını ve içindekileri şöyle tarif ediyor: 

Donandı sırmalı hamam boğçası 
Ta.ki hoşnud kala o nur parçası 
Som sırma _tumanın uçkur parçası 
Na.linler abanoz alton nalçası 



BOĞÇA BAHA - 2938 - İSTANBUL 

Bürümcük gömleği ipek peştemal 
İncili havlular çevre destimal 
ince narin bele hem lıi.hul'i şal 
Çorabadek unutmadı bir hilal 

Hem dahi ınunakkaş kebir aıtun tas 
Çıkma akçesi var kisesi atlas 
Hizmetine iki neveivaıı kavas 
Alkış etsüıı hamamdaki eünıle nas 

Büyük hiciv şairi - Süruri de kendi şiir-

lerini şöyle hicvediyor: 
Boğça ittim eş'arımı kalayi gibi 
Sftki Tiryakiye vardıkda lıarac etsem gerek. 

BOÖÇA BAHA - Tanzimatdan evvelki 
devirde, valilerin ve taşradaki sair büyük 
memurların İstanbuldaki devlet ricaline, 
bunların arasında da, bilhassa himayeleri sa
yesinde memuriyet aldıkları zatlere gönder
dikleri ve bir nevi rüşvet olan paranın adı. 

Bu deyim de açık olarak göstermektedir, 
daha önceleri, bu rüşvet, hediye adı altında 
kıymetli bazı eşya, kumaşlar, kürkler, kilim
ler, halılar, seccadelerden ibaret olurdu, yol
lanır iken de boğçalara sarıldığı için zarfına 
nisbetle «Boğça» denilirdi; devletliler nakdi 
eşyaya tercih eder olduğunda, faraza mazul 
iken bir valiliğe tayin edilen kimse, kimle
re, ne kıymetde boğçalar göndermesi gere
kiyorsa, o boğçaların değerinde para yol
lamaya başladılar, bu rüşvete de «Boğ
ça baha», «Boğçanın tutarı, parası, nakid de
ğeri» denildi. Unutmamalıdır ki o devird~ bu 
hediye -rüşv.etler de vazifeyi süistimal sayıl
maz, gönderenin vecibesi bilinirdi. 

Bibl.: M. Zeki Pakalın, Osmanlı Tarih De
yimleri ve Terimleri. 

BOĞÇACI - İstanbulun eski mahalle 
hayatında bir tip; orta halli, kapusunda bir 
uşak tutub bestelemeyen ailelerin harem ta
kımı çarşı hamamına gideceği zaman, hamam 
boğçalrını, küçük bir ücret karşılığı, mahal
lenin fakir çocuklarından bir oğlanın kultu
ğuna verip taşıtırlardı; bu çocuğa da «Boğça
cı» denilirdi; umumiyetle 13-17 yaş arası oğ
lanlardı. Her evin belli bir çocuğu; bir nevi 
hammallık olan boğçacılığı iş edinmiş bu ço
cukların da mahallesinde belli üç beş kapu
su vardı; mesela: 

- Yarın hamama gideceğiz, bizim boğ
çacı Aliye haber vermeli de erkenden gelsin. 

- Bizim boğçacı Alinin bıyıkları iyice 
terlemiş, yerine başka bir oğlan peylemeli ... 

Denilirdi; bir fakir dul kadın da küçük 
oğlundan bahsederken: 

- Sabahları boğçacılık yapıyor, iki üç 
kapusu var, hamdolsun eli ekmek . tutmaya 
başladı. .. 

- Aliyi mısırçarşılı Hacı Efendi yanına 
çıkar aldı, artık gelemeyecek, başka bir boğ
çayı peyleyin ... 

Der idi. 
Bıyıkları terleyen bir boğçacı çocuk bir 

dükkana yahud .bir sanata çırak olarak gire
mez ise çarşı boyunda köftecilikden başlar, 

giderek arkalıklı hammal olurdu. Bazan, 
har.emin boğçacılığını daha küçük bir çocuğa 
bırakır, fakat kapusunu büsbütün de terket
mez, hanımların yerine Ağanın, Efendinin 
hamam boğçasını taşırdı; fakat serpilip büyü
yen erkek çocuğu boğçacılık beslemeyeceği 

için, vücud yapısının hakkı mecburen ham
mal olurdu; boğçacılık hemen daima 17 yaşı
na kadar oğlanların işi olarak ka1mışdır diye
biliriz. 

Konak kapularındaki uşaklardan biri de 
selamlık halkının boğçalarını hamama götür
mekle vazifelendirilir, o uşaklara da konak
da «boğçacı» denilirdi; burada konak hamam
larının ekseriye bir harem hamamı olduğunu 
hatırlamak lazımdır. 

R. E. Koçunun olmuş bir vak'ayı tevsi 
ederek yazdığı ve Cumhuriyet Gazetesinde 
«Forsa Halil» adı ile neşredilmiş tarihi bir 
romanında (B.: Halil, Forsa) şu satırları oku
yoruz: 

«Gülyağcının Zübeyde Hanım konak ha
mamının külhan kapusunu kapatmış, haftada 
bir gün, sabahın en erken saatlerinde, kona
ğın hemen yakınındaki Vefa Hamamına gidi
yordu; yanına iki yaşlı halayğını alıyor, boğ
çaları da arnavud kapucunun tığ gibi torun
larından biri taşıyordu. Oğlanlar hanımı ha
mama getirdiklerinde, kendileri de erkekler 
kısmına girer, kimse ile konuşmadan yıkanır, 
çıkarlardı: .. ». 

BOĞÇACI KADINLAR - Elbiselik, ça
maşırlık kumaş, baş örtüsü dülbend ve grep 
ve çeşidli kadın eşyası ile yatak ve yorgan 
çarşafları ve yorgan yüzü gibi şeyleri, boğça 
halinde sırtlanıp taşınabilecek küçük denk
lerle ev ev gezdirip satan kadınlar (Büyük 
Türk Lugatı). 

İstanbulun büyük evladlamidan rahmet
li Sermed Muhtar Alus bu ansiklopediye 
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verdiği notlarda yakın geçmişin boğçacı ka
dinlannı şöyle anlatıyor: 

«İki çeşid idiler: Boğçacı kadın, boğçacı 
madama 

«Boğçacı kadın müslüman . . . Bir kısmı 
Rumeli muhaciri bir kısm1 da kıtbii müs
lime .. Başında, omuzlarından pelerin gibi aşa
ğıya sarkmış patiska baş örtüsü; sırtında yel
dirme, koltuğunun altında tıkız bir boğça, 
ayaklarında el örgüsü beyaz yün çorablar, 
yaşları 40 ile 60 arasında .. 

«Ekser ikisi üçü birlikde, İstanbul içinin, 
sayfiyelerin sokaklarında dolaşırlar. 

- Çözmeler! .. dokumalar!.. Şile bezleri! .. 
Bursa malları! .. diye gevrek gevrek bağırtı

yı basarlar .. 
«Muayyen müşterileri var. Kapuyu çalıp 

taşlığa girer girmez, yer malta, mermer, çini 
her neyle döşeli olursa olsun, derhal yere 
bağdaş kurup baş örtülerini enseye indirir
ler. İlk lafl_arı maşraba ile su istemek; ilk 
işleri de, su etirilince, avucu tepeye basdırıp, 
ayakda iseler çömelip lıkır likır dikmek. 

«Bir az soluk aldıkdan sonra boğça açı
lır; içinde şunlar vardır: çözme, dokuma, Şi
le bezi, Bursanın hamam takımı havlusu, bü
rümcüğü; uçları sarma işlemeli çevre, hesab 
işli uçkur. mendil, taharet bezleri.. 

«Ev halkı, büyüğünden küçüğüne, Çankı
rılı ahretliğine kadar etrafına üşüşür. Bjrer 
birer boğçadan çıkarılanlar sıra ile elden ele 
alınır; aydınlığa tutularak, gerilerek atkıları, 
örgüleri sayılır; hamam takımının sırma işle
m_esinin sim olup olmadığı münakaşa edilir; 
taharet bezinin kenarındaki sıçan dişinin in
celiği kalınlığı gözden geçirilir. 

«Zavallı Boğçacı kadınların bahtları mı 

kıt, nasibleri mi bereketsizdi neydi, bu kadar 
muayeneye, patırdıya rağmen bir kuruşa bir 
bardak altı bile alınmaz; hiç bir şey satama
dan, soriıurta somurta kapudan çıkarlardı. 

«Boğçacı Madarriaya gelince: başlı başına 
bir tip idi. Hepsi Avusturya yahudisi. Türkçe
yi, hatta ana dillerini gaga gaga konuşurlar. 
Bunların yaşı da 40 ile 50 arasında. Başların
da has_ırdan bir siyah şapka, üstünde gerdana 
kadar siyah tül; arkada yine siyah iken nef
tiye çalmış tayyör. Elde siyah tireden yarım 
eldiven, bilekd-e çanta, belden aşağı uzun 
etek ayaklarda 45 numara iskarpinler. _ 

«Hemen -hepsi de ablak çehreli, yahni 
yanak, çilli, sarı boyalı saçlı, güneşden yan-

mamak için kat kat puduralı. Serçe parmak
larında da karga gagası gibi kirden kap kara 
bir tırnak. Onda sekizi de etli butlu, duba 
gibi. 

«Önde madama, beş on adım peşinde 
gene irisi, müheykel, eller ayaklar iri kıyım 
semerli bir hammal, semerin üstünde yelken 
bezine sarılı iki kallavi boğça, bir de bavul. 

«Hammal da tip. Kürd olmayacakdır .. 
uysal, toy Anadolu uşağı, köyünde nişanlısı 
karısı var ama istanbulda bekar hanında üç 
beş hemşehrisi ile aynı odada mihman bekar 
uşağı.. Meziyetlerinin başında ketumiyeti.. 
yası 17-19. Yirminin üstünde ise madamın 
üç dört yıllık emekdarı, senli benlisidir. Gü
nahı boyuna, kafasını kesseler söylemez ama 
«paranın yüzü sıcak» diyerek karının koy
nuna girer yatar. Kokona ona daima: 

- Ahmed, buğda (burada) gel!. Mehmed, 
sen bağçede o tuğ (otur) ! .. Hasan, karnın su 
isteyoğ (su istermisin, susadın mı)? yollu hi
tabda. 

«Madamaların İstanbulda yüksek famil
yalardan bilmediği, tanımadığı yokdu. Kibar 
semtlerde, yazlık köşkler ve yalılar civarında 
mekik dokurlar idi. Devamlı müşterileri var
dı. Babasının evi gibi sellemeüsselam konak
lara, köşkler,e, yalılara dalarlar. kapudan içeri 
girip boğçaları alt katdaki taşlığa teşıtırlar. 

Öyle de güçlü 
kuvvetli idiler ki 
boğçanın en irisi
ni, 30-40 okka ge
lenini kavrar kav
ramaz, ~apudaki 
Ahmedinin, Meh
medinin, Hasanı
ıın sırtından, san
ki kuş tüyü yas
dıkmış gibi yan
daki pembe oda
ya atıverirlerdi. 

«Madama oda
da soluk alınca 

altına bir sandal
ya çeker; el çan
tasından yelpaze
yi çıkarır, bazıla
rında yelpaze de 
yeni moda, yaylı, 
düğmesine basın

ca vantilatör gibi 
Boğçalı Kadın tipi 

(Resim: S. Muhtar Alus) 
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fırıl fırıl dönen nev'inden. 
«Sandalyaya çöker çökmez kalfalardan su 

ister; fakat hemen içmez, çünkü kan ter için
dedir. Buluzunun yakasını açar, göğsünü, kol" 
tuk altlarını havalandırır. Beslemenin getir
diği bardağı inceden inceye tedkik eder. Ken
dine, frenkçe bilenlerin de hiç anlamadığı jar
gonca, yani ana yurduna has, almanca, çekçe, 
lehçe karışık, bozuk bir dille bir kaç söz mı
rıldandıkdan sonra (su tortulu, yahud barda
ğun kenarı yağlı!) diye besleme kızdan tekrar 
su ister. 

«Bu boğçacıların etrafına da büyük küçük 
herkes toplanırdı. Boğçadakileri sayalım: En 
irisinde, Avrupa yünlüleri, şayak eteklikler, 
kazmir ceketlikler, Ortancasında: Saten dö 
Liyonlar, Krep dö şinler, taftalar, yani çarşaf, 
yeldirme, maşlah yapılacak ipeklilerle 
bluzlara, fistanlara,ıvır zıvırlarına yaraya
cak fularlar, gazlar, tüller. Bavulda da krem, 
diş tozu, taşlı tarak, kolonya, lavanta, düzgün, 
pudra, allık, kozmatik, saçlarda alın bombe
sinin altına sokulacak pompon, renkli taşlar
dan, mercandan kolye, küpe, yüzük, iğne ... 

«Madam o gaga dili ile bir bülbüldür. Bil
mediği, sarf etmediği türkçe kelime yoktur: 
«Nasıl diyoglar alaturka ekspresyon ben bil
miyog» dediği aslaa vaki değildir. 

« üstelik, sanki İstanbul kazan, o kepçe
Büyük şehrin her tarafını karıştırmış, didikle
miş, her konağın iç yüzüne agah olmuşdur. 

Onun başka marifetleri de çok, neler sağlık 

Boşçacı Kadın 

vermez: gelinlik kızlara koca, evlenecek deli
kanlılara kız, evli barklı ve hanımı hastalıklı 
beylere taze dul, sinir hastalıklılara doktor; 
romatizmalılara ilaç, zaif nahiflere yıllanmış 
eski şarap, Büyük adada tebdili havalık köşk, 
Boğaziçi hasreti çekenlere Büyükderede yalı, 
başına birden devlet kuşu konuvermiş de at 
araba tedarikine niyetlenenlere yeni ölmüş 
küberadan birinin bir çift beygirini, faytonu
nu, kupasını sağlık verir, hatta araya girer, 
kendi kesesini de şenlendirirdi. 

«Zemin ve zamanı müsaid bulur, karşısın-
. dakini de teşne görürse, hemen kulağa eğilip 
neş'eli sözler de fısıldar; açıkcası muhabbet 
meyaneciliği, muhabere memurluğu etmek
den de geri kalmazdı» (S. M. Alus). 

Yine ayni kıymetli yazar, bize tevdi ettiği 
diğer bir notunda, boğçacı kadınlar için şun
ları yazıyor: 

«Getirdikleri Şile bezlerinin rağbetlileti 

çol~du, paşalara beylere helali gömlek onlar
dan yapılırdı. Yazma yemenileri evin emekda
rı dadılar, bacılar, mendilleri ağalar, uşaklar; 
yorgan yüzlerini de yazın hafif oluyor diye 
ev sahibleri kapışırdı. Alafranga mizac aile
ler bu ekserisi Rumelili, İstanbul civarındaki 
köylerde 93 harbinde muhaceret etmiş yer
leşmiş boğçacı kadınlara yüz vermez, evden 
içeri sokmaz: - istemez.. istemez!. lüzumu 
yok! .. diye pencereden düdük gibi öter, mu
hacirceğizler de ağzı açıp gözü yumarlardı. 

«Alafranga mizac olanların makbulü · boğ-
. çacı madamalar. Daha kapudan 
gırınce ağalarla merhabalaşır, 

hamİnalını harem bölüğünün dış 
taş merdiveni başında · bırakır; 

« Vay madamcığım, sen misin? .. 
buyur bakalım!" larla karşılanır. 
Sigara, kahve, şerbet sunulur. 
«Yeni yeni nelerin var? .. » diye so
rarlar. 

«Madamın hatırı büyük.. her- . 
kes bir şey alır, boş döndürmez
ler. Fazla pazarlığa da girişmezler, 
zira madama kaç yıllık tanıdıkla
rı, kendilerini hiç aldatır mı? Hal
buki öyle kazıkcı idiler ki beş ku
ruşluk malı iki mislinden aşağı 

satmazlardı. 

(Karikatürist Sahih'in Tarihden Çizgiler albomun'daıı) 

«Cıgarayı da. tellendirdi mi de
di kodu onda: Filanca konağın be
yi gizlice bir odalık alıp kahya-
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!lın evine yerleşdirmiş, yakında evlenecek; 
oğlu küçük beyin de Kondordiyada bir 
aktrisi sevdiği herkesin ağzında ımış, ya 
damad bey, onun da bir rum metresi varmış, 
Tarlabaşında mı, Tatavlada mı ne? Falancala
rın hanımefendinin çingeneliğini sormayın, 

on para üstüne titrer, ya kızı, Allahın budala
sı, hem de hastalıklı, sıska gelinleri de tilki, 
çok bilmiş, öyle olmasa sarhoş kocanın kah
rını çeker mi? Bilmem kimin küçük oğlu ile 
korte yapıyormuş, haksız mı? .. daha neler, ne
ler ... » (S. M. Alus). 

Sermed Muhtar Alusun boğçacı madama
lara yüklediği muhabbet meyaneciliğini boğ

, çacı kadınların içinden yapanların da çok, ve 
bu meyanecilerin de bilhassa kıbtii müslime
lerden olduğu muhakkakdır. 

Avusturyalı, çek yahudisi Boğçacı mada
maların tanzimatdan sonra türediğini tahmin 
ediyoruz. 1918 mütarekesinden sonra da orta
dan tamamen çekilmişlerdir. 

Daha önce bu işi ıİstanbulun · mOsevi ve 
rum kadınları tarafından yapıldığı söylenebi
lir ise de tarih kaynaklarımızda en küçü~ bir 
kayıd yokdur. Boğçacı müslüman kadınlar 
için de ayni şeyi söyliyebiliriz. 

Boğçacı kadınlar, hayli azalmış olmakla 
beraber hala görülürler; hele bazı sabahlar, 
sekizi onu bir arada, içlerinde tazeleri, karşı 
gözü yerinde, eli ayağı düzgün, cilveli, işvele
ri de olmak üzere bir kaafile halinde Haydar
paşadan gelen vapurdan çıkıp köprü üzerinde 
bir sahne teşkil ederler ki seyre, bir müddet 
seyr ede ede takibe değer. Kıyafet hiç değiş
memişcÜr: Başlarda beyaz namaz bezleri, sırt
larda siyah yeldirmeler, koyu kırmızı, koyu 
mavi, dallı çiçekli basma entarileri yaşlıları, 
hatta bazen tazeleri de rengarenk şalvarlı; 

yalnız ayaklarından yün çoraplar atılmışdır, 

kimi yalın ayak, kimi naylon çorablı, çorablı
lar da bir alameti farika halinde mutlaka 
mavi şosetli, topukları bila istisna yamulmuş 
iskarpinler. Ellerde kına, ağızlarda ciklet, 
hepsi yırtık, en körpesi dilberi pervasız, 

omurlarında yatak çarşafına sarılmış mal 
denkleri, ve bağıra bağıra konuşurlar, önde 
kösemenleri ile bir kadın sürüsüdür ki, ya 
hey. . 

Genç yaşda ölümü İstanbul basını için 
büyük kayıb olmuş Cemaleddin Bildik, öm
rü boyunca çalışdığı Akşam Gazetesine yaz

. dığı şehir hayatı röportajlarından birini bu 

boğçacı kadınlara tahsis etmişdir; aşağıdaki 

satırları da oradan alıyoruz: 
«Eskiden bohçacı kadınlar, kapı kapı do

laşarak entarilik kumaşlar, hamam keseleri, 
sabun bezleri, yün çorap, namaz baş örtü
leri, oyalı yemeniler, ibrişim veya ipekle 
örülmüş para keseleri, yatak ve yorgan yüz
leri ile çarşafları, yün kuşaklar, tel işlemeli 
terlikler, çevreler, çarşaflık, maşlahlık ku
maşlar satarlar ve bu işleri arasında bir de 
mühim vazife ile kendilerini mükellef tutar
lardı: Her gittikleri evde evlenecek çağda kız 
olup olmadığını anlamağa ve şayet varsa la
fı uzatarak kızın da bohça başına gelmesini 
temine çalışırlardı. Zaten o zamanın bohçacı 
kadını bir nevi teehhül vasıtası addedildiğin
den evlerin kızları da onlara gözükmekten 
kendilerini menedemezlerdi. Hatta, eski za
manın bohçacı kadınlarının evler arasında 

aşk mektupları getirip götürdükleri, evin bü
yükleri görmeden mektubu genç kızın eline 
tutuşturdukları da vaki idi. 

«Bohçacı kadınlar şimdide var; sırtların
da büyük bohçalar olduğu halde yine sabah
tan akşama kadar semt semt, sokak sokak, 
kapı kapı dolaşarak mal satmaktadırlar. Fa
kat şimdikilerin hem mesailerinde, he.m de 
sattıkları mal çeşidinde eskiy~ nazaran hayli 
değişiklik göze çarpmaktadır. 

«Evvelki gün bizim kapıyı çalan yaşlıca 
bir bohç~cı kadını içeriye alarak çeşitlerine 

baktım: Sadece dallı, çiçekli emprimeler, b-as
malar, yünlü kumaşlarla yatak yorgan çar
şafları vardı. Bana dert yanarak: 

- Bugün, dedi, 70 yaşındayım. Otuz, 
otuzbeş senedenberi bohçacılık yaparım. Fa
kat nerede o eski günlerin alışverişi. .. 

«-'- Hem de öyle bir durgunluk ki sabah
tan akşama kadar sokakları, kat kat apartı
man merdivenlerini arşınladığım halde gün-
1 ük nafakamı bile çıkaramıyorum. -

- Peki bu durgunluğun sebebi ne? 
- Ne olacak? Hemen her kadının-, hat-

ta genç kızın çarşıyı boylamasından; fellek 
fellek gezmesinden, dükkan dükkan dolaşma
sından ... Eskiden kadınlar, şimdiki gibi bir 
entarilik için dükkan dükkan dolaşır, tez
gahlarlarla çene mi yarıştırırdı! Hele_genç 
bir kız, sokağa çıkıp çarşıda pazarda gezme
si şöyle dursun, evinin penceresine bile zor 
sokulurdu . 

- Bugünkü kazancınızın, eskisinden az 



BOĞÇA HAMAM! - 2942 - İSTANBUL ------------------
olmasına bir sebep daha var galiba? dedim. 

Hayretle baktı: 
- Neymiş o bakayım? 
- Siz bilmiyor musunuz? 
«Gözlerini kısa: kısa, ağzından bir bakla 

almağa çalıştığımı anlamış olmanın manalı 

bakışlariyle: 

- Bilmiyorum, dedi. Söylesene baka
yım? 

- Tabii eskiden genç kızların evlenme
lerine de yardım ederdiniz. Şimdi ise ... 

«Gülerek sözümü kesti: 
- Bana bunu söyletmek istediğini anla

mıştım zaten ... Fenamı ederdik. Kızların ev
lerde kalıp kartlaşmalarını önler, tam çağ
larında ev bark sahibi olmalarını temin etmiş 
olurduk. 

-Kaç sene evveline kadar bu yolda me
sai sarfettiniz? 

- Cumhuriyetin ilanından sonra bu iş

ler durdu. O zamana kadar ufak tefek işler 
olurdu. He1e annemin zamanında, Allah sizi 
inandırsın, evimizi, bu yüzden yağı ile balı 
ile gül gibi geçindirir, para da arttırabilirdik. 

- Kaç kişiyi evlendirdiniz? 
- Ben ancak iki kızın evlenmesine vası-

ta_ oldum. Fakat annem, çoook!. .. 
- Annenizin mektup getirip götürdüğü

nü de bilir misiniz? 
- Bilirim tabii... Annemin vefatından 

az sonra kocam öldü. Bir daha evlenmedim 
ve annemin işini devam ettirdim. İşte o ·za
mandanberi de bohçacıyım ... 

- B~sınızdan hiç mi enteresan bir hadi
se geçmedi. 

- Ne demek o?» 
- Yani heyecanlı, güzel bir aşk macera-

sına vasıta olmadıniz mı? · 
- İşte Ük başladığımın ikinci senesinde 

çok güzel bir iş yaptım. Amma ne heyecanlı, 
ne heyecanlı idi. 

«Bohçacı ihtiyarı, boş çevirmek doğru ol
mıyacaktı. 3 metrelik bir basma parçasını 9 
liraya aldım. Eminim ki bu basmayi •piyasa
dan alsam ikişer liradan 6 lira edecekti» 
(Cemaleddin Bildik) 

Midhat Cemal Kuntay « Üç İstanbul» 
adındaki büyük romanına, ki bu eser son de
virlerde intişar etmiş son derecede dikkate 
değer, pek kıymetli bir cemiyet etüdüdür, 
bir boğçacı. kadın tipi alır. Bu boğçacı Hay
riye bir sevici akdındır. Her eve girip çıkan 

boğçacı kadınlar içinde bu cinsi sapık tipleri, 
S. M. Alus her neden ise belirtmemişdir. 

Kuntayın romanında, tapu müdürü Semih 
Efendinin kızı Melahat, arzusuna rağmen 

Dahiliyede şifre mümeyyizi Said Beyle ev~ 
lendil'ilir; Said bir iç güveyidir; aşağıdaki 

satırları romandan alıyoruz: 
«Melahat, kocası Saidin muntazam hen

dese hatları ile çerçeve gibi kucaklayan kol
larından sabah dar kaçdı, ve Senihanın (bu 
da bir sevici kadındır) çırpınmasını bilen 
kollarına atıldı. 

«Mela.batın yatak odasına, Said bir fela
ket gibi girmiş idi; kadın aşkları düşünülen 
bu yatak odasını bir erkek mahvediyordu. 

«Seniha, Melahat, bir· de sık gelen Boğ
çacı Hayriye birbirlerinde yüzüyor, uçuyor
lardı. Fakat bu saadet bir ay sürdü». 

BOc'¾ÇA HAMA.MI - (B.: Buğuluca Ha
,mam). 

BOODAN SARAYI - Bu tarihi yapı 
hakkında aşağıdaki satırları Türk Ansiklo
pedisinden alıyoruz: «Haliç Feneri ile Kara
gümrük arasındaki sahada olduğu bilinen ve 
Bağdan voyvodalarına tahsis edilmiş saray. 
Bugün, aslında eski bir Bizans kilisesi olan 
hususi şapelinden başka hiç bir şeyi kalma
mışdır. 

«Bağdan Sarayı Kaanuni Sultan Süley
man zamanında, muhtemelen eski bir Bizans 
manastırının arsası üzerine kurulmuş, 1784 
temmuzunda bu semti harab eden büyük bir 
yangında yanmış, ve bir daha yapılamamış

dır. Yalnız ismi, hala duran şapel harabesine 
geçerek zamanımıza kadar g~lmişdir. 

«Bizans devrindeki adı, ve hangi manas
tırın parçası olduğu kesin olarak bilinmeyen 
bu şapel, güney - kuzey yönüne uzanan, dı
şarı taşkın apsidli, iki katlı, dokuz metro ka
dar boyunda küçük bir binadır. A:sı1 ibadet 
y,erini teşkil eden ve üstü küçük bir kubbe 

. ile örtülü bulunan yukarı. katının, sarayın 

ikaametgah kısmı ile istibatda olduğu anlaşıl
maktadır. Bir türbe (krypta) olan alt katdaki 
mahzeninde 1918 yılına doğru ufak bir sondaj 
yapılarak burada üç lahid bulunmuş ise de, 

· bu kazının verdiği neticeler, kazıyı yapanlar
ca şimdiye kadar açıklanmamışdır» (Türk 
Ansiklopedisi; cild VII) . 

BOGOS (Kağızmalı) - Tarihi yazılariy
le tanınmış bir rahiptir. Patrik Zakarya Pis
kopos Kağızmanlı'nın. (171-9 - 1799) biraderi-
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nin oğludur. Doğduğu ve öldüğü tarihler ma
lum değildir. 

Tarafından zayılan mezkur Patriğin bi
yografyası 1900 sıralarında meydana çıkmış
tır. işbu· tercemei halde, tstanbul'un tarihini 
alakadar eden mevzulara da tesadüf edilmek

. tedir. Mesela, lO Ağustos 1789 da vuku bu
lan v,e 66 saat devam eden İstanbul'un en 
dehşetli yangınlarından biri tasvir edilmek
tedir. Bu yangında Samatyadaki Surp Ke
vork ve altı Rum kilisesi kül olmuştur. Bin
lerce ev ve binden fazla insan yanmıştır. Ra
hip Boğos'a göre, amcası Patrik Zakarya fela
ketzedelere maddi mühim yardımda bulun
muştur. 

1787 yılı Osmanlı - Rus ve Avusturya 
harpleri, keza ekalliyetlerden asker ve gü
müş toplanması hakkında Rahip Boğos tara
fından kaleme alınan kıymetli tarihi bir yazı
nın suretine bundan birkaç yıl önce mütevef
fa Toros Azatyan'ın evrakı meyanında tesa
düf etmiştik. 

Kevork Pamukciyan 

BOĞOS (Uskur) - Geçen asır sonların
da yaşamış dama oyunu şampiyonlarından; 

Kumpadan Bakırköyüne ka~ar uzanan Mar
mara kıyısı sakinlerinden olup semti kesin 
olarak tesbit edHemedi; ermeni asıllı bir ba
lıkçı - kayıkcıdır. Gencliğinde yaman bir yü
zücü imiş, kışın dahi ortalık çakıl çakıl 'buz 
tutmuş iken her sabah denize gireremiş. O 
zamanlar Marmara sahilindeki semtlerin de 
vapur iskeleleri vardı ve buralara liman va
purları işlerdi; Boğos on altı on yedi yaşla
rında bir genç iken Kumkapudan denize gi
rer, ta Yeşilköy (Ayastefanos) iskelesine ka
dar yandan çarklı (padl) vapurlarla yarışır 
ve, vapurları geçermiş, ayakdaşları arasında 

« Uskur» lakabını da bu münasebetle almış. 

Hayatı hakkında başka bilgi edinilemedi. 
Hüsnü Kınaylı 

BOĞOS (Zenne) - Şöhretli bir musiki
şinas ve müderrisidir. 1746 da üsküdar'da 
doğmuş ve 1826 da Hasköy'de vefat etmiştir. 
Çok tatlı ve içli bir sese malik olduğu için 
«zenne» tesmiye olunmuştur. 

Zenne Boğos, Üsküdar Surp Haç Kil_ise
sine mensup musikişinas rahip Apraham'ın 

(vefatı 1762 de) talebelerindendir. Bilahare 
Üsküdardan Hasköye naklolunmuştur. Bura
da bazı zengin Ermenilerin evinde hocalık 

yapmıştır. Zira ermeniceye derin vukufu ol-

duğu gibi yunanca ve biraz da latinceye de 
aşina imiş. Kendisine diakon derecesini tev
di eden Patrik Ohannes Piskopos Çamaşırcı
yan (1757 - 1817) onu papaz takdis etmeği de 
çok arzu etmişse de, merhum, şahsını bu 
mevkiye layık görmemiştir. (Bu zatin laka
bı hakkında muhterem K. Pamukciyan hüs
ni tefsirde bulunuyor. Bir kişinin Zenne la
kabını taşıması için bir orta oyunu takımına 
katılıb zenneye çıkması şarttır, veyahud ki 
tazelik çağında altın adı bakir yapan yollara 
sapmış olması gerekir. Zenne Boğus'un ken
disini ruhaniliğe layık görmemesi bizim bu 
işaretimizde, çok haklı olduğtmuzu gösterir; 
İstanbul Ansiklopedisi Sekreterliği). 

Zenne Boğos, Zincirli Hanım üst katın
daki odasında da cismani ve ruhani talebele
rine musiki ve lisan dersleri vermiştir. Bun
lar meyanında ünlü, müderris Bedros (vefatı 
1858 de) ve Canik Amira Papazyan (1776-
1856) zikredilmektedir. Musiki aleminde ise 
yetiştirdiği en büyük şahsiyet Türkiyede ye
ni musikinin müessisi-erinden Baba m~mpart-

. zum Limonciyandır· (1768 - 1839). Ayni za
manda haftada birkaç defa Fenere gidip. 
Rumlara da nota dersleri verip onların mu
siki üstadlarından da istifade edermiş. 

Zenne Boğos aynı zamanda istidatlı bir 
hattat ve desinatör de olmuştur. Eserlerinden 
biri torunlarının yanında görülmüştür. 

Nefes darlığından ölen üstadın dört ~v
ladı olmuştur. Bunlardan birincisi Ohannes 
Varyabetyan, kendiı:ıi gibi tatlı sesli bir mu
ganni olmuştur. Diğer oğlu, Patrik Nerses 
Baspiskopos Varyabetyan'ın (1'837-1884) Pe
deri İstepandır. Kızlarından Sopya, Bedros 
Efendi Keresteciyanın (1840-1909) Sırpuhi 

ise Dr. Karabet Kalustyan'ın (1823-1898) an
neleridir. 

Kevork Pamukciyan 

BOGOS EFENDİ (Astikzade) - Asrı

mız başlarında iştihar etmiş ermeni asıllı ha
nende ve şarkı bestekarı; meşhur musikişi

nas Astik Ağanın oğludur, ve babasının adı
na nisbetle Astikzade diye anılır. Musikiye 
babasının rahlei tedrisinde intisab etmiş, yi
ne Asdik Ağanın sayesinde Arif ve Şevki 
beyler gibi büyük bestekarların nadir şarkı
larını meşketmişdir. Hamparsun notasını çok 
iyi bilir ve yazardı; H. Sadeddin Arel'in tek
lifi ile ve ücret mukaabilinde Şevki Heyin 
bazı şarkılarını bu nota ile · tesbit etmişdir; 
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ki Boğos Efendinin 
el yazısı ile olan bu 
küçük defter H. S. 
Ar,el'in kütübhane
sinde idi (1947). 

Kendi bestelediği 

şarkılar azdır, orta 
derecede eserlerdir; 
ancak bir parçası için 
hakikaten güzel diye
biliriz; şu dokuz şar
kı bilhassa zikredil~ 
meğe değer: 1 - kür
dili hicazkar türk ak-

Astikzade Boğos sağı «Güller açmış, 

(Resim: Hüsnü) bülbül olmuş bi ka-
rar .. »; 2 - Kürdili hicazkar curcuna Aşkın
la terakki ediyor ahü eminim .. », 3 - Kar
cigar aksak «Olunca mihneti sevdana la
yık .. »; 4 - Karacigar curcuna «Ağlarım hatı
rımda durdukca gami firkatin .. »; 5 - Hicaz
kar ağır aksak «Nalekarı hasretim, bir bağrı 
yanmış büİbülüm .. »; 6 - Evcara sengin semai 
«Olalı ey yar ben sana mübtela .. »; 7 - Uş

şak aksak «Cayi idbarı hicre düşdüm, saadet 
görmedim .. »; 8 - Segah aksak «Mümkün 
olur mu görmemek seni..»; 9 - Suzinak yü
rük curcuna «Bir nigahınla kapıldım, gönlü
mü verdim sana .. » • 

. Aşağıdaki :hal tercemesini Mustafa Rona
nın «50 yıllık Türk Musikisi» isimli eserin
den . alıyoruz : « 1872 de İstanbulda Ortaköy 
civarında. doğdu, çok güzel bir sese sahih ol
duğu için piyasada uzun zaman hanendelik 
yapmışdır; sonra okuyuculuğu terk ederek 
yalnız musiki muallimliği ile meşgul olmuş
dur. Zarif, hisli bir zat olan Boğos Efendi 
J 945 de bir bağırsak ameliyatı sonunda Ba
kırköyü Ermeni Hastahanesinde vefat et
mişdir; oradaki Ermeni mezarlığına defne
dildi» (B.: Astik Ağa). 

Bibl.: M. Rona, 50 yıllık Türk Musikisi; T. 
Yılmaz öztuna, Not. 

BOGMAK - Haneberduş pırpırılar, kül
haniler argosunda hile ve çeşidli dek, düzen
le, oyunla birinin parasını, değerli bir şeyini 
elinden almak; bilhassa kumarhanelerde, bi
tirim yerlerinde (B.: Bıtirimyeri) birisini 
soymak; misaller: 

· - -Herif kalın (z.engin), Bursalıya da 
tutkun, kırıkla dün gece Papazın kahvesine 
geldi, bir boğduk ki sorma, tam iki bin pa-

pelini aldık yarım ıiaatde .. 
* - Bakdım kağıdlar sirkaflı (işaretli), 

ulan kimi doğuyorsunuz be dedim ... 
* - Yüreğim sızladı .. üç hergele çocuğu 

bir boğdular ki, ayağından pantalonuna, pa
bucuna, çorabına kadar alarak bir donca ya
lın ay~k bırakdılar (B.: Bitirim, Abdullah). 

Boğulmak - Ayni manada argo; misal: 
- Sana oraya gitme, boğulursun deme

dim mi? 
BOGUK BALIK - Balıkçı ıstılahı; başı 

ağın iplerine sarıldığı için . veya ağın içinde 
bulunan daha büyük balıkların dişlerinde 

ezilerek ölü avlanan balık. 
Bibl. : K . Deveciyan, Balık ve Balıkcılık. 
BOGUNTU YERİ - Halk ağzı deyim; 

1 - Hileli oyun vasıtaları ile gelen toy, ya
bancı kumarbazların soyulduğu kumarhane, 
içinde kumar oynatılan kahvehane. 

2 ~ Fahiş tarifeler ve türlü yollarla müş
terilerden soyarcasına para alınan eğlence 

yerleri, içkili sözde lüks lokantalar, barlar. 

BOHÇA - istanbulun külhani, pırpırı 

haneberduşları argosunda «kıç'!, kah tezyif, 
kah medih yolunda kullanılır (B.: Küfe). 

Bibl.: F. Devellioğlu, Türk Argosu. 
BOHORAÇt (Şabcı) - Geçen asır başla

rında İstanbul zenginlerinden bir musevi; 
servetini yeniçeri ocağı bezirganı bir muse
vİ ile beraber yeniçeri ocağının son zorba 
ağaları ile ortaklaşa, kırışa gayri meşru . yol
lardan yapmışdı. Yeniçerilerin kanlı bir şehir 
muharebesi ile kaldırılmasından önce «Eşkin
ci» adı ile yeni bir sınıf talimli asker kaydine 
başlandığı sıralarda bu Şabcı Bohoraçi, o dev
rin ricalinden Hüseyin Paşa ile İzzet Paşaya: 
«Hiç beşyüz yıllık Ocağın kabul etmediği ta
lim başa çıkar şey midir? Bunun sonu kötü
dür, başınızın çaresını arayın!.; demişdi. 

1826 da Vak'ai Hayriyeden sonra Şabci Bo
horaçi bir y.eniçeri dostu ve türlü karışık, 

karanlık kirli para işlerinin fail ve şeriki ola
rak idam olundu ve bütün malları musadere 
edildL 

Bibl.: Cevdet Tarihi, XIL 

BOHORAÇİ (Yosefinoğlu) - ünlü bir 
musevi hokkabaz, perende baz; 1840 da Or
taköyde doğdu, uzun ömrü boyunca orada 
oturarak 1932 yılında 98 yaşında Ortaköyde 
öldü, ve bu köyün mu.sevi mezarlığına defne
dildi, kabir taşının kitabesi şudur: «Burada 
ihtiyar, mes'ud, hürmetli Bay Bohor Yosef 
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Deleon yatmaktadır. Sene 5693». Ölüm tarihi
ni tesbit eden bu rakam ibrani takvimi üzeri-· 
nedir, 1961 yılı o takvimde 5722 olduğuna gö
re 1932 yılına tekaabül eder. 

Babası Yosef ve dedesi Büyük Yosef ve 
bu zat, Osmanlı Devletinin son asrında sa
ray hokkabazları olmuşlardır. 

Ortaköylü Kız Yosef diye de meşhur olan 
d:ede Büyük Yosef İkinci Sultan Mahmud 
devrinde yaşamışdır; Abdülmecidin sünnet 
düğününde oğlu ikinci Yosef ile beraber hok
kabazlık yapmışdır. 

Hokkabazlığı babasından öğrenen, ve 
körpe gençliğinde güzelliğinden ötürü dede
si gibi «Kız» lakabını taşıyan Bohoraçi saray
da ilk hünerini gösterdiği zaman henüz on
beş yaşında imiş, ki 1851 yılına rastlar. 
O gün, yahudi çocuğunun güzel yüzü ve na
rin vücud yapısı, hünerlerini bir kafes akra
sından seyreden Sultan Abdülmecidin kızı 

Cemile Sultanın nazarı dikkatini· çekmiş ve 
onu huzuruna getirterek daha ne gibi hüner
ler bildiğini sormuşdur. Çocuk, mahcub ve 
terbiyeli,· gözlerini aslaa Sultanın yüzüne çe
virmeyerek: - İp üstünde cambazlık yaparım! 
demişdir. Cemile Sultanın arzusu üzerine sa
ray bağçesinde bu hünerlerini de göstermiş 
ve fevkalade takdir edilerek kendisine bizzat 
sultan tarafından bir avuç altın ihsan edile
rek ayrıca yanağı okşanmak sureti ile ilti
fata mazhar olmuşdur. 

Son Osmanlı padişahı Altıncı Sultan 
Mehmed Vahideddinin oğlu Ertuğrul .Efen
dinin sünnet düğününün hokkabazı · da Yo
sefin oğlu Bohoraçi olmuşdur; ki o tarihde 
sanatdan çekilmiş, Ortaköyde münzeviyane 
yaşar iken, bu hizmeti, hatırlanıp davet edil
miş olmanın zevki ile kabul etmiş idi. 

Bohoraçinin ağzından zabtedilmiş olarak 
Muzaffer Esen tarafından İstanbul Ansiklo
pedisine tevdi edilmiş bir not da şunlar ya
zılıdır: 

«Benden bahis ile gazete ve mecmualar
da bir kaç yazı çıkmışdır; fakat muharrir 
efendiler anlatdıklarmı yazacak y~rde saçma 
sapan şeyler uydurup yazmışlardır (25 teş

rinisani 1926 tarih ve 28 numaralı Yeni Ga
zetedeki yazıyı kasdetmiş olsa gerekdir). 

«Kız Bohor dediklerine göre gençliğin

. de eli ayağı düzgün, kaşı gözü yerinde deli
kanlı idim. Orta oyununda bir kaç defa Zen
ne odum. Bir seferinde Mamada Abdülhami-

din tüfenkcilerinden bir arnavud bana mu
sallat oldu, üç arkadaşı ile kaçırmaya kalkdı, 
«kız değil, erkekdir» demişler : «More ben 
anlamam, kız oğlan her ne ise makbulüm!.» 
deyince ortalık karışdı, zabtiyenin vaktinde 
yetişmesi ile kurtuldum, bu vak'a üzerinedir 
ki bir daha zenney.e çı!{:madım. 

«Yerime hokkabaz olarak Yako adında 
bir çocuk yetişdirdim, fakat çok müstaid bir 
genç iken henüz on dokuz yaşında ö-ldü. 

«Bizim zamanımızda hokkabaz, çırağı ile 
latife ederken, hünere revnak v-eren tekerle
melerini gaayet edibane, zarifane tanzim 
ederdi; şimdi ise hokkabazlar perde biruna
ne konuşuyorlar. Halkın bu yüz kızartıcı laf
lara tahammülü de şayani hayrettir». 

Hakkı Göktürk 

BOK - Dilimizde pislik, necaset demek 
olan bu isim mecazen ehemmiyetsiz, kıymet
siz, adi kötü manalarında kullanılır ; bu me
cazi manalarda bu ismi rahat rahat kullanan
lar da yalnız terbiyesi kıt ayak takımı değil
dir, ilmü irfan, ve toplum hayatında mevki 
sahibleri ağzından da işidilir. 

Bu bakımdan büyük hiciv şairi Süruri 
aşağı_daki beyiti ile yalnız bir şahsı değil, ne
zaketini kaybetmiş dilleri, bu arada kendi di
lini de hicvetmişdir: 

Bulur bokdan sidikden laf h~m işe 
Kelami Kani'ye hem sıç hem işe 

tstanbulun günlük hayatında, yukarda 
da kaydettiğimiz gibi, her tabakadan halk a~.:: 
zında kullanılan bu isimle vücud bulmuş de
yimler pek çokdur. Ayrıca argo deyimlerde 
çokdur. 

Bok atmak - Argo deyim. «iftira»; mi
sal: 

- Senin Susurlukluyu Zehir aldı götür
dü dün gece. 

........:Bok atma çocuğa!.. 
- Gözümle gördüm ulan .. 
Bokdan künet - Argo; ehemmiyetsiz, 

kıymetsiz insan veya şey, iş; çürük çarık eş
ya; hakikate aykırı laf; misaller: 

Ali mi? bokdankünet herifin biridir. 
* Kafasında kendi devrinin eğitim siste

mi olan baba, koleksiyonu için posta pulları 
ile meşgul olan oğluna: 

- Evladım, bırak o bokdan •künet şey
leri de eline bir ders· kitabı al oku be yahu .. 

* Kitablarım, kitablarım diye ovunu,r, 
gittim gördüm, bir yığın bokdan künet ro-
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man. 
* Ben öyle bokdan künet mazereti anla

mam, doğru söyle, bu saate kadar nerede 
idin!. 

* Bir düğünde yatak odasının eşyası ten
kid edilir: - Nerede bokdankünet şeyler 

varsa onları almışlar .. 
* Yeni koltuğa şöyle bir dayanayım de

dim, arkası kaykılıverdi, ne boktankünet 
şeymiş .. 

Bokunda arpa bulmak, boncuk bulmak -
Argo deyim. Ferid Devellioğlu bu argo de
yim için: «düşüncelerini bir matah sanmak, 
kendini beğenmiş olmak» diye tarif ederek: 
«Hele sükür bokunda boncuk buldun, sata
cağına sakla!.» misalini v,eriyor. Biz ki, İstan
bulun külhanileri ve haneberduş pırpırıları 

ile yıllar boyunca hayli düşdük kalkdık, bu 
deyimin bu manada kullanıldığına rastlama
dık. Bu deyim, sevilen bir kimsenin, bir çı
kar kasdi ile sevilmeyen birisine yaklaşması, 
ona adeta dalkavukluk etmesi karşısında, o 
üçüncü şahsı kasdederek tariz yolunda kulla
nılır ; mişaller : 

- Seninki Hasan Kaptandan ayrılmıyor .. 
- Bokunda arpa bulacak keratanın .. 
* Sevdiği, yardakcılık yapdığı adamdan 

umduğu menfaate kavuşamamışdır: 
- Bokunda boncuk buldum ... 
* Ayakdaşını çevirir: 
- Neredesin ulan, yüzünü görelim be ... 
- Çok işim var ağabey .. 
- Koş öyleyse, bokunda boncuk bulur-

sun herifin. 
Bokunu Çomaklamak - Argo deyim, 

«münasebetsizlik etmek», «inadda ısrar», ki 
hemen daima muhataba menfi siga ile kul
lanılır; misal: 

- Ağabey, bu gece gelemem diyorum 
sana .. 

- Bokunu çomaklama (inad etme), yü
.. , ru .. 

* İki ayakdaş bir meyhaneye gidip biraz 
keyif çatacaklardır: 

- Bir saatden fazla kalmam, peşin pa
zarlık .. 

- Bokunu çomaklama (münasebetsizlik . 
etme)!. 

Aynı manada çomaklama yerine tokaçla
ma da denilir. 

Bir bokun soyu - Halk ağzı deyim, «kö
tülükde, kıymetsizlikde, adilikde eşid»; mi-

sal: 
iki haneberduş genç barındıkları kahve

hanenin sahibi ile çırağı üzerinde konuşur

lar: 
- Ali Ağadan çekiniyorum ama Ahmed 

temiz delikanlı ... 
..:_ Ondan da çekin sen, bir bokun soyu

durlar .. 
•~ Yollarda, vapurlarda, tirenlerde ayak 

satıcılarının sattığı tıraş bıça~larından bah
sedilir: 

- Bir sefer zor tıraş oldum ... 
- Falan markadan al.. 
- Boş ver, hepsi bir bokun soyu .. 
* Balkan Harbinde uğradığımız bozgun 

felaketinin başlıca sebebi, «İttihad ve Terak
ki» ve «Hürriyet ve İtilaf» ad_ındaki iki siya
si partinin pis ihtiras ile iktidar mücadelesi 
olmuşdu. Temiz, namuslu vatandaş şair Üs
küdarlı Talat Bey o zamanlar bu iki partiyi 
şu kıt'a ile hicvetmişdi: 

Bence milletde kaabiliyet yok 
Gerçi tabirimiz bir az koyudur 
ittihad olsun, itilaf olsun 
Doğrusu hepsi bir bokun soyudur! 

Bok yemek - Argo deyim; 1 - Doku
nulmaması gereken yere elini sürerek, yap
ma denilen şeyi yaparak maddi bir zarara se
beb olana karşı tevbih yollu kullanılır. mfsal: 

Hassas bir aletini kıran çırağına usta ba
ğırır: - 'Bok yedin!.. 

2 - Bir sırrı faş edene, doğruyu söyle
memesi tenbih edildiği halde söyleyene, mü
nasebetsiz gevezelikle bir işin bozulmasına 
sebeb olana, veya hakikati tahrif edene karşı 
tevbih yollu kullanılır; misal: 

Bir kız kaçırma vak'asında şahid olarak 
karakolda ifade veren bir delikanlıyı yolda 
semtinin bir kabadayısı çevirir: 

- Ulan hergele, karakolda ne bok ye
mişsin? .. 

- Ye yapmışım ağabey? .. 
- Benim de bulunduğumu söylemişsin 

ufan, ben orda mıydım be? ... 
3 - Hüner, marifet, iş; misaller: 
Vapur iskeleye yanaşırken pırpırı ham

mal gençler iskeleden vapura atlamaya ha~ 
zırlanırken içlerinden biri, benzerleri bir ço
cuğa: 

- Çekil ulan!. senin yiyeceğin bok de
ğil o! ... 

Bok yemenin arabcası - Halk ağzı argo 



ANSİ.K.LOP!:DİSl - 2947 - (BOK (İstanbul Argosunda) 

deyim, «münasebetsiz laf veya hareket; 
misal: «Elinde yeni moda küçük ceb 
r'adyoları ile dolaşan türedi gençlerden biri 
vapurdadır, ve radyosu da çalar; huzurunu 
kaybeden iki zat konuşur: 

- Ne dersin şu hale? 
- Bok yemenin arabacısı! .. 
Ayni manada «Bokyenienin gül penbesi» 

de denilir. 
Bok tulumu - Külhanı, pırpırı haneber

duş ağzı argo, «gaayet şişman»; ekseriya tez
yif, hakaaret yolunda kuilanılır; misal: 

Bir gece hırsızlığına niyetli üç serseri 
uygunsuz genç, şişman bir ayakdaşlarını kas
dederek: - Boktulumunu almayalım.. tüye
mez, enselenir, hepimizi yakar ... 

Boku bokuna, Bok yerine, Bok yoluna -
Argo deyim, « bir hiç yüzünden başa gelen 
kötülük, hatta ölüm», misal: , 

Köprünün Kadıköy ~skelesinde gazete 
satan yalın ayaklı, pırpırı bir oğlancığı iskele 
memurlarından biri «yasak demedik mi size» 
diye tutup bir kaç tokat atmak için kovalar, 
çocuk korkup kaçarken ayağı kayar, denize 
düşüb boğulur (vak'a aynen olmuşdur); is
kelede mahşeri kalabalık: 

- · Gözümle gördüm!.. boku bokuna git
ti oğlan! .. 

* Bir dalgıcın ölümünden bahsedilir: 
«Arslan gibi delikanlı bok yerine öldü .. 

ulan deniz dibine adam indiriyorsunuz, hava 
borusu muayene edilmez olur mu?!..» 

'~ 'Bir delikanlının esrarkeş olarak yaka
lanması konuşulur: 

- Ulan o kız gibi oğlan, Yusuf otlarmıy
dı? (esrar kullanır mıydı) 
-- Bok yoluna yakdılar çocuğu, Çamur gel
miş, şunu azıcık sakla demiş, sonra aynasız

lar (polisler) gelmiş, sarı kızı (esrarı) Yusu
fun cebinde bul.muşlar .. içerde (hapisde) du
mandır hali. .. 

Bokun başı - Argo, «fitnenin, fesadın 

kaynağı, müşevviki; müfsid (yerine göre 
müzevir), bir iş yerinde huzuru bozan, işçi 

ile patronun arasını açan elebaşı; misaller. 
Bir kahvehanede kumar yüzünden çıkan 

kavga sonunda kavgacılar karakola getirilir; 
komiser sorar: 

- Çopuru (Kahvecinin lakabıdır) niye 
getirmediniz, bokun başı asıl odur!.. 

* Bir müessesede, kanuni primleri veril
diği halde gece mesaisi yapmak istemeyen, 

ve bu suretle ekmek kapularını sebebsiz sa
bote eden işçiden birine hitaben: 

- ·Ben bu bokun başını biliyorum Yaşar 
Usta ... 

- Kim imiş efendim? .. 
- Bir zamanlar sokakda yalın ayak, ya-

rı çıplak aç kalıp da buraya aldığımız; adam 
etdiğimiz adam (Bu, ustanın kendisidir). 

Karga bok yemeden - Halk ağzı argo, 
«çok erken, gün doğmadan, alaca aydınlık», 
misal: 

Yeni işe girmiş ve işi icabı evinden alaca 
aydınlıkda çıkan oğluna anası: 

- Bu ne biçim iş anlayamadım bir türlü, 
karga bok yemeden sokağa ·fırlıyorsun!.. 

* İki mahalle karısı komşuları taze bir 
dulu çekişdirirler: 

- Karı karga bok yemeden gidiyor, ka
ranlıkda da dönüyor, var bu işde ·bir bit ye
niği ama öğrenemedik ... 

Bu argo deyime Hüseyin Kazım Bey 
Büyük Türk Lugatında «bir fenalığın vuku
undan evvel» diye· bir mana veriyor ki fahiş 
hatadır, bu manada, asla kullanılmaz. 

Her boku yemek - Halk ağzı deyim, 
«her edebsizliği, rezaleti, münasebetsizliği 

yapmak»; misaller: 
İki serseri konuşur: 
- Ulan senin dızgallı (sakallı) ne yap

mış Mustafaya be .. hiç umulur muydu? .. 
- Her boku yer o kereta ... 
* Yaşlıca bir adam bir delikaı:rlıya nasi~ 

hat verir: 
- Oğlum, çek elini o karıdan, kahbenin 

_ biridir, her boku yer, yanarsın sonra ... 
* Daha tüysüz oğlan iken boyundan aş

kın sabıkası olan bu it, bir pençelince her 
boku yer, kaatil bile olur ... 

Bu deyim Mehined Akifin kalemi ile de 
edebiyatımıza geçmişdir: 
Eskiden vardı ya meydanda gezen ipsizler, 
Bani bir «Sayei Şahane. çekip her boku yer! .. 

Bokdan - Argo, «geliri az, inti püfden, 
değersiz» ; misaller: 

Uzun zaman görüşememiş iki ahbab kar
şılaşır: 

-Neredesin? ne yapıyorsun be Ahmedci
ğim? 

- Bizim işde ekmek kalmadı biliyorsun, 
şimdi Yenicamiden, Bayazıddan güvercin pis
liği toplayup gübre yapub paketlere koya
rak ... 
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- Aferin!.. tam bokdan iş buna derler! .. 
Bokluk - 1: Halk ağzında Çöplük karşı

lığı kullanılır; 2: argo; kötülük, kabahat, 
güçlük; misaller: 

İki serseri konuşur: 
- Hizmetçi karı bana tutkun, her kes 

yattıkdan sonra mutfak kapısından içeri alı
yor, beyin içkileriyle odasında bana bir de 
sofra kuruyor, bak ayağımdakirie, bu da be
yin eski pantalonu ... 

- Ulan ayağmı denk al, sonunda bir 
bokluk çıkar bunun ... 

* Bir serseri hane berduş bir oğlana: 
- Ulan Ali, senin bir bokluğun var (su

çun var), aynasızı (polisi) görünce yüzünde 
renk kalmadı. .. 

- Olsa söylemez miyim abi, benim sen-
den gizli nem var... -

* Bir işden bahsedilir : 
- Deriyi yüzdüm, kuyruğuna getirdim, 

bir bokluk (aksilik) çıkmazsa yarın paraları 
alacağım ... 

Boka basmak, Boka saplanmak, Boka 
düşmek, Boka batmak, Boka girmek -
Sonu tehlikeli pis bir işe girmek, kötü tirya
kiliklerden birine başlamak ,bir işde bir ·teh
like belirmek; misaller : 

Bir gencin heroine alışdırılmasından 

bahsedilir: 
- Gül gibi oğlanı boka basdırdılar niha

yet, mahvoldu, gitti demekdir. 
* Bir serseri delikanlı kendisini doğru 

yola sevketmek isteyen birine: 
- Ağa bey, ben boka saplanmışım artık 

(türlü pis itiyadlarım var), mahvolmuşum, 

kimse kurtaramaz ... 
* Pırpırı kıyafet bir küçük delikanlıya 

pabuç, pantalon, mintan vaadi ile bir gece 
hırsızlığında gözcülük . teklif edilir: 

- Ağabey.. ben yalınayak gezerim, boş 
ver sen bana, ben boka girmem .. 

* Gece bir köşkün .bahçesine giren iki 
hırsız, bir bekci köpeğin bağırması üzerine 
fısıldaşır : 

- Kaçalım, iş boka sardı. .. 
Bokyedi başr - Argo deyim; «Bir yerde

bir müessesede, kendisinden üst.ün mevkiler
de kimseler bulunduğu halde işlerin çevril
mesind~ sözü en çok nafiz olan şahıs», misal: 

- Boşver patrona oğlum, sen Hasan 
Efendiyi kafese koy, buranın bokyedibaşısı 

odur!. 

F'akat sohbet arasında öyle bir söz gelimi 
ile kulianılır ki o şahsın hemen daima aksi, 
münasebetsiz kişi olduğu sezilir. 

Bokluca bülbül - 1) malum bir kuşun 

adı; mısra Mehmet Akifindir: 
Ötmeyin bokluca bülbül gibi karşımda, susun .. 

2) İstanbulun külhaniler, pırpırılar ar
gosunda ne çirkin, ne güzel; hemen ekseriya 
bir sevgili hakkında kullanılır: 

- Senin yeni şıkırdım nasıl? hiç görme
dim .. 

- Boklucabülbül. .. 
Boküstün bok - Argo deyim; işlerin 

gitdikçe kötülemesi, misal: 
- İşler nasıl gidiyor? 
- Sorma, boküstün bok ... 
Darbı meseller - Münasebetsiz, patavat

sız konuşanları kasid yolunda: 
Lafını bilmeyen çavuşlal' 
Dönel' bokunu avuçlal' 

Bütün işleri edebsizlik, münasebetsizUk, 
rezalet olduğu halde ortalıkda yüzsüz ve 
pervasız dolaşanları kasid ile: 

Bok yer, bok içer 
Daveti keyfi seher eyler 

«Ehveni şer» yerine, iki kötünün muka
ayesesinde: 
Boka nisbetle tezek anberi sara gibidir 

(Kazım Paşa) 

Ne yanından tutulsa kötü iş; kötü du
rum için: 

İki ucu boklu değnek 

BOKLUCA HAMAM - (B.: Buğuluca 

Hamam). 
_BOL.AHENK - Pes perdeden okuyan 

hanend·e (Hüseyin Kazım, Büyük Türk Lü
gatı). · 

BOL.AHENK NURİ BEYİN MEŞKIIA
NESi - Geçen asır sonlarında Eğrikapu dı
şında Yeni Mahallede, içinde musiki hevesli
si pek çok g.enç yetişdirilmiş bir meşkhane
dir; yerinde arandı, musiki tarihimiz için bir 
kıymet olacağı muhakkak bu ev maalesef bu
lunamadı. O devrin şairlerinden Nebil Bey 
bu ·meşkhaneyi, bellidir ki dostluğa güvene
rek şu manzume ile hicvetmişdir (B.: Nuri 
Bey, Bolahenk; Nebil Bey: 

Ateşi hasret ile sôzendeler 
Ney gibi bağrı yanık efkendelel' 
Nağme pel'daz ü usule bendeler 
Ccnı olub meşkhaneye hanendelel' 
Ses kısık bozuk diizen saz~mleler 
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Doğru Eğrikapuda her subh ü şam 
Yürük aksak ande . hep ehli makaam 

Musiki hatmolmuş anda vesselam 
Cem olub meşkhaneye hanendeler 
Ses kısık bozuk düzen sazendeler 

Çünkü ol semtim adı Eğrikapu 
Eğri büğrüler gelüb hep sılbesii 
Birbirin dinge alurlar ruberu 
Cem oliıb meşkhaneye hanendeler 

Ses kısık bozuk düzen sazendeler 

Kimi bol ahenk kimi dar her biri 
İçlerinde vardır amma şıklerl 
Dinse bu bezme seza edeb yeri 
Cem olub meşklıaneye hanendeler 
Ses kısık bozuk düzen sazendeler 

Pek usulünde heman devri revan 

Ya düyek zencire var mı harf uran 
Eyliyeyim ben bunları cüz'i beyan 
Cem olub meşkhaneye hanendeler 
Ses kısık bozuk düzen sazendeler 
Bibi.: Nebilbey Divılııı 

BOL.AHENK NURİ ÇIKMAZI - üskü
darda 1'nadiye semtinde, Aşçıbaşı Mektebi 
sokağında olup bir araba geçebilecek geniş
likde, kaba taş döşelidir; sağ kolda yarı ka
gir iki katlı bir ev, yanında bir arsa, onun 
yanında ikisi ahşab biri kağir birer katlı üç 
evceğiz; sol kolda, ikisi kagir, biri, cebhesi 
çinko kaplı ahşab ikişer katlı üç ev, sonra 
tek katlı bir kagir ev ile iki katli bir ahşab 
ev görülür. 

Bu evlerden sonra sağa bir dirsek yapa
rak kıvrılır. Kayde değer başkaca bir şey 
görülemedi (Temmuz 1961) 

Hakkı Göktürk 

DOLAT (Arif) - Ankara Caddesi ki
tabcılarından, Arif Bolat Kitabevinin sahibi; 
1915 de Yanyanın Parga kazasında doğdu, 
babası yağcilık ile iştigal ederdi; ·1919 da 
Türkiyeye hicret etti ve anavatanda Mudan
yada yerleşdi, o zaman dört yaşında bulunan 
Arif de ilk tahsilini Müdanyada tamamladı, 
bir müddet Bursa Lisesinde okudu, 1934 de 
hayata at~lmak zorunda kalan Arif evvela 
Ankarada, sonra aynı yıl içinde tstanbulda 
gazete bayiliği yapdı, bir tarafdan da gece
leri Yüce Ülkü Lisesine devam etti -ve lise 
bitirme devlet imtihanlarına hazırlandı, 1941 
de gazeteciliği bırakarak kitabcılığa başladı. 

1947 de altmış kadar kitabın tabii bulunu-

yordu, bir tarafdan da dinleyici olarak Ede
biyat ·Fakültesinin Türkoloji ve Filoloji ders
lerini takib ediyordu (1947). 

1947 den bu satırların yazıldığı 1962 yılı
na kadar geçen onbeş yıl içinde kendisinin 
hal tercemesi ile kütübhanesinin neşriyatı 

hakkında gereken notların ilavesi içii:ı iki 
muracaatımız cevapsız kaldı, bu yolda ısrara 
da lüzum görülmedi. Bu ansiklopedinin ikin
ci baskısının neşri imkansız büyük bir şehir 
kütüğü olduğunu bir kitabcının bilhassa id
rak etmesi gerekirdi (Şubat 1962). 

BOLAYIR (Ali Ekrem) - Büyük vatan 
şairi Namik Kemal'in oğlu, Serveti Fünun 
edebiyatının tanınmış şairlerinden. Şiirinde 

babası Namık Kemal'in, büyük tanzimat şairi 
Abdülhak Hamid'in, Recaizade Ekrem Beyin, 
Muallim Naci'nin, İsmail Safa'nın, ve kendi 
sanat arkadaşları Tevfik ·Fikret'in, Cenab ·şa

habeddin'in, üstad ve arkadaş olarak tesirleri 
vardır. 

Ali Ekrem Beyin "Bolayır" soyadım al
ması, babası Namık Kemal'in hayatda iken 
hayranı olduğu ve ölünce de yanına gömül
mek istediği Rumeli Fatihi şehzade Süleyman 
Paşanın türbesinin Bolayırda bulunmasıdır. 

Ali Ekrem, 1867 yılında (Hicri 1284) ts
tanbul'da doğdu. İlk tahsilini Hılbyar Mahal
lesi, mahalle mektebinde ve Fatih askeri rüş
tiyesinde yaptı. ilk, bebeklik yıllarını baba
sından ayrı geçirmişti. Çünkü bu yıllarda ba
bası Namık Kemal, diğer Yeni Osmanlılar'la 
birlikte siyasi mülteci olarak Fransa'da bu
lunuyordu. Ali Ekrem. bu yıllarda, dedesi 
Mustafa Asım Bey'in yanında kalmıştı. Tah
silini, o zamanın adetine uyarak, hususi ho
calar elinde devam etti. 1884-1887 yıllarında, 
babası Namık Ke
mal'le birlikte Ro-

. dos ve Sakız adala
rında bulundu. O 
tarihlerde Türk top
rakları arasında bu
lunan ve Namık 

Kemal'in mutasar
rıflık yaptığı bu a
dalarda Ekrem Bey' 
in tahsiline yardım 
edecek ilim adam
ları da vardı. Ali 
Ekrem, bu adalarda 
hususı hocalardan 

All' Ekrem Bolayır 
(Resim: S, B.) 
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ders görerek, İslam ilimleri, Arap ve Fars 
edebiyatları sahasındaki bilgilerini arttırdı; 

fransızca öğrendi. 

Oğlunun asker olmasını istiyen Namık 
Kemal, Ali Ekrem'in askerlik tahsilini Al
manya'da yapması düşüncesindeydi. Bu ta
savvura Mµstafa Asım Bey'in mani olduğu 
söylenir. 

Babasının ölümünden sonra Ali Ekr-em, 
Sultan Abdül-Hamid tarafından Mabeyn'e 
alındı ve Mabeyin katipliğine tayin edildi. O 
tarihlerde, hala, siyasi, sosyal, hatta edebi 
bir mektep gibi, yetiştirici bir vazife olan 
Mabeyin katipliğinde Ali Ekr-em 18 sene ça
lıştı. Sonra Kudüs mutasarrıflığında; meş

rutiyetin ilanından sonra da Beyrut ve Ceza
yir-i Bahr-ı Sefid valiliklerinde bulundu. 

Daha sonra, İstanbul Darülfünununda 
edebiyat tarihi ve edebi nazariyeler dersleri
ni okuttu. Bir aralık Galatasaray Sultanisi'n
de edebiyat muallimliği yaptı. Sonra tekrar, 
İstanbul Darülfünunu Edebiyat Fa~ültesi 
"metinler şerhi" hocalığına getirildL Ali Ek
rem, bu dersin hocalığını uzun müddet ve 
başarıyle yaptı. Divan şiiri metinlerinin açık
lanmasında yalnız kendi bilgisiyle yetinmiye
rek, Ferid Bey, İsmail Saib Efendi gibi, dev
rin diğer mütehassıslarının da yardımlarını 

gördü, onlardan istifadeyi tabii bir v~zife 
bildi. 

Darülfünun'un adı Üniversite olduktan 
sonra, Ali Ekrem, yaşlılığında kendisine hay
li uzak gelen, Maltepe Askeri Lisesi'nde hoca
lık yapmak zorunda kaldı. Hayatının son dev
resi her bakımdan iyi geçmedi. Hem oğlunu 
hem kızını kaybetmekten doğan telafi edil
mez bir acı, yaşlı zamanlarının derin elemi 
oldu. Cemiyetimizin, ona hizmet etmiş, her 
kültür adamını en mustarip ve düşkün çağ- . 
larında yalnız bırakmayı adet haline getiren 
hatası, Ekrem B-ey'in hayatında da sarsıcı va
zife gördü. Namık Kemal'in oğlu, 27 Ağustos 
1937 tarihinde, gözlerini böyle mustarip bir 
hayata yumdu. 

Edebi hayatı, Namık Kemal'in oğlu ol
mak gibi, büyük imtiyazla başlıyan Ali Ek
rem, edebiyat sanatına sevgi ve saygıyle bağ
lı şairlerimizd-endL Servet-i Fünun edebiya
tının şiir ·alanında .ve Fikret'in şiir anlayışı
na uyarak çalışmıştı. Sağlam bir türkçesi ve 
yeni aruza hakim bir söyleyişi vad1- Tevfik 
Fikret'le Cenab Şahabeddin'in, şiir temaları-

na göre vezin kullanmak şeklindeki hevesle
rine Ekrem Bey'in de katıldığı olmuştu. Fik
ret'in Yağmur şiirinde, yağmur seslerini fau
li.in faulün faulün faul vezniyle terennüm et
mek için söylediği: 
Küçük mut - tarih mut - teriz daı· - bele!' 
Kafesler - de camlar - da pür Ih - tizaz 

mısralarındaki vezin oyununa Ali Ekrem'in 
de iltifat ettiği zamanlar vardır. Sokakta, 
küçük bir sepet içinde; gül demetleri satan 
bir yavrunun: 

Gül on para - gül 011 para 

seslerini duyarak ve bu seslerin Mefailün-me
failün seslerine uyuşuna dikkat ederek söy
lediği: 

Elinde bir - kiiçük sepet, 
İçinde val' - beş on demet 

gibi mısralarda böyle bir zevk sezilir. 
Gerek y-eni edebiyatın gerek eski edebi

yatın şiirlerini güzel okuyuşu da onun, şiiri 

duymak ve anlamak bakımından hususi bir 
kabiliyete sahip olduğunun ifadesiydi. Darül
fünun'da şerhi mütun hocalığı yaptığı yıllar
da, talebesine Divan şiiri metinler.ini adeta 
bir vecd içinde okur, ~u şiirlerden ne sesini 
ne heyecanını esirgerdi. Yine .Divan şiiri me
tinlerindeki edebiyat sanatlarını; tenasüh, 
hüsn-i talil, leff ü neşir, kinaye, tezad, tev
riye v. s. gibi söz ve mana hünerlerini açık
lar, yahut, bu edebiyattaki ilim ve tefekkür 
unsurları üzerinde dururken; nihayet, Fuzu
li gibi, Baki ve Nedim gibi üstad şairlerin ge
niş duygu, görgü, bilgi ve düşünceleri _ bir 
mısra veya bir beyte sığdırışlarındaki sanata 
hayranlık duyarken, arada bir coştuğu olur. 
ve heyecanını bir· "koca herif!" şeslenişiyle 

ifade ettiği duyulurdu. 
Aynı. hususi iltifatı, aynı gür v-e yüksek 

sesle, babası Namık Kemal'in şiirlerinden de 
esirgemezdi. 

Namık Kemal'in, şiir sanatını, hayatının 

ikinci planına bıraktığını söyler, ona dair 
y~zdığı monoğrafide belirttiği gibi. "Kendisi 
istemiş olsaydı, meşguliyetini şiire hasr eder 
ve fıtratında olan o şedid hassasiyet, o müm
taz ulviyet ile pek büyük bir şair olurdu. 
Lakin o şiiri de bir gaaye değil, bir vasıta 

telakki etmiş ve bütün vicdan ve irfanı ile si
yaset sahasına, vatan hizmetine atılmıştır." 
şeklindeki fikirlerini, şifahi olarak da tekrar 
ederdi. 

Ali Ekrem, Mabeyin'de katip bulunduğu 
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yıllarda .Servet-i Fünun cereyanına katılmak
. la 'beraber, bu mecmuadaki şiirlerini asıl adı 
ile değil, «Ayın» Nadir imzasıyla yayınlamış
tı. Şiire daha on, oniki yaşlarında başlıyan 
şair, zamanla, devrinin tanınmış üstadlarına 
nazireler söylemiş, o çağların genç nesilleri 
için adeta bir mektep, bir hoca vazifesi gören 
bu nazirecilikte başarılı .şiirler meydana kay
muştu. O kadar ki şiir neşrine önce Mirsad 
mecmuasmda, şair İsmail Safa'ya söylediği 
bir nazire'yle başlamıştı. Ali Ekrem, o devir
lerde şiddetle hakkı yenen, üstad ve yenilik
te mutedil şair Muallim Naci'ye de anlayış 

ve saygı göstermiş, şiirlerinin oldukça başa
rılı bir aruzla birleşmesinde bu anlayışın mü
him tesiri olmuştu. Şair,' Naci'ye olan bu 
şükranını bu Tanzimat ve eski şiir üstadının 
ölümüne güzel bir tarih düşürmek suretiyle 
de göstermiştir: 

Yine bir kevkeb üfôl eyliyerek 
Oldu muzlim edebin minhacı, 
Geldi bir devre-i matem şiire 
İrtihal etti Muallim Naci 

mısraları, böyle bir şükranın ifadesidir. 
Ali Ekrem, aruzla, hecey'le, büyükler 

için, çocuklar için, askerler için çeşitli şiirler 
söylemiş, onun vatan şiirleri, aşk şiirleri, te
fekkür şiirleri, ordu şiirleri, çocuk şiirleri ya
nında dini heyecanla terennüm ettiği man
zumeler de olmuştur. Şöhretini sağlıyan ve 
hemen her d-evrin antolojilerine geçen en gü
zel manzumesi, Tesalya Harbi dolayısiyle 

yazdığı « Vasiyet» adlı manzumedir. 
Bu sebeple, Ali Ekrem'i, s~natının öl

mez eseri sayılabilecek bu manzume siy le 
anmak ve tanıtmak lüzumunu düşünerek, 
Vasiyet şiirini buraya aynen a!mayı ihmal 
edemiyoruz: 

vasiyet 
Doııuk bir fenerin ııôr-ı sayedarında, 
Ağ·açlı bir tepenin kuytu bir kenarında 
Buluştular iki hemşehri, kahraman asker: 
Çemişgezekli Memiş'le bölük emini Ömer, 

- Gel al'kadaş, bakalım gel, şu mektubu anlat; 
Babam nasıl? 

- İyidir. 

- Çok şükiir, nasıl. Emine'm? 
'Ieıninlidir bana korkma yalan demez ki ninem. 
Çarık takındığımız gün ağırca hasta idl; 

Memiş, eğer ben ölürsem sakın acınma, dedi ... 
- Baban selam ecliyor, Daltaban eelam ediyor; 
Bekir selam ediyor, Pehlivan selam ediyor;· 

BOLAYIJ;t CA. Ekrem} 

Ninen selam ediyor, amıni k.ı.zların da keza; 
Çoban selam ediyor .. 

- Bak hele! Deyindl bana, 
Bizim kadın nice olmuş, bizim kadın Emimı, 
_ Bekir ııişanlanıvermiş, Bey ırmağı taşn,1;,; 

Sular yeşil öyüğün üstünü basıp aşmış .. 

- Yoğundu ... Emme su ha! Coşkun olmalı bu 

sene. 
Kızılpınar bu kadar taşmadıydı.. Sen de hele 
Şu mektubu bitiı· artık, bizim kadın nicedir? 

"""" Memiş durundu .. , 
- Bırak, ben tamam sekiz gecedir 

Düşümde görmedim artık ... 
- Bu yıl da sazlı ile 

Çekirge çok düşüyormuş, öğen hele yoğımiş. 

Ağılda iiç koyun ölmüş; sıcak biraz çoğ imiş. 
Senin buzak büyümüş, gök ağaç çiçek açmış; 
Zavallı Çöp Hasaıı'm kır tayı dağa kaçmış. 
İmanı dua okumuş cenge ... ha selam ediyor, 
Çakır selam ediyor, Mustafa sehim ediyor, 
ömer-gil'in kızı doğmuş.. Sadık selam ediyor, 

- Bırak bırak, yetişir anladık ... 

- Selam ediyor! 
- Ne saklıyon bana sen .. anlamam mı halinden? 
Bizim kadın, diyiver,di .. düşümde gördüm ben! 
Garib .. can veriyor zaıınolundu, sordu yine: 
- Bizim kadın g·idivermiş, değil mi, ah Emine! 
Ne mali var bu fakirin? Beş on koyun, kösemen; 
Biraz ekin, buzağı, kağnı, bir de sazlı dere 
Bu şeylerin bi:isi arkasında kalmıyacak: 
Ne var ne yoksa satıp savmalı. .. Parasıyle 
Emineye yakışır bir taş almadır emeli! 
Kızıl boya, sarı altın yazıyle süslemeli; 
Ta!jın yiizünde kılıç resmi olmalı mutlak; 
Memiş nefer ıni ya zabıt mi kim bakıp soracak? 
Bir ince süngü yapılsın kılıç değilse bile ... 
- Bir asmacık dikiversin babam, fidan salsın; 
Bi danecik Emine'm gölgesinde hoş kalsın. 
İmam Efendi'ye söylen ki Hak rızası için, 
Mezarcığın baş ucunda, üç ayda bir akşam 
Bir «Amme,, cik okusun, bir yamk ilahi rlesin ... 
Kadıncağız gidiverdi ... 

- Şuna bakındı tamam .. 
Memiş sen ağlar isen şimdicik kaçıp giderim! 
- Yazındı, yaz Ömer, Osman-gil.e selam iderim! 
Teselsül eyliyecekti selaamlar amma, 
Çalındı bir boru .. 

Kalk kalk Memiş, silah ba~ma! 
Memiş, o mektubu müstağrak etti göz yaşına, 
Kıvırdı, koynuna koydu.. Dilinde aşk-ı Huda 
Yüzünde aıı~ı şehadet, atıldı meyd!ııa 

Kavuşmak istiyerek ahirette canana! 
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Böylelikle, Yunan Harbi ardından yazılan 
bu şiirli hikaye yıllarca dillerde dolaştı. Ev
lerde, edebi toplantılarda okundu. · Zamanı
mızdan altmış bu kadar sene evvelki türkçe
nin, bu sade ve samimi, lirik manzumesiyle 
Ali Ekrem, haklı bir şöhret kazandı. 

Diğer taraftan, Yavuz Sultan Selim'in: 
Feryad ez-in nev-i vücud-ı adem-410.d 

mısraına söylediği tazmin yollu bir müsed
des'le de ayrı bir şöhreti oldu. Bu müseddesin: 
Feryad! .. Bu söz terceme.i hal-i felektir; 
Her an-ı cihan bir ebedi ah demektir. 
Ma,dam ki insanlar için nevha gerektir, 
Madam ki feryad ile alem bitecektir ... 
Bilmem ki yaratmakta nedir şive-1 Mlbud? 
«Feryad ez-in .uev'-i vücud-ı adem-Mud'• 

gibi kıt'aları da aynı sitayişle okundu. 

Ali Ekrem Bey, kendisinden rica edildi~ 
ği zaman bu ve benzeri şiirlerini ağırbaşlı 
bir eda ile okur, şiirlerine hususi bir ses gü

. zelliği katardı. 

Darülfünun'da şerh-i mütun hocalığı sı

ralarında bütünlediği Ta'ir-i tlahi adlı, bü
yük ve timsali manzumesini de, talebesine, 
hazan evinde davet. tertipliyerek, derin bir 
vecidle okurdu. 

Ali Ekrem, ilk şiirlerini tam Servet-i Fü
nun tarzı bir isim altında ve Zılal-i İlham ad
lı bir kitapta topladı (1911). Ardından, Ana 
Vatan, Ordunun Defteri, Rı1h-ı Kemal, Şiir 
Demeti, Vicdan Alevleri isimli eserlerini ya
yınladı. 

Lisan-ı Osmani, Usı11-i Kitabet, San'at-ı 
Tahrir konularında eserler yazdı. Recai-zade 
Ekrem ve Namık Kemal gibi monografiler 
neşretti. Baria, Sultan Selim, Sukuut, Engel, 
Eğlenirken gibi sahne eserleri denedt; Hiciv 
ve mizah çeşnisi taşıyan manzumeler, nesir
ler, makale ve hatıralar kaleme aldı. Fakat 
edebiyatımızda yine şair, hem de Servet-i 
Fünun şairi olarak ad bıraktı. Zılal-i İlham 
şairi, Vasiyet şairi gibi sözlerle hatırlandı. 

Vefatında, Bolayir'e, bir ömür boyu sev
gisi ve büyük. şöhretinin himayesi altında 

yaşadığı, babası, Namık Kemal'in yanına gö
mülmesi doğru ve bir kadirşinaslık eseri ola
bilirdi, fakat galiba zahmet edilmedi, buna 
mukabil, Zincirli Kuyu'daki asri mezarlığa 
götürüldü, Bütün Servet-i fünuncuların hay- -
ram oldukları şair Abdülhak Hamid'in kabri 

civarında bir mezara gömüldü. 
Nihad Sami Banarlı 

BOLİNTİNEANU (Dimitrie) - 1819-
1873). istanbulda uzun yıllar kalmış bir ru
men şairidir; burada yazdığı şiirleri «Boğa
zın Çiçekleri» (Florile Bosforului) adı altın
da toplamıştır. 

Bolintineanu'nun İstanbula gelişinin hi
kayesi şöyledir: 1845 yılında Parise yüksek 
tahsilini tamamlamaya gitmiş, buradan bir 
ihtilalci olarak dönmüştür. Gerçekten 1848 ih
tilalinin Bükreşte cereyan eden safhalarına 

fiilen katılmış, yayınladığı «Egemen Millet» 
dergisinde yaydığı ileri sosyal fikirlerinden 
ötürü sürgün cezasına çarptırılmıştır. Ondört 
arkadaşı ile birlikte Transilvanyaya kaçan 
Bolintineanu diğer ihtilalciler gibi tstanbula 
gelir (1848). O yıllarda İstanbul macar, Po
lonyalı, ukranyalı ve rumen ihtilalcilerinin 
bir merkezi olmuştur. Adı geçen milletleri 
türlü entrikalarla hükmü altına almış olan 
Rusyaya karşı açılan hürriyet ve adalet bay
rağı burada dalgalandırılmaktadır. İşte bu 
hava içinde İstanbula gelen Bolintineanu bu
rada kısa bir müddet kalır, mücadelenin de
vamı için daha müsait bir merkez olan Pa
rise gider. İki yıl sonra tekrar İstanbul.a dö
ner ve 9-10 yıl Türkiyede kalır. 

Bolintineanu da diğer arkadaşları gibi 
milli kurtuluş mücadelesine İstanbuldan ve 
mecburi ikamete tabi tutuldukları Bursadan 
devam ederken Türkiyeyi ve bilhassa İstan
bulu yakından tanımaya fırsat bulur. Gezip 
gördüğü Anadolu, Suriye, Filistin, Mısır, On
iki Adalar, Rumeli hakkında seyahat intiba
larını yazarken tstanbulu da şiir ile anlatır. 
Eşsiz güzelliği ~air 27 şiirine aktarmıştır. Tü-

mü 2042 mısra tu
tan bu şiirlerin 12 
si Türk adları ta
şır· (aslında olduk
ları gibi rumen 
yazılışını da kulla
nıyorum) : Esme 
(Esma). Rabie 
(Rabia), Almelai
ur (Ela.mahur?), 
Leili (Leyla), Meh
rube '(Mehrube), . , 
Caz Culesi (Kız 

Kulesi), Gulfar 
(Gülfar?), Sanda-
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lul (Sandal), Ziule (Zühre?), -Fatme (Fatma), 
Htal (Hayal), Dildrubam (Dilrübam). Şiirle
rinden ikisinin adına türkçe sözler de girer: 
Fata de la Candili (Kandillideki Kız), Bles
temul Dervişului (Dervişin llenci). Geri ka
lan 13 adet şiirin adı öz r1:1,mencedir. 

Bolintineanu bu şiirlerini hangi şartlar 

altında yazmıştır bilmiyoruz. Kendi itirafina 
göre İstanbulda bulunduğu sırada başka bir 
rumen mültecisi olan ve İhtilal hareketinin 
lideri sayılan ton Ghica'nın Bebekteki yalı
sında misafir kaldığı günlerde ev sahibesi Ba
yan Saşa Ghica'nın teşviki ile bu şiirleri yaz
mıştır. Ancak bazı gençlik şiirlerinde de türk 
temine rastlanılması Bolintineanunun fran
sız romantiklerinin tesirinde kaldığını açik
far. Fakat ne olursa olsun Bolintineanu Bo
ğaziçinin renk alemini gerçekten tatmış, bu 
beldenin eşsiz güzelliklerini mest olmuş bir 
halde tasvir etmiştir. Boğaziçi onun için bir 
peri alemidir. Göğü, yeri ve denizi kaplayan 
tek aydınlık Bolintineanunun şiirine hakiki 
bir rüya havası verir. 

Bolintineanunun bu şiirlerinden çoğu de
rin bir tecrübenin mahsulü lirik şiirlerdir, 

fakat bir kısmının konusu tarihten, Osman
lı tarihinden seçilmiştir, kadro gene Boğazi
çi kalmak şartile. İstanbul Ansiklopedisi'nin 
herşeyden önce tarihçi vasfı dolayısile bu 
epik şiirlerden birkaçının konusunu açıkla

yacağım: 

«Rabie» de, IV. Mehmedin gözdelerinden 
olduğu rivayet edilen güzelliği ve üstün ze
kası ile saraya hükmetmiş kadın anlatılır-

« Lem adlı şiir ise Köprülü ve II. Musta
fa zamanına ait hazin bir hikayedir. Padişah 
hareme göz attı diye meşhur Köprülünün ye
geni Köprülüzade Ali Beyin boğdurulmasını 
emreder. 

«Mehrube», güya Ramazan ve Kurban 
Bayramlarında namazdan sonra Padişaha 

Valde Sultan tarafından genç ve güzel bir 
bakirenin peşkeş çekilişini anlatır. Bu güzel 
bakire Tuna boylarından kaçırılmış bir ru
men kızıdır. 

«Kız Kulesi»nde herkesçe bilinen, günü
müze kadar gelmiş yılan hikayesi anlatılır .. 

«Gülfar», Rusçuk ayanından Bayraktar 
Paşanın (Alemdar Mustafa Paşa) güzel bir 
kadının ağına düşmesini dile getirir. Bilindiği 
gibi Bayraktar III. Selimi şehit eden Yeniçe-

rileri bastırmış fakat kökü ezilemeyen bu oca
ğın yeni bir ayaklanması ile sığındığı mah
zende intihar etmişdir. Yanında sevgilisi Gül
far da vardır. 

«Fatme" adlı şiir de İstanbulda, halk 
arasında dolaşan bir tarih olayının hikaye
sidir. Denildiğine göre Abdülmecidin kızkar
deşlerinden biri, ·Fatme, bir paşa ile evlendi
rilir. Doğan çocuk yatakta boğulmuş bulu
nur. Genç anne küçük yavrunun ölümüne o 
kadar üzülür ki, dayanamaz ölür. Ölmeden 
önce Padişahtan, ileride hanedan aile.sine 
mensup kimselerin erkek çocuklarını öldür
mesinin önüne geçmesini ister, Padişahta bu
nu vadeder. 

«Boğazın Çiçekleri»ni meydana getiren 
şiir !erden bazılarının yazılış yer ve tarihleri 
bellidir. Mesela Ayasofya Gemlikte 1852 de 
yazılmıştır. Hial (Hayal) ise ayni yılda Be
bekte kaleme alınmıştır. «Dilrüba» konusu
nu Bursadan alır: bu güzel cariye başı açık 
olduğu halde bir kelebeğin peşinden gitti di
ye boğdurulur. 

Bolintineanu'nun bu şiirleri gerçekle ger
çek olmayanın arasında canlanan Victor Hu
go'nun açtığı romş.ntik çığırda yürümekle be
raber o zamanlar Avrupa edebiyatında moda 
olan türk egzotizmine yeni bir hava getir
miştir. Gerçekten 1850 yıllarında Pariste bu
lunduğu bir sırada «Boğazın Çiçekleri»ni biz
zat kendisi fransızçaya tercüme etmiş ve Phi
larete Chasles'in bir önsözü ile «Les fleurs 
du Bosphore» adı altında, yayınlamıştır (ta~ 
rihçi N. forga'nın verdiği bu bilgi bundan 
ibarettir). Rumen edebiyatına ise mitoloji 
konularının ağırlığı altında bunaldığı bir sı

rada yepyeni, renkli, geniş hayal ufukları aç
mıştır. Bolintineanunun şiirleri biz Türkler 
için başka bir yönden de önemlidir: bu şiir
lerde zaman zaman öz türkçe kelimeler kul
lanılmaktadır, . mesela trandafir demez gül 
der, rumence ifade etmek mümkün iken gün 
ağarmasını kullanır. Bu kelimelerin bolluğu 

rumen dilinin ötedenberi türk tesirinde kal
mış olduğunu açıklar, ancak bugünkü rumen
cede artık bunları kullanmak mümkün değil
dir, anlaşılmaz olmuşlardır. 

Bolintineanu istanbulda veya Pariste 
bulunduğu sırada diğer arkadaşları veya di
ğ.er mültecilerle olan münasebetlerini belir
ten mektuplarında Türk sosyal ve siyaset ha
yatının bilinmeyen yönlerini aydınlatır. 
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Bolintine~nu pek çok hürriyet savaşçısı 
milliyetçi gibi Kırım Harbinin neticesini he
yecanla beklemiş, nihayet Türk ve Müttefik 
ordularmın şanlı zaferlerinden sonra 1859 da 
İstanbuldan ayrılmıştır. 1860 dan itibaren 
memleketinde çok yüksek mevkilere getiri
rilen Dimitrie Bolintineanu Hariciye, Maarif 
ve Din İşleri Nazırlıklarında bulunmuş, sonra 
Prens Cuza Voda'nın fazla şahsi hükumet tu
tumunu beğenmeyerek istifa etmiştir. Haya
tını kazanmak için kendini tamamen yazıya 
v,eren Bolintineanu pek çok eser meydana ge
tirmiş, hayatının en ümitsiz anlarında bile 
neşeli olmasını bilmiştir. 

Mestolalım sevgilim 
Balt gece ne güzel Boğaz ise misk gibi .. 

diyen şair Bükreşte bir hastane köşesinde pa
rasız ve kimsesiz olarak ölmüştür. 

Enver· Esenkova 

BOLKESEHEN ATMAK - Halk ağzı 

deyim; 1 - Hiç bir zaman yerine getireme
yeceği vaidlerde bulunmak; misal: · 

Bir seçim devresi propagandaları içinde 
kahvehane sohbeti arasında: 

- Bol keseden atsınlar bakalım, iş başı
na geçince görürüz onları da ... 

* Darbı mesel: «Bol keseden sultanım, 

develer olsun kurbanım». 
2 - Övünmek; misal: 
Kendisinin Galatasaraydan mezun oldu

ğunu, yüksek tahsilini Fransada yapdığını, 

babasının eski valilerden, dedesinin de gaa
yet zengin bir çiftçi olduğunu söyliyen biri
nin arkasından: 

- Amma bol keseden attı be... hangi 
Galatasaray .. hangi Sorbon .. hangi baba, han
gi dede.. babası Bülbüldereli yazmacı Hafı
zın oğlu meşhur Allıklı ~eridun, vali mali 
değil, tahrirat katibiydi, kendisine gelince 
ri.işdiyeden matrutdur .. 

*Bir kötü huyu var, iki kadeh içdi mi 
bol keseden atmaya başlar .. artık tahammül 
edebilirsen dinle ... 

BOLLiAC (Cesar) - Rumen yazarı; 
1813 de doğdu, 1830 de henüz on yedi yaşın
da iken ihtilal fikirlerini benimsemiş ve 1830-
1837 yıllarının ihtilal mücadelelerine katıl

mış, 1838 de rus işgaalin'i ve ona yardım 
edenleri şiddetle tenkid ettiği için ceza gör
dü; 1840 da Prense yapılan suikasdin manevi 
smumlusu addedilerek hapse atıldı. Gerçek
den: «Müstebidler kanımiZJ emiyır, etimizi 

kemiriyor» diyen bu muharrir - şair, müste
bidlerle iş birliği yapanları da: «Seni vekil 
yaparım de, assın kendi anasını! .. » diye çok 
ağır hicvediyordu. 

1848 ihtilalcilerinin hareketi bastırılınca 
rus işgal !rnvvetled kumandanlığı elebaşıla
rın hudud dışı edilmelerini türk idaresinden 
istemişdi; bu arada Balcescu Kardeşler (Cos
tache ve Nicolae), Bratianu, Kardeşler (Du
mitru ve İon), Golescu Kardeşler (Stefan, 
Radu ve Alexandru), Cesar Bolliac ve daha 
bir kaç kişi yakalanmışlar Orsovada Ruman
ya hududu dışına atılmışlardı; bir kısmı İs
·tanbul, bir kısmı Paris yolunu tutmuş, bir 
kaçı da kendi aralarında verilen kararla Ma
caristana geçmiş idi; Bolliac'a verilen vazife 
de macar ihtilal hükumetinin lideri Kossuth 
ile anlaşarak macar ihtilal ordularını Ruman
ya topraklarına geçirterek buradaki rus işgal 
kuvvetlerinin kovulmasını temin etmekdi. 

Bolliac Transilvanyanın Braşov şehrine 

gelir gelmez macar generalı Bem ile irtibat 
kurdu, ve Faris ile İstanbuldan (İon Ghica' -
dan) aldığı talimata göre hareket etti; bir 
ara General Bem'e Rumanya prensliğini da
hi teklif etti. Bem, Kossuth'un• fikrini aldık
dan sonra orduları ile rumen topraklarına 

girmeye karar verdi; ancak önceden Türk 
ordularının, dostluğunu değilse bile, tarafsız
lığını temin .etmeyi düşündü; bunun için de 
en uygun çarenin Rumanyada ınzıbatı temi
ne memur Ömer Paşayı hediyelerle hoşnud 
etmek olduğunu gördü. Bolliac'ı Kossuth'a 
gönderdi, macar ihtilal lideri Bemin düşün
düğünü tasvıb etti; hazine muhafızına emir 
vererek Bolliac'ın istediği şeyi alabileceğini 

söyledi; rumen yazarı da bir a.ded pırlanta 
kolye ile pırlanta düğmeler ve bir de çok 
kıymetli elmaslı mahmuz seçdi. Bu eşya, ma
car ihtilal ordusu generallerinden iken Avus
turya ordusuna iltihak ettiği için asılan Kont 
Zichy Oedon'a aid idi. Bolliac bunlar için bir 
makbuz verdi ve Bem'in yanına döndü. 

Macar ihtilalini bastırmak için Rusya ile 
Avusturya ittifak edince macarlar daha fazla 
dayanamadı; silahlarını bırakıp sağa sola 
kaçmaya başladılar, ve pek çoğu İstanbula 
sığındı. Gelenlerin arasında Szeemere adın

da biri vardı, Bolliac'ın Macar ihtilal hüku
meti hazinesinden aldığı kıymetli eşyayı 

Ömer Paşaya vermeyüb iç ettiğini ihbar· et
ti ; bir kaç gün sonra Bolliac da İstanbula 
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geldi. İon Ghica'nın Beyoğlundaki konağına 
indi, ve hakkında yapılan ihbarı-rı doğru ol
~adığını söyledi. Gerçekden, macar ihtilali
nin bozguna uğradığı sırada macar lideri 
Kossuth iie Orsovada karşılaşmışdı; Bolliac, 
eşyayı ona teslim etmişdi; ve elinde bir de 
tesellüm senedi vardı; fakat İon Ghica ha
tıralarında bu mesele için: ~Senedin altında 
pırlanta düğmeler Bolliac'da kaldı diye yazılı 
imiş, Bolliac bana bu satırı göstermedi» di
yor. 

İstanbula geldikden sonra islamiyeti ka
bul ederek Murad Paşa adını alan general 
Bem Ömer Paşaya bir mektub yazarak ken
disine Bolliac ile gönderilen hediyeleri alıp 
almadığını sordu. Bir rüşvet şaibesi altında 

bırakılmak istenildiği gören Ömer Paşa bu 
mektubu serasker Mehmed Ali Paşaya yol
layarak keyfiyetin Bolliac'dan sorulmasını 

istedi; 1849 yılı aralık ayı başında idi. Bolliac 
seraskerliğe celb ile tevkif ve habsedildi; fa
kat pek az sonra kefalet He serbe::ıt bırakı_ldı; 
Bursada ikaamete memur edildi ve Türkiye 
dışına çıkabilmesi için kendisine pasaport 
verilmedi. Bu çirkin elmas düğmeler mese
lesi, Avusturyadan sureti mahhusada gelen 
General Kont Cristian F. V. Leiningen'e 
Zichy ailesine verilmek üze:re 2.500 altın 

ödenmek suretiyle kapandı, bunu ödeyen 
de Osmanlı Devleti oldu. 

Bolliac'ın elmas düğmeler meselesi; Pa
_ris gazetelerine de intikaal ettiği için, oradaki 
rumen mültecilerini de çok üzmüşdü. Bolli
ac ise manen ve maddeten yıkılmışdı. Bir 
dilekçe vererek hakkındaki iftirayı tekrar 
red etti, işsiz ve parasız olduğunu bildirdi, 
hayatını kazanmak üzere Parise gitmek üze
re pasaport istedi. Rumen yazarı nihayet 
1850 yılı ekiminde Bursadan İstanbula dön
meye ve istanbuldan da Parise gitmeğe mu
vaffak oldu. 

istanbulda hayatının en sıkıntılı günle
rini yaşamışdı, ihtilalde rusların amaline hiz
met etmiş olanların Babiali nezdinde itibar 
sahibi olduklarını görmüşdü, buna . rağmen, 
Parise gittikden sonra kızgın ayrıldığı Tür
kiye aleyhinde en küçük bir şey yazmadı. 

Kırım harbinden sonra memleketine dö
nen Bolliac ölünceye kadar nıuharrirlik yap
dı ve 1880 de v.efat etti. 

Enver Esenkova 
BOLPAÇA -- Halk ağzı deyim, «dökük 

saçık; giyinişine, · kiyafetine dikkat etmez, 
şapşal kimse»; zamanımızda kullanılmıyor, 

yakın geçmişe kadar bazı kimselere lakab 
dahi olurdu; misal: 

Hanım eve yeni alınan ve henüz kendi
sinden kaçılmayacak çağdaki genç uşakd~ 

şikayet eder: 
-Efendi şu oğlanın kulağını çek, pek 

bolpaça ~anım, hareme ayak attırmam inan 
olsun, geçen gün haşa huzurdan ...... 

* Sözü kesilen kız ayak direyüp ağlar: 
_:_ Ben o sünepe, bolpaça· oğlanı iste

mem .. Vallahi de istemem, billahi de iste
mem ... 

BOLPAÇA - · 1880 yılında Vezir İske
leso kayıkcılarından bıçkınlık havasında ine
bolulu bir delikanlı olub ayak takımının uy
gunsuz güruhu arasında güzelliği ile şöhret 

bulmuş, türlü rezaletlerle altın adını bakıra 
çıkarmış, İstanbul zabıtasını hayli uğraştır
mıştır. Bir gece, Köle Ömer adında aslı gür
cü bir ayakdaşı ile beraber, limanda şaman
dıraya bağlı ve Giridden sabun getirmiş Os
man Süleyman Kaptanın. «Paşa pesendi» 
adındaki bombardesine (bir nevi yelkenli ge
mi) korsanlık kasdı ile girmişler, yirmi çu
val kadar sabun çalup kaçdıkları sıra deniz 
devriyesi tarafından yakalanmışlardır. 

Bu vak'a üzerine yapılan istintakında 
Bolpaçanın, daha önce faili meçhul kalmış 

ondan fazla korsanlık vak'asının da faili ol
duğu meydana çıkmışdır. 

Bu delikanlıyı yakından tanımış ôlan 
Tophane ketebesinden Üsküdarlı Aşık Razi: 
«Böyle melek sima bir gencin korsan olduğu
na cihan inanmazdı; evvela herkes köle 
Ömer'in narine yandı dedi idi. Meğer haydu
dun başı Bolpaça imiş» der idi ki Razinin 
evrakı metrukesi arasında elimize geçen def
ter !erinden birinde bu genç ve güzel kayık
cıyı öven, ve muhakkak ki Bolpaçanın kor
sanlık yolunda tutulmasından önce yazılmış 
bir manzumesine rastladık: 

Kakulü perişan, sinesi uryan 
l"a bürehne şehbaz civan hamlacı 
vezir İskelesi olmuş durağı 

3eli vezirlerin başınm tacı 
Deryayı aşk üzre çalar palayı 
!{uvveti bazusu gaayetle acı 
Geçilmez çakal deniz yamandır 
Viı·ınedeıı bıçkma anafor bacı 
Jolpaçadır şöhreti ol gümrahın 
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Hançeri yaresinin yok ilacı 
Altun başın içün terk et vahşeti 
Gamzen ucu ile selam vir, acı .. 

Ayni deftere kalender halk şairi şu not
ları da eklemişdir: «Saman altından su yü
rütür im.iş; odasındaki sandıkda bir elmaslı 
ve altın zincirli altun salib bulunmuş ve yine 
üzerinde salib nakşı olan bir elmas gül 
yüzük bulmuşlar, sual olundukda:- Kirilos 
namında bir koca keşişin hediyesidir, bu ge
ce mehtab seyrine Marmaraya götürüb hiz
metimden hoşnud kalub üzerinde kese ve 
harçlık olmadığından bunları hediye eyle!ii, 
seni nice yıllar geçindirir, sat harçlık yap 
dedi idi demiş; Kirilos keşiş ki mitropolid 
imiş, bulup sual eylemişler, oğlanı tasdik 
idub Bolpaça bu maddeden beraet eylemiş, 

amma korsanlıkdan beş sene kal'abend olup 
Rodos kalesine yolladılar». 

Vasıf Hiç 

BOLŞOY BALESİ - Dünya yüzü şöh
retlerden bir rus bale topluluğu; adı batı dil
lerinde «Bolshoi» şeklinde •yazılar; 1959 yı
lında İstanbula gelerek temsilleri çok büyük 
bir takdir ile seyredilmiş bu bale topluluğu 

hakkında aşağıdaki satırları «Hayat» mecmu
asından alıyoruz: 

«1773 yılında 'Moskova Yetimhanesi, hi
mayesinde bulunan kimsesiz çocukların boş 
zamanlarını değerlendirmek gaayesi ile bir 
bale sınıfı açmayı kararlaşdırmışdı. Bu iş 

için o zaman Saint Petersburg Saray Tiyat
rosu dansörlerinden Filippo Beccari görev
lendirildi. İtalyan asıllı dans ustası üç yıllık 
çetin bir çalışmadan sonra, bu kendi halin
de yetim çocuklardan bir kısmını mükemmel 
birer dansör ve dansöz yapdı. Böylece dün
yanın en ünlü dans topluluklarından birinin 
temeli atılmış oldu. Petrovsky Tiyatrosu adı 
altında çalışan bu topluluğun 1780 de verdi
ği .ilk temsil Leopold Paradis'in «Sihirli 
Okul» adındaki balesi idi. Temsilin dans so• 
listlerinin hepsi,. bir zamanlar · yetimhanede 
karanlık bir. istikbale terkedilıniş il)sanlardı. 
Bir gece içinde şöhrete ulaşıveren bu sanat
cılar arasında Mavra Poliskova, Matryona 
Andreyeva, Yegor Tiomin, Matei Bakin var
dı. Yıllar boyunca Petrovsky Tiyatrosu Rus
yanın bir numaralı bale okulu ve topluluğu 
oldu, ve bunlardan yetişen bir çok dans yıl
dızları ile koreograflar sonradan dünyanın 

dört bir ucuna yayılarak klasik dans gelene-

ğini devam ettirmeğe çalışdılar. · Petrovsky 
Tiyatrosu bugün yerini Bolshoi Tiyatrosuna 
bırakmıştır. Klasik bale geleneğini devam 
ettirmekde olan Bolşoy'un dans bölümünde 
şimdi 221 sanatcı vardır». 

1959 da Bolşoy Balesinin İstanbula ge
len ünlü artistleri şunlardı; kadınlar: Vera 
Stankeviç, Velta Vilsin, Valentiva Petrona, 
Violetta Bovt; erkekler: Venyamin Zimin, 
letonyalı Harald Rittenberg, Vladimir Kud• 
riaşov, Yevgeniy Kuzmin. 

. BOM, BOM ATMAK, BOMCU - İstan-
bulun külhaniler ve haneberduşlar argosun
da yalan, yalan· söylemek, yalancı; misaller: 

Bir haneberduş delikanlı emsali ile ba
rındığı sabahcı kahvehanesinde kibar düşkü
nü olduğunu, dedesinin paşa oldµğunu söy-

Bolşoy Balesinden 
v. Petrovna ve v. Zimin 

(Resim: s. B,) 
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terken biri atılır: 
- İnanmayın ulan; hepsi bomdur, fırla

madır (piçdir) o, iıerden bilecek dedesini.. 
* Bir balıkcı kahvehanesinde ihtiyar bir 

balıkıc, gençliğinde Beylerbeyinde kayığı 

devrilerek denize düşen güzel bir hanım sul
tanı nasıl kurtardığını, o hanım sultanın ken
disine aşık olduğunu, bir gece sandalla yalı
ya giderek bir arab bacının kendisini pence
reden yalıya aldığını, genç kadınla nasıl mu
habbet ettiklerini, hanım sultan kendisine 
evlenmeyi teklif ettiği, hatta paşa babasının 
da buna razı olacağını söylediği halde gön
lü kendi küffü olan başka bir güzel kızda ol
duğu için bu teklifi red ettiğini ballandırarak 
anlatırken bir ses: 

- Hasan Baba yine bom atıyor!. 
- Sus ulan, tatlı tatlı dinliyoruz işte ... 
* Bir kahvehanede pırpırı bir oğlan kah

veciye, oranın müdavimlerinden bir seyyar 
börekcinin kendisini yanına çırak olarak 
alacağını söyler; kahveci: 

- Güvenme, bomcu namussuzun _biridir, 
sana kötü oyun oynar, gözünü aç, ayağını 

denk al. .. 
BOMBA - Halk ağzında ve İstanbulun 

külhaniler, pırpırıları argosunda bir kaç ma
nada kullanılır. 

1 - Şık, modaya uygun giyim . eşyası 
hakkında; misal: 

Liseli delikanlı yeni pantalonunu arka-
daşına gösterir : 

- ·Nasıl pantalonum?. 
- Güle güle giy, bomba gibi. .. 
* Adamlık esvabını giymiş genç balıkcı

ya arkadaşı: 
- Bomba gibisin (pek şıksın), nereye 

gidiş? .. 
2 - Sağlam, zinde, sihhatde; misal: 
Hastalığı dolayısı ile bir kaç gündür ken

disi ile balığa -çıkamayan bir gence kahve
hanede hamisi yerindeki balıkcı sorar: 

- Nasıl oldun Ali, bu gece gelebilecek 
misin? 

- Gelirim ağabey, bomba gibiyim ham
dolsun ... 

3 - İri yarı, katana gibi, canlı, hoşur ka-
dın; misal: 

Sokakda bir haneberduş ayakdaşına: 
- Karıya bak be, bomba gibi. .. 
4 - Taravet ve olgunluğunun zirvesin• 

de kadın memesi; misal: 

Yalın ayaklı pırpırı fakat güzel bir deli
kanlıya jigoluluğunu yapdığı kadının çirkin
liğinden bahsedilir: 

- Ben karının bombasına bir de eline 
bakarım ağabey, eli açık, onda olan bomba
lar da hiç bir karıda yokdur .. 

Muhterem bilgin Ferid Devellioğlu 

«Türk Argosu» · adındaki eserine «Bomba» ke
limesini almamışdır, yalnız «Bomba Patlat
mak» diye bir deyim kaydediyor ve «çarp
mak, aşırmak» karşılığı olarak gösteriyor. 
Biz İstanbul külhanileri arasında böyle deyi
me hiç rastlamadık. 

Haneberduş güruhu · ağzında · bir de 
«Atom bombası» vardır, yeni çıkma müsteh
cen elfazdan, «zeker» manasınadır, yeni yeni 
bilhassa küfür olarak kullanılıyor. 

BOMBA V AK'ASI ~ (B.: Hamidiye Ca
mii suikasdı). 

BOMBİLi - İstanbul külhanileri ve ha
neberduşları argosunda mütehcen elfazdan, 
«zeker». 

Bibl.: Ferid Devellioğlu, Türk Argosu. 

BONCUK - Renkli camlardan yapılan 
ve süs yerine kullanılan malum şey. 

Mavi camdan gaayet irilerine «katır bon
cuğu», küçüklerine de «nazar boncuğu» deni
lir, her ikisi de kem gözün şeametinden ko
runmak için kullanılır, katır boncukları hay
vanlara, nazar boncukları çocuklara takılır; 

eskiden feslerin püskül dibine, takkelere, 
mintan, hırka, sakaların şimdide gömleklerin 
ceketlerin sağ omuz başına dikilirdi, dikih. 
mektedir, ekseriya yanında bir de nazarlık 

bulunur. Hele orta tabaka ve ayak takımı 

arasında nazar boncuksuz ve nazarlıksız 
sünnet çocuğu görülemez ; Mehmet Akif in 
şu beyti ne şirin bir portredir: 
Yeşil sarıklı bir oğlan ki başda püsküI yok 
İmamesinde fesin -bağlı sade bir boncuk. 

Bakdığı yeri yıkıcı, kurutucu kem göz
lere karşı mavi boncuk, yalnız çocuklara ve 
hayvanlara değil çiçeklere de asılır, takılır; 

İstanbulun kenar mahallelerinde dolaşanlar 
evlerin pencere önlerini, balkonları süsleyen, 
saksılar, yağ ve konserve kutuları içindeki 
çiçeklerin hepsinde birer mavi boncuk görür
ler. Hatta zamanımızda, yüksek tabakaya 
mensub, yahud, zamanın inkılbları ile göm
lek değişdirerek yükselmiş ailelerin buz do
labı, çamaşır -makinası, elektrik süpürgesi.
radyo, pikap gibi ev eşyaları ile en lüks mar-
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l-.aları taşıyan gerdune misal otomobillerin
de dahi mavi boncuklar görülür. Hele halk 
otobfü;leri ile taksi otomobiller arasında ma
vi boncuksuz araba hemen yok gibidir. Biz 
pek büyük masrafla döşenmiş bir yeni zengi
nin sa.lonunda billur avizeden sureti mahsu
sada yaptırılmış yumruk büyüklüğünde bir 
mavi boncuk görmüşüzdür, yeni bir isimle 
«fil boncuğu» dememiz gereken bu mavi 
boncuk altında, viski içilip poker oynandığı 
da notlarımız arasındadır. 

Bir kunduracı da, tutduğu spor klubü
nün golcü bir forvetinin ayak numarasını 

öğrendikden sonra en güzel malzeme ile he
diye olarak hakikaten zarif bir çift iskarpin 
yapmış ve bağların uclarma, o hünerli ayak
lara nazar dekmemesi için birer küçücük 
mavi boncuk yerleşdirmişdi. Ütılü futbolcu 
hediyesini aldımı, aldı ise mavi boncuklu pa
bucunu ayacıklarına geçirdi mi bilemeyiz. 

Boncuk ceza evlerimizde, bu arada İs
tanbulun ceza evlerinde de mühim bfr yer 
alır,, boncukdan para keseleri, kadın çanta
ları, tesbihler ve yılanlar örülür,. yapılır ve 
«mahbushane işi» diye satılır. 

Boncuk, yakın geçmişe kadar kadınların 
baş yemeni ve çenberleri oyacılığında kulla
nılmışdır. 

BONCUK - «Mahyacılık tabirlerinden. 
Minarelerin üst şerefelerinden biribirine ge
rilen kalın halatın ucuna geçirilen şimşirden 
halkaların adıdır. Tezyin sanatında tesbih 
ve inci da.nesi gibi yuvarlak süs motiflerine 
de bu ad verilir» (M. Zeki Pakalın, Osmanlı 
Tarih Deyimleri ve Terimleri) 

BONCUK - Halk ağzı deyim, erkek ve 
kız küçük arab - zenci çocuklar hakkında 

kullanılırdı (M. Zeki Pakalın, Osmanlı Tarih 
_Deyimleri ve Terimleri) . 

BONCUK SOKAĞI - Haliçde · Sütlüce-. 
nin yollarındandır·, Erenler tekkesi Sokaaı o , 
Çıksalın sokağı kavuşakları ile Muhibban 
sokağı arasındadır. Peştemalcı sokağı ile bir · 
kavuşağı vardır. ' 

Erenler tekkesi sokağı tarafından yü
ründüğüne göre iki araba geçebilecek geniş
likde olup kaba taş döşelidir, .sağa bir kavis 
çizerek yokuş olur, Peştemalcı sokağı kavu
şağmdaıı şonra düzleşir, ve böylece Muhib
\Jan sokağına kavuşur. 

· İkişer katlı ahşab, kagir bağçeli evler sı
ra)an:rnışdır. Peştemalcı sokağı kavuşağında 

Sütlüce İlk Okulunun bağçe duvarı görülur, 
1832 tarihini taşıyan N evresyan ve Kalfa yan 
.ermeni ilk okulları vardır. Peştemalcı sokağı 
kavuşağırtda meydanısmı bir açıklıkda halk 
tarafından «Kuzu Baba» denilen bir yatır ma
kaamı vardır; bu Kuzu Babanın kim olduğu 
öğrenilerr:edi (haziran 1961) 

Hakkı Göktürk 

BONİFAY - Geçen asır sonlarının nam
lı bir dişcisi, eski Eminönü Meydanında, Köp
rüden gelirken tam karşıda, yani Yeni Cami
in kemeri hizasındaki gayet dar, sefer tası 
gibi kat kat kagir binalardan birinin cebhe
sinde bir kolaç boyunda koca tabelası daha 
köprünün ortasında iken karşıdan görülür• 
dü. 

Yaşlıla;~: «Bu dişçi kendimi bildim bileli 
buradadır, levhasını göre göre gina geldh 
derlerdi. İstanbulda piyasanın en eski dişçi-

. !erinden olduğu muhakkakdır. Ne milletden 
olduğunu bilmiyorum, rum katoliği mi, İtal

yan mı, maltız mı, nedir? isim fransızlar:ı.n 

Boniface'i ile ilişikli. Emekdarlığı, tabelası

nın göze çarpışı, meydanın kalabalık ve iş

lek oluşu yüzünden müşterileri eksik olmaz 
bilhassa cebi yufkalar, taşralılar, ayak takımı 
gelüb giderlerdi. Sermed Muhtar Alus 

BORA (Ekrem) - Sinema perdesinin 
genç ve ünlü artistlerinden; 1932 de Ankara
da doğdu, babası hava yüzbaşısı Mazhar 
{Jçakdır, annesinin adı Nuriyedir; ilk tahsili
ni Ankarada ve istanbulda 38. inci ilk okul
da yapdı, Kadıköy Birinci Orta Okulunu- bi
tirdi; daha çocuk denilecek çağda iken sa
natkar hüviyeti na
zarı dikkati çekdi, 
1954 de And Fil
min çevirdiği «Alın 

Yazısı» filminde baş 
rolde oynayarak ilk 
defa sinema perde
sinde göründü; son
ra Birsel Film ile 
sıkı bir iş birliği 

yaparak çalışdı; 

«Sünger Avcuları» 

(yahud Rüzgar Zeh
ra), «Yeşil Köşkün \ 

lambası», «kanun
dan kaçılmaz», «Se
ni benden alamaz
lar~ filmlerinin baş 

Ekrem Bora 

(Resinı : S.B.) 
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rollerini oynadı; ald~ğı rollerde büyük başa
rı sağlayan· genç artist anlaşmaları olduğu 

And ve Birsel film _studyolarının çevirdiği 

filmlerden başka «Cehennemde buluşalım», 

«İnleyen Dağlar», «Mavi Boncuk», «Üç kızın 
hikayesi», «Buna gönül bağlama», «Divane», 
«Tilki Leman», «Ayşe kız» kordelalarında 

baş· rolleri aldt. 1958 de And Filmin çevirdi
ği «Bir kadın tuzağı» filminde de baş rolü al
dı; son oynadığı eser Erkoç Filmin çevirdiği 
«Kahraman üçler» dir. 1961 yılında Türki
yede ilk defa coproducHon cinemascope renk
li film olarak Antalya, Adana ve Urfada çev
rilen «Cehennemde buluşalım» filminde önem
li bir rol almışdır. 

Hususi hayatında güzel akordeon çalar, 
kara kalem resim yapar, iyi bir yüzücüdür. 
Otomobil kullanmak ve ata binmek de zevk
leri arasındadır. 

Hakkı Göktürk 

Vefakar muhabirimiz Hakkı Göktürkün 
yukarıdal~i notları matbaaya verildikten son
ra Ses mecmuasında Ekrem Bora ile güzel 
bir konuşma yazısı çıkmışdır; hal tercemesi
ni tamamlamak için oradan da bazı satırlar 

alıyoruz; sanatkar anlatıyor: 
«Ben kırk günlük iken babam şehid ol

muş, dört erkek kardeşin en küçüğüyüm. Orta 
mektebi bitirdim, liseyi okuyamadım. 1953 
de Yıldız mecmuası bir artist yarışması aç
mışdı, girdim, birinci oldum. Eg,er böyle bir 
tesadif olmasaydı belki de balıkcı olurdum. 
Açık havada derdlerimi unutuyorum, (Büyük 
derdi orta okulda sona ermiş tahsilidir, sa
natkar insanın oto didakt olduğunu unutu
yor), Robinson gibi yalnız yaşamak istiyo
rum, bir köpeğim ve oltalarını olsun yeter; 
toplum hayatı beni sıkıyor». (Ses, No~ 10. 
Ocak 1962). 

BORALI ( Turgud) -:- Çağdaş türk sah
nesinin seçkin komedi ve dram aktörlerin
den; 1923 de İstanbulda. · doğdu; mühendis 
İbrahim Bey i~minde bir zatin oğludur, an
nesinin adı Julidedir. Kabataş Lisesinde oku
du, amatör aktörlüğe okul müsamerelerinde 
başladı; fakat girdiği konservatuvar imti
hanlarında muvaffak. olamadı; buna rağ
men azim ve cesareti kırılmadı, 1944 yılında 
Ses Tiyatrosuna intisab ederek «Hava Civa» 
Operetinde sahneye çıkdı. Sonra «Lüks ha
yat», «Deli dolu» Operetlerinde oynadı. 1946 
da Maksimde Muammer Karaca ile beraber 

çalışdı, «Cibali Karakolu» nda damad rolünü 
oynadı. 1949 da İzmir Şehir Tiyatrosuna geç
di, 1:ıu tiyatroda «Paydos», «Hamlet», «Kö
roğlu» piyeslerinde önemli roller aldı; bir 
yıl sonra i'stanbula döndü, 1952 de tekrar 
Muammer Karaca Tiyatrosuna girdi, 1953 İs
tanbul Tiyatrosunda, 1954-1958 arasında da 
üçüncü defa olarak, Muammer Karaca'nın 

yeni tiyatrosunda oynadı; «Anne Frank'ın 

Hatıra Defteri», «Cam kırıkları», «Masif is
kemle» piyeslerinde önemli roller aldı; 1959 
da bir yıl da Kenterlerle beraber çalışarak 

«Çöl faresi», «Tahta Çanaklar», «Şarkının 

sonu», «Burada gömülü» piyeslerinde önemli 
roller aldı. 

1960 da Küçük Sahne kadrosuna katılan 
Turgud Boralı balerin Marıtza Boralı ile evli
dir. Mesleğinin icabı edebiyat ve musiki ile 
pek yakından meşguldür. 

Hakkı Göktürk 
BORAN (Kamil) - Değerli çağdaş hu

kukculardan, 1907 de Mardinde doğdu, Ab
düsselam adında bir çiftçinin oğludur, Vali
desinin adı Atiye hanım dır. 1933 de İstanbul 
Hukuk Fakültesinden mezun oldu; sırası ile 
Edirne, Niğde, Ordu, Ankara ve İstanbul sav-

. cılık ve hakimliklerinde bulundu; 1941 de 
askerlik ödevini İstanoulda Davutpaşa Kış

lasında topcu subayı olarak yapdı; 1945 de 
İstanbul hakimliğine mümtazen terfi etti; 
İstanbul selahiyetli meşhud suç savcılığında 
bulundu, 1938 ara seçiminde Mardinden 
Cumhuriyet Halk Partisinin namzedi olarak 
mebus seçildi; 1948-1954 ve 1957-1960 iki dev-

re mebusluk yapdı.. 
1945 den 1955 yılı

na kadar çıkardığı 
((İleri Hukuk Dergi
si» nin ayni zaman
da .. baş muharrirliği 
ni yapdı. ((Yeni 
Türk Ticaret Kanu -
nu Şerhlerin adı ile 
basılmış. bir eseri, 
bir de ı<Ceza. Kanu
nunda· Delil» ismin
de basılmamış eseri 
vardır. 

Güzel bir hususi 
K_amil Boran kütübhaneye sahib-

(Resını : 8 · Şeren) dir, ki bu kütübha-
nede en kıymetli kısım, Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin kuruluşundan 27 Mayıs 1960 
in:kllabına kadar hiç eksiksiz meclis zabıt-
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ları kol_eksiyonudur. 
27 Mayısdan 1960 dan sonra İstanbulda, 

avukatlık yapmağa başlamışdır. 

Hakkı Göktürk 

BORAN (Orhan) - İstanbul Radyosun
da esprili konuşmaları ile halk tarafından 

çok sevilmiş bir spiker, ve evleviyet ile de-_ 
ğerli bir komediyen; 1928 senesi haziranında 
İstanbulda doğdu, doktor Hikmet Beyin oğ
ludur, ilk · tahsil çağına gelinceye kadar .se
bavet yıllarında babasının vazifeleri dolayı
sı ile Anadolunun ve Trakyanın muhtelif ka
sabalarında dolaşdı, ilk tahsilini Edremitte 
yapdı~ orta ve lise tahsilini de Galatasarayı 

Lisesinde tamamladı, daha mekteb sıraların
da iken sahne hayatına heves etti, Liseden 
mezun olduğu yıl Şehir Tiyatrosuna intisab 
etti, bir yandan da Edebiyat Fakültesine de
vam etti (1946). 1948 de İstanbula gelen Fa
ris Mathurins Tiyatrosu müdürü Jean Mar
chat ile anlaşarak bu fransız tiyatrosunda ça-

lışmak üzere Parise 
gitti. Mathurins sah- { 
nesinde «L'Empereur li 
de Chine» ve Molli
er'in «La Misantro
pe» piyeslerinde oy
nadı, bir yıl sonra 
yurda döndü, tekr<1:r 
Şehir Tiyatrosuna 
girdi, bu arada yerli , 
filmlerde de roller 
aldı. Şehir Tiyatro
sunda oynadığı piyes
ler arasında «Ceza 
Kanunu» nda Ziver 
Bey rolü ile «İki e
fendinin uşağı» ve 
« Yanlışlıklar Kome- Ol'han_ Bo.l'an 

disi» ndeki rollerini (Resim : s.B.) 

muvaffakiyetle temsil etti; «Yıldırım Baya
zıd» filminde de Yıldırım Bayazıd rolü çok 
başarılı olmuşdu. 

Kendisinde tek başına çalışabilecek bir 
komediyenin nefis güvenini bulan Orhan Bo
ran bir sene sonra Şehir Tiyatrosundan ay
rılarak i"stanbul Radyosuna temsil yayınları 
rejisörü olarak intisab etti, ve radyo temsil
lerinin mükemmeliyeti yolunda çok çalışdı; 

Sonra esprili radyo· röportajları ile _meş
gul oldu ve birden Türkiye çapında bir şöh
ret oldu·: Maddeteti çok tatminkar bir kaba-
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re angajmanı teklifi karşısında iki sene ça
lışdığı Radyodan ayrıldı, fakat bağını tama
men kesmedi, kabarede çalışırken radyoda 
serbest olarak çeşitli programlara devam etti. 

1952 yılından sonra memleket dışı turne
lere çıkdı, A vrupanın ve Amerikanın muh
telif şehirlerinde dolaşdı, bu arada Kanarya 
Adalarına uğradı; Atinada Beşinci Jorj Ote
linde, Romada Rupe Torpea'da, Beyrut da 
Kit Kat'da, hulasa her gittiği yerde bir otel 
salonunda, bir kabarede, bir gece kulübünde 
çalışma fırsatını buldu, Çok takdir topladı. 

1957 de Londrada B. B. C. radyosunun açdığı 
bir imtihanı kazanarak üç yılda Londrada 
B. B. C. de çalışdı. 

-Bu satırların yazıldığı sırada Orhan Bo
ran yine serbest olarak İstanbul Radyosunda 
esprili konuşmalar yapmakcia, bir yandan da 
muhtelif gece kulüblerinde çalışmakda idi. 
Türk sahnesinin çok sempatik bir simasıdır. 

- BORAR (Orhan) - Viyolonist, orkestra 
şefi; memleketimizde batı musikisini temsil 
eden sayısı pek az mümtaz simalardan biri; 
temiz ve güzel yüzü· sanatkar ruhunun ma
kesi olmuş tatlı dilli bir meclis adamı; geniş 

ansiklopedik bilgisi, klasik ve çağdaş müsiki
miz, edebiyatımız, tarihimiz, örf ve adetleri.
miz, eski güzel sanatlarımız üzerinde geniş 
ve sağlam vukuufu ile benzeri bulunmaz ay
dın adam; ağız tadı bilir, badeye iltifat eder, 
zevk sahibi, hüsün aşıkı, bütün beşeri değer
ierini asil bir tevazu ile tetvic etmiş centil
men; türk sanat ve tarihinin hazinesi İstan
bul un ıtrı ile mest, bu şehrişehiri hala adım 
adım, köşe köşe dolaşarak en iyi tanıyanlar
dan, l;ıilenlerden biri; (17 temmuz 1326) 30 
temmuz 1910 da Balıkesirde doğdu, bu şeh
rin Martlı Mahallesinde doğduğu ev hala 
durmaktadır. Babası piyade binb~şısı mer
hum İbrahim Hıfzı Bey aslen Bursalıdır (ve
fatı 1946-) ; validesi Fatma Zehra Hanım da 
İstanbullu olub Divitci İsmail Paşanın kızı
dır, bu satırların yazıldığı 1962 yılı şubatın
da hayatda ve doksan yaşlarında bulunuyor
du; kültürlü bir türk hanımıdır, şiir ile mu
siki ile meşgul olmuş, musikide Hacı Arif 
Beyin talehesi olmuş, divan ve tanzimat ede
biyatı üzerinde salahiyetle konuşur, fakat 
kendisi: «Onlar gençliğimde idi, bir dünyadan 
başka bir dünyaya gelin gidince hepsini bı
rakdım» demişdir. Orhan 'Borar bu ailenin 
ikinci evladıdır, bir ablası vardır. 
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Sahavet hatıralar arasında «ilk ritmik 
sezgilerim olacakdır .sanırım» diye şunu an
latmışdır: «Yaş kaydedemeyeceğini, pek kü
çükken, sıcak yaz ramazanlarında babamın 

beni büyük ve loş ve serin camilere götürdü
ğünü hatırlıyorum; o namaz kılarken karı 

kadim dolablı cami saatlerinin karşısına ge
çer, rakkasın hareketlerine uyarak sağa sola 
sallanır dururdum» ; bir sohbet arasında da: 
«Zan ederim yedi yaşlarında idim, ablam 
ud dersi alırdı, onun ud çalmasına tahammül 
edemeyerek ağladığımı hatırlıyorum» demiş
dir. 

Çocukluğu Balıkesir, Bandırma, Adana 
ve Konyada geçmişdir, ilk tahsilini de bu 
şehirlerin ibtidai mekteblerinde yapmışdır .. 
Konyada bulunduğu zaman İstiklal Harbi 
yıllarına rastlar, on oniki yaşları arası, ba
bası Konya hafkomitesi idi; birgün: «Şu ço
cuğa bir az keman öğretelim .. » demiş, bu ka
rar ile Konya Mektebi Sultanisi musiki :mu
allimi ve Konya Mevlevihanesinin neyzenba
şısı Bahaeddin Çelebinin talebesi olmuşdur. 

tık kemana başlaması kolay olmamış, hayli 
direnmiş, fakat babasının çıkardığı bir şarkı 
karşılığı yirmi kuruş vermesi bu hususi ke
man derslerini çocuğa cazib kılmışdır. Bir 
müddet sonra Bahaeddin Çelebi: «Orhanı ar
tık Darüttalimi Musikiye gönderin .. » demiş

dir, 
Zaferden sonra Konyadan Balıkesire dön

düler, Orhan Borar ilk okulu 1922 de Balıke
sirde bitirdi, ve babasının Haydarpaşa Demir 
Yolu Mektebi müdürlüğüne tayin edilmesi . 
üzerine tstanbi.ila geldiler, bu vesile ile dir ki 
Ka~ıköy Orta Mektebine girdi, oradan mezun 
olduktan sonra İstanbul Erkek 
Lisesine girdi, ve garb musikisi 
ile yakın teması lisenin onun
cu sınıfında iken başladı; al
manca muallimi Stumpfel ta
lebelerden · bir orkestra kur
muşdu, Haydn'in bir senfoni

Sezin ıçın: «Nadir yetişen hocalardandır, 

kendisinden yıllarca feyz aldım .. » diyor. 
Mütevazı gelirli bir ailenin evladı idi, 

Üniversite ve Konservatuvar tahsillerine me
dar olması için 1933-1934 de Muhlis Sabahad
din Operetinin müzik topluluğu arasında ke
man çaldı. 1934 de ilk İstanbul Radyosu. or
kestrasına (Türk Telsiz Telefon A. Ş. Orkes
trası) viyolonist olarak girdi. Hukuk Fakül
tesinden diploma aldığı halde sanat yolunu 
tercih etti. Eski Mabeyini Hümayun Orkes
trası «Riyaseti Cumhur Orkestrası» adı ile 
Ankaraya nakledilmiş olduğundan 1935 de 
tstanbulda tek orkestra! teşekkül olan Cemal 
Reşid Rey'in idaresinde kurulmuş · İstanbul 
Konservatuvarı yaylı sazlar orkestrasına bi
rinci keman grupuna girdi; ki Mesud Cemil, 
Ali Sezin, Muhiddin Sadak, Hadiye Hanım 
ve Kıbrıslı Nazlı Hanım da bu orkestrada 
bulunuyorlardı. 

Yine ayni 1935 yılında Ali Sezin, .Orhan 
Borar, İzzet Nezih ve Mesud Cemilden ·mü
rekkeb yaylı sazlar kuvarteti kuruldu (birin
ci keman, ikinci keman, alto, viyolonsel), en 
saf klasik musikiyi temsil 'eden bu topluluk 
Türkiyenin ilk ve en devamlı kuvarteti oldu, 
faaliyeti 1938 yılına kadar sürdü, konserlerini 
İstanbul Radyosu ile Fransız Tiyatrosunda 
verdi. 

Dahiliye Vekaletinin emri ile türk musi
kisinin radyolarla yayını men edilmişdi;~bir 
klasik musikimizin bulunduğunu ve bunun 
yüksek değerini belirtmek üzere 1937 de Me
sud Cemil radyo dışında «Tarihi Türk Musi
kisi Ünison Erkek Korosu» adı ile onaltı ki
şilik bir topluluk kurdu, Orhan Borar da 

kendi istek ve arzusu ile bu 
topluluğa katıldı, topluluk bü
yük alaka ile karşılandı, ilk 
konserini, zamanımızdald adı 

Saray Sineması olan Glorya Si
nemasının salonunda verdi 
(matbu kataloğunda bulunan 
Columbia şirketinin üç plağı). si çalınırken Orhan Borar lise

yi bitirir bitirmez Konservatu
vara girmeye kat'i kararını ver
di. 1929 da diplomasını aldı, 

hem Hukuk ·Fakültesine kaydo- l 
lundu, hem de Konservatuvara 
girdi; Konservatuvarda Albert 
Braun ile Ali Sezin'in talebesi 
oldu, ondokuz ·yaşında idi; Ali 

Orhan Borar 

(Resim . S~B.) 

1938· de Konservatuvardan 
diploma aldı; İstanbul Radyo
su kapanmışdı. İstanbulda aka
demik musiki faaliyeti çok za
yıflamışdı. Orhan Borar geçi
mini temin için bir hukuk fa
kültesi diplomasına sahih oldu
ğunu hatırladı. İst~bul . Üni-
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versitesi rektörlük ·kale.mine kalemine katib 
)ldu. Fakat etrafını saran evrak yığını, der
di maişetten ağır göründü, sabahları adım

ları geri geri giderek vazifeye geç kalmaya 
başladı, evvela şifahen nasihat ettiler, sonra 
yazılı bir ihtar alınca istifa etti ; bu katiblik 
hayatı bir yılı doldurmamışdır. 

Tam o sırada Cumhur Başkanlığı Flar
ınonik Orkestrası keman grupu için açılan 
müsabaka imtihanını kazandı, ve 1939 ocak 
ayında Ankaraya gitti. 

Bu flarmonik orkestrada 1949 yılına ka
dar on sene kaldı ve Ankarada bu orkestrada 
mesleğinin en parlak safhasına ulaşdı. Piya
nist ve değerli, kültürlü müzisiyen Midhad 
Fenmen ile daimi bir düo kurdu; devamlı şe
kilde oda müziği konserlerine iştirak ederek 
bu düo bir triyo'ya inkilab etti. Ünlü Macar 
bestekarı Ernst von Dohnanyi bir akşam 

memleketinde tesadifen Ankara Radyosunu 
bulmuş, bu triyonun bir konserini dinlemiş, 

öylesine duygulanmışdır ki sanatkarlara bir 
mektub yazmakdan kendisini alamamışdır. 
Triyo da bir müddet sonra bir kentet oldu ' 
(birinci keman Orhan Borar, ikinci keman?, 
alto izzet Nezih, viyolonsel Mesud Cemil, pi
yano Midhat Fenmen) ; yurd içinde ve dışın
da turnelere çıkılarak konserler verildi, fev
kalade takdir toplandı. 

Bu teşekkülün içinde üç imtihan veren 
Orhan Borar 1943 de Konzertmaister (Orkes
trada şefd-en sonra gelen, başkemancı). 

Fakat 1949 da içinde bir İstanbul hasreti 
birden ve çok kuvvetle başladı, Ankarada üs
tüne bir kabus kasveti çökdü. Her seçkin kıy
metin alın yazısıdır, iş hayatının bir takım 
kara sineklerinin tacizatı da eklenince o ka
dar bunaldı ki Orhan Borar: ~O bedbahtları 
hatırladıkça hala bir tuhaf olurum, tiksinti,. 
duyarım .. » diyor; sık sık Kızılcahamama, Bo
luya kaçmaya başladı, ve nihayet en şiddetli 
bir bunalma anında istifasını verip İstanbula 
geldi. 

İstanbulda yakın dostlarından Afif Tek
taş Orhan Borara kurmuş olduğu flarmoni 
derneğinin genel sekreterliğini teklif etti, 
memnuniyetle ·kabul ett. 

1950 de İstanbul Radyosu küçük orkestra 
şefliğine tayin edildi. Bir müddet sonra Ali 
Sezin vefat etti, Konservatuvar istişare heye
tinin karar ve arzusu ile uzun yıllar feyz al
cl.ığı kıym~tli hocasının yerine konservatuvar 
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keman muallimliğine tayin edildi (1951). 
1954. de İstanbul Radyosunun «tonmais

ter» i (ses mutahassısı) oldu; halen de mües
sesenin dört tonmaister'inden biridir. 

Konservatuvarda, Avrupada çok çetin 
olan müzik müsabakaları kazanan talebeler 
yetişdirdi, Guy de Rassenforse (Liszt'in son 
talebelerinden meşhur .r:tıacar piyanisti Char
les Geza de Hegey'in torunu), Ester Mefano 
ve Pıtırcık Acar bu Kıymetler arasındadır; 

1961 de en beğendiği talebesi de Yusuf Güler 
idi. 

1962 de bu satırların yazıldığı sırada 

Konservatuvarda keman hocası, Radyoda 
tonmaister ve kendi adına nisbetle anılan kü
çük orkestranın şefi, ve ayrıca solist viyolo
nist idi. 

Bir gün Kurbağalı Dereye terk edip çü
rümüş, dağılmış «Evliya Çelebi» adındaki bir 
koturacağın Marmaradaki cevelanları, bu 
tekneyi İstanbul Ansiklopedisine, bu şehir 
kütüğüne kaydettirecek kadar renkli, cazib
dir. 

İki defa .evlenmiş, ve ayrılmışdır; ilk iz
divacı 1941 dedir, bu evlilik hayatı ancak ye
di ay sürınüşdür; ikinci defa 1952 de evlendi, 
bu ikinci devre 1959 yılına kadar, yedi yıl de
vam etti ki ikinci hanımından doğmuş oğlu 

Karaca Borar kendi yanındadır. Kadıköyün
de Modada, asırdide annesi ve hasta hemşire
si ile oturur. 

BORAZAN SOKAĞI - Beyoğlu ilçesi
nin merkez nahiyesinin Firuzağa Mahallesi 
sokaklarından olup Kadirler Yokuşu ile Türk 
gücü sokağı arasında uzanır. İki araba geçe
bilecek genişlikde dikce bir yokuşdur; üze
rinde 4-5 katlı beton ve kagir binalar görü
lür, kapu numaraları 1-21 ve 2-20 dir (Hazi
ran 1961) 

Hakkı Göktürk 

BORAZAN TEVFİK - (B.: Tevfik, Bo
razan) 

BORAZAN TEVFİK SOKAG-1 - Kara
gümrükde Kaariye atik ali paşa mahallesi 
sokaklarından, 1934 Belediye Şehir Rehberi
nin 7 numaralı paftasına göre Kalfa efendi 
Sokafü ile Salmatomruk Caddesi arasında 
uzanır; Avare sokağı, Yeşilce direk sokağı, 
Urgan sokağı, Ağızlık Sokağı ile birer dört 
yol ağzı yaparak kesişir. Salmatomruk Cad
desi tarafından gelindiğine göre iki araba 
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geçebilecek genişlikde, kabataş döşeli, dikçe 
bir yokuş olarak başlar, sağ kolda Urgan 
Sokağı kavuşağını geçince sağa bir kavis çi
zerek toprak yol olur, sol kolda Kalfa efendi 
Sokağı kovuşağını geçince sağa bir dirsekle 
kırılır; sokak levhasına ve kapu numaraları
na göre Neşter Sokağına bağlanarak· sona 
erer; bitimi 1934 Rehberinde gösterildiği gi
bi Kalfa efendi sokağında değildir. 

Üzerindeki evlerin büyük ekseriyeti için, 
dış görünüşlerinden, dar gelirli aile mesken
leridir denilebilir. Bu sokakda Doğan Garajı 
adında bir de .garaj vardır (haziran 1961). So
kak adını ikinci Abdülhamid zamanında ya
şamış ve şirin kulhanbeyliği ile şö:ıret ka
zanmış Borazan Tevfik adındaki bir bahri
yeliden almışdır (B.: Tevfik, Borazan). 

Hakkı Göktürk 

BORC YÜZÜNDEN HABSEDİLME VE 

VE BORCLULARIN AFFI - Cumhuriyet 
idaresinin tahakkuk ettirdiği türk medeni 
kaanunundan evvel borc yüzünden habse 
mahkum olanların çok hazin ve elim bir ha
tırası vardır. tstanbulda borclular Baba Ca
fer, Zındanına konulurdu (B.: Baba Cafer 
Zındanı). Zamanımızda Darüşşefaka, Kızıl 

Ay ve Darülaceze gibi hayır muesseselerine 
yapılan nakdi yardımlar, o eski devirlerde 
B.aba Cafer Zındanındaki borçlulara yapılır
dı, ve borc yüzünden hürriyetlerini kaybet
miş olanları kurtarmak büyük sevab sayılır
dı. Hatta hapisden çıkan bordu, bu sefer ha
laskannın kapusuna esir pazarından satın 

alınmış bir köle sadakati ile bağlanırdı. Sal
tanat tebeddüllerinde askere ve sair devlet 
memurları ile hanedan bendeganına cülus 
bahşişi dağıtılırken borcunu öcieme imkanın
dan tamamen mahrum kimseleri, borclarını 

ödeyerek kurtarmak, tahta çıkan yeni padi
şah için bir uğur sayılırdı. Büyük memuri
yetler özleyen unutulmuş devletliler, pek na
zik, sıkıntılı durumlara düşen varlıklı kimse
ler, gaayelerine ulaşma ve sıkıntılarından 

kurtulma yolunda: «Baba Caferden şu kadar 
nefer borcluyu halas edeyim» diye adakda 
bulunurlardı. 

İstanbul ihtilallerinde ihtilalcilerin ilk iş
lerinden biri de tütün· zmdan ve mahbusha
nelerin kapusunu açmak olur idi ki bu ara
da Baba Cafer Zındanı da boş&ltılırdı. 

Vasıf Tarihinin hicri 1171 (miladi 1757) 

yılı vekaayii arasmda, ki üçüncü Sultan 
Mustafanın cülus yılı dır, borcluların affı 

hakkında şöy le--bir. bend vardır: 

«Zuhuri mekarimi ş-ehriyarii ruyizemin 
ve ıtlaki mahbusin - Padişahi enam hazret
lerinin mayei zatiyelerind-e cevheri sehavet 
ve dili pür safvetlerinde zir destanü- fukaraya 
rahmü şefakat derkar olduğuna binaen dey
nini eda ve hukuuku na.si istifadan aciz 
olub mahbeslerde mübtelayi ahü enin olan 
zuafa ve mesakinin dayinleri irza olunmak 
için bu def'a vafir mebaliğ in'am- buyurduk
larına binaen zikrolunan dayinler bila ibram 
iskat ve irza olunub kati çok kimseler neka
lü iglalü mezelletden r-ehyabi rahat olarak 
düayi bekaayi devleti şahaneye mfıvazebet 

eylediler». 

Aşağıdaki beyitler Üsküdarlı Aşık Ra
zinin hezel yollu yazdığı bir manzumeden 
alındı; 

Malü meııa.limi yidi bir kafir 
Hem diUerde kepaze oldu adım 
1:1.aki mezelletde çe1ı:dim cefayı 
Haneberdıişana ben de katıldım 
Hem gırtlağa kadar borca batarak 
Baba Cafer Zmdaııına atıldım. 

BORU - 1): Demirden, kurşundan ve 
emsali madenlerden içi boş çubuk; 2): Ağız 
ile çalınan madeni musiki aleti (H. Kazım, 
Büyük Türk Lugatı). 

Argo olarak: Boş, manasız söz; böyle ko'~
nuşan adam; kafası boş, manasız adam; mi
sal: 

Pırpırı oğlan içdiği esrarlı cıgaranın key
fi içindedir; biraz büyükce bir benzeri onun 
bu zehire ~apılrnış olmasını hoş görmemiş, 

nasihat yollu bir şeyler söylemiş, fakat ko
nuşur iken küçüğün uyuduğunu görmüşdür, 
tartaklar: 

- Ulan bu~·unu be, nasihat veriyoruz 
sana be! .. 

- Boş ver be ağabey, bozma benim dal
gamı. .. 

Yem borusu - Kışla hayatından alın

mış halk ağzı deyim: «bir zümrenin, bir sını
fın, yahud millet olarak toplumun menfaa
tini, refahını sağlayacak, fakat yerine getiri
leceği şübheli vaid»; m,isal: 

Mebus seçimler~nin arifesinde hükumet, 
memur maaşlarına mühim bir zam tasarısın
dan bahseder: 
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- Memurlara bir yem borusu çalındı!.. 
Borusunu öttürmek, Borusu ötmek -

Halk ağzı deyim; bir adamın muhitinde sö
zünü geçirmesi, ve hatta en g.eniş manası ile 
nüfuz; misaller: 

Yalın ayaklı pırpırı bir gazete müvezzii 
çocuk, mihnetli işi altında ezilmiş, bir liman 
vapurunda kamarot olmak ister ve müşteri

lerinde~ şöhretli bir muharrire yalvarır: 
- Ne olur bey amca, söylesen de beni 

kamarot alsalar, senin borun öter orada bey 
amca!. 

* Vaktiyle aldığı bir tavsiye kartı ile işi
ni kolayca hallettiren ihtiyar kadın, partisi 
ikd?rı kaybetmiş akrabasına tekrar baş vu
rur: 

-Sana hiç bir şey yapamam teyzeciğim, 
borumuzun öttüğü devir geçti... · 

* Bu anlamda darbı mesel: «Borusunu 
öttüren Borazan başı». 

BORU - «Bakırdan yapılmış bir nefesli 
saz; gövdesi önce düz olarak uzadıktan sonra, 
beyzi şekil meydana getirecek tarzda kıvrı- · 
lan borunun kadehe doğru genişlemesi ile 
meydana g.elir. Boruda anahtar veya piston 
bulunmadığı için, çalanın nefesine . verdiği 

şiddet ve dudaklarını büzme derecesine göre 
inceleşip kalınlaşan bu sesler 6-7 den fazla 
değildir» (Türk Ansiklopedisi). 

Boru 
(Türk Ansiklopedisinden) 

Zamanımızda boru sesi, milli bayramlar
daki geçid resimlerinde askeri kıt'alarda, as
keri okullarla izci gruplarında işidilmektedir. 
istanbulun bazı semtleri halkı, mesela Ka
sımpaşa, Çengelköyü, Selimiye, Heybeli Ada, 
Rami, Davutpaşa, askeri mektebler ve kışla
lar dolayısı ile boru sesinin yakın aşınalatı 
olmuşlardır; selam, kalk, timar, karavana, 
yat emirleri veren borunun ayrı ayrı nağme
leri ezberlenmişdir. Bir ara Kuleli Askeri 
Lisesinde boru yerine zil işareti tatbik edil- · 
miş, akşamları yat, sabahları, kalk boruları 

çalınmamış, bırakın ki ordumuza on binlerce 
zabıt yetişdirmiş bir mektebin ananesini boz
mak, hatta bozmayı düşünmek kimsenin had
di değildi; sabahları, başlayan günün ulvi 
sükunu içinde işitmeye alışa geldikleri boru 
sesini duyamayan Çengelköylüler ağlaşmış

mışlardı. 

BORU - Eski tulumbacı ıstılahlarından, 
yangın tulumbası· sandığında hortumun ucu
na takılan ve suyu yangın ateşine fışkırtan 
pirincden mamul kısım, ki muhafazasına ve 
yangınlarda kullanılmasına memur tulum
bacıya, uşağa «Borucu» denilirdi (B.: T-ulum
bacı). 

BORUCU - İstanbulun eski tulumbacı 
ıstılahlarından; Belediye ve mahalle sandık
larında payeli uşaklardan, omuzdaşlardan; 

bir_ sandıkda, uşakların ekseriyeti tarafından 
kabul edilmek şartı ile birinci reis tarafından 
tayin olunurdu; koğuşdaki, sandık kadrosun
daki mevkii, yukarıdan aşağı payeli beş tu
lumbacıdan dördüncü idi: 

1 - Birinci Reis; 2 - İkinci Reis; 3 -
Fenerci; 4 - Borucu; 5 - Kökenci. 

Borucunun vazifesi, tulumbacılığın bilgi, 
görgü ve tecrübeye dayanan en nazik ve en 
tehlikeli işi, yangına su sıkmak, (tulumbacı 

ıstılahı ile su işlemek) idi; icabına göre etra
fı yalımlı duvarlara tırmanan, harıl harıl ya
nan koca bir ahşab evin yanında yine ahşab 
bir evin çatısına çıkan, kendi altındaki bina
da tutuşduğunda, eğer vaktinde inemezse fe
ci ölümle karşılaşan tulumbacılar, bu boru
cular ile yakın iş arkadaşı kökenciler idi (B.: 
Kökenci). 

Borucular umumiyetle atlet yapılır, en 
civelek ve çalak, ve ayni · zamanda cessur 
genç uşaklardan seçilirdi. 

Yangınlara koşarken borµcular ilk za
manlarda ayaklarına yemeni giyerlerdi, son
ra, onların da yemeniyi atup sair uşaklar gi
bi yangına yalın ayak kaşmaları an'ane oldu. 

Yangınlarda alıınan bahşişler ne olursa 
olsun 27 pay üzerine ayrılır, birinci reis 3 
pay, ikinci reis, fenerci, borucu ve kökenci 
de 2 şer pay alır, geri kalan 16 pay da, kı-· 
dem ve yaş gözetilmeden sandığın diğer 
uşaklarına müsavat üzerine taksim olunur
du. Borucunun işareti, sol kol üzerinde iki 
şerid idi (B. : Tulumbacı). 

BORULU MASLAK SOKAGI - Kadı-
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ttalyan hokkabaz ve onun Be
yoğlunda kurduğu oyunyeri, adı 
«Bosko» · okunur; aşağıdaki ma
lumatı Refik Ahmed Sevengil'in 
Cumhuriyet gazetesinde intişar 
etmiş «Bundan bir asır evvel 
türkçeye çevrilen opera» serlev
halı makaalesinden alınmışdır: 

ı _ «Dikka.tıı ve .. nazır ol .. borusu; 2 - «Selim. boru
su; 3 _ .. içtima. borusu; 4 - «Silih başı. borusu; 5 -
.. süngü takıı borusu; 6 - «Hücumıı borusu; 7 - «Kalkıı 
borusu; s _ .. Tımarıı borusu; 9 - «Karavana. borusu; 
10 - «Yatıı borusu (Türk Ansiklopedisinden). 

«Tanzimat ilan edildiği 1839 
yılında İstanbula geldi. Evvela 
umumi eğlence yerlerinde, şen
liklerde, kibar ve rical konakla
rında hünerler gösterdi ve rağ
bet gördü. 1840 da, TicaretNazırı 
Fethi Paşanın devrin hükümdarı 
Abdülmecidin kız kardeşi ile 
.)}an düğününde, sultanın Arna
vudköyünde Akıntı burnundaki 
yalısında padişahın huzuruna çı
karak «iki fasıl garib sanatlar» 
gösterdi, ve adı ilk defa bu mü
nasebetle matbuata geçdi. Bunu 
fırsat bilen sanatkar hükumete 
bir dilekçe ile müracaat ederek 
Beyoğlunda bir oyun yeri yapdır
mak ve burada ücretle oyunlar 
göstermek için izin istedi; dilek
;esi kabul edildi, ve hokkabaz 
Bosco, bugün Galatasaray Lise
sinin karşısında Beyoğlu Posta
hanesi ile yanındaki binaların.
bulunduğu yerde bir tiyatro bi-

köyünde Gazhane semti sokaklarındandir; 
Uhuvvet sokağı ile Zaamet sokağı arasında 
uzanır. Uhuvvet sokağı tarafından yüründü
ğüne göre araba rahat geçebilecek . ge
nişlikde olup, eskiden kabataş döşenmiş ise 
de çok bozulmuş, yer yer toprak yol halini 
almışdır; dikce bir yokuş olarak başlar, sağa 
bir dirsek yaparak bir az düzlükde uzanır, 
sonra tekrar dikleşerek gaayet bozuk bir hal
de Zaamet sokağına kavuşur. 

-Kısmen bağçeli olan evleri birer ikişer 
katlı ahşab, yarı kagir yapılardır, ahşabların 
bir kısmı çinko kaplıdır; hepsi mütevazı 
gelirli ailelerin meskenleridir; bir kunduracı 
ile bir manav dükkanı, alt başında köşede de 
bir susuz çeşme vardır (ağustos 1961) 

Hakkı Göktürk 

BOSCO. BOSCO'NUN TİYATROSU -
Geçen asır başlarında İstanbula gelmiş bir 

nası yaptırdı, ve halka oyunlar 
göstermeğe başladı ki bu bina, Gedikpaşa 
ve Beyoğlunda Naumu'un tiyatrolarından 
evvel yapılmış İstanbulun, dolayısı ile Tür
kiyenin ilk tiyatro binasıdır. Bosco'nun bu 
vesile ile dağıttığı türkçe el ilanlan da, türk 
temaşa tarihinin kıymetli vesikalarından bi
ridir; ayni zamanda Tiyatrosunu, tiyatroda 
oyun seyretmek usul, erkan ve adabını da ta
rif eden bu şayanı dikkat ilan 11 cemaziye
lahir 1256 (miladi 10 ağustos 1840) tarihli 
ve 2 numaralı Ceridesi Havadisde neşredil
mişdir; ilan şudur: 

Yaptırdığı bina yuvarlaktır; salon beş altı 

yüz kişi oturabilecek genişliktedir; güzelce ve ya

kışıklı donatılmıştır. İstanbul .gibi büyük bir şe
hirde. kendisinden sonra oyun gösterecek kimse

lere de elveriş.ildir. Oynanacak oyunların defteri 
vakit ve zamanile bastırılıp halka bildirilecektir. 
Tiyatroda seyircilerin canları sıkılmaması için 
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oyun fasılları arasında gayet nefis ve ala olaral, 
musikiye dair ahenk icra olunacaktır. 

Seyircile1in oturcakları yerler iki türlü olur: 
Birisi aşağı tabaka, ötekisi üst tabaka. (Burada
ki tabaka kelimesinin kat manasına kullanıldığı 
meydandadır; yani parter ve balkon.) 

Seyircilerin yer seçerken birbirlerile kavga 
etnıeıneleri için yerlere numara konulmuştur; se
yircilerin ellerine birer numaralı girme kağıdı 

verilir; herkes bahtına, talihine göre bu numara 
nereye rasgelirse o iskemleye oturur, başka yere 
g~tmemek lazımdır; bu girme kağıdları ancak 
bir geceliktir; başka vakitte işe yaramaz. Birinci 
sınıf yer yirmi kuruş, ikinci sınıf on kuruştur. 
Aşağı- katın birinci ikinci sıra sandalyaları hii
kômet adamları ayrılmıştır. Tiyatroda yiyecek 
içecekle donanmış çeşidli sofralar da vardıı·. 

(Yani büfe) istiyenler fasıllar arasında· burada 
beğendikleri şeyi pal'asını vererek yiyebilirlel'. 
Yer beğenmek istiyenlel' her giin oyun zamanııı
dan evvel tiyatroya gelip istediği yetin numarası 
yazılı girme kağıdını seçsin. Filan, filan geceler 
oyun vardır ve orada "tütün içiliniyecektir. 

«Bosco, gazeteye iki ay kadar sonra ver
diği diğer bir ilanında da ilk defa olarak «bi
let» kelimesini kullanmış ve «Tiyatro» tabi
rini de «Lu'betgah» diye devrin lisan zevki
'ne göre değişdirmişdir. Bosco'nun bu tiyatro
da gösterdiği ilk oyun 1840 ağustosu içinde, 
yirmi dört gizİi marifetten mürekkeb behe
ri iki fasıllık eski Mısır sihirbazlığıdır ki oyu
nuna «Tonando» adını vermişdir. 

«Bosco'nun hokkabazlık hünerleri gös
terdiği bu sahnede gene 1840 yılında Avru
padan getirilmiş sanatkarlar çeşitli tiyatro 
oyunları oynamağa başlamışlardır. İlk defa 
pandomimler oynanmıştır; . sonra gene 1840 
ta komedi ve vodviller temsil edilmiştir. Ti
caret Nazırı Fethi Paşanın yardımile hüku
metten müsaade alan Filleul isimli bir Fran
sız aktörün idaresindeki kumpanya da fran
sızca temsiller vermişdir. 1841 · yılı ekim 
ayı içinde de Avrupalı sanatkarlar tarafından 
Bosco'nun toyatrosunda opera oyunu oynan
dığını Ceridei Havadis'in 20 şevval 1257 (mi
ladi 5 aralık 1841) tarihli ve 63 numaralı 
nushasında okuyoruz. 

«Bosco tiyatrosunda verilen · dramatik 
temsiller 1841 yılı kışında ve 1842 yılı ba
harında devam etmiştir. Oynanan piyesler 
yabancı dildedir ve daha çok italyancadır; 

sanatkarlar tabii ecnebidir. Seyircilerin de 
çoğu istanbuldaki ecnebilerle Avrupa gör
müş, garb sanatlarından zevk alan Müslüman 
ve hıristiyan yerlilerdir. Bosco tiyatrosunda 
oynanan italyanca operalar Türkler arasında 
rağbet görmeğe başlayınca bunlardan biri 
tam olarak dilimize çevrilip kitab halinde 
bastırılmış ve satışa çıkarılmıştır. Ceridei, 
Havadis'in 19 Rebiulevvel 1258 (miladi 30 
nisan 1842) tarihli ve 84 No. lı nüshasında 

intişar eden ilanı dilini sadeleşdirerek alıyo
ruz: 

Milii.dclan sonra 580 yılında Bizans İmpara
toru Custinyani'nin seraskeri Bilisaryo ile olan 
vak'alarını gösterip şehrimizde çeşidli süsler ve 
renkli perdelerle oynanmış . olan İtalyan lisanı 

üzere kitab türkçeye tercüme·· edilmiştir; Be
yoğlunda dört yol ağzında, Döbova'nın diikka
m::ıda tanesi altışar kuruşa satılmaktadıl', 

«Devrin gazetesi, kitabın adını, muhar
ririni ve bestekarını haber vermiyorsa da 
mevzuunu söylemek suretile anlatıyor ki bu 
eser, meşhur İtalyan bestekarı Gaitano Do
nizetti tarafından bestelenmiş olan Blisario 
operasıdır. · 

«Bosko tiyatrosundaki opera temsilleri 
1842 yılı haziranına kadar sürmüştür; tiyat
ro yaz mü.nasebetile tatil edilmiş, 18':İ:3 sene
sinde çalışmalara devam olunmamıştır. 1844 
senesinin sonuna doğru, bina Halebli Impre
zaryo Mihail N auın tarafından satın alınmış 
ve bu suretle Naum tiyatrosu kurulmuştur. 

«Bosko, Türkiyeden ayrıldıktan sonra 
uzun müddet muhtelif Avrupa şehirlerinde 

dolaşarak hokkabazlık etmiş, 1866 yılında 

Holandada ölmüştür» (Refik Ahmed Seven
gil» . 

BOSFOR BİRAHANESİ - Nikonun Bi
rahanesi, yahud sadece Niko, Nikoli de deni
lirdi; Gala tada, eskiden domuz kasabları bu
lunan ve bu sebeble Domuz sokağı denilen 
sokakda idi (B.: Domuz sokağı) ; 1885 - 1910 
ara~ında gaayet şöhretli bir yerdi; müşteri
leri bira içmeğe y.eni alışmış genç kalem 
efendileri idi, hem bira içerler hemde çeşid 
çeşid meze ile karın doyururlardı; bu Bosfor 
Birahanesi bol ç-eşidli meze veren içkili yer
lerin ilkidir diyebiliriz? O vakitler bir bar
dak bira 5o para, dublesi 2 kuruş olup üç· 
bardak biraya verilen 3 kuruş 30 para ile 
ekmek ve başda kırmızı turp olmak üzere 
ton balığı, kalamata zeytini, kaşer ve gravi-
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yer peynirlerj, ançuez, kuru çiroz ve çiroz 
salatası, füme dil, midya tavası, midya pila
kisi, beyin salatası gibi şeylerle aç karınlar 
misk gibi doyardı. Buradan sonra Galatada 
git gide bir çok benzerleri belirmiş ise de hiç 
birisi Nikoliyi geçememişdir. Nikolinin bir 
hün_eri de eli ayağı düzgün, vechen son de
rece de dilber on beşer on altışar yaşında 

garson rum çocukları seçip istihdam etmek
de idi, iki mahbub oğlanı daima bulunur, ço
cuklar müşterilerin etrafında pervane gibi 
dönerlerdi. Reşad Milnaroğlıı 

BOSNA CADDESİ -:- Eyyub ilçesinin 
Rami Cuma Mahallesi yollarından olup Ay
tekin sokağı ile .Boşnak Hızır sokağı arasında 
uzanır; Rami - Eyub Yolu, Ruscuk yaranı 

sokağı ve Bağlar Caddesi ile birer dört yol 
ağzı yaparak kesişir. Aytekin sokağı tarafın
dan gelindiğine yöre üç araba geçebilecek 
g-enişlikde kabataş döşeli, hafif dikçe bir yo
kuşdur; Rami-Eyyub yolu ile kesişdikden 
sonra daha ziyade dikleşir; Ruscuk Yaranı 

sokağını aşdıkdan sonra ise düzlüğe çıkar, ve 
iki araba geçebilecek halde daralır. 

Üzerindeki evler ahşab, tahta üstüne çin
ko kaplı, beton 1-3 katlı yapılardır; kapu nu
maraları 1-51 ve 2-60 olup cebhesi · çimento 
kaplı bir çeşme ve üç kuyu vardır. Rami P. 
T. T. şubesi ile Yapı-Kredi Bankasının Rami 
şubesi bu cadde üzerindedir (Temmuz 1961) 

Hakkı Göktürk 

BOSPHORUS ŞiLEBi YANGINI - 19 
nisan 1950 çarşamba günü sabahı başlamış 
ve iki gün devam etmiş bir deniz yangındır; 
Norveç bayrağını taşıyan ve norveçli arma
tör Ole Thoressen'in malı olan 3500 tonluk 
Bosphorus şilebi yangın çıkdığı sabah Hay
darpaşa Rıhtımına bağlı bulunuyordu; vak'a 
hakkında aşağıdaki tafsilatı 20 nisan 1950 
tarihli Cumhuriyet ga:::etesinden alıyoruz ki 
lstanbulun bu büyük günlük gazetesi bu yan~ 
gın haberini birinci sayfasında sağ baş kö
şede dört sütun üzerinde «Bir Norveç gemisi 
dün sabah Haydarpaşada infilak etti» başlığı 
ı:ıltmda vermişdir: 

«Gemi, bir kaç gündenberi limanımızda 
bulunmaktaydı, hamulesini 1000 aded radyo 
v2 gramofonla karpit, suni gübre, nitrat, ka
ğıd, kereste ve südkostik teşkil ediyordu. 

«Sabahın erken saatlerinde ani olarak, bir 
numaralı' ambarda yangın çıkdığı görülmüş 

ve derhal Kadıköy itfaiyesine haber veril-

miştir. Vaka mahalline g.elen itfaiye, uzun 
··· çalışmalarına rağmen yangını söndürememiş

tir. Bu sırada yangın gittikçe yayılmağa baş
lamış ve kağıdlar yangının, karpitlerin bu
lunduğu ambara doğru sirayet etmesini ko
laylaştırmıştır. Gemide infilak edici madde 
bulunduğu için şilepin rıhtımda bulunması 

tehlikeli görülmüş ve geminin süvarisi Kap
tan Trostel büyük bir gayr.etle gemiyi Hay
darpaşa mendireğinin ağzına kadar götürmüş 
ve burada geminin iki demiri funda edilmiş
tir. 

«Saat 12 sularında yangın gittikçe şid
detlenmiştir. Vak'a mahalline gönderilen 1s
tiny.e deniz itfaiyesinin «Boğaziçi» ve Haliç 
deniz itfaiyesinin de «Haliç» motörleri cihaz
sızlıktan, Kilyos ve İmro~ kurtarma gemileri 
de tehlikenin büyük olmasından dolayı bü
yük bir yardımda bulunamamışlardır. «Na
fıa» ve «Kızkulesi» romorkörleri de bir müd
det seyirci kalmışlardır. Büyük tehlikeleri 
göze alarak küçük motörler gemi mürettebatı
nı zorlukla kurtarabilmişlerdir. Mürettebat
tan Trygse Kopperu ve Tarliyorn Toralsen 
yaralı oldukları için derhal Denizyolları İda
resinin hastanesine kaldırılmışlardır. 

« Yanmağa başlıyan karpitler su ile te
mas edince saat 13.30 da büyük bir infilak 
husule gelmiştir. İnfilak şehrin en uzak yer
lerinden bile duyulmuştur. Haydarpaşa gar 
binasında ve Kadıköydeki bazı evlerd,e cam
lar k;rılmıştır. 

«Daha sonra yangın kıç taraftaki ambar
lara ve şilepin mazut deposuna doğru sira
yet etmeğe başlamıştır. İkinci bir infilakın 
neticesinde daha büyük bir hadisenin zuhur 
edec,eği ve gemi battığı takdirde mendireğin 
ağzını kapatacağı nazarı itibara alınarak şi

lepin açığa çekilmesi kararlaştırılmıştır. Bu
nun üzerine İmroz ve Kilyos kurtarma gemi
leri çelik halatlarla bir saat kadar şilepi çek
mişlerse de atılmış olan demirler buna ma
ni olmuştur. Müteakıben dinamitle geminin 
demirlerinin zincirleri kopartılmış ve bir kaç 
römorkörün yardımı ile «Bosphorus» Hay
darpşşa-Salacak arasındaki kumluğa çekile
rek baş taraftan oturtulmuştur. 

«Saat 16 sularında geminin kıç ambarın
da bir infilak daha vuku bulmuştur. Bu in
filak neticesinde · çıkan alevler geminin di
reklerine kadar yükselmiştir.»_ 

Bu infilaklı yangının devamı müddetin-
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ce Haydarpaşa - Köprü hattı vapurları Hay
darpaşa İskelesine mendireği Kadıköyü ağ
zından dolaşarak yanaşmışlardır. Tamamen 
yanan Bosphorus şilebi bir aydan fazla otur
duğu kumsalda kalmış, sonra bir gece Halice 
çekilerek bozulmuş ve hurda halinde satılmış-
dır. ' 

BOSPORUS - Elli yıl kadar evvel İs
tanbul'da yayınlanmış olan alman dilinde bir 
dergi. İstanbul'da geçen yüzyılın sonlarına 

doğru bir Alman Gezi Cemiyeti bulunuyor 
ve Gottfried Albert (1854-1905) tarafından 

idare edilen bu cemiyet 1888 denberi Mittei
lungen des Deutschen Excursions-Clubs in 
Constantinopel (= İstanbul'da Alman Gezi 
Cemiyeti Haberleri) adı ile bir ilmi dergi ya
yınlıyordu (bk. MITTEILUNGEN DES 
DEUTSCHEN EXCURSIONSCLUBS). 1888 
de ilk, 1889 da ikinci, 1891 de üçüncü sayısı 
çıkan bu dergi, aynı formada ve biçimde yal
nız kapağının tertibi değişmiş olarak 1893 
den itibaren yeni seri halinde çıkmağa baş
lamış ve 1903'e kadar altı sayısı basılmıştır. 
Her iki serinin dokuz fasikülünde, tstanbul'
un tarihi, eski eserleri veya tabii ze,ıginlik
leri ile ilgili tamamen ilmi mahiyette hayli 
yazı bulunmaktadır. Yazarlar arasında, I. 
Kunoz, Dr. Mordtmann, G. Albert in adları 
dikkati çeker; Ancak bu derginin 1903 den 
sonra bir daha durduğunu tesbit ediyoruz. 
23 Ocak 1905 de ölen G. Albert'den sonra 
Gezi Cemiyeti Dergisi, adı ve şekli değişmiş 
olarak bir daha yayınlanmağa başlamıştır ki, 
burada tanıtacağımız işte bu üçüncü seridir. 

Tam adı: ·BOSPORUS, ORGAN DES 
DEUTSCHEN AUSFUGS - VEREINS G. AL
BERT (= Boğaziçi, G. Albert Alman Gezi 
Cemiyeti Organı) olan yeni seri 1906 da in
tişara başlıyarak, tesbit edebildiğimize göre 
1911 e kadar devam etmiştir. Oldukça ufak 
boyda (14X20 sm, ölçüsünde) olarak çıkan 
bu Dergi Leipzig'de Baer-Hermann basıme
vinde basılarak, istanbulun o devirde tanın
mış kitapçılarından Otto Keil (bk. KEIL) ta
rafından dağıtılıyordu. Üzerinde bu hususda 
bir açıklama olmamakla beraber bu yeni se
rinin Fritz Braun tarafından idare edildiğine 
ihtimal verilir. Her sayıda kısa yazılardan zi
yade, gayet ciddi ve tamamen ilmi uzun ma
kalelere yer verilmiş olması, Derginin basıl
masına hakim gayenin. ne . olduğunu açıkca 
gösterir. 1906 dan 1911'e kadar altı fasikülü 
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çıkan Bosporus'un içindeki yazılar, ufak bir 
kitap teşkil eden araştırmalar olup, aşağıda
ki listeden de anlaşılacağı gibi hepsi de İs
tanbul ile ilgili değerli yazılardır. Başlan

gıçda yılda iki fasikül yayınlanmış Bospo
rus'un yayını iki yıl sonra aksamış ve sonra 
tamamen durmuştur. Tek yapraklı bir sirkü
lerden öğrenildiğine göre, Cemiyet Bospo
rus'un satışından elde edilecek gelir ile kü
tüphanesini zenginleştirmek gayesini güdü
yordu. 

Sayı I, 1906, VII+44 sahife, 
F. Braun, Gottfried Albert'in hatırasına, 

s. III-VII. 
Anonim (muhtemelen Mordtmann), Mel: 

chior Lorich'in bir resmine göre Sultan Sü
leyman devrinde İstanbul, s. 1-44. 

Sayı II, 1906, 70 sahife, 
F. Braun, Doğu· Manzaraları, I. Boğazi

çinden manzaralar, s. 1-70. 
Sayı III, 1907, 84 sahife, 
Dr. A. D. MordtmanriJ Boğaziçinde tari-

hi tablolar: 
1. İlk devirler, 
2, Boğaziçinde Fenikeliler, s. 1-59. 
Th. Wiegand, Anibal'ın mezarı, s. 60-84. 
Sayı IV, 1907, 112 sahife ve 1 harita, 
J. Gottwald, Galata'nın şehir surları, s. 

1-72, ve harita. 
A. D. Mordtmann, Boğaziçinden tarihi 

tablolar: 
3. Boğaziçinden Alman hatıraları, s. 73-

108. Kitap tahlilleri, s. 110-111. 
Sayı V, 1909, 34 sahife. 
F. Braun, Istanbul'un kuşlar aleminin 

tanınmasına dair, s. 1-34. 
Sayı VI, 1911, 94 sahife. 
Anonim (muhtemelen Mordtmann), Bos

porus .Christianus il, Izmit körfezi ve Ana
dolu sahili, s. 1-94. 

Herbiri İstanbul tarihi, eski eserleri ile 
tabii zenginlikleri hakkında çok değerli bil
giler ihtiva eden bu yazılardan, bilhassa sayı 
IV, de yayınlanan Galata surları hakk~n~aki 
makale bugün hemen hemen pek az ıstısna 
ile ort~dan kalkmış olan Galata surları ile 
kapı ve kitabeleri hakkinda etraflı bilgi ve
ren çok değerli bir araştırmadır. 

Bu önemli derginin her üç serisinin de 
eksiksiz tam bir koleksiyonu ne yazık ki, İs
tanbul'un başlıca kütüphanelerinin hiçbirin~ 

de yoktur. Kitapçı O. Keil'ın deposunda ka-
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lan nüshalar, 1944 e kadar !stanbulda faali
yette bulunan Alman E. Kalis kitabevine in
tikal etmiş ve bu müessese tasfiye edildiğin
de satılarak Sahaflar çarşısına geçmiştir. 

Bugün hala perakende sayılara burada rast
lamak mümkündür. 

-Semavi Eyice 

BOSPORUS UND MARMARA - İstan
bul'da Alman Gezi Cemiyeti tarafından ya
yınlanan küçük bir mizah dergisi. Görebildi
ğimiz yegane sayısı ilk fasikülü olup, aynı 
cemiyetin Bosporus adındaki dergisi ölçüsün
de (14X20 sm.) ince, ancak 8 sahif~lik bir 
risaledir. İstanbul'da 1907 de Loeffler bası
ınevinde basılan bu sayının tam adı BOSPO
R US UND MARMARA, HUMORISTISCHER 
MITTEILUNGEN DES DEUTSCHEN AUS
FLUGSVEREINS «GOTT:FRIED ALBERT» 
( = Boğaziçi ve Marmara, «Gottfried Albert» 
Alman Gezi Cemiyetinin mizahi haberleri) 
dir. İçinde imzasız manzum üç· parça bulu
nan bu sayıdaki, bu parçaların birincisinin 
başlığı Alemdağı; ikincisi, Cülus günü bir 
Boğaziçi gezintisi, üçüncü ise Değirmendere
dir. Bunların her üçünde de Gezi cemiyeti 
mensupıarının İstanbul civarında yaptıkları 

toplu geziler ile ilgili hususlar mizahı bir şe
kilde anlatılmaktadır. Ayrıca basılarak dağı
tılan tek yapraktan ibaret bir sirkülerden 
öğrenildiğine göre, bu mizahi dergi, Cemiye
tin kütüphanesini zenginleştirmek için ge- · 
lirinden kitap almak gayesi ile yayınlanmış
tır. 

Semavi Eyice 

BOSSERT (Prof. Dr. Philipp Helmuth) -
İstanbul Üniversitesinin Edebiyat Fakülte
sinde uzun yıllar Arkeoloji ve Önasya dil
leri kürsüsünü idare etmiş olan profesör. 
Philipp Helmut}:ı Bossert 11 Eylul 1889 da 
Landau: yakınında Pfalz da doğmuş, 1908 de 
lis-eyi bitirdikten sonra, Heidelberg, Strass
burg ve Münih Üniversitelerinde yüksek tah
silini yaparak 1913 de Freibur·g üniversite
sinde Doktorasını pekiyi derece ile vererek 
mezun olmuştur. Freiburg Üniversitesinde 
iki yıl kadar asistanlık yapan Bossert 1914-
1918 yılları arasında Birinci Dünya harbini 
muhabere yedek subayı olarak geçirmiştir. 

Harbin arkasından 1919 dan itibaren bilhas
sa E. Wasmuth yayınevi ile büyük ölçüde 
yayın faaliyetine girişen Bossert, 1933 de 

Türkiyeye gelmiş Boğazköyde Alman arkeo
logları tarafından yapılan kazılara katılmış, 

1934 de de İstanbul Üniversitesi Edebiyat 
Fakültesinin Arkeoloji Enstitüsünün başına 
geçirilmiştir. 1940 dan itibaren aynı fakülte
nin Eski Önasya dilleri ve kültürleri kürsü
nü alan Prof. Bossert bu görevde 1959 yılı

na kadar kalmış, 1947 de Türk tabiiyetine 
geçtiğinden, Türk profesörlerin tabi olduk
ları kanun gereğince 1959 da emekliye ay
rılmıştır. Aynı kürsüde uzman sıfatı ile kon
tratla çalışmağa devam eden Prof Dr. Bos
sert Şubat 1961 günü ani olarak Taksim'de 
sokakda gelen bir kriz neticesinde vefat et
miştir. 

Prof. Dr. Bossert, Sanat tarihi, Arkeoloji, 
Halk sanatları ve bilhassa Türkiyeye geldik
ten sonra Hitit dili ve medeniyeti ile meşgul 
olmuştur. Güzel ve bol resimli, yardımcı ki
taplar hazırlamağı adeta bir ihtisas haline 
getirerek, önce Eski Girit medeniyeti (1921, 
ikinci baskısı: 1923, üçüncü baskısı: 1937) 
sonra sırası ile Eski Yunan_ ve Roma mede
niyeti (1936), Eski Anadolu (1942) ve Eski 
Suriye (1951) hakkındaki kitaplarını yayın
lamıştır. Bütün devir ve milletlerin sanayi 
sanatları tarihi adı altında 6 büyük ciltlik 
muhteşem bir kitap serisini idare eden 
(1928 - 1935) Bossert ayrıca fotoğrafcılık 

tarihi ile de uğraşarak bu sahada 1930 da bol 
resimli bir eser vermiştir. Bossert, Adana 
havalisinde Karatepe'deki araştırmaları ile 
tanınmıştır. Bir Hitit mustahkem şehri olan 
Karatepe'de bulduğu Fenike yazısı ve Hitit 
hiyelogrifleri ile yazılmış kitabeler ile uğ
raşmış, okunabiler_ Fenike yazısının yardımı 
ile Hitit hiyelogrif yazısını çözmüştür. Prof. 
Bossert'in bu keşif ve çalışmaları, ilmi ya
yınlar ile tanıtıldıktan başka Dünya arkeo
loji araştırmalarını çeşitli dillerde ilgi çekici 
bir surette geniş kitleye tanıtan C. W. Ce
ram (asıl adı Marec) tp.rafından resimli bir 
cilt halinde yayınlanmıştır. 

Prof. Bossert'in sayıları yüzü geçen ilmi 
makaleleri arasında yalnız bir tanesi İstan
bul tarihi ile yakından ilgili olup, bu da Top
kapı sarayının ikinci avlusunda 1938 yılında 
bulunup, Edebiyat Fakültesi mensupları ta
rafından araştırılan eski Bizans kilisesi ka
lıntısı hakkındadır. Arkeoloji Enstitüsü baş
kanı olarak Prof. Bossert, bu kazı hakkında 
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kısa _bir makale yazmış ve bunu Üniversite 
konferansları arasında bastırmıştır. 

Semavi Eyice 

BOSTAN - On altıncı asırda yaşamış 

ve rindler aleminde bu lakab ile şöhret bu
larak asıl adı unutulmuş dilber bir nevcivan
dır ki Ulvi Çelebinin l1Jeşhur şehrerigizinde 

şu mısralar ile övülmüşdür: 

Birinin clalıl namı Bostandır 

Yüzü gül kaameti servi revandır 
Ceıniilimle anın tıfıl dehan 
Okur guya Kitabı Bostan 
Beni bağa salub keysôsi tenha 
İderler bostan s~yriıı be a'da 

Riiyi zerdin görub boz1ıldu olcan , 
Hazan iriib sarardı, i$anki bostan 

BOSTANALİ MAHALLESİ - 1908 de 
mebus seçimi münasebeti ile tanzim edilmiş 
bir defterde rastlanmış bir mahalle ismidir, 
Kadırga Limanında ve 151 hane olduğu ka
yıdlıdır. Hadikatül Cevarrii, Bostan Mescidi 
maddesinde «Kadırga Limanındadır, banisi 
Bostancıbaşılardan Ali Ağadır, bu mescidin 
mahallesi vardır» dediğine göre, Bostanali 
Mahallesi bu Bostan Mescidinin mahallesi 
olmak gerekir. 1934 Belediye Şehir Rehbe
rinde bu isim altında mahalle yokdur, Bos
tan Mescidi de Bayram çavuş Mahallesi sı

ı;ırları içindedir (Bu rehberin 3 numaralı 
paftası). Bostanali Mahallesinin yanındaki 

diğer bir kaç küçük mahalle ile beraber Bay
ramçavuş Mahallesi adı altında toplandığı 

anlaşılıyor (B. : Bostan Mescidi). 
Hakkı Göktürk 

BOSTANBAŞI CADDESİ - Beyoğlun
da Firuzağa Mahallesinde Boğazkesen Cad
desi ile Hayriye Caddesi arasında uzanır; 

Boğazkesen Caddesile olan kavuşağı, ayni 
noktaya bağlanmış Yeniçarşı Caddesi ve Ba
baocağı Sokağı ile bir dört yol ağzıdır. Bos~ 
tanbaşı Caddesine buradan girildiğine göre 
iki araba geçebilecek genişlikde, paket taşı 

döşeli, sağa sola kavisli dik bir yoldur; iki 
yanı boyunca sıralanmış binalar sanat kay
gusu güdülmeden, sadece barınmak için ya 0 

pılmışlardır; ahşab, beton, kagir yapılar olup 
bir kısmının altı dükkan olup mesken ve 
dükkan kapu numaraları 1-53 ve 2-64 dür. 
2 kunduracı, 2 bakkal, 1 baharatcı, 1 kasalı, 
1 tabelacı - aynacı, 1 elektrikci, 1 terzi, 1 
tornçıcı, ı yumurtacı. 1 avize imalathanesi, 2 

--- ----·-·-
mobilya mağazası vardır, alt sağ köşesinde 
de bir garaj bulunmaktadır (Temmuz -1961) 

Hakkı Göktür 

BOSTANBAŞI CİNAYETİ - 1946 yı
lında İstanbul şehrinde pek çok aile ocağının 
yıkılıp sönmesine sebeb olan ve günlük ga
zetelerd.e «Aşk yüzünden cinayet» adı veri
len meş'um cinayet salgınındaki elim vak' -
alardan biridir. · 

Beyoğlunda Bostanbaşında 13 numaralı 
evde oturan Hüseyin Yalçınkaya isminde 
gene bir polis neferi, 1939 da Ayşe isminde 
bir kız ile evlenmiş, bu kadından biri kız bi
ri oğlan iki evlad sahibi olmakla beraber 
mes'ud olamamışdır; Ayşe ile sık sık kavga 
eder, uzun veya kısa fasılalarla dargın du
rurlar; ve nihayet mahkeme kararı ile ayrı
lırlar. Gene Hüseyinin anası Zeynebin ifade
sine göre bu soğukluğun müsebbibi Keriman 
isminde bir kadındır. Keriman, Hüseyinin 
evli ve iki çocuk sahibi olduğunu bildiği hal
de yakışıklı bir genç olan bu polis neferine 
musa1lat olmuş, zevcesinden ayırtarak, biraz
de para kuvveti ile kendisıne bend etmişdir. 
Fakat bir müddet sonra Hüseyin gayri meş
ru hayatından nedamet. duymuş, ve anasına 
Kerimandan kurtulmak istediğini söylemiş

dir. 

16 Ocak 1946 gecesi saat 20 de vazife
sinden dönen gene polis doğruca evine gidip 
soyunmuş, gazete okur iken sokak kapusu 
.Yıkılırcasına vurulmaya başlanmışdır, Kapu
ya Zeyneb çıkmış ve Kerimanla karşılaşmış
dır; kadın pür hiddet: «Hüseyin olacak o 
herifi ç~ğır buraya!.» demişdir. Gene polis 
geldiğinde de: «Param pulum var iken, on
ları sana yedirir iken iyi idim, şimdi param 
kalmayınca mı kötü oldum?» demişdir. Hü
seyin bu hakaaretin yüksek sesle yapılma
sına sinirlenmiş, Kerimanı kovmuş, kadın 

da: «Alçak herif, uşak herifi.» deyince gene 
adam elindeki beylik tabancası ile metr,esini 
öidürdükden sonra kendisi de intihar etmiş~ 
dir. Dul olan Kerimanın büyüğü 16 yaşında 
iki çocuğu da kimsesiz kalmışlardır. 

Bibl.: Gece Postası Gazetesi 

BOSTANBAŞI SOKAĞI - Beşiktaşda 
Cihannüma Mahallesindedir; Muhtarı evvel 
Sokağı ile Mazharpaşa Sokağı arasında uza
nır, iki araba geçebilecek genişlikde bir ara
lık sokak dır; Dalbudak Sokağı ile dört yol 
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ağzı yaparak kesişir; üzerindeki kapu numa
raları 1-19 ve· 2-32 olup ikişer uçer katlı be
ton evl.er arasında biri 4 biri de 5 katlı iki 
apartıman vardır (ağustos 1961) 

Hakkı Göktür 

BOSTAN, BOSTANLAR - Sebze yetiş
diren bağçeler; yahud sadece kavun karpuz 
ekilen tarlalar, bağçeler; İstanbul asırlar bo
yunca en nefis en 1-eziz, en güzel sebzeleri 
yetişdiren bostanlara sahib · olmuşdur; ve bu 
bostanlar büyük şehrin yalnız etrafında, 

Boğaziçi köyleri ile Anadolu ve Rumeli yaka
sı Marmara sahil köyleri ile iç köylerde de
ğil, nefsi İstanbulun tarihi kale duvarları ile 
çevrilmiş sahası içinde dahi geniş ölçü de 
_yer almış~ardır; ancak son zamanlardadır ki 
şehir içi bostanların mühim kısmı bozulmuş, 
iskan bölgesine katılmıştır. İstanbulun eski 
haritalarında eşhir içinde bostanların kapla• 
dığı sahanın genişliği bugün pek çok İstan

bulluyu hayrete düşürebilir; 1918 de Necib 
Beyin İstanbul Rehberindeki büyük şehir ha
ritasına göre bu yolda kaba taslak bir kroki 
çizdik, bu krokiye sıhhatli bir vesika nazarı 
ile bakılmamalıdır. 

Çizdiğimiz bu krokide büyük küçüklü 39 
parça bostan görülmı:ktedir; bunlardan bir 
kısmı; yan yana bir kaç bostandır. mesela,· 
Bucakbağı Bostanları, 7 parça botsandır. 

Ekrem Hakkı Ayverdi tarafından 1958 de 
yayınlanmış 1883 tarihli mufassal bir İstan
bul haritasının indeksinde ise, şehrin muhte
lif semtlerine serpilmiş 102 bostan gösteril
mişdfr; haritanın üzerinde ise çoğuna sadece 
«Bostan» yazılmış, bir kısmının isimleri de, 
ya o tarihdeki sahiblerine nisbetle, yahud ka
dimd-enberi taşıdığı ad ile kaydedilmişdir; 

1883 tarihli İstanbul haritasındaki 102 parça 
bostandan isimli olanlar şunlardır: 

Mermerkul-e Bostanı, Tipo Bostanı, Hacı 

Halil ve Hacı Hüseyin Ağalar Bostanı, Mano
lakinin Bostanı, Hacı Vasil oğlu Yuvanın Bos
tanı, Hacı Halil oğlu Ramiz Ağanın Bostanı, 

Tavukcu Yuvan oğlu Andonun Bostanı (Bu 7 
Bostaıi Yedikulede Bucakbağmdadır); Çukur 
Bostan, Yolgeçen Bostanı (Hastahane Çayı
rında), Çukur Bostan (Edirne lq,ı.pusı.inda), 

Büyük Langa Bostanı, Küçük Langa Bostanı, 
Tokmaklı Bostan (Küçük La_ngada), Ç1-1kur 
Bostan (Sultan Selimde), Kadırga Bostanı. 

Hazreti Cabir Bostanı (Ayvansarayda) ,. 102 
parça bostan tesbit edilmiş bir şehır haritasın-
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da ancak 16 bostan ismi muhakkak ki çok az
dır. 

istanbulu iyi tanımış merhum Vasıf Ho
ca İstanbul bostaıiları hakkında bize şu notu 
vermişdir: 

«Bostanlar muhtelif milletler elinde olup 
ekserisi müslim ve gayrı müslim arnavud
lardadır; 1'stanbul içinde her türlü meyva 
ve sebze yetişdirirler. Bostanı işleyen bağçı
vanm kaabiliyetine toprağın verimi de ekle
nirse, nimetlerine ve lütuflarıRa son olma
yan Rezzakı .Alem bostancının yüzünü gül
dürdükce güldürür; şartı da hamd ile şükrü 
dilden ve gönülden bırakmaya, tevazuu da 
elinde ve kalbinde tuta; yoksa fikir ve ha
yaline gelmeyen bir anda en yüksek ağacın 
tepesinden bürnu yere vurur, yahud ki kuyu
nun dibini boylar; bir çok vak'a görülmiş ve 
işidilmişdir. , 

«Bağçıvanlar bostanın münasib bir yerin
de evlad ve iyalini barındıracak bir bina ku
rar ; evvelleri, yani devri Haı:nidide şoseler 

yok gibi olduğundan ekseri fakir aile vem.eri 
saf bir hava aldırmak maksadi ile komşu 
bostanlara giderler, ikindi güneşinin hızı geç
dikden sonra, kuyunun etrafında, getirdikleri 
bir· ihram üzerine oturarak, hayvanın dolabı 
döndürmesini, kovalardan suların şarıl şarıl 

düşmesini seyir ederler, kendi aralarında ve. 
komşuları ile hanım kadıncık olarak sohbet
lerle hiyar turşusu, marul, can eriği yerler, 
gurubdan beş on dakika evvel yine o sultani 
ahenklerle, icab ederse evleri için bir mik
dar da sebze ve meyva satın alarak ve he
saplarını tertemiz görerek evlerine dönerler
di. Aman ya Rabbi, ne masum ahenkli gün
lerdi» (Vasıf Hiç). 

·-Gerek nefsi İstanbul şehri içinde, gerekse 
büyük şehrin etrafında bulunan meşhur bos
tanlar bu ansiklopediye kendi isimleri ile 
geçecekdir; nefsi İstanbul dışında Üsküdar, 
Erenköy, Cadde Bostanı, İçerenköy, Bostancı, 
Küçükyalı, Maltepe, Kartal, Yakacık, ·o ha
valinin diğer köyleri, Boğaziçind.e Beylerbe
yi, Çengelköyü, Çubuklu, Paşabağçesi, Bey
koz, buraların gerilerindeki köylü, Rumeli 
yakasında Büyükdere, Sarıyar, Kefeli köyü, 
Bağçeköyü, Haliç etrafında Kasımpaşa arka
ları, Eyyup etrafı, Rami, Topkapu Maltepesi, 
Topkapu dışı, Bakırköyü ve Yeşilköy havali
si, Küçükcekmece, İstanbul Vilayeti sınırı 

içinde daha ateleri, yaz ve kış, mevsimlerine 
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göre İstanbulu meyve ve sebzeye gark iden 
büyük büyük bostanlara sahibdi. Asıl üzerin-· 

· de durulacak nokta bostancı ve bağçıvan ah-
lak ve namusudur, bu sayısız koca bostanlar
dan İstanbul piyasasına ham meyva, çürük 
sebzecisi sevk edildiği görülmemişdir, müslim 
ve gayri müslim, hile düşünülmemiş, bir do
mates küfesi, bir patlıcan küfesi, bir fasulya 
küfesi açıldığı zaman üstü ne ise, küfenin di
binden de o çıkmışdır. 

BOSTAN CAMİİ - Küçük Langada, bu 
isimle tanınmış bostanın önünde, Aksaraydan· 
Etyemeze · giden Küçük Langa Caddesinin 
üzerinde idi, 

0

ki Yedikule tramvay hattı bu 
caddeden geçerdi; metruk, son derecede harab 
durumda iken en az otuz kırk sene kadar ev-

vel yıkılmış, minare
sinin enkazı da 1958-

l960 arasında kaldı

rılmışdır. Hadikatül '\. 
Cevami şu malumatı 
veriyor: 

«Ba~isi Bostancıba
şı Abdullah Ağadır, 

Langa Bostanı yanın-
da bina eylemekle 
Bostan Camii ismi ile 
şöhret bulmuşdur; 

İstavrozda dahi bir 
cami bina eylemiş

dir. (B.: Abdullahağa 
Camii) hicri 1000 ta
rihinde vefat ederek 
İstavroz kurb'inde 
Fıstıklıdaki mescidi 
civarında medfun
dur; üç camiinin de 
vakfı İstanbuldaki 
Valide Camiinin (Ye
ni Camiin) vakfına 

katılmışdır. Daha son
ra Birinci Sultan Ab
dülhamid istanbulda 
imaret ve Beylerbe
yinde yeni bir cami 
yapdırınca Abdullah 
Ağa vakıflarını Yeni 
Cami vakfından ayır-

vardır». 

Zamanımızda Langada «Bostan Mahalle
si» diye bir mahalle de mevcud değildir, Bos
tan Camiinin boş bir arsa halindeki yeri 1934 
Belediye Şehir Rehberinde Kürkçübaşı ma
hallesi içindedir. 

BOSTANCI - Zamanımızdaki mülki 
taksimata göre İstanbul Vilayetinin Kadıköy 
Kazasının Erenköy Nahiyesinin altı mahalle
sinden biri ( diğer beş mahalle Cadde bostanı, 
İçerenköyü, Kozyatağı, Suadiye ve Sahrayi 
cedid = Yeni sahra dır). 

Yeni yapılarla çok genişlemiş olan Bos
tancının 1962 yılında 50 .· sokağı vardı, bu so
kakların isimleri şunlardır : 

Selvili Sokak, Korupark Sokağı, Mine So-

. . 
tıp kendi vakıflarına .'',I ARMA O A 
nakil ile katmışdır; · 1' · ' ' 

7• 1 
h 

DENiZi 
Langadaki Bostan Bostancı 

Camiinin mahallesi (1934 Belediye Şehir Rehberinden) 
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kağı, Çınarlı Sokak, Akasya Sokağı, Yazmacı 
_,Tahir Sokağı, Tan Sokağı, Turap Sokağı, Çeş
me Sokağı, Tatlıçeşme Sokağı, Tüccar Soka
ğı. Kasadar Sokağı, Sucukcu Musa Sokağı, 
Koy Yolu Sokağı, İskele Sokağı, Bağdad Cad
desi, Dere Sokağı, Meliha Sokağı, Yenigelin 
Sokağı, Hatboyu Sokağı, içerenköy Caddesi, 
Vükela Caddesi. Hat Çıkmazı, Dar Yol, Hazan 
Sokağı, Turşucu Deresi Sokağı, Kaynak So
kağı, Ardıç Sokağı, Kocayol Sokağı, Doçent 
Kemal Akgüder Sokağı (Eski adı Körkuyu), 
Korukoyu Sokağı Mimoza Sokağı, Taşlı Bos

tan Sokağı, Küçük Yol, Bostan Yolu, Bağçe
ler Arası Sokağı, Bağçelere Gider yol, Bağçe
lere Giden ikinci Yol, Yalı Boyu, Cami' Soka
ğı, Kitabcı Sokağı, M. Süleyman Sokağı, Tay
yareci Resmi Sokağı, Gümüşcü Sokağı, Emin 
Ali Paşa Caddesi, Bostancı - Merdivenköyü 
Yolu, 3. Sokak, 4. Sokak, 5. Sokak, 6. Sokak, 
8. Sokak. 

Bostancı aslında ve kadimdenberi İstan
bulun, Anadolu yakasında bir Bostancı Kara
kolu olarak kurulmuş olup (B.: Bostancıbacı, 
Bostancılar Ocağı) Tanzimatdan sonra büyük 
şehrin kübera sayfiyesi olarak inkişaf etmiş, 

bu köyde yazlı kışlı oturanlarda bağçıvan ve 
balıkcı aileleri olmuşdu. İstanbulda ilk bele
diye teşkilatı kurulurken, kadim usule uyu-

larak köyün ortasından geçen Bostancı deresi 
yine İstanbulun sınırı kabul edilmiş, köy bu 
suretle ikiye bölünerek derenin beri yanı Ka
dıköy kazasına, öte yanı da Kartal Kazasına 

bağlanmışdı. Yukarda isimlerini saydığımız 

sokaklar, Bostancının, Erenköy Nahiyesinin 
bir mahallesi ad edilmiş ilk yarısının sokak
larıdır. 

Yine bu mahallede ı Cami (B.: Bostancı 
Camii), 1 ilk okul (B.: Bostancı İlk Okulu), 
1 P. T. T. şubesi, ı eczahane, 1 otel ve gazino 
(Deniz Palas), 1 İçkili lokanta (Aile Lokan-

tası), 1 banka (Yapı-Kredi). 1 karakol, 1 tari
hi çeşme (B.: Bostancı Derbendi ÇE:şmesi), 1 
tarihi köprü (B.: Bostancı Köprüsü), 2 fırın, 7 
kahvehane, 5 berber, 3 doğramacı, 1 boyaha-

ne, 6 kundura tamircisi, 3 terzi, 5 manav, 2 
fotoğrafhane, 2 nalbur, 4 tuhafiyeci, 2 yorgan
cı, 3 sobacı, 1 bisiklet tamircisi, 1 kereste ma
ğazası, 1 briketci - çinici. 1 kömürcü, 1 saat 
tamircisi, 1 balıkcı, 1 kadın berberi, 1 kum 
. deposu, 1 mobilyacı, 1 elektrikci, 6 aşcı var
dır. Vapur iskelesi de köyün bu kısmındadır. 

fsTANBut· 

İstanbul Ansiklopedisinde mahalleler· 
kendi isimlerind,e mütalaa edildiğinden Bos
tancı Köyü - · Mahallesinin ayrı isim taşıyan 

ikinci yarısı o isimlere bırakılınışdır (B.: Bos
tancı Altın tepe Mahallesi; Şenesen Evler). 
Bostancının bütün kasab dükkanları da kö
yün Kartal Kazasına bağlı ikinci yarısında• 
dır. Şubat 1962 

Gnl. Hakkı Raif Ayyıldız 

BOSTANCI Bostancı zamanımızda, 

İstanbul Şehrinin (Belediyesinin) Anadolu 
yakasında sınırını teşkil eder; Marmara kıyı
sında kurulmuş olan bu mahalle - köyün 
içinden geçen Bostancı yahud Çamaşırcı De
resi de hudut hattıdır; bu derenin üstünde 
on altıncı asırda yapılmış üç gözlü bir taş 
köprüyü batıya doğru aşan i'stanbul Şehrine 
girmiş sayılır. Bostancının Anadolu yakasın• 
da İstanbul şehrinin eşiği sayılması Fatih 
Sultan Mehmed df!vrinden kalmadır. Gerek 
Rumeli, gerek Anadolu yakasında büyük şeh
rin sınırla.rının muhafazası, Bostancıbaşılarla: 
onun emrinde bostancı denilen, kadrosu, . çok 
geniş ve hizmetleri çok çeşidli muhafız kıt'a 
larına bırakıldığı için, Çamaşırcı Deresi .üz.e
rindeki taş köprünün heman yanı başında 

yapılmış bir bostancı kolluğuna, karakoluna 
nisbetle bu mahalle - köy de Bostancı adını 
almışdır (B.: Bostancılar; Bostancıbaşı, Bos
tancı Deresi, Bostancı Köprüsü, Bostancı köp
rüsü, Yoklaması). 

Marmara kıyısında Bostancı yahud Ça
maşırcı Deresinin iki yanındaki arazı, Hadi
katül Cevamiden öğrendiğimize göre onye
dinci asır başlarında Çamaşırbaşı Kuloğlu 

Mustafa Beyin mülki idi, bu zat Tophanede 
bir mescid yapdırdığında bütün bu araziyi 
mescidine irad olarak vakfetmişdi; asrımız 

başlarında Vakıflar Nazırlığı, artık koca bir 
köy olmuş bulunan Bostancıda bir Cami yap
dırır iken, bina bu vakfın topraklarından 

alınmış bir arsaya inşa edildiği için bu yeni 
camiede «Kuloğlu Camii» adı konmuşdu. Ni
tekim Bostancı Deresi de yine bu Mustafa 
Beyin saraydaki vazifesinden gelen lakabı

na nisbetle «Çamaşırcı Deresi» adını taşımak
tadır. 

Bu köy--mahallenin adının nereden gel
diği bizim kaydetdiğimiz şekilde kesin ve 
aydın bir tarih hakikatı iken Türk Ansiklo
pedisinin «Bostancı» maddesinde kolay af 
edilemez büyük hataya düşülerek şu satırlar 
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yazılmışdır: «Bu semtin adını nasıl aldığı 

bilinmiyor. Bu adın evvelce orada bostan 
eken bir şahısla ilgiH olduğu tahmin edili
yor. Gerçekden 25-30 yıl önce burada bostan 
tarlaları vardı•. 

Türk Ansiklopedisi, tedvin ettiğimiz bu 
şehir kötüğünün evleviyetle güven beslediği, 
ve çıkan fasiküUeri daima elimizin altında 

bulunan bir kaynakdır. Devlet kanadı altın
da bir heyetin kaleminden çıkan Türk An
siklopedisinde maddelerin imza mes'uliyeti 
taşımaması, böyle fahiş hataların pervasız 

kalemini maale~ef gizlemektedir. 

Yakın geçmişe kadar Bostancıda gaayet
le mamur büyük bostanlar vardı, ve bostan
lar zinciri Bostancıdan ta Pendiğe kadar, 
Marmara kıyısını takib eden demir yolu bo 0 

yunca uzanır giderdi; fakat bu manzaraya 
bakıp Bostancı adını bostana bağlamak, bu
ranın Bostancıbaşı Karakolu, Bostancıbaşı 

Menzili, Bostancıbaşı Derbendi, Bostancıba

şı Köprüsü gibi eski isim1erini unutmak ha
zindir. 

Yinı{ yakın geçmişe kadar Bostancının 

yazlı kışlı oturanları bağçıvanlar ile balıkcı
lardı ; Bostancı da yalıların ve bilhassa yaz
lık köşklerin yapılması, Tanziniatdan sonra 
ba~lamış, ikinci Abdürhamid devrinde bu 
köy azıcık rağbet görmüş, Cumhuriyet dev
rinde de gün günden inkişaf eder.ek sür'atle 
büyümüş,_ yalı boyu mahdud saha evvelce 
iskan edildiğinden iç kısımları büyüklü kü
çüklü köşkler, villalar ve hatta apartımanlar
la dolmuşdur, eski büyük bostanların hemen 
onda dokuzu iskan sahasına inkilab etmişdir. 

Bostancının İkinci Abdülhamid devrin
den bu yana bir şöhreti de, tertemiz bir de
niz üzerine kurulan deniz hamamları idi; iki 
deniz hamamı mevsiminde hala kurula gel
mektedir. 

Bostancı sahili lodos. rüzgarını tam ceb
heden alır; lodos fırtınalarında bu sahil bo
yunun köpürmüş büyük dalgalarla dövülüşü 

seyre değer manzaradır. Yaz mehtabları da 
muhteşemdir; ay ışığı altmda gözün alabil
diğine uzanan parıl parıl deniz, romantik 
ruhların, aşıkların, haşhaşa verecek sevgili
lerin ender bulacakları yerlerdendir. 

Derenin denize döküldüğü noktada, de
nize doğru uzanmış bir mendirek - rıhtımın 

bitiminde Vppur iskelesi vardı.ı:-, İskele isti-

kaametinde ve sol kolda, dere ağzına ve kış
men denize nazır biri «Aile Gazinosu ve Lo
kantası», öbürü de «Deniz Palas Oteli ve Ga
zinosu» adında iki yer, yaz akşamları uğra
nılabilecek yerlerdendir. Yalı boyunda, mül
ki taksimata göre nefsi Bostancının hududu 
dişında, aslında ise Bostancının ayrılmaz bir 
parçası üçgen şeklinde bir çıkıntı üstünde 
« Çamlık Gazinosu» vardır. denizi temaşa 

eden gözün dinlenebileceği yerlerdendir. De
nize girmek için kabineleri de vardır. 

Bostancı tiren istasyonunun _ yanında 
bir bağçeli kahvehane de, gezmesini sevenler 
için hoşca duraklardandır. 

Yukarıda da kaydettik, zamanımızın mül
ki taksimatı, bu köyü dere ve derenin üs
tündeki Bostancıbaşı Köprüsi ile ikiye böl
müşdür, köprünün bir ayağı Kadıköy Kaza
sında, öbür ayağı Kartal Kazasındadır; köp
rüyü doğuya doğru geçince, Bostancı Çarşı

sının Kartal kazası sınırında kalan kısmında 
bir sıra kasab dükkanları toplanmışdır; Ka
dıköy v.e havalisi halkının ağzında «Bostancı 
kasabları» diye anılır, bazı belediye harcları 

vermedikleri için eti ucuz sattıkları söylenir; 
rivayettir; hele bir yabancı gider de Belediye 
nızamı altındaki kasablardan et aldığı gibi 
et almak ister v.e tezgahdar tarafından azar
lanmadan çıkarsa, iyidir. 

1955-1957 arasında dere ağzının Kartal 
tarafında deniz bir şahsa satılmış, o şahıs da 
üstüne bir bina kondurmak üzere denizi dol-

- durmuş, sonra bu sahada yapıya izin verilme
miş; bu satırların yazıldığı 1962 yılında bu 
dolma arsa bir mezbelelik halinde idi. 

Bostancının yine o tarafında, yine böyle 
dolma bir arsa üstünde bir benzin istasyonu, 
ve bu benzincinin hemen yanı başında, .bir 
yüzü deniz üstünde «Derya Gazinosu» vardır. 

Bostancının yaz manzaralarından biri de, 
· Derya Gazinosunun az ötesinden Çamlık Ga

zinosu burnuna kadar uzanan hiç bir yapı 
bulunmayan sahilde, çoluk çocuk, ve bekar 
uşağı gariblerin açıkda denize girmesidir; sa
hildeki kayalar arasında soyunurlar ve çoğu
beyaz iç donları ile yüzerler, yüzme bilme
yenler de çimer; küçükler ise tamamen ur
yan yıkanır, yüzerler; bu gariblere musallat 
olan süfli hırsızlar da çıkar, pabuç, pantalon, 
ne _kaldırabilirse, kimini yalın ayak, kimini 
de bir danca şaşkın ve perişan bırakır. Bu 
sahil boyunda kumsal dar bir şerid halinde 



BOSTANCI - 2976 

olduğu için, hiç yüzme bilmeyenlerin denize 
girmesi ayrıca tehlikelidir de (B. : Bostancı 

Camii; Bostancı Mektebi; Bostancı Deniz 
Hamamları; Bostancı Deresi; Bostancı Köp
rüsü). 

Bostancıda bir demiryolu istasyonu var
dır; müteaddid makaslı büyük istasyondur; 
hem ara tiren durağıdır, hem de, Haydarpa
şa - Ankara motorlu tireninden gayri bütün 
ana hat posta ve ekspreslerinin durağıdır, 

posta ve ekspreslere yolcu bindirir ve bu ka
tarlardan yolcu indirir. 

Bostancı İstasyonunun rakımı 5,4 met
re, tiren yolu ile Haydarpaşa Garından uzak
lığı da 9,1 kilometredir. 

1958 yılına kadar Kadıköyüne bir 
tramvay hattı ile bağlı bulunuyordu, ve Bos
tancı Anadolu yakasında son durak. idi. i's
tanbul tramvayları modası geçmiş nakil va
sıtası olarak görüldüğünde ilk kaldırılan Bos
tancı tramvayları oldu. Halen Kadıköy ile 
Bostancı arasında Belediye otobüsleri, dol
muş yapan kapdı-kaçdılar ve taksiler işle

mektedir. Bu kara yolu 9 kilometredir, bu 
mesafeyi normal olarak otobüsler 25. taksi
ler 15 dakikada alırlar. 

Vapur ile İstanbul yolcusu çok azdır, 

yok denilse y.eridir; Bostancı İskelesinden 

vapur ile bilhassa adalara geçilir; bu bakım
dan bu iskelenin en faal günleri yaz ve bahar 
pazarlarıdır. 

Bibl.: Hadikatül cevami, I; R- E. K, Gezi no-
tu, 1962. i~ 

BOSTANCI ALTIN TEPE MAHALLE
Sİ - Kartal Kazası sınırı içinde, Bostancı
Çamaşırcı Deresinin doğusundadır; Bostancı 
Köyünün bu ikinci büyük parçası, ta geriler
de kadimdenberi «Fişenkhane» diye meşhur . 
bir askeri tesis haric (Mehmed Eşref Bey 
Haritası, 1324 - 1908), Bostancı - Başıbüyük 

Caddesi üstünde yeni gelişmişdir (B.: Başı
büyük) ; Ahmed Rasim İlk Okulu adı ile bir 
iİk okulu, 1960 da «Altıntepe Camii» ad~ ile 
yapılmakda olan bir camii vardır. Bostancı 

gençlerinin futbol sahası da bu mahallede, 
Çiçekci Sokağı üzerindedir. Bostancının zen
ginlerinden olub Bostancı Deresinin üst kıs
mında bostanları olan Halil Ağa adında bir 
zatin hayır eseri olarak Başibüyük yolu üs
tünde bir çeşmesi vardır (şubat 1960) 

Ergin Kanlıcaoğlu 

İSTANBUL 

BOSTANCI, BOSTANCILAR OCAĞI, BOS 
TANCIBAŞI AĞA - Ordu kadrosu dışında 
silahlı bir kuvvet olan bostancılar ocağının 
vazifesi, baş da halen Topkapısı Sarayı de
nilen ve Osmanlı protokolunda adı "Saray-ı 

Cedid-i Amire" olan Padişahın daimi ikamet
gahı gelmek üzere İstanbul sahillerindeki 
bütün miri sahilsaray, k~sır ve bahçelerin ve 
inziva kasırlarının muhafazası idi. 

Saray-ı Cedid-i Amirenin muhafızı olan 
bostancılar, günlük işlerine göre tali derece
de hizmet ocaklarına ayrılmışlardı ki, tarih 
kaynaklarımızda İstanbul ihtilalleri vekayi'i 
nakl edilirken, ihtilalcilerin saray yürüyüşle
rinde sarayın silahla müdafaası yolunda adı 
geçen bostancılar, bu ocakların efradıdır, ay
rı zikr edilmeyüp bostancı adı altında top
lanmışlardır: 

Hasbağçe Ocağı: Bugün Gülhane Parkı 
adı ile halka açılmış olan ve Soğukçeşme Ka
pusundan Sepetciler Kasrına kadar uzanan 
büyük Hasbağçenin bekcileri olan bostancı
lar. 

Şevkiye ocağı: Liman ağzına ve Anadolu 
yakasına nazır kale bedeni üzerinde bulunup 
halen mevcud olmayan İncili Köşk ile İfta
riye Kasrının bekçileri ve temizlik hademesi 
olan ve bu köşk ile kasrın önündeki çiçek 
bahçelerine bakan bostancılar. 

Gülhane ocağı: Marmara'ya nazır sırtda 
bulunup halen mevcud olmayan Gülhane 
Kasrının bekçisi ve temizlik hademesi olan 
ve köşkün önündeki meydanının (Tanzimat 
lideri Mustafa Reşid Paşa'nın meşhur ferma
nı okuduğu meydan) temizliğine bakan bos
tancılar. 

İs.hakiye ocağı: Bu isimdeki kasrın bek
çisi ve temizlik hademesi olan bostancılar. 

Kurban ocağı: Koğuşları Gülhane kapı
sında olup kurban bayramında kesilecek koç
ları besliyen bostancılar. 

Sepetdler ocağı: Limana nazır fevkani 
bir kasır olup son zamanlarda bir kısmı ta
mir edilmiş olan, fakat içi son yüz yıl içinde 
şahsiyetini tamamen kaybetmiş bulunan bu 
isimdeki kasrın bekçisi ve temizlik hedemesi 
olan bostancılar. 

Yalı ocağı: Halen mevcud olmayan ve 
bostancı başı defterlerinin hepsinde ilk mad- -
de olarak kaydedilen Yalı Köşkünün bekçisi 
ve temizlik hademesi olan bostancılar. 

Soğuk Çeşme ocağı: Has bahçenin bu-
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gün Gülhan,e parkı kapısı dediğimiz ve bah~ 
_çenin park olarak açılışında eski şeklini ta
mamen kaybetmiş olan Soğuk Çeşme kapısi
le bu kapının civarında bulunan Alay Köş

künün bekçisi ve temizlik hademesi olan bos
tancılar. 

Bamyacılar ve lahnacılar ocağ.ı: Sarayın 
can kurtaran meydanına açılan Otluk Kapu
su civarındaki sebze bahçelerine bakan bos
tancılar. 

Otlukkapısı ocağı: Bu isimdeki kapının 

muhafızları ve hademesi olan bostancılar. 

Balıkhane kapusu ocağı: Marmara sahi
linde bu isimdeki kapı ile üstündeki kasnn 
bekçisi ve temizlik hademesi olan ve idam 
edilmek veya buradan gemiye bindirilip sür
güne gönderilmek üzere bu kapıda bir müd
det rnahbus bırakılan siyasi mahkumlara, pa
dişah gazabına uğramış olanlara nezaret eden 
bostancılar. 

Çizme kapusiı ocağı: Bu isimdeki kapı
nın ve bu kapı civarındaki Salihağa Kasrının 
bekçisi ve temizlik hademesi olan bostancı
lar. 

. Fil kapusu ocağı: Sarayın bu isimdeki 
kapısının bekçisi ve hademesi olan bostancı
lar. 

Bağcılar ve aşılamacılar ocağı: Sarayın 

bütün bahçelerindeki ağaçların dikimi, ba
kımı, aşılanması ve çiçek ve meyvaların ye
tişdirilmesile meşgul olan .bostancılar. 

Heybeci ocağı: Saray hammalı olan bos
tancılar ki, bunlardan birer nefer bostancı, 

saray ricalinden kızlarağası, kapıağası, silah
darağa, çuhadarağa, rikabdarağa, dülbenda
ğası, anahtarağası, peşkirağası, hazine kethü
dası, kiler kethüdası, seferli kethüdası, tü
fenkci başı, berber başrı; kahveci başı, ba.§ 
lala ağa, çühadar ağa, sır katibi ve has oda 
başıya uşak olarak tahsis olunurdu. 

Hamlacılar ve kayıkhane ocağı: Saray 
kayıkhanelerinin ve bu kayıkhanelerdeki bü
tün kayıkların ve Filikai Hümayunun bekçisi 
ve kürekçileri olan bostancılar. 

Cellad ocağı: Koğuşları hamlacılar oca
ğı yanında bulunan Cellad bostancılar. 

Mezbelekeşaıı ocağı: Topkapı Sarayının 

bina ve bahçelerinin günlük temizliğinde 

toplanan her türlü müzahrefat ve çöpleri, çöp 

kayıklarına doldurarak Marmara açıklarında 
denize döken saray çöpçüsü bostancılar. 

Hizmetleri saray-ı hümayuna olduğu hal
de, koğuş-kışlaları saray-ı hümayun hududu 
dışında bulunan bostancı ocakları da şunlar
dır: 

. Bostancı tulumbacılar ocağı: Yalı Köşkü 
civarında leb-i deryada kal'a bedeni önünde 
idi. Yeri, bostancı başı d,efterlerinde kesin 
olarak tesbit edilmişdir. Bostancı tulumbacı
lan ocağı üçüncü Ahmed devrinde Nevşe

hirli İbrahim Paşa .sedaretinde ve hicri 1137 
(miladi 1724) yılında Yeniçeri tulumbacı 

teşkilatı kurulurken ihdas edilmişdi; vazife
leri saray-ı hümayunda çıkacak yangını sön
dürmek olduğu halde şehir yangılarına da 
giderlerdi. Vak'a - nüvis Vasıf Efendinin hic
ri 1167 (miladi 1753) vekayi'i arasındaki bir 
kaydına göre bir bostancı tulumbacı ağası 

emme ba.sma bir yangın tulumbası icad et
mişdi. 

Tavukhane ocağı: Koğuşları At meyda
nında üçler mahallesinde Araste Hamamına 
inen sokakda olan bostancılar idi ki, muhte
lif yerlerden saray mutbakları için getirtilen 
tavuklar bu ocağa teslim edilir ve bu bostan
cı neferleri tarafından beslenir, ve bildirilen 
ihtiyaca göre kesilip yolunduktan ve temiz
lendikten sonra mutbaklara teslim olunurdu. 

Sakatlar ocağı: Koğuşları,Ayasofya ca
miinin Şekerci kapısı denilen büyük kapısı
nın karşısında Sakalar Çeşmesi yanında -Ydi. 
Bu ocağın bostancıları İstanbul içinde yan
gın çıktığı zaman beygirlere yükledikleri sa
ka kırbalarile yangın tulumbaları için su ta
şırlardı, ve iki bayram arifesinde de saray-ı 
humayun taşlıklarını yıkarlardı. 

Gümüşsuyu ocağı: Padişahın nefs-i hü
mayununa mahsus su, Eyyubda Karyağdı ba
yırında meşhur Gümüşsuyu kanyağından, 

koğuşları da orada olan bu ocağın bostancı
ları tarafından getirilirdi. 

Saya ocağı: Koğuşları Eyyub'un üst ta
rafında Rami çiftliği civarında olan miri: ağıl 
yanında idi; saray mutbakları için kesilecek 
koyunlar bu bostancılar tarafından bu ağıl

da bakılır, ve sarayın günlük ihtiyacına gö
re kesdikleri koyunları saray-ı hümayuna 
gönderip mutbağa teslim olunurdu. Saya adı, 
halk ağzında sayebandan bozma olarak kal
mışdı. 



Hizmetleri saray-ı hümayun · dışında İs

tanbul sahillerindeki bütün miri sahilsaray, 
kasır ve bahçelerin muhafazası. liman ve 
Haliç ile Boğazın inzibat ve asayişini temin 
.eden bostancı ocakları da şunlardı: 

Bahariye ocağı, Karaağaç ocağı, Dolma
bahçe ocağı, Karabalı ocağı, Kılıçali ocağı, 

Beşiktaş Hayreddin iskelesi ocağı, Ortaköy 
ocağı, Bebek ocağı, Emirgan ocağı, Baltalima-
111 ocağı, Kalender ocağı, Yeniköy ocağı, Ta
rabya ocağı, Kireçburnu ocağı, Büyükdere 
ocağı. Sarıyar ocağı, Rumelikavağı ocağı, 

Anadolukavağı ocağı, Yuşa tabyası ocağı, 

Beykoz ocağı, İncirliköyü ocağı, Paşabağçe 

ocağı, Çubuklu ocağı, Göksu ocağı, Kulebağ
çesi ocağı, Kuzguncuk ocağı, Ayazma ocağı, 
Salacık ocağı, Haydarpaşa ocağı, Harem is
kelesi ile Haydarpaşa ?rasmda zağarcı bos
tancılar ocağı, Osküdar bahçesi ocağı. 

Hizmetleri saray-ı hümayun dışında İs
tanbul civarındaki miri koruların, av ve inzi
va kasırlarının muhafazası ve İstanbul civa
rının asayiş ve inzibatının temini olan bos
tancı ocakları da şunlardır: 

Anadolu yakasında Bostancıbaşı Köprü 
ve Derbendi ocağı. Büyük Çamlıca ocağı, 

Küçük Çamlıca ocağı, Merdivenköyü ocaği, 
Kadıköy ocağı, Fenerbahçe ocağı, Çifteha-
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vuzlar ocağı, Erenköy ocağı, Alemdağ ocağı, 
Bulgurlu ocağı, Tokat kasrı ocağı, Kızıl ada
lardaki ocaklar. 

Rumeli _yakasında da Davud Paşa kasrı 

ocağı, Çırpıcı çayırı ocağı, Kağıthane köyü 
ocağı, Ali . Bey köyü ocağı, Topcular ocağı, 

Vidos köyü ocağı, Belgradcık köyü ocağı, 

Florya bahçesi ocağı, Küçük Çekmece köp
rüsü ocağı. 

Saray-ı hümayunda hamlacılar bostancı 
ocağının emekdarları, saray dışında İstanbul 
sahillerile İstanbul civarında bulunan bostan
cı ocaklarından birine Usta (zabit) tayin olu
nurdu. Bu ocaklar arasında İstanbul şehrinin 
asayiş ve emniyeti bakımından vazifeleri cok 
mühim olan ocaklar Anadolu'da Bostancı Ba
şı Köprüsü ocağı ile Rumelinde Küçük Çek
mece köprüsü ocağıydı. 

İstanbul'da bekar uşağı nüfusu fazlalığı, 
bunlardan işsiz kalanların başıboş dolaşma

ları, büyük şehrin asayiş ye inzibatı bakı

mından daima mahzurlu görülegelmişdir. İs
kelelerde hamal ve kayıkçı, hamamlarda na:. 
tır, dellak ve külhancı, saraçhanelerde v~ 
tabakhanelerde, fırınlarda, hülasa işçisi, ame
le&i b.ekar uşağı olan bütün yerlerde mev
cud bekar uşağı ile işçi ihtiyacı lonca ve es
naf kahyalarınca tesbit edilmişdi. Anadolu' -
dan ve Rumeliden her ne sebeble olursa ol-

Bostancı neferi tipleri (Soldan sağa: Hamları ne.feri, Bostancı tulııınbacı neferi, 
Bostancı Cellii.d, Dolab Ocağı neferi) 
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sun İstanbul'a _gelenler memleketlerinden bi
rer murur tezkeresi alı.rlar ve bu tezkerelere 
göre hüviyetleri Bostancı Başı ve Çekmece 
köprülerinde tesbit edildikten sonra büyük 
şehre girebilirlerdi; bir hafta içinde 1'stan
bul'da bostancı başıya müracaatla işe girdik
lerini ve kefillerini beyan ,ie ibraza mecbur 
idiler, bunu yapmayanlar veya murur tezke
relerile hüviyetlerini köprülerde bostancı 

ocaklarında tesbit ettirmeyenler istanbul'a 
kaçak girmiş serseri makulesinden addedilir
ler, takib ve şehirden tard olunurlardı. Va
ka-i Hayriyede (H. 1242; M. 1826) yeniçeri 
ocağı lağv edilirken bostancı ocakları. da kal
dırılmış ve köprülerdeki bostancı ocaklarının 
bu ıniihim vazifesi de yeni kurulan Asa.kiri 
Mansurei Muhamme<liyeye devredilmişdi (B.: 
Bekar, Bekar Uşağı,' Bekar Uşağı Nızamı). 

Bostancıların bulunduğu bütün mevkile
re asa.kiri mansure efradı yerleşdirildi. Bos-

tancıların yaşlıca, emekdar olanlarına kaydi 
hayat şartı ile bir maaş (nanpare) bağlandı, 
gençleri de Asa.kiri Mansureye nefer kaydt
dildi. 

Bütün bostancı ocaklarının en büyük 
amiri olan bostancı başı ağa, İstanbul civarı 
ile Marmara, Liman, Haliç ve Boğazi.çi su
larının da en büyük zabıta amiri ve İstanbul 
sularındaki inzibat ve asayişden de tek mes' -
ul kimse idi. Dokuz oturak ve her küreğini 

iki hamlacı çeker "kanca baş" adındaki ka
yığı ile, limanda, Boğazda, Marmara'da sık 
sık teftişe çıkardı, ki bu kayık İ,stanbul su
larının en yollu teknesiydi. 

Padişahlar İstanbul sularında tenezzühe 
çıkdığında bindiği teknenin dümenini Bostan
cıbaşı Ağa tutardı, padişah İst.;mbul yalıla
rında her ne öğrenmek isterse kendisini Bos
tancıbaşı Ağa tenvir ederdi (B.: Bostancıba
şı Defterleri). 

Taht şehri istanbul'da, dirlik ve güven 
yolunda vazifesi bu kadar mühim, emrinde, 
ordu dışında büyük bir silahlı kuvvet bulu
nan ve vazifesinin başınd_a padişahın sarayı 

ve · şahsının korunması gelen bostancı başılar 
padişahın mutlak emniyetini kazanmış sima
lar arasından seçilip bizzat padişah tarafın

dan ta'yin edilirlerdi. 

Hizmetleri mükafatı, çırağ edilecekleri 
zamanda vazifelerinden mirimiranlık (Paşa-

lık) ve hatta ekseriya vezirlikle ayrılırlardı. 
Azil edilmeleri için de Padişahın gazabını 
çekecek bir suç işlemeleri gerekirdi. Padi
şahın vekil-i mutlakı olan sadr-ı azamlar bi
le bostancı başıya mutad vazifeleri için emir 
veremezdi. 

BOSTANCI BAŞI DALYANI - İstanbul 
suları balıkcılığı üzerine «Balık ve Balıkcı
lık» adı ile ölmez bir eser bırakmış olan Ka
rakin Bay Deveciyan, bu dalyanı hudud ve 
teamülü bilinmeyen dalyanlar arasında gös
teriyor, ve Bostancı sa.hinde kurula gelirken 
hayli zamandanberi battal olduğunu söylü
yor. Biz bu Bostancıbaşı Dalyanının, vazifesi 
İstanbul sularında asayiş ve inzibatı korumak 
olan Bostancılar Ocağının bir gelir kaynağı 

olarak kurulduğunu, tayfalıklarını da bostan
cı neferlerinin yapdığını tahmin ediyoruz. 
Ocak g.eliri olmayub Bostanbaşı olan kimse
lere bir _gelir olarak kurulduğu ve yine bos
tancı neferlerinin tayfalığını yapdığı bir 
dalyan da Ölabilir; isim bu ikinci ihtimale 
daha yakındır (B.: Bostancılar, Bostancı

başı). 

BOSTANCIBAŞI DEFTERLERİ - Bos
tancıbaşılar tarafından tanzim ettirilmiş olup 
Topkapı Sarayı sahilinde limana nazır Yalı 

Kasrından Bahariyeye, Bahariyenin karşısın
da Karaağaç Kasrı Hümayunundan yani Ha
licin bitimine yakın bir noktadan Karadeniz-

İstanbul Boğazının Rumeli yakasında Rumeli 
Kavağına, Rumeli Kavağı karşısında ve Bo
ğazın Anadolu yakasında Anadolu Kavağın

dan Haycİarpaşa'ya kadar Osmanlı İmpara
torluğunun taht şehri İstanbul'un leb-i der
yadaki cami, mescid, sahilsaray, kasır, yalı, 

ev, kayıkhane, kahvehane, dükkan, mahzen, 
çeşme bütün binalarını boş arsalarla yanmış 
ve yıkılmış mebaninin arsalarını, kalafat yer
lerini, dere ağızlarını, bütün iskeleleri ve ara
lık iskeleleri isimlerile, hayrat veya mülk sa
hihlerinin ve müste'cirlerinin isimlerile tes
bit eden Bostancıbaşı defterleri büyük şehrin 
tarihi topoğrafyası bakımından fevkalade kıy
metli vesikalardır. 

Kütüphanelerimizdeki el yazmaları ara
sında rastlanan bu defterlerin şimdilik en es

kisi ve ilk örneği III. Sultan Selim zamanın
da Hicri 1206 (Miladi 1791 - 1792) yılında 

tanzim edilen defterdir; orijinalinin nerede 
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ve kimin elinde bulunduğu öğrenilemedi. Ali 
Emiri Efendi merhumun istinsah ettiği bir 
nüshası Fati? Millet Kütüphanesindedir. 

Biri yine III. Sultan Selim devrinde, biri 
II. Sultan Mahmudun evail-i sa_ltanatında, 

biri de hicri 1229-1230 arasında -tanzim edil
miş üç Bostancı Başı defteri de orijinal nüs
ha olarak İstanbul üniversitesi kütüphanesi
nin Yıldız kitabları, bu kitabların da istatis
tik cedvelleri arasında bulunmaktadır. 

Bostancı Başı d-efterlerinin orijinal nüs
halarında sahifeler dama tahtası şeklinde ha
nelere bölünmüş olup, çizgiler müzehhebdir 
ve her hanenin içine bir yerin veya bina sa
hibinin, yahud bina sahibi ile müste'cirleri
nin adı yazılmıştır, ve bu kayıtlarda padişa
ha hitap etliler-ek, mesela, mülk sahibi erkek 
ise "filan kullarının hanesi veya yalısı, ya
hud arsası" denilmiş, kadın ise "kulları" ye
rine "cariyelerinin" ta'biri kullanılmışdır. 

Eşhasın memuriyetleri, mazul iseler sa
bık veya esbak kaydile son memnuriyetleri 
gösterilmiş, hatta hazan şahıs isimleri hazf 
edilerek "sabıkaa arpa emini kullarının ha
nesi" diye yalnız memuriyetleri yazılmışdır. 

Padişaha hitab aydın olarak göstermektedir 
hi, Bostancı Başı defterleri hükümdarın fili
ka-i Humayun ile Halic veya Boğazda dola
şırken tecessüsünü çeken bir yeri veyahud 
bu yerin sahibini derhal öğrenmesi için önü
ne konulmak üzere tanzim edilmişlerdir. 

Kadim Osmanlı müesseseleri arasında 

bostancılar ocağının en büyük amiri olan 
Bostancı Başı Ağa, böyle bir sahil rehberini 
tanzim etmek için tek ve tam selahiyetli kim
sedir. (B.: Bostancı, Bostancılar Ocağı, Bos
. tancıbaşı Ağa). 

Bir -Bostancıbaşı Defterinin tam metnini 
ilk olarak R. E. Koçu İstanbul Enstitüsü 
Mecmuasında neşretmiştir; bu defter 1814-
1815 yıllarında Bostancıbaşı Abdullah Ağa 
tarafından tanzim ettirilmiştir; aşağıdaki 

satırlar R. E. Koçunun yazdığı mukaddime
den alınmıştır: 

«İstanbul Enstitüsü mecmuasmda bos
tancı başı defterlerinden birinin ilk def'a 
olarak tam metin halinde neşrini üzerime 
alırken bu defterlerin görebildiğim dört ade
dinden tarihini kolaylıkla tesbit ettiğimi 

seçdim, bu defterin Yalı Kasrı ·ne İstanbul 

gümrüğü arası kısmında "müceddeden bina 
ve ihya buyrulan Hidayet cami'i şerifi", Çen
gelköy ile Beylerbeyi arası kısmında ve Çen
gelköy iskelesine pek yakın bir noktada da 
"bostancı başı Abdullah Ağa'nın yalısı" ka
yıdları vardır. 

«Bahçe kapısında kagir ve fevkani Hida
yet cami'i şerifi hicri_ 1229 (miladi 1814) yı~ · 
lmda inşa e.dilmişdir. Aslen Çengelköylü olup 
ba'zen Hamdullah Ağa diye anılan Abdullah 
Ağa da bostancı başılığa hicri 1223 (miladi 
1808 - 1809) yılında ta'yin edilmiş ve bu va
zifeden hicri 1230 (miladi (1815) yılında ay
rılmışdır. Bu iki kayıddan neşrettiğimiz def
terlerin Çengelköylü Abdullah Ağanın bos
tancı başılığı zamanında 1814-1815 yılında 

tanzim edildiğini kesin olarak söyliyebiliriz 
(B.: Abdullah Paşa, Deli). 

«Bosfancı başı defterinin neşrinde şu ta'
dilatı zaruri ve faydalı gördüm: 

1 - İskeleler arasını fasıl fasıl ayırdım. 
2 - Defterdeki müzehheb hanelere be

del her madde için bir numara kullandım. 

Ta'kibi güç olan büyük rakkamlara düşme
mek için de rakkamları teselsül ettirmedim, 
her fasılda "1" den başladım. 

3 - Yalı kasrı ile büyük gümrük arası
nı teşkil eden birinci fasılda örnek olarak 
metni aynen muhafaza etdim. Diğer fasılla

rında; hiç bir faydası ve kıymeti olmadığı 

halde mecmuada sahifeler dolduracak olan 
"bendelerinin, kullarının, cariyelerinin" gibi 
ta'birleri hazf etdim. 

«Neşrettiğim metin çıplakdır. 'Belki gör-. 
mediklerim de vardır, naçiz şahsım için söy
lüyorum, bence ma'lılm olan dört bostancı 

başı defterinin bir cild içinde toplanarak ve 
her maddesi tarih kaynaklarımızdan imkan 
elverdiği kadar derlenecek notlarla bir ta:
rafdan gidilebildiği kadar maziye dönmek, 
bir tarafdan da zamanımıza bağlamak sure
tile neşr edilmelidir, ve ayrıca eserin sonuna 
eşha·s için alfabetik ve biyografik bir endeks 
ilave edilmelidir. Bu iş de, bir müdakkik öm

rü doldurabilecek kadar ağırdır. Fakat başa
ran kalem için de hakiki bir şöhret olacak
dır. Bu yolda bir örnek vermekden de ken
dimi alamadım; örnek olarak en kısa fasıl
lardan birini, Karaağaç ile Südlice iskelesi 
arasını seçiyorum. 
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KARAA~AÇ ,KASRI - S0DL0CE İSKELESİ 

· Birinci defter· (1791 - 1792) : 
1 - Karaağaç Bağçesi kasrı hümayunu (I); 

2 - Yusuf efendi bağçesi, emlaki hümayun (il); 
3 - İbrahimhanzade beyin yalısı (111); 4 -
Mumaileyhin karındaşı Numan Beyin yalısı; 

? - Tebdil hasekisi İspir Ağanın yalısı; 6 -
iskele başında berber dükkanı; 7 - Üzerinde 
Agop zimminin yalısı (V); 8 - İskelei Südlüce. 

İkinci defter <Tarihi tesbit edilmedi) : · 
1 - Karaağaç sarayı hümayunu (1); 2 -

Emlaki hümayundan Yusu!efendi Bağçesi (il); 
3 - Beylik şalupa kayıkhaneleri (iV); 4 - İb
rahimhanzade beyin yalısı (111); 5 ~ Diğer be
yin yalısı; 6 - Tüccardan Çengel kariyeli Os
man Ağanın yalısı; 7 - Agop zimminin değir
meni (V); 8 - Südlüce İskelesi. 

Üçüncü defter (Tarihi tesbit edilmedi) : 
1 - KaraağJç sarayı hümayunu (I); 2 -

Emlaki hümayundan Yusufefendi Bağçesi (il); 
3 - Beylik şalupaların on aded kayıkhanele
ri (iV); 4 - İbra:himhanzade beyin yalısı (ili); 
5 - Mumaileyhin diğer yalısı; 6 - Tüccardan 
Çengel Os:ıiıanın yalısı; 7 - Kormoz zimminin 
değirmeni; 8 - Südlüce İskelesi. 

Dördüncü defter (1814 - 1815) : 
1 - Karaağaç sarayı hümayunu arsası (I); 

2 - Emlaki hümayundan Yusufefendi Bağçe
si (il); 3 - On aded şalupa kayıkhanesi (iV~; 
4 - Ibrahimhanzade beyin yalısı (ili); 5 - Mt
rimumaileyhin diğer yalısı; 6 - Tüccardan 
Çengeloğlu Osman Ağa yalısı; 7 - Kormoz 
zimmi değirmeni (V); 8 - Südlüce İskelesi. 

(1) Evliya Çelebinin kaydına göre, Kara
ağaç yalısı; deniz kenarında Karaağaç korusu 
ile çevrilmişdi. Miri emlak arasına intikalin
den evvel Defterdar-zade İbrahim Paşanın bah
çesiydi. Bu bahçenin abu havası Dördüncü Sul
tan Murad'ın hoşıına gitmiş ve daima bu bağda 
iyşü nO.ş ider olnıuşdu. İstanbul halkının ka
yıklarla Kağıthaneye koşduklarını seyrederek 
zevkıyab olurdu. «Halen ol bağ-ı irem Sultan 
Mehmed Hanı Rabi'in mülkü olup Padişahlara 
mahsus bağçe oldu. Bostancı ustası ve hüddam 
bostancıları vardır» (Evliya, I, 410). 

Dediler Evliya .bu caye tarih 
Zehi kasri serefrazı hümayun 

(Sene 1083) 

(Evliya, 1. 287) 
Karaağaç knfrı Padişahın bütün ma'iye

tini alacak kadar büyük değildi. «1098 yılı re-

bi'ülevvelinin otuzuncu cuma günü Dördüncü 
Sultan Mehmed Karaağaç bahçesine ve iç oğ
lanları da Yusuf Efendi yalısına nakl-i hüma-
yun buyruldu» (S,lahdar, ı, 752) · 

Karaağaç bağçesi ve :kasrı, miri sayfiye ve 
mesireler arasında Üçüncü Selim zamanına 
kadar Osmanlı Padişahları tarafından bahar ve 
güz mevsimlerinde bilhassa tercih olunan bir 
yerdi. Kasrın hareminde bir kapı üstünde ü
çüncü Ahmed'in: 

Kadi dilber gibi dil eflencesi 
Gamküsanm Karaağaç Bağçesi 

beyti yazılı idi» (Hadikatül Cavami', I, 302). 
.. Vasıf Efendi tarihinde Üçüncü Osman ve 
Uçüncü Mustafa için şu kayıdları görüyoruz: 

«Hicri 1169 vekayi'inden: adel-i eyyam o
lan mevsim-i harif_ hulul ve sahilsaray-ı Beşik
taşdan tab'ı hümayun udftl idüp Karaağaç sa
hilsarayı bu mevsimlerde sahni cinana şebih 

ve mahall-i mezk0re nakil mizac-i hümayune 
vecih görülüp .. » (Vasıf, 1, 83). 

«Hicri 1173 vekayi'inden: Karaağaç hü
lı1li mevsim-i harif ile maye-i inbisat-ı ibtihac 
olduğuna binaen evasıt-ı muharrem-ülharamda 
o mahall-i feyz imtizaç neşimengah-ı sahib-i 
taht ü tac oldu .. » (Vasıf, 1, 167). Fakat sonra
ları Karaağaç kasrı ve bahçesi itibarını kaybet
miş, bakımsız kalmış, hara.biye yüz tutmuşdur. 

İkinci Sultan Mahmud Kağıdhanenin tec
didini emrettiği zaman harab bir halde bulunan 
Karaağaç kasrı tamamen yıkılmış, işe yarayan 
enkazı Kağıthaneye naklolunmuşdur. Dördün~-
cü defterde Karaağaç saray-ı hümayunu arsası 
kaydından kasrın 1815 den evvel yıkıldığı anla
şılır. Hicri 1242 muharreminde (miladi 1826) 
ise Asakir-i Mansı1re-i Muhammediye için ya
pılan kışlalara bu kasrın duvarlarından kalan 
taşlar alınmış ,arsa tamamen boş kalmışdır. 
(Hadikatül Cevami', 1, 302). 

(il) Evliya Ç"!lebide Karaağaç yalısına bi
tişik olan «sanavber ağaçlariyle müzeyyen gül
lü ve bülbüllü bir bağ» olarak Ebussuud bahçe
si gösterilmektedir. Ebussuud Efendi meşhur 
tefsirini bu bağda yazmış, onun yanında müte
addid bahçelerle müzeyyen bir yalı olarak be
zirgan başı bağı kayd edilmişdir. Sonra İbra
himhanzade yalısı gelmektedir (Evliya, 1, 410). 

Yeri kat'i olarak gösterilmeyerek «Halici 
Eyyuba nazır fıstık ve şelvi ağaçlarile müzey
yen eski Yusuf bahçesi» de zikr edilmişdir. (Ev
liya, I, 411). 

Yusuf Efendi bahçesinin; bilihare Ebus-
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suud bağı ile Bezirgan .başı bağının da ilavesiy
le genişletildiği tahmin olunabilir. Burası pa
dişahların Karaağaç bahçesine göç ettikleri za
man, büyüklüğü hasebile iç oğlanlarına tai1:-is 
edilirdi. 

(III) İbrahimhanzadeler Sokollu Meh
med Paşa torunlımdır. Evliya Çelebi bu bağ 
için:: :«bahçesindeki meyve-i günagun ve şü

kOfehası her bağda bulunmaz>> diyor. (Evliya, 
I, 410). 

«Mütevelliler yalısı» diye anılan İbrahim
hanzade Bey yalm mütevelli Şişman Ahmed 
Bey zamanında yanmışdı. Sokollu Mehmed Pa
şanın şehadetinde sırtından çıkaalmış -olan 
kanlı gömleği bu yalıda idi; her ramazanın on 
yedisinde aile efradı ve arzu edenler tarafından 
ziyaret edilirdi; yangında yok oldu. İbrahim
hanzade Beylerin çifte yalıları yerinde şimdi 
mezbaha_bulunm~ktadır (Eyyub baş imamı Sa
kıb Efendi mahfuzatından); İbrahimhanzadele
rin Südlücedeki ·yalılarının. Atanın Enderun 
tarihinin birinci cildinin intişarı tarihinden, 
hicri 1291 den evvel yandığını şu kayıddan an
lıyoruz: «İbrahimhan demekle ma'ruf ve Ey
yub karşısındaki Südlücede bakiye-i sülalesi ol
duğu mervi, ve muhterik sarayların arsası mev
cud ... » (Ata, I, 111 ). 

(IV) «İbrahimhanzade sahilhanesi bahçe
sinden 12,000 zira yer alınup yirmi dört göz şa
lupahaneler, ve dört köşesinde bekçi kuleleri 
kapudan Küçük Hüseyin Paşa zamanında bina 
olunmuşdur.» (Hadikatül Cevami', II, 125). 
Bostancı başı defterlerinden ikisinde şalupa 

kayıkhanelerinin 24 göz değil on göz olduğunu 
görüyoruz; bu rakkam farkı kayıkhane gözü ile 
kızak sayısının karışdırılmasından çıkmış olsa 
gerekdir. 

(V) Agob isminde biri tarafından altı kah
vehane yalısının yerine yaptırılan ve sonra 
Kormoz adında bir gayr~i müslime intikal eden 
bu değirmen Haliç sahilindeki değirmenlerin 
en eskisidir. Sahilleri yalılarla müzeyyen yu
karı Haliç'in bir senayi bölgesi haline gelmesi, 
bu değirmenle başlar diye biliriz: Haliç'in ta
biat güzelliğine tecavüz hicri 1206 dan sonra 
sür'atle genişlemişdir. 

1814 - 1815 tarihli 
BOSTANCIBAŞI DEFTERİ 

1 
YALI KASRI - BAHARİYE 

Yalı Kasn - İstanbul Gümrüğü 
1) Yalı Kasrı Hümayunu - 2) Bostaniyan Ocağı -

3) Beden üstünde darbhane emini esbak Mustafa Be
yin halilesinin hanesi - 4) Pişgahında tebdili hüma
yun ahırı - 5) Kurbinde beden üstünde sertebdili sa
bık Emin Ağa kullarının hanesi - 6) Pişgahında Si
lahdar Abdullah Ağanın çeşmesi - 7) Kurbinde be
den üstünde bostancıbaşı sabık Ali Ağa kullarının ha
nesi - 8) Pişgahında Darüssaad·e Ağasının ahın - 9) 

Kurbinde beden üstünde sabık ketenciler kethüdası

nın halilesinin hanesi - 10) Beden üstünde serberbe
ri hazreti şehriyari kullarının hanesi - 11) Pişgahın

da Taşçılar Ocağı - 12) Beden üstünde müteveffa Hü
seyin Haseki eytamlarının hanesi - 13) Pişgahında 

Dolab Ocağı - 14) Beden üstünde Osman Efendi bi
raderi Ahmed Beyin hanesi, müsteciri küttabdan El
hac İbrahim Efendi - 15) Beden üstünde müderrisi
ni kiramdan Raif Efendi hanesi müsteciri muhasebei 
evvel Hüseyin Bey kulları - _16) Pişgahı sadırazam ka
yıkhanesi - 17) Beden üstünde müteveffa dellalbaşı 

halilesinin hanesi - 18f Pişgahı Yeşilkiremitli Camii
şerif - 19) Beden üstünde hacegandan Mehmed Şey 
kullarının hanesi - 20) Pişgahında Bıçakciyan ve Nak
kaş ocakları - 21) Beden üstünde müteveffa kasabba
şızadelerin hanesi, müsteciri tezkirei sant Ata Efendi 
kulları - 22) Beden üstünde sadrı esbak Hafız İsmail 
Paşa halilesinin hanesi - 23) Pişgahında Kol Kayığı -
24) Beden üstünde -hacegandan Ali Bey kullarının ha
nesi - 25) Pişgahı beylik mavunacılar koğuşu - 26) ve 
bir bab kahve - 27) Beden üstünde İzzat Emin Bey 
kullarının hanesi - 28) Pişgahı Bostaniyan Tulumba
cı kışlası - 29) 'Beden üstünde mirimwnaileyh kulla
rının diğer iki aded hanesi - 30) Pişgahında kahve -
31) Ve hatab meydanı - 32) Beden üstünde Hayrul
lah Efendi kullarının hanesi, müsteciri halen İstanbul 
kadısı efendi .:_ 33) Pişgahı sandalciyanı sadrı aU ko
ğuşu - 34) Beden üstünde hacegandan Hamdullah E
fendi kullarının hanesi - 35) Pişgahı müceddeden ih
ya buyurulan abi leziz çeşmesi - 36) Beden üstünde 
Yahya Bey kullarının hanesi - 37) Pişgahı beylik an
bar - 38) Ve kurbinde Kuşçubaşı Camiişerifi '- 39) 
Kurbinde kireçhanei hassa - 40) Vezir İskelesi - 41) 
Ve saman ve şair ve nuhas anbarları - 42) Selimpa
şa Camii - 43) Seyyid Mehmed ve Seyyid Memiş ve 
Seyyid Emin kullarının üç çeşim kayıkhaneleri - 44) 

Müceddeden bina ve ihya buyurulan Hidayet Camiişe
rifi - 45) İstanbulağası kullarının dairesi - 46) Ve 
pişgahı İstanbulağası İskelesi - 47) Kurbinde emlaki 
hümayun hatab meydanı - 48) Kurbinde bostancı Ka
ra Hasan kullarının kahvesi - 49) Ahmed Ağa keri
mesinin üç adecL iracl yemişçi dükkanları - 50) Ömer 
Yazıcı ve Hacı Yusuf ıkullarının iki aded yemişçi dük
kanları - 51) Bursa ve Mudanya kayıklarının iskele
si - Si) Serapa yemişçi dükkanları - 53) Ve kahve 
gümrüğü - 54) Gümrükü kebiri emtiai İstanbul ve 
meydanı mezbur. 

İstanbul Giimrüğii - Yemiş iskelesi 

GÜMRÜKÜ KEBİRİ EMTİAİ İSTANBUL ve MEY
DANI MEZBUR; 1) Silahşor Süleyman Ağanın kayık
çı odaları - 2) Keleş Halilin kahvesi - 3) Ortaköy 
,,e Beşiktaş iskelesi - 4) İzzetmehmed'paşa Camiişeri
fi - 5) Tophane ve Ba!ıkpazarı iskelesi - 6) Seyyid 
Mustafanın kahvesi - 7) Sabık zecriye emini zadele-
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rin odalan - 8)-karaköy iskelesi - 9) Müteveffa bos
tancıbaşı Mustafa Ağazade Mehmed Beyin odası - 10) 
Pazarbaşı odası - 11) Ve Yaşyemiş Gümrüğü - 12) 
Hasköy iskelesi :___ 13) Başyasakçı odası ve kayıkhane -
14) Dühan Gümrüğü dairesi, pişgahı iskelesi - 15) El
Iialtı ömerin kahvesi - 16) Serapa dühancı dükkan
lan - 17) Hasır İskelesi - 18) Serapa limoncu dük
kanlan ..:.... 19) Çardak Kolluğu ve. iskelesi - 20) Sera
pa yemişçi dükkanları - 21) Yemiş İskelesi. 

Yemiş İskelesi - Unkapanı İskelesi 

YEMİŞ İSKELESİ;' 1) Yemişçi Halilin dükkanı -
2) Emlaki hümayun Sebzehanei Hassa - 3) Serapa 
rugani zeyt mağazaları - 4) Tulumba İskelesi ·- 5) 

Ahmed Yazıcının kahvesi - · 6) Hatabkapusu Meyda
nı - 7) Serapa keresteci dükkanları - 8) Ayazmaka
pusu İskelesi - 9) Tekinlağı iskelesi - 10) Cevahirci 
David yahudinin serapa üç aded menzilleri - 11) Pey
nirci Hacı Mustafanın iradı bir bab yahudhane - 12) 
Arslan Yahudinin hanesi - 13) 'fahtapoş İskelesi -
14) Mosi yahudiniin hanesi - 15) Elhac .Alinin iradı 
yahudhane - 16) Ve bir bab kahvesi - 17) Tenekeci 
Mişon yahudinin Mnesi - 18) Moralıoğlu ipekçi yahu
dinin hanesi - 19) Cebecioğlu İbrahimin iradı yahud
hanesi - 20) Cevahird Hayim yahudinin hanesi - 21) 
Hacı Velinin odaları - 22) Ve bakkal dükkanları•- 23) 
Ve kahvesi - 24) Mezburun iradı yahudhane - 25) Baş
yasakçı kahvesi - 26) Serapa kahve dükıkanlan - 17) 
Serapa şairci dükkanları - 28) Kapan naibi efendinin 
dairesi - 29) Kapanı Dakik iskelesi. 

Unkapanı İskelesi - Cibill İskelesi 

KAPANI DAKİK 1SKELESİ; 1) Sübaşısüleyman
ağa Camii şerifi - 2) Osman Çavuşun kahvesi - 3) 
Taşçı dükkanı - 4) Ve bir bab oda - 5) Yenişehirli· 
Avram yahudinin hanesi - 6) Eminağazade kayıkha
nesi ve odası - 7) Ellialtı Ortasının iradı yahudhane 
ve kayıkhanesi - 8) Çuhacı yahudinin ha.nesi - 9) 
Miskcibaşı oğlu Merkado yahudinin kaytkhanesi - 10) 
Efrenc dellalı Yako yahudinin hane ve kayıkhanesi- 11) 
Basmacılar kethüdası kerimesinin iradı yahudhane ve 
kayıkhanesi - 12) Balıkhane İskelesi - 13) Hayim 
yahudinin hanesi - 14) Şerbetçi İsak yahuclinin ha
nesi - 15) Tüfenkhane ve iskelesi - 16) Yeniçeriyanı 
derga..hıali Tomruk Meydanı - 17) Sarraf Manoel ya
hudinin hanesi - 18) Şapçı Bohoraki yahudinin ha
nesi - 19) Yahudii mersumun diğer hanesi - 20) Sar
raf Lazar yahudinin hanesi - 21) Attar İsak yahudi
nin hanesi - 22) Bezirgan Turuncoğlu Yahudinin ha
nesi - 23) Çuhacı Sebetay yahudinin hanesi - 24) He
kimoğlu Yude yahudinin hanesi - 25) İmam Afuned 
Efendinin bir bab iracl yahudhanesi - 26) Attar Ya
sef yahuclinin hanesi - 27) Benlizadenin bir bab irad 
yahudhanesi - 28) Hayim yahudinin hanesi - 29) He
kim Karamanoğlu yahudinin hanesi - 30) Attar Sebe
tay yahudinin hanesi - 31) Knorte yahudinin hane
si - 32 Soğu.kçeşmeli Ebubekir Efendi ve Ömer Ağa
nın iradı yahudhaneler - 33) Cebeali İskelesi. 

Clball iskelesi - Ayakapu iskelesi 

CEJBEALİ İSKELE,Sİ; 1) Kayıkcılann lonca yeri -
2) Ve kahve - 3)' Mekkizadenin iradı bir bab yahud· 

hane - 4) Ve üç aded kahvesi - 5) Hacı Mehınedin 
iradı bir bab yahudhanesi - 6) Üsküdari Ayşe hatunun 
keresteci dükkanları - 7) Efrenc hekimin hanesi ..:._ 8) ,
Terzi Manol zimminin hanesi - 9) Saatçioğlu Yorgaki 
zimminin hanesi - 10) Çuhacı- Yorgioğlunun hanesi ve 
kayıkhanesi - 11 ) Şapçı damadlı Knorte yahudinin 
hanesi - 12) Şapçı Yako yaliudinin hanesi - 13) Sim
keş yahudinin hanesi . - 14) Diğer Simkeş Nesim ya
hudinin hanesi - 15) Şalcı Apostol ·zimmi vereseleri
nin hanesi - 16) Kuyumcu Dimitrioğlunun hanesi. -
17) Abacı Sürmeli zimmi,,~11 veresesinin hanesi - 18) 

İpekçi Dimitri zimminin hanesi - 19) Bakkal acı Pa
reşkeve zimminin hanesi - 20) Direkçi Dimitri zim
minin hanesi - 21 f Kuyumcu acı Foti zimminin ha
nesi - 22) Yemenici Kostandi zimminin hanesi - 23) 
Terzibaşı Todoraki zimminin hanesi - 24) Kürkçü Mi
halaki zimminin hanesi - 25) Yazıcı Kostandi zimmi
niin hanesi - 26) Kürkçü Nikolaki zimminin hane
si - 27) Keresteci Karabet zimminin hanesi - 28) Ku~ 
yumcu acı Kostandi zimminin hanesi - 29) Sofcu Ya
ni zimminin hanesi - 30) Nikolaki kansının hane
si - 31) Berber esnafından Nedelko zimminin hane
si - 32) Başpapaz oğlu zimminin hanesi - 33) Halep
lioiı;lu zimminin hanesi - 34) Foti Kalfanın vereseleri 
hanesi - 35) Baklacıoğlu vereselerinin hanesi - 36) 

Yenaki zimminin arsası - 37) Ayakapusu İskelesi. 

Ayakapu İskelesi·_ Yenikapu İskelesi 

AY AKAPU İSKELESİ; 1) Pişgahında meydanı mez
bur - 2) Kuyumcu Artiiı zimminin hanesi · - 3) Ab
ram zimminin h&nesi - 4) Ereğli metropoliti zimmi
nin hanesi - 5) Sarraf Halebli Yani zimmiiıin hane
si - 6) Zimii mesfurun arsası - 7) Penbeci Toros 
zimminin hanesi - 8) Bezirgan Yani zimminin hane
si - 9) Sarraf acı Mihalaki zimminin hanesi - · lO) 
Kürkçü acı Dimitri zimminin hanesi - 11) Filibeli Di
mitraki zimminin hanesi - 12) Orli zimmi oğlunun has 
nesi - 13) Cerrah Dimitrinin hanesi .......: 14) Babıcedid
İskelesi. 

Yenikapu İskelesi. - Fener İskele$i 

BABICEDİD İSKELESİ; 1) Şeyhülislam . Dürrizade 
Efendi Camiişerifi - 2) Saatçi Mardros zimminin ha
nesi - 3) Sarraf Avanes zimminin vereseler:i hanesi -
4) Yağcı Nikole zimmi oğlunun hanesi - S) Beiirgan 
Kostandi zimminin hanesi - 6) Sarraf Umbek zim
minin hanesi - 7) Kürkçü. Ligori zimminin hanesi -
8) Tuğlacı karısının hanesi - 9) Kuyumcu Kostandi 
karısının hanesi - 10) Bezirgan Yqrgi ;ı:imminin ha
nesi - U) Cerrah Todori vereselerinin hanesi - 12) 
Aralık iskele - 13) Havlucu Dimitraki zimminin hane
si - 14) Kuyumcu Yordan vereselerlnin hanesi - 15) 
Kürkcü Yenako zimminin hanesi - 16) Cevahirci Ma
nol vereselerinin hanesi - 17)' Kostandi zimmi karı

sının hanesi 18) Kuyumcu acı Paniı.yot zimminin ha~ 
nesi - 19) Bezirgan Lazaraki zimminin hanesi :- 20) 
Kürkçü Nikolaki zimminin hanesi - 21) Ligoreşko 
zimminin hanesi - 22) Oskoli zimminin hanesi - 23) 
Hekim Arakil oitullan hanesi - 24) Yazıcı Manolaki 
zimminin hanesi ....: 25) Petra:ki zimmi kızının hane
si - 26) Bezirgan İstrati zimminin _hanesi ....: 27) Mi.ke 
zimmi otullannın hanesi - 28) Çulcu Kosti. zimminin 
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hanesi - 29) ):ogozoş? zimminin ;hanesi - 30) Acı As
lan kızının hanesi - 31) Sandalcı Anesti zimminin ha
nesi - 32) Tuloğlu zimmi vereselerinin hanesi - 33) 
Mesfurun diğer hanesi - 34) Kayseriye metropolidi 
zimminin hanesi - 35) Kuyumcu Ostoraki zimminin 
hanesi - 36) Kanburotlu Dimitraki zimminin hane
si - 37) Fener İskelesi. 

Fener İskelesi - Balat İskelesi 

FENER İSKELESİ; 1) Kurbinde meydana nazır 
kahve dükkanlan - 2) Limoncu Mibalin hanesi - 3) 
Üç çeşim kayıkhane - 4) Komyanos Kalfanın hane
si ..,... 5) Sarraf Kostandi vereselerinin hanesi - 6) A
naştaş zimminini arsası - ·7) Moralı Dimitraki zimmi
nin hanesi - 8) Bezirgan Mihal zimminin ha.nesi - 9) 
Dülger Nikolaki zimminin hanesi - 10) Diğer dülger 
Misenaz zimminin ha.nesi - 11). Boyar taifesinden El
mas zimminin hanesi - 12) Patrik,kapuoğlanı İmare? 
zimminin hanesi - 13) Kürkcü Yorgaki ?dmminin ha
nesi·- 14) Diler kürkcü _Tanaş zimminin ha.nesi - 15) 
Tohari zimminin kızının ha.nesi - 16) Moralı bezirgan 
zimminin hanesi - 17) Manolaki zimmi kansının ya
lısı - 18) Bezirgan Dimitri zimminin hanesi - -19) İs
kerlet zimminin arsası - 20) Halen Eflak voyvodası 
Yani Beyin hanesi - 21) Sarraf Simanto yahudinin 
hanesi - 22) Sakızlı Mise Kosti zimminin ha.nesi - 23) 
Zimmii mesfurun arsası - 24) Gavrail yaıhudinin ar
sası - 25) Kolbaşı Çalık zimminin hanesi - 26) Bo
yar taifesinden Yorgaki zimminin hanesi 27) Plaşaki ka
mının arsası - 28) Şerbetçi Kostaki- zimminin hane
si ~ 29) Samurkaşoğlu Yanko zimminin arsası - 30) 
K~yumcu Manol zimminin vereselerinin hanesi - 31) 
Kürkcü Margarit zimminin arsası - 32) Hekim Yako
va zimminin hanesi - 33) Karaca Nikoli zimminin ar
sası - 34) Patrikhanenin yasakcısı İbişin kahvesi -
35) Merlıum Nazif vereselerinin yedi çeşim irad ;kayık· 
haneleri - 36) Emin Ağanın iradı bir bab yahud'hane 
ve kayıkhanesi - 37) İsmail Ağanın iradı bir baıb ha
ne, müsteciri İstepan zimmi - 38) Terzi Yorgaki ka
nsının hanesi - 39) Bezirgan Kosti zimminin arsa
sı - 40) Sakızlı acı Yani zimminin arsası - 41) Mar
garit ,zimminin arsası - 42) Tanaşaki zimminin arsa
sı - 43) -Turi Sina tabir olunan kilise - 44) Kilisei 
mezburun iradı üç çeşim kayıkhane - 45 ·- Bedestan 
dellalı Emin Ağanın iradı bir ba.b yahudıhane - 46) İs
tanbullu tabir olunan hanımın iradı yahudhane arsa
sı - 47) Hayim yahudinin arsası - 48) İsmailin kah
vıısi - 49) Balat nam iskele. 

Balat İskelesi ~ Ayvansaray İskelesi 

BALAT NAM İSKELESİ; 1) Meydana nazır Hüse
yinin kahvesi - 2) Y ahudileı=e mahsus sığır salhanesi 
nam mahaldir - 3) Serapi keresteciler dükkanları ar
sası_- 4) İsmetlu Esma Sultan hazretlerinin bir bab 
iradı han ve kayıkhane arsası - 5) Bu mahalde Has-
köy İskelesi - 6) Kayıkhane ve sığır salhanesi - 7) Bu 
mahalde Taşcılar İskelesi - 8) Bezirgan Avram ya:hu
dinin hane arsası,- 9) Ocak bezirganı vereselerinin ar
sası - 10) Çuhacı Menteş yahudinin hanesi - 11) Ha
yim yahudinin arsası· - 12) Dişçioğlu Nesim· yahudi
nin hanesi....;. 13) Şerbetçi İsak yahudinin hanesi - 14) 

İbrahim çavuşun iradı yahudhane arsası - 15) Şerbet-

çi Yakovaçi yahudinin hine arsası - 16) Deli Çelebun 
oğlu Aslan yahudinin arsası - 17) Kehhal . Kemal ya
hudinin arsası - 18) Sarraf Şaınanto yahudinin hane
si - 19) Çuhacı İsak yahudinin arsası - 20) İzmirli 
Mosi yahudinin ~sası - 21) Dellal Menahem yahudi
nin arsası - 22) Çuhacı Yuda yahudinin _ arsası - 23) 
Karagümriik simsarı Yasef yahudinin arsası - 24) At
tar Avram yahudinin arsası - 25) Arslan İskelesi - 26) 
Şapçı Bohoraçi yahudinin arsası - 27) Efrenç dellalı 

Yuda yahudinini arsası - 28) Şişeci Menahem yahudi 
nin hanesi - 29) Attarlar d:ellalı Yasef yahudinin ha
nesi - 30) Hekim Menahem ya:hudi hanesi - 31) Züa
madan İbrahim Atanın hanesi ve dükkanı - 32) Kum
baracı Mehmedin hanesi - 33) Kalafatçı Uzun Alinin 
hanesi - 34) Kuruçeşm~li Hüseyinin hanesi ve kayık
hanesi - 35) Merkum Hüseyinin kalafat meydanı -
36) Portakaloğlu İbrahimin kayık yapıcı dükkanı - 37) 
Araphoca Hüseyin Efendinin hanesi - 38) Züamadan 
Nuri ,Atanın iradı beş göz kayıkhanesi - 39) Hatice 
Hatunun iradı kayık yapıcı dükkanı - 40) Elvansaray 
İskelesi. 

Ayvansaray İskelesi - Defterdar İskelesi 

ELVANSARAY İSKELESİ; 1) Köse Mustafanın 
kahvesi - 2) Elhaç Kaptanın;hanesi - 3) Saıbık Ter
sane emini Vahid Efendinin yalısı - 4) Saray Hama
mı ve ittisalin,de arsası - 5) Karaağaç ustasızade Ah· 
medin hanesi - 6) Si.bık Bosna mollası efendinin ya
lısı - 7) Bezcibaşı Salih :Efendinin yalı ve kayıkhane
si - 8) Kasap Mustafanın yalısı - 9) .Yaved'ud nam 
iskele - 10) Sadık'Atanm yalısı - 11) Baltacızade ka
yıkhanesi - 12) Kasap Alinin yalısı - 13) Sabık Ara· 
bacıbaşı Ali Ağanın yalısı - 14) Kasap Ömerin yalı
sı - 15) Diğer Ömerin yalısı - 16) Memi Çavuşun ya
lısı - 17) Kuzucu? zevcesi hatunun yalısı - 18) Ça
mur İskelesi - 19) Said Ağanın yalısı - 20) Safaizade
nin yalısı - 21) Hamide Usta kadının yalısı - 22) Ah
med Hasekinin yalısı - 23) Hasan Efendinin yalısı, 

müsteciri mühendis Ali Bey - 24) Teberdarandan Ali 
Efendinin yalısı - 25) Teberdarandan Abdullah Al:!a
nın ·yalısı - 26) Teberdarandan Hüseyin Ağanın yalı
sı - 27) Eyyup mollası sabık Uryintzade Efendinin 
yalısı - 28) Mumaileyhin irad:ı on altı göz kayıkhane
si - 29) Defterdar İskelesi. 

Defterdar İskelesi - Eyyub İskelesi 

DEFTERDAR İSKELESİ; 1) İki göz kayıkhane -
2) İsmetlu Beyhan Sultan hazretleıinin sarayı - 3) 
Balçık İskelesi - 4) lsmetlu Esma Sultan hazretleri
nin sarayı - 5) Hacegandan Yusuf Efendinin yalısı -
6) Yahya Beyin yalısı - 7) Alibeyzadenin yalısı - 8) 
Şehsüvarzade B~yin bostanı - 9) Debbağhane arsası -
10) Zuamadan Latif Al:!anın hane ve kaytlmanesi - 11) 
Züamadan Hüseyin Ağa zevcesinin hanesi - 12) Züa
madan mumaileyh Utif Ağanın difer hanesi - 13) Sa
raylı Rimi Hatunun hinesi - 14) Aşçıbaşı Mehmedin 
hanesi - 15) Attar Said Efendinini hanesi ..... 16) Peş
temalcı Ömerin hanesi - 17) ,Elhac Mehmed Ağanın 
hanesi - 18) Teberdarandan Mustafa Atanın hanesi -
19) Reşid Hasekinin hanesi - 20) Debbağ esnafından 
Ömerin hinesi - 21) Emeksizoğlu Hüseyinin hane
si _;_ 22) Berber İbrahimin kahvesi - 23) Gözlemeci 
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dükkanı - 24) Pişgahınd:a Yusuf Efendinin kayıkhiinıı
si - 25) Eyyubie~sart İskelesi. 

Eyyub İskelesi - Bahariye Kasn 

EYYUBİENSARl İSKELESİ; 1) Zaimmehmedağa 
Mescidişerifi - 2) Talib Ağa zevcesinin hanesi - 3) Ha
lil Ağanın hanesi ve kurbinde kahvesi - 4) Keleş Ha
lilin dükkanı - 5) Manav Musanın ·dükkanı - 6) Kah
veci Halilin hanesi ve dükkanı - 7) Hafızzadenin ha
nesi ve bir bab kahvesi - 8) Divanı hümayun çavuş
larından İbrahimin kahvesi - 9) Tığlıoğlu Çavuş ha
lilesinin kahvesi - 10) Zuamadan Mehmed Ağanın ka
yıkhanesi - 11) Hamlacı Mustafanın ·kahvesi - 12) Mu
sa Hasekinin hanesi ve kayıkhanesi - 13) Cebehane 
katibi Mustafa Efendinin hanesi ve kayıkhanesi - 14) 
Mevaliden Bekirağazade Efendinin yalısı - 15) Haİen 
Mekke mollası Mehmed Efendinin yalısı - 16) Merhu
me viilidesultan hazretlerinin vakfı şerifinden kayık

hane ve bir bab kahve - 17) Vakfı şerifd:en serapa beş 
· aded kahve - 18) Kurbinde imareti amire bahçesi -
19) İsmetlu Hibetullah Sultan hazretlerinin sarayı -
20) İsmetlu Hatice Sultan hazretlerinin sarayı - 21) 
Hanımsultanzadenin sakin olduğu Çukur Yalı - 22) Ya
lı hamamı - 23) Ve iskelesi__:_ 24) Ve kayıkhane - 25) 
Kurbinde Hançerli Yalısı, halidir - 26) Kurbinde Şah 
Sultan hazretlerinin tekkesi - 27) İbrahimhanzade ke
rimesinin yalısı - 28) Hasırcı Seyyid Mustafa Ağanın 
yalısı - 29) Kağıdcıbaşı Ahmed Ağanın yalısı - 30) 
Nakkaş Mehmedin yalısı - 31) Ketenci Elhac Abdul
lah Ağanın yalısı - 32) Hacı Abdi Ağazade Hüseyin 
Ağanın yalısı - 33) Elvansaray hamamcısının yalısı -
34) Barutçu esnafından,Hacı Kadrinin haneleri - 35) 
Bahariyye Kasn Hümayunu. 

il 

KARAA«1AÇ KASRI - RUMELİ KAVA«1I 

Karaağaç Kasn - Südliice iskelesi 

1) Karaağaç Kasrı hümayunu arsa-sı - 2) Emlaki 
hümayundan Yusuf Efendi bahçesi - 3) Kurbinde on 
aded şalupa kayıkhanesi - 4) İbrahimhanzade Beyin 
yalısı - 5) Mirimumaileyhin diğer yalısı - 6) Tüccar
dan Çengeloğlu Osman Ağa yalısı - 7) Kormoz zim
mfnin değirmeni - 8) Südlüce İskelesi. 

Südlüce İskelesi - Halıcıoğlu İskelesi 

SÜDLÜCE İSKELESİ; 1) Kadı Süleyman Efendi
nin tasarrufunda olan kahve - 2) Murad Molla zade 
Efendinin kayıkhanesi - 3) Murad Molla zade Efen
dinin yalısı - 4) Sabık kumbaracıbaşı zade İzzet Efen
dinin yalısı - 5) Kumbaracı Mustafanın yalısı - 6) 
Mezburun kayıkhanesi - 7) İngiliz Mustafa Ağa hali
lesinin yalısı - 8) Kuınbaraciym Kışlası ve iskele
si - 9) Kumbaracılann kahvesi - 10) Hekim Knorti 
yahucİ:inin hanesi - 11) Halıcıoğlu iskelesi. 

Halıcıoğlu İskelesi - Piripaşa İskelesi 

HALICIOCLU İSKELESİ; 1) Kayıkçılar kethüdası 
Alinin kahvesi - 2) Mekldzade Efendi kayıkhanele
ri - 3) Beylik gümüşhane - 4) Saatcioğlu Yorga.ki 
zimminin hanesi - 5) Zimmii mesfurun tuJla harma-

nı - 6) Kalafatçı Alinin dükkanı - 7) Buzhane İskele
si - 8) Üsküdarl debbağ yahudinin hanesi - 9) Tev~ 
fik Hasekinin kayıkhanesi - 10) Keresteci Apostol 
zimminin hanesi ve dükkanı - 11) Mardiros zimminin 
tuğlacı harmanı - 12) Ya.pağcı Yako yahudi hanesi -
13) Abdioğlu salhanesi - 14) İğneci Süleyman keri
mesinin iradı yahudhaiıesi - 15) Debbağzadenin iradı 
yahudhane ve kayıkhane - 16) Aydoslu Süleyman Ağa 
halilesinin iradı yahudhane ve kayıkhane - 17) Kanca 
Ali zadenin balıkçı odası ve kayrkhanesi - 18) Maran
goz Mehmediıi dükkanı - 19) Kayıkhane - 20) Kayık
hane arsası - 21) Mustafa Ağanın bir çeşim kayıkha
nesi - 22) Piripaşa İskelesi. 

Plrlpaşa İskelesi - Hasköy İskelesi'\ 

PİRİPAŞA İSKELESİ; 1) Ali Reisin kahvesi - 2) 
Abdülbaki Efendinin kayıkhanesi - 3) Miri kUIIl!bara 
hane ve Timurhane ve Tophane - 4) Mimi zimminin 
tuğla harmanı - 5) Hacı Sadıkın harmanı - 6) Kala
fat yeri - 7) Terzi İsale zimminin hanesi - 8) Hamam 
İskelesi- 9) Sivasi Alinin kayıkhanesi - 10 - Kalef 
Yahudinin hanesi - 11) Timurhane nazın haİilesinin 
arsası - 12) Yeğen İbrahim Ağa arsası - 13) Dellal ·ı
sak yahudinin arsası - 14) Ali Hasekinin arsası - 15) 
Yahudilerin sığır zebh olunan salhanesi - 16) Salhane 
iskelesi - 17) Mustafa kethüdanin kahvesi - 18) İpek
ci Knorti yahudinin hanesi - 19) Sabık sıindıkemini 
İsmail Ağanın arsası - 20) Nesim yahudinin hane ve 
arsası - 21) Göncüoğlu yahudinin hanesi - 22) Diviti
güzel halilesinin arsası - 23) Salamon yahudinini ka
yıkhane ve hanesi - 24) Beylerbeyi hamamcısınm ira
dı yahudhane ve kayıkhanesi - 25) Sakalaroğlu Hayim 
yahudinin hanesi - 26) Hasköy İskelesi. 

Hasköy İskelesi - Tersanei Amire 

HASKÖY İSKELESİ; 1) Saka İsmailin kahvesi -
2) Yode ol!lu yahı,ıdinin hanesi - 3) Ali Mollanın ka-
y~khanesi - 4) Tersanei Amire kaptanının kayıkhane
sı - 5) Bostan[ Osmanın ,kahvesi. 

Tenıinel A.mıre 

1) Fatih Suluan Mehmed Han hazretlerinin Camii
şerifi - 2) Tersanei Amire emini efendiye tahsis olu
nan sahilhane - 3) Aralık iskelesi - 4) Aynalıkavak 
Sarayı Hümayunu arsası - 5) Tersanei Amirenin mü
him~atı l~im~ anbarlan - 6) Tersanei Amire içlııde 
vaaki camıışenf - 7) Sefaini hümayun bina olunan 
meyd~ .- 8) Serapa kereste vaz olunan anbar _ 9) 
Ve mühimmat mahzeni - 10) Serap! donanmayi hü
mayun sefaini - 11) Tersanei Amire Divanhanesi -
1~) Fatih Sultan Mehmed Han hazretlerinin camiişeri
fı - 13) Filikai hümayun keşide kılınan kayıkhane _ 
14) Tersane kethüdasının 'daire ve iskelesi. 

Tersine! Amire - Kasımpaşa İskelesi 

1) Hatab meydanı - 2) Ve kahve - 3) Ve berber 
dükkanı - 4) Nani aziz tabholunan beylik fınn - 5) 
Hüseyinin kahvesi - 6) Ve kurbincİe cisir ...::. 7) Kal· 
yoiıciyan Kışlası - 8) Ve Hasanpaşa Camiişerifi - 9) 
Pişgahında Kasım.paşa İskelesi. 
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Kasımpaşa İskelesi - Meyh İskelesi 

KASIMPAŞA İSKELESİ; 1) İbrahim Çavuşun kah
vesi - 2) Camiişerif iradı beş çeşim kayıkhane - 3) 
Serapa zahire an barları - 4) İki göz mühimmat mah
zeni - 5) Havı.izu kebire tersane -. 6) Timurhane ,,e 
meydanı - 7) Cecid Kalyoncu Kışlası .:_ 8) Meyit İs
kelesi. 

Meyit İskelesi - Azebkapusu İskelesi 

MEYİT İSKELESİ; 1) İsmailin kahvesi - 2) Os
man Kaptanın kayıkhanesi - 3) Cerrah Hacı Musta
fanın dükkanı ve kayıkhanesi - 4) Oturakcı Hacı Sü
leymanın kayıkhanesi - 5) Kayık yapıcı Hacı Meh
medin dükkanı ve kayıkhanesi - 6) Yahya Ağanın ka
yıkhanesi - 7) Sığır kasabı salhanesi - 8) Ömer Ağa
nın kayıkhanesi - 9) Azebkapusu İskelesi. 

Azebkapusu İskelesi -'- Kürekcikapusu İskelesi 

AZEBKAPUSU İSKELESİ; 1) Kürd Mehmedin kah
vesi - 2) Mehmedpaşa Camiişerifi :..... 3) Bartınlı Elhac 
Alinin Taş Han - 4) Bu mahallin pişgah; Ftmda İske
lesi - 5) Uzun, Mustafanın kayıkhanesi ve marangoz 
dükkanı ..:... 6) Şeyh Ali Efendinin iradı kayıkhane -
7) Uzoğlu Osmanın iradı kayıkhane - 8) Mustafa A
ğanın iradi kayıkhane - 9) Kaloğlu İs~ailin iracİı ka
yıkhane - 10) Direkci mağazası - 11) Kalafat yeri -
12) Seyid Alinin kahvesi - 13) Gümüş Alinin kahve
si - 14) Serapa terzi dükkanları - 15) Seyyidalipaşa 
Camiişerifi ..:.. 16) Ve ~aileziz çeşmesi - i7) Kürekci
kapusu İskelesi. 

Kürekclkapusu İskelesi - Galata Balıkpazan İskelesi 

KÜREKCİKAPUSU İSKELESİ; 1) Kereste gümrü
ğü - 2) Halatçı esnafından Yusuf Beyin ... - 3) Varol
cu zimminin dükkanı - 4) Hasan. Çavuşun berber dük
kanı - 5) Makaracı Halil Ağanın di,ikkanı - 6) Halat
cı esnafından İsmail Ağanın dükkanı - 7) ·Halatcı 
Kundaroğlunun dükkanı - 8) Halatcı PaşalıoiUunun 
dük:kinı -. 9) Hacıalizadenin dükkanı - 10) Kurişoğlu
nun- halatcı dükkanı - 11) .Halatcı esnafından Kamil
oğlunun dükkanı - 12) Halatcı esnafından Ali Ağanın 
dükkanı - 13) Serapa makaracı 'dükkanları - 14) Ve 
balıkhane arsası - 15) Atik Yağ Kapanı İskelesi - 16) 
Ve ·ıahtıncİ.a bir ·bab kahve - 17) Camiişerif - 18) Ga
lata Zındanı tibir olunan mahaldir :.._ 19) Serfıpa ba
lık tuzlayıcı dükkanları - 20) Galata Balıkpazarı İs-
kelesi. · 

Galata Babkpazan İskelesi - Karaköy İıikeleıi 

GALATA BALIKPAZARI İSKELESİ; l) Çil Çavu
şun kahvesi - 2) Halil Çavuşun· varolcu dükUnı · -
3) Giridt Ahmed Ağanın kahvesi - 4) Nikolaki zimmi
nin variılcu dükkanı - 5) Serapa balık tuzlayıcı dük
kanları - 6) Bakkalların serapa d'iikkanİarı - 7) Ton
yalı Mustafa Çavuşun kahvesi - 8) Karaköy İskelesi. 

Karaköy iskelesi - Tophane İskelesi 

KARAKÖY İSKELESİ; 1) İskelei mezbur kurbin
de camiişerif - 2) İsmailin dilkkanı - 3) Seyyid Ah
med Ağanın yağcı dükkanı - 4). Zekeriya Ağanın. yağ
cı di.ikkanı - 5) Abdullah Aİanın yağcı dükkanı·_ 6) 

Yusi.ıf Ağanın yağcı dükkanı - 7) Paşalı Ahmed Ağa
nın dükkanı - 8) Seyyid Mehmed Ağanın yağcı dükka
nı - 9) Hacı İbrahim Ajtanın arsası - 10) İskele nazırı 
Ahmed Ağanın dört yağcı dükkanı - 11) Gümrük ka
yıkcılarının sakin oldukları oda - 12) Galata gümrü
ğü nam mahal - 13) Molla İbrahimin dükkanı - 14) 
Merkum nazınn dükkanı - 15) Akkirmani Mustafa A
ğanın yağcı dükkanı - 16) Abdürrahman Ağaı:µn yağ
cı dükkanı - 17) Killi Hasan Ağanın yağcı dükkanı -
18) İsmail Yazıcının yağcı dükkanı - 19) Tuzcu Meh
med Ağanın dük.kanı - 20) Mizan kapusu nam mahal
dir - 21) Haci Mehmed Ağanın dükkanı - 22) Keten
ci Hasan Ağanın dükkanı - 23) Hammalbaşı Ahmedin 
kahvesi - 24) Kurşunlumahzen Kasri hümayunu, piş
gahı iskelesi - _ 25) Mustafapaşa · Camiişerifi - 26) Li
man Ağasına mahsus oda - 27) Bir bab İnahzen, müs
teciri efrencler - 28) Abdürrahman Ağanın dört bab 
cedid mahzeni - 29) Sarrafoğh.1; zimminin mahzeni -
30) Karabe_t zimminin mahzeni - 33) Serapa makara
cı dükkanları - 34) Galata naibi efendiye mahsus o
lan ihtisab odası - 35) İzzet Hasekinin iradı bir bab 
yahudhane - 36) Dul hatunun kahvesi - 37) Kahveci 
Alinin -iradı bir bab yahudhane ve kayıkhane - 38) Ah
med Ağanın kirişhanesi - 39) Feyzi Beyin iradı kayık
hane -,- 40) Hanımoğlu zimminin hanesi ve tahtında 
kayıkhane.:,_ 41) Mumhane iskelesi - 42) Paşa Musta
fanın kahvesi - 43) Karşı tarafınd_a rugani şem' kar
hinesi - 44) Kalpakcı Artin zimminin hanesi - 45) 
Cevahirci Agob zimminin hanesi - 46) Hayimoğlu ya
hudinin hariesi - 47) Kazaz Serupe zimmini_n hane
si" - 48) Şerbetçi esnafından Kirli zimminin hanesi -
49) Darbhanei amirede arayıcı Arakel zimminin hane
si - 50) Kürkcü Avakim zimminin hanesi -,. 51) Ga
rarcı Agob zimminin hanesi - 52) Kör Yani kalfanın 
hanesi - 53) Eğrikapu iskelesi - 54) Mişon yahudi
nin hanesi, müsteciri Yudaki yahudi - 5S) Gümrük 
hademesi Menteş Yahudinin hanesi - 56) İstimareci 
Çelebun yahudinin hanesi - 57) Efrenc dellalı Mişon 
yahudinin hAnesi - 58) Foga yahudinin hanesi - 59) 
Camusoğlu karısının hanesi - 60) Kuyumcu Kirkor 
zimminin hanesi - 61) Kireçkapusu iskelesi - 62) He
kim Oseb zimminin hanesi. - 63) Teofilo zimminin hi
nesi - 64) Efrenc dellali Yako yahudinin hanesi - 65) 
Efrenc bezirganı Avram yahudinin hanesi - 66) Deb
bağhane iskelesi - 67) Foga yahudinin hanesi ve tah
tında kayıkhanesi - 68) Efrenc dellali Yasef yahudinin 
hanesi - 69) Akkak Rafael yahudinin hanesi - 70) Kö
mürcü ve taşçı dükkanları - 71 ) Sirkeci iskelesi -
72) Serapa_ kahve dükkanları - 73) Serapa kürekci dük
kanları .:,_ 74) Tophane. iskelesi - 75) Kılıcali paşa 

Camii şerifi, cami piş~ahı hatab meydanı - 76) Top
hanenin kebir iskelesi. 

Tophı\ııe İskelesi - Sabpazan İskelesi 

- TOPHANENİN KEBİR İSKELESİ; 1) Serapa kah
ve dükkanları - 2) Mai leziz çeşrriesi - 3) Tophanei 
Amire muallimhane meydanı - 4) Arabaciyanı Dergahı 
Ali Kışlası - 5) Çavuşbaşı iskelesi - 6) Süİeyman A
lemdarın kahvesi - 7) Sohta Limanı ve kayıkhane

si - 8) Kazgani Ahmeo: Ağarun.balıkcı odası - 9) Ter
ziler kethüdası _Abclürrahman ·Ağanın yalısı - 10) Mü
sahibi şehriyarl Arif Apnın iradı -kayıkhane - 11) Ara-



ANStKLOPEDİSİ - 2987 - BOSTANCIBAŞI DEFTERİ _____________________ _,.; ______________________ _ 
lık iskele - 12) Kuşçubaşı halilesinin yalısı - 13) Mü
derrisinden İzzetbeyzadenin yalısı - 14) Kitapcı zade 
Ahmed Efendi yalısı - 15) Bakırcı Ahmed Ağanın ya
lısı - 16) Yusufağa mescidişerifi - 17) Kasab Memiş 
Ağanın yalısı - 18) Kalpakcı Seyid · Ağanın hanesi -
19) Zeytinyağcı Hacının haneı;i - 20) Tophane anbar
cısi Mehmed Ağanın yalısı - 21) Aralık iskele - 22) 
Riyalei Hümayun kaptanının yalısı - 23) Hüseyin A
ğanın kahvesi - 24) Topcµbaşı veresesi yalısı - 25) 
Sabık sakabaşı Hacı Yusuf Ağanın yalısı - 26) Araba
cıbaşı veresesi yalısı - 27) Pişgahı Salıpazarı İskelesi. 

Salıpazarı İskelesi - Fındıklı İskelesi 

SALIPAZARI İSKELESİ.; 1) Müsahib Süheylbey 
Camiişerifi ve, mai leziz çeşmesi - 2) Rika:bdan şeh
riyari Çetin Hasan Ağanın yalısı - 3) Boluvoyvodasıza
de Emin Efendinin arsası - 4) Mumaileyhin veresele
ri ya1ısı, müsteciri halen mira.huri sani ağa - 5) Mat
baheminizade Şakir Efendi yalısı - 6) İpekci Hacı Hi,i.
seyin Ağa vereselerinin yalısı, müsteciri mirahuri ev
vel ağa - 7) Abdülkadir Haseki yalısı - 8) Aralık is
kele - 9) Merhum· Ömerağazade Tevfik Beyin yalı
sı - · 10) Selun zimminin bir bab değirmeni - 11 ) Sü
leyman Ağanın kayıkhanesi - 12) · Hammallar iskele
si - 13) Silahşor Giritli Mustafa Ağa halilesinin yalı

sı, müsteciri arpa tüccarı İbrahim Ağa ....:... 14) Kalafat 
yeri - 15) Fındıklı iskelesi --- 16) Sabık kapuçuhadarı 
Ömer Efendinin yalısı - 17) Mustafapaşazade Osman 
Beyin yalısı - 18) Fındıklının kebir iskel~si. 

Fındıklı İskelesi - Beşiktaş İskelesi 

FINDIKLININ KEBİR İSKELESİ; 1) Fındıklı Ca
miişerifi - 2) Müsahibi şehriyarl müteveffa Hasan A
ğa hıtlilesinin yalısı, müsteciri hacegandan Salih. Efen
di - 3) Kefçe nazın Ali Efendinin yalısı - 4) Aralık 
iskele - 5) Sabık gümrükemini Hüseyin Efendinin 
yalısı - 6) Tersane katibi Mehmed Beyin yalısı ~ 7) 
Milsahibi şehriyari Sadık Ağanın yalısı - 8) Tophanei 
Amire nazın Çelebi Efendinin yalısı - 9) Çizmecibaşı 
arsası - 10) Hekimoğlu Ali Paşa mai leziz çeşmesi -
11) Kabataş - 12) Mısır mollası efendinin yalısı, müs
teciri rikabdan şehriyariden muhrec Şakir Efendi -
13) Silahdan şehriyari merhum Yusuf Efendi mai le
ziz çeşmesi - 14) Silahşori hassa arnavud Salih. Ağa 
yalısı - 15) Kadiaskeri sabık Elhac Kamil Ahmed E
fendinin yalısı - 16) Mehmedeminzade Kadri Efendi
nin yalısı, halidir - 17) Sandalı Hümayun kayıkhane
si - 18) Karabali İskelesi - 19) Mekte:b - 20) Ve 
maai leziz çeşmesi ve sebil -_ 21) Serapa kahve dükkan
lan - 22) Piyadeler kayıkhanesi - 23) Dolmabahçe 
iskelesi - 24) Emlalı;i hümayun bostan - 25) Beşik

taş Sahilsarayı Hümayunu - 26) Hayredclinpaşa Med
resesi ve camiişerif - 27) Ve iskele - 28) Tersane ka
tibi halilesinin yalısı - 29) Tüccardan Mesudzadenin 
yalısı - 30) İpekci kerimesi hamının yalısı - 31) Ebu
bekirin arsası - 32) Zimmet halifesi sabık Recai E
fendinin yalısı - 33) Aynacılar kethüdası Hacı Meh
med Ağanın yalısı - 34) Tarakcı Mahmudun yalısı -
35) Pekmezci esnafından Ahmed Ağanın yalısı - 36) 
Zeytinyağcı Seyyid Halil Ağanın valısı - 37) Elhace 
hanımın yalısı - 38) Muhsin Çeıebi arsası -' 39) Ka
ğıdcı Hafızın vereseleri yalısı - 40) Süleymanın kah-

vesi - 41) Hasada bekcisi Hasanın kahvesi - 42) Be
şiktaş İskelesi. 

Beşiktaş İskelesi - Ortaköy İskelesi 

BEŞİKTAŞ İSKELESİ; 1) Hayreddin Paşa türbe
si - 2) Mehmed Efendi Mescidişerifi - 3) Marangoz 
Mustafanın dükkanı ,- 4) Bir bab kalafatcı dükkanı -
5) Bostani Mustafanın dükkanı - 6) Serapa kahve 
dükkanları ·- 7) Çiftlik kethüdası zevcesinin yalısı, 

müsteciri serberberi şehriyart ağa - 8) Yorgani Hacı 
Hafızın yalısı - 9) Y ağlıkcı Hacı İbişin yalısı ve ka
yıkhanesi - 10) Nimet Hanımın yalısı ve kayıkhane
si - 11) Sefatzade Efendinin yalısı, müsteciri silahdarı 
şehriyari ağa - 12) Kethüdai sadrıalii sabık Halet E
fendinin yalısı - 13) Pişgahı Haraccıbaşı iskelesi -
14) Arayıcıbaşı zevcesiniin yalısı, müsteciri haremeyn 
yazıcısı efendi - 15) Darbhanei Amire emini efendinin 
yalısı - 16) Anapa valisi Hüseyin Paşa halilesinin ya
lısı -- 17) Validesultan kethüdası merhum Yusuf Alta 
zade Sadı,k Beyin yalısı - 18) Aralık iskele - 19) Ab
dullah Molla zade yalısı, müsteciri imamı evvel efen
di - 20) Hacı Mehmed Paşa halilesinin yalısı, müste
ciri imamı sani efendi - 21) Kıhcalipaşa iskelesi --, 22) 
Şam mazuli Yahya Beyin yalısı - 23) Kadıasker mil
teveff a Muhtar Efendi kerimesinin yalısı - 24) Çıra

ğan Sahilsarayı Hümayunu - 25) Mevlevihane derha
hı - 26) Mabeyini hümayun,- 27) Gene Melımed Paşa 
zade Elhac İbrahim Beyin yalısı - 28) Yahyaefendi de
resi ve iskelesi - 29) Sabık Galata mollası Şerif Efen
dinin yalısı - 30) Kaftanağası halilesinin yalısı, müste
ciri kapucular kethüdası ağa - 31) Ragıb Paşa kerime
si hanımın yalısı, müsteciri Behçet Bey - 32) Vali4e
sultan Hazretlerinin kethüdası Seyyid Mehmed Efen
dinin yalısı - 33) Şabanhalife Camiişerifi - 34) Hü
seyin Paşa hemşiresi hanımın yalısı - 35) Emin Efen
di :ı:alısı, müsteciri sabık başçavuş ağa - 36) Dilhan 
bezirganı Ahmed Ağanın hanesi ve kayıkhanesi - 37) 
Melek Mehmed Paşa zade Kadri Beyin yalısı ve kayık
hanesi - 38) Mustafa Ağanın yalısı, müsteciri Kava
nozzade Ağa - 39) Müderrisinden Tarakcızade Tahir 
Efendinin yalısı - 40) Karahisarizade silahşori hassa 
Süleyman Beyin yalısı - 41) l\ılelek Paşa hazinedarı ha
lilesinin yalısı - 42) Fatma Hanım yalısı - 43) Kuzat
dan Ahmed Efendinin yalısı - 4) Melek Paşa zade 
Kadri Beyin diğer yalısı - 45) Durak Paşa zade Abdi 
Beyin yalısı - 46) Hüseyin Hasekinin yalısı - 47) Ke
resteci Bogos zimminin hane ve dükkanı - 48) Aralık 
iskele - 49) Beylik salhanei ganem - 50) Ve mumha
ne - 51) Ortaköy iskelesi. 

Ortaköy İskelesi - Kunıçeşme İskelesi 

ORTAKÖY İSKELESİ; 1) Gencalizade Ahmed Ağa
nın kahvesi - 2) Cabii vakıf Ahmed Efendinin kahve
si - 3) Halil Efendi halilesinin hanesi - 4) Ve kahve 
dükkanı - 5) Mehmedkethüda mai leziz çeşmesi - 6) 
Ortaköy imamı Hasan Efendinin hanesi - 7) Ve kah
vesi - 8) Ortaköy ustası Hüseyinin hanesi - 9) Meh
medkethüda Camiişerifi ve mektebi latifi - 10) Camii
şerif tahtında üç bab dükkan - 11) Ocakimamızadenin 
hanesi ve üç göz kayıkhanesi - 12) .Sarraf Artin zim0 

minin hanesi - 13) Sarraf Agyaz~r zimminin arsası -
14) Sarraf Arsuan? zimminin arsası - 15) Hıntır? ~ar-
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rafın hanesi - 16) Sarraf Agob zimminin hanesi - 17) 
Sarraf Ohan es zimminin hanesi - 18) Sa~ oğlu O

han es zimminin hanesi - 19) Sarraf Dakes oğlu zim- . 
minin hanesi - 20) Sarraf Papasoğlu Canik zimminin 
hanesi - 21) Koyun iskelesi - 22) Sarraf Şamanto ya
hudinin hanesi - 23) Sarraf Kamanti yahudinin ha
nesi - 24) Darbhaneci Yorgaki zimminin hanesi ve ka
yıkhanesi - 25) Sarraf Agobcan zimminin hanesi ve 
kayıkhanesi - 26) Zimmii mesfurun diğer hanesi -
27) Sarraf Uzun Yako yahudinin hanesi - 28) Dül
bendci Karabet vereselerinin hanesi - 29) Morevi Ah
med Paşa halilesinin yalısı - 30) Ortaköy Bostanciyan 
Ocağı - 31) İsmetlılıl Hatice Sultan hazretlerinin Neşa
tabM sarayı alileri - 32) Defterdar İbrahim Efendi Ca
mii şerifi ve mai leziz çeşmesi - 33) Sab~k silahdan 
şehriyari Emin Ağanın yalısı - 34) Çavuşlaremini Tah
sin Efendinin yalısı - 35) Müderrisinden Yenişehirli 

Mustafa Paşa zade Şefik Beyin yalısı - 36) İsmetlu 
Hibetullah Sultan hazretlerinin sarayi alileri - 37) 
Ekmekcioğlu Deresi nam mahaldir - 38) İsmetlu Esma 
Sultan hazretlerinin Tırnakcı Yalısı - 39) Kaptanpaşa 
divan efendisi Emin Efendinin arsası - 40) Enderunu 
hümayun pazarbaşısı Mustafa Beyin arsası - 41) Yah
ya Paşa zade Ali Beyin y~lısı - 42) Hekimbaşı Arif E
fendi kerimesinin arsası - 43) Kaadiasker mütevaffa 
Ata Efendi zade Molla Efendi arsası - 44) İsmetlu 
Beyhan Sultan hazretlerine intikal eden yalı arsası -
45) Haraccıbaşı Çavuşzade Emin Efendi yalısı - 46) 
Tırnakcızade İbrahim Paşa zade Mehmed Beyin yalı
sı - 47) DergahıaU kapucubaşİlanndan Abdullah Paşa 
zade Mehmed Beyin yalısı - 48) Boyar Anaştaş zim
minin hanesi - 49) Karaca Boyar zimminin hanesi -
50) Aralık iskele - 51) Karaca Boyann iki çeşim ka
yıkhanesi - 52) Diilbendci esnafından Serkis zimminin 
hanesi - 53) Şabcı Andriyas zimminin hanesi - 54) 
Avram yahudinin hanesi ve tahtında kahvesi - 55) Ku
ruçeşme iskelesi. 

Kunıçeşme iskelesi - Amavudköyü iskelesi 

KURUÇEŞME İSKELESİ; 1) İngiliz bezirganı İsak 
Yahuclinin hanesi ve bahçesi - 2) Avramaço yahudinin 
kayıkhllnesi - 3) Aralık iskele - 4) Cevahirci Avram 
yahudinin hanesi, müsteciri Bohor yahudi - 5) Sarraf 
_Ar-tin kansının hanesi - 6) Y ahuclilerin irad kayıkha- . 
nesi - 7) Sarraf Uzun Artinoğlunun hanesi - 8) Han
çerli Beyin hanesi, müsteciri Şa!bcı Bohoraki sarraf -
9) Kasbar zimminin hanesi - 10) Sarraf Agob kansı
nın hanesi -· ıı) Sarraf Avanes kansının hanesi - 12) 
Kuruçeşme Bostaniyan Ocağı - 13) Ocağı mezburun 
tahtında bir bab kahve ve kayıkhane - 14) Aralık is
kele - 15) Ahmed Haseki halilesinin yalısı - 16) Bos
tancı Tabirin vereseleri hanesi, müsteciri dellal David 
yahudi - 17) Dülbendci esnafından Kiyork zimminin 
hanesi - 18) Kuyumcubaşı iskelesi - 19) Sarı Kali
maki· Beyin hanesi - 20)_ Düzoğullannın hanesi -·21) 
Hekim Diyalti? zimminin hanesi - 22) Düzoğııllarının 

arsası - 23) Sarraf Mı-gırdiç zimminin arsası - 24) Mu
roz Beyin hanesi - 25) Cerrah Anton karısının hane
si - 26) Şalcı Kapril zimminin hanesi, müsteciri Pet
raki zimmi - 27) Sarraf Burnu tabir olunan mahal
dir - 28) Eflak kapukethüdası Eşkena? zimminin ha
nesi - 29) Mihal Bey damadı Plaşaki zimminin hane-

si - 30) Ligor Bey vereselerinin hanesi - 31) Bibiki? 
zimmi vereseleri.hanesi - 32) Trandabol (Brandeburg
Prusya) tercümanı Pişe Yorgi zimminin hanesi - 33) 
Kuşadası papazı zimminin hanesi - 34) İsknavi oğlu
nun hanesi - 35) Bogdan kapukahyası kansının hane
si - 36) Kapukahyası kansının hanesi - 37) Çorlulu 
Ali Paşa yalısı - 38) Ve kayıkhanesi - 39) Ve serapa 
dükkanlar - 40) Hanım sultan iradı kayıkhaneler-41) 
Ve serapa dükkanlar - 42) Hritooğlunun arsası ve ke
resteci dükkanı - 43) Mikeoğlu kansının hanesi - 44) 
Arnavud kariyesi iskelesi. 

Amavudköyü iskelesi - Bebek Kasn 

ARNAVUD KARİYESİ İSKELESİ; 1) Kostaki zim
mi ey-tamlannın hanesi - 2) Ligoft İskerlet oğlu zim
minin arsası - 3) Behar Nikoz Dimitraki zimminin ha
nesi - 4) Keresteci Sotiraki zimminin hanesi - 5) An
donakioğlu zimminin hanesi - 6) Sarraf Kostandi · zim
minin hanesi - 7) Miçko zimminin eytamının hanesi -
8) Sarraf Yamandi zimminin hanesi --- 9) Kömürcüoğ
lu Dimitraki zimminin hanesi - 10) Serdar Yamanda
ki zimminin hanesi - 11) Aralık iskelesi - 12) Kayık
cı Yorgaki zimminin hanesi, dükkanı - 13) Yahudi
lerin (senagog) sinavi arsası - 14) İki bab Ealıkcı dük• 
kanı - 15) Deli Beyin torunu Nikole zimminin hane
si - 16) Çoke zimminin hanesi - 17) Voli yeri nam 
mahaldir - 18) Bişe Yorgi zimminin arsası - 19) Hat• 
man Yorgaki zimminin hanesi - 20) Dereağzı iskele
si - 21) Estaki? zimminin oğcllannın hanesi - 22) Di• 
mitraki zimmi kansının arsası - 23) Aleksan Beyin 
arsası - 24) Boyar Yorgakinin hanesi - 25) Kambur
oğlu Yani zimminin hanesi - 26) Hekim Desilenin ha
nesi - 27) Bişe Yorgi zimminin hanesi - 28) Hançer
li kansının hanesi - 29) Akıntıburnu nam mahaldir -
30) Beyhan Sultan hazretlerinin mai leziz çeşmesi -
31) Başeski bostaninin kahvesi - 32) Ve beş bab·dük
kan - 33) Berber - 34) Ve bakkal dükkanı - 35) IJa
lil Paşa zade mirimirandan Nuri Paşanın yalısı - 36) 
Müşariileyhin biraderi İstanbul kadısı Arif Efe~~İil 
yalısı - 37) Binişi hümayun yeri - 38) Mehmed'paşa 
Kasn - 39) İsmetlu Beyhan Sultan hazretlerinin sa
rayı - 40) Bedestani Ahmed Ağanın yalısı - 41) Hazi
nedarbaşı Şakir Ağanın yalısı - 42) Kethüdai sadrifili 
müteveffa İbrahim Efendi halilesinin yalısı - 43) Miri 
peksimed finnı - 44) Hekimbaşı efendinin yalısı -
45) Himmetzadenin yalısı _;_ 46) Şeyhülislam Dürriza
de Efendi yalısı - 47) Müderrisinden Elmasebezade E
fendinin yalısı - 48) Yesarizade Efendinin yalısı - 49)
Devatıgüzel ·halilesinin yalısı - 50) Bebek Bosta:niyan 
ocağı - 51) Bebek Kasri Hümayunu. 

Bebek Kasn - Rumelllıisan iskelesi 

BEBEK KASRI HÜMAYUNU; 1) Sultan Ahmed 
Hanı Salis hazretlerinin camiişerifi - 2) Ve mekteb -
3) Ve iskele - 4) Kuzatdan Mehmed: Efendinin yalı• 
sı - 5) Soğancıbaşızade Kacl,ri Beyiri yalısı ...... 6) Sabık 
Haremeyn müftisi efendinin yalısı - 7) Paşa Mehmed 
Ağa halilesinin yalısı - 8) Cüce hanımın yalısı -- 9) 
Hazinedar Osman Ağanın yalısı - 10) Ömer Efendi ha
lilesinin yalısı - 11) Küçük.bebek nam mahaldir - ·12) 
Bebek ustası Mahmud Ustanın hanesi - 13) Hamamcı 
Mustafa Ağamn yalısı - 14) Şeyhülislam Efendi bira• 
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deri Ata Efendi_ zade molla efendinin yalısı - 15) Ba
lıkcıbaşının odası - 16) Bebek Bostanı nam mahal
dir - 17) Dürrizade kerimesi hanımın yalısı - 18) Sa- · 
bıkaa şeyhülislamzade molla efendinin yalısı - 19) Sa
bık hekimbaşı Behçet Efendinin yalısı - 20) Ata E
fendinin hafidi Nuri Molla Efendinin yalısı - 21) Nu
rullah Efendi zade İlyas Efendinin_ yalısı - 22) Karde
şi Salim. Efendi vereseleriiıin . yalısı - 23) Diğer kar
deşi Abid Molla Efendinin yalısı :_ 24) Sabıkaa yeniçe
ri ocağı divan katibi efendinin yalısı - 25) Sabıkaa 

topcubaşı Emin Ağa zadenin yalısı - 26) Süleyman 
Raşid Efendi zade Mehmed Beyin yalısı - 27) Binyüz
cü Halil Ağa halilesinin yalısı - 28) Musu1lu Ali Efen
di kerimesinin yalısı - 29) İbrahimzade vakıf cabii ve
resesinin yalısı - 30) Attar Ali Beyin yalısı - 31) Ca
miişerif mevzileri - 32) Hasan Tahsin Efendinin yalı
sı :._ 33) Kayalar nam mahaldir - 34) Durmuş Dede 
türbesi - 35) Ve mescidişerif - 36) Türbedar efendi
nin hanesi - 37) Rumeli Orta Hisarı kalesi- 38) Kal'ai 
mezburuiı nöbet yeri - 39) Esiri Eminzade yalısı, müs-
· teciri Bursa müderrisi efendi - 40) Nalburzade Musta
fanın yalısı - 41) Bekayaa katibi İıbrahim Efendinin 
yalısı, müsteciri pirinç bezirganı - 42) Efendii muma
ileyhin diğer yalısı - 43) Kumkapı imaımı Hacı Efen
dinin yalısı - 44) Şeyh Dülgerzade kerimesi hatunun 
yalısı - 45) Cebehane halifesi İsmail Efendinin yalı
sı - 46) Hububat katibi sabık Lütfullah Efendinin Yalı
sı - 47) Aralık iskele ~ 48) Gelenbelizade halilesinin 
yalısı - 49) Müneccimi sani Efendinin yalısı - 50) 
Şamlı Elhac Halil Ağanın yalısı - 51) Birad:erzadesi 
halilesinin yalısı, müsteciri Rumeli kassaıin sabık Sıd~ 
kı Efendi - 52) Kalaycızade Osman Efendi yalısı ~ 

53) Nakibd.de İsmail Efendi yalısı - 54) Rumelihisan 
Camiişerifi, pişgahı iskelesi. · 

Rumelihisan iskelesi - Emirgan iskelesi 

RUMELİHİSARI CAMİİŞERİFİ. PİŞGAHI İSKELE
Sİ; 1) Serapa kahve dükkanları - 2) İmam Abdullah 
Efendinin harab yalısı - 3) Salhane -,- 4) Küttabdan 
Rifat Beyin yalısı - 5) Kapuhalifesi Emin Efendinin 
yalısı - 6) Hisar mektebi - 7) Ve hamam - 8) Ve is
kele kurbinde dükkan - 9) Sabık hisar serdan Numa
nın kahvesi · - 10) Kevakibzadenin kayıkhftnesi - 11) 
Ve dükkanları - 12) Sa:bık gümrük katibi Emin Efen
dinin yalısı - 13) Dergfilıiali kapucubaşı ağalarından 
ber.beri şehıiyarii sabık Mehmed Ağanın yalısı-· 14) Zü
ıimadan Şakir Ağanın yalısı - 15) Said Efendinin ya
lısı, müsteciri Şehsüvarzade Derviş Bey ..... 16) Aralık 
iskele - 17) Sabık Anadolu Kadıaskeri Mekkizade E
fendi yalısı - 18) Mekktzade sebili ve çeşmesi -19) 
Ve iskele - 20) Benlizade Reşid Efendi yalısı ....;, 21) 
Mumaileyhin kayıkhanesi - 22) Müderrisinden Köprü
lüzade Asım Beyin yalısı - 23) Şeytan Akıntısı nam _ 
mahaldir - 24) Asım Beyin diğer yalısı, müsteciri ber
berbaşı biraderi İbı:ahim ·Ağa - 25) Gümrük katibi 
Mehmed Efendi eytamının yalısı - 26) Meşruta yalı, 

müsteciri esbak reisefendi mühürdarı - 27) Edirne 
mollası Kalyoncuzade Efendi yalısı - 28) Kırkçeşmeli 
Arif Efendi yalısı, müsteciri Bedestant Aii•Efendi - 29) 
Edirne mollası- zade Yusuf Efendinin yalısı - 30) Es
bak validesultan kethüüdası zade Münir Beyin yalı

sı - 31) Sabık kapan naibi Süleyman Molla Efendinin 
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_ yalısı - 32) Mevkufat kisedarı zade Hamdi Efenoinin 
yalısı - 33) Elmas Hanımın yalısı - 34) Tevfik Efen• 
di kethüdası zade Salim Efendinin yalısı - 35) Silah
şor Musa Ağa validesinin yalısı, müsteciri cebehane 
katibi efendi - 36) Yeniçeri kalemi şakirdan halifesi 
İshak Efendinin yalısı - 37) Hacegandan Yahya Efen
dinin yalısı - 38) Çerkesbeyzade Rahmi Beyin yalısı -
39) Mirimumaileyhin kayıkhaneleri - 40) Cebbarzade 
kapukethüdası Mustafa Beyin yalısı, müsteciri Hacı Nu
man Bey zade Efendi - 41) Sultan kethüdası sabık 
Yusuf Efendinin yalısı - 42) Halen mevkufat kalemi 
kisedarı Hüsnü Efendinin yalısı - 43) Yeniçeri tulum
bacıbaşısı Said Ağanın yalısı, müsteciri sabık serdarlar 
katibi Ferhad Efendi - 44) Müderrisinden miftahağa
sı sabık Arif Efendinin yalısı - 45) Balta Limam nam 
mahaldir - 46) Köprübaşında kalcıbaşı Simyon zim
minin hanesi ve kayıkhanesi - 47) Dillbendci Haçador 
zimminin hanesi - 48) Tul:ıafcı Yani zimminin hane
si - 49) Harumoğlu zimminin hanesi - 50) Tıngıroğlu 
Kirkor zimminin hanesi - 51) Mesfurun damadı Oseb 
zimminin hanesi - 52) Mesfurun diğer hanesi - 53) 
Hüdaverdi oğlu sarraf Manok zimminin hanesi - 54) 
Moralı sarraf Dimitraki zimminin hanesi - 55) Bezir
gan Vasil zimminin hanesi - 56) Tıngıroğlu Agob 
zimminin hanesi - 57) Keresteci dükkanı - 58) Ve 
pişgahı iskele - 59) Zimmet halifesi sabık Mustafa 
Efendinin yalı-sı - 60) Hacegandan defterdar mektub
cusu Hasan Efendinin yalısı - 61) İmaret kethüdası 
sabık Emin Efendinin yalısı - 62) Ebubekir paşanın 
yeğeni İsmail Efendinin yalısı - 63) Feyzi Bey zade 
Mehmed Beyin yalısı - 64) Mirgünoğlu İskelesi. 

Emirgan İskelesi - İstlnye İskelesi 

MİRGÜNOĞLU İSKELESİ; 1) Serapa· kahveler -
2) Sultan Abdülhamid Han efendimiz hazretlerinin ca
miiş.erifi - 3) Ve mai leziz çeşmesi - 4) Fevkinde nak
şibendi dergahı - 5) Kurbi sahili bahirde Mirgün 
Gümrüğü - 6) Kuzatdan Ragıb Efendinin yalısı - ,1) 
Müderrisinden İsmail Efendinin yalısı - 8) Ebubekir 
Paşa hemşiresi hanımın yalısı - 9) Surrei hümayun 
emini İrfanzade Arif Efendinin yalısı ..:.. 10) Gümrükcü 
Osman Ağanın yalısı - 11) Ve köşk - 12) Feyzi Efen
dinin yalısı - 13) Müderrisinden Cafer Beyin yalısı -
14) Müderrisinden kapannaibizade Abdülhalim Efendi
nin yalısı - 15) Tokınak Bumu nam mahaldir - 16) 
Kurbinde İstinye Körfezi nam mahaldir - 17) · Elhac 
Ahmed Efendinin Serap! kayıkhaneleri - 18) Şerif 

Molla Efendinin yalısı - 19) Marangoz Yaldız Eminin 
yalısı - 20) Vehhab Efendinin yalısı - 21)' Zuemıidan 
Ahmed Ağanın yalısı - 22) Kuzatdan Abdullah Efen
dinin yalısı - 23) Abdürrahman Ağamn yalısı ve ka
yıkhanesi - 24) Çarşı iskelesi - 25) Numan yazıcının 
yalısı - 26) İmamoğlu Mollanın yalısı - 27) Benliza• 
de Ahmed Mollanın yalısı - 28) İrfanzade Efendi ha
zinedarı Hafız Efendinin yalısı - 29) Raşidefendi za
denin yalısı - 30) Rasih Efendinin yalısı - 31) Kalafat• 
cı M~tafanın hanesi - 32) Kalafat yeri 'meyd:andır. 

İstinye iskelesi - Yeniköy İskelesi 

KALAFAT YERİ MEYDANDIR; 1) Foti zimminin 
hanesi - 2) Panayot ziID!!!inin hanesi - 3) Manol zim
minin hanesi - 4) Artin zimminin hanesi - 5) Yeni• 
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çeri efendisi sabık Osman Efendinin yalısı - 6) Me
zar Burnu nam mahaldir - 7) Kurbinde Yeni Kariyenin 
sının - 8) Köprülü vakfı cabisi Ahmed Efendinin ya
lısı - 9) Efendii mumaileyhin diğer yalısı - 10) Sul
tan kethüdası Ahmed Azmi Efendinin yalısı - 11) Şeh
ri Mustafa Efendinin yalısı - 12) Sabık İstanbul ka
dısı Muhibbizade Efendinin yalısı - 13) Sabık Dilhan 
gümrük emini Mahmud Beyin yalısı - 14) Sabıkaa 

yeniçeri efendisi Numan Efendinin yalısı - 15) Efendii 
mumail~yhin dokuz aded kayıkhanesi - 16) Kurbinde 
pazar kayığı iskelesi - 17) Sarraf Zarin oğlu uhdesin
de olan yalı - 18) Müderrisinden Hamdi Efendinin ya
lısı - 19) Çarşı iskelesi - 20) Ve meydan - 21) Eyyub 
naibi Ali Efendinin yalısı - 22) Kurbinde Ekmekci is
kelesi - 23) Ganem salhanesi - 24) Ve kayıkhane 
25) Yeniköy İskelesi. 

Yeniköy İskelesi - Tar_abiya İskelesi 

YENİKÖY İSKELESİ; 1) Kuzatdan Riza Efendinin 
yalısı - 2) Menkeci? zade Ali Mollanın kayıkhanesi -
3) Kurbinde merkumun yalısı - 4) Mumhane - 5) Ve 
değirmen - 6) Diğer Ekmekci İskelesi - 7) Camcı Mus
tafanın yalısı - 8) Sarraf Angeli zimminin hanesi -
9) Sübaşıya mahsus olan kolluk - 10) Kirkor Kalfa
nın değirmeni - 11) Çıkıkcı zimminin hanesi - 12) Bo
yacı Nikole zimminin hanesi - 13) Kuyumcu Anton 
zimminin hanesi - 14) Zecriye sarrafı zimminin ha
nesi - 15) Değirmen ve aralığı - 16) Elhac Mustafa 
Ağanın yalısı - 17) Acı Lefter zimminin hanesi - 18) 
Yaldızcı Anton zimminin hanesi - 19) Arabk iskelesi -
20) Mardiros zimminin hanesi - 21) Çuhacı Panayot 
karısının hanesi - 22j Acı Yuseb karısının hanesi - 23) 
Keresteci acı Yenako zimminin hanesi - 24) Kürkcü 
Plaşaki zimminin hanesi - 25) Efrenc dellalı bezirgan 
İspiro zimminin hanesi - 26) Sarraf Avak zimmi ey
tamlannm lıanesi - 27) Sarraf Vakes zimminin hane
si - 28) Tanaşaki zimmi karısının hanesi - 29) Yazı
cı Nikoli anasının hanesi - 30) Düzoğlu _gelini nasra
niyenin hanesi - 31) Acı Yenako zimminin hanesi -
32) Kurbinde iskele - 33) Ve kereste meydanı - 34) 
Sarraf Tıngıroğlu Oseb zimminin karındaşı hanesi -
35) Mersum zimminin diğer hanesi - 36) Cevahirci acı 
Yorgi zimminin hanesi - 37) Kürkcü Dimitraki zimmi
nin hanesi've kayıkhanesi - 38) Zecriye sarrafı Anton 
zimminin hanesi - 39) Düzoğullannın hanesi - 40) 
Düzoğullannın diğer hanesi - 41) Terzi Tanaş zimmi
nin hanesi - 42) Mirgün hatibi Ali Efendinin iradı ka
yık1iane - 43) Aralık iskele - 44) Acı Andoıi zimmi 
hanesi - 45) Kamyanos Kalfanın iki bab hanesi -
46) Hekim Dimitraki vereselerinin hanesi - 47) Todo
raki zimmi eytamlannın hanesi - 48) Patrik yazıcısı 

Yaka zimminin hanesi - 49) Terzi Andonaki. kızının 
arsası - 50) Keresteci Kasta zimminin arsası - 51) 
Hekim Vasilaki zimminin hanesi - 52) Simitci İske
lesi ve meydan - 53) Hekim Tanaşaki zimmi kızları
nın hanesi ve kayıkhanesi - 54) Kürkcü Panayot zim
mi arsası - 55) Aralık iskele - 56) Hekim Andan zim
minin hanesi - 57) Aralık iskele - 58) Darbhanei Ami
rede yazıcı Makdar? zimminin hanesi - 59) Pirine be
zirganı Y orgi zimminin hanesi ..,.. 60) Darbhanei Amire
de sarraf Ohannes zimminin hanesi - 61) Sarraf Tan~ 
zimminin hanesi - 62) Mesfurun karındaşı Mazlem? 

zimmının hanesi - 63) Diboğlu Todori zimminin ha
nesi - 64) Balıkcı Foti oğullannın hanesi - 65) Dul 
karının hanesi - 66) Yemenici Yorgi zimminin hane-

si - 67) Şerbetçi Dimo zimminin eytamlanrun Mne
si - 68) Değirmen - 69) Ve ekmekci fırını - 70) Hi
risto zimminin hanesi - 71) Panço Kalfanın hanesi -
72) Kürkcü Vasil zimminin hanesi - 73) Manolaki zim
mi hanesi ....::. 74) Hekim Kastaki zimminiıı hinesi -
75) Sarraf Kılcıoğlu zimminin hanesi - 76) Kürkcü 

Yorgi zimminin hanesi - 77) Bezirgan Yorgaki zim
minin iki bab hanesi - 78) Kuyumcu Yorgi zimminin 
hanesi - 79) Kürkcü Yenalki zimminin hanesi - 80) 
Kürkcü Mergrit zimminin hanesi - 81) Cevahirci Os
toraki zimminin hanesi - 82) Sandalcı Istı-ati zimmi
nin hanesi ve kayıkhane - 83) Boyar Todoraki zimmi-

nin hanesi - 84) Kuyumcu Ligori zimmi-nin hanesi -
85) Köybaşı İskelesi - 86) Zecriye sarrafı Andan zim
minin hanesi - 87) Simkeş Artin zimminin hanesi -
88) Balıkcı İskerlet zimminin hanesi - 89) Hekim Di
mitraki zimminin hanesi - 90) Baid mahallinde Mişoğ
lu karısının hanesi - 91) İznikmid despotu Nikomedya 

zimminin hanesi - 92) Kalender Bostaniyan Ocalı -
93 - Kalender Bahçesi ve Kasri Hümayunu - 94) A

yazma - 95) Ve Tarabiya sının - 96) Bibikaoğlu ha
nesi - 97) Papa Apostom zimminin hanesi - 98) Sar
raf Matos zimminin hanesi - 99) Mihal Bey damadı 
Plaşaki zimminin hanesi - 100) Muruz Bey damadı
nın hanesi - 101) Hatman İskerlet kansının hanesi -
102) Boyar Yorgaki zimminin ha.İl.esi - 103) Kürkcü 
Ligori zimminin hanesi - 104) Hekim Razinin hane
si - 105) Mavroyani karısının hanesi - 106) Boyar Ma
nol zimminin hanesi - 107) Eflak kapuçuhadan lste
fenaki zimminin hanesi - 108) İskerletoğlu Kostaki 
zimminin hanesi - 109) atman Kostanti zimminin ha
nesi - 110) Kapukahyası Neferi zimminin hailesi -
111) Beraki zimminin hanesi - 112) Boyar Deli İspetar 
zimminin hanesi - 113) Kuyumcu Yorgaki zimminin 
hanesi - 114) Todori zimminin hanesi - 115) Tarabi
ye Mescidişerifi - 116) İmam Hüseyin Efendinin ha
nes~ - 117) Köprübaşı İskelesi - l18) Derivite? nasra
niye hanesi - 119) · Küheriçe nasraniyenin hanesi. -
120) Anaştaş zimminin hanesi - 121) Mesfurup.. kızı 

Kadınko nasraniyenin ha.İl.esi - 122) Bel'lirgan Hristo 
zimmi kansının hanesi - 123) Dominiçe nasraniye ha
nesi - 124) Attar Yenako zimminin hanesi - 125) Şer
betçi Yorgi zimminin hanesi - 126) Balıkcı K.uzbe zim
minin hanesi - 127) Şerbetçi Tanaş ~minin hine
si - 128) Şerbetçi Yani· zimminin ha.hesi - 129) Kü
heriçe nasraniyenin diğer hanesi - 130) Keresteci Kos
tanti zimminin hanesi - 131) Bezirgan Traraki? zim
minin hanesi - 132) Mesfurun diğer hanesi - 133) Bak
kal Mitro zimminin hanesi - 134) Fiçıcı Niko zimmi
nin hanesi - 135) Attar Yakomi zimminin hanesi -
136) Kürkcü Tanaş zimminin hanesi - 137) Hekim 
Corci zimminin köşkü -138) Ve bir bab dükkanı -
139) Yasakcı kullarına mahsus kolluk - 140) Kurbiıi0 

de ganem salhanesi - 141) Ve berber dükkanı - 142) 
Sarraf İstavri zimminin hanesi - 143) Boyar Yorgaki 
zimminin Mnesi - 144) Yazıcı Yorgaki zimminin ha~ 
nesi - 145) Zafiraki zimminin iki bab hanesi - 146-) 
Tarabiya İskelesi. 



ANSİKLOPEDİSİ 

Tarı;ıblya İskelesi - Kireçbumu 

TARABİYA İSKELESİ; 1) Ve mai leziz çeşmesi -
2) Berber dükkanı - 3) Ve bir bab diğer dükkan -
4) Bogos zimminin hanesi - 5) Ve beş bab kayıkha
nesi --:- 6) Terkos despotu Llgori zimminin hanesi -
7) !Behar Nikoz zimminin hanesi - 8) Kayıkcı Tanaş 
zimminin h~nesi - 9) Boyar Manola.ki zimminin hane
si - 10) Hançerli kızının hanesi - 11) Domine Zafiri 
nasraniyenin hanesi - 12) Hurmizaki zil1lllli kansının 

hanesi - 13) Nikole zimıci kansının hanesi - 14) Pi
şeyorgi zimminin hanesi - 15) Boyar Kostaki zimmi
nin hanesi·- 16) İskanovi kızı nasraniyenin hanesi -
17) Kapukahyası Estaki? kansının hanesi --:- 18) İsker
letoğlu Estaki zimminin hanesi - 19) İskerletoğlu Be
yin hanesi -:- 20) Boyar Ligoft zmuninin hanesi - 21) 
Françe Elçisinin yalısı - 22) Muruz Beyin hanesi -
23) Mino zimminin hanesi - 24) Deli Beyin damadı
nın hanesi - 25) Hançerli Nikolaki hanesi - 26) İsker
let damadı Mise Kostantinin hanesi - 27) İskerletoğ
lu zimminin hanesi - 28) Kireçburnu Bostaniyan Kış
lası - 29) Kireçburnu tabyası ve toplar. 

. Ktreçbumu - Büyükdere İskelesi 
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KİREÇBURNU TABYASI ve TOPLAR; 1) Ve kur
binde Kefeli nam kariye - 2) Berber Manas zimmi,nin 
hanesi - 3) Kaplamacıoğ!u zimminin hanesi - 4) Sof
cu İstefan zimminin :hanesi - 5) Darbhanei amirede · 
Mekdar zimminin hanesi ..:_ 6) Karabet. zimmınin ha
nesi - 7) Sarmısakcı Eyubun hanesi - 8) Kefeli Ca
miişerifi - 9) Köprü başı - 10) Ve Balıkhane Ocağı -
11) Bakkal zimminin dükkanı - 12) Çömlekçilerin dük
kanları - 13) Büyükdere Bostaniyan Ocağı - 14) Kıb
tiyan taifesinin sakin oldukları hane - 15) Cerrah
mahmudefendI Camiişerifi - 16) Ustazade Said ase
kinin hanesi - 17) Hasan Paşa halilesinin hanesi -
18) Telli Tabya bostanı neferatından Topcu Mehmedin 
ahın-, 19) Kuyumcu acı Ebru zimminin hane ve bah
çesi - 20) Mustafa Reis halilesinin hane ve bahçesi -
21) Mahmud Reis hanesi - 22) Minnetoğlu karısının 

hanesi - 23) Mahmud Reisin diğer hanesi ve kayıkha
nesi - 24) Kalpakçı zimminin hanesi - 25) Francelacı 
Nikole zimminin hanesi - 26) Ekmekci kansının ha
nesi - 27) Mike zimminin hanesi _:_ 28) Beylik france
la fınnı - 29) Tavukcu Yorgi zimminin hanesi - 30) 
Kadinko nasraıtlyenin hanesi - 31) Efrenc İskalon? 
hanesi - 32) Frıınçe Topalte hanesi - 33) Iskenaz kı
zının hanesi - 34) Arabaki kansının hanesi - 35) Ter
cümanoğlunun hanesi - 36) Rusya tercümanı kansının 
hanesi - 37) Françe baştercümanı Frangelinin hane
si - 38) Tercümanı mesfurun diğer hanesi - 39) İn
giltere elçisi sabık. İsmail Efendinin yalısı - 40) Mah
mudkethüda Camiişerifi - 41ı Estebas kansının hane
si - 42) Yani zimminin hanesi - 43) Sabık Sül;,aşı İd
risin kahvesi - '44) Abı leziz çeşmesi - 45) Bilyükde
re İskelesi. 

· Büyükdere İskelesi - Sarıyer İskelesi 

BÜYÜKDERE İSKELESİ; 1) Bölükbaşının hanesi 
ve kayıkhanesi - 2) Ekmekci fırını - 3) Ve kasab 
dükkanı - 4) Boyar Hrito kansının hanesi - 5) Ka
pamacı Artin zimminin hanesi, - 6) İskon:oviollhı Ni-
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kolaki zimminin hanesi - 7) iBerber İsmail kerimesi
nin hi,nesi - 8) Boyar Ligorun hanesi - 9) Efrenç Pi
zani hanesi - 10) Kuyumcu Todoıi oğullarının hane
si - 11) Nikoli Kalfanın hanesi - 12) Kasab İstefan 
zimminin hanesi - 13) Yukanmahalle iskelesi - 14) 
Kapu tercümanının hanesi - 15) İngiltere tercümanı 
Andonaki hanesi - 16) Françe Elçisinin kebir yalısı - . 
17) Felemenk Elçisi kansının hanesi - 18) Rusya baş
tercümanı Pontonun hanesi- 19) Balmumcu Leze zim
mi hanesi -_20) Dobrovnik Konsolosu hanesi - 21) 
Konsolosu merkumun diğer hanesi - 22) Bezirgan Ti
monun hanesi - 23) Bezirgan Abid'oğlunun hanesi -
24) Topal tercümanoğlunun hanesi - 25) Rusya tercü
manı Timonun hanesi - 26) Rusya tercümanı Petraki
nin hanesi - 27) Sabık tercüman Rali Nikolakinin ha
nesi - 28) Danimarka elçisi İpsinin hanesi - 29) Rus
ya Elçisinin kebir yalısı - 30) Rusya serkatibi Bayro
nun iki bab hanesi - 31) Nemçe baş tercümanı Deste
nin · hanesi - 32) Nemçe başkonsolosunun hanesi -
33) İngiltere baş tercümanı Pizaninin hanesi - 34) Cul
yanioğullannın hanesi - 35) Rusyalı Fro? zimminin 
hanesi - 36) Rusya serkatibi Nikolakinin hanesi - 37) 
Rusya tercümanı Pizaninin hanesi - 38) Bezirgan Di
mi traki zimminin hanesi ...:. 39) Nemçe bezirganı Apos
tolun hanesi - 40) Rusya serkatibi Frodonun? hane
si - 41) Abidin? kadının hanesi - 42) İngilteı::.~ tercü
manı Pizani hanesi - 43) Mesfurun karındaşı Andonun 
hanesi - 44) Rusya baş tercümanı Fantonun hanesi -
45) Abdülkadir Ağanın yalısı - 46) Tosyalı Mehmed 
Reisin yalısı - 47) Mehmed Reisin diğer yalısı - 48) 
Hekim Yenaki zimminin yalısı - 49) Marko zimminin 
yalısı - 50) Hekim Koste zimminin hanesi - 51) Da
nimarka tercümanı Plonun hanesi - 52) Ali Reisin ya
lısı - 53) Memrlıkbumu nam mahaldir - 54) Sarıyer 
sının - 55) Filibelioğlu zimminin hanesi - 56) Zöh
raboğlu zimminin hanesi - 57) acı lsmailin yalısı -
58) Hüseyin Efendinin yalısı - 59) Mumaileyhin diğer 
yalısı - 60) Çorbacızade İsmail Efendinin yalısı - 61) 
Köylü Ahmedin hanesi - 62) Mustafanın hanesi - 63) 
Ahmedin kayıkhanesi - 64) Hacı Ahmedin iki· bab ha
nesi - 65) Habibe Hatunun hanesi - 66). Hamam İs

kelesi nam mahaklir - 67) Ali Mollanın yalısı ~e ka-. 
yıkhane - 68) Abdi Bey kerimesinin yalısı ve kayıkha
ne - 69) Merkum Ali Mollanın diğer yalısı - 70) Ahme
din hanesi - 71) Hacı Halil zadenin yalısı - 72) Şeyh 
Ahmedin köşkü - 73) Hacı Mustafanın yalısı - 74) Pa
zarkayığı limanı - 75) Hacı Mehmedin kayıkhanesi -
76) Tosyalı Mehmed Ağanın kayıkhanesi - 77) Aliket
hüda Camiişerifi - 78) Sarıyer İskelesi. 

Sanyer İskelesi - Yenimahalle 

SARIYER İSKELESİ; 1) Meydana nazır Tosyalı 
Mehmedin kahvesi. - 2) Ali Mollanın kahvesi - 3) Ha- · 
cı Abdinin kahvesi - 4) Çorbacı oğlu Ahmedin kah
vesi - 5) Hacı Ahmed Efendinin yalısı - 6) Yenima
halle sının. · 

Yenimahalle - Rwnelikavaiı Hisan 

YE_NİMAIIALLE SINIRI; 1) Abraşoğlu Poli zim
minin h;ne.si - 2)-Toma zimminin hanesi -- 3) Vasi! 
zimmi kızının hanesi - 4) Nikolaki zimminin hanesi -
5) Tanaşaki zimmi oğullarının hanesi - 6) Culyan 
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zimminin hanesi - 7) Balıkçı Rali zimminin hanesi -
8) Yağcı İstrati zimminin hanesi - 9) Mihal zimminin 
hanesi - 10) Bir bab kayıkhane - 11) Çuhacı Andon 
zimminin hanesi - 12) Filipi zimminin hanesi - 13) Sa
va zimmi oğlunun hanesi - 14) Boyacı Aleksi zimmi
nin hanesi - 15) Pralo zimminin hanesi - 16) Eğri
taş - 17) Ve Pazarbaşı çayın - 18) Kurbinde Telli Dal
yan tabyası - 19) Kışla Camiişerifi - 20) Kal'ai mez• 
kur Bostaniyan Kışlası - 21) Kal'ai mezbr ağası ve 
imaırıı ve topçubaşısı haneleri - 22) Rumeli Kavak Hi
san sının - 23) Serapa kahveler - 24) Ve Mustafa 
ve Ali ve diğer Mustafa Reis haneleri - 25) 
Mustafa Reisin kayıkhanesi - 26) Hacıbozoğlu 

Mehınedin kahvesi - 27) Rumeli Kavak Hisan Kalesi 
Kışlası --28) Salih Usta kerimesinin kahvesi - 29) Sal
hane - 30) Bir ibab kahve - 31) Ve kayıkhane - 32) 
Camiişerif - 33) Ve mektep - 34) Ve mai leziz çeşme
si - 35) Rumeli Kavak Hisan Kalesi ve pişgahı varo
şi kal'a.' 

Rumelikavağı Hisarından Öte 

... VAROŞİ KAL'A; 1). Kavağı mezkur ustasının ha
nesi - 2) Hakkafci oğlu Mehmed Reisin hanesi - . 3) 
Osman Reisin hanesi - 4) Ketencioğlu Ahmedin ha
nesi - S) Hüseyin Reisin hanesi - 6) Praçoloğlu Mus
tafanm. hanesi - 7) Hokkacıoğlu İbrahimin hanesi -
8) Mandracıoğlu Mustafanın hanesi - 9) Feyzullahza
de Ahınedin hanesi ve kayıkhane - 10) Maçkalıoğlu İs
mail Reisin hanesi - 14) İmam meşru tası bir bab ha
ne - 15) Kale topçubaşısımn hanesi - 16) Hüseyinin 
hanesi-:-- 17) Dingiloğlu kerimesinin hanesi - 18) İmam 
Hacı Osman Efendinin hanesi - 19) Kal'ai mezburun 
cebehanesi - 20) Kal'ai mezburun kumbarahanesi -
21) Kal'ai mezburun kumbara tabyası - 22) Kal'ai 
mezburun top tabyası. 
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Anadolukavağı Kalesi - Hünkı'ir İskelesi 

1) Anadolukavağı Kal'ası - 2) Tabya derununda 
kethüdai kal'a ve çavU:şlann odası - 3) Bostaniyan 
Kışlası - 4) Beylik bahçe - 5) Kal'ai mezkur ustası
na mahsus yalı - 6) Ekmekçi fırını - 7) Ve mey
dan - 8)Osman Çavuşun kahvesi - 9) Çarşı - 10) Ve 
kahve - 11) Ve iskele - 12) Osİnanın yalısı - 13) Ali 
Bayrakdarın Mnesi - 14) Hacı Ahmed zadenin köh
ne harab yalısı - 15) Ali Reisin kayıkhanesi - 16) İb
rahim Ağanın hanesi - 17) Şileli Mehmed Ağanın ha
nesi - 18) Yuşa türbedarı Derviş Halilin hanesi -
19) Halil Hasekinin hanesi - 20) Ha~ı Ali zade kayık
hanesi - 21) Halil Hasekinin bahçesi - 22) Macar 
Bahçesi tabir olunan mahaldir - 23) Yuşa burunu tab
yası - 24) Deruni kal'ada usta ve kethüda ve topçu
başı haneleri - 25) Bostaniyan kışlası - 26) Cebeha
ne ve serapa top tabyası - 27) Deruni tabyada camii
şerif - 28) Bir bab kahve'- 29) Ve kayı,khane - 30) 
Umuryeri - 31) Ve kireç hark iden fınnlar - 32) Be
şirağa mai leziz çeşmesi - 33) Selvi Burnu - 34) Ve 
lshakağa mıü leziz çeşmesi - 35) Beylik değirmen -
36) Ve Köpekciler Bostaniyan Ocal;tı c... 37) Hünkar İs
kelesi nam mahal. 

Hünkar iskelesi - Beykoz İskelesi 

HÜNKAR İSKELESİ NAM MAHAL; 1) Beylik ka
ğıthane - 2) Ve mai leziz çeşmesi - 3) Kurbinde ka
yıkhaneler - 4) Sanmpaşazade çuhadan şeyriyari A
sım Beyin yalısı, müsteciri Şabcı zimmi - 5) Hacega
nı divanı hümayundan Salih Efendinin yalısı - 6) Ha
zine katibi Hacı Tahir Efendinin iki bab yalısı - . 7) 
Uncubaşızade Hasan Ağa oğlu Ali Riza Hasekinin ya- · 
lısı - 8) Haceganı divanı hümayundan Fettah Efen
dinin yalısı - 9) Yalı Kariyesi İskelesi - 10) Ve ha
mam - 11) Ve kahve - 12) Ve çarşı - 13) Halilpaşa
zade .Arif Beyin yalısı - 14) Gümrük katibi Osman E
fendinin yalısı - 15) Hacı Çelebi yalısı - 16) Ve ka
yıkhane - 17) İsmail Ağanın yalısı - 18) Kılıç dalyanı 
yeri - 19) Ve balıkçılann odası - 20) Hafızzadenin 

yalısı - 21) Ve kayıkhane - 22) Hacı Selim Efendi ya
lısı - 23) Kalafat Mustafanın hanesi ..:... 24) Deresekili 
Hüseyinin yalısı - 25) Barutcu halilesinin yalısı - 26) 
Kadızade kerimesi Hatice hatunun yalısı" - 27) Yalı

köşkü ustası sa'bık Salibin hanesi - 28) Berber Ali 
hemşiresinin yalısı - 29) Emir Osmanın yalısı ve ka
yıkhanesi - 30) Mollacıkzadenin köhne yalısı ve bah
çesi - 31) Uncubaşı Ömer Ağanın yalısı - 32) Hace
gandan Mehmed Şefik Efendinin yalısı - 33) Validesul
tan kethüdası imamıefendi yalısı - 34) . Beykoz Mah
kemesi - 35) Ve kireç kayığı limanı - 36) Molla Ka
dının iki bab yalısı - 37) Sübaşı Mehmed Ağanın ha
nesi - 38) Üsküdar mollası zade Şakir Efendinin ya
lısı - 39) Mumaileyhin validesinin yalısı - 40) Peynir
ci esnafından İbişi.İı yalısı - 41) Kadızade Efendinin 
yalısı - 42) Meydana nazır hamam - 43) Ve kahve dük
kanları - 44) Ve iskele. 

Beykoz İskelesi - İncirköyü İskelesi 

İSKELE; 1) Mustafanın hanesi - 2) Hacıoğlu 
Ahmedin yalısı ve arsası - 3) Laz Hüseyinin yalısı -
4) Sabıkaa İstanbul kadısı Hamamizade Efendinin ya
lısı - 5) Merhabazade oğlu yalısı - 6) Odabaşızade 
Ahmed Ağanın yalısı - 7) Hazine katibi yamağı imam
zade Emin Efendinin yalısı - 8) Hüseyin Reisin ya
lısı - 9) Reisi merkumun kayıkhanesi - 10) Kireçci ta
ifesinin odaları ve fınnları - 11) Sultaniye Bahçesi -
12) Bostaniyan Ocağı - 13) Mevalii izamdan Yenişe
hirli Yahya Beyin yalısı - 14) İsmail Ağanın köşkü ve 
kayıkhanesi - 15) İncir Kariyesi Camiişerifi - 16) Kur
binde iskele. 

İncirköyü İskelesi - Paşabahçe İskelesi 

İSKELE; 1) Hamam - 2) Ve kahveler - 3) Ali 
Hasekinin yalısı - 4) Kasabzade Ömerin hanesi - 5) 
Bostaniyan kethüdası esbak Veli Ağanın hanesi ..:... 6) 
Fettalibeyzade yalısı - 7) Laleli katibi Mehmedl Beyin 
yalısı - 8) İsmailbeyzade Raşid Beyin yalısı - 9) Hal
laç esnafından Hacı Mehmedin yalısı - 10) Halatcılar 
esnafı kethüdası Ali Ağanın yalısı - 11) Mimar keri
mesi hatunun yalısı - 12) Mahmud Efendinin: yalısı -
13) Paşabahçesi nam mahaldir. 

Paşabahçesi iskelesi - Çubuklu Bahçesi 
PAŞABAHÇESİ NAM MAHALDİR; 1) Camiişerif 

ve mekteb - 2) Kurbinde hamam - 3) Ve mai leziz 
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çeşmesi - 4) Paşabahçesi Bostaniyan Ocağı - 5) Nu
ri Beyin yalısı - 6) Sabık Kili nazın Mustafa Ağanın 
yalısı - 7) Sakız muhassili Hasan Ağa varisi yalısı -
8) Sadık Efendi halilesinin yalısı - 9) Oturakcı zimmi
nin yalısı - 10) Yenişehri İbrahim Efendi zadenin ya
lısı - 11) Çubuklu Bahçesi nam mahaldir. 

Çubuklu Bahçesi - Kanlıca İskelesi 

ÇUBUKLU BAHÇESİ NAM MAHALDİR; 1) Çubuk
lu Bostaniyan Ocağı - 2) Harab camiişerif - 3) Ça
kal burnu - 4) Ve bahçeler - 5) Mai leziz çeşmesi -
6) Yeniçeri ağası halilesinin hanesi - 7) İzmir molla
sı Derviş Beyin yalısı - 8) Defteremini sabık Muhib 
Efendinin yalısı - 9) Aralık İskele - 10_) Esbak sek
banbaşı ağanın yalısı - 11) Diğer aralık iskele - 12) 
Muhasebei · Anadolu Derviş Efendinin yalısı - 13) İs
mailin kayıkhanesi - 14) Fındıkzade Sadık Efendinin 
yalısı - 15) Vakıf aralık iskele - 16) Mısır kapukethü
dası Necib Efendinin yalısı - 17) Salhanei ganem ve 
iskelesi - 18) Reisoğlu hanesi - 19) Ve kahvesi - 20) 
İskenderpaşa Camiişerifi - 21) Kanlıcak İskelesi. 

Kanlıca İskelesi - Anadoluhisan Kalesi 

KANLICAK İSKELESİ; 1) Pazarkayığı !imam 
2) Meydana nazır olan kahveler · - 3 f Ve nani aziz fı
nnı - 4) Unkapanı esnafından Dökmecinin yalısı - 5) 
Ataullahefendi vereselerinin yalısı - 6) Nakibieşraf ka
yıkhanesi - 7) Aralık iskele - 8) Münib Efendinin ya-· 
lısı - 9) Sultanbayazıd imamı Sadık Efendi yalısı, 

müsteciri teşrifat kisedan Necib Efendi - 10) Özoğlu 
Mehmed Ağanın yalısı - 11) Şair katibi Emin Efen
dinin yalısı - 12) Eşrafdan Osman Efendinin yalısı, 

müsteciri sabık mimar ağa - 13) Hanei Hassadan 
muhrec Sehla Mustafa Ağanın.yalısı - 14) Hacegandan 
Tayyib Efendinin yalısı, müsteciri kisedar ağa - 15) Sa
bık Şeyhülislam Sadıkzade Efendinin yalısı - 16) Uş
şa:kizade Said Efendinin yalısı - 17) Nakibüleşraf Zih
ni Molla efendi yalısı, müsteciri mühürdan sabık Nu
ri Efendi - 18) Kapuçuhadan sabık Etnin Efendinin 
yalısı - 19) Hüsamedclinzade yalısı, Yahya Efendi ha
zine katibi Mustafa Efendi - 20) Muhasebei evvel Hüs
nü Bey ... - 21) Müderrisinden Mehmed Raif Efendi
nin yalısı - 22) Mehmed Emin zade Kadri Beyin ya
lısı - 23) Sabık reisülküttab Galib Efendinin yalısı -
24) Aralık iskelesi - 25) Hacı Hasan zade Sadık E
fendinin yalısı - 26) Şerif Paşa zade Said Beyin ya
lısı - 27) Bahai Körfezi - 28) Ve iskelesi - 29) Tahtı
revancıbaşı Seyyid Mehmed . Ağanın yalısı - 30) Der
viş Efendi zade Tahir Efendinin yalısı - 31) Salihza
de kethüdasi Emin Efendinin yalısı -' 32) Çınarlı çeş
me - 33) Ve iskelesi - 34) Köstendilli Tahir Efendi 
zade yalısı, müsteciri arpaemini Salih Ağa - 35) Kirli 
İbrahim Efendi kerimesinin yalısı - 36) Laleli cabisi 
Abdülkerim Efendi yalısı - 37) Ya~cıoğlu Emin Ağa
nın yalısı - 38) Mütevelli meşrııtası Rifat Beyin yalı
sı - 39) Sabık berberbaşı Mustafa Ağa zade Beyin 
yalısı - 40) Yasincizade Efendinin yalısı - 41) Hasan 
Paşazade oğlu Ahmed Beyin yalısı - 42) Sabık çanış
başı .Abdi Beyin yalısı - 43) Hakkı Paşazade Beyin ya
lısı - 44) Hamam İskelesi - 45) Ve serapa kahve dük
kanı :- 46) Valiciesultan kethüdası sabık Memi Efen
dinin yalısı - 47) Kefeli iskelesi - 48) Abdi Efendi 

mahdumlarının yalısı - 49) Penbeci Mustafa Ajtanın 

yalısı - 50) Kuzatd:an Hüseyin Efendinin yalısı - 51) 
İsmail Efendi kerimesinin yalısı - 52) Anadolu Hi~an 
sınırı - 53) Fatih Sultan Mehmed Han hazretlerinin 
camiişerifi - 54) Mekke mollası zade Arif Efendinin 
yalısı - 55) Said Efendinin yalısı - 56) Anadoluhisan 
Kal'ası. 

Anadoluhisan Kalesi - Kandilli iskelesi 

ANADOLUHİSARI KAL'ASI; 1) Deruni hisarda si
lahşor Osman Beyin yalısı - 2) Şükürzade Efendinin 
yalısı - 3) Kurbinde Göksu Deresi - 4) Ve namaz
gah - 5) Esbak Kili nazırı Mustafa Ağanın yalısı -
6) Kassam katibi Mustafa Efendinin yalısı - 7) Hace
gahı divanı hümayundan Mustafa Efendinin yalısı -
8) Şehremini başlıalifesizade Arif Efend:iniıı yalısı -
9) Baştebdili esbah İbiş Ağanın kahvesi - 10) Göksu 
Kasrı Hümayunu - 11) Bostaniyan Ocağı -12) Göksu 
Camiişerifi - 13) Göksu Sagir Deresi - 14) İzzetpaşa 
torunu Ata Beyin yalısı - 15) Haceganı divanı hüma
yundan İbrahim Beyin yalısı - 16) MumaUerhin hem
şiresinin yalısı - 17) So~çeşmeli Ebubekir Efendi
nin yalısı - 18) Bayburdİzade Ömer Ağanın yalısı -
19) Kapu çuhhadarı halilesinin yalısı - 20) Anadolu 
muhasebe kisedan efendinin yalısı - 21) Silahşoran

dan Sadık Beyin yalısı - 22) Mumıi.ileyhin diğer yalı
sı - 23) Kaptan paşa hazinedarı Emin Ağanıµ yalısı -
24) Şam valisi silahdar Süleyman Paşaiııri yalısı - · 25) 
Halen çavuşbaşı ağanın yalısı - 26) Kandilli iskelesi. 

Kandilli İskelesi - Vaniköy İskelesi 

KANDİLLİ İSKELESİ; 1) Sultan Mahmııd Han 
Camiişerifi - 2) Kahve dükkanı - 3) Defterdar mü
teveffa Feyzi Efendi zadenin yalısı - 4) ıBeylilcci kise
dan Remzi Efendinin yalısı - 5) Kuzatdan Halil Efen-' 
dinin yalısı - 6) Haseki Mustafa Ağa kerimesinin ya
lısı - 7) Ağakapısı divan katiblerinden Said Efendi
nin yalısı - 8) Müderrisinden Sadullah Efendinin-ya
lısı - 9) Şevki Efendizadenin yalısı - 10) Şidiler sa
kin olduğu Kandilli Akıntısı - 11) Mekke Mollası Taki 
Efendinin yalısı - 12) Hacı Hasan Ağanın yalısı - 13) 
Kethüda kalemi hulefasından Aşçıbaşızade Salih Efen
dinin yalısı ...:.. .14) Reis efendi mühürdarı Osman 'Efen
dinin yalısı - 15) İç ağası Reşid Ağanın yalısı - .16) 
Kuyumcu Karabet zimminin hanesi - 17 Dolabaltı nam 
mahaldir - 18) Sarraf An ton zimminin hanesi - 19) 
Sarraf Mıgırdiş zimmi hanesi - 20) Kürkçü Artin zim
minin hanesi - 21) Yüksekde Tıngıroğlu Karabet~
!arının hanesi - 22) Kuyumcu Serope zimminin hane
si - 2~) Sava zimminin hanesi - 24) Sarraflar kah
yası Mıgırdiç damadı zimminin hanesi - 25) Sarraf A
gob · zimminin hanesi - 26) Miftaha.ğasızade Said Ağa
nın yalısı - 27) Veliefendizade kethüdası Said' Efendi
nin yalısi - 28) Hayatizade Molla Efendinin yalısı -
29) Darbhane emini Mustafa Bey halilesinin yalısı -
30) Mehmed Bey zade Numan Beyin yalısı - 31) Si
lahşorandan Mehmed Beyin yalısı - 32) Çaprazlı da• 
madı. kerimesinin yalısı - 33) Vanizade kerimesi ha
nımın yalısı - 34) Baruthanei amire katibi Ömer E
fendiniiı yalısı - 35) Sabık İzmir mollası efendinin 
yalısı - 36) Vaniefendi Camiişerifi. 
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Vaniköy İskelesi - Çengelköy İskelesi 

VANİEFENDİ CAMUŞERİFİ; 1) Kenan Efendi za
denin yalısı - 2) Ortaköy mütevellisi Mehmed Beyin 
valısı - 3) Sultan Mahmud Han mütevellisi Süleyrn,ıın 
Efendinin yalısı - 4) Rumeli eşrafından Seyyid Beyin 
yalısı - 5) Derviş Efendinin yalısı - 6) K.apucu başı 
Ahmed Beyin ~,alısı - 7) Müderrisinden Ahmed Necib 
Efendinin yalısı - 8) İsakcı mütevellisi hanımın yalı
sı - 9) Feyzi Efendi biraderi Ahmed Beyin yalısı -
10) Maskara Akıntısı nam mahaldir - 11) Seksoncu
lar Bostani Ocağı - 12) Mescidişerif - 13) Kulebahçesi 
Mesiregahı nam mahaldir - 14) Kulebahçesi Bostani
yan Ocağı - 15) Mai leziz çeşmesi - 16) Ve kirişha

ne - 17) Kireccilerin kirec ocağı -:- 18) Çengel Kari
yesi balıkçı odası - 19) Moralı Ali Efendi damadının 
yalısı - 20) Mwnaileyhin arsası ,- 21) Sarraf Karabet 
zimminin hanesi - 22) Şerbetci. Hanımoltlu zimminin 
hanesi - 23) Darbhane mubayaacısı Arnavudoğlu zim
minin hanesi - 24) Darbhaneiamirede sarraf Kirkoe 
zimminin hanesi - 25) Şalcı Köçekoğlu Andon zimmi
nin hanesi - 26) Simkeş Artin zimminin hanesi - 27) 
Aralık iskele - 28) Çuhacı Mike zimminin iki bab ha
nesi - 29) Simkeş Oseb zimmi vereselerinin hanesi -
30) Aşcı Mard:ros zimminin hanesi - 31) Kaytanoflu 
kızının hanesi - 32) Küçük Yorgi Kalfanın hanesi -
33) Kapuçuhadarı Ömer Efendinin yalısı - 34) Çengel 
Kariyesi İskelesi. 

Çengelköy İskelesi - Beylerbeyi İskelesi 

ÇENGELKÖY KARİYESİ İSKELESİ; 1) Serapa 
kahve dükkanları - 2) Bostancıbaşı Abdullah Ağanın 
yalısı - 3) Hasırcıbaşı .Emin Ağanın yalısı - 4) Yu
suf Paşazade Molla Efendinin yalısı - S) Kethüda ka
lemi hulefasından Raşid Efendi yalısı - 6) Yusuf Pa
şa halilesi Elhane hanımın yalısı - 7) Fırtına ~aptan 
halilesinin yalısı - 8) Havuz İskelesi - 9) Sadn sabık 
Ahmed Paşanın yalısı - 10) Anbaremini Ali Beyin ya
lısı - 11) Salim Efendinin yalısı - 12) Tahir Aıtazade 
izzet Efendinin yalısı - 13) Hacı İbrahim Efendi ke
rimesinin yalı6ı - 14) Sadn esbak Yusuf Paşa zadenin 
yalısı, müsteciri tezkirei smi efendi - 15) Hayri Efen• 
di damadı Elhac Said Efendi yalısı - 16) Silahdar zade 
Mehmed Beyin yalısı - 17) Rwneli kadıaskeri sabık 

Elhac Halil Efendinin yalısı - 18) Mevalii izamdan Ce
lal Efendir.ıin yalısı - 19) İkincikadın hazretlerinin ya
lısı - 20) Melek Paşa zade Salih Beyin yalısı - 21) Cen
netmekan Sultan Abdülhamid Han efendimiz hazretle
rinin camiişerifi - 22) Hamam - 23) Ve serapa kahve 
dükkanı - 24) Ve pişgahı iskelesi. 

Beylerbeyi İskelesi - Kuzguncuk İskelesi 

. . . PİŞGAHI İSKELESİ; 1) Mısır tahtabaşısı İs
mail Efendinin yalısı - 2) Atıfzade mühürdarı Hafız 
Efendinin yalısı - 3) Dellalbaşı Seyid Tahir Ajanın ya
lısı - 4) Yağcılar kethüdası Elhac Sadık Ağanın ya
lısı - 5) Hanei Hassadan muhrec Sesli Feyzullah Ağa
nın yalısı - 6) ·civanzade Emin Efendinin yalısı - 7) 
Şerif Paşa kethüdası Rasif Efendi yalısı - 8) Hasan
beyzidenin yalısı - 9) Aralık iskele - 10) Elmaspaşa
zade oğlunun yalısı - 11) Küttabdan Kasım Efendinin 
yalısı ~ 12) Çilingirbaşı Seyid Yakubwı yalısı - 13) Ca-

bizade Mustafa Efendinin yalısı - 14) Hamamizade El
hac Sadık Ağanın yalısı - 15) Abdi Paşazade İbrahim 
Efendinin yalısı - 16) İstavroz Camiişerifi - 17) Erzu
rum gümrükcüsü sabık Esad Ağanın yalısı - 18) İznik
mid kereste nazırı Osman Efendinin yalısı - 19) Ka
dıaskeri sabık İzzet Beyin yalısı - 20) Kaymakamı sa
bık Ahmed Şakir Paşanın yalısı - 23) Müderrisinden 
Celal Molla Efendi yalısı - 24) Malikane halifesi sabık 
Süleyman Efe~di · - 25) Ruznamçei evvel Sadık Efen
di yalısı - 26) Hibetullah Sultan kethüdası Seyyid 
Mehmed Efendi yalısı - 27) Esirizade Efendinin ya
lısı, müsteciri Çavuşzade Efendi - 28) Gazi Hasan Pa
şa halilesinin yalısı - 29) Nakkaş tabir olunan mahal
dir - 30) Eğribozi Ahmed Paşazade Molla Efendinin 
yalısı - 31) Kuzgwıcuk sınırı nam mahaldir-:- 32) Kir
kor kansmın hanesi - 33) Dülbendci Kiyor~ hanesi -
34) Kaptanpaşa sarrafının yalısı - 35) Şalcı Yako ya
hudinin hanesi - 36) Damadı Smayil yahudinin hane
si - 37) Ocak hizmetkarı yahudinin yalısı - 38) Efrenc 
dellalı Foge yahudinin hanesi - 39) Cevahirci Baroh 
yahudinin hanesi - 40) Deli Çelebun oğİu İsak yahu
dinin hanesi - 41) Şamanto damadı Bohor yahudinin 
yalısı - 42) Gümrük mubassın Yuda yahudinin hane
si - 43) Ocak bezirganı karısının hanesi - 44) Dul ka
rısının ha.nesi - 45) Gümrüklü Aron yahudinin hane
si - 46) Abram yahudinin hanesi - 47) Kuzguncuk 
İskelesi. 

Kuzguncuk İskelesi - -Osküdar İskelesi 

KUZGUNCUK İSKELESİ; 1) Çuhacı Menahem ya
hudinin hanesi - 2) Şalcı Yako yahudi hanesi - 3) 
Simkeş Karabet zimminin hanesi - 4) Hahambaşı Ha
yim yahudinin ha.nesi - S) Deli Çelebun oğlu Avram 
yahudi hanesi - 6) Şerbetçi Avram yahudinin hane
si - 7) Sarraf Manol zimmi hanesi ve kayıkhane - 8) 
Knorte yahudinin ha.nesi - 9) Attar İsak yahudinin 
hanesi - 10) Üsküdari Avram yahudinin hanesi - 11) 
Sadullah Efendi halilesinin yalısı - 12) İsmet Bey za
de Arif Mollanın yalısı - 13) Beşincikadın hazretleri
nin yalısı - 14) Arabzade Efendinin arsası - 15) Mu
maileyhin diğer arsası - 16) Arabzade Efendinin oıtıu 
Arif Efendinin yalısı - 17) Şehremini Hayrullah Efen
dinin yalısı - 18) Defter emini sabık Sadullı,.h Efen
dinin yalısı - 19) Sultan Osman mai leziz çeşmesi -
20) Ve Öküz Limanı - 21) Bektaşi dergahı - 22) Kur
binde Osmanın kahvesi - 23) Silahdar Abdürrahman 
Ağa Camiişerifi - 24) Hamdullah Efendinin kayıkhane
si - 25) Beylik zahire anbarlan - 26) Anbar emini o
dası - 27) Mehmed Mollazadenin yalısı - 28) Müder
risinden Esirizade Efendi yalısı - 29) Yeniçeri efendi
sinin yalısı, müsteciri tezkirei evvel efendi - 30) Ye
nicami mütevellisi Genç Osman Ağanın yalısı - 31) Sa
bık arpaemini İsmail Ağanın yalısı - 32) Defterdar e
fendinin yalısı - 33.) Çukur tabir olunan kayıkhane -
34) Çavuşbaşı sabık Ali Beyin kayıkhanesi - 35) Pabu
cubüyükzade Efendinin yalısı ve kayıkhane - 36) Şey
hülislam efendi mektubisi Arif Efendi yalısı - 37) Aş
cıbaşızadenin yalısı - 38) Debbağhane - 39) Ve mwn
hane - 40) Balıkcı odası - 41) Beylik zahire anbarla
rı - 42) Mihribahsultan Camiişerifi ve imareti ami
re - 43) Üsküctann büyük iskelesi. 
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Osküdar İskelesi - Salacık İskelesi 

ÜSKÜDAR BÜYÜK İSKELESİ; 1) Beylik han -
2) Ve kahveler - 3) Debbağ Mustafa Ağanın kayıkha" 
nesi - 4) Debbağ Mahmud Ağanın kayıkhanesi ·- 5) 
Serapa onbir iÖZ kayıkhane - 6) Odabaşı Ömerin kah
vesi - 7) Balaban iskelesi ~ 8) Elhac Hafızın kayıkha
nesi - 9) Debbağ Ömer kerimesi hatunu.1 yalısı - 10) 
Terzibaşı vereselerinin ·yalısı - 11) Dokuz göz kayık
hane - 12) Kesrelizade Numan Bey yalısı, müsteciri 
reis efendi - 13) Tersane katibi Raşid Osman Efendi 
mahdumu yalısı - 14) Dühani Arif Ağanın yalısı - 15) 
Ahmed Haseki kerimesinin yalısı arsası - 16) Şemsi
paşa Camiişerifi :-- 17) Kapdam deryiyi sabık Hacı 
Mehmed Paşa yalısı - 18) Ayazma Kasrı Hümayunu -
19) Kurbinde mescidişerif - 20) Bostaniyan· Ocağı -
21) Ömer Sipahi halilesinin yalısı - 22) Hacegandan 
Şakir Efendi yalısı - 23) Sipahi Ahmed Efendinin ya
lısı - 24) Mli leziz çeşmesi ve meydan - 25) Sillhşor 
Said: Ala yalısı müsteciri Hazinedarzide Hüseyin Bey -
26) Kaptanpaşa kethüdası sabık Salih Eferidi hanesi -
27) İç çuhadan Ahmed Ağa yalısı, müsteciri tophane 
katibi - 28) Ayazma İsJcelesi - 29) Salih rEfendinin 
kahvesi - 30) Kahvecibaşı eytamlannın yalısı - 31) 
Hasekiağazade Ahmed Ağanın yalısı - 32) Canıınağaza
de Mehmed Beyin yalısi - 33) So~ncıbaşı vekili Emin 
Alta yalısı - 34) Abdullah Efendinin damadı Sadık E
fendinin yalısı - 35) Hanei.Hassadan muhrec Silim E
fendinin yalısı - 36) Gümrükcü Osman Ata uhdesin
de olan sagir yalı, müsteciri Mehmed: Efendi - 37) Ba
lıkhane katibi vekili Hüseyin Hasekinin yalısı - 38) 
Esbak müneccimbaşı vereselerinin yalısı - 39) Mimar 
Tahir Ağa kerimesinin yıtlısı - 40) Şeyh Kemal Efen
dinin damadının yalısı - 41) Hazinedarzade Sadık A
lta yalısı - 42) Tabak Hacı Ahmedin yalısı - 43) Çi
nili Camiişerifi mütevellisi Aziz Efendinin yalısı - 44) 
Yorgancı damadı Sadık Alfanın yalısi - 45) Salacak 
İskelesi. 

Harem lıkelesi - Haydarpaşa İskelesi 

SALACAK İSKELESİ; J) Fatih Sultan Mehmed 
Han Camiişerifi - 2) Salacak Bostaniyan OcaAı - 3) 
AğababasızAde İsmail Efendinin yalısı - 4) Vera.da 
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Sinanpaşa Camiişerifi - 5) Elhac Ali Efendinin yalı

sı - 6) Elhac İsmail Ağanın yalısı - 7) Yemliha ke
rimesinin yalısı - 8) Şemseddin Efendi kerimesinin 
yalısı - 9) Süleyman ı>aşa kerimesinin yalısı - 10) Si
lahşor Eyyı:tbi Ahmed Beyin yalısı - 11) Verada Sul
tan Osman Han Camiişerifi - 12) Sırmakeş Alinin ya
lısı - 13) İstanbulağası halilesinin yalısı - 14) Tuğ
rakeşzade · Hamdi Efendinin yalısı - 15) Bilal Mehme
din hanesi - 16) Ve kahve - 17) İstanbulağası katibi 
Hafızın yalısı - 18) Abdürrahman Paşa tatarının yalı
sı - 19) Samurkaş Süleyman Ağanın yahsı - 20) Si
pah çavuşu Mahmud Ağanın hanesi - 21) Sabıkaa ka
puağası hanesi - 22) Zaim elhac Osman Ağa hane
si - 23) Aydoslu Mehmed Paşa kerimesinin hanesi -
24) Sadri es bak İsmail Paşa arsası - 25) Kürkcü Ha
san Ağa vereselerinin arsası - 26) Üsküdar Bahçesi 
Bostaniyan Ocalh 

Salacık İskelesi - Harem İıkeleıi 

ÜSKÜDAR BAHÇESİ BOSTANİYAN OCA(iI; 1) 

Selimiye Camiişerifi - 2) Mehmedpaşa Kasn Hümayu
nu - 3) Lalabeşirağa Camiişerifi - 4) Zağarcılar Bos
tani Ocağı - 5) Bir bab kirişhane - 6) Haydarpaşa 
İskelesi - 7) Hayd'arpaşa Oçı$. 

BOSTANClt(AŞI KÖPRÜSÜ - Bostancı
da, Bostancı Deresinin üzerinde, öyle ki, dere 
bu köprünün altından geçince hemen denize 
kavuşur. Bu tarihi köprünün tavsifinde aşağı
daki satırları Semavi Eyice'nin «İstanbul -
Şam - Bağdad Yolu üzerindeki mimari eserler» 
isimli makaalesin1en alıyoruz: 

«Bu nevi' eserlerin şehir sınırları içinde 
halen görülebilen tek misali olan bu köprünün 
inşa tarihi malum olmamakla beraber, mima
risine göre XVI. asırda yapılmış olduğuna he
men hemen muhakkak nazarı ile bakılabilir. 

(Zellich, Guide du voyageur en Orient. İstan
bul (1909?) 174; Guides Bl~us, . De Paris a 
Constaneinople, Parie 1920, 359, gibi bazı eski 
seyyah rehberleri bu köprünün Roma devrine 
ait olduğunu (!) y2zarlar. Tabii böyle bir iddia 
yersiz ve esassızdır.) Çok iyi bir şekilde günü-
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müze kadar gelebilen bu güzel köprünün Mi
mar Sinan'ın eseri olduğu hakkında eskidenbe
ri yerleşmiş bir halk rivayeti vardır. Tam or
tasındaki kitabe köşkünün alınlığındaki 

1.35 X 0.35 m. öiçüsündeki boşluk burada ev
velce bir kitabe olduğuna delildir. Maalesef bu 
kitabe kaybolmuş ve hiç bir surette kopyasına 
da rastlanmamıştır. Günümüze gelinceye kadar 
şehrin sınırını teşkil eden bu köprü 37 .50 m. 
uzunluğunda, 6.00 m. genişliğinde, üçgen şek
linde olup ortad:ı 6.40 m. açıklığındaki geniş 

bir gözü iki yanında 4.00 m. genişliğinde kü
çük gözleri vardır. Bunların arasındaki ayak 
mahmuzları da d11rmaktadır. Köprünün iki ya
nında, biribirlerine demir kenetler ile bağlan
mış 0,20 m. kalınlığında ve 0.50 m. yüksekli
ğinde taştan korkuluklar sıralanmaktadır. Köp
rünün dört köşesincle yükselen dört tezyini ba
badan ancak iki tanesi kalmıştır, 2.00 m. bo
yundaki babalar taştan yontulmuş olup, köşe
leri pahlı bir kare payenin üstünde kavuk bi
çiminde bir başlığa sahiptir. Bu küçük fakat 
eski mimari eser abidevi Osmanlı köprülerinin 
bütün elemanlarına sahiptir. Köprünün tam or
tasında sol tarafta, 2.40 m .. yüksekliğinde ve 
1.60 m. genişliğinde bir kitabe köşkü bulun
maktadır. Köprüye bakar tarafında 0.35 m. de
rinliğinde bir nişi olan bu köşk, bir çıkıntı teş
kil etmekte ve dört konsol tarafından taşınmak
tadır. istanbul'un içinde-yegane Türk köprüsii 
olan bu eser, şehrin itina ile muhafazası gere
ken abidelerinden biridir. (Köprünün başında
ki babalardan biri bir kaç yıl önce kırılmış, gös
terilen alaka sonunda tekrar yerine takılmış

tır. 1956 da tekrar yıkılan aynı baba tamir edil
mediğinden par~alanmış ve· kaybolmuştur.) 
Köprünün etrafında ufak bir _mezarlık olduğu, 
Evliya Çelebiden öğrenilmektedir. Celali isya
nı sırasında bahsi geçen bu mezarlığın çok ya
kın zamana gelin'.:'eye kadar duran taşları, bu
rada kasap dükkanları yapılırken ortadan kal
dırılmıştır. Bu taşları bulmak için yaptığımız 
araştırmada bir ardiyede üstüvane biçiminde 
yalnız bir taş bulabildik. Bostancıbaşı köprü
sünden itibaren Bağdad yolu artık şehrin dışı
na çıkmaktadır. Buradan itibaren rastlanan di
ğer menzil ve eserlerin tetkikini ayrı bir yazı
mıza bırakıyoruz.» (Semavi Eyice). 

BOSTANCIBAŞI KÖPRÜSÜ ve DERBEN- . 
Dt YOKLAMASI - Bu ansiklopedide <<Bekar,-;} 
Bekar Uşağı, Bekar Uşağı Nizamı» maddesine-~ 

bakınız; o madde içinde de bilhassa mezkur ni
zamname suretinin 10 uncu ve müteakib mad
deleri (İstanbul Ansiklopedisi cild 5, sayfa 
2394 ve devamı). 

BOSTANCI CAMİİ, KULOĞLU CAMİİ -

Sadece Bostancı Camii de denilir; «Kuloğlu» 
adı, onyedinci asır başlarında ölmüş Çamaşır
cıbaşı Kuloğlu Mustafa Beyin vakfı adziden 
bir atsa üzerine yapıldığı için verilmişdir, ca
mü yapdıran o zamanki Evkaf Nezaretinin astı 
duygusu eseridir. 

1934 Belediye Şehir Rehberine göre Bos
tancı Camii Sokağı ile Vükela Caddesi kavuşa
ğındadır. 1914 - 1015 yıllan arasında bir ilk o
kul ile beraber yapdırılmışdır. Dört köşe plan
lı, dört taş dıvar üzerine yüksek kasnaklı ve 
yüksek ~ubbeli bir camidir; son cemaat· yeri 
de dört örme taş sütun üzerine atılmış beş ke
mer üzerine oturtulmuş üç kubbe ile örtül.müş
dür; bu son cemaat revakı bidayetde açık ya
pıldığı halde son zamanlarda sütunlar arası ve 
kemerler altı camekanla kapatılmışlardır. Kes
me taşdan örülmüş minaresi son ceı;naat yeri
nin sağ tarafında olub kapusu cami avlusuna 
açılır; şerefesi istalaktitlerle tezyin edilmişdir.· 

Son cemaat yerinin sol tarafında bir böl
meden üst katdaki-kadınlar mahfiline çıkılır. 
Son cemaat yerinin iki yan sedleri mermer, or
ta kısmı da kırmızı malta taşı döşelidir, sedler 
hasır döşelidir. 

Kubbe kasnağında fırdolayı 16 pencere 
vardır. Mihrab duvarında mihrabın iki yanın
da birer pencere, mihrab üstünde de ortadaki 
kemerli, iki yandakiler dfilre şeklinde, yuvar
lak üç pencere vardır; sağ ve sol duvarlarda 
altda üçer ve üstde üçerden altışar pencere 
vardır,, üst pencereler mihrab duvarındaki üst 
pencerelerin aynıdır, -üst pencerelerde bu ij.s
lub son cemaat yeri tarafındaki duvarda da ay
nen tatbik edilmişrlir, ki bu duvarın üst pence~ 
releri son cemaat yerini örten küçük kubbeler 
üstüne nazırdır, bu alt kısmında ise, kapunun 
iki yanında son cemaat yerine bakan ikipence
re vardır, bu suretle· Bostancı Camii, kasnak
dakiler de dahil cem'an 38 pencere ile aydınfa
tılmışdır. 

Mihrab som mermer olub istalaktit tezyi
natının taş işçiliği çok temizdir, aslında camün 
yapısına çok itina edilmişdir. 

Minberle vaiz kürsüsü ahşab olub zemin, 
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iki yanında son cemaat yerine bakan iki pence-
1962 yılında, yep yeni halılarla döşenmiş bu
lunuyordu. 

Ahşab kadınlar mahfiline camiin içinden, 
sağ maksureden çıkılır. Maksurelerin kenarla
rı mermer, ortaluı kırmızı malta taşı döşeli
dir, keza yeni halılarla döşenmişdir, her iki 
maks1lrenin yan korkuluğu temiz taş işçiliği il~ 
oymalı mermerdendir. 

Cami avlusu demir parmaklıklı bir duvar
la çevrilmiş olub dört kapusu vardır. Cami ile 
beraber Bostancı İlk Okulu da ayni ·avlu için
d~ inşa edilmişdir. AvlUda bir şadırvan, son 
cemaat yerinin sağ tarafında iki ayaklı üç mus
luklu bir merme·: tekne, mihrab duvarı önün~ 
de de iki musalla taşı vardır. Avluya ağaçlar 
dikilerek ve çiçek tarhları tanzim edilerek ye
şilliğin göze ve ruha huzur veren sihri sağlan
mışdır. Camiin inşasından· çok sonra imam ve 
müezzin meşrılta~ı olarak birer katlı iki beton 
evceğiz yapılmışı.lır. 195.4 yılında da <<Bostancı 
Kuloğlu Camiini yaşatma ve gelişdirme Der
neği» kurulmuşdur, (bQ. derneğin adında «ya
şatma» tabirini anlayamadık, yani bu dernek 
olmasa Bostancı Camii bir gün yıkılmaya.mah
kum mu görülmüşdür?. İst.. Ansiklopedişi); av
lunun tanzimini, şadırvanı, son cemaat yerinin 
camekan muhafa,.ası altına alınmasını, musal
la taşlarını, mermer tekneyi, imam ve müezzin 
meşrfttalarını bu dernek sağlamış, yapdırmış
dır, bu işler için ai 80,000 lira kadar bir para 
sarfedilmişdir; derneğin kurucuları şu zatler
dir: Tevfik İnan, Mustafa Dinçer, Dursun Kef
oğlu, Hüseyin Uy~al, Şevket Yılmaz, AJ;ımed 

Özden, Süleyman Dinçer. 

Bostancı Kul0ğlu Camıinin mimarı, devri
nin büyük sanat şöhretlerinden olan Mimar Ke
maleddin Beydir 

Hakkı GÖKTORI< 

BOSTANCI CAMİİ SOKAtil - Büyült 
şehrin meşhur semtlerinden Bostancının bir 
sokağı; 1934 Belediye Şehir Rehberinin 31 nu• 
maralı paftasında Taşlıçeşme Sokağı ile Vükela 
Caddest arasında gösterilmişdir, isimsiz bir yol 
ve kasadar Sokağı ile de birer dört yol. ağzı ya
parak kesişir. Yerinde ise; tiren istasyoriuna 
dayanan Taşlıçeşme Sokağından yürünecek o
lursa ,iki araba geçebilecelc genışlikde bir as
falt yol olup, sola doğru bir kavis· çizer, sağ ba
şı demir yoludur. Üzerinde hemen hepsi bağ
çeli ikişer, üçer katlı ahşab ve kargir köşkler 
hali vakti mamur aile meskenleridir; sol kolda 
isimsiz bir yoila olan kavuşağıiıdan sonra bir 
çarşı boyu manzarası alır; 1 doğramacı, 1 terzi, 
1 yorgancı, 1 tuhafiyeci, 1 bakkal, 1 büfe ve 
Tekel bayii gönilür. Sol kolda da Bostancı Kul
oğlu Camii vardır. Vükel~ Caddesi ile dört yol 
ağzind!n sonra yoiun zeminine mıcır taşı dö
şenmişdir. Yolun istasyon tarafı bitiminde bir 
gazino vardır. · Kapu numaraları i -17 ve 
2 - 42/2 dir .. (Ağustos 1961). 

Hakkı GöKTORK 

BOSTA~CI CİNAYETİ - Birinci_Cihan 
Harbi, mütarekesinjn ikinci yilında, siyaset cil
velerine aldanıp ~ek:~avet yoluna sapan İstan
bul civarı rum köylülerinin kurduğu çeteler
den biri tarafmrla.nJşlenmiş tüyler ürpertici 
bir cinayettir ki haydudlarm kurbanl~rı Hari-

Destancı Camll ve Mektebi 
(Resim : Behçet Cantok) 
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ciye Nezareti Umuri Ticariye Müdürü Erşed 

Beyle kardeşi Niı:lai Beydir. 
Aşağıdaki notlar 4 mart 1335 - 1919 salı 

günü çıkan Tasviri Efkar gazetesinden alın
mışdır: 

· Cinayet yukardaki tarihden iki gece evvel 
saat 9,30 dan 1l e (21,30- 23) kadar devam e
den bfr .eşkiya baskınında işlenmişdir. 
. . Erşed Bey ailesinin oturduğu köşk Başı
büyük bağçeleri .civarında ade~ münferid bir 
_ çiftlik . gibidir. On iki kişilik rum çetesi zifiri 
ifaraİılikda evvela. kapuyu zorlamışdır. Kapu• 
nun zorlandığını sezen aşçı Mustafa çifte ile 
ateş etmiş, bunun üzerine şiddetle saldıran şa
kiler kapuyu kırıp içeriye girmişler, ve aşçı 
Mustafa ile seyisi bağlamışlardır. Aşçının .ateş 
etmesi üzerine. odasından fırlayan Nidai Bey, 
merdiven başında tüfenk ve baltalarla müsel
lah eşkiya ile karşılaşmışdır', tabancası ile bir 
el ateş etmiş, fakat on adamın yaylım ateşi ile 
yere düşmüşdür. Bunun üzerine dahili tertiba
tını pek iyi bild;kleri anlaşılan şakiler Erşed 
Beyin yatak odasına girmişler, onu da orada 
balta "ile şehid etmişlerdir, öyle ki o sırada bü
tün aile efradı f eryad ve figan ederek Erşed 
Beyin odasına iHica etmiş bulunuyordu, cina
yet kadınların ve çocukların gözleri önünde iş
lenmişdir. Bunun üzerine korkunç bir yağ~a 
başlamış,· kadınların üzerindeki küpe, yüzük ye 
bilezikleri alındıkdan sonra konsollar, dolablar 
ve sandıklar kırılıp soyulmuşdur. 

Bu sırada aşçı Bolulu Mustafa elinin ve 
ayaklarının bağlarını çözmeğe muvaffak olmuş 
ve sürüne sürün~ kaçarak müdhiş vakayı kara
kola haber vermişdir. Fakat polis karakolunda 
kafi kuvvet bulunmadığından İhtiyat Zabiti Ta
limgahına haber verilmiş ve bir müfreze isten
mişdir. Bir tarafdan da Bostancı inzibat zabiti 
Hamdi Bey, talimgahdan kuvvet gelinceye ka• 
dar elindeki dört nefer inzibat neferi ile istik
şafa çıkmışdır, e·ıvela köşk civannda .. bir ada
ma rastlamış: 

- Nerden geliyörsun? diye sormuşdur. 
Fakat sözünü bitirir bitirmez çete meyda

na çıkmış, Hamdi Bey ile dört neferinin üstü
ne yaylım ateşine başlainışdır; müsa~eme .kısa 
sürmüş ve şakilel gec~nin zifiri karanlığından· 
istifade ederek kaçmışlardır. ·1· .. ·.• ·· · 

Cinayetin şahidi olan kacıinlarıiı ifadeleri 
çok hazindir: Beyler karanlıkda öldürül.müş!·ş~~ 
kiler kadınlara zorla bir muiri 'yakdırm~şlar, -
kanlı parmaklan ile birer cıgara yakmışlar,. 

İSTAN:SU'L 

hepsi de türkçe konuşuyormuş, Nakid, kıymet
li eşya, hatta çamaşırlara varınca bulduklarını 
almışlar. Yalnız giderler iken rumca konuşma
ya başlamışlar. Muntazam getirleri, dolakları, 
fişenklikleri, kasaturaları varmış, baltaları var
mış. İçlerinde «!fapiten» diye kitab etdikleri 

· adanı köşkü _terkederken: 
- Bize Paşaköyfü derler!.. haydi gidin de 

karakolunuza: haber verin!.. demiş. 
Bir kısmı da ::ı~dıkları çatal, kaşıkları, Şam

danları göstererek: «Bunlar gümüş müdür? .. » 
diye sormuşlar. 

· Mütareke yıliarında o civarın Büyükbak
kalköyü, ·. Küçükbakkalköyü ve Paşaköyü gibi 
rum köyleri birer şekaavet yatağı halini almış
dı. (B. Bakkal Köyleri; Paşa Köyü) Zabıta Bos• 
tancı. Cinayetinin Paşaköylü Sarafim çetesi ta
rafından işlendiğini tesbit etmişdir. Küçükbak
kalköylü Ahiliyaoğlu Sarı Niko ve Yanyalı bağ
çıvan Deli Tanaş· adında, iki şerir yakalanmış, 
Erşed Bey ailesi tarafından kanlı baskına işti
rak etmiş kaatillerden ikisi olarak teşhis edil
mişdir. Fakat iki haydud,o devirde bu mülev
vesatı himayeyi adeta vazife bilen işgal kuv
vetleri tarafından Türk zabıtasının elinden alı
nıp kaçırılmışdır 

Bütün Türkiyede büyük bir teessür ve nef
retle karşılanan .ı~ostancı Cinayeti kurbanları 

için, işgal altındaki İstanbul pek hazin ve pek 
muhteşem bir cen5ze alayı hazırlamışdır. Türk 
bayrağına sarılan iki kardeşin tabutları bir is
timbotla Bostanrıdan İstanbula götürülmüş, 
Hariciye NezAretmin bütün memurları, bir po
lis müfrezesi ve İstanbuldaki bütün sultanı 
mektebleiiıiin (liselerin) talebeleri cenaze ala
yına iştirak etmiş, iki şehid kardeş Su~tan Mah
mud Türbesi haziresine defnedilmişlerdir. Bos
tancı Cinayeti İstanbulda milli heyecanı coşdu
ran vakalardan biri olmuşdur. İstanbulun Türk 
basını facia ile uzun zaman meşgul olmuş, « Ye
ni Tafsilat» başlığı altında, çeteci rumların şe
naatlerinden acı acı bahsetmişdir. 

BOSTANCI DENİZ HAMAMLARI - İs
tanbul sularında emsali artık pek az kalmış es
ki usul iki meşhur. deniz hamamıdır, her ikisi 
de kadınlara ve e"'keklere mahsus olmak üzere 
çifte:haniaı'nlardir. "(B,:, Deµiz Hamamları; plaj-

•· Iaf);id~nız~ girıriP- rrıevsimi başlarken kurulur
lar \,e -mevsim sömihda kaldırılarak deniz üs
tünd.~_-yainız, dibe çakılmış kazıkları kalır, ve 
bütijiı. kış boyunca, bilhassa lodos fırtınaların-
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da coşup köpüren deniz tarafından dövülür 
durur. 

Derince su üzerindedirler, hiç yüzme bil
meyenler ancak ~amam sahası içinde direklere 
tutunarak suya dalabilirler. Kadın hamamları
na da, uryan vücudunu plajlarda erkeklere 
göstermek istemeyen kadın ve kızlar giderler, 
ve hamamların tahta perdeleri ile çevrilmiş 

dar bir deniz parçasında yüzerler. Bostancı De
niz Hamamlarına gidip de tahta perde al~ından 
açığa çıkıp yüzen bayanlar, kızlar da görü~ür; 
Bu deniz hamamlarının kıyı üstünde salaş ga
zinocukları da vard~; kahve, çay ve hazan da 
bira bulunur. 

Erkek hamamlarının açığında hünerli yü
zücüler için birer de atlama kulesi kurulur. Her 
iki hamam yazın, bilh~sa pazar günleri tama
men dolar. 

BOSTANCI DENİZ HAMAMLARI - Res
sam Halil Paşanın 1319 (1904) resim sergisin
de teşhir edilmiş bir tablosu. 

BOST ANCIBAŞI DERBENDİ ÇEŞMESİ 
- Bu satırların yazıldığı 1962 yılı şubatında, 
Bostancıda polis karak;olu önünde, 
ve suyu kesilmiş bulunuyordu. 
Hicri 1247, miladi 1831 yılında 

İkinci Sultan Mahmud tarafından 
yapdırılmışdır; beş beyitlik man
zum kitabesinden de kesin olaraL 
anlaşılır ki, İstanbul şehrinin bü
yük kervan yolu üzerinde bir kara" 
kol ve yolcu yoklama yeri olan 
Bostancıbaşı DerbendJ 1831 de he
nüz bir sayfiye olarak iskan edilme
mişdir, ve bu çeşme şehir içi çeş
meler tipinden ayrı, orta parçayı 

teşkil eden asıl çeşmenin iki ya-

nında, sağdaki tek, soldaki üç boru lüleli 
ve hayvanların sulanması için uzun yalaklı ü
çüzlü bir menzil çeşmesi olarak yapılmışdır. 
Ortadaki asıl çeşme 2,85 metre boyunda, 1,58 
metre eninde, ve 0,15 metre kalınlığında yek
pare bir mermerden ibaretdir. (Ölçüler Sema
vi Eyicenindir). Bu taşın üst kısmında Sultan 
Mahmudun «Adli» Unvanı ile turası, turanın 
iki yanında da kemani hilalleri içeri içeri ba
kan ve yıldızları sekizer yapraklı papatya şek
linde yapılmış birer ay yıldız kabartması var
dır. Şair Rlfatın beş beyitlik manzum kitabesi, 
güzel bir talik hat ile ve her beyit bir satır teş
kil ederek yazılmışdır; kitabe metni şudur: 

Bfilsi ihyiyi dehr oldu vüctidi devleti 
Kıldı abi cfidin icrı\ siibesu şAJıi cihan 

Nimeti adli bütün dünyiyı dilsir eyledi 
Teşnegana virdi hıdn himmeti bir tize can 

Cisri Derbende hususi yapılı bil nev çeşmeyi 
Nfi.ş idüb ibm dua. itsün o şaha reh:revan 

Tarhı dil.keş ibıdır mine°'dei Abıhayat 
Takı zibıisı müzeyyen hemçü takı asüınan 

Cevherin tarihi dilcti yazdı Rif'at hendesi 
«Kıldı Han Mahmfi.di Adli çeşmeden cildin revan» 

Sene 1247 

Kitabenin üçüncü bey
tinde bir «yeni çeşme» tabi
rinin bulunması, eskiden 
burada başka bir çeşmenin 
bı;. unduğunu düşündür~pi
lir. 

Çeşmenin üstü.nde topu
zumsu bir ek süs taşının 

cebhesinde de gaayet bo
zuk bir talik hat ve bozuk 

Bostancıbaşı Derbendi Çeşmesi 

(Resim ! Behçet Cantok) 



bir ifade ile şu beyit yazılıdır. 

Banisi Mahmud! Adli Gaazi Han 
Hendesi benna Şeref kıl bir ihsan (?) 

1962 şubatında çe;menin kitabe metni al
tındaki pirinç lülesi yerinde idi, tahminimize 

.. göre, bir karakol önünde bulunmasına rağmen 
koparılıp çalınm·m yakındır. Soldaki tali hay
van çeşmesinin üs.tde ve ortada buluna!)._~zel 
bir tunç borulüfosi y~r:inde, fakat, bunun ben
zerleri olduğu muhakkak ve azıcık altda ve iki 
ken~rda bulunan diğer ikisi kopmuş, yerleri çi
mento ile sıvanıp kapanmış bulunuyordu; sağ
daki tali çeşmenin tek lülesi de -yok olmuş, ye
ri bir delik halinde idi. Ortadaki tekne ve iki 
yanındaki yalaklar da hayli harab bir halde idi. 

Bostancıyı Güzelleştirme Derneği diye bir 
topluluğun bulunduğunu işitdik, eğer hakikat 
ise bu derneğiµ ilk. yapaçağı işlerden biri bu 
güzel menzil çeşmesinin tamiridir. 

Bibi.: GnL Hakkı Raif ~yyıldız ve R. E. K., Gezi notu. 

BOSTANCIBAŞI DERBENDİ MENZİLİ 

- Zamanımızın Bostancı Köyünün bulundu
ğu yerdir ki eski .fstanbul - Bağdad kervan yo
lu üzerinde bir konak yeri idi; aşağıdaki satır
ları Semavi Eyice'nin <<İstanbul - Şam - Bağ
dad Yolu üzerindeki mimari eserler» isimli 
maakalesinden aiıyoruz: 

«Çatalçeşmeden soiıra tekrar bir tepe aşan 
yol, Bostancı deresine inmekte ve burada, de
r.e üzedndekı. Taş köprünün y\anmdaki eski·. 
Derbendin önünde yine bir menzil görülmek-

B::ıancıbaşı Der~e~dl Menzili Namazgahı 
(Resim: B, Cantok) 

isrAN:etit 

tedir. Burası üçüncü kademe uğurlama men
zili olarak hususi bir ehemmiyeti haizdir. Bu
gün polis karakolu olarak kuU~nılan b~~• ~s
ki derbend binasından başka bır şey degıldır. 
(Meyers Reisebücher, Türkei, Leipzig, 338) 

<<Bostancı, semt adının iddia edlidiği gibi 
(Türk Ansiklopedisi, Bostan"cı mad.) civarında~ 
ki bostanları;lan .J.eğH, Bostancıbaşı derbendı 
ve köpriiiµnden aldığı muh~kkaktır. Ya?lı bir 
çınarın· golgelediği çeşmenin .gerisindekı sofa, 
tramvay hattının k~rakolun etrafında dolanma
sı yüzünden kesilmiştir. Hattın öbür tarafın
da kalmış olan (eski namazgaha aid) mihrap ta
şı, bu tarafta tedrici olara}{ genişleyen otel bi
nasının geiıişletilınesi sırası esas yerinden sö
külerE!k, şimdi bulunduğu yere (dere boyuna 
inen aralık' yolun sağındaki sed üstüne) dikil
miştir. İşçilik bakımından fazla itin~lı olmayıp 
halen sathı boyalıdır. Üzerinde ayetinden baş
ka bir kandil resini bulunmaktadır. 

<<Tek katlı basit bir bina olan eski derbend 
binasının önündeki. üçgenvari bahçe-sofasının 
önünde olan çeşme İse halen akmaktadır. (1962 
de. suyu· kesilt). Uzun ~itabesinden :öğrenildiği
ne göre çeşinenı:µ banisi Mahmud il olup, çeş
meyi şimd.iki hali ile H. 1247 (1831)_ de yaptıı:t · 
mıştır. (B.: .. Bostıncıbaşı Derbendı Çeşmesı). 
Ancak esltldeıiberi Bostancıbaşı de~bendinin 
adı geçtiğinE! göre, aynı yerde daha önceleri 
de bir namazgah ile bir çeşmenin bulunduğu
na · muhakkak nazarı ile bakılabilir. Derbend 
çeşmesinde~-· ·insanların ve hayvanların geniş 
ölçüde faydalanması düşünülerek üç yalaklı 
olarak yapılmış, ve hayvanlara mahsus yalak: 
lara tunç luielerden su verilmiştir. Ortadakı 
esas çeşmen'in .hem ayna, hem de kitabe taşı 
olan 2,85 in. i:ıoyunda, 1,58 eninde ve 0,15 m. 

· kalınlığındaki · me~mer levhanın üstünde beyzi 
bir madalyon içinde Sultan Mahmud'un turası 
bulunmaktadır. Bunun altında ise; manzum ki
tab~,Jaşin satfünl~,,~:aJ>lamakt~dır. n._erbend çeş: 
mesı · mimarisi bakımından Mahmud il. devrı 
çeşm'e1eri tipi~e ··Jygun oİ~fkla bera_be~, _men
zil çeşmesi olması bakıJW1idan,. şehir ıçı çeş
melerinden farklı bit karakterdedir.» (Semavi 

. Eyic~)' .... . . 

BOSTANCI :DtRESi •~··;kayışdağı etek
lerinden ~kar,··.İçer~pl{öyiinüı.ı,.dö..ğu kenarın
dan geçerek Bosfaıiiıcfa Marnfaraya dökülür; 

· Onyedinci asır başlarından bu· yana Çamaşırcı
başı Kuloğlu Mustafa Beyin vakıf arazisinden 
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geçtiği için hala kullanılagelen bir adı da Ça
maşırcı Deresidir. (B.: Bostancı Camii); İstan
bul Belediyesinin Anadolu yakasında sınırını 
teşkil eder, ·bu dı=ırenin doğu tarafı, Belediye 
hududu dışında İstanbul Vilayetinin Kartal ka
zası topraklarıdır: biri içerde yeni köprü, ikisi 
sahilde, tiren yolu köprüsü ile tarihi Böstan
cıbaşı köprüsü olmak •üzere üstünde, üç köprü 
vardır (B.: Bosta!lcıbaşı Köprüsü). Yazın suyu 
azalır ise de tam;ımen kuruduğu görülmemiş
tir; sürekli yağmurda kabarır, ve Bostancıbaşı 
köprüsü ile deni;. arasındaki° şon yatağını ça
mur, dal, ağaç, sürüklediği türlü şeyle doldu-
rur; latife midir, ciddi midir ayırd edemedik, 
köylünün anlattı~1 bir fıkradır: 

<<Derenin suyu azaldı mı, batak halindeki 
ağız taaffüne başlar, temizlenmesi için Kadı-. 
köy kaymakamlığına ve Belediyesine baş vu
ruruz: - Dere bize aid değil, Kartala müra
caat edin! derler; bu sefer Kartal Belediye~ine 
gideriz; ayni cevabı alırız: «Dere bizim değil~ 
dir, Kadıköye gidin!» derler. 

«Lodos fırtınaları başladı mı, deniz, dere 
ağzına pırıl pırıl bir kum yığar, bu sefer kum 
çekmek isteriz, harcını yatıracak yer bulama
yız. Kadıköy: «Dere bizimdir» der. Kartal da: 
<<Hayır, dere bizimdir, yatırılacak kum parası
nı bana getir.» der. 

BOSTANCI DERESİ - Ressam Halil Pa
şanın 1319 (1904) resim sergisinde teşhir edil
miş bir tablosu. 

BOSTANCI DERE SOKAĞI - Bostancı 
sokaklarından, 1934 Belediye Şehir Rehberinin 
31 numaralı paftasında Bağdad Caddesi ile 
Bostancı - Merdivenköyü yolu arasında uzanır 
ve Eminali Paşa Sokağı ile birer dört yol ağzı 
yaparak kesişir. Bağdad Caddesi tarafından 

gelinirse, iki araha geçecek genişlikte olup as
falt döşenmişdir. İki kenarında bağçeli villa
lar dizilmişdir; sol kolda Yeni Gelin Sokağı ve 
isimsiz bir sokakia kavuşağı vardır ki yukarda 
adı geçen rehberde gösterilmemişdir. Suadiye 
hat boyunu geçib demir yolunu (tiren yolunu) 
da aşdıkdan sonra yine asfalt yol olarak devam 
eder. Sağ kolda bir bostan vardır; sağ kolda 
Hazan Sokağı ve sol kolda isimsiz bir sokakla 
kavuşağı olup bıınlar da adı geçen rehberde 
gösterilmemiştir; 1934 den sonra açılmış yol-

lar olacaktır. Sokak yine, bağçeleri son derece 
mamur mükellef -villalar arasından geçer. 
(Ağustos 1961) 

Hakkı GÖKTORK 

BOSTANCI · İÇERENKÖY YOLU - Bos
tancı hat boyu ile İçerenköyü arasında uzanır. 
1934 Belediye Şehir Rehberinin 31 numaralı 
paftasında bu yolun bir kısmı gösterilmiş olup 
Süleyman Efendi Sokağı,• Kitapçı Mehmed So
kağı ile kavuşakları vardır. Tayyareci Resmi, 
Gümüşçü, Emin Ali Paşa Sokakları ve Bostan
cı - Merdivenköyii yolu ile birer dört yol ağzı 
yaparak kesişir. Rehber yerine uymamaktadır; 
hat boyundan gelindiğine göre önce Bostancı 
Camii Sokağı He bir dört yol ağzı yapar. Hat
boyu yolundan başlayan ,bu sokak üzerinde 
sağ kolda iki katlı ve eski yapı ahşab bir ev. 
yanında bağçeli bir kahvehane, onun yanınd~ 
bir turşucu dükkanı görülür, tek katlı kagir 
bir evde de bir kc1.dın terzisi vardır. Bostancı 
Camii Sokağını aşdıktan sonra asfalt yol ola-

. rak uzanır;· bu kısmında da, bağçeli evler ara
sında bir radyo 1 amircisi, bir kahvehane, bir 
keresteci görülür. Tayyareci Resmi Sokağı ile 
yaptığı dört yol ağzının sağ köşesinde yeni bir 
kahvehane (Gümüşhane kahvesi), bir kundura 
tamircisi, bir berber, kuyu motorları montajı 
ile meşgtJl bir atölye, bir nalbur ve bu dükkan
ların. az ötesinde semtin futbol sahası vardır· 

' bunlar yolun sağ tarafına sıralanmışdır; solda 
bir lekeci-boyahane, bir inşaat malzemesi, iki 
katlı bir beton e·ıin altında eczahane, bir tuha
fiyeci ve bir P.T.T. şubesi vardır; sesli, canlı 
bir çarşı boyudur; fakat yolun buradan öte de~ 
vamı birden sakinleşir, hattA ıssızlaşır; bağçeli 
eski ve yeni köşkler, villalar arasından geçer, 
uzanır. Sol kolda Körkuyu Sokağı ile bir ka
vuşak yapar. Yeni İstanbul - Ankara asfalt 
şehrahını aşar, ve birden dikleşir, sağa sola 
kavisler çizer; iki yanı parsellenmiş arsalar, 
kırlıklar; arada yenileri beton, eskileri ahsab, 
hepsi bağçeli köşkler göriilür ve böylece lçe
renköyüne ulaşır 

Ankara asfaitını geçip de yamaca tırma
nırken dönüp de arkaya bakılırsa, Marmaraya 
ve Adalara nezareti fevkaladedir, en tatlı renk
leri toplamış bir panoramadır. (Ağustos 1961). 

Hakkı GÖKTÜRK 

BOSTANCI İLK OKULU - Bost~ncıda 
Vükela Caddesinde, Bostancı Cainiinin yanın
dadır, bir kapusu da camiin avlusuna açılır; 
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1914 de Evkaf Nezareti tarafından masrafı 

Kuloğlu akarından karşılanarak Bostancı Ca
mii ile birlikde yapdınlmışdır, önce bir kız 

mektebi olarak açıldı, sonra muhtelit ilk okul 
oldu. 1960-1961 ders yılında beş dershaneli 
idi, çift tedrisat yapılmaktaydı. Bir başöğret
men-müdürün idaresinde 10 öğretmeni ve 786 
öğrencisi vardı. Okul binasına ilave olarak bü
yük bir yemekhane eklenmişdir. Bir ilk okul 
öğrencisini tatmin edecek bir kütübhaneye sa
hib, bir yavru kurt oymağı, yoksul çocuklara 
yardım teşkilatı bulunuyordu, giyimi kuşamı 
ile beraber 40 çocuk himaye ediliyordu, ayni 
ders yılında muallim kadrosunu şu zatlar teş
kil ediyordu: 

Türkan Akkortel, Samia Bor, Meliha Ça
kır, Cevher Ökmen, Sadiye Ökmen, Nahide 
Özyener, Mebrubc Sevin, Nahide Tan, Zeki 
Teoman, Mediha Vardarlı. 

Hakkı GÖKTORK 

BOSTANCI İSKELESİ SOKA(H ~ Büyük 
şehrin meşhur semtlerinden Bostancıda Balık
çı Yunus Sokağı ile vapur iskelesi arasında 

uzanır. İki arabanın geçebileceği genişlik.de, 
kaba taş döşeli bir yoldur. Sokağın sol başında 
şehir otobüslerinin dönemeç aralığı vardır. 

Sağ başda 1 bakkal,! lokanta, 1 gazino vardır, 
ki üstleri beton ycıpı meskenlerdir; daha ileri
de bir toprak yolla gidilir bir kum-kireç depo
su görülür. Bu iskele sokağının sol tarafında 
ı büfe, 1 manav ve 1 balıkcı dükkanı üstünde 
tek kat bir bina görülür; ve burada bir aralık 
sokağın kavuşağı vardır. Bu aralık sokak kavu
şağı geçilince, dallarına balıkçı ağları asılmış 
bir sed görülür ve Deniz Palas Oteli ile gazino
su gelir. Daha ilerde de yolun bitimi, iki yanı 
demir korkulukla Bostancı İskelesi mendire
ğidir, iskele bu mendireğin bitimindedir. 
(Ağustos 1961) 

Hakkı GÖKTORK 

BOSTANCILAR T.ABHANESİ MESCİDİ 
- Hadikatül Cevami'de adı bulunan bu mes
cidin yeri tesbit edilemedi, bilinen eski İstan
bul haritalarında da bulunamadı; Topkapusu 
Sarayı dışında Sarayburnu ile Ahırkapusu ara
sında, sahilde veya sahile çok yakın bir yerde 
küçücük bir mescid olması gerekir. 

Yeniçeri Oc3ğının kaldırılmasından az 
sonra Bostancı o~aklarının da dağılması üze
rine metruk kaldığı, bir müddet sonra da yı
kıldığı tahmin olunabilir; Hadikatül Cedmiin 

verdiği bilgi şudur: «!3anisi Kanuni Sultan Sü
leymandır, Bostancıların hastaları için yapıl
mışdır, mahallesi yokdur». Tam Sarayburnun
da gaayet küçük bir mescid bulunduğu malii
mumuzdur ki, İstanbul Ansiklopedisinin ikinci 
cildinde metin dış1 verdiğimiz Macar ressamı 
D. Ciragy'nin 1895 de yapdığı bu sulu boya tab
loda pek aydın görülmektedir. Bostancılar 

Tabhanesi Mescidi olması, ve o tarihden sonra 
yıkıldığı çok muhtemeldir. 

BOSTANCI ~ENZİLİ - Ok meydanında 
Kemankeş pehlivanlar menzillerinden; yeri ve 
kimin tarafından, ne zaman tesis edildiği tes
bit edilemedi. 

BOSTANCI -MERDİVEN KÖYÜ YOLU -
Anadolu yakasının uzun yollarından biridir; 
Bostancıyı, Suadiye ve Erenköyünden geçerek 
Merdivenköyüne Dağlar; 1934 Belediye Şehir 
Rehberinin 31 numaralı paftasına göre Merdi
venköyünün içinde Merdivenköyü Çeşme So
kağının bir devamı oiarak başlar; Bostancıya 
doğru yüründüğürı.e göre sağ kolda Kayışdağı 
Caddesi, İmam Ramiz Sokağı, Ethem Efendi 
Sokağı, Erenköy istasyon Sokağı, Kaptan Arif 
Sokağı, Bostancı Dere Sokağı, Taşlı Çeşme So
kağı, Vükela Carldesi, Bostancı - İçerenköyü 
Yolu, ve sol kolda Yelkenli Değirmen Sokağı, 
İçerenköy- Üsküdar Yolu, Hoş Sokak, Tüccar
başı Sokağı, Erenköy - Bağlarbaşı Yolu, Şakacı 
Sokağı, Kaya Sultan Sokağı, Kör Kuyu'Sok~ğı, 
ve her iki kolda müteaddid isimsiz sokaklarla 
kavuşakları vardır. İsimsiz sokaklardan bir kıs
mına levhaları konmuş, 1934 den bu yana yeni 
bazı sokaklar da açılmışdır; ki hepsi kendi 
isimlerinde kaydedileceklerdir. 

Bostancı - Merdivenköy Yolu, uzun güzer
gahı boyunca iki kenarının manzarası çok de
ğişikdir; yer yer çarşı boyu olur, dar gelirli 
aile meskenleri; eski ahşab kibar köşkleri, za 
manımız zenginlerinin mükellef villaları, kaşa
neleri arasından eeçer. 

Eski ahşab lcöşklerden bAzıları şunlardır: 
Cemile Sultan köşkü, (Büyük Musiki üstadı 
Mesud Cemil Tel'in köşkü, 1954 de yandı); Ça
dırlı Köşk; Zihni Paşa Köşkleri (Biri askeri 
prevantoriyom, biri yandı);- Kabasakal Meh
med Paşa KôşkU; Beytülmalcı Hüsnü Bey Köş
kü. Bu semtde dc,laşır iken Erol Muslu ismin
de bir genç ile tanışdık, semtin tA.rihi topoğ
rafyası ile me§gul imiş, muhtac olduğumuz gü-
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zel eserlerden_ birini tahakkuk ettirmesini di
le:ı;iz. (Eyl111 1961J, 

Hakkı GÖKTÜRK 

BOSTANCI MOTORU - Denizcilik Ban
kasının Liman İşletmesi teknelerinden; 191 
tonluk bir deniz motoru olup, yalnız motor ak
samı Almanyadan getirtilmiş, teknesi vesair 
bütün teferruatı, eşi olan Caddebostanı isimli 
motorla beraber 1955 senesinde İstinye tez
gahlarında yapılmışdır; 258 yolcu taşır, süra
ti 9 mil olup, eşi Caddebostanı ile beraber De
nizcilik Bankasının değei'li makinistlerinden 
Selim Yoludüz tarafından denize indirilmiş
lerdir; Bostancı motorunun kaptanı, makinist, 
makinist yardımcısı ve tayfa mürettebatı· 12 
kişi olup, 1961 de süvarileri Temel Mete ve 
Ali Cebeci kaptanlar, makinisti de Mehıned 
Bostancı Usta idi. 

BOOST~NCJ OĞLAN VAK'A.Si (Sarayi 
Hümayunda) - Haremi Hümayunun muhafız
ları ve hizmetkarları olan zenci hadımların ka
dına karşı duydukları .hazin arzft ve erkeklere, 
bilhassa şehbaz gençlere karşı besledikleri kin 
ile bir masum gencin idamına sebeb oldukları 
bir dramdır. 

Hicri: 1102, miladi 1691 senesinin yaz mev
simi idi. İkinci Sultan Ahmed yeni cülus etmiş
ti. 

Topkapı Sarayında Haremi Hümayundaki 
cariyeler ve saraylı kadınlarla zenci hadım ağa
lar arasında bazı aşk maceraları ve el ile du
dak oyunları gittıkçe göze batan bir şekil alı
yordu. İkinci Ahmed, haremdeki hadımların 
«nöbetçi namile içeride kaldıklcl!ı sırada yap
tıkları fezahatleri» daha şehzadeliği zamanın
da iken işitmişti. Padişah olur. olmaz: 

- Hizmeti olmıyan arap içeri girmesin ve 
nöbetçi olan da gece haremde kalmasın! 

Diye şiddetli bir emir verdi. Hem harem
deki cariyelerle saraylılar, hem de hadımlar 
bu emirden fevka}ade müteessir oldular. Saray 
hadımları, böyle bir emrin verilmesini hareine 
giremedikleri için kendilerini kıskanan Birun 
halkının tezviratırıa hamlederek onlardan in
tikam almak için cariyeler ve saraylılarla bera
ber şöyle bir vak'a tertip ettiler: 

Haremdeki kadınlar bir gece odalarından: 
«Duvarın üstünde koca var! .. » Yahut «damın 
üstünde koca gördük!» diye bağrışmağa başlı
yacaklardı. Harem ıstılahında «koca gördük!..» 
demek «erkek gördük!» demekti. Haremi Hü
mayun duvarının yanında Enderunun zülüflü 
ağalarının koğuşl&ri vardı. Kadınlar bağrışın

ca haremağaları bu koğuşlara: «Vay! Duvara 
siz mi çıkarsınız!» diye hücum edecekler ve sa
rayın içinde bir gürültü, rezalet çıkaracaklardı. 

Cariyelerle zencilerin hazırladıkları bu 
intikam planı derhal tatbik edildi Şevval ayı
nın on dokuzuncu· pazar gecesi (16 temmuz) ha
remi hümayun kadınları ince ve çıngıraklı ses~ 
}erile: 

- Duvarın üstünde koca var!.,. Duvarın 
üstünde koca var! ... diye feryada başladılar. 

Bu çığlıklar üzerine bütün saray ayaklan
mıştı. Haremağaları zaten hazırdı. Kimi yalın 
kılıç, kiminin elinde hançer ve pala, bir kara 
bulut gibi Enderun gilmanları koğuşlarına, bil
hassa Hasoda semtine doğru koşmağa başladı
lar. 

Meş'um bir tesadüf: Hasoda koğuşunda 

gece nöbeti tutan bostancı neferlerinde bir ta
ze ve şehbaz oğlan, bu sıcak yaz gecesinde canı 
meyva istemiş, küçük bir erik ağacına çıkmış, 
yemiş topluyordu. Zenciler hemen biçare de
likanlının üstüne atıldılar. Kollarından, ayak
larından yakaladılar, ağaçtan indirdiler, sürük-

Bostancı Motonı 

(Keılm : Behçet Cantok-) 
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lemeğe başladılar. Erkeğe karşı sönmez bütün 
düşmanlığı ile zavallı delikanltyı: 

- Hareme girmek isteyen hain işte budur! 
Diye itham ettiler. Genç bostancı, sille ve 

yumruk ve tekme altında ezilerek kızlar ağa
sının huzuruna çıkarıldı. Delikanlı baygın ve 
bitkin bir halde çırpınıyor, avazı çıktığı kadar 
istimdat ediyordu. Fakat yalın kılıç cehennem 
zebanilerine kim müdahale edebilirdi. Bütün 
saray halkı ayağa kalkmış ve vak'a yerine bi
rikmişti. 

Bu vak'ayı anlatan müverrih Fındıklılı 

Mehmed Ağa da o zamanlar Hasoda gilmanla. 
rından idi. Dostu dülbent gulami Çerkes Os
man Ağayı odasına davet · etmiş, kahve içiyor
lardı. Feryad ve figan üzerine onlar da kahve
lerini bırakıp bahçeye koşmuşlardı. l{ızlarağası 
doğruyu sever, insaflı, dindar ~ir adamdı; zen
etleri dinledi, m~sum olduğunu söyliyen deli-

kanlıyı dinledi, vak'ayı yerinde tetkik etmek 
üzere bahçeye indi: 

Bahçede bir bostancının çıktığı erik ağa
cına baktı, bir de harem duvarına ... Evvela a
ğaç, duvardan 10 • 12 zira uzakta idi. İnsan kuş 
olmalıydı ki bu ağacın üstünden d~yara atlı

yabilsin! Sonra, duvarın yüksekliği ağacın ir
tifaından belki iki buçuk misli fazla• idi. <<Ne 
mijmkiin çıkıp inmek, bin pare olması muhak
kak idi». fakat Kızlar ağası · ağzını açamadı. O 
da bir hadım ve zenci idi; cinsiyet gayretile 
haremağalarının haremi hümayuna girmek is
tiyen bir bostancı neferini yakaladıklarını pa
dişaha arzetti. İkinci Ahmed, vak'ayı işitir işit
mez bir gazab ateşi kesildi. 

Ertesi gün pazardı. Bostancı başı Süleyman 
Ağa sabahleyin erkenden padişahın yanına çık
tı. Zencilerin intikam kasti ile bir masum de
likanlıyı ölüme doğru sürüklediklerini söyli
yerek, padişaha, bostancıların namusu ile oy
nanılmasınr protesto etti: 

- Padişahım biz bu namı kabul itmeyiz, 
cümle neferlerime kefilim, buyurun padişa
hım, ağaç ile duvar arası ne kadar uzaktır gör, 
eğer bu ağaçtan haremi hümayuna girmenin 
imkanı var ise, ibret için beni ve cümle nefer

lerimi katliam et! ... 
dedi. 

Bostancı başı Sü
leyman Ağa coşmuş
tu. Genç bostancının 
haksız yere mahvol
ması onu çok mütees
sir etmişti. Sözlerini 
İkinci Ahmedin yüzü
ne bağıra bağıra söy
lemişti. Padişah belki 
sözlerini· haklı bulur, 
zavallı gencin bir en
trikaya kurban gitme
sine müsaade etmez
di. 

Zenci hadımların kurbanı Bostancı neferi 
(Resim: Sabiha Bozcalı) 

İkinci Ahmed Bos
tancıbaşıyı dinledi. 
Fakat vak'ayı bizzat 
tetkik etmek büyük
lüğünü gösteremedi. 
Zavallı delikanlının 
Babıhümayun önün
de boynu vuruldu. O
nun masum_ kanı ev-



ANSİKLOPEDİSİ - 3005 - BOSTANCI TÜRKÜSÜ 

vela haremdeki zencilerin ve cariyelerin, son
ra İkinci Ahmedin boynuna yazıldı. Hare
mi hümayun duvarı civarında ne kadar ?-ğaç 
var ise kökünden kestirildi. Hadımlara da es-. . 
kisi gibi haremi hümayuna girip çıkmak için 
izin verildi. 

Bir masumun kanı karşılığ~ gülüne oynaş
lara yeni fırsat yolu açıldı. 

BOSTANCIOĞLU .:_ Onaltıncı asırda ya
şamış ve güzelliği. ile meşhur olmuş bir deli
kanlı; asrın büyük şairlerinden Taşlıca:lı Yah
ya Bey bu nevcivanı şu mısralarla medhediyor: 

Biri Bostancıoğlu servi dilcil 
Akar kaddine g6nlüm nitekim su 
Eger (?) aşıklann buldukca her gih 
Yalunuz seyr (derken gibi ol mı\h 

Bibl.: Taşlıcalı Yahya, Şehrengizi İstanbul. 

BOSTANCIOĞLU - Geçen asır sonların
da, 1890 - 1895 arasında Hançerli Bostanı iş

ler bir arnavudun güzellikde yekta oğlu idi, 
babasının yanında hırpani · kıyafet ile yalın a
yak yanaşnıaklık yapar, bazı akşamlar bostan-

. da kurulan işret meclislerinde sakilik eder, 
kendisi de bir iki tek çakar, bışkın meşreb şeh
baz olub hanımdan, yosmadan, ve paşadan, 

beyden, ve ayak takımı kalenderlerden aşıkla
rı kakülü tellerinden fazla, bir hayu htiy füe-• 
mi içinde ve haleti vahşetde bir eyyam şöh
reti sürdü gitti. Zan ederim ki o revnaklı çağ
larında Eğrikapu sandığında tulumbacılık da 
yapmışdı. Duru beyaz ten üzerine kara kaşlı, 
kara gözlü resim gibi gençdi; bir bayram günü 
idi, şöhreti vata0tmız Üsküdara kadar yayıl
mış Bostancıoğlunu görmeğe Aşık Razi ile 
Hançerli Bostana gittik; fakat önce Defterdar 
İskelesinde Kahya İsmailin kahvehanesine uğ
radık, oradan Kahyanın evladı manevisi ve İs
tanbul hanımlarının takdığı lakabla «Kayıkçı 
Güzeli» diye meşhur tulumbacı ve namlı ma
nici, semaici Çiroz Ali ile tesadüfen yine o kah
vehanede rastladığımız Destancı Behçeti de al
dık, dört kişi olduk. Hançerli Bostanda bir 
meclis kurduk; Aşık Razi ile Destancı Behçet 
içerler, Çiroz Ali içkiyi tadar, bu günahkar ise 
ağzına katrasını koymamışdır, ama içki alem
lerine iştirakinde yaranına siklet vermez. Bos
tancıoğlunu da ıneclisimize saki olarak peyle
dik. Dünkü gün gibi hayalhanemdedir, başın
da kara kakül üstünde al fes, sırtında beyaz 
zemin üzerine al çiçekli basma mintan, süt ma
visi ve işlemeleri siyah şeridden arnavud ke-

simi bayramlık c;uha cebkeni, şalvarı, yalın 

ayak, kollar sıvalı, hizmetimizde pervane gibi 
döndü, arada bir: <<More muhabbete! .. » diye 
çakdı. Dördümüz<le de hüner var, şu Bostancı
oğlunun medhi 4ıanında bir şeyler yadigar ide
lim dedik, işte şu dört kıt'a o bayram gününün 
hatırasıdır: 

Aşık Rizi -

Çiroz ·AII -

Visıf-

D. Behcet -

Şu Bostancıoğlu tıizeden taze 
İnce narin boyu tam üç endaze 
Hançerli Bostanda o mlsll melek 
Yalın ayağına gel düş nlyaze 

Şu Bostancıoğlu tazeden taze 
Elde mısır püsldililnden yelpıize 

Kavun karpuz behinedlr sultanım 
. Kasdlmiz takarrilb o mesti naze 

Şu Bostancıoğlu tazeden taze 
Hünkar g6rmüş g6nül vermiş şehbize 
Kanarya kafesde dallarda bülbül 
Reşk lder andaki billend ivaze 

Şu Bostancıoğliı tazeden taze 
Satar kendisini bin kantar nize 
Hele duman duman hattı gellcek 
Nakdi canın ver o hümı\ pervıize 

O zamanlar yaran arasında söylenmişdi, 
gidip tahkik etmedim, İstanbula Debreibala 
eşrafından gaayet zengin bir arnavud beyi.gel
miş, kendisini İstı-ınbulda gezdirirlerken Han
çerli Bostana da götürmüşler, Bostancıoğlu o 
zengin beyin sofrasında da. sakilik etmiş, fa
kat zengin Debreli «şahin yuvasında gerekir .. » 
diyerek babası ile beraber Bostancıoğlunu 'ya
nına almış, Arnavudluğa, götürmüşdür dedi-

· ıerdi. 
Vasıf Hiç 

BOSTANCI SAHİLİ-'--1319 (Miladi 1903) 
resim sergisinde teşhir edilmiş Halil Paşanın 
ve Ahmed Münib Beyin tabloları; kimlerin e
linde, koleksiyonundadır, tesbit edilemedi. Ha
lil Paşa ayrıi ismi taşıyan diğer· bir tablosunu 
da Üçüncü Galat.asar ayı R~sim ve Heykel Ser
gisinde teşhir etmişdir. 

BOSTANCI 'fÜRKÜSÜ - Sadi Yaver A
taman'ın «Esnaf Türküleri» adlı eserinde rast
landı; bir notanın yanında bostancı güzeli şa
.nında bir kıt'a ile notanın taallftk ettiği türkü
nün güftesi neşrPdilmişdir; kıt'a şudur: 

Bostancı güzeli alır eleği 

Tıize kavun· diye satar keleği 
Toprakdan bereket Hak'dan dilefl 
Hıyann fiAtı çıksın balıAya 
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~Taze kavun» tabiri garibdir, kavun kar
puz hiç bir vakit taze sıfatı ile satılmaz. Tür
künün güftesi de şudur: 

Ey bostancı bir bostiıii ver 
Hastam var amman amman 
Hastam da değil 

Adalarda Modalarda dostum var 
Oç düşmanı. aman da öldürmeye 
Kasdım var amman amman 
Bağdad Basra çöllerinde 
Şan verir gezer 
Yaftası boynunda 
Sallanır gezer 

Ey bağçıvan bağın bağçen 
Var mıdır amman amman. 
Bağçendeki ayva mıdır nar mıdır 
Bu güzellik sülfilende 
Var mıdır amman amman 
Bağc:lad Basra çöllerinde 
Şan verir gezer 
Yaftası boynunda 
Sallanır gezer 

Bu türküde dikkati çeken nekaratıdır, 

« Yaftası boynunda sallanır gezer» sözü, göz 
önüne bir mahkumun, hatta bir maslftbun ha
yalini getiriyor. Unutmamalıdır ki kadim Os
manlı teşkilatında celladlar Bostancılar Ocağı 
neferleri arasından ayrılmışlardır. 

Bostancı Türküsü 
(Sadi Yiver Ataınan'dan) 

BOSTAN HAMAMA, HASEKİ BOSTAN 
HAMAMI - On altıncı asırda, Kanuni Sultan 
Süleymanın en makbul hasekisi Hurrem Sul
tan adına yaptırdığı hayır eserleri arasında (bir 
cami, bir imaret, bir bimarhane, bir medrese 
ve bir sibyan mektebi) eski Avrat Pazarında 
(B.: Avrat Pazarı) büyük bir çifte hamamdır; 
İstanbulu tezyin eden bu külliye, dolayısı ile 
bu hamam Koca Mimar Sinan Ağanın eseridir; 
Haseki Bostan Hamamı, İstanbulun çifte çarşı 
haınınaları arasında, kadınlar hamamının er
kekler hamamından daha büyük olması ile bir 
istisna teşkil eder. 

Bu satırların yazıldığı 1962 yılında, Cena
bı Hak yıkıcı kem gözden saklasın, pek müm
taz bir İstanbul hemşehrisi olan sahibi Kadri 
Tezcan ile kardeşi Ahmed Tezcan tarafından 
işletilmekte idi. (B.: Tezcan, Kadri; Tezcan, 
Ahmed). 

1934 Belediye Şehir Rehberinin 10 numa
ralı paftasına göre Şehremini Nahiyesinin Nev
bahar Mahallesi sınırı içinde Hekimoğlu· Ali 
Paşa Caddesi üzerindedir, 6 kapiıntimarasını 
taşır. 

Haseki Bostan Hamamının öğrenebildiği
miz son sahiblerinden biri İğneadalı Haydar 

+ 
ı Fi 

Beydir, bu zat her ne se
bebden ise uzun zaman ·bu 

· güzel çifte hamamı işletme
miş, kapalı tutmuşdur; semt 
halkının teşviki üzerine 
semtin sevilmiş simaların
dan ve asıl mesleği saraçlık 
ve bilhassa çantacılık olan 
Kadri Tezcan 1929 - 1930 
arasında bu hamamı Hay
dar Beyden kira ile tutmuş 
ve hayli emek sarfederek 
tertemiz bir çarşı hamamı 
olarak işletmeye başlamış, 

on sene kadar müstecir kal
dıkdan sonra 1940 yılında 
satın almış ve mülkün sahi
bi olmuşdur. 

Bir yan kapudan ve 
dar uzun bir koridordan ge
çilerek girilen kadınlar ha
mamının camekan kısmı 
dört köşe_ planlı ve gaayet 
büyük olup, camlı ahşab so
yunma bölmeleri yapılma-
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ınış, Tµrk hamamı camekanının hakiki ve asil 
simasını muhafaza etmektedir. Dışarıya ve ha
rareye açılan iki kapu önü hariç, fırdolayı pey
kedir; dışardan gelindiğine göre sol duvarda
ki üç pencere ile aydmlatılmışdır. 16 ahşab sü
tun ve bunların arasına atılmış küçük ahşab 
kemerlerden mürekkeb 8 köşeli bir kasnak üs
tünde bulunan ahşab fener camsızdır, bu bü
yük fenerin damı kiremit örtülüdür. 

Zemini mermer döşeli bu alan gibi came
kandan soğukluğa geçilir .. 

· Soğukluk, plan. ~ krokide aydın görülür, 
klasik Türk hamam yapısının., bir kare içinde
ki dört-halvet ve•-döh. sôfalık. hara.re sahasın
dan adeta çalınarak konmuşdur; şöyle ki, ha- -
rareye dahil giriş sofası tamamen, ve sol hal
vetin de büyük bir kısmı·soğukluğa alınmışdıt; 
orta boşluk bir küçük kubbe ile örtülm_üş, sol
da bir sed üstüne de bir kurna konmuşdur ki _ . 
bu sed bir beşik tonos ile kapanmışdır; bu ta
raf da bir geçidle ayak yoluna gidilir. Soğuklu-
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ğun sağ tarafında dar ve tek kurnalı bir de so
ğuk halvet vardır, kadimden beri bu halvete 
<<Evliya kurnası» adı verile gelmişdir. 

İstaribul kadmları arasında asırlardanberi 
dolaşan bir inana -göre, kısmeti çıkmıyan kız
lar, bu kurnada yıkanır, abdest alır ve bir adak 
mumu bırakırsa, tezine kısmeti çıkar, kocaya 
varırmış. 

Hara.re, bir büyük kubbe altındaki sekiz kö
şeli gaayet büyük bir göbek taşının etrafında 
üç sofa ve dört halvetden mürekkebdir;_ yalnız 
yukarda da kaydettiğimiz gibi, içeri girilince 
hemen soldaki halvetin büyük bir kısmı soğuk
luğa alınmış olup, hara.re de, bir halvet yerine 
daracık bir boşluk kalııiış, buraya da küçük bir 
kubbe altında bir kurna konmuşdur; ki bu tek 
kurnalı halvet J.{alıntısı da kadimdenberi «Şef
tali Kurnası» adını taşır. Burada, çıplak vücu
dunu yabancılara göstermekten utanan f evka
lade mahcup kızlar yıkanırmiş. 

Bir halk rivayetine göre, Sultan Süleyman 
ile Hurrem Hasekinin kızları Mih

,J, rimalı Sultan bir doğuş özrü olarak 
,. tek memeli imiş; daima yalnız yı

kanırmış, anasının yapdırtdığı bu 
büyük hamamda Şeftali Kurnası 

denilen bu küçücük dar halvet onun 
için yapılmış. 

Diğer üç halvet ikişer kurnalı
dır; fakat bu halvetler o kadar ge
nişdir ki rahat rahat ikişer kurna, 
daha ilave edilebilir; sofalar da üçer 
kurnalı olup Haseki Bostan - Hama
mııiın kadınlar kısmı, soğukl~k da 
dahil cem'an· 18 kurnadır. 

Erkekler hamamına, Hekimoğ
lu Ali Paşa Caddesi üzerindeki ka
pusundan uzunca bir koridordan 
girilir, bu koridorun iki tarafında, 
asıl hamam binasına en eski 50 - 60 
yıl kadar önce ilave. edilmiş iki ah
şab soyunma odası vardır._ Koridor
dan camlı bir kapu -ile camekana 
girilir. 

Camekan kareye yakın müsta
til planlıdır; aslında ortası fenerli 
bir kubbe ile kapatılmış olması "ğe. 
rekir; zamanımızda, orta kısmı bey. 

- =--=--•,-V--=--
2i kubbeli" bir ahşab tavanla örtül
müş bulunuyordu, ki dışardan da 
kiremit döşeli bir abşab çatı çekil-Haseki Bostan Hamamı 

(Kroki• PIAıı: Hüsnü) mişdi. 
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Sağda, camlı ahşab bölmelerle soyunma 
locaları yapılmışdır; solda hamamcı tezgahı ve 
onun yanında tek başlayıp sonra sağa sola· iki 
taraflı çift merdiven olan ahşab bir merdivenle 
üst kat soyunma yerlerine çıkılır ki bu merdi
ven jleo üst kat ahşab soyµnma yerlerinin de 
hamama sonradan ilave edildiği aşikardır. Sol
da dibde kafes bulunmaktadır; sağ dibde de bir 
çeşme vardır, çeşme yanından bir taş merdi
venle dar külhan avlusuna çıkılır, bu avludan 
da hamamın üstüne, kubbelere çıkmak içbi bir 
yol vardır. 

Müstatil planlı soğukluk biri orta, biri kü
çük iki kubbe ile örtülmüşdür; iki kemere ve 
iki duvara oturtulmuş orta büyüklükdeki kub
benin altı mermer döşel bir taşlıkdır, sol dib
de yine mermer bir sed vardır, dellaklerin, ha
zan müşterilerin tatlı serinlikde uzanıb dinlen
me yeridir diyebiliriz; sağda küçi,ik kubbe al
tında tek kurnalı bir soğuk halvet, onun ya
nında yine tek kurnalı bir temizlenme höcresi 
vardır, bu höcrenin yanından kıvrık bir kori
dorun sonuna da bir duş yeri yapılmışdır. Yi
ne sağda uzun ve dar bir koridor ile iki göz 
ayakyoluna gidilir. 

Asıl hamam kısmı tamamen klasik · Türk 
hamamı planlıdır; tam bir kare içine dört kö
~eye dört halvet ve halvetler arasına da birer 
sofa yerleşdirilmişdir; yalnız, kapudan girildi
ğine göre karşı sağ köşedeki halvetin, kapusu 
örülerek ibtal edilmiş olduğu görülür. Aslında 
ise, bir halvet varmış gibi görülen duvarların 
arasında hiç bir şey yokdur; hamamın üstüne 
çıkıldığı zaman açık görülür. 

Tamamen halk muhayyilesi mahslllü bir 
rivayete göre guya bir padişah tebdili kıyafetle 
gelip bu halvetde yıkanır iken kendisini yıka
yan dellake her hangi bir sebeble gazab etmiş 
ve hemen orada başını vurdurmuş, sonra da 
halveti battal ettirmiş. 

Biz, aslında burada bir halvetin mevcud 
olduğu kanaatindeyiz; zira, Mimar Sinan gibi 
bit sanatkarın böyle bir güzel yapmın planını 
üç halvet ile asla güdük bırakmazdı; arazi en
geli de asrn. varid değildir, büyük bir masrafla 
yapılan Hürrem Sultan hayratında, hamamın 
bir halvetlik yerinin hem tesviyesi, hem de tes
viye ni.asr-afı, iş ve para olarak düşünülecek 
Şeyler değildir. Bu halvet; tesbit edemediğimiz 
bir tarihde her hangi bir sebeble evvela ibtal 
edilmiş, sonra da iki arka duvarı, ve üstünü ör-

ten küçük kubbe büsbütün kaldırılmışdır: Ha
len Haseki Bostan . Hamamınih erkekler kısmı 
üç. halvet ve üç sofalıdır: Kapuiian ·girildiğine 
göre karşı sol köşedeki sıcak halvet, kapimun 
iki kenarındak!ler de mütedil halvet}er,dir; sı
cak halvetde 2, sağqaki muteı:lil halvetde 3, sol
daki halvetde 2, üç sofad~ da,2 şer :kurna var
dır; kapunun yanınd,a da telt_ kwr.rıalı l)ir sofa
cık yapılmışdır, böylece bütün .haµıam 14 kur-
nadır. · · · · · · · · · · 

. .._:' ~:.,.- -'.. ' 

Kapunun tain · ,karşısındakt:sof:anın_ ·. o.rta
sındaki kurnaya kadjmden be:ri:'~:ttünkarJ{ur
nası» denile gelir; 1940 yıl!na, kadar bu kur
nanın etrafı zarif. bir_ demir parmaklık ile çev
rilmiş bulunuyordu; rivayete göre İkinci Sultan 
Selim .. bir güıı tebdil· gezerken. anasının adına 
yapılmış bu hamama girerı;ık bu. kurnada yı
kanmış, o günden sonra kurnanın etrafı bir de
mir parmaklık n~ çevrilerek artık:bu,.kurnaya 
müşteri alınmamışdır. , Bütün . hamamlarımız 
gibi Haseki Bostan Hamam~~ında sekiz kö
şeli göbek taşı üstü bir büyük kubbe ve üç hal-

. veti de birer küçük kubbe ile örtülriıüşdür. 
Hamamın erkekler kısmında 1962 şubatın

da 1 külhancı, 3 natır, 2 dellak (yeni tabiri ile 
yıkayıcı), 1 yanaşma ve 1 kafesci ·kt cem'an 8 
uşak çalışıyotdu. 

Semtin bu hamam üzerine hatıralarından 
biri, 1910 yılına kadar, İkinci Abdülhamidin 
son devri ile Meşrutiyetin ilk yıllarında bir şer
betçi Rüstem Ağadır. İstanbulda en leziz de
mirhindi şerbetini bu adam yaparmış ve şer-be
tini de ~.u Bostan Hailiamınıir kapusunda · sa
tarmış, Istanbulun her tarafından demirhindi 
içmeğe bu hamama gelinirmiş. ·Ze'ngin fakir, 

· hamama ·girenlerin yıkanıp çıkdıktan sonra 
~üst~m Ağadan .bir ba_rdak şerbet .içmesi bir 
adet ımiş. 

BOSTAN HAMAMI SOKAĞİ - Fatih 
Kaymakamlığının Fener Nahiyesine ~ağlı. Ha
raccı Kara Mehmet Mahallesi sokaklarından
dır ki bu mahalle Cibali ile Unkapanı ~rasıncı 
düşer; Üsküblü Caddesi ile Yeşiltulumba Soka
ğ~ a~asında uzanır; bir araba geçebilecek ge
_nışlıkde, kaba taş döşeli, sağa sola kıvrıntılı bir 
sokakdir. Üzerinde bulunan 14 meskenin onu 
a?şab olup dükkanlarında 17 kunduracı, 3 çi
m, mozayik ve künk imalathanesi, 3 · mermer 
kesme taş atölyesi, 1 mermerci, 1 bakkal var
dır; kapu numaraları 1 - 31 ve 2 - 50 dir· üs
küblü tarafında sokak çok daralır, burad~ sol 
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köşede Hacı Ferhad Camii, sağ köşede de sa
bun imalathanesi ve yanında umumi ayak yolu 
vardır. (Temmuz 1961). 

, Hakkı GÖKTORK 

BOSTAN HAMAMI, ÜSKÜBLÜ BOSTAN 
HAMAMI - Unkapanı ile Cibali arasında, Ha
raccı Kara Mehmed Mahallesinde kendi adını 
taşıyan sokakdadır, ki bu hamamın bulunduğu 
semte, eskiden, civarındaki Üsküblü Mescidine 
atfen Üsküblü, bu hamama da Üsküblü Bostan 
Hamamı denilirdi; hamam «Bostan» admı da 
hemen yanı başında~i «Haraccı Bostanı» nda.ı:ı 
almışdı. (B.: Bostan Hamamı, Haseki Bostan 
Hamamı); Cibali İskelesi de yakın olduğu için 
Cibali Bostan Hamamı da denilirdi. 

Bir tek hamamdı; Meşrfttiyetin ilk yılla
rındaki büyük Cibali yangınında yanmış, t~mir 
edilip ihyasına imkan bulunamamış, çok harab 
olan camekan kısmı yıkılmış, asıl hamam kıs
mı da bi rsabun fabrikasına çevrilmişdir; 1946 
da sabunhane idi. 

BOSTAN İÇERİSİ SOKAĞI - Beyoğlu 
merkez nahiyesinin Tomtom Mahallesi sokak
larından; 1934 Belediye Şehir Rehberinin 14 
numaralı paftasına göre Boğazkesen Caddesi 
ile Bostaniçi Çeşme çıkmazı ve Kıvrıntılı Sokak 
arasında uzanır; Cicim Çıkmazı ve Karabaş De
re Sokağı ile birer kavuşağı vardır; bir araba 
geçebilecek genişlikde; kaba taş· döşeli, Boğaz
kesen Caddesinden oldukça dik meyille iner. 
İki kenarındaki beton evler hali vakti yerinde 
aile meskenleri görülür; bir terceme bürosu, 
bir tamirhane, bir bakkal vardır; kapu numara
ları 1 - 13 ve 2 - 10 dur. (Temmuz 1961-. • 

Hakkı GÖKTORK 

BOSTAİÇİ CAMİİ SOKAĞI - Beyoğlu 
Kaymakamlığı merkez nahiyesinin Tomtom 
Mahallesi -sokaklarındandır; Boğazkesen Cad
desi ile Cicim Çıkmazı arasında uzanır ve bu 
çıkmaza dikey olarak kavuşur; · 1934 Belediye 
Şehir Rehberinin 14 numaralı paftasında, cad
de tarafından gelindiğine göre sol kolda kısa 
bir aralık sokak gösterilmişdir, yerinde böyle 
bir sokak yokdur; yerinde de Bostaniçi Çeşme 
Çıkmazının levhası bu Cicim Çıkmazına asıl

mışdır. Pek çok misali vardır, İstanbul sokak
larına levhaları asıldıkdan sonra sihhatini kon
trol için rehberle dolaşılıp tedkik ve teftiş edil
mediği anlaşılıyor. 

Boğazkesen Caddesinden gelindiğine gö-

re, iki araba geçebilecek genişlikde, kaba taş 
döşeli ve odlukça dik meyilli bir sokakdır, so
kağa adını veren Bostaniçi Mescidi tam karşı
ya gelir. 

Cadde kavuşağının sağ köşesinde üç katlı 
kagir bir ev, ve bu evin altında kapusu cadde
ye açılır bir mahallebici dükkanı vardır; sol kö
şede de altında bir bakkal dükkanı olan iki 
katlı kagir bir ev vardır. Bostaniçi Camii Soka
ğı içinde sağda bir marangoz ve. bir elektrikçi 
dükkanı, Cicim Çıkmazı ile olan kavuşağında
ki küçücük ahşab evler eski İstanbuldan kal
mış bir köşedir, Güliver'in. cüceler memleke
tindeki seyyahatını hatırlatır. Mesela orta boy
lu bir kimse elini uzatınca, Bostaniçi Mescidi
nin imam meşrfttasının dltm saçağını tutabilir. 
(Temmuz 1961-. 

Hakkı GÖKTORK 

BOSTAN İÇİ ÇEŞME ÇIKMAZI - Beyoğ
lu merkez nahiyesinin Tomtom Mahallesi so
kaklarından, Bostaniçerisi Sokağı üzerindedir, 
levhası yanlışlıkla yine o civarda, 1934 Beledi
ye Şehir Rehberinde gösterilmiş başka bir çık
maz üzerine asılmışdır; bu çıkma~a nisbetle 
fevkaani bir mescid olan Bostaniçi Mescidinin 
alt avlu kapusu bu çıkmaz üzerindedir, Çıkma
za adını veren çeşme de, çıkmazın sağ başında, 
mescidin sağ duvarı boyunca uzanan kagir bir 
sedin içindedir; kitabesiz, mermer cebheli bir 
akar çeşmedir, teknesi sokak seviyesinden aşa
ğı, çukurdadır. Üzerinde bir sıra eski ahşablar 
U:zanmış olan bu sokağın kayde değer başka bir 
husftsiyeti yokdur. (Şubat 1962). 

BOSTANİÇİ MESCİDİ - Hadikatül Ce
vami Tophane mescid ve camileri arasında 

kaydediyor, «Banisi Sefer Kethüdadır, Tersa
ne kethüdası olmuşdur, Küçükpiyalede kendi 
yaptırdığı mektebin avlusunda medfundur, bu 
mescidin mahallesi vardır» diyor. 1934 Bele
diye Şehir Rehberinin 14 numaralı paftasına 
göre Beyoğlu merkez nahiyesinin Tomtom 
Mahallesi sınırları içindedir, «U» §eklinde bir 
adacığı doldurur. Bostaniçi Çeşme Çıkmazı, 

Bostaniçerisi Sokağı ve Cicim Çıkmazı ile çev
rilmişdir, mescidin tam karşısına gelen ve gaa
yet kısa, 50 · 60 adımlık Bostaniçi Camii Soka
ğı ile de Boğazkesen Caddesine bağlamr. 

Dört taş duvar üstüne kiremitli çatı ile ör
tülmüş müstatil planlı mescidin mih!ab duvarı 
Bostaniçerisi Sokağındadır; Cicim Çıkmazına 
nazaran çok çukurda kalmış bir arsaya yüksek 



ANsiKLÖPEDİSt ~ 3ô11 - BOSTANİÇİ MESCİDİ 

bir bodrum üstüne inşa edilmişdir, öyle ki, Ci
cim Sokağından son cemaat yeri önünde bulu
nan bir taş sundurmaya · düz ayak girildiği hal
de bu sundurmadan mescidin avlusuna on beş 
basamak kadar taş merdivenle inilir, ve bu ~v
ludan da Bostaniçi Çeşme Çıkmazına yine düz 
ayak çıkılır. : 

Mescide Cicim Çıkmazındaki kapudan gi
. rilmiğine göre, sağda imam meşrütası küçük 
bir ahşab ev vardır, evin kapusu taş sundurma
dadır, bu evceğiz mescid avlusu üstüne bir ah

. şab direkle fevkaani oturtulmuşdur, altında ab
dest almak için dört musluklu bir su haznesi 
yapılmışdıı, ki ev buraya adeta bir saçak va
zifesi görür; avlunun ortasında da demir tu
lumbalı bir kuyu bulunmaktadır; mescidin a
yak yolları da yine bu aşağı avluda bir köşede 
bir kagir bölme içindedir. Bağçeye nazır önü 
demir parmaklıklı sundurmanın altında üstü 
tonos kemerli bir dehlizden mescidin altındaki 
bodciuma girilir: 

Bodur ve gövde kısmı kalınca taş minare 
mescidin sağ duvarı yanında olub 
kesik mahrut şeklindeki kaidesi 
Bostaniçi · Çeşme Sokağı boyunca 
uzanan bir kagir set üstündedir; bu 
setin Bostaniçerisi Sokağı kavuşağı
na yakın bir yerinde ve Bostaniçi 
Çeşme Çıkmazında kitabesiz bir 
on dokuzuncu asır çeşmesi vardır, 
çıkmaza adını veren de bu çeşme
dir, 1962 Şubatında akar çeşme idi. 

çekilmişdir. 

Sundurmadan girilen son cemaat yerinin 
sağlı sollu iki tarafına ahşab bölmeler çekil
mişdir, sol taraf bir odacık haline konı:nuş, sağ 
taraf da bir pabuçluk olmuşdur, bu pabuçluk
dan ahşab bir merdiven ile üst kat kadınlar 

mahfiline çıkılır, minare kapusu da bu merdi
ven üzerindedir. 

Mescidin• içinde sağda bir müezzin mak
suresi vardır, mihrab duvarının sağ köşesinde
ki minber, ve solda iki pencere arasındaki va
iz kürsüsü ahşabdır. Mihrabın · iki yanında bir 
kaç şamdan da tahtadan yapılmış bfr sed üs
tüne konmuş~ 

dur. Ahşab ta-
vana bir tavan 
lambası ile kil- -
çük bir demir 
top kandil asıl
mışdır. 

Mescidin sol 

Minarenin kur- - --- - ----- -- ---------- -
şun kaplı ahşab kü
lahı ters kapanmış 

kandil şeklindedir, bu 
külahın üste gelen ça
nağı üstüne ayrıca 

bir de mahrut külah 
oturtulmuşdur. 

Sundurmanın av
lu tarafındaki demir 
parmaklığı önüne ce
maatden isteyenlerin 
otu,Tub dinlenmesi 
için bir tahta kerevet 
konmuşdur, sundur
manin avluya ,inen 
merdiven . başına . da, 
bir de kapusu bulu
nan bir tahta perde 
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duvarının Cicim Çıkmazı tarafındaki dış yü
zünde bir tamir kitabesi vardır; duvarın kapu 
tarafında bulunan bu kitabeden Bostaniçi 
Mescidin hicri 1290 yılında çok şiddetli kışda 
(miladi 1874) yağan karın ağırlığını çekemeye
rek çökdüğünü ve zengin fakir bütün semt 
halkının yardımı ile tamir edildiğini· öğreni
yoruz; taşa her beyit bir satır olmak üzere ya
zılmış iki kıt'alık bu manzum kitabenin met
nı· şudur: 

Bin iki yüz doksan tarihi hicreti 
Kapladı etrifı titi tlddetl 
Bu Sefer Kethüda Camii terifi 
Sele sikleti heman yeksan eyledi 

Hamdü seni olsun· Biri Hüdiya 
Hayır şı\yi oldu biy ü gedaya 
Sıdk u sadilatle .gayret inşiya 
Nice kimseleri esbib eyledi 

Sene 1291 
Hakkı GÖKTt!RK 

Bostan İskelesi Çeşmesi 
, (Resim: Hüsnü) 

BOSTAN İSKELESİ ÇEŞMESİ.....:.. Eyyub
da Bostan İskelesinde, hemen iskele başıİıda, 
buradaki kahvehanenin kapusu önündedir; ka
idesi ile beraber 2,5·metre boyunda ve 25 san
tim eninde-dört köşeli yekpare bir mermer sü
tundan ibarettir; küçük, son derecede zarü; ve 
bir benzeri olmayan Husrev Mehıned Paşanın 
hatırasını yad için yapılmış olan bu çeşme 1962 
martında suyu kesilmiş ve hara.biye, yok olma
ya terkedilmiş bulun ti.yordu. · tşleidiği kahve
hanenin medhalini emsalsiz güzellikde tezyin 
ettiği halde kahvecinin kayıdsızlığı da, zama
nımızda sanat eserlerine karşı halk ihmalinin 
acı ve belagatli misalidir. 

Taş işçiliği pek temiz olan çeşmenin dar 
uz.un cebhesi alçak kabartma bir selvi motifi 
ile tezyin edilmiş olup dört mısralık manzum 
kitabesinin metni şudur: 

Husrevi ziciidü paşayi meremmet menbaın 
Ril.hi şad olsun demıidem rahmeti Rahmandan 
Söyledhn Asaf bu dicii çeşmeye tarihi tam 
Ahı hayvAııı akıtti sabili Bostandan 

Sene 1275 (M. 1858-1859) 

BOSTAN İSKELESİ KAHVEHANELERİ 
- Zamanımızda tek kahvehane kalmışdır; de
nizden bakıldığına göre Eyyubda Bostan İske
lesinin hemen sağında, lebi derya.de büyük, 
bağçeli bir kahvehanedir; 1950 den evvel hafif 
içki olarak bira da bulundurulurdu; Eyyub kay
makamlarından biri Eyyubda bütün içkili yer
leri kapatmış, bu arada Bostan İskelesinin bu 
kahvehane - gazinosundan da bira kalkmışdır. 
Mezbahanın tam karşısına rastladığı için bil
hassa yaz günleri bu şirin yalı kahvehane ağır 
kokudan çok ınüteessir olur. 

Bostancıbaşı defterlerinden öğrendiğimize 
_göre, yakın .geçmişe kadar Bostan İskelesinin 
iki yanı müteaddit yalı boyu kahvehanelerle 
kaplı idi. (B.: Bostancıbaşı Defterleri); aşağıda
ki satırları 1814 - 1815 tarihli Bostaı_ıcıbaşı def
terindım alıyoruz: 

« ... Hafızzadenin hanesi ve kahvesi - Diva
nı hümayun çavuşlarından İbrahimin kahvesi -
Tığlıoğlu Çavuş zevcesinin kahvesi - Zuemadan 
Mehmed Ağanın kayıkhanesi • Hamlacı _Musta
fanın kahvesi - M:0.sa Hasekinin hanesi ve ka
yıkhanesi - Cebehane katibi Mustafa Efendinin 
hanesi ve kayıkhanesi - Bekirzade Efen dinin 
yalısı - Mekke Mollası Mehmed Efen dinin ya
lısı - Merhume Valide Sultan Hazretlerinin 
vakfı kayıkhane ve kahve • Vakfı şerifden se-
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rapa beş aded kahve - Kurbinde imareti amire 
bağçesi ... ». · 

Bu kayidden öğreniyoruz ki yüz elli sene 
kadar evvel Eyyub İskelesi ile Bostan_ İskelesi 
arasında 4, ve nefsi Bostan İskelesinde de 6 
kalıvehane vardır ve Bostan İskelesi kahveha
nelerinin hepsi Üçüncü Sultan Selimin· anası 
Mihrişah Sultanın vakfındandır. 

Bostan İskelesi kahvehaneleri klasik mfr
sikimizin tarihinde de çok kıymetli bir hatıra 
taşır; aşağıdaki satırları merhum Rauf Yekta 
Beyin «Esatizi Elhan» adındaki yarım kalmış 
büyük eserinin «Zekai Efendi» cüz'ünden nak
lediyoruz: 

«Büyük Dede Efendinin en değerli talebe
lerinden ·Eyyu~lu Mehmed Bey, Zekai.Dedenin 
üst!dıdır; Büyük Dede Efen dinin irfan hazi
nesinden ne almış ise medarı iftiharı Zekai 
Efendiye devr etmişdir. Zekai Ef~ndi dairesin
deki vazifesini bitirince Eyyubda Mehmed Be
yi bulup mftsiki. meşkine devamdan başka bir 
şey düşünmezdi. Hele yaz mevsimleri, bu meşk
ler pek lAtıf olurmuş. Bostan İskelesindeki 

kahvehanelerin birisinde üstad ile şakird he
men her gün öğleden sonra buluşurlarmış; 

herkes işine gücüne gitmiş, kahvehane ağyar
dan hali, akşamlara kadar meşk ile vakit ge
çirilirmiş. Hiç unutmam Zekai Hoca merhum 
ile Bahariye Mevlevihanesine gitmek üzere 
Eyyubdan bir sandala binmişdik, Bostan İeke
lesi önünden geçerken üstadı muhterem o kah
vehaneyi parmağı ile işaret ederek dedi ki: 

- Ah bilseniz, Bey merhum ile burada 
geçen saadet günlerinin hatırası buradan geç
dikçe beni nasıl müteessir eder!... Bu kahve
hane bizim meşkhanemi~di, ömrümde o gün
ler kadar tatlı geçmiş gün yokdur! ... » 

Bostan İskelesinde halen mevcud tek bü
yük kahvehane 1962 de Bay Rahmi Kapanalan 
tarafından işletilmekde idi. (Mart 1962). 

BOSTAN KORKULUĞU~ Halk ağzı de
yim, «hiç bir işe yaramayan adam, otoritesi ol
mayan baba, aile . reisi»; misaller: 

* Bir lise müdürü muavinine: 
- Azizim şu Hasanı kapudan al; o kapu

cu değil, bostan korkuluğu .. ne giren belli, ne 
çıkan efendim ... 

* Ana en tehlikeli çağına basmış oğlundan 
bahseder: 

- Sağ olsun, var olsun ama hiç söz dinle
miyor, başına buyruk, on beş yaşında çocuk 
gece yarısı geldiği oluyor, ama kabahat onda 
mı? Hayır!.. babası olacak bostan korkuluğun
da! ... 

* Ayni baba karısına: 
- Anladık, hen bostan korkuluğuyum!. .. 

Yahu, beni ölmüş farz et, ahiretde çalışıp dün
yada sizi besliyorum, o kadar! ... · 

BOSTAN MAHALLESİ - Beyoğlu ilçe
sinin Taksim Bucağı mahallelerinden; Bülbül 
Mahallesi, Hoca Ahmed Efendi -Mahallesi, ve 
Kalyoncu Kolluğu Mahallesi (Beyoğlu Merkez 
Bucağına bağlı) ile çevril_mişdir; sınır yolları 
şunlardır: (1934 Belediye Şehir Rehberi, paf
ta No. 19, Mahalle No. 143): 

Karakurum Sokağı, Kaşkaval Sokağı, Ir
mak Sokağı, Kurtuluş Deresi, Ömer Hayyam 
Caddesi, Kahya Bey Sokağı, Kurde Sokağı, Dü
ğün Sokağı, Kamer Bostanı Sokağı, Adam So
kağı. 

İç yolları _da şunlardır: 
Kadıncık Sokağı, Tatlıbadem Sokağı, So

lak Sokağı, Serdar Ömer Paşa Soka~ının bir 
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kısmı, Tayyareci Riza Sokağı, Gülfidan Soka
ğı, Kalyoncu Kolluğu Caddesinin bir kısmı, 
Yaya Köprüsü Sokağının bir kısmı, Kurdele 
Sokağının bir kısmı, Küçükodalar Sokağı, Dil
baz Sokağı, Menteşe Sokağı. 

1961 senesi ekim ayında mahalle muhtarı 
bulunan Bay Cemil Harman'ın verdiği rakam
lara göre Bostan Mahallesinde ev ve apartıman 
karışık 800 mesken, 160 dükkan ve mağaza bu
lunuyordu, mahalle nüfusu da 5000 kişi ka
dardı. 

Yenişehir Spor Kulübü bu mahallededir. 
Mahalle muhtarlığının sabit bir makamı bu
lunmayıp (sebebi mesken, dükkan buhranı) 

muhtar günlük işlerini mahallenin bir kahve
han~siride görüyordu. 

Polonyalı büyük milliyetçi şair Adam 
Mickiewicz'in İstanbulda siyasi bir mülteci o
larak oturduğu ve 1855 yılı içinde vefat ettiği 
ev bu mahallede, Tatlıbadem .Sokağı ile Ser
dar Ömer Paşa Sokağı kavuşağı köşesindedir _ 
ve şairin adına bir müze ittihaz edilmişdir. B.: 
Mickiewicz, Adam). Ekim 1961. 

Hakkı GÖKTORK 

BOSTAN MESCİDİ--,- Kadırgadadır; Ha
dikatül Cevami şu malumatı veriyor: «Kadır

ga Limanı kurbinde, banisi bostancıbaşılardan 
Abdüşşekur oğlu Ali .A.ğadır. ·Bu kitabı yazdı
ğımız tarih de vakfının katibi olan Ahmed Efen
di Üsküdarda Validei Atik Camiinin ruznam
çecisi idi, onda, (on altıncı asrın en büyük hat
tatlarından) Karahisari Ahmed Efendinin yazı
sı ile hicri 966 (Miladi 1558 - 1559) tarihinde 
yapıldığını gösteren vakfiyesini gördük, ki bu 
vakfiyede Şeyhülislam Ebussuud Efendinin de 
imzası vardı. Ali Ağa'nın kabrinin nerede ol
duğu bilinmiyor; şehid olduğu meşhurdur; 
minberini reisülküttab Şamizade ·Efendi koy
muşdur, ki kabri bu mescidin mihrab duvarı 
önündedir. Civarında olan mekteb ile hamam, 
kabri Üskübde olan vezirlerden Yahya Paşa-
nındır. Bu mescidin mahallesi vardır». . 

Bir avlu içinde, kare planlı dört duvar ü
zerine kiremitli çatı çekilmiş bir yapıdır; du
varları bir sıra kesme taş, iki sıra ince tuğla -
ile örülmüşdür. Son cemaat yeri 1922 yılında
ki tamirinde vakıflar mimarı Alaeddin Bey ta
rafından yapılmışdır. Minare ince tuğla yapı-
dır. --

Son cemaat yerinin orta kısmı mermer 
döşeli olup iki yan sedlerinin etrafı mermer 

ve ortaları betondur; sol taraf da camekanlı bir 
müezzin odası vardır; sağ tarafdan kadınlar 

mahfiline çıkılır. 
Camiin giriş kapusunu~ üstündeki ayeti 

kerimenin yazısı hattat Hamidin eseridir. Sağ 
ve sol ve mihrab duvarlarında altlı üstlü iki
şerden on iki ~pencere vardır; iki yan duvarda 
pencereler arasında birer gömme dolap bulun
maktadır; üst pencereler kemerli olup renkli 
camlarla tezyin edilmişdir. _ 

Minareye sağ maksuredeki bir kapudan __ 
çıkılır. Tuğla kırmızısı boyalı beton döşenmiş 
avlu iki kapulu olup bu kapulardan biri Kadır
ga Limanı Caddesine, öbürü de, halen s_okak 
hüviyetini kaybetmiş ve Kadırga Meydanına 

katılmış bir sahaya açılır, mescid avlusu semt 
halkı tarafından kestirme bir geçid olarak kul~ 
!anılıyordu. (1962). -

Hakkı GÖKTORK 

BOSTAN SERGİLERİ - Büyük şehir İs- . 
tanbulun kadimdenberi hususiyetlerinden bi
ridir; kavun karpuz mevsiminde, mahalleler 
içinde bu işe uygun bir arsada kurula gelirler. 
Bostan sergisi kuranların ekseriyetini ayak ta
kımından, bazu ve pençe sahibi külhanbeyi 
meşreb kimseler teşkil eder, yakın geçmişde 
hemen hepsi sergi kurdukları semtin tanınmı§ 
tulumbacıları idi; hatta kuracakları sergi için 
semtleri halkından yardım da görürlerdi; be
lediye sandıkları tulumbacıları da, belediyece, 
sergilerden alına gelen belediye harcından 

muaf tutulmuşlardı. Bostan sergiciliği -o boy-
, dan gençler için muhakkak ki bir işdir, iyi mal 
getirir de bir kaç yük devir yaparsa· yüz güldü
rür. 

· Bir bostan sergisinin açılabilmesi için ilk 
şart, sergi yeri olacak arsanın komşularının bu 
işe razı olmalarıdır. Sonra mahalli belediyeye 
·ruhsat için müracaat edilir. Belediye de gös
terilen yeri sergi olmaya uygun görürse, kom
şuların rızasını tahkik eder, ve ruhsatnameyi 
verir. 

Sergi sahibi, belediye ve ruhsatname harç
larından sonra -yer sahibine bir mevsimlik ki

··ra bedelini de toplu ve peşin olarak öder, be
lediye harcı maktu olmayub sergi yerinin ira
dı gayri safisine göre değişir. 

Bostan sergileri, tahta direkler üstüne 
atılıp çakılan düz bir saçak yapmakla ku
rulur; mal (kavun, karpuz) bu saçak altına 

indirilir; zemini eğrilti otu yaprakları ile dö-
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şenir, sergiyi açanın zevkine göre saçak-salaş 
di~ekleri de keza eğrilti otu, at kestanesi, taf
lan yapraklı ile ayrıca süslenir. 

Bostan sergileri, eski zamanlarda gecele
ri, içinde mum yahut petrol lambası yakılan 
fen erlerle aydınlatılırdı, sonra karpit ve lüks 
lambaları ile tenvir edilir ol<;f.ular, zamanımız
da elektrik cereyanı alınır olmuşdur. 

Sergilerin saçak üstleri, yaz yağmurları
na karşı ekseriya kiremit ile de döşenir, yan 
tarafları da hasırlar gerilerek siperlenir. Ser
gi sahibi ve varsa bir çırağı, yardımcısı 

ya ikisi birden yahud yalnız çırak - yardımcı 
geceleri de sergide yatar. Yatak, toprak üstü
ne yayılmış eğrilti otları üstüne serilir, bir 
tek şilte, bir yorgan ve yasdıkdan ibaret bu 
yer yatağı sabahleyin erkenden topla-
nır ve serginin gerisinde bir yere ko-

Bostan sergisinde bir toplu satış 
( Resim : Sabiha Bozcalı) 

miyacak bir yere koyarlar. 
Mal halden kamyon veya araba yükü ola

rak ve ton hesabı ile toplu alınır. Bazı sergici
ler de sergilerine indirecekleri bostanı; ekse
riya Trakyada, tarlasından alırlar, bu takdir
de de hale uğrayıp malın ağırlığı üzerinden 
hal resmini ödemeye mecburdurlar. 

İstanbu,lda karpuz ve kavunun toplu ola
rak ton hesabı ile alınması ve perakende ola
rak da kilo hesabı satılması 1960 yılından iti-
-baren kesin mecburiyet olmuşdur. Eskiden ta
ne hesabı ile alınır ve satılırdı, alımında va
hidi . kiyası 200 idi, buna bir «pedalya» denilir 
idi, onun içindir ki, mal yüklenir veya indiri
lirken ikişer ikişer atılır, ve çiftli atış bir diye 
sayılır, atı~larda rakamlar da yüksek sesle 

söylenir, m.esela: 
- Doksan dokuz, dalya! .. 

denilince 200 kavun veya kar
puz verilmiş yahud alınmış 
olurdu. 

Zamanımızda bütün ma:,
raf ve harçları ve bir indirim 
malı ile beraber bir bostan 
sergisi azami 2000 lira ile açı
labilir. Yorucu, dağdagalı iş

dir, fakat, her hangi bir sebeb
le mevsim ortasında kapatıl-

. maz ise, bostan sergisinden za
rar etmiş esnaf pek görülmez. 
(B.: Karpuz; Kavun). 

Bostan sergicilerinin mal
larını satarken kendilerine has 
nağmeleri vardır, çığırtkanlı~ 

ğı üzerine alan bunları adeta 
bir matam ile bağırırlar; bi
zini tesbit edebildiğimiz nağ
!]leler şunlardır: 

- Kurabiye bunlar .. ku 
rabiye! .. 

- Kesmece.. haydi kes
mece!.. 

· -Kes kes al, kes kes al! .. 
__:_ Kes kes al, kabağına, 

keleğine para yok! .. 
- Elimi mi kesdim mü

barek! .. 
- Elimi kesdim kan ak

dı, karpuzu kesdim bal akdı!.. 
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Bostan sergileri üzerine 1951 yılında Ak
şam Gazetesinde «Gunün Röportajı» sütunun
da Sadeddin Gökçepınar imzası ile şu güzel 
yazı çıkınışdır: -

«İstanbulda toplanan on binlerce işsizin 
başvurduğu tek çare seyyar esnaflıktır. Bir 
kaç lira sermaye ile işe başlayıp dükkan tez
gah sahibi olmuş, hatta sebze ve meyva piya
sasile diğer sahalarda kendini göstermiş olan
lar az değildir. Fakat gün geçtikçe bu sahada 
da ekmek parası kazanmak bir mesele olmağa 
başlamıştır. 

~cağaloğlu Kız Sanat Enstitüs.ünün kar
şısındaki arsada beş on gün evvel bir bostan 
sergisi kuruldu. Yaşları yirmi beşi geçmeyen 
iki genç, buraya günlerce tahtalar, kalaslar 
taşıdılar arsanın çöplerini ve molozlarını te
mizleyerek marangozlar getirip işe başladılar. 
İki gün içinde yeşillikler, küçük kağıt bayrak
lar ve . levhalarla süslenmiş tertemiz, çatısı ve 
iç bölmelerı tamam, bir açık hava dükkanı 

meydana getirdiler. Bir vagon da Tekirdağ 

karpuzu almışlar. Boy boy ayırdılar. ÜzerJe
rine etiketlerini koydular. Hatta bir iki gün 
sonra elektrik de getirtip sergilerini ışıklan~ 
dırdılar. Artık . ·keyiflerine diyecek yok! . Dört 
beş sokağın birleştiği küçük bir meydanda 
kurulan bu sergi, civarda oturanların dikka
tini çekmekte gecikmedi. 

«Komşular · gelip uğurlu olsun temenni
sile alış verişe başladılar. Ben de bir kaç ke
re bu sergiden karpuz aldım. Bu iki zayıf genç 
pazarlıkta katiyen inatçı değillerdi Çoluğa ço-

Bôstan sergisinde işsiz bir an 
(Resim: ' Sabiha Bozcalı) 

cuğa, kadına erkeğe iyi ve nezaketle muamele 
ediyorlardı. Onlarla ahbaplık tesis ettim. Ge_. 
lip geçerken biribirimizle selamlaşniağa, hal 
hatır sormağa başlamıştık. 

«Beş on gün içinde bu iki zayıf delikanlı
nın yüzlerine kan gelmiş, eski tasalı ve düs 
şünceli hallerinden eser kalmamıştı. Mem- · 
nun ve mesuttular. 

. «Dün sergiye karpuz almağa gittiğim za
man bizim delikanlılardan birini, elle;rinde · 
çantalar bulunan iki polis memuriyle hararet
li hararetli konuşur buldum. Yüzü sapsarı ol
muştu. Heyecandan dudakları titriyordu. Me-· 
murlar da aynı derecede ciddi ve asabi görü
nüyorlardı. 

- Fazla laf dinlemeyiz! diyorlardı. : Na
hiye müdürü bizim amirimizdir. Verdiği emri 
yerine getirmeğe mecburuz. Burasını yıkadık-
sınız! Yoksa biz yıkarız. · · 

Araya girdim. Vaktin akşam · olduğUİlu, 
bir gün müsaade ederlerse nahiye müdürlü
ğünde belki işlerini halledebileceklerini söy
ledim. Polisler, teklifimi kabul edip çikıp git-
tiler. · ' · 

Onlar henüz gözden kaybolmamışlardı ki 
serginin diğer sahibi de geldi. Meseley(nierak 
eden komşular da birer ikişer evlerinden çı-
kıp serginin önünde toplandılar. ·· ; 

Polislerle konuşan sergi sahibinin ismi 
Ahmet Ünlü. Üç çocuk babası imiş. Diğer ar
kadaşı Kazım Karacanın da dört çocuğu var
mış. Yaşları 25 i geçmiyen bu delika.ıılılar 
dertlerini müştereken anlatmağa başladılar: 

«- Biz kış yaz . bu şekilde esnaflık eder 
geçinmeğe çalışırız. Bu sene evvel~ · tİbbı adli 
binasının yamndaki arsada bostan sergisi aç
mak · için Alemdar nahiye müdürlüğüne ;_ mü
.racaat ettik. Örası caddeye yakındır, >.9Imaz 

dediler, .. Bfa de bu ars~yı bui
duk. Nahiye ye tekrar gidip 
bildirdik. · İstidarmzı . verdik. 
Uygun buldular. Bu· arsa~ıh 
sahibi .. · binbaşı Kemal . Bey 
imiş. Sa.rıyerde ohır.µrmuş. 

i·. 
Gidip onu bulduk Pazarlık e-
dip bu arsayı bostan m~vsimi
nin devamınca 150 liraya · ki
raladık. 170 lira da masraf 
edip şu sergıyi kurduk. Alla-
ha bin şükür beş on kuruş ka-



ANSİKLOPEDİSİ - 3017 - BOŞ 

zanmağa başladığımız şu sırada polisler gidip 
geliyor ve <,Sergiyi yıkacaksınız» diye israr edi
yorlar. Bütün sermayemiz 325 lira idi. Kar
puzları kredi ile alıyorduk. _ Şimdi bu paraları 
buraya gömüp, 3 - 4 kalasla nereye gidelim va 
ne iş tutalım? Biz müracaat ettiğimiz zaman 
Alemdar nahiye müdürü ve Belediye komiseri 
burada sergi kurmamıza izin vermişti. İstida
mızın numarası da 1946 dır. Şimdi biz bu ser
giyi yıkar nereye gideriz. 

«İkisi de ağlıyacak hale gelmişlerdi. Ka
zım Karaca şunları ilave etti: 

_ - Evde beş nüfusuz. Korede şehit olan 
ağabeyim baş gedikli Mehmet Karacanın üç 
yetimi ile karısına da ben bakıyorum. Dokuz 
nüfusa günde dört ekmek lazım. Bu sergiyi 
yıkarsam ne iş tutar, karnımızı nasıl doğuru
ruz?:; 

«Kavun, karpuz mevsimlerinde bu gibi 
•şikayetlerle sık sık karşilaşılmaktadır. Kendi
lerine bir geçim vasıtası temin etmiş vatandaş
ları müşkül mevkide bırakmamak alakalıların 

· dikkat edecekleri bir mevzu olmalıdır». 
Muharririn bu yazısı 1951 yılında Alem

dar Nahiye Müdürü olan zata, hatta onun üs
tünde İstanbul Valisi olan Ord. Prof. F. K. 
Kökay'a bir açık mektub mahiyetindedir; 
İki genci badireden kurtarabilmiş midir bil
miyoruz; şurası kesin hakikatdir ki, buna ben
zer vak'alar İstanbulda daima tekerrür edege-

. lir; büyük şehrin günlük hayatının kangren 
olmuş yaralarındandır. 

~--~:_:_.. ... . --·~ 
1874 de bir bostan sergisi 

(Resim: C. Blseo) 

BOSTAN TÜCCARI SOKAĞI - Bostan
cı sokaklarındandır; Tayyareci Resmi Sokağı 
ile Emin Ali Paşa Sokağı arasındadır, Gümüş

. cü Sokağı ile dörtyol ağzı yaparak kesişir. İki 
. araba geçebilecek genişlikde ve asfalt bir yol
dur; mamur bahçeli köşkler arasından geçer. 
Sokak 1934 Belediye Şehir Rehberine göre 
tesbit edildi, zira bir ağaca çakılmış levhada 
sadece «Tüccar Sdkağı» yazılidır (Ağustos' 
1961). 

Hakkı GÖKTORK 

BOŞ - Batı· türkçesinde bir sıfat olan bu 
kelimeyi «Büyük Ttirk Lugatı» adiı eserinde 
dil bilgini Hüseyin Kazım Bey: «Bir şeyi h~vi 
ve muhtevi olmayan» diye tarü ediyor. 

Dilimizde ve dilimizi hakkiyle temsil eden 
İstanbul ağzında mecazen çeşidli anlamda kul
lanılır; mesela «kafa» ismine eklendiği zaman, 
«Boş kafa», cahil, düşüncesiz, asil kayguları 
olmayan adam manasınadır. Boğaz ismine ek
lendiği zaman, «Boş boğaz» , sonu nereye vara
cağını hiç düşünmeden aklına geleni konuşan 
adam, sır . saklayamayan · adamdır. · 

Başı boş - Kendi haline bırakılmış, mi, 
saller: 

İki kişi derdleşir: 
- Yahu riedir bu hırsız çocuklar?!.. Bir· 

hafta içinde «Kara Bela Çetesi», «Tahtabacak 
Çetesi»; «Küçük Alkapon Çetesi» adında üç 
çete hitulriıuş, tani 186 ev ve apartım,an soy-

. muşlar, üçünün de efradı on üç ile on yedi yaş 
arasında çocuklarmış, hem çoğu temiz lile-ev
ladı imiş , iki de milyoner oğlu varmış içlerin

de ... 
- .Kabahat çocuk 

larda değil, - oğullarını 

başı boş bırakan analar
da, babalarda ... · · 

* Bir kahvehanede 
iki dqst, birinin elinde 
gazete: 

- _Bar kızını oku
dun mu? 

-- Hayır ... 
- Bir gece klü-

bünde Japon dansları ya
pan Sarı Krizantem diye 

. . bir kız yakalamışlar; 

kim imiş biliyor musun? 
- ? . .. 
- Bizim boksör Ce-
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malin oğlu Feridun!.. 
-- Şaşma ... Bazan bir oğlanı başı boş bı

rakmak kadar fazla baskı da yoldan çıkarır. 
* « ... Geçenlerde bir gece balıkçılar ta

rafından Hayırsız Adalar açığında başı boş bir 
sandal ile içinde bir çift kadın botu ve bazı ka
dın çamaşırları ile yine bir çift kayıkçı yeme
nisi ve bir laz zıbkası bulunduğunu haber ver
miş idik; bu kerre yapılan tahkikatda mezkur 
başı boş sandalın Saİıpazarı İskelesinde mu
kayyed Deli Hasan, namı diğer ile Laz Hristo 
adında şahıs tarafından kullanıldığı ve merku
mun o günden beri gaaib olduğu . anlaşılmış
dır» (Sabah Gazetesi, 1307). 

Boş, boşamak, boşanmak, boşatmak, boş 

düşmek, «Boş ol! ... » - Aralarındaki nikah 
akdi feshedilmiş kadın ve erkek, nikah 
feshi ile karı - kocanın ayrılması, ayırtıl

ması; bu arada «Boş ol! .. » hitabı medeni kanu
nun kabulünden evvel, aralarındaki nikahın 

feshi hakkı kendisinde olan kocanın, bu hak
kını bullandığını bildirmek için karısına hita
ben sarf edilirdi, klişeleşmiş bir tabirdir; sar.f 
edildiği -anda kocası yabancı erkek olur, ka
dın başını. örterdi. Bu hususda o kadar dikkat 
edilir idi ki, bilhassa ayak takımı karılarının 

yanında, her hangi manada olursa olsun «boş» 
kelimesini telaffuz edemezdi, mesela: «Desti 
boş ayol.. dolduruver!..» diyemezdi, karısı he
men başını örter: «Boş düştün!» der, işini, evi
ni, kocasını, çocuklarını bırakıp komşuya gi
derdi. 

* Darbı meseller : 
«Boşanıp kocana, sevişip dostuna varma.~> 
<<Ergene karı boşaması kolaydır.» 

· Boşanmak - Bir kötü muameleye, bir 
acı manzaraya dayanamamak; misaller: 

Bir mağaza tezgahtarı patronundan bah
seder: 

- Ağzımla kuş tuttum be ... nankör, nob
ran herif, her gün kalbimi kırdı ... Bu gün de 
ben boşandım, ağzıma geleni söyledim... işi 

bırakdım, çıkdım. 

* 1961 . 1962 kışında Şarkda açlık çeki
len bölgede dolaşmış bir gazeteci anlattı: "'-

_:_ Evime döndükden, sıcak odama, tür
lü nimetlere kavuşdukdan sonradır ki orada 
çekilen mahrumiyeti bütün acısı ile duydum, 
boşandım boşandım ağladım ... 

Benim de bitti nihayet tahammülüm, tabım, 
Boşandı şeyli dumtigum .. , 

Mehmed Akif 

Boşanmak - Münferid yahud toplu ola
rak muhafıza,. yasağa, emre karşı gelerek 
mahbesden, kışladan kaçmak, çıkmak; misal
ler: 

«1648 sipahi ihtilali Galata Sarayı ve At 
Meydanındaki İbrahim Paşa Sarayında bulu
nan acemioğlanlarının kışlalarından boşanması 
ile başladı...». 

* Herif azdıkça azdı... Zincirinden bo
şanmış deliye döndü ... ». 

· · * Oburlara hitab darbımesel: «Boşan da 
semerini ye!». 

Boşboğaz - Yukarda da kaydettik, sır 

saklamaz, sözünün nereye varacağını düşün

meden konuşan, aklına geleni söyleyen; yave, 
herze konuşan adam; misal: 

- O boşboğazla bir yere gidilmez, hele 
davete, ziyafete aslaa ... Adamı rezil eder ... 

* Darbımeseller: 

«Boşboğazlık karın doyurmaz». 
«Boşboğazı Cehenneme atmışlar, odtin 

yaş diye bağırmış». 
Boşda, boşda kalmak, boşda oturmak, boş 

gezmek, boş kalmak - Açıkda, işsiz, aylak 
kalmak; misaller: 

- Ali arpacı kumrusu gibi düşünüyor ... 
- Boşda da ondan ... • 

* Bir baba derd yanar: 
- Ne aşk ile, ne ümitlerle okudu, parlak 

parlak imtihanlar verdi, diploma aldı, o yet
medi bir de doktora tezi yapdı, şimdi felsefe 
doktoru bey, tam altı aydır boşda geziyor azi
zım ... 

* Darbı mesel : «Boş gezenin boş kalfa
sı. .. ». 

Boş yere, Boş yere gitmek, Boş yere söy
lemek, Boş yere düşünmek, - NMile, fayda
sız olarak gitmek, söylemek, düşünmek. 

Boş bulmak - Ele fırsat geçirmek, ek
seriya «ortalığı, meydanı boş bulmak». diye 
kullanılır; misal: 

«Alemdarın şehadetinden sonra İstanbu
lun hayta, hergele, it ve kopuk uygunsuz gü
rühu meydanı tamamen boş buldu ... ». 

Boş bulunmak - Gaflet, ihtiyatsızlık; 

misal: 
Bir dolandırıcıdan bahsedilir: 
- Yemin de etmişdim hani: .. Bin dere

den su getirdi, boş bulundum bir binliğimi da
ha çarpdı gitti. 

* Bir lüks gazinodan bahseder: 
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- Deniz kenarı, güzel de döşenmiş, üs
. tü başı temiz, eli yüzü düzgün garsonlar, boş 

bulundum, girdim, meğer ne kazık yermiş azi
zim ... 

Boşu boşuna - Abes, nafile; misal: 
Kıyılır gibi değil, arslan gibi genç, sen gir 

iki serserinin arasına ayıracağım diye, itlerden 
birinin savurduğu kama ona rastlamış, boşu 
boşuna gitti yavrucuk ... 

Boş vakit - İşsiz zaman, müsaid vakit, 
dinlenme zamanı; misal: 

Başımı kaşıyacak boş vaktim yok ... 
Darbı meseller - Dilimizde boş kelim~

si üzerine darbımeseller de günlük sohbetimiz
de çok kullanılır. Büyük Türk lılgatından alı
yoruz: 

Boş attı, dolu tuttu. 
Boş ite menzil olmaz. 
Boş çuval dik durmaz. 
Boş torba ile at tutuhnaz. 
Boşuna teliş, dikine tıraş. 

Boşa koysam dolmaz, doluya koysam almaz. 
Boş anbar dibslz kile. 

:ımş - İskambil kağıdı oyunlarında,' bil
hassa «Aşçı İskambilinde» (B.: Aşçı İskambi
li) 3 lüden 10 luya kadar sayı kıymeti olmayan 
kağıtlar. 

Boş ver - İstanbul halki ağzı deyimi; -
aşçı iskambili oyununda kullanılan, ve sayısı 

olmayan kağıd ver manasına; «Boş ver ... » den 
gelmedir; «aldırış etme, ehemmiyet verme>> 
manasına; maalesef mektebli gençlerimizin, 
hatta aydın bilinen kimselerin dilinde yerleş
mişdir; misaller: 

İki lise talebesi konuşur: 
- Yarın tüyelir.1 mi? 
- Matematik var ulan ... 
- Boşver be, nasıl olsa hazırlarız ... 

* Bir iş adamı baba oğluna sorar: 
- Nedir o elindeki kitab? 
- Voltaire'in Mikromegas'ı. .. 
- Ne o ... niyet doktorluğa mı yoksa? 
- Hayır babacığım, bu, felsefi bir hika-

ye! 
- Oğlum! Oğlum ... bin defa söylüyorum 

sana, boş ver sen o tarihe, şiire, f elesofluğa, 
para çıkacak şeylerle uğraş!.. para!.. para!.. 

BOŞBOĞAZ GAZETESİ - İkinci MeşrO.
tiyetin basına getirdiği hürriyet havası altında 
24 temmuz 1324 (1908) tarihinde yayınlanma
ya başlanmış bir siyasi mizah gazetesidir; sa-

hibi Hüseyin Rahmi Bey (H. R. Gürpınar) ve 
naşiri Tüccarzade İbrahim Hilmi Bey (İ. H. Çı
ğıraçan) dır; idarehanesi Çemberlitaşda 9 nu
maralı Matbaai Osmaniyede bir «dairei mah
susa» da gösterilmişdir; gazetenin asıl adı 

«Boşboğaz ve Güllabi» olup Boşboğaz büyük 
ya.zılmış, ismin ikinci parçası da küçücük mat
baa harfleri ile ilave edilmişdir. Gazetenin bi
rinci sayfasında muharrirleri Ahmed Rasim 
ve Hüseyin Rahmi diye gösterilmişdir. Hafta
da iki defa; pazartesi ve perşembe günleri çık
mış olan Boşboğazın 6. nüshasında Ahmed Ra
simin adı kalkmışdır; büyük yazarın gazeteden 
ayrıldığı anlaşılıyor. Boşboğaz 27 teşrini sani 
(kasım) 1908 tarihine kadar 35 nüsha intişar 
etmişdir. 

28 X 41 santim eb'adında 4 sayfa olarak 
çıkan Boşboğazın bir nüshası 20 paraya satıl
mışdır; gazetenin mizah diline örnek olarak 
bir bend alıyoruz: 

«Beyoğlu 30 temmuz: Hizmetlerinden tard 
edilip zaten maaşları 200 kuruşdan aşağı bu
lunmuş olan küçük hafiyeler endişeli taayyüş 
ile Beyoğlurida Çiçekçi Sokağında bir dellal 
şirketi akd ederek meşhur Tüysüz Haçik'i reis 
intihab etmişlerdir. 

«Boşboğaz - Ha şöyle, halinize münasib 
işler bulunuz>>. 

Çiçekçi Sokağı o zaman kötü evlerin bu
lunduğu bir sokak, Tüysüz Haçik de namlı-- bir 
muhabbet dellalıdır. 

O devrin muharrirlerinden Konsolidci A
saf Bey bilahara Boşboğaz adı ile başka bir 
gazete çıkarmış, onun ömrü de çok kısa sür
müş, Cumhuriyet devrinde şair Ziya Osman da 
bir üçüncü Boşboğaz çıkarmış, fakat devamı
nı sağlayamamışdır. 

Sldl BORAK 

BOŞNAK (Yeniçeri) - Son yeniçeriler
den ve 61. Bölüklü Ortası neferlerinden bir 
taze yiğittir, adı unutulmuş, «Boşnak» lakabı 
olması gerekir: hicri 1223 ve miladi 1808 yı
lında Alemdar Mustafa Paşa sadaretinin ilk 
günlerinde Fatih Medreselerinden birinde otu
rur uygunsuz takımından bir softa tarafından 
ve bir kadın meselesi yüzünden katledilmiş

dir; ve bu cinayet Fatih Camiinde eşi görülme
miş çirkin ve kanlı bir vak'aya sebeb olmuş
dur. (B.: Fatih Camiinde Kaatil Softa Vak'ası). 
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Kitabcı İbrahim Hilmi Beyin Muharrir Ahmed Rasim ve Hüseyin Rahmi Beyler ile çıkardığı Boşbo~az ııazeteslnin 
' 2 numaralı nüshasının birinci sayfası. 
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BOŞNAK AĞA - Üsküdar'ın halk şöh
retlerindendir, zengin bir bağçıvandı, 1885 -
1890 arasıJ!da hafızası yerinde, vücudu zinde 
seksenlik bir pir idi, uzun boylu, gür beyaz 
kaşlarının atlında kara gözlerinin ışığı hala 
yerinde, yürürken asa kullanmaz, · kendisini 
bildi bileli kılık ve kıyafetini hiç dQğişdirme
miş, çuha poturlu, koca kuşaklı, cebkenli, fes 
üzerine ağabani sarar bir hoş sohbet zarif 
adamdı. Destancılıkla şöhret bulmuşum, uçarı 

gençlik zamanım, işret etmediğim, tütün iç
mediğim, büyüğe hürmet etmesini de bildiğim 
için beni evladı gibi severdi. 1805 ile 1810 
arasında doğmuş olacağına göre gençliği yeni
çerilik devrinde geçmiş, kendisinin de o zama
nın bütün o boylardan delikanlıları gibi oca
ğa kaydedilmiş olması lazım gelirdi, Yeniçeri
lik üzerine öyle hatıralar, fıikralar nakleder 
idi ki, bir yere kaydetmediğimize bin peşima
nım; bana: «Oğlum bu başdan geçenleri, bu 
gözlerin gördüklerini anlatsam bir çırpıda kırk 
destan yazarsın» derdi. 

Yeniçerilerin kaldırıldığı yıl 19 yaşında 
imiş; akran ve emsali arasında da parmakla 
gösterilir dilber bir delikanlı imiş, sonra ken
di mülkü olacak bir bostanda da yanaşmalık 
edermiş. Esnaf dan zengince bir adamın henüz 
on yaşındaki pek güzel kızı bu bostana ailece 
seyran kasdi ile geldikleri bir gün genç ya
naşmaya gönül vermiş, bir hafta sonra da boğ
çasını alıp delikanlının kulübesine kaçmış, 
toy oğlan da kabul etmiş, ve o gece karı koca 
oluvermişler; ertesi sabah keyfiyeti bostan sa
hibi ağasına nakledince adamcağızı bir telaş 
almış, kızın babasına gidip keyfiyeti anlatmış; 
nazh kızlarının yalın ayaklı hırpani bir yanaş
maya kaçabileceğini aslaa hatırına getirmemiş 
olan zengin adam derhal hükumete müracaat 
etmiş, boşnak delikanlısını . ayrıca «yeniçeri 
eşkiyasındandır» diye de ihbar etmiş, ki yeni
çerilerin amansız bir şekilde takib edilip de 
yakalandıkları yerde hemen başlarının vurul- . 
duğu devirdir. Oğlanı çal yaka alıp götürmüş
ler, o hengame arasında küçük kız bir fırsatını 
bulub kaçmış, Üsküdar İskelesinden bir kayı
ğa atlamış, kayıkçının ayaklarına kapanarak 
kendisini Beşiktaş sarayına götürmesini iste• 
miş, kayıkla tam saraya yaklaşdıkları sırada 

İkinci Sultan Mahmutlu pencereden derya sey
rederken görmüşler, kız kaldırdığı· gibi ken
disini padişahın gözleri önü_nde denize atmış, 

pek tabii hemen kurtarılmış ve padişahın emri 
ile huzura çıkarılmış; Sutlan Mahmudun ilk 
sözü: 

- Söyle bakalım Aslı Hatun Keremi'nin 
başındaki derd nedir? diye sormak olmuş. 

Kız da: 
- Benim kerametli padişahım, derdimi

zi bildin, dermanımız, da sendedir... Diyerek 
macerayı nakletmiş, ve bir gecelik henüz ni
kahsız kocası boşnak gencinin yeniçerilik is
nadı ile mahvedileceğini arz etmiş. O celallı 
padişah, küçük masum kızın haline acı>.nış, 

bunlara dokunulmmaasını, hemen nikahları
nın kıyılmasını, ve oğlanın çalışdığı bostanın 
padişah adına değer bahasına satın alınarak 

tapu senedinin düğün hediyesi olarak bu kı
zın adına çıkarılma~ını ferman etmiş. 

Boşnak Ağa bu fıkrayı naklettiğinde bir 
harf dahi hilafım yokdur diye yemin etmişdi. 
Delikanlı da bir şükran borcu bilerek Asa.kiri 
Mansarei Muhammediyeye nefer yazılmış, Pa
dişahın bir yıl müddetle Rami Kışlasında otur
duğu zaman, endamın!n mevzun ve simasının 
da letafeti, ve ahlakının da mazbut olması se
bebleri ile Sultan Mahmudun hizmet neferleri 
arasına seçilmiş, süratle onbaşı, çavuş olmuş, 
ve alaylı olarak yüzbaşılığa kadar yükselmiş, 
orduda on iki sene hizmet etmiş, kendi arzftsu 
ile tekaüd olarak bostanında bağçıvanltğa baş
lamış; hatta saltanatının son yıllarında Sultan 
Mahmud bir gün Bağlarbaşına giderken-bun
ların pek mamur görduğü bostanlarına uğra
mış, Boşnak Ağayı görünce tanımış: «Seni ben 
Rami Kışlasında iken hizmetimde bulunan ne
ferlerden birine benzettim» diye sormuş, ve 
ancak o gün, o neferin, yeniçerilik töhmeti ile 
ölümden kurtardığı genç olduğunu, bostanın 
da, gözleri önünde ve . aşk uğrunda kendisini 
denize atan kıza düğün hediyesi olarak hediye 
ettiği bostan olduğunu öğrenmiş, Boşnak Ağa
nın karısına o gün de iki yüz altın vermiş. Boş
nak Ağa: «Öyle bereketli bir paraymış ki ser
vetimin mayası karıma verilen bu iki yüz al
tındır» demişdi. Cenabı Hak cümlesini gariki 
rahmet eylesin. 

Şu kadar sene sonra İstanbul Ansiklope
disi için bir destan yazayım, şu fedakar kızın 
ahvali ile Boşnak Ağanın macera:sını, ve Sul
tan Mahmudun bu gariblere olan şefkatini .:> 

destanda hikaye edeyim dedim, ben de pir ol
dum, zihinde küşayi.Ş kalmamış, kalemden bö-
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lük pörçük yedi kıt'a zor çıkdı, anladım ki bu 
günahkar Vasıfdan destancılık da. geçmişdir, 
yazılan·ı yırtıp atmaya da kıyamadık (1948). 

1. Kınalı kız bitirdi on yaşım 
Kaçdı gitti evden alıp başım 

Oğlan yanaşmaymış bostanda ama · 
Git de gör şehbazın samur kaşını 

2. Kız demiş istemem yalıyla konak 
Ne sünepe katip ne zengin bunak 
Topuğu kütürdei'. arslanıma bak 
Seçdim oğlanlann şahinbaşını 

3. Deme sırtındaki çul çaput bana 
Ben onlan yıkar paklarım ana 
Beyoğluymuş gibi bakanın ona 
Bir kaşıkla yeriz bulgur aşını 

4. Kulübe samanlıft seyrandır bize 
Öpüb ayağını yatanın dize 
Uyur uyanırız daim göz göze 
Arar mıyım hiç şımşırak taşı 

5. ·. Parıl parıl parlar klşmir derisi 
Pırpırıiık şam var albenisi 
Ter bıyıklı üze civan irisi 
Yeni doldurmuş onsekiz yaşını 

6. Zeberdest fetadır sahibi bazii 
Kara gözde berki muhabbet arzd 
Arslan yavrusuna kınalı kuzu· 
İkimiz de bulduk can yoldaşım 

7. Laf anlat aç göz babama ana 
Bırakın yakamı kıyanın cana 
Kimse ilişmesin boşnak civana 
Akıtma gözlennin kanlı yaşını 

Vasıf HİÇ 

BOŞNAK BAĞI - Kasımpaşa arkaların
daki büyük büyük bağ ve bostanlardan birinin: 
on yedinci asır ortalarındaki adıdır; zamanı

mızda yeri tesbit edilemedi; Evliya Çelebi bu
rasını Kasımpaşanın mesireleri arasında şöy
le anlatıyor: «Bütün meyva ağaçları ile dona
tılmışdır, Arab ve Acemde böyle gülistan gö
rülmemişdir dense sezadır .. Sahibi Uşşaki ta
rikatinden hal sahibi bir adamdır ki bizzat 
bağçıvanlık yapar». 

Bibi.: Evliya Çelebi, Seyahatname, I. 

BOŞNAK HIZIR SOKAĞI - Eyyub ilçe
sinin Rami - Yenimahalle yollarından. 1934 Be
lediye Şehir Rehberine göre Bosna Caddesi ve 
Oruç Sokağının bir dört yol ağzı yaparak ke
siştiği noktadan Bosna Caddesinin bir devamı 
olarak Taşlıtarla Sokağına kadar dümdüz uza-

nır, aslında bu mahallenin bütün sokakları da
ma tahtası vari kesişmişlerdir; bundan ötürü
dür ki Bosna Çaddesi tarafından gelindiğine 
göre Dikiliağaç Sokağı, Numan Efendi Soka
ğı, Mazhar Bey Caddesi, Abdi Ağa Sokağı, Pa-, 
labıyık Sokağı ve Boşnak Hüseyin Sokağı ile 
birer. dört yol ağzı yaparak kesişir, yalnız Gül 
Ağa Sokağı ile soldan tek kavuşağı vardır; ön
ce üç araba geçecek genişlikde başlar, sonra 
azıcık daralır, kaba taş döşeli dik bir yokuş

dur; Abdi Ağa Sokağı dört yol ağzında doruk 
noktasına varır, ve oradan sert meyil ile Taş
lıtarla Sokağına doğru inmeye başlar. 

İki kenarındaki evler, ahşab, kagir, beton, 
umumiyet ile ikişer katlı ve mütevazi gelirli 
aile meskenleridir; 3 kahvehane, 3 terzi, 3 ka~ 
sab, 3 bakkal, 1 manifaturacı, 1 berber, 1 ma
nav, 1 kunduracı, 1 kömürcü dükkanı vardır. 
Numan Efendi ve Mazhar Bey sokakları ar~
sındaki parçası üstünde Tantavizade Camii, 
Mazhar Bey Sokağı kavuş-ağı köşesinde de altı 
köşeli, som mermer ve 1341 tarihli (miladi 
1923) Nazım Bey Çeşmesi bulunmaktadır; mes
ken ve dükkan kapu numaraları 1 - 75 ve 2 -62 
dir (Temmuz 1961). 

Hakkı GÖKTÜRK 

BOŞNAK HÜSEYİN SOKAĞI - Eyyu
bun Rami Yenimahallesindedir; Muhacir So
kağı ile İmam Rüstem Sokağı arasında uzanır, 
Paşababa Sokağı ile bir kavuşağı vardır. İki 
araba geçebilecek genişlikde ve kabataş dö
şenmişdir. Paşababa Sokağı kavuşağından son
ra dikçe bir meyille inmeye başlar, sol kolda 
İmam Rüstem Sokağt kavuşağından sonra 
merdivenli yol olur ve uçuruma benzer bir yar
mada sona erer. İkişer, üçer katlı ahşab ve ka
gir evleri, hepsi bağçsi, mütevazi gelirli aile 
meskenleridir. (Temmuz 1961). 

Hakkı GÖKTÜRK 

BOŞNAK İSMAİL EFENDİ YALISI -
On yedinci asır ortalarında Boğaziçinin şöh

retli yalılarından biri; İstinyede idi, yeri tes
bit olunamadı; Evliya Çelebinin bir ayan ve 
eşraf yalısı olarak kaydettiğine göre pek mü
kellef bir bina olduğu muhakkakdır. Başka 

kayde rastlanamadı. 

Bibi. : Evliya Çelebi, Seyahatname, I. 

BOTTER (J.) - Geçen asrın ikinci yarı
sında İstanbulun namlı bir terzisi, Hollanda 

· tabiiyetinde olup İkinci Sultan Abdülhamidin 
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terzisi unvanını taşımakda idi; Sultan Abdül
hamid her sene Parisde Rue de la Paix'deki 
Charvet müessesesine senede kırk kat esvab 
yapdırırdı, İstanbulda padişahın arzularını 
terzi Botter tesbit eder, Parisden gelen kos
tümler üzerinde tadilat icab eder ise onları da 
Botter yapardı; renkler haric (B.: Abdülhamid 
il) kumaşların intihabı Parisdeki müesseseye 
bırakılmışdı. 

J. Botter kibar müşterilerine, kumaşı ken
disinden bir kat kostümü 1200 franga yapardı; 
Türk parcsı ile alış verişi, muameleleri yok-
du (!?). . 

Tenihanesi Beyoğlunda Tünel civarında 
Narmanlı Hanı yakınında kendi milki olan bi
nada idi. 

Bu namlı terzi hakkında merhum Sermed 
Muhtar Alus İstanbul Ansiklopedisine vermiş 
olduğu notlarda kendine has üslub ile şunları 
yazıyor: 

«J. Botter terzilerin en üstünlerinden sa
·yılır. Tünel meydanından yukarı doğru yü
rüyünce sağda, şimdiki Narmanlı yurdunun 
karşısında, .kendi malı olan binanın altınday
dı. Fenerbahçeye gidilirken, denize karşı, ora
daki köşklerin hepsinden daha mükellef; biri 
kendine, ikisi kızlarına mahsus üç villası;. üçü
nün de tarhları renk renk yapraklarla moza
yik gibi işlenmiş, nadide çiçeklerle donanmış, 
cicili bicili bahçesi vardı. 

«Beyoğlundaki mağazasında çifter çifter 
tezgahlar, makastar, faraza bir kostüm ısmar
lıyacaksın. Kumaş ondan olarak, en aşağı 10 
aded sarı lira. Redingot, bonjur, pardesü, pal
to buna kıyas, ve pahası daha yüksek. Şunu 

da unutmıyalım, o vakitler bizim beyefendiler 
arasında smokin ve frak modası hiç yok; if. 
rat alafrangalardan, «didon» kulpu takılmış
la:rdan binde, estağfurulla yüz binde bir kişi 

müstesna. 

«Botter Efendi, Ağacamii sırasındaki es
ki meşhur ve mahud terzihaneyle yarışa çık
mış, hatta bir aralık onu alt etmiş; paralı ze
vatın bütün mahdumlarını, damadlarını, me
sire piyasalarının gediklisi şık beylerini cel
betmişti. 

«Rakibini bastırmasına sebep, moda al
bümlerindeki basma kalıp resimlere bağlan
mayışı; kendi gustosundan da değişiklikler 

katışı. Öbürü, kör değneğini bellemiş gibi, ay
ni aynine modelin eşini yapar, asortiliği kol
lar; halbuki bunun aklına esiverir: · 

- Kruaze jaketin «pan» larını «angle 
droit» kesmiyeceğim; sizin bedene <<rond» da
ha güzel gidiyor!. 

- «Collant» pantalo~ bu s·ezon demode, 
fakat sizde biraz «em bonpoint» var; panta
lon çok dar lazım!. 

-- Bu gri par.desti içine ültra siyah saten 
dö liyon'dan bir «doublure» koyacağım; ne 
zaman kolunuzda taşıyor~unuz, komple ile 
«contraste» yapsın!. 

_ <<Bu lüks terzibaşıya müdavim bulunul
duğunu caddeden gelip geçen yar ve ağyara 
göstermek için, konak arabasından inince ma
ğazanın kapısında dakikalarca dikilip duran
lar; duruş uzasın diye binbir bahane arıyan
lar; koltuklarında «Levant Herald», «Stam• 
boul», «Moniteur Oriental» gazetelerile koşan 

· müvezzileri çağırıp, bozukluğu varl:çen çeyre
ği, mecidiyeyi uzatarak üstünü alıncaya ka
dar bekliyenler olurdu. Hatta o devrin en fi. 
yakalı kahve ve lokantası sayılan «Splendi
de» de, camekanın önünde bir limonata içer 
yahud pasta yerken, etrafa duyuracak sesle 
garsona seslenenler bile bulunurdu: 

- Niko, vestiyerde paltomun cebinde si
gara paketim var, getir onu bana... Şu laci
verd tiftik, geçen hafta Botter'e yaptırdığım 
palto canım!..» (S. M. Alus, Not). 

BOULANGER (Nadia) - Çağdaş batı 

musikisinin seçkin simalarından; Paris Kon
servatuvarı piyano ve kompozisyon hocası; 

yetiştirdiği kıymetli piyanistler arasında Türk 
kızı İdil Biret de vardır; yaş haddi ile emek
liye ayrıldıkdan sonra 1958 yılı e.kiminde seç
kin talebesinin davetlisi olarak İstanbula gel
miş ve 16 ekim günü Saray Sinemasında ter
tiblenen bir konserde Filarmoni Orkestrasına 
şeflik yapmış ve İdil Biret piyanoda hocasının 
idare ettiği orkestranın refakati ile Robert 
Schumann'ın piyano konçertosunu.· çalmışdır 
(B.: Biret, İdil). 

Bu sanat ziyafeti münasebeti ile 31 Ekim 
1958 tarihli Hayat mecmuasında «İdil Biret 
ve Hocası» başlığı ile bir yazı çıkmışdır; aşa
ğıdaki satırları oradan alıyoruz; 

«Bir Rus prensesi ile bir Fransız baba-
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dan doğan N adia Boulanger asrımızın nadir 
musiki hocalarındandır. Talebeleri arasında 

İgor Markevitch, J ean Françaix, Aaron Cop
land, Clifford Curzon gibi musikide moder:1 
icra ve beste okulunun kalbur üstü temsilcile
ri vardır. Adnan Saygun, Mithat Fenmen ve 
Ulvi Cemal Erkin de batı müziğinin bu büyük 
mümessili ile birlikte çalışmışlardır. Aslında 
piyano ve kompozisyon hocası olan Bouıan

ger'nin İstanbul'da orkestra şefliği yapm'ası 
ayrı bir özellik taşır. Usta - Çırak devrinin sem
bolü olan Boulanger bütün sanat hayatı bo
yunca ancak gözde talebelerinin eserlerini 
idare veya solist talebelerine refakat etmek 
gayesiyle orkestra başına geçmiştir. Bu mak
satla şeflik ettiği to~luluklar arasın.da Faris 
Konservatuvar Orkestrası, Boston ve. Berlin 
Filarmonileri vardır. Büyük hizmetlerinin 
mükafatı olarak Legion d'Honneur nişanı ile 
taltif edilen Nadia Boulanger, artık emekliy,~ 
ayrıldığı halde sevgili talebesi İdil Biret'e M
la hocalık etmektedir. Çünkü onun fikrine gö
re İdil, zamanımızın müstesna kabiliyeti ve is
tikbalin belki de en büyük sanatçılarındandır.» 

BOY - «Enin zıddı; vüc11dun uzunluğn, 
yüksekliği; kadd, kaamet; t-o.ı, imtidad» (Türk 
Lügatı). 

İstanbul un halk ağzı deyimleri ve külha • 
niler argosunda çok rastlanır bir. isimdir. 

Darbı meseller - Münasibi; uygunu, küf
fü, dengi anlamına: «Boyuna göre davulu, kö
yüne göre düğünü»; misal: 

- X. Beyin evini gördün mü? pek övü
yorlardı ama ... 
~ Boyuna göre davulu, köyüne göre dü

ğünü.. dünkü yalın ayak yarım pabuçlu ara-
bacı saray yapdıracak değil ya... · 

.Muhitinde yadırganma, iş arkadaşları il~ 
veya aile hayatında fikren anlaşamamak anla
mında: _ <<Boyuma göre boy buldum, huyuma 
göre huy bulamadım». 

Boyunun ölçüsünü almak - Halk ağzı 

deyim, «bir işde, bir münasebetde muvaffak 
olamadıkdan sonra ikinci denemeye gitme
mek», «acı tecrübe», «paylanma»; misaller: 

İki bıçkın ortaklaşa bostan sergisi aç
mak için konuşurlar; biri: 

- Benden paso, geçen yıl ortaklıkdan 
boyumun ölçüsünü aldım .. 

İki kopukdan biri kendi tabakalarından 
görünür bir dilberi gösterir: 

- Şuna balta olalım mı bu gece? .. 
- Ben boyumun ölçüsünü aldım ondan, 

istersen bir de sen dene çakalı, senin pestilini 
çıkarmazsa adam değilim ... 

Bir boyda - Boyları denk, mecazen gü-
zellikleri denk: 

Çift gezmeyiniz sonra nazar eyler isabet 
Bir boyda iki toysunuz Allaha emineı 

Baş boy, orta boy, aşağı boy - Bir malın 
alası, ortası, _ kötüsü, bilhassa meyvacılı~da na
renciye ile bostanda (kavun karpuz) kullanılır. 

Boy boy - Cins cins, çeşid çeşid; mi
sal: «Yaş yaş, renk renk, boy boy güzellerle 
çevrilince kendimi Cennet bağçesinde zan-
nettim». · 

Boy boy deyiminde, cemiyetin her taba
kasına mensub insanlar anlamı da vardır: 

«Kimi yalın ayak, bez şalvarlı, kimi yarım pa
buçlu keçe külahlı, kimi palaz softa, kimi ka
·pu kaçkını paşalı, kiini dahi altın kafesde ni-
meti günag11n ile perverde olmuş mahdumlar, 
boy boy şüblanı İstanbul usta muallim ve pe
der zabtından çıkmış idi..» (Alacahamamlı Re
şid Efendi hatırat). 

Boy bos - Uzun _boy, gayet mütena
sib uzun boy; misal olarak Şinasi'nin şu güzel 
beyitini Hüseyin Kazım Beyin lügatından alı

yoruz: 

Ya.semenden bile nizikdir o boy , bos ande 
Sarmaşık virl sanlsam eğilir ol ande 

_ Boy göstermek - 1) Bir iş görme
den, başarmadan ortalıkda iş yapıyormuş gi
bi dolaşmak; 2) Vücudu bir yerde lüzumlu ol
_duğu halde şöyle bir görünüp gitmek, kay-i 
bolmak; 3) Hüner ve liyakat göstermek; mi
saller: 

Bir okula müfettiş gelir, teneffüs zama
nıdır, talebenin bağçeye çıkması gerekir iken 
_koridorlar çocukla dolu, gulgule içindedir, nö-· 
betci öğretmen de orada olduğu halde .. hiç ses 
çıkarmaz, müfettiş müdüre sorar: 

_ - Boy mu gösteriyor arkadaş?!., 
«Mahallelerde hırsız uygunsuz .cümle ec

lafi nas geceleri cirid oynardı; bekciler şöy
le bir yol boy gösterip ta bessabah kahveler
den çıkmaz idi, sanarsın ki kahveyi bekler» 
(Alacahamamlı Reşid Efendi hatır~tı); 
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Şeyh Galib'in şu güzel beytini H. Kazım 
Beyin lügatından alıyoruz: 

Boy gösterecek tab'ıma diviııı hünerde 
Beyhude durur mu bu kadar mısraı mevzun 

Boy atmak, boy çekmek - Büyümek, 
boylanmak: 

Başlayalım sevab günah babından 
Samur saç üstünde külah bibmdaıı 
Aşıklar ağzında ah vah babından 
Boy atardı günden güne güzelim 

Galatalı HÜSEYİN 

Boy çekdi gitti ol tdze fidanım 
Ayağın çekmesin üftadesinden 

Ali ÇAMİÇ 

Boylamak - Gitmek; ekseriya def ol
mak anlamn~da kullanılır; pırpırı külhaniler 
argosunda emir sigası «defol» demekdir; mi
saller: 

1730 ihtilalinde Patrona Halil ile ayak
daşlarının sarayda tenkillerinden bahsedilir
ken: «ol zümrei eşkiya bir gün içinde r~hi dtı
zahi boyladı..». 

Üç hane berduş baş başa vermiş gizli bir 
şey konuşur iken yanlarına bir dördüncüleri 
gelir, sevilmeyen, kendisinden şübhe edilen 
biridir, hemen kovarlar: 

- Haydi aslanım, boyla! .. 
Boylamak, uzak bir yere gitmek, bir ye

rin boyunca gitmek, batmak anlamına da kul
lanılır; misaller: 

«Mektebden çıkar çıkmaz Erzurumu 
boyladım ... ». 

<<Koca şilebin dağ gibi burnunu gördüm, 
o kadar, zifiri -karanbkda denizin_ dibini boy
ladım, ayağımı yere bir vurdum, çıkmaya baş
ladım. Gök yüzünü gördüm, enseme bir el ya
pışdı. .. kurtuluşum mucize .. ». 

Bir yerden küskün çekilip gitme yerinde 
de kullanılır: «İstanbuldan başımı alıp taşra
yı boylasam diyorum». 

Boyuna - Devamlı, sık sık; misal: 
Oğlunu Avrupaya tahsile göndermiş bir 

baba derd yanar: 
- Ne biçim tahsildir anlamadım, boyu-· 

na para. ister, tam beş yıl oldu, yahu ne olur 
bir de hal hatır sor, ne okudun, ne yapdın bir 
de onu yaz ... 

Boya - «Batı türkcesinde renk levin» 
(Türk Lügatı). 

Bütün çeşidleri ile (sulu, yağlı, kalem 
şeklinde resim boyaları; yüz, makiyaj, tuva
let boyaları, iç ve dış ev boyaları, gemi, kayık 

boyaları vesaire) bu ansiklopedinin konusu 
dışında kalır. 

Kırmızı renkli toprak boyası asırlar 

boyunca İstanbulun ahşab evlerinin karakte
ristik dış boyası olmuşdur, «aşı boyası» deni
lirdi; aşı boyalı ahşab İstanbul evleri, bizden 
ve yabancı pek çok ressamın İstanbul peyizaj
larında yer almış, pek kıymetli tabloların ko
nusu olmuşdur. 

Boyamak kökünden halk ağzı iki deyim, 
«Göz boyamak» ve «kana boyamak», İstanbul 
ağzının günlük sohbetinde çok kullanılır. 

Göz boyamak: Azı çok göstermek, noksa
nı tam olarak kabul ettirmek, her hangi bir iş
de özden ziyade cazib görünecek aldatıcı şey
leri yapmak; misal: 

Bir gazetenin yazı işleri bürosunda bir 
arkadaş çekişdirilir: 

- Sen istediğin kadar çalış, geceni gün
düze kat, nafile, kıymetini anlatamazsın, onun 
gibi iki kağıd karalayıp, birinci sayfanın pla
nı, yarınki gazetenin maketi diye patronun 
gözünü boyayabiliyor musun?!.. 

Kana boyamak: Bir yerde bir kaç kişiyi 

birden vurmak; misal: 
Kendisi yok iken evinin camları taşlan

mış bir kabadayı mahalle kahvesinde ortaya 
bağırır: 

- Ulan kimse bu hergele çıksın ortaya, 
ayağıma kapansın af edeyim, yoksa namus 
meselesi bu. mahalleyi kana boyarım vallahi ... 

BOYA - Külhani _ pırpırılar argosunda 
makiyaj; misal: 

- Ulan karıya bak be, bebek gibi. 
-=-- Boş ver .. boyadır ... 

BOYACI, BOYACI ESNAFI - Yün, pa
muk, ipek ve keten bükülmemiş, yapağı ha
linde, iplik veya kumaş olarak boyanır iken 

' İstanbulda kalabalık bir esnaf kitlesine iş 
mevzuu olmuş ve asırlar boyunca İstanbul ka
dılığı tarafından boyacılar hakkında nizam
nameler çıkarılmışdır. 

Eski İstanbul boyacılarının riayet etme
leri iki mühim şey var· idi ki biri boyanın sa
bit olması, çıkmaması, diğeri de boyanma es
nasında ipliğin yahud kumaşın çürütülmerne-
si, yakılmamasi idi. _ 

Zamanımızda eski boyacılar kalmamış

dır, <<Fenni Boyahane», <<İstim Boyası» gibi 
isimler altında fabrikamsı müesseseler kurul
muş, bunların çoğu da esvab lekecileri ile bir-
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leşmiş, «Boyacı - Lekeci» olmuşlardır. Fakat, 
İstanbul Belediyesi bu konuda eski İstanbul 
Kadılığının gösterdiği murakabe titizliğini 

göstermediği için, boyalar hem rengini tez at
nıakda, hem de sabit olmadığindan iç çama
şırlarını, teni boyayıp berbad etmektedir. Ba
zan da sağlam verilen bir esvap, boyadan yıp
ranmış ve çürümüş gelmektedir. Zamanımız
da ciddiyeti ile tanınmış boyahaneler Knap, 
Volkman ve Pepo müesseseleridir. 

Aşağıdaki satırlar boyacı esnafı hakkında 

23 Şevval 1206 (miladi 14 Haziran 1792) ta
rihli bir fermandan bu günkü dilimize çevri-
lerek alınmışdır: ' 

«İstanbul Kadısına hükim ki; 
«Bir müddetdenberi İstanbul boyacı es

nafının boyadıkları ipek ve iplik ve kumaşla
rın ve sair boyanan · kumaşların beş on gün 
zarfında renkleri solup uçmaktadır. Bu yüz
den herkes hind ve frenk kumaşları kullan
maya rağbet etmekde, bu suretle de paramız 
dışarı gidip telef olmaktadır ... Bundan böyle 
dokunmuş eşya ve dokunacak ipek ve iplikle
ri kalp boya ile boyamayıp ve boyatniayıp has 
ve halis boyalar ile boyatmalarını boyacı es
nafına ve İstanbulkari kumaş dokuyan esnafa 
ve bunların kahyalarına ve sair iktiza edenle
re tenbih edesin ... » (Ahmed Refik; XIII. hicri 
asırda İstanbul Hayatı). 

Hicri 1091 (miladi 1680) tarihinde Dör
düncü Sultan Mehmed zamanında yapılmış 

bir esnaf nızamnamesinde boyacılar hakkında 
şunlar yazılıdır: <<Boyacılar kalp işlemeyüb 

boyalı şeyleri yol üstüne asmayalar». 
Yine onyedinci asırda tanzim edilmiş bir 

esnaf kanunnamesinde şunlar. yazılıdır: «Ve 
boyacılar her ne rengi boyarlar ise iyi boya
yalar, kalp iş yapmayalar. Bezi taş üzerinde 
döverek hırpalamasınlar. Boyalı bezi yol üs
tüne asmasınlar. Bezleri yol üzerinde ve taş
da dövmesinler». 

On yedinci asırda yaşamış büyük muhar
rir Evliya Çelebi İstanbul Esnafı arasında bo
yacılardan şu satırlarla bahsediyor: 

«Esnafı sabbagan yani boyaciyan - 500 
dükkan 800 neferdir. Pirleri Amir bin Abdul
lah El Sabbag'dır, Selman Pak'in bellerini 
bağladığı pirlerin kırk yedincisidir, 34 yaşın
da vefat etmişdir, kabri Yemendedir. Bunlar 
(esnaf alaylarında) araba üzerinde (kurdukla-

rı) dükkanlarında elvan bezler boyayıp iplere 
sererek geçerler». . 

Yukarda kaydettiğimiz esnaf kanunname
si boyacıların boyadıkları kumaşları döverler 
iken, kumaşın yıpranmaması için taş üzerinde 
dövmemelerini yazıyor. Evliya Çelebi, boyan
mış kumaşların dövü_lmesini «boyacı tokıiıak
cıları» adını verdiği ayrı bir esnafın, boyacı
lara yamak bir sınıf esnafın işi olarak gösteri
yor ve şunları yazıyor: 

«Ehli sa.biri hayırkar yani boyacı tok
makcısı - Dükkan 100 ve nefer 800; bunlar 
hayırkar ademlerdir. B·azı zarifler nezaketle 
bir adam sövmek istediklerinde: - Hayır ba
şına! .. derler; yani boyacı tokmağı başına dı3-

mekdir. Bunlar da araba üzerindeki dükkan
larında bez tokmaklayarak geçerler». 

BOYACI, KUNDURA BOYACILARI -
Büyük şehir İstanbulda Türklerden ve azın
lıklardan ihtiyar, genç ve çocuk pek çok ins~
na günlük rızkını temin eden kundura boya
cılığı, evvela kabul edelim ki, halk nazarın
da hammallık ve çöpcülük gibi hideniati süf
liyedendir. Bundan ötürüdür ki, artık şehir 

hayatı girmiş eski sayfiyeler müstesna, nefsi 
İstanbulun içinde büyük ekseriyet ile kıbti 
taifesinin elindedir; kundura boyacılığında di
ğer anasır kıbtilere nisbetle ancak yüzde 5-6 
arasındadır. 

Bir kısmı bir şirketin, yahud bir patronun 
gündelikdsi, ondalıkcısı olarak üçü beşi bir a
rada ve «Lustra Salonu>>· adı verilen dükkanlaı-
da çalışır (B.: Lustra Salonları); bir kısmı, ge
niş çoğunluğu da ayak işcisidir, «sandık» ta
bir edilen avadanlığını alır, müşteri tuttuğu 

yerlerden geçerek sokak sokak dolaşır, akşa
ma kadar kendisince belli bir rotayı tamam
layıp mekanına döner; yahud, evinden, meka
nından çıkar, doğruca şehrin, kundura boya
cılığı geçer bir yerine gidip (mesela köprü al
tı vapur iskeleleri, Sil'.keci Garı önü, Yeni Ca
mi arkası gibi) Meta · gedik halinde peyle
diği bir yerde çalışır. Bir kısmfbüyük iş han
larının odabaşıları ile anlaşmışlar, onlardan 
aldıkları müsaade ile her gün bir sefer han, · 
yazıhane ve iş yerlerini dolaşırlar. 

Kundura boyacılığı önce erkek işidir, ve 
ömür boyunca işlenir işlerden değildir; 12-13 · 
yaşlarında, hatta daha küçük, fakrü zaruretin 
pençesinde kundura boyacılığına atılan bir 
çocuk, bir yandan da mektebe gider, okur, sü-
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Kundura boyacısı tipi 
( Resim : Sabiha Bozcalı) 

rer çıkar ali meslek sahibi bir adam, çocuk
luğundaki boyacılığının hatırası, hafızasında, 

ham bir meyvanın buruk lezzeti gibi kalır. Ya
hud ki her hangi bir iş güç sahibi kimse 
(ayak takımından olması şart), feleğin türlü 
darbesini yedikden sonra kundura boyacılığı
na düşebilir. 

İstanbulun ayak işcisi kundura boyacıla
rııu çocuklar ve büyükler diye ikiye ayıra

biliriz. 

Çocuk boyacılar, 12-17 yaşlar arasındaki
ler, umumiyet ile derme çatma sandıklarla iş- · 
!erler, yukarıda da kaydetdik, zaruretin pen
çei kahrinde, hırpani, hatta pırpırı oğlanlar

dır, kara ve sarı, kınalı boyalı elleri beylerin · 
hanımların ayakkablarını boyar iken kendi 
ayakları çıplakdır, yalın ayak dolaşır. Bir kıs
mı okulu tamamen terketmişdir, bir kısmı da, 
işini tanzim etmişdir, günün belli saatlerinde, 

cumartesi ve pazar günleri ve uzun yaz tati 
linde boyacılık yapar, bir yandan da okula gi
der; bu çocuklar bu iş hayatında bir kademe 
yükselince gazete müvezzii olurlar. 

Büyüklere gelince, bir sanat, bir meslek 
tutamamış ham dest adamlardır; yahud ruhen 
avare kimselerdir, ilk nazarda görülmese de 
bir maluliyetleri vardır. Hiç bir zaman par
lak meslek değildir; hidematı süfliyeden oidu
ğunu yukarıda da kaydettik. İçlerinde az, fa. 
klt mevcud insanlardır, kundura boyacılığını 
bir maske gibi kullanırlar, karaborsanın en alt 
tabaka satıcılığını yaparlar, kaçak Amerikan 
iskambil kağıdları, Amerikan~ İngiliz cıgarala
rı, yokluk zamanlarında kahve bulur, geti
rirler. 

Kundura boyacılığı,- gerek cinayet masa
sına, gerekse siyasi masaya mensub sivil po
lisler. için de pek güzel bir maskedir. 

Ayak işcisi kundura boyacılığında ava
danlığı şunlar teşkil eder: 

1. Sandık; boyacının iş tezgahıdır; önünde 
para, cila kutusu, boya kutusu, paçavra ve ka-

Kundura boyacısı tipi 
(Resim: Sabiha Bozcalı) 
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dife parçaları koymak için bir yahud iki gö
zü bulunur. Bir yanında fırçaları asmak için 
çengelcikler, bir yanında da muhtelü renkler
de boya şişelerini yerleşdirmek için teneke
den, saçdan bir eki vardır. Üstünde de, müş
terinin ayağını basıp koyduğu, tabana nisbet
le çok dar tasmasız bir nalın vardır, ve san-

. dığın üstüne gaayet muhkem olarak rabtedil
mişdir. Sandığın iki ucuna münasib uzunluk
da bir kayış rabtedilmi.şdir, boyacı sandığını, 
bu kayışla omuzuna asarak taşır götürür. 

Sandık, bu işe ilk atılacak pırpırı bir oğ

lan için, düzgünce bir tahtadan derme çatma 
da yapılır. ~oyacı sandıkları istanbulda Tah
takalede yapılıp satılmaktadır; zamanımızda 

(1962) en adileri 100 lira, sedef kakmalı, kuş
lu aynalı, kat kat boyadanlıklı · en · mükellefle
ri de 900-1000 lira arasında idi. 

2 - İskemle; kundura, cümlenin malu.
mu, boyacı sandık önüne oturarak boyanır; 

bodur, dört ayaklı bir iskemle, ayak boyacı

sının beraberinde taşıyıp götürmeğe mecbur 
olduğu bir şeydir. 

3 - Fırça; hususi şeklinde, üst tahtası 
muka'ar, içeri doğru çökük ve uzun kıllı, en 
az dört parmak yüksekliğinde olurlar; ikisi si
yah boyada ikisi de sarı boyada k_ullanılmak 
üzere 2 çift, yani 4 fırça bulunması şarttır; 

fakat pırpırı boyacılar, birini siyahda birini de 
sarıda kullanarak bir çift fırça ilede pek ala 
iş görürler Zamanımızda kundura boyacısı 

flı'çasının en adisinin çifti 3~ liradır. 
4 - Boya ve cila; alası ednası vardır. Pır

pırı boyacı oğlanların ala boya kullanacakla
rı elbetki clüşünülemez. Boyacıların makbul 
bildikleri «Nüget» ve· «Fenerli» marka boya 
ve cilalardır. Boyaya, kundura derisini yumu
şak tutması için hazan badem yağı katan bo-
yacılar da vardır.' · · 

5 - Bir diş fırçası; beyaz ·ayakkabıların 
boyasında kullanılır. 

6 - Bir kaşık yahud.çatalsapı; boyadan 
önce kenar ve ökçeye bulaşniış.(çamuru kazı
mada, ve şişeden boya alma.da ki.iUanılır. 

7 - Sarı ve siyah boyalar içijı .1ki pıµ-ça 
sünger; şişeden boya bir çata!'veyıı .~aşık sa
pı ile alındıkdan sonra. kuıiduraya'bu. sün
gerlerle sürülür. 

8 - Bezler; çamur silme bezi, parmağa 
sarılarak kullanılan cila bezi, son . parlatma-

Kundura boyacısı Yani Çocuk 
(Ahmed Rasim'ln Güzel Eleni'slnden) 

da kuHanılan uzunca bir kadife parçası. 
Bir pırpırı boyacı oğlanın sandığı ve bü

tün avadanlığı 1962 senesinde 200 lira ile dü
zülebilmekde idi. 

Kundura boyacılarının yüzünü güldüren 
günler açık havalar, yaz mevsimi, tatil günle
ridir. Zamanımı_zda bir çift sarı veya siyah 
ktındura boya parası (Salon tarifeleri hariç) 
50 kuruşdur; fakat pabucunu boyatanlar ara
sında elli yerine 75 kuruş, 100 kuruş verenler 
pek çokdur. 

Bir pırpırı kundura boyacısı oğlanın adi 
günlerde kazancı 5 lirayı aşamaz iken cumar
tesi pazar günleri de 10-15 liradan aşağı düş
mez, müstesna hallerde de 40-60 liraya çıkdı
ğı, 60 - 70 çift pabuç boyandığı olur. 

Ayak işcisi kundura boyacıları yağmurlu 
günlerde, karlı günlerde işe çıkmazlar. 

Kalender meşreb şairler istanbulun es
naf güzelleri şanında yazdıkları manzfimeler 
arasında kundura boyacısı civanları da unut
mamışlardır, aşağıdaki kıt'a Sadi Yaver Ata
man tarafından derlenmiş. ve «Esnaf Türkü
leri» adlı risalesinde neşredilmişdir: 

Boyacı güzeli takar oyayı 
Ciliıun üstüne sürer boyayı 
Gece uyur gündüz görür rüyayı 
Sıkıhnca cam bakar aynaya 

1960 da yaşı sekseni aşmış olan halk şairi 
Ali Çaıniç Ağa da, istanbulun esnaf güzelleri 
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için kaleme aldığı 100 kıt'alık manzum mec
muada bir kıbti boyacı güzelini şöyle övüyor: 

Kendi yalın ayak kundura boyar 
Samur kaş üstüne perçemi koyar 
Ya efendim o cilalı gözleri 
Elindeki fırçasının hüneri 
Karadır esmer üzre ebruvinı 
Ne gam o şuh olmuş kıbti I civanı 

Sadi Yaver Ataman'ın yukarda adı geçen 
risalesinde notası ile beraber bir boyacı tür
küsü daha vardır ki Edirne'nin boyacı güzel
lerini över, hem güftesi hem bestesi şirin 

türküdür: 

Çarşıdan aldım pirinci pirinci 
Edimenln boyacdan birinci 
Aman da boyacı boyacı 
Cilılna vurgunum boyacı 
Fırçana vurgunum boyacı 
'Edirnenin kıbtileri meşhurdur, boyacıla

rının da hemen hepsi kıbtidir, Ali Çamiç Ağa 
da bir İstanbul şoparını zamanının esnaf gü
ıZelleri arasına koymada yalnız kalmamışdır. 

Yine bu ihtiyar külhaninin diğer bir boyacı 
güzeli için bir manzumesi daha vardır: 

Kız Boyacı 

(Resim : Sabllıa Bozcalı) 

Boyacımın adı Razi 
Açamadım ana rdzi 
Güzel_ güzel ellerne bak 
Nasıl uzatırım ayak 
Yaşım olmuş iken seksen 
Çal karayı yüzüme sen 

Ahmed Rasim'in «İki güzel_günahkar» adlı 
eserinin ikinci hikayesi olan «Güzel Eleni» nin 
iki kahramanından biri yalın ayak pırpırı kun
dura boyacılığı yapan «Yani» adında kimse
siz bir Rum çocuğudur (B.: Eleni, Güzel). 

BOYACI (Kız) - İstanbulda kundura bo
yacılığı erkeklere ve oğlan çocuklara has · bir 
iş ola gelmişdir; ender rastlanır bir istisna 
olarak 1945-1950 arasında Eminönü Meydanı 
ve Yeni Cami ar.ı:.::ııında dolaşır bir de kız bo
yacı görülmüşdüı-; bu boyacı kızın bir kaç poz 
resmi 'istanbul Ansiklopedisi için Foto Sel mü
essesesi tarafından tesbit edilmiş ise de kızın 
adı öğrenilememişdir, her tabakadan soranla
ra: «Raziye, Fatma, Aynur, Nurten, Sünbül, 
Pembe, Behice» diye her seferinde başka bir 
isim söylemişdir. Oğlan gibi pantalon giyer, 
üstünde bir erkek ceketi, başında örtü, uzun 
·-saçları bu örtü içinde toplanmış, belinde ku-
şak, ve bazı -günler de pırpırı oğlanlar gibi ya
lın ayak dolaşırdı; uzun boylu, tatlı esmer ten
li, kara kaş, kara göz, kaşı gözü ilerinde, gaa
yet serbest tavırlı bir kız, yahud genç kadındı. 

Bir pazar günü, Yeni Cami arkasında, ·kız 
boyacıya kundura boyatmak için izinli bahri
ye neferi şehbazlardan mürekkeb bir kaafil~
nin heyecan ile nöbet beklemeleri görülecek 
sahnelerdendi. -Bir kıbti olduğu muhakkak bu 
kız boyacının,• ahlak zabıtasctarafından işden 
men edildiğini zan ediyoruz.-

BOY ACI ÇEŞMESİ SOKAĞI - Boyacı
köyünde Hekim Ata Caddesi ile Zergerdan 
Sokağı arasında uzanır; Eşkinci Sokağı, Sey
yah Sokağı, Dönüm Sokağı, Toraman Sokağı, 
Kestane Sokağı, Yedekçi Hüseyin Sokağı, Yu
nus Ağa Sokağı ile birer dörtyol ağzı yaparak 
kesişir. Hekim Ata Sokağı başından yürünür-• 
se, bir araba geçebilecek genişlikde kabataş 

döşeli bir yokuş olarak başlar, Eşkinci Sokağı 
kavuşağından sonra merdivenli yol olur, 
sonra tekrar düzleşir; kapu -numaraları 1-17 
ve 2-20 dir; ahşab ve kagir evlerinin çoğu bağ
çelidir; sokak, Zergerdan Sokağına geçilen 
bir çayırda sona erer. Sokağa adını veren, alt 
başmda haznesi kesme taşdan, cebhesi mer-
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mer kaplı İkinci Sultan Mahmud'un Çeşmesi
dir (Temmuz 1961). 

Hakkı GÖKTÜRK 

BOY ACIGİLLER (Abdürrahman) - Hu
kukcu, siyaset adamı; 1911 de Yugoslavyanın 
Firuzbey kasabasında doğdu, o taraflar ule
masından müderris Ömer Beyin oğludur; aile 
hatıralarına göre RumeliniJ?. evladı fatihanın
dan olub ataları Rumeline Konyadan gelmiş
lerdir. Ecdadı nesil nesil halı ve kilim boyacı
lığı ile iştigaal ettiğinden Boyacıoğulları diye 
maruf idiler. 1912 de pek küçük yaşda anava
tana hicret eden ailesile İzmirde yerleşmiş, 
ilk, orta ve lise tahsilini orada yapmışdır, 1935 
de Ankara Hukuk Fakültesinden diploma ala
rak Malatya, Bolu, Zonguldak vilayetlerinde 
hakimlik ve savcılık yapmışdır, sonra avukat
lığa başlamış, 1945 de Zonguldakda bir yazı
hane açmış ve 1946 da siyasi hayata atılarak 
Demokrat Partinin Zonguldak Vilayeti teşki
latının kurucularından biri olmuşdur, ve o vi
layetten milletvekili seçilmişdir, fakat bir 
müddet sonra fikir ayrılıkları dolayısı ile De
mokrat Partiden ihrac edilmiş, Millet Partisi
ne girmişdir. Millet Partisinin kapatılması 

üzerine arkadaşları ile birlikde Cumhuriyetci 
Millet Partisinin kurucularından biri olmuş
dur ve partinin genel sekreteri seçilmişdir. 

1958 yılında Cumhuriyetci Millet Partisinden 
de ayrılarak İstanbula gelmiş ve mesleki ha
yatına dönerek İstanbulda avukatlık yapmağa 
başlamışdır. 

Evli olup bir kızı ve bir oğlu vardır, mü
nevver bir kadın olan refikası da Bezezyan Er
meni Mektebinde Türkçe muallimidir. Müzik, 
resim, edebiyat, tiyatro ve felsefe günlük soh
betlerinde çok geniş yer alan bir ailenin rei- . 
sidir. 

BOY ACI KAPUSU - Doğru adı «Boya
cılar Kapusudur» (B.: · Fatih Camii ve Külli-
yesi). · 

BOYACI KAPUSU .SOKAĞI - Fatih ka
zası merkez nahiyesinin Kirmasti Mahallesi 
ile Şeyh Resmi Mahallesi yollarındandır. 1934 
Belediye Şehir Rehberinin 6 numaralı pafta
sında Başhoca Sokağı ile Feraizci Sokağı ara
sında uzanır, Başmüezzin ve Başimam sokak
ları ile de birer dört yol ağzı yaparak kesişir 
gösterilmişdir; yerinde ise Başimam Sokağı 

ile kavuşağı yokdur. 
Feraizci Sokağı tarafından yüründüğüne 

göre, iki araba geçebilecek kadar genişlikde, 
aslında kabataş döşeli iken yer yer toprak ol
muş çok bakımsız bir sokakdır, şehrin de he
men merkezi, ve nüfus kesafeti olan bir yer
dedir. İki kenarında 2-4 katlı beton yapılar 
yükselmişdir, kapu numaraları 1-33 ve 2-52 
dir, dükkan olarak bir kasab vardır (Ağus
tos 1961). 

Hakkı GÖKTÜRK 

BOYACI KÖYÜ - Boğ11ıiçinin Rumeli 
yakasında Balta Limanı mevkii ile Emirgan 
arasındadır; zamanımızda Emirgan Nahiyesi
ne bağlı bir mahalle olmuşdur; kendi adını 

taşıyan bir vapur iskelesi ile tipik Boğaziçi 

köyü istiklalini kaybetmişdir. Boyacıköyü va
pur iskelesinin hangi tarihde kaldırıldığı tes
bit edilemedi; sorulması gereken yerden ce
vab alınamadı; Boyacıköyü sakinlerinden doğ
ma büyüme oralı bir Bay Nikoli de yirmi ye
di otuz sene evvel (1932-1935 arasında) de
mekle yetindi. 

Şirketi Hayriye tarafından neşrerilmiş 

«Boğaziçi>> adlı eserde (B.: Boğaziçi) Boyacı

köyü hakkında şu malumat verilmekteqir: 
<<Köprüden 7 mil mesafededir. Şirket va

purları doğru olarak bu iskeleye 34 dakikada 
varır. 

«Böyacıköyünün etrafı orman ve koruluk 
olup 350 Rum, 50 Ermeni haneleri ile 30 ka
dar sahilhane ve Müslüman meskeni, bir Rum 

· kilisesi, kız ve erkek Rum sibyan mekteble
ri, Ermenilerin de bir kilisesi ile mektebleri 
vardır. Köyde Topal Hüsrev Paşa hayra.tın

dan iki eski çeşme mevcuddur. Buranın Bo
yacıköyü adını almasına sebeb, şayak, fes ve 
saire boyamak ve bu sanatı memleketde ta
mim etmek üzere 1221 senesinde (miladi 
1806) Kırkkilise tarafından Kafkariyodi adın
da bir ailenin İstanbula hicret ederek burada 
yerleşmiş olmasıdır. Sultan Selimi sıms, hic
retlerinde bu sanatkar aileye bir yer beğen

melerini irade eyle_miş, her yeri dolaşmışlar, 
Boyacıköyü mevkiini beğenmişler ve 40 hane 
olarak yerleşmişler». 

Bir ara Emirgan ile birleşdirilerek «Ulu
köy» adı verilmiş idi, ki 1934 Belediye Şehir 
Rehberinde bu isim altında gösterilmişdir (22 
numaralı pafta); fakat Emirganın şöhreti Ulu
köy takma adına galebe çalmış, Boyacıköyü 

de o tarihlerden Emirganın bir mahallesi ol-
muşdur. \. 
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1962 yılında bir mahalle olarak Boyacı
köyü sınırları içindeki sokaklar şunlardır: 

· Hekim Ata Sokağı, Safsaf Sokağı, Eşkinci 
Sokağı, Seyyah Sokağı, Dönüm Sokağı, Kesta
ne Sokağı, Ata Olgaç Sokağı (1934 rehberinde 
yok), Yedekçi Hüseyin Sokağı, Toraman Sok1-
ğı, Yunus Ağa Sokağı, HakUk Yümnü Sokağı, 
Boyacıköy Fırın Sokağı, Görgü Sokağı, Tebdil 
Eskisi Sokağı, Dilküşa Sokağı, Aktar Abdi So
kağı, Boyacıköy Çeşmesi Sokağı, Yaver Sala
haddin Sokağı, Zergerdan Sokağı, Kantaşı So
kağı. 

Hakkı GÖKTÜRK 

BOY ACIKÖYÜ - EMİRGAN YOLU -
Tophaneden başlayıp Rumelikavağına kadar 
uzayan ana sahil yolunun Boğaziçinde bu iki 
köy arasındaki parçasının adı;. 1934 Belediye 
Şehir Rehberinin 22 numaralı paftasında Bal
talimanı Hisar yolunun bitimi ile istinye Ha
vuz Yolu arasında gösterilmişdir. Boyacıköy 

Yokuşu, Hekim · Ata Caddesi ile· kavuşaklar ı 

vardır. Baltalimanı Yolu başlangıcından gelin
diğine göre sağ kolda · Baltalimanı Camii ve 
Amerikan Kulübünden sonra deniz kıyısı uza
nır, sol kolda da bir bostan vardır. Boyacıköyii 
Yokuşu kavuşağından sonra zamanımızın be
ton yalıları ile gazinolar ve çayhbeler görü
lür, yol sağa sola kavisler çizerek böylece uza
nır gider. Boyacıköyü ile.Emirgan arasında da 
vapur iskelesi bulunmaktadır. Emirgana ge- . 
lince Şerifler Yalısının meşhur tarihi selam
lığı, Emirgan Camii ve Çınarlar ile çınaral~ı 
kahveleri görülür. Buradaki başlıca yalılar Bü- · 
yük Reşid Paşa ahfadından Selma Hanım Ya
lısı, muharrir Burhan Cahid Morkaya_nın Ya
lısı, Osman Kotaviç'in• Yalısı, Ahmed Kanat
lı'nın apartıman - yalısı, Adanalı Hacı Ömer 
Yalısı, ve Orgnl. Fahreddin Altay Yalısıdır. 
Bu yol üzerinde Boğaziçi safası için açılmış 
belli başlı gazinolar da şunlardır: Zümrüd Vil
la otel - restoranı, Kapri Restoranı, Sibel Res
toranı, Erenler Çayhanesi, ince Güzel Gazino -
çayhanesi; Şirket Geçidinde bir içkili gazino, 
Mehtab Çayhanesi, Kral aile çay ve bezik evi, 
Nureddin Restoran. 

Nureddin Restoran - Paviyonun sahibi 
İı:an teb'alı Nureddin Zaman adında bir şahıs 
.olub içki kaçakçılığı ve çeşidi( kirli ~lere ka
rışmış olduğundan 15 aralık 1961 de uçakla 
h11dud dışı edildiği günlük gazetelerde okU!l
muşdur. 

Gazinolar arasında büfeler ve mezeciler 
de vardır. İlkbahar ve yaz aylarında bu yalı 
boyundaki çayhanelere ve bilhassa çınar altı 
çayhanelerine gelenler o kadar çok olur· ki 
meşhur tabiri ile iğne atılsa yere düşmez. Sa
hil boyunda bu ehli keyfi getiren taksive hu
susi otomobiller uzun bir dizi teşkil eder. 

Hakkı GÖKTÜRK 

BOYACIKÖYÜ FIRIN SOKAĞI - Bo
ğaziçinde Boyacıköyü sokaklarından, 1934 Be
lediye Şehir Rehberinin 22 numaralı paftasın
d1 Boyacıköyü Yokuşu, Hakkak Yümnü Soka
ğı ve isimsiz bir yolla teşkil ettiği dört yol ağ
zı ile Hekim Ata Caddesi arasında uzanır; Şi
rin Sokağı, Tebdil Sokağı Ue kavuşakları olup 
5ezai Bey Sokağı ile döl:'t yol ağ;~ yaparak ke
sişir; Hekim Ata Caddesi _tarafından gelindi
ğine göre iki araba geçecek genişlikde merdi
venli sokak olarak başlar, sonra düzleşir, Se
zai Bey dört yol ağzına· gelince az meyilli bir 
iniş ile yukarda tarif ettiğimiz_ dört yol ağzın
da sona erer; Şehir Rehberinde ismi yazılın la 

mış sokağın adı Tan ·sokağıdır, levhası da var-
dır. . 

Fırın Sokağı 2 - 3 katlı beton ve ahşab ev
ler ve konak yavruları arasından geçer,· dük
kan olara,k 1 marangoz ve l bakkal vardır. 
Evangelistriya Rum Ortodoks kilisesi bu sokak 
üstündedir. (Temmuz 1961). 

Hakkı . GÖKTÜRK 

BOYACI KÖYÜ MASLAĞI SOKAĞI -
Boğaziçinde Boyacıköyünde, 1934 Belediye 
Şehir Rehberinin 22 numaralı paftasında Ce
laleddin Paşa Sokağı, Zergerdan Sokağı (yerin
deki levhasında Ziya Paşa Sokağı) ve Emirgan 
Bostan Sokağının kesiştiği · dört yol ağzı ile 
isimsiz bir yol arasında uzanır gösterilınişdir; 
yine o haritaya göre Mazhar Reşid Paşa Soka
ğı ve isimsiz diğer bir yol .ile de kavuşakları 

vardır. 

Dört yol ağzından yüründüğüne göre iki 
araba geçebilecek gen~likde, iki kenarı yaya 
kaldırımlı ve ağaçlarla gölgelendirilmiş ve pa
ket taşı döşeli bir yoldur, sağ başında Rum 
Ortodoks Mezarlığı, daha ilerde müslüman.kab
ristanı ve Belediye temizlik işleri noktası ve 
önünde cebhesi mermer küçük bir çeşme var
dır. Sokağın iki kenarında birer ikişer katlı ah
şab ve kagir evler ile bunların arasında beton
lar görülür. Salih Bey Sokağı ile de bir kavu
şağı vardır ki yukarda adı geçen rehberde gös-
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terilmemişdir, yol bitimine doğru, ağaçlarla 

bezenmiş betonlar arasından geçer. (Temmuz 
1961). 

Hakkı GÖKTÜRK 

BOY ACIKÖYÜ YOKUŞU - Boğaziçinde 
Boyacıköyü sokaklarından; 1934 Belediye Şe
hir Rehberinin 22 numaralı paftasına göre Bo
yacıköy - Emirgan yolu ile Hakkak Yümnü So
kağı arasında uzanır, ki Hakkak Yümnü Sokağı 
ile olan kavuşağı, ayni noktada Tan ve Boya
cıköyü Fırın sokaklarının da birleşmesi ile bir 
dörtyol ağzıdır. İki arabanın geçebileceği ge
nişlikde, orta kısmı_ paket taşı, iki kenarı ka
bataş 9öşeli,. az meyilli bir yokuş yoldur. Sağ 
kolda iki katlı bir köşk, ıİıetrük bir fabrika de
posu, iki katlı bir beton ev, bir arsa, sol kolda 
bir bostan, üçer katlı bağçeli, balkonlu iki 
ahşab köşk vardır; rehberde· gösterilmemiş 

· isimsiz bir sokakla olan kavuşağını geçdikde:1 
sonra çoğu bağçeli ahşab ve beton evler sıra
lanir. · 

Bu sokağın Boyacıköy - Emirgan yolu ü
zeriİıde~i alt başı Baltalimanı otobüs durağı 
yanındadır. (Temmuz 1961). 

Hakkı GÖKTORK 

BOYACI· KÜPÜ - Halk ağzı deyim: «Ko
lay ve çarçabuk görülen iş»; fakat ekseriya zor, 
çetin işi belirtmede kullanılır; «Boyacı küpü 
değil ki daldırıp çıkarasın» sözü darbı mesel 
olmuş; misal: _ 

Bir mecmuada illüstratör - ressam kendi
sinden yirmi dört saat içinde üç kompozisyon 
isteyen yazı işleri müdürüne: 

- Aman hazret, beşer altışar figürlü sah
neler bunlar, boyacı küpü değil ki kağıdı sokup 
çıkarayım, sadece kurşun kalemle ·desenleri 
iki gün el tutar ... 

BOYACILAR KAPUSU - Fatih Camii
nin dış avlusunun kuzey - batı istikametindeki 
kapusunun adı. (B.: Fatih Camii ve Külliyesi). 

. BOYACILAR KAPUSU YANGINI - Baş

ka semtlerden çıkıp da Fatihi de yakan büyük 
İstanbul yangınlarında Boyacılar Kapusunun 
da bir kaç defa kül olduğu görülür. Hicri 1157 
Cema.ziyelevvelinin 21 inci gecesi (Miladi 2 
Tenimuz 1744) ezani saat ile birde (gün battık
dan bir saat sonra) Boyacılar Kapusunda Kan
lı Fırından ateş çıkdı, bu fırın etrMında bir 
kaç parça ev ve dükkan yandı. 

Bibi. : O. N. Ergin, Mecellei Umuri Bele
diye. 

BOY ACI MEHME'I' SOKAĞI - Kadıkö
yünde Gazhane semti sokaklarından; 1934 Be
lediye Şehir Rehberinin 29 num~ralı paftasın 
da · Zaamet Sokağı ile isimsiz bir yol arasında 
uzanır gösterilmişdir, · Ethem Kaptan Sokağı 
ile bir kavuşağı vardır. Zaamet Sokağı tarafın
dan gelindiğine göre, bir araba geçecek geniş
likde, kabataş döşelidir; sağda, kapusu Zaamet 
Sokağında olan mu.sevi mezarlığı uzanır. Üze
rindeki ahşab kagir evler mütevazi gelirli aile 
meskenleridir; sokak bir arsa - riıeydancıkda 
sona erer, gerisinden Ankara asfalt yolu geç
mektedir. (Ağustos 1961). 

Hakkı GÖKTÜRK 

BOY ACI OĞLU - Geçen asır sonlarında 
. yaşamış namlı hokkabazlardan Portakaloğlu
nun yardağı; Balat musevilerinden idi; kara sa
kallı, sıska, fakat çok şirin yüzlü, sevimli, iyi 
huylu ve gaayet şen bir adamdı; yardaklığı ica
bı mütemadiyen itilir, kakılır. yerlere yuvac
lanır, _. aldırış etmez, güler ytraü değişmezdi. 

Ustası Portakaloğlu yine o clevirde yaşamış 

«Usta Kanarya» ve «Yosefin oğlu Bohor» gibi 
pek hünerli hokkabazlardan değildi, fakat yar
dağı bu Boyacioğlu yüzünden onu ötekilere 
tercih ederlerdi; sünnet düğünlerinde, mesi
relerde çocukları, halkı eğlendiren, ustasının 
marifetleri değil, yardağın maskaralıkları idi; 
yazın Mama, Libade, Hünkarsuyu, Çır.çır, Gök
suda Dörtkardeşler gezer dururlardı. Boyacı
oğlunun en ömür numaraları; ustanın külah
dan külaha kaçırdığı mantarlardan yuvarlak
ları yutuverip kızara bozara alı al, moru mor 
boğulma taklitleri yapmak; bir de tepeden bov
nuna kadar geçirdiği külahı çıkaramayup yine 
çırpına çırpına· sahiden helak olmuş gibi uzan
makdı, gülünmekden ziyade acınacak hallere 
girerdi. Nihayet faslın sonunda meydanın or
tasındaki havuza atılırdı, havuzun bir parmak 
yosun tutmuş, sulucan dolu .murdar sularım 

yuta yuta çıkar çıkmaz yine ite kakıla tozlara, 
topraklara bulanır, ve bu Mli pürmelal içinde, 
elinde yardak defi seyircilerden onar, yirmişer 
para parsa toplar, haline acıyan hanımlardan, 
beylerden çeyreği veren oldu mu sevincinden 
duramaz, «Bin yaşa yoztim!. .. » diyerek yerle
re kadar bir temennahı çakardı. 

Sermed Muhtar ALUS 

BOY ACIOĞLU İKİZLER - Birinci Ci
han Harbi sonları ile meş'um mütareke yılla
rında Karaköyde bir dükkanda işler berber 



BOYACİYAN (Agop) - 3034 - 1STANBUL 

kalfası iki rum gencidir, her ikisi de son de
recede güzellikleri ile dillere destan olmuş, iş
ledikleri dükkan ustalarının adı ile anılmak
dan çıkarak «Melek Kardeşler» diye şöhret 

bulmuşdu; isimleri Pandeli ile İstefo idi. Pan
deli, İtilaf Devletleri silahlı kuvvetlerinin is
tanbulu işgaali ile şımarmış ve şımarıklığını, 
çoğu cinsi sapık ingiliz nefer ve çavuşlarının 
zevk baziçesi olarak iffetsizliğe kadar götür
müş, zan ederim ki Tophanede Yamalı Ha
mamda rezilane bir hamam aleminde başına 
nalınla vurduğu bir dellakin ölümüne sebeb 
olmuş, bir _kaatil olarak zabıtanın takibinden 
de ingiliz dostlarının sayesinde Yunanistana 
kaçarak kurtulmuşdu. 

İstefo ise gaayet edebli oğlandı, kardeşi
nin kepazeliklerinden son derece sıkılır, yaşlı 
ve fakir bir ·sandalcı olan babasının Pandeliyi 
evden koğduğunu söyler, ustasının da yol ver
mek istediğini, fakat ingilizlerden korkduğunu 
anlatırdı, kendisi için de, yüz ve vücud ayırd 
edilemeyecek kadar benzediğinden, Mzan Pan
deli zannı ile nahoş duruma düşdüğünden şi
kayet ederdi. Yamalı Hamam cinayetinden 
sonra bu benzerlik yüzünden bir intikama he
def olıİıakdan korkmuş, ve bu istefo da müşte
rilerinden bir keşişin yanında Aynaroza gide
rek keşiş olmuş idi. Aşağıdaki destan bu iste
f o şanında yazılmış idi: 

1. Boyacıoğlu bir unım dilberi 
Saiıld insan silretlnde bir perl 
Ne iş işler nerde diye sor bana 
Galata şehrinin civan berberi 

2. Taze fidan boylu gaayetle nizl.k 
Gül · misali tenindeki penbelik 
Belinde futası ayakda terlik 
Öper işıklann basdıjjı yerl 

3. Bir nazar eylese mestane şöyle 
Aşıkı divane etmez mi söyle 
Bir de usturavı alınca ele 
Gel de sen öpme ol peripeykeri 

4. Biz gediya düşmezse de yanalı 
Razıyız öpmelte billur ayalı 
Gül penbe topuğu kalem pannajjı 
Koymuşuz rihlne efendim seri 

5. Koydun mu bir kerre dizine başı 
Dilersin haşredek sürsün tıraşı 

Simin s!lldar olsun kabrimin taşı 
Rahmettir yüzlime dökülen teri 

6. Yayıldı etrafa bir kara haber 
Aynaroza kaçıp gitmiş o berber 
Hem niyeti keşiş olmakmış meler 
Lanet kimse kandıran o püserl 

7. Tahayyül eyledim saçh bk' papaz 
Taze civan yaşı yirmislndeen az 
Hasreti sılayla önümüz de yaz 
Ne dersiniz aceb döner mi geri 

8. İstefonun çıkmaz yidı gönülden 
Reva mı slyehpuş olsun gül beden 
Yok mu Aynaroza bir gelüb giden 
Yarimden geticsln bana haberi 

İstefo tam yirmi dört sene sonra 1943 d~ 
İstanbula geldi, Üsküdarda Destancı VAsıf Ho
ca diye bizi arayıp bulacak kadar eski aşinalı
ğa vef a:karlık gösterdi. «Dünya:yı dolaşdim, 

İstanbulumuzun hayali gözümden gitmedi, 
inan bana ki papaz olduğum halde minarelerin 
hasretini çekdim, kulaklarım türkçe dinlemek 
istedi» demişdi, yadi mazi arasında ·kendisine 
yukardaki destanın son iki kıt'asını okudum , 
hemen defterine yazdı ve bana da ilk papazlık 
zamanına aid bir tasvirini verdi. istanbulda oıi 
beş gün kadar kaldı, gün aşırı buluşarak bel
dei tayyibeınizi gezip dolaşdık, nereye gitdik
se yandı yakıldı; «Ağabey buraları böyle miy
di, ne mamur, ne şenlik, ne güzel yerlerdi» 
derdi. Kardeşi Pandeliyi sordum; Yunanista
na kaçdığının tezine Pirede garsonluk ederken 
yine uygunsuzluğu yüzünden çıkan bir sarhoş 
kavgasında öldürüldüğünü işitmiş. 
r~:- ı l ; · , · ı vAsıı Hiç 

BOY ACIYAN (Agop Efendi) - Müderris 
ve mebus; 1854 de Tekirdağ'da doğmuş ve 5 
Aralık 1922 de İstanbul'da vefat etmiştir. 

1873 de Mektebi Sultaniden (Galatasaray 
Usesi) mezun olmuşdur. Mezkur lisenin ve 
Mülkiye Mektebinin müdürü ünlü tarihçi Ab
durrahman Şeref Beyin sınıf arkadaşıdır. Mu
maileyh, riyaziyedeki lrnbiliyetini görerek, he
nüz genç yaşta onu Mülkiyede, Ovsep Yusuf
yan'ın nezdinde cebir hocası tayin ettirmişti~ 
Bilahare nazari hesap ve bir müddet fransız
ca kürsülerinde de bulunmuşdur. Uzun yıllar 
liyakatla ve büyük şevkle tedrisat saha!ında 
hizmette bulunmuştur. Aynı zamanda Kum
kapu'da Bezciyan Mektebinde de muallimlik ve 
1880 sıralarında bir müddet müdürlük yapmış-

' dır. Keza Getronakan Lisesinde de hocalıl.t 
yapmışdır. 

Meşrutiyetin ilanından sonra talebeleri 
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Boyacıyan Efendiyi mebus seçtirmişlerdir. Bi
lahare Maarif Nezareti Yüksek Şurası azalığı
na tayin edilmiş ve ömrünün sonuna kadar bu 
vazifede kalmıştır. Patrikhane cismani mecli
sine ve muhtelif heyetlere aza da olmuşdur. · 
· Eser olarak mektepler için ermenice na
zari bir hesap kitabı ve fransızca dilinde köp
rüler hakkında bir risalesi. zikredilmektedir. 

Hem Bezciyan Mektebinde, hem de Mül
kiyede Boyacıyan'ın talebesi olan, ömrünün 
son yıllarında unutulmaz dostluğuna nail oldu
ğumuz ünlü ve mümtaz riyaziyeci müteveffa 
Prof. Kirkor Kömürcüyan (1868 - 1958), 1931 
yılı Yedikule Ermeni Hastahanesi salnamesin
de (s. 131) ve 3 Ocak 1946 tarihli Jamanak ga
zetesinde, derin bir kadirşinaslık ve hayran
lıkla andığı hocası hakkında kaleme aldığı ve 
bu maddede istifade ettiğimiz iki kıymetli ya
zıda, onun çok ciddi, çok sistematik, çok iyi 
öğreten bir müderris olduğunu ve on senelik 
talebelik, otuz beş senelik de tedrisat haya
tında bu cephelerden onun eşine tesadüf etme
diğini kaydetmektedir. 

Kevork PAMUKCİYAN 

BOYACIY:AN (Agop Efendi) - Şöhretli 

bir matbaacıdır; 1837 de Diyarbakır'da doğ

muş ve 9 Aralık 1914 de İstanbul'da vefat et-· 
miştir. 

On dokuz yaşında İstanbul'a gelen A. Bo, 
yacıyan, Robert Kolej'de tahsil etmiştir. Kı

rım Harbinde, Üsküdar'da, İngiliz karargahın
da tercümanlık yapmıştır. Ertesi sene ticari 
maksadla Kırım'a gitmiştir. Avdetinde, bir 
gün, o sırada Avrupa'dan yeni getirtilen silin
dirli bir presin tecrübeleri yapılırken Chur
chill'in matbaasına ziyarette bulunarak uzun 
müddet alaka ile makineleri temaşa etmiştir. 
O günden itibaren A. Boyacıyan'ın içinde mat
baacılığa karşı derin bir ilgi ve sevgi uyanmış
tır. Müteakiben İzmir tarikiyle Amerikaya gi
derek orada matbaacılık sanatını iyice öğren
miş ve istanbula döndükten sonra şehrimizda 
bir matbaa tesis etmiştir. 1859 da, Matbaayı 
Amirede yapılacak reformlar Ahmed Vefik Pa
şaya ve 1849 da New York'dan Tıb doktoru 
payesini alan Dr. Kristapor Seropyan'a ema
net edilmiştir. Onlar da bu işi A. Boyacıyan'a 
teslim etmişler, o da verilen vazifeyi muvaffa
kiyetle başarmıştır. 1860 sıralarında, Kirkor 
Efendi Odyan (1834 - 1887) ve Kirkor Efendi 
Ağaton (1823 - 1868) gibi bazı Ermeni ileri ge-

!enlerin Kilikya tarafında maarifi ve ziraati 
yaymak teşebbüsüne iştirak etmiştir. Ağaton 
Efendi 1864 de Posta ve Te.lgraf müdürü tayin 
edilince, resmi baskı işlerini ona tevdi etmiş
tir. Keza, Posta ve telgraf aletlerini de eksilt
me suretiyle Boyacıyan Efendi temin etmiştir. 
1877 - 1878 yıllarındaki Osmanlı - Rus Harbin
de kağıt paraların tab'ı da iradei seniyye ile 
kendisine teslim edilmiştir. 

Türk matbaacılığının büyük simalarından 
Ohannes Mühendisyan Efendi bu hususta şu 

-enteresan bilgileri vermektedir: 

«1876 yılı Temmuz ayında Darphaneden 
beni çağırdılar. Maliye Nazırı Galip Paşa yeni
den kağıt para basılacağını bildirdi. Çok acele 
istedikleri için yeni kalıpların hazırlanmasına 

. zaman olmadığından, Abdülmecid'in günün
de yaptırdığım kalıpların tuğralarını değişti
rip klişelerini yaparak işe başladık. Nezaret 

· için de Mardinos biraderimizi teklif ettik. Fa
kat baskı kaba olduğu için Mardinos'dan mem
nun değillerdi. Dostumuz Agop Boyacıyan işi 
deruhde etmek için Maliye Nazırına müracaat 
etti. .A vrupaya giderek iki renk birden basan 
bir pres (bunun aynını zamanında ben de ge
tirtmiştim fakat Agop Enkserciyan'ın teklifi 
ü~erine Devlete intikal ederek Matbaayı Ami
rede durmakta idi), bir «machine a guillocher», 
bir «pantographe», bir «machine a raboter», 
muazzam bir torno, galvano'ya ait makinalar 
v.s. alarak beraberinde asidle hakkeden bir 
usta ile birlikde İstanbul'a döndü. Biz de isti
fade ederek işten çekildik. Bilinmeye şayan 
olan cihet şudur ki, Avrupalardan gelen usta
nın yaptıklarında bir üstünlük yoktu; ancak 
onun aldığı ücret bizimkinin birkaç misli idi.» 

Boyacıyan Efen dinin matbaası önce Ve
zir Hanında faaliyette bulunmuş, müteakiben 
Galataya nakledilmiştir. 1872 de ise Rıza Pa
şa Yokuşunda Amerikan Hanına taşınmıştır. 

Burada en fazla Tevrat ve İncil gibi dini eser
ler tabedilmiştir. Başmürettipleri Arutyan Pa
pazyan ve Manuk Vayloyan olmuştur. 

Çanakkale ve İstanbul Boğa~larının mü
dafaası için denizaltı ağlarını da temin eden 
Ag-op Boyacıyan Efendi 1889 dan vefatına ka
dar Ermeni protestan cemaatının ruhani reis
liğini de ifa etmiştir. 

Kevork. PAMUKCİYAN 

Bibi.: Teotik, «Dib u dar» (Ermeni matbaacılık ta• 
rihi) ermenice, İstanbul, 1912, S. 97 - 98. 
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BOY ACIYAN (Ara) - Genç yaşta ölen 
bir kemancı ve bestekardır. 1896 da Ortaköy'
de doğmuş ve 17 Ekim 1920 de orada vefat et
•miştir. Babası riyaziyeci Aristakes Boyacıyan'
dır. (Ölümü 1928 de), Tahsilini Frerler mekte
binde ve Gala-tasaray_Lisesinde yapmıştır. An
nesi Zaruhi istidatlı bir piyanist olmuştur. Do
kuz yaşında iken Maestro Brassen'den keman 
dersleri almağa başlamıştır. İlk konserini 1 
Haziran 1919 da Ortaköy'deki Tiyatro binasın
da vermiştir. Aynı yılın Eylül ayında Union 
Française'de violonselist Jean Belan ile bir
likde bir konser daha vermiş ve ikisi de büyük 
ınuvaffakiyet ·kazanmışlardır. Az sonra, sana
tını ilerletmek ve tedavi için annesi ile bir
likte Paris'e gitmiştir. Orada Boğos Nubar Pa
şa (1851 - 1930) eserlerinden birka.çını tab'et
tirmiştir. On beş kadar opus'lar bestelemiştir. 
Bunlar meyanında «Serenade», «Chant du 
Soir» (Leipzig'de basılmıştır), «Abendlied» v.s. 
bulunmaktadır. Musiki hakkında nazari yazı
ları ve şiirleri de mevcuttur. 

;Bibi.: 1921 yılı Teotik Salnamesi, S. 281. 
Kevork PAMUKCİYAN 

BOZACIYAN (Püzant) - Tanınmış bir 
matbaacı ve gazetecidir. 1859 da Langa'da doğ
muştur; aslen Erzincanlıdır. Tahsilini önce 
Üsküdardaki Cemaran'da yapmış sonra da 
Kumkapudaki Bezciyan mektebinde devam et
mişse de mezun olmamıştır. Basın hayatına 

«Masis» gazetesi nezdinde başlamış ve bu se
beple avukatlık mesleğini yarıda bırakmıştır. 
Bazı ermenice gazetelerin neşriyat müdürlü
ğünü de ifa etmiştir. Gazetecilikte başarı gös
teremediğinden müteakiben kitapçılığa başla
mıştır. 8 - 10 sene Çakmakçılarda bir kitabevi 
işletmiş ve ermenice mektep kitapları neşret
miştir. Cılız sermayesi Mecelle.'nin neşriyatına 
yem olduğundan bu sefer de ticari hayata atıl
mağa mecbur olmuştur.-1896 da, Püzant Keç
yan Efendi (1859 - 1927) «Püzantiyon» gazete
sini neşretmeğe başlayınca, tercüman olarak 
vazife almıştır. Keçyan'la arası açıldıktan son
ra «Drağik» (çiçek) gazetesine geçmiştir. 1899 
sonlarından itibaren altı ay müddetle Teotik 
Labcinciyan'la (1873 - 1928) birlikte <<Hanra
kidak» (Ansiklopedik) gazetesini çıkarmıştır. 

Müteakiben Simon Çömlekçiyan (1870 - 1929) 
ve Ardaşes Kalpakçıyan'la birlikde <<Lusart
zak» (Işık saçan) adlı bir gazete neşretmeğe 

başlamıştır. Nihayet Babıali'de, Ebusuud Cad-

desinde 27 numaralı binada «Osmanlı Teşriki
mesai Şirketi» ni kurmuştur. Bu şirkette her
kesin hisse ücreti beş lira olmuş, on beş lira 
ödeyen de kurucu sayılmıştir. İşbu matbaada 
birçok eserler tab'edilmiştir. Sermürettipleri 
Ervant Mısırlıyan ve Kapriel Ohannesyan ol~ 
muştur. 

Kevark PAMUKCİYAN 

BOY ALI AHMED SOKAĞI - Alemda1· 
nahiyesinin Binbirdirek Mahallesi sokakların
dandır. Diy__anyolu (Yeniçeriler Caddesi) ile Pi
yer Loti Caddesi arasında uzanır; iki araba ge
çebilecek genişlikde ve paket taşı döşelidir. 

Divanyolundan gelindiğine göre düz başlayub 
meyilli yokuş olarak sona erer; üzerindeki bi
naların kapu numaraları 1 - 13 ve 2 - 28 dir; 
hepsi ikişer üçer katlı kagir ve beton yapılar
dır; Nuri Bey Hanı admı taşıyan beş katlı bina 
bu sokağın en _büyük yapısıdır; eski Belediye 
Riyaset konağının arka tarafı da bu sokak üs
tüne bakar. Divanyolu kavuşağında köşe başın
da dört katlı bina meşhur Silivri Yoğurtları 
amilinindir; Radyo Evine taşınmadan önce İs
tanbul Basın Yayın Müdürlüğü bu binada bu~ 
lunuyordu; altında da Trabzonlu Dursun Efen
dinin işlettiği güzel ve büyük bir bilardo kıra
athane vardı, sonra bu kıraathanenin yerine 
Eti Bankın şubesi açıldı, ki yanı bu Boyalı Ah
med Sokağındadır; Sokağın sol köşesinde de 
Köprülü Kütübhanesi ile bağçesi bulunmak
tadır. Yine bu sokak üzerindeki binalarda bu
lunan sair resmi ve hususi- müesseseler şun
lardır: 

Türkiye Kömür satış ve tevzi müessesesi 
İstanbul satış bürosu, İstanbul Belediyesi Ba
yazıd Zabıta Başkomiserliği, İstanbul Beledi
ye_ Zabıtası Kumkapı Başkomiserliği, Necati 
Güçlü İnşaat Müteahhidliği, İnşaat ve Makine 
projeleri, M. Nejat bürosu, mühendis. Yaşar 
·Erkan bürosu, Barın Mücelliı,hanesi (B.: Ba
rın), Bedri Edis Neşriyat Bürosu, Diş tabibi_ 
Memduh Gıyeltan muayenehanesi, Avukat 
Asena Bora; Avukat Bahri Çallı yazıhaneleri. 
(Ağustos 1961). 

Hakkı GÖKTÜRK 

BOYAR (Ali Sami) - Çağdaş Türk res
minin temsilcilerinden, uzun zaman müze rni.t
dürlüklerinde bulunmuş ressam askerlerimiz
den; aşağıdaki hal tercümesini Dr. Bedi N. 
5ehsüvaroğlu tarafından derlenip tanzim edil-
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miş «Ressam Ali Sami Boyan> adlı bir monog
rafiden alıyoruz; 1959 da «Yeni Laboratuvar 
Yayınları~ nin 11. kitabı olarak neşredilmiş bu 
eserde Stj. Dr. Adil Öner bu hal tercümesine 
şöyle başlıyor: 

Selim Pertev Boyarın eserinden nakledi
len otobiyogtafi şudur: 

«15 Şubat 
1880 de İğrika
pı'nın Hacı İl
yas Mahallesin
de doğdum. Ai
lemiz Kafkasya
dan (Akıska) dan 
gelmiştir. Ora
da (Misk Yağcı
lar) ismi ile ma
rufmuşuz. De

. dem Hafız Hay
rullah Efendi İs
tanbul' a geldik
ten sonra Eyyüb 

Ali Sami BOYAR Camiinin içinde 
(Resim : S. Bozcalı) bir köşede kü-

çük bir ser
gide koku ve te~bih satmakla işe başlamış. 

Günün birinde yaşmaklı, feraceli, kerli ferli 
bit hanımefendi arkasında halayıkları ile gel
miş, ondan kokular satın almışlar. Sonra da 
aldıkları şeyin fiatını dahi sormadan kendisine 
bir kese altın vermişler. Bu hanımefendi za
manın valide sultam imiş. İşte Hafız Hayrul
lah Efendi bu para iledir ki, Ayasofya Camii
nin içinde büyük bir sergi açmış ve bil'ahare 
işini daha da genişletmiş ve bir ticarethane 
kurmuştur. Kim tahmin ederdi ki, Hafız Hay
rullah Efendi'nin torunu bir gün gelecek, de
desinin sergi açtığı Ayasofya, Müzeye çevrilir
ken müessis ve. _Müdürü olarak çalışacaktı. 

«Aile içinde babamla küçük amcam es
naflıktan ayrılarak tahsile atılmışlardır. Ba
bam Mühendishane-i Berri-i Hümayun'un ilk 
senelerinin talebelerinden Hacı Hüseyin Hüs
nü'dür. 

«Kendimi bilmeye başladığım günlerde 
resim sevgim de başlar. Eseri cedit kağıdın
dan anneme diktirdiğim defterlere, şunun bu
nun resmini yaptığımı, yahut yapmağa özendi
ğimi hatırlarım. Bu çalışmalarımda güzel re
sim yapan ağabeyime karşı duyduğum kıskanç
lık hislerinin de payı olabilir. 

<<İptidaiye mektebinde, modelden kopye 
ettiğim bir inek resminibenim yaptığıma ho
cam inanmamıştı. İşte yersiz şüphenin acısını, 
bu ilk duyuşumdur. Resim sahasında istüade 
ettiğim ilk insan rüştiye mektebindeki resim 
hocam Binbaşı Cemal Bey'dir. Bu. arada ağa
beyim de beni teşvik etmiştir. Hatta maaş sa
hibi olduktan sonra resimlerimi satın alır ve 
dostlarına hediye ederdi. Yani resimleri~in 
ilk müşterisi ağabeyimdir. 

«1892 de Mektebi Bahriye'ye girdim. Bu
rad_a hocalarımdan daima takdir ve teşvik gör
düğümden, gün geçtikçe san'at merakım şid-
detleniyordu. Böylece 1898 (1317) de Teğmen 
rütbesi ile mezun olduktan sonra da bir taraf
tan Bahriye İnşaiye Resimhanesinde vazife gö
rürken, bir taraftan da 1902 de Sanayi-i Nefise 
Mektebi (Güzel Sanatlar Akademisi) ne kaydol
dum. Bu müstesna müsamah ve mezuniyete, o 
zaman amirlerim olan yüksek rütbeli deniz su
baylarımıi san'at sever duyguları ile nail ol
dum. O kadar ki, beni ve resimlerimi vaktin 
Kaptan Paşasına dahi takdim etmekten çekin
mediler. Bahriye Mektebindeki resmi ve hu
susi çalışmalarımın sanayii nefisede çok fay
dasını gördüm. Her sene birinci olarak sınıf 
geçiyordum.» 

Dr. Adil Öner hayli uzun olan bu biyog
rafiyi burada keserek sanatkarın hayatını, 

kendisi şöyle anlatıyor: 

«1908 de Güzel Sanatlar Mektebini biti
ren Ali Sami Bey iki sene sonra da Paris'e 
gönderildi. Böylece 1910 - lij14 yılları arasın
da da (Paris Güzel Sanatlar Akademisi) nde 
tahsil ederek Ressam Cor~on'un atölyesinde 
çalıştı. Şahsi kabiliyeti ve gayreti ile ilk sene 
muvakkat talebe iken ertesi sene daimi tale
be oldu ki, bu, Paris Akademisi resim şubesi• 
nin en yüksek derecesidir. 

«1914 de vatana dönen Sami Boyar, aynı 
sene Yüzbaşılıktan tekaüt olarak (Bahriye' 
Müzesi Müdürü) oldu. Ayrıca (Kız Sanayii Ne
fise) mektebinde müdürlük ve atölye öğret

_menliği yaptı. 1921 - 22 yıllarında kısa bir 
müddet (Güzel Sanatlar Akademisi) ve 1922 -
1923 senelerinde de iki defa (Evkaf Müzesi 
Müdürlüğü) nde bulundu. 

«İlk Cumhuriyet Pulları ile, kMıt para
lar!rnızın ressamı olmak ona iki kere İngilte
reye gitmek ve bir defa da Londra'nın tanın
mış bir galerisinde (Macrae Gallery) de sergi 
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açmak fırsatını verdi. Meşhur Times gazetesi
nin 14 Ekim 1925 günlü sayısında sanatka
rın açtığı sergi ele alınmakta, eserlerinde 
memleketinin an'anevi san'atına ait özellikler 
ile saf batı karakterinin kaynaştırılmasına işa
ret edilmekte ve bilhassa renk tonları arasın
daki münasebet, ışık kalitelerinin tefrikinde
ki özellikler belirtilmektedir. 

«1931 de Paris'de «American Women's 
Club» de açtığı sergiden başka yine aynı yıl, 
üyesi bulunduğu «Societe des Artistes Fran
çais» sergisinde de iki sulu boya resmi teşhir 
edildi. Dolayısiyle aym cemiyetin çıkardığı 

<<Le salon, 1931» isimli kitapta da eserlerinin 
resmi bulunmaktadır. Ayrıca «Le livre des 
peintres exposants, 1931» de de hayatı anla
tılmakta, eserlerinden tablolar bulunmakta; 
Londra ve Paris'de açılan sergilerinden bah~ 
solunmaktadır. 

«Amerika'da 30 milletin r€i:isamlarınıa 

eserlerinden mürekkep bir resim sergisine 
Basın Mümessilliğimiz salonlarını süsleyen 
Sami Boyar'ın da iki tablosu konmuş ve böy
lece memleketimiz temsil edilmiştir. Bunlara 
ilaveten ressamın Hollanda'da hususi bir mü
essese olan <~Amkede Müzesi) nde de yağlı 

boya bir tablosu bulunmaktadır. 
«Hayatı büyük bir çalışma içinde geçen 

Sami Boyar, hususi sergilerinden başka Gü
zel Sanatlar Birliğinin Galatasaray sergileri
ne, 1948 den itibaren de Emekli Ressam Su
baylar Birliğinin her yıl Ankara'da açtığı 

sergilere katılmıştır. Fransızca ve İngilizceyi 
iyi bilen, Avrupa kültürünü bu lisanla;rdan 
takip eden san'atkarın Türkiye'den başka 

Londra, ·Paris ve Amerika'da da yüzlerce ese
ri satılmıştır. Matbu eserleri arasında 1917 
de yayınladığı «Bahriye Müzesi Kataloğu» ile 
kendi resimlediği ve 1943 de neşrettiği «Aya
sofya» adlı eseri vardır. Ayasofya için hazır
ladığı ·· diğer bir eser de henüz gayrı matbu 
olup, orada Antoniadis'in 5 ciltlik meşhur 

<<Ayasofya» eserindeki bazı hataları düzelt
mektedir. Ayrıca Cumhuriyet, Milliyet, Ak
şam, Vakit, İkdam, İleri gibi günlük gazete
lerde ve Şehbal, Ati gibi dergilerde pek çok 
san'at yazıları çıkmıştır. Kendisi ilk Cumhu
riyet Pulları ile kağıt paralarının ressamı ola
rak bu konularda dış basında da yer almış~ 
tır. «The Philatelic Magazine» in 19 Eylül 
1925 tarihli sayısında Türlç HükO.meti namı-

na gönderilen Sami Boyar'la yapılmış bir rö
portaj yayınlanmaktadır. 18 Mart 1926 tarih
li «The N ear east and India» sergisinde ve 4 
Mart 1926 günlü «Daily Telegraph» gazetesin
de de aynı konuda yazılar çıkmıştır». 

Ve nihayet: 
«Ressam Pertev Boyar, Üstad Ali Sami 

Boyar'ın san'atından da şöyle bahseder» diye
rek sözü yine S. Pertev Boyar'a bırakıyor: 

«Sami Boyar, Hoca Ali Rıza gibi tahlili 
güç bir sanatkardır. O başlı başına bir ekol
dür. Bu büyük üstadın eseri yaşadığı iklimin 
lokal renkleri içinde orijinal bir faktörle müm
taz şahsiyetini derhal gözlere söyler. Marma
ranın derin ve mavi seması altında erguvani 
ufuklarında eriyen ılık ve engin suları göste
ren manzaraları, onun fırçası ile ifşa ettiği, 

bir meslek ve sanat lııaşukasıdır. Meşhur Rus 
ressamlarından Ayvazovski'nin ruhlara deh
şet ve huşunet telkin eden o korkunç deniz 
fırtınalarının Sami Boyar'ın fırçası ile nasıl_ 

sükunet ve mülayemet kesbederek inşirah 

verici olduğunu yine bu eserlerinde görebili
riz. Sami Boyar kuvvetli bir renkşinas olduğu 
kadar cami içi tabloları ile de çok kuvvetli 
bir ·menazırcı olduğunu isbat etmiştir. İşte 
çizgi ve renk denilen iki asli kuvveti mezcede
rek kemerler, sütun ve somakiler yaratan Sa
mi Boyar bu cami işi tabloları ile bizi öd ve 
anber kokuları içinde sermest _ kılmaktadır. 
Sami Boyar'ın 1946 Ocakta Ankara'da Ordu 
Evind~ki panosunun bir kö_şesindeki yeşil sel
vinin sükunperver gölgesine doğru uzanıp gi
den bir yolunu «Kaleye giden yol» u seyre
denler onun ince ve şair ruhu kadar asil ve 
kuvvetli bir ressam olduğunu da fark ve tem
yiz ederler. Yarım asırdan fazla bir zaman 
fırça, bilgi ve kalemi ile bu memlekete çok 
büyük hizmetlerde bulunmuş ve bulunmakta 
olan A. Sami Boyar sulu boya eserlerinin ce
samet ve nefaseti ile rekor temin etmiş bir 
üstaddır. Ekserisi tuval üzerine karıştırıl

mış renklerle kompoze edilmiş olan bu eset
leri son derece şeffaf, temiz ve hafif eser
lerdir.» 

«Netice olarak onun sanat anlayışını şu 
bir kaç cümle ile hülasa edebiliriz: 

«Sanatta modern ve klasik yoktur, iyi ve 
kötü eser vardır» ve nihayet sorulursa eseri 
sanat nedir? Bir el işi mi? Hemen onun ağ

zından cevap verebiliriz: 
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- Hayır, bir sanatkar kafasını, aklını 

kaybederse bir şey yapabilir mi? asla: O hal
de sanat bir duygu eseridir. Fransızların ta
biri ile «Dessiner, c'est vraiment connaitre la 
joie de ·vie». 

«Ali Sami Boyar'ın ~~m resmi vazifesi 
Ayasofya Müzesi Müdürlüğü, olup . 1944 de 
ikinci ve son defa olarak emekliye ayrılmış
tır. Emekliye ayrılmadan bir sene önce, Aya
sofyada bulduğu Vaftiz Teknesi basında geniş 
yankılar uyandırmıştır. Bu arada Londrada 
çıkan «The lllustrated London News>> in 13 
Ekim 1945 tarihli nüshasında bu konuda ge
niş izahat v~rilmektedir. 

«Sami Boyar şimdi Lalelide kendi ismini 
taşıyan apartımanında hak ettiği istirahati 
tatmakta ve dostları ile sık · sık kültürel top-
lantılar tertip etmekteı;lir. · 

Ali Sami Boyar Halide Edib Adıvarın 
kız kardeşi Belkis hanımla evlenmiş olup 1962 
de zevceleri de hali hayatda idi, çocukları ol
mamıştır. 

Ali Sami Boyar'ın başlıca eserleri şunlar 
olup S. Pertev Boyar'ın «Türk Ressamlan» 
adlı eserinden naklen alıyoruz (rakamlar met
ro ölçüsü ile eb'adlarıdı:r): 

1 - Borazan neferi 1 x 0,60 
2 - İtfiiye neferi 1 x 0,64 
3 - Güvertede 1 X 0,64 
4 - Bir nefer başı 45 x 32 
S - ismet inönü portresi 0,60 X 0,80 
6 - İstanbul Limanı 0,50 x 0,60 

· 7 - Eski İstanbul 
8 - Ayasofya küpleri 1 x 1,20 
9 - Ayasofya galerisi 1 x 1,20 

10 - ı\.yasofya içi 0,80 X 1 
11 - Şirket vapuı-u 0,30 x 0,40 
12 - Edlrnede sokak 0,30 x 0,35 
13 - Kaleye giden yol 0,25 x 0,35 
14 - Antalya fener bumu 0,25 x 0,50 
15 - Turgud Reis 
16 -· Limanda gurub 
17 - Fatih burcu 
18 - Küçük bebek 
19 - Kumkapu 
20 - Antalyadan 1 x 1,20 
21 - Ayasofya 1 x 1,30 
22 - Ayasofya 0,60 x 0,70 
23 - Üçüncü Selim Türbesi 0,50 x 0,80 
24 -- Boğazın · altın ışıklan 0,40 x 0,60 
25 "."'" Müze bağçesi 0,40 x 0,50 
· 26 - Eski mekteb 
27 - Kürkcü Kapusu 0,20 x 0,30 

28 - Ayla irini Manastırı ( sulu boya) 0,50 x 0,60 
29 - Bodrum Camii (sulu boya) 0,50 x 0,60 
30 - Fenari lsa. Camii 0,50 x 0,60 

31 - Kariye Camii 0,40 x 0,50 
32 - Antalya . Sahili 0,35 X 0,40 
33 - Baskın 0,40 x 0,60 
35 - 'Üsküdar manzarası 
36 - Rumeli Hisarı 
37 - Edime civarı 
38 - Heybeli Ada 
39 - Bir Bulgar 
40 - Bir çocuk 
41 - Büyilkdere 
42 - Haliç 
43 - Bir çocuk 
44 - Haliçde mavna 
45 - ·Kösçeşmesl 

. BOYAR (Selim Pertev) - Asker ressam 
ve muharrirlerden; 1948 de Ankarada Jan
darma Basımevinde basılmış «Türk Ressam
ları, hayat ve eserleri>> adındaki bir eserin 
müellifidir ki aşağıdaki hal tercemesi o kitab-

dan alınmışdır: 

«Arkadaşları ara

sında Kadıköylü Per

tev diye anılan sanat
kar 1897 de · Kadıkö
yünde Hünkfürima- · 

mı mahallesinde doğ-~ · 
muşdur; babası, De- :::ı.:,% 
niz Harb Okulu tor- ~ 
pido muallimi deniz 

çarkçı Albayı İdris 

Hilmi Beydir; ilk 

Selim Pertev BOYAR 

(Resim : S. Bozcalı) 

tahsilini Kadıköy İskele Mektebi ile Darülir
fan Mektebinde görmüş, sonra Üsküdarda 
Toptaşı Askeri Rüşdiyesini bitirmiş, Kuleli 
Askeri İdadisine kayd olmuşdur; ilk ciddi re
sim terbiyesini, iki yıl, Kulelide ressam Sami 
Yetik'in talebesi olarak görmüşdür. Birinci 
Cihan Harbinin çıkması ile 1914 de Harbiye 
Mektebini ikmal etmeden, görülen ihtiyaç üze
rine mülazim rütbesi ile İstanbulda nakliye 
nümune bölüğüne tayin edilmişdi; üç sene ka
dar bu bölükde nakliye ihtiyat zabitlerine 
muallimlik yapmış, 1917 de Yıldızda ı. nakli
ye taburu bölük kumandanlığına tayin edil
mişdir. 1922 de Anadoluya geçmiş, Jandarma 
sınıfına nakledilmiş, 1925 den 1929 a kadar 
Kadıköy, Beyoğlu, Paşabağçesi ve Beykoz 
Jandarma bölük ve takım kumandanlıkların
da bulunmuş, 1929 da Erzuruma tayin edil
miş, bir sene sonra da tekrar İstanbula dö
nerek yarım kalan Harbiye tahsilini tamam-
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lamış, ve 1930 da Harb Okulu diploması al
mışdır; bu iki yıl içinde bir tarafdan da Güzel 
Sanatlar Akademisine devam ederek Çallı İb
rahim atölyesinde çalışmış ve resim muallim
liği ehliyetnamesi almağa muvaffak olmuş~ 

dur. 1931 de yüzbaşılığa terfi etmiş, bir jan
darma zabiti olarak Bursa, Siird ve Maraş vi
layetlerini dolaşmış, 1939 da Ankara Jandar
ma Genel Komutanlığı mulhaklığını, 1940 da 
da yine devlet merkezinde Jandarma Gedikli 
Erbaş Okulu topoğrafya muallimliği ile Jan
darma Gedikli Orta Okulu ve Musiki Orta Oku
lu resim muallimliklerine tayin edilmişdir». 

Eserinin intişar ettiği 1948 yılında bu 
vazifelerde bulunuyordu. Yine kendi ifadesi
dir: «1910 senesindenberi elinden fırçasını 

bırakmayarak her türlü vazifenin fırsat · ver
diği anlarda ve hatta eşkiya takiblerinde bile 
resim yapan bu subay ressam, halen Ankara
da Emekli Subay Ressamlar Birliği genel sek
reteri olup, bu birliğin resim sergilerine, An
kara Halkevi ve devlet resim sergilerine esP 
vermektedir. Güzel sanatlara son derece mef
tun olan Pertev Boyar, çocukluğundanberi 

alaturka sazlardan kanun, ud ve tambura, ala
franga sazlardan da mandolin, kitara, armonik 
ve orga çalışmış, ve bilhassa esas sazı olan 
kanunu ile memleketin alaturka musikimuhi
tinde kendini tanıtmışdır». 

Bazı tabloları (Rakamlar santim üzerin
den tabloların eb'adıdır): Orhanili Camii (50 X 
40; Vakıflar Genel Müdürlüğünde); Zongul
dak (50 X 40, İller Bankasında); Ankarada 
Genelkurmay binası (40 X 100, Genel Kur
may Kütübhanesinde); Dikmende sabah (60 X 
80, Ekonomi Bakanlığında); Ankarada Kara
cabey Camii (50 X 60, Milli Savunma Bakan
lığında); Fenerbağçe (50 X 60, Büyük Millet 
Meclisinde); Eski Ankara Evi (40 X 60, İçiş

leri Bakanlığında); Libade yolu (30 X 40, İş 
Bankasında); Ankara Fidanlığı (30 X 40, Ba
yan Naşide Duru'da); Kalamışda Rizapaşa Ya
lısı ( 4.0 x 100, General Kazım Karabekir aile
sinde); Karacaahmed Sebili (50 X 80, Çalış

ma Bakanlığında); Kurbağalı Dere (60 X 75, 
İstatistik Genel Müdürlüğünde); Fenerbağçe 
(Umumi bir koleksiyonda). 

BOYBEYİ SOKAĞI - Üsküdarda Nuh
kuyusu semti sokaklarından; Bağlarbaşı Gad
desi · ve Alacaminare Sokağı ile teşkil ettiği 

dörtyol ağzı ile Şair Talat, Cemal Efendi 
ve Duduoğlu sokakları ile dörtyol ağzı ka
vuşağı arasında uzanır; Köprülü Fadıl Paşa 

Sokağı ile de dört ağzı yaparak karışır, kab
zımal Sokağı ile de kavuşağı vardır. Bir araba 
geçebilecek genişlikde, kabataş döşeli bir yol 
olup, aralarında arsalar ·bulunan en çok üç 
katlı ahşab ve kağır evleri mütevazı gelirli 
aile meskenleridir. Sokağın üst başında Ala
caminare nakşibendi pazar tekkesi, sokağın 

ortalarında da Fenai Ali Efendi (Yaldızlı Tek
ke) camii, ve karşı tarafında,· duvarları kes
metaş - tuğla örülmüş ve 1930 yılındanberi 

metruk bulunan eski bir mahalle mektebi ka
lıntısı vardır. Mekteb- duvarında, hazn~si kes
me taşdan, ayna taşı mermer, teknesi yol se
viyesine göre çukurda kalmış Elhac Ahmed 
Paşa Çeşmesi vardır (H. 1116 = M. 1704-1705). 
(Ağustos 1961). 

Hakkı GÖKTtl'RK 

BOYNUKISA HACI - Onyedinci asır 

ortalarında yaşamış namlı orta oyunculardan; 
o devrin büyük oyuncu kollarından Ahmed 
Kolunun pişekarlarından idi; hayatı hak,kın

da bılgi edinilemedi. . 
Bibi. : Evliya Çelebi, I. 

BOYNUZ - «Geviş getiren hayvanlar
dan bazılarının başlarında çıkan sert ve mah
ruti şey; boynuzdan yapılan şeyler» (Hüseyin 
Kazım, Büyük Türk Lügatı). 

Madeni kaşıkların taammüınünden ön
ce eski Türk sofralarında, bu arada İstanbul
da avam adi tahta kaşıklar, orta halli tabaka 
şimşir tahta kaşıklarla, kibar ve rical de ta
kım takım, çeşid çeyid (pilav kaşığı, çorba ka
şığı, hoşaf kaşığı, tatlı kaşığı) abanoz, boynuz, 
fildişi kaşıklar kullanırdı; bilhassa hoşaf ka
şıkları hemen daima boynuz kaşıklar olurdu. 
(B.: Kaşık). 

Bqynuz, eskiden tarakcıları pek meşhur 
olan İstanbulda bu esnafın da kullandığı baş
lıca maddelerden biri idi (B.: Tarak). 

Eski Türk tababetinde de hacamatcılar 

tarafından kullanılmışdır. Kan aldıracak kim
senin gereken yerine, içindeki hava boşaltıla
rak bir boynuz yapışdırılır (boynuz çekilir), 
boynuzun o noktaya çekip topladığı kan, zen
berek vurularak akıtılırdı (B.: Hacamat). 

Birinci katda sülük beslenen büyük kavanui 
Onun yanında kan almak için beş on boynuz 

Mehnıed AKlF 

BOYNUZ - İstanbul halk ağzı deyimler--
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de ve pırpırı haneberduşlar argosunda dey
yusluk, pezevenklik alameti, muhtelif şekil
lerde kullanılır:· «Boynuzlu, boynuz takmak, 
boynuz takınmak, boynuz yaldızlamak, çatal 
çatal boynuz>>; misaller: 

Genç ve güzel karısının hafif meşrebliği
ne göz yuman bir adamdan· bahsedilir: 

- Boynuzlu kös kös gidiyor!. 
Kızını plajlara göndermeyen mutaassıb 

baba karısı ile münakaşada: 
- Üstüme varmayın b_enim, olmaz, iz

nim yok, bu yaşdan sonra boynuz takamam 
ben! .. 

Genç, tuvana, erkek güzeli bir bağçıvan 
mahalle kahvesinde dedi kodu mevzuudur: 

- Gözümle gördüm be, hanımefendi ça
mın altında şezlonga uzanmış, oğlan bacakla
rını ovuyordu ... 

- Beyfendiye de boynuzları mübarek 
olsun ... 

Yalın ayaklı iki pirpırı oğlan konuşur: 
- Çopurla Bahriyeli senin Kaküllüyü 

Kuleye (sur harabelerinde bir yer) götürdüler, 
haydi filim seyredelim!.. 

- Ben boynuz yaldızlamam!.. 
Asri hayat çekişdirilir: 
- Heriflerde boynuzlar çatal çataL. 
BOYNUZ SOKAĞI - Beyoğlu merkez na-

hiyesinin Çukur Mahallesi sokaklarından, Ge
niş Yokuş ile Cezayirli Hasan Paşa Sokağı 
arasında bir aralık sokakdır (1934 Belediye 
Şehir Rehberi 14 numaralı pafta). Bu isim so
kağın adı geçen rehberdeki eski adıdır, son
ra değişdirilmişdir, zamanımızdaki ismi «Şe

hid Nevres Sokağı» dır. İkişer üçer katlı ka
gir evler arasında uzanır, kapu numaraları 

1-15 ve 2-18 dir. Üzerinde 1 terzi ve 1 kundu~ 
racı dükkanı vardır (Ağustos 1961). 

Hakkı GÖKTÜRK 

BOYNUZSUZ KOYUN - Halk ağzı de
yim, «halim; sakin, mazlum adam»; misal: 

Garib bekar uşağı genç, küçük bir ay
lıkla bir kapıda uşakdır, hemşehrisine rast
lar: 

- Kapundan hoşnud musun? 
- Hoşnud değilim ama ne yapacağım, 

açıkda kalırım diye korkarım, adam buldu 
benim gibi boynuzsuz koyunu, depe depe kul
lanır .. ~ .. 

BOYUN - «Vücudun başı omuzlara bir
leşdiren yeri; mecazen uhde, zimmet; boyun 
şeklinde olan şeyler« (Hüseyin Kazım, Büyük 

Türk Lügatı). 
İstanbul muaşeretinde, mahcub ve nigar, 

bir güzelliğin medhi yapılır iken daima, başı 
omuzlar arasında sanına layık ihtişamda gös
teren uzun boyunlar aranmış ve medhedilmiş
dir; ve şairler tarafından güzellerin boyunla
rı ekseriya billur ve gümüş surahi boyunları
na benzetilmişdir. Fakat her neden ise bir 
darbı mesel de uzun boynu makbul sayma
maktadır; öyle tahmin ederiz ki bu darbı me
seldeki uzun boyun, ölçüsüz bir uzunluk ola
cakdır; darbı mesel şudur: <<Boynu uzun bey
ni boş, tut kulağından çifte koş». 

Boyun kelimesi İstanbul ağzında mecazi 
yollarda şu şekillerde kullanıla gelmişdir: 

Maddi ve manevi mes'uliyet yüklenme 
manasına: «Günahı boynuna!», «Günahı boy
mıma!». 

Mutlak itaat manasına: <<Boynum kıldan 
ince!», «Boynum kıldan ince, emrin kılıçdan 
keskin!».. Bilhassa eski tarih kaynaklarımızda 
bll deyime çok sık rastlanır. 

· Bir şeyhe, bir güzele, bir fikre sonsuz bir 
inan ve aşk ile bağlanmaya, bu bağlanmayı 

kendi iradesiyle azad kabul etmez bir e~aret 
haline getirmeye de «Boynu bağlı kul olma,, 
denilirdi; güzel fa).;:at eski bir deyimdir, zama
nımızda nesli pek azalmış bir kaç İstanbul 
Çelebisinin ağzında kalmışdır: 

Boynu bağlı kul oldum 
Haki pıiyiıı zerreyim 
Binek taşı ne lazım 
Başım dururken Beyim!. 

Ali Çamiç 
Hüseyin Kazım Bey Gazali'den şu güzel 

misali veriyor: 
Boynu bağlı kul oldu dergaha 
Oldu iiziid bendi blhnetteiı 

Boyun bükmek - Halk ağzı deyim; ses
siz şikayet · ve tazallüm, bu yolda mahzuna
ne durmak; misal: 

.. «Bir kurban bayramı arifesiydi;· k,alın 

ayak, tülü baş, ele avuca sığmayan sesi çıngı
raklı tazı (Bir gazete müvezzii çocuğun lakabı) 
o gün boynu bükük ve dalgındı, dört uzun gü
nü nasıl, ve nerede geçireceğini düşünüyor
du; hepsi bayramlık bir şeyler almış arkadaş
larının arasında çıplak ayakla dolaşamazdı». 

Hüseyin Kazım Bey Mehmed· Akifden şu 
güzel misali veriyor: 

Bir de bakdım ki tek onluk bile yokmuş kesede 
Mührüm boynunu bükmüş duruyormuş side 

Boyun kesmek - Hürmet ve tazim gös
termek; bilhassa eski tekke dilinde, mua-
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şeretinde kullanılırdı, ve ayni zaman tevazu 
if Me ederdi. 

Boyun borcu. - Vazife, vecibe; ekse
riya «Boynumun borcu» şeklinde kullanılır, 

ve hemen daima bir nevi yemin gibi kullanı
lır; misaller: 

- Sana hizmet boynumun borcu ağabey, 
az mı iyiliğini gördüm ben senin! ... 

- Keratadan intikam almak boynumun 
borcu olsun. 

Boyun vurmak - Eski Osmanlı terim
lerinden, idam hükmünün Cellad satırı ile, 
veya kılıç ile baş kesmek suretiyle infaz; bil
hassa askerler, yeniçeriler böyle öldürülürdü. 
Tarih kaynaklarımızda binlerce vak'a üzerin
de sık sık rastlanır. 

sen 

BOYUNA MEN
DİL, ÇEVRE SAR
MA1 BAĞLAMA -
Aslında ehemmiyet
siz, bir insanın gün
lük hayatında her 
hangi bir hareketi gö
rülür; hammaJ}ık, 

kayıkcılık, gemi Meş
ciliği, ırgadlık gibi 
ağır işlerde çalışan

lar, bilhassa yaz gün
leri yüzlerinden' şa

kır rcıkır ter dökül
düğü için, kimi bir fa-

fi nila, yahud et üstüne 
ı geçirilmiş bir tiril 

mintan, kimi de göv
deleri tamamen çıp

lak çalışdıklarından; 

yüzlerinin terini si
lecek mendili, çevre
yi boyunlarına sarıp 

bağtayıverirler. 

Boynu mendilli bıçkın genç Eskiden İstanbul-
(Resim : s. Bozcalı) da bazı temizlik düş-

künleri vardı ki, yaz günleri gömlek ve mintan 
yakalarının ter ile n~mlener~k bu nem üstü
ne sokağın tozunun yapışmasına son derece 
sinirlenirler, bunu önlemek için de boyunları 
ile yakaları arasına tertemiz bir mendil, çev- . 
re yerleşdirip sararlardı; bunu da yapanlar 
umumiyetle boyunbağı bağlamayan İstanbul 
esnafının yaşlıcaları, babayanf olanları idi. 

İstanbulda bir de külhanilik, kopukluk, 
itlik ve bıçkınlık yolunda boyuna mendil veya 
çevre bağlama vardır; bunlar, boy boy, yaş 
yaş, kıı:çıl, kıranta, gene, mürahik, şabıei:nred 
oğlan mendili boyunlarına sırf bir nişan, ala
meti farika olarak · bağlarlar; bunu, yağlı per
çemleri, zülüfleri, afili yürüyüşleri, topuk vu
ruşları, türlü fiyakaları ve cakaları arasında 
tuvaletlerini tamamlayan bir şey bilirler, bu 
ile göze derhal çarpan renkler, sert renkler, 
mendil ve çevre nadiren beyazdır, umumiyet 
bu arada ateş alı bilhassa tercih olunur. 
1943-1945 arasında istanbulda bu tabakadan 
olanlar arasında boyuna, kenarları beyaz. çu
buklu bir kırmızı mendil bağlama, adeta bir 
itlik modası salgını halini almış, ve mendiller 
bütün İstanbul pazarlarında, Köprü üstünde 
işportalarla harıl harıl saiılmışdı. Öylesine bir 
salgın ki, bu it kopuk modasına bir takım 

masum ve temiz geneler de kapılmışlar, giil 
gibi, çiçek gibi mektebli kızlar ve oğlanlar 

dahi boyunlarına birer kırmızı mendil bağla
mışlar; hadise bazı muharrirlerin nazarı dik
katini çekmiş, hatta bunun gaayetle sinsi bir 
komünist propagandası işi olduğu söylenmiş 
idi. 

1943-1945 arasında boynuna kırmızı men
dil bağlayan hayırsız bir tüysüz oğlanı halk 
şairi Ali Çamiç Ağa şu manzüme ile hicvet
mişdir: 

-Ostiinde ne hoca, ne usta hakkı 
· Yüz karamız oldu dayımın Hakki 

Henüz onbeşinde, belinde kama 
Akran emsalinde yok iken çakı 

Kaldınm deper de yalın ayakla 
Her akşam devirir bir şişe rakı 

Perçemli zülüflü fiyaka caka 
Abdest namaz bilmez unutmuş Hakkı 

Boynunda bıçkınlık nişanı mendil 
Uyıunsuzlar ile hep intibakı 

Namlı gangsterdir, bir gün soyana 
Hiç tatmam koskoca şu Deniz Bankı 
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BOYUN BAĞI - Kravat; bu güzel Türk
ce isim var iken . kravat kelimesinin kullanıl
ması garibsenecek dil . münasebetsizliklerin
dendir. 

Çeşidleri pek çok ve bağlanışları · da çe
şidlidir ki, bunlar İstanbul Ansiklopedisinin 
konusu dışında kalır. 

Bizde Tanzimat devrinde kullanılmış, ve 
yapılmışdır, ve o devirde boyunbağı bir şıklık 
alameti, alafrangalık bilinmişdir. Boyunbağı

ların renkleri de devir devir moda konusu ola 
gelmişdir. 

1887-1889 arasında ölen külhani şairler
den Beşiktaşlı Gedai boyun bağılı bir İstanbul 
civanım bir koşmasında şöyle tasvir ediyor: 

Mel4hat balında gördüm bir Afet 
Henüz bulmuş on üç ondört çalını 
Ol sim gerdanına ol servi kaamet 
Galibarda baflar boyun balım 

Giymiş sıkma canfes ...... var 
Parlak kunduranın yüzüne basar 
Zelzeleye verir Alemi sarsar 
Salladıkça şalvarının alım 

Taze gülden n4zik ter gül yanalı 
Gisiilan sünbül 14le dudalı 
N4z ile sarkıtmış belden aşalı 
Saat kordonunda zer saçalttm 

Saat kordonundan altın püskül sarkmış, 
rugan pabuçlu, ardında şalvar ağı sallanır 

galibarda renkli boyun bağı bağlamış küçük 
delikanlının portresi hayli şirin olsa gerekir. 
İstanbulda mutaassıb bir zümre boyun bağına 
uzun zaman, şapkadan bir kademe aşağı bir 
firenk işi görülmüş, ne kendileri boyun bağı 
b~ğlamış, ne de yakınlarına bağlatmışlardır. 

İstanbulda esnaf tabakası ise, taassub 
mevzfti bahis olmadan, boyun bağını sadece 
bir şıklık iddiası telakki etmiş, ve şıklığı es
naf hayatının basit ve babayani ciddiyeti ile 
bağdaşdıramamış, son zamanlara gelinceye 
kadar, tatil günlerinde ve bayramlarda dahi 
esnaf gencleri boyun bağı bağlamamışlardır; 
bağlayanlar da muhitlerinde aslaa görülme
mişdir. 

Pırpırı, haneberduş gurfthu ise boyun 
bağını hala tezyif ederler, bu yalın ayaklı, ya
rı çıplaklar arasında boyun bağının adı «me
deniyet yuları» dır. 

Fakat zamanımızda amele, ırgad, fırın ve 
hamam uşaklarına varınca, pazar tatillerinde, 

dini ve milli bayram günlerinde büyük bir ek
seriyet adamlık esvaplarını giyerler iken ren
gi parlak bir boyun bağı bağlamayı da aslaa 
ihmal etmezler; ve o boyunbağı ile hakikaten 
şıklaşmış olduklarına kanaat getirirler; öyle
ki zamap.ımızda boyunbağı satışının işporta
larda İstanbul sokaklarına dökülüşü, orta ia
bakadan ziyade bu ayak takımından müşteri
lerin ihtiyacını karşılamak içindir. 

Maalesef İs
tanbtİlda ayak 
takımı ile işpor
tah satıcıların 

ağzında dahi, bo
yunbağının adı 

<<kravat»; renk
leri; nakışları da . 
«desen» olmuş

dur, işporta ma
lı boyunbağla

rın ayak satıcı

ları: 

- Mağaza

dan otu'z liraya 
almayın, en son 
moda desenler, 
beş liraya, beş 

liraya!.. seç seç 
al! .. seç seç al! .. 

- Halis ipek 
bunlar!.. Avru
pa!.. Avrupa!. . 
Avrupa bunlar!.. 

- Kravatlar 
fransız!.. İdhal 
malı bunlar!.. 
bende yedi bu
çuk, mağazada 

ikırk lira bun
lar! .. 

«Galibarda ballar boyun balını,» 
(Resim: S. Bozcalı) 

- Halis ipek İtalyan kıravatları bunlar! .. 
renk, desen bunlarda! .. diye bağırırlar. 

Bu ayak satıcıları da bilhassa Bağçekapu
sunda, Büyük Postahane caddesinde, Sultanha
mamında, Mahmutpaşada, bazan, Belediye 
kontrolleri gevşediğinde köprü üstünde bulu
nurlar. 

Mürüvvet, seha, muhabbet, şefkat sahibi 
kibar zenginlerin kapularında uşaklık, bağçı
vanlık yapan bekar uşağı garib gençlerden te
miz giyinmeye ve tatil günlerinde azıcık sfü-
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lenmeye hevesli olanlar da beylerinin verdi
ği kullanılmış güzel güzel boyun bağları bağ
larlar. 

Ayak takımı bekar uşaklarından süslen
mek için boyun bağı kullandığı halde bağlama
sını bir türlü beceremeyenler pek çokdur; bun
lar, bir bilene bağlattıkdan sonra, en çok haf
tada bir pazar günleri takdıkları boyun bağla
rını çözüp çıkarmazlar, düğümü andıran sar
ma içindeki kısmını çekerek boyun etrafında
ki çenberini genişletirler, ve böylece, sarma 
tamamen bozulmadan, çenberi başlarından çı
karırlar; takacakları zaman da yine başların
dan geçirip takarlar ve sarmayı yukarı çekik 
gömlek yakası içjne yerleştirilmiş kısmı boyu
na göre daraltirlar; bir sefer bağlanmış bir bo
yun bağı bu usftl ile aylarca, yıllarca_ kullanı
lır. 

Yine bu boydan kimselerin elinde bir bo
yun bağı, ne kadar eskimiş, sünmüş, ip gibi 
uzamış olsa dahi kıymetini muhafaza eder, yal
nız yerini, vazifesini değişdirir; boyun bağı ol
maktan çıkar da pantalonlara, kemer yerine 
bağlanır, hatta bazan, iç donlarına uçkur da
hi olurlar. 

İstanbulda boyun bağı ile kendini asmak 
suretiyle intihar vak'aları görüldüğü gibi, bil
hassa cinsi sapıklık yolunda, boyun bağı ile 
boğmak suretiyle işlenmiş cinayetler de görül
müşdür. (B.: Kravat). 

BOZA, BOZACI.- Darıdan yapılanma

lum mayalı içki, bunu yapub satan esnaf; suda 
pişirilmiş pirinç unundan yapılan bir çeşidine 
pirinç bozası denilirdi. Tahammür ile olduğu 
için, içki yasakları devrinde ayyaşlar, yahud 
her hangi bir sebeble içkiye tövbe etmiş olup 
da içkisiz olamayanlar bir iki bardağı içine tam 
bir sekir veren sert bozalar içerek sarhoş olur
lardı; bundan ötürüdür ki bozacılar halk na
zarında meyhaneci ile bir tutulurdu; buradan 
gelerek dilimizde: «Meyhaneciye şahid kim di
ye sormuşlar, bozacıyı göstermiş», «Meyhane
cinin kefili bozacı» gibi deyimler vardır; ayni 
meşrebde, ayni mizaç ve ahlakda adamların 
birbirini koruması, tutması, müdafaası mana
sına gelir. 

Sert ateş üstünde dövüle dövüle yapıldı
ğı için halk ağzı deyim olarak, bir adamin ve
rilen ücret karşılığı onu kahredercesine kul
lanma yerinde «ensesinde boza pişirmek» de
nilir; misal: 

- Hasan oğlum, seni Taşçı Ali Bey çaği-
rıyor, bağçesinde bir iş varmış ... 

- Gitmem ... 

- İyi gündelik veriyor ... 
- Gitmem... adamın ensesinde boza pi-

şirir o herif ... 

Her hangi bir ağır iş altında son derece
de yorulma yerinde de kullanılır. Misal: 

- Bugün yine ensemde boza pişdi. 

Boza bilhassa bir kış içkisidir; kış gecele
ri İstanbul sokaklarında seyyar boza satıcıları 
hala dolaşmaktadır; «Haydi boza!.. boza! .. » di
ye yükselen sesleri, hele karlı, ıssız gecelerde 
insana kışı seslendiren garib bir hüzün verir .. 
Bu gece satıcılarının da hemen hepsi pençeli, 
bazusuna, bileğine güvenen genç adamlardır; 
son zamanlara kadar da bozacılar umumiyetle 
arnavuddan olurdu. · · 

Eskiden İstanbul bozahaneleri büyük şeh
rin ayaktakımının, hatta uygunsuz güruhunun 
oturduğu, toplandığı yerlerdi; kibar evlftdı şöy
le dursun hatta ırz ehli esnafdan gençlerin 60-
zahanelere gitmeleri, meyhaneye gitmekle bir, 
aslaaa hoş görülmezdi bir adam hakkında: «Bo
ı;ahane ehlindendir.» denilmesi hakaret tazam
mun ederdi. 

Yeniçerilik devrinde, bozahanelerin ge
dikli baş müdavimleri yeniçerinin erazil takı
mı idi. 

Evliya Çelebi on yedinci asır ortasında İs
tanbul esnaf_ından bahseder iken şunları yazı. 
yor: 

«Esnafı Bozaciyan - Dükkan 300, nefer 
1005. Bozanın ilk mucidi Salsa! Tatar idi; am
ma bozacılar pirimiz Sarı Saltuk Sultandır der
ler ise de hilafdır, çünkü bu Sarı Saltuk haz
retleri bir ulu sultan olup bu hakir Evliyanın 
ecdadı türkü türkan Hoca Ahmed Yesevinin 
halifesidir ki hasib ve nesih ırkı tahirdendir. 

«Bu bozac·ılar orduda gaayet lazımlı ka
vimdir; bozayı sekir verecek derecede içmek 
haramdır, ama şarab gibi katrası haram değil, 
yani sekir vermeyecek kadar içmek mubahdır. 
Bozayı çok içen kimseyi köpek dalamaz, zira· 
.;ok içen kimseler istiskaa ve nakris marazına 
mübtela olup koltuk değneğine muhtac olur, 
ellerinde değnek olacağından köpekler yakla
şamaz. 
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«Amma yolunda içilirse guzatı müslimi
ne kuvvayi beden olup sıcaklık verdiği gibi 
aı;lığı da def eder. Ekseriya bu bozacılar ta
tarın çingeneleridir. Ne kadar mükeyyif 
meşrubat varsa cümlesi bozacıya . yamak o
lup esnafın ordu alaylarında sınıf sınıf ge
çerler. Temaşacılara çomça ·çomça boza dağı
tırlar. 

u Esnafı darı bozaciyan ~ 40 dükkan, 
105 neferlerdir. Bunlar Tekirdağı dansından 
beyaz süt gibi bir nevi boza yaparlar ki gu
ya bi kase cülabı hoşgüvardır; pek katı olur, 
n:ce kere tecrübe için makremelere (çevrele
re) koymuşl&r, bir katre akırtamışdır; ekseri
ya ulema ve meşayih nuş iderler. Hamile 
hatun nı'.l.ş itse batnında evladı tendürüst o
lur, hamlini vaz ettikten sonra içse sütü_ çok 
olur. Bozacının meşhuru Ayasofya Çarşısında, 
At Meydanı başında, Kadırga Limanında, Ok
çularbaşında, Aksarayda ve da_ha nice malum 
yerlerdedir; beyaz üstü kaymaklı bozalardır 
ki nı'.l.ş iden hayat bulur; on çomça içilse ·yine 
sekir vermez, zira içine Kuş
:ıdası pekmezi ve üzerine dar
çın, karanfil, zencefil, hindis
tan cevizi serperler. 

<<Hakir bu kadar alufte 
ve aşüfteler ile meyhane, bo
ıahane, kahvehaneye yasdan-
dım, Hüda bilir, bu bozadan 
gayri bir şey nuş etmedim; 
meşrubat ve mükeyyifatın bi
rini ağzıma almadım; ancak 
dilber lebi macununa mübte
la olub simi halis hokka deha
nından devayi inşirahı sadır 

için kah kah kimsenin haberi 
yok iken istimal ederim. is- ~4B 
tanbul'da Süleymaniyenin Ya- f 1//ıı 

~- '0';, 
semin Bozası, Arnavud Kasım ,. -, 
Bozası, Ayasofyanın Taşaklı \ · ~ 
Bozası, Unkapanının Sinan ve f;; 
Miho Bozası pek meşhurdur. ~ ✓-" 
Hammallar bunlardan bahis 
tutuşarak içerler, pek keskin 
bozalardır. » 

za, halen <<Vefa Bozası! .. » diye satılır; hatta 
İstanbul'un eri· uzak köşelerindeki gece satıcı- • 
ları bile: «Vefa!lın boza! .. » diye bağırırlar. 

Eskiden meşhur bozacıların hediye gö· 
türüb gönderilmek üzere sureti mahsusada 
boza şişeieri vardı. Zamanımızda o cam şişe
ler kalkmış, teneke ibrikler kullanılmakta
dır. Boz.acılarda; dükkanda boza içenler için 
alelade bardaklar yer:ne kalın ve kulplu dub
le bira bardakları kullanılmaya başlamışdır 
ki o da _ehli keyfin gözüne siklet veren bir 
bid'attır. 

Evliya Çelebi bozaya ulemanın da rağ
bet ettiğini söylüyor ise de İstanbul'un ayak 
takımının çok olduğu semtleri tasvir ederken 
bizim ccayak takimı içkisi idin sözümüzü tas
dik ediyor-; mesela Tophane Çarşısında: ule
vendler için darı bozası meşhurdur» diyor .. 

Bozanın, üstüne hindistan cevizi, karan
fil, zencefil serpilerek içilmesi unutulmuştur, 
zamanımızda sadece darçm serpilir, . hatta o 
da terkedilmek üzeredir, leblebi konur ol

muşdur, ağız, damak tadında 
hazin tedennidir. 

Boza Günü (Vefa Lisesi- · 
11in) - Zamanımızda İstanbul 
liseleri yılda bir günü okulla-

. · rınm tarihçesini kutlama gü
nü kabul etmişler, ve son sı
nıf talebeleri, mezunlar, eski 
ve yeni muallimler mütevazi 
bir okul sofrası etrafında top, 
!anır olmuşlardır. Bu toplan
tılara önce Galatasarayı Lise
si bir «Pilav Günü» ile başla
mışdır; bu meyanda mesela 
Pertevniyal Lisesinin bir <<A-

~ , ~-O.re Günü, Vefa Lisesinin de 
J :d".fV~),_ bir «Boza Günü» vardır. 

., -,;,.if;j; '9,\ 
~ ~ f~, JJ BOZACI ÇIKMAZI - Kuz-

l'lJ fj{y guncuk sokaklarından; 1934 
;,ı Belediye Şehir Rehberinin 27 

Zamanımızda en meşhur 
bozalar Vefa Bozası ile Nuru
osmaniyede Sinanın Bozasıdır; 
nerede yapılırsa yapılsın, Si
nanın dükkanı müstesna, kim 
satarsa satsın, İstanbulda bo-

Geçen asn ortasında bozacı 
(Resim : Sabiha Bozcalı). 

numaralı paftasında Simitçi 
Tahir Sokağı ·ne Bozacı Soka
ğı arasında bir dirse_kli s01'~k 
olarak gösterilmişdir. J3ozacı 
Sokağından . girilince daraçık,, 
meyilli, toprak bir yol olarak 
başlar, sonra düzleşir; ortala-. 
rına rastlayan bir noktadan 
32 basamak merdivenli bir a-
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ralık sokakla Simitci Tahir Sokağına geçilir; 
bu nokta geçildikden sonra Bozacı Çıkmazı 
bir bostanda sona erer. -

Başlangıcından bit.imine kadar. bir ya- . 
nında ahşab ve beton evler sıralanmışdır, bir 
yanı, meyilli bir arazide bir sıra arsalardır, 
yanında uzanan sokakdaki evierin arka yüz
leri_ görülür. (Eylül 1961) 

Hakkı GÖKTORK 

BOZACI GÜZELİ KARAGÖZ MUSTA
FA İLE SERENDİBLİNİN KIZI DÜRDANE 
HANIM HİK.A YESİ - Cemiyet hayatı ve 
folklor bakımından hemen hepsi müstesna 
kiymet taşıyan yüzden fazla masal bilen ve 
bu masalları bir meddah ustalığı ile anlatan 
1935 - 1940 . arasında Bulga#stan'ın Eski 
Zagra kasabasında vefat etmiş İstanbullu 
Gülmen Hanımın ağzından zaptedilmiş bir 
İstanbul masalıdır: 

Zamanımızdan şu kadar yüz yıl evvel 
Saraçhanebaşinda seksen odalı konak sahi
bi olan karabiber ve çay tüccarı Serendibli 
Hacı Zafir Behmen Pur İstanbulun sayılı 
zenginleriııdendi. Güzelden güzel, zerafet ve 
terb.iyede bibedel, zekada akli evvel, adı Dür
dane, bin körpe nigar içinde bir tane, on dört 
yaşında gonca gül; muhabbet dalında bülbül 
bir kızından başka evladı yoktu. Hem kızın 
güzelliği, hem de Hacı babasının serveti İs
tanbul delikanlıları arasında: velvele salmış, 
nice paşa oğulları, bey zadeler, mollazadeler, 
emlak ve akar sahibi ayan ve eşraf ve tüc
car evladları için gelen görücü kafileleri Sa
raçhanedeki konağın eşiğini aşındırmağa baş
lamıştı. Hacı Behmen Pur güzel kızını iste
yenlerden hangisini tercih edeceğini şaşır

mıştı. 

Baht ve devlet kuşu zenginin başına kon· 
muştur ama, gönül kuşu fakirin ten kafesin
de de çırpınır. Ustanın dükkanı Çenber'li
taşda Sultan Hamamının yanında, kendisi de 
gündüz dükkanda çalışır, geceleri elinde ka
laylı güğümlerle_ sokak sokak dolaşır bozac~ 
çırağı Karagöz Mustafa adında ve henüz on 
yedi yaşında, bıyıkları duman duman yeni 
terlemiş esmer güzeli bir garip yiğit oğlan 
da Serendiblinin kızı Dürdane hanımın gü
zelliğini işitmiş, yüzünü görmeden kıza aşık 
olmuştu. Yatsı namazını kıldıktan sonra gü
ğümlerini kapar, bir yol Saraçhanebaşına ko
şar, yanık sesiyle: 

- Boozaaa, boza! .. diye bağırırdı. 
Başında keçe külah, sırtında yamalı min

tan, yamalı cebken, şalvarı cebkenine denk, 
ayağında kaba yün çorap, yarım · papuç, 
dükkanda yatıp kalkar bekar uşağı idi, bel
ki de gömleğinin ve mintanının yakalarına, 
dikiş boylarına sıra sıra dizilmiş bitceğizleri 

de vardı; mürahik oğlan maşukasının küffü 
olmadığını biliyordu; hemşehrileri, ayakdaş
ları tarafından alaya alınmaktan korkmuş, . 
derdini kimseye açamamıştı. 

Başında keçe külah vardı ama, o baş şa
hin başıydı. Sırtındaki pelaspftreleri ç~karıp 

atsa, şehlevend vücudunun güzelliğine 'Yusu
fi Mısri imrenirdi. Beyzadeler, paşazadeler 

Karagöz Mustafanın eline değil, yumru to
puklu ve kalem kalem parmakları nasırlı aya
ğına dahi su dökemezlerdi. Aslında- semt~nde 
de lakabı ııBozacı Güzeli» idi. 

Fakat insanlar tuhaftır, Çenberlitaş ha
mamcısı gelip hamamında soyunup dellak ol
ması için Karagöz Mustafariın adımına bir 
altın sayardı da, Mustafa: ııBen Serendibli
nin kızına aşıkım, ey hayir sahipleri gidip 
Allahın emri ve Peygamberin kavli ile benim 
için o kızı anasından babasından isteyin!» di
yecek olsa, herkes: ııOğlan aklını oynatmış, 
elini ayağını bağlayın!.,ı derdi. 

Karagöz Mustafa bu aşk derdi ile ye:. 
mekten içmekten kesilmiş, hani nerede ise 
hasta döşeğine yatacaktı. 

./ 

Bir gün İstanbul'un meşhur esircilerin
den ve çöpçatan kadınlarından Ayyar Zeli
ha Çenberlitaştaki dükkana boza içnieğe, 

geldi. Yırtık, erkek gibi kadındı, daha kapı
dan girip kafese çıkarken: 

- Boza içmeğe geldim ama, burada Bo
zacı Güzeli bir oğlan varmış, onun elinden 
isterim!.. dedi. 

Karagöz Mustafa yalın ayağında takun
ya, belinde peştemal, kolları sıvalı, beyaz 
keçe külahının kenarından bir tutam kara 
kakülü kaşının üstüne dökmüş, cilveli ref
tar ile ve yüzünde mahzun bir tebessümle 
hanımın hizmetine koştu. Ayyar Zeliha oğ
lanı kakülünden topuğuna kadar şöyle bir 
süzdü: 

- Elhak... Methettikleri kadar güze) 
imişsin delikanlı!.. dedi. 

Hicabından, oğlanın yalnız yüzü değil, 
çıplak -ayakları bile kızardı. 



ANSİKLOPEDİSİ - 3047 - BOZACI GÜZELİ HİKAYESİ 

Ayyar Zeliha, kafes arkasına Karagöz 
Mustafanın ustasını ç.a,ğırttı: 

- Bre ağa!.. Sen ne makuule ustasın? .. 
dedi. 

- Hayrola hanım.. Ne oldu ki?. 
- Ne olacak ki... Sertin şu taze civan 

Bozacı Güzeli çırağın hastadır... Usta olur
sun da Allahın garibi çırağının ahvaline ne
den mukayyed olmazsın? .. 

Adam düşündü, kadın haklıydı, Musta
fa bir haftadan fazladır ki, yemekten içmek
ten kesilmişti ve şetaretini kaybetmişti: 

- Beli... On gündür yem.ez, içmez, elim
den ne gelir? .. 

- Şimdi senin elinden bir şey gelmez, 
vaktinde mukayyed olmak gerekti, bu oğ

lan hastadır ve hem de aşk hastasıdır! .. 
Karagöz Mustafa hani nerede ise oldu

ğu yere çöküp yığılı verecekti. . Ayyar Zeli
ha gözlerini oğlanın gözleri içine dikti: 

- Şimdi İstanbul civarının ağzında bir 
Dürdane Hanım adı dolaşır, cümle alem ken
disini değil, tasvirini dahi gö~meden kulak
dan adını duymuş o nigara aşıktır; sakın sen 
de Serendiblinin kızına gönül vermiş olma
yasın!?. dedi. 

Kadın sözünü bitirir bitirmez Bozacı 

Güzeli dizleri üstüne çöktü ve Zelihanın o
turduğu peykeye kapanıp hüngür hüngür ağ
lamağa başladı. Kadın oğlanı ensesinden tut
tu: 

- Kaldır başını delikanlı! dedi. Aşk ya
rası göz yaş.iyle timar olmaz ... 

Yaşlı gözleriyle Karagöz Mustafa bir 
kat daha güzelleşmişti, Zelihaya melul me
lul bakarak: 

- Ya ne yapayım? diye sordu. 
- Evvela sil şu güzel kara gözlerinin 

yaşını .. 
- .... -
- İyi olacak hastanın hekimi ayağına 

gelir .. 
- .... 
- Bana bu İstanbul şehrinde Çöpçatan 

Ayyar Zeliha derler .. 

- Kız olsun. oğlan olsun, kimse pençem
den -kurtulmaz, dilersem yalın ayak,lı ham
mala vezirin kızını alırım, hammalın kızını 
da padişahın şehzadesine verip- sultan yapa-
nın .. 

- Senin gibi yalın ayaklı, yarım pabuç
lu ve başı keçe külahlı bozacı çırağını Sa
raçhanebaşındaki karabibercinin konağına iç 
güveysi koymak benim için iş değildir, de
ğildir ama, söyle bakayım Bozacı _Güzeli, sa
na bu iyiliğ-i yaparsam bana ne verirsin? .. 

. Karagöz Mustafa kadının ellerini öptü, 
ellerini bırakıp eteklerini öptü: 

- Ben bir garip bozacı çırağıyım.. Sana 
ne verebilirim ki .. dedi. 

- Benim de senden istediğim altın, akçe 
değildir .. 

_;Ya- nedir? .. 
Ayyar Zeliha pervasız: 
- Bozacı Güzeli!. Bana kendini bir ker

recik öptürür müsün?!.. dedi. 
Oğlan güzel başını uzattı: 

- İstediğini peşin vereyim .. Neremden 
istersen öp! dedi. -

Göz!eri, gamzeleri, yanakları, dudakları, 
gerdanı, Mustafanın öpüp koklanacak her 
yerinin muhakkak ki, ayrı ayrı tadı vardı, 
fakat Ayyar Zeliha garip oğlanı bir ana şef
kati ile alnından öptü; ve: 

- Ustandan izin al, takıl peşime, gel 
benimle berı:tber! .r dedi. . 

Aradan iki ay geçmişti ki Saraçhaneba
şında atlı bir nevcivan herkesin alıcı gözü
ne çarpmağa başlamıştı. Dağistan taraflari
nın işi kıymetli bir eyer vurulmuş bfr kü
heylanın üstünde ter bıyıklı, kara gözleri 
kudretten sürmeli kişin.iri bir delikanlı, bir 
şehzadei civanbaht idi. Aslında ise bir gün 
al çuhalar, ertesi gün mavi çuhalar, bir ü
çüncü gün de mor çuhalar giyen, bazan aşık
lar kabesi gibi siyahlara bürünen, hazan da 
ak esvaplarla zanbak misali görünen, belin
de baha biçilmez Hind şalları, başında sa
mur kalpak üstünde mücevherli sorguç, aya
ğındaki pabuçlarına varınca şakır şakır al
tın sırmalar içinde ... 

Bu delikanlı, Çenberlitaşdaki bozacı çı
rağı Karagöz Mustafa idi. Fakat öylesine de
ğişmişti ki, yıllarca burun buruna oturduğu 
ustasi ve bekar odasında döşeklerini yanya
na serip yattığı kaJfası görmüşler de tanıya
mamışlar: «Ne kadar da bizim M!ustafa1yı 
andırır, aceb hangi gülüstanın gülüdür?» di
ye sormuşlardı. Ayyar Zeliha'nın Saraçhane-
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başına ve oğlanın gezip tozarak göründüğü 
yerlere saldığı adamlar da soranlara: 

- Dağistanda hanlar hanı Karabudak 
Hanın şehzadesi im.iş! .. 

- Babası yedi hanlık ve yedi kadılık 

yere hükmeder imiş! .. 
- Han babasından izin alıp seyyahı a

lem olmuş! .. 
- Bu han.zadenin ismi şerifi Şebçırağ 

Yakub Han'dır!.. diyorlardı. 
- Aceb nerede yatar, kalkar? .. 
Diye soranlara da: 
- Galiba Esirci Zeliha Hanımın kona

ğında kalır .. 

Cevabını veriyorlardı, hatta izahat da 
veriyorlardı: 

- Esirci Zeliha Hanımın babası vaktiy
le o t'araflara gidip geldiği için bu nevciva
nın han babasiyle tanışırlarınış ... diyorlardı. 

Ayyar Zeliha da bir gün arkasına iki ha
layık takıp Serendiblilerin konağına gitti. 
Misafire riayet ve hürmetin şart bilindiği İs
tanbul ananelerine uyularak karşılandı. Çöp
~atan Zeliha sohbet içinde Dağistan Hanzade
si Şebçırağ Yakub Handan söz açdı; oğlanın 
güzelliğinden öylesine ballandıra ballandıra 
bahsetti ki, herkesten ziyade Hacı Behmen 
Pur'un güzel kızı Dürdane Hanım dikkat ke
sildi. Akşam olunca da Hacının hanımı din
lediklerini kocasına nakletti. Hacı Zafir Beh
men Pur: 

- Ben de işittim, fakat delikanlıyı gör
medim, fevkalade güzelmiş, bizim Mısır çar
şılılardan biri bir · gün al çuhalar la görmüş, 
oğlana hayran olmuş ... dedi. 

Bir başka gün Ayyar Zeliha'nın sağ eli 
yerinde Çarşanbalı Benli Hürmüz etekleri zil 
çalarak konağa geldi. Serendiblinin karısına: 

-,- Tebrik ederim hanımefendi!.. dedi. 
Kadıncağız şaşırdı: 

- Hayrola. Ne vardır ki? .. diye sordu. 
- Hanlar Hanı Karabudak Hanın oğlu 

Şebçırağ Yakub Han kerimenize talip ol
muş! .. 

Kadıncağız şaşırdı: 

- Bir yanlışlık olacak.. Başkasının kızı 
olacak.. Bize kimse · gelmedi, bir şey söyle
medi .. dedi. 

. - Yanlış değil hammcığım, yanlış de
ğil!.. Kara bibercinin kızı Dürdane diye her-
kesin ağzında.. · 

- Bize kimse gelmedi, benden kız iste
yen olmadı. 

- Hacı Efendiye gitmişlerdir, ondan is
temişlerdir, malum ya, oğlanın burada kim
sesi yok ... 

O gün Hacı Zafir Behmen Pur'un akşam 
dönüşü konakta heyecanla beklendi. Karabi
ber ve çay tüccarı gayet neşeli dönmüştü, 
toptan mühim bir satış yapmıştı. Bir borçlu, 
batmış sandığı bir parasını özürler dileyerek 
getirmiş, iki seneden fazla hiç haber alama
dığı Serendibdeki ortağından da mektup gel
mişti. Hanım kocasının neşesini, kızlarının 

_Dağistan hanzadesi için istenildiğine hamlet
ti. Hacı, daha harem kapısından girer girmez 
Şebçirağ Yakub'dan haber sordu. 

Adamcağız: 

- Dur yahu, nefes alayım, bu ne me
rak ... dedi. 

Güzel Dürdane de yüreği çarparak ba
basının ağzına bakıyordu. Hacı anlattı: 

- Bugün nihayet gördüm.. Güzelliğine 
söz yok .. 

- Kişmiri bir mahbubu ziba ... 

- Hali ve tavrı da gayetle müeddeb ... 

- Arkasında lalası, çarşıdan bir geçişi 
vardı, bakışından, adım atışından hanzade 
old.uğu belli .. 

Kadın çekine, korka: 
- Kız için söz verdin mi? .. diye sordu. 
Hacı Zafir bir şey anlamadı: 
- Ne kızı, ne sözü? .. 
- Bizim kız ayol. .. 
- Ne olmuş bizim kıza? .. 
Hanım da şaşırdı: 
- Ranza.deden sana haber gelmedi mi? .. 
- Yahu, bu akşam sende bir acaip hal 

var, anlayamıyorum .. 
- Efendi, Dağistanlı hanlar hanının oğ-

fo bizim kıza aşık. olmuş ... ' 
- Bu da . nereden çıktı? 
- Nereden çıkacak, herkesin ağzında ... 
Serendiblinin karısı o gün duyduğunu 

olduğu gibi nakletti. Hacı Zafir: 
- Bana kimse- gelmedi ... <;l.edi. 
Sak~lım karıştırdı, azıcık düşündü: 
- Oğlanı gözüm tuttu... -
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- Hani hanzade olmasa da ... 
- .... 
- Helvacıda bozacıda, aşçıda çırak, is- -. , 

kelede kayıkçı, fırında hamurkar da olsa ... 
- .... 
- O güzellikte, o terbiyede olan bir de

likanlıya Dürdane'yi hiç düşünmeden veri
rim!... Elverir ki itlik yolunda olmayup if
fet sahibi olsun ... 

Aradan iki üç gün daha geçti. Serendib
lilerin harem takımı sabahtan akşama göz
leri kapıda, esirci Zeliha'nın yolunu gözledi. 

Ana baba yüz göz olmamak için konağın. 
yaşlı ve emektar bendeganiyle kızın ağzmı 

y~kladılar. Güzel Dürdane boynunu büktü: 

- Ben onların sözlerinden dışarı çık

mam babam beni kime verirse varırım, is
ter ş~hzade olsun, ister kayıkçı, helvacı, bo
zacı ... dedi. 

Ayyar Zeliha Serendiblilerin konağına 
tam onbeş gün sonra geldi, o gelinceye ka
dar Dağistanlı civan da Saraçhanebaşında 

görünmemişti. 

Zeliha kapıdan girer girmez öyle bir sual 
yağmuruna tutuldu ki cevap vermek için fe
racesini çıkarmaya vakit bulamadı: 

- Şebçirağ a:an kızınıza aşık ... dedi. 
.....:.. ? ... 
- Öyle aşık ki çıra gibi yanıyor .. 
- ? ... 
- Fakat istemeğe cesaret edemiyor .. 
- ? ... 

- Harçlığı kalmamış.. Cebinde ancak 
memleketine dönecek kadar parası var .. Dü
ğün masrafı yapamıyacak. 

- ? ... 
- Dağistana gidip babasından düğün pa-

rası alıp dönecekmiş .. 

Bu haber SerendiblHerin konağındaki 
mürüvvet sevincine bir kırıklık verdi. Ev
vela şu kadar yıllık emektar kahya kadın: 

- Şehzademizin Dağistana gidip dön
mesi ne kadar sürer?.. diye sordu. 

Çöpçatan Zeiiha •muhtemel suallerin ce-
vabını evvelden hazırlamıştı: 

· - En azdan üç yıl sürer ... 
-! ... 
- Ta Dağistan'a gidip gelecek, komşu 

kapısı değil, Kaf D~ğınm ardı ... 
Ve adeta müjde verir gibi ilave etti: 

- Bu Şebçırağ Yakub Han tam on altı 
kardeşin en küçüğü imiş .. 

-! ... 
- Taht babasından sonra en büyükleri 

olan şehzade Kuhinur'a kalacakmış .. 
-! ... 
- «O ki bana hanlık yoktur; anasının 

babasının bir tanesi zevcemi alıp Dağistan'a 
götürmek reva değildir» demiş ... 

-! ... 
- cc Han babamdan sermaye alacağım, 

Hacı Behınen PO.r hazretleri nasıl Serendib
den kalkıp bu· şehri şehiri İstanbulda vatan 
tutmuş ise, ben dahi İstanbul'da yerleşip Han 
babamdan aldığım sermayeyi Hacı babama 
verip ticaretle iştigal edeceğim .. ıı demiş .. 

Serendiblinin ·karısı içini· çekti: 
- üç yıl dile kolay .. Nasıl bekliyeceğiz? 

dedi. 
Kızın dadısı da: , 
- Haydi biz bekliyelim, kızımız bekler 

mi? .. dedi. 
Kahya kadın da söze karıştı: 
- Eşiğimiz her gün görücü ayağı ile a• 

şınıyor, kızımızı dün de Mısır Mollası'nın 

oğluna istediler! .. 

Bir cariye de çekine çekiııe: 
- Mollanın oğlu da bir içim su imiş! .. 

·dedl 

Hanım ikisini de azarladı: 
- Mollazadeymiş, yok bir ıçım su gü

zel oğlanmış diye ortalığa fit sokmayın, piş-
miş aşa su katmayın, benim gönlüm hanoğ
luna yattı ... 

Kahya kadın hanımın akıl hocasıydı, o
nu bir kenara çekti: 

- Düğün masrafı dediğimiz nedir? .. 

- Üç yıl beklemeğe ne lüzum varL 

- Hacı efendi düğünü yapar, Dağistan 
şehzadesini iç güveyisi alırız. 

- Sonra şehza~ Dağistana karısı ile 
beraber gidip gelir .. 

- Hem oğlanın babasi da güzel gelinini 
görür ... 

- Hem de kızımız Dağistana varınca bu 
kadar diyar görür ... 
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- Vallahi ben dahi kızımızla gidip ge
lirim ... 

.. • ..... 
Tesadüf, o gün Hacı Zafir Behmen Pur 

da evde idi. Hanım koştu, meseleyi kocasına 
açtı. Hacı Efendi de: 

- Üç yıl beklenmez ... dedi. 

- Kızımızın çeyizi hazır... Oğlanı da 
içeri alacağız. Konakta onlar için iki üç oda 
döşemek kaç günlük iş!... dedi. 

- Hanzade üzülmesin, düğünü ben ya
parım... dedi. 

- Oğlanın İstanbul'da yerleşmesi niye
tine de memnun oldum, kızı verirken zaten 
ben de bunu şart koşacaktım. dedi. 

- O hanıma söyleyin, hanza.deye söyle
sin, delikanlı da ya:rün lalas:iy'le mağazaya 
gelsin, kızı benden istesin! .. dedi. 

Ve Serendibli Hacı Zafir Behmen Pıir 
kızına bir idüğün yaptı ki koca İstanbul aya
ğa kalktı. Konağın etrafındaki sokaklara bi
le ziyafet sofraları kuruldu. Damadı görenler 
güzelliğine hayran oldu, ıc Yusufu Mısri bu 
şehzadenin ayağına su dökemezıı dediler. 

Kız ile oğlan gündüzleri diz dize, göz 
göze kumrular gibi seviştiler; gece muhab
betlerini tasvir için de gök yüzünde ayın on 
dördü, gonca gül üstünde de bülbül şakırdı 
diyelim. 

:Aradan_ bir buçuk, iki ay geçti. Seren
dibli'_nin konağında şehzadenin Dağistan se
yahati için hazırlık başladı. Fakat tam bu sı
ralarda konağa bir Tatar geldi ve Şebçırağ 
Han'a kara bir haber getirdi: 

Dağistan'da ihtilal çıkmış, eski düşman
ları olan haydud Ehremen Pelid şehri bas· 
miş, Karabudak Han . ile bütün oğullarını 
kesmiş... Bütün malları, hazineleri yağma 
edilmiş ... Bu felaket karşısında Şebçırağ Ha
nin anası da ölmüşdü. 

Dilber delikanlı saçlarıni yllup göğsünü 
yumruklayarak_ ağlamağa başladı. Serendib
li: 

- Evladım ölenlere ağla ama, mal ve 
hazine için e.lem çekme. Han_ baban yoksa 
Hacı baban vardır. Ben artık ihtiyar oldµm, 

yarından, tezi yok seni mağazaya götürürüm 
ve cümle işimi sana teslim edip artık köşe
ye çekilirim... dedi. 

Karısı da: 
- Hanzadem sen sağ ol... Ya biz de o

ralarda olsaydık ne yapardık, bizi de kıtır 

kıtır keserlerdi... dedi. 
Gece oldu, odalarına çekildiler. Delikan

lının gözleri dinmişti ama dudaklarındaki ah 
of durmadı. 1 

Serendiblinin kızı: 
- Allah aşkına bırak şu ahları, ofları!.. 

dedi. 
Deli kanı~: 
- Nasıl bırakırım ... Şu dünyada garip 

kaldım ... Penbe mremerden sarayımız, her 
birinde bir kasrı ali bulunan kırk adet bağ 
ve bahçe .gülistanlarımız gözümün önünden 
gitmez ... 

Deyin~e Serendiblinin kızı kendisini tu
tamayıp bir kahkaha attı: 

- Hangi han baba, hangi saray, hangi 
kasırlar ve hangi bağ bahçe gülistanlar? ... 

- A benim -gönül tahtımın sultanı Bo
zacı Güzeli Karagöz Mustafa, Dağistan ne
rededir bilir misin? .. 

- Senin haberin var mıd_ır ki babamı 
kandırıp beni alan sen değilsin. 

- Hacı babama bu oyunu ben oynadım. 

- Seni boza satarken kafes ardından 
gördüm, görür görmez de sana gönül ver-· 
dim... Beni bu yarım pabuçlu şehbaz ·garip 
oğlana vermezler, dedim. 

- Dadımla haşhaşa verdik, Çöpçatan 
Ayyar Zeliha'yı bulduk ... Ona bu oyunu ben 
talim eyledim, seni Dağ:stan hanzadesi yap
tım ... 

- Eğer muvaffak olamasa idim, yükte 
hafif pahada ağır mücevheratımı alıp sana 
kaçacaktım ... 

- Gözümde saray, koak, bağ ve bahçe 
yoktur, benim her şeyim sensin ey Bozacı 
Güzeli! .. 

BOZACI KANTOSU . - İki.nci Sultan 
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hbdülhamid. devri sonlarının namlı kantocu 
yosmalarından Şamram Hanımın söylediği 

nihavend bir kantodur. Kış geceleri İstan
bul sokaklarını bağıra bağıra dolaşan bir be
kar uşağı bozacı delikanlı ağzı ile söylenmiş
tir: 

Dandan boza yapanın 
Sokakda gezer satanın. 
Satup savup bitirince 
Odamda hem keyfime bakanm. 
Ekşi de var, tatlı da var 
isterseniz tarçın da var 
Bozayı ah bir içince 
Size verir glizel neş'e. 

Alınız da bir bakınız 
Hile var mıdır içinde. 
Bozacı Şamramdıı nıiınım 

Boza yapmakdır mutadım 
Geze geze pek yoruldum 

. Yürüıneğe yok mecalim. 
Benim bozamı içenler 
Bit dahıı içmek isterler 
İşte artık gidiyorum 
Ustalar beni beklerler. 

BOZACI ODALARI SOKAÖI - Cerrah
paşa Mahallesi (Fatih'in Samatya nahiyesi
ne bağlı) sokaklarından, Koca Mustafa Paşa 
Caddesi ile Davud Paşa Çeşmesi Sokağı 'ara
sında uzanır, bir araba rahat geçebilecek ge
nişlikde, aslı kaba taş döşeli ise de uzun za
man bakımsızlık.dan toprak yol olmuş bir so
kakdır, tek atlı kagir bir yapı müstesna bü
tün evleri a}tşabdır, kapu :numaraları 1- 9 
Ve 10 - 22 dir, çift numaralardan 2 - 8, arsa
lardır; sokağın sol başında ((Yenigüniı adın
da bir eczahane vardır (1960). 

Hakkı GÖKTORK 

BOZACI SOKAĞI - Kuzguncuk sokak
larından, 1934 Belediye Şehir Rehberinin 
27 numaralı paftasında, Delikoç Sokağı ile 
Simitci Tahir ve Ayçiçeği Sokakları arasın
da uzanır gösterilmişdir. Bir araba geçebile
cek genişlikde kaba taş döşetl bir iyoldur, 
ahşab ve kagir karışık birer ikişer katlı ev-
ler arasından geçer (Eylül 1961). · 

Hakkı GÖKTORK 

BOZACI SOKAĞI - İsmine Hadikatül 
Cevamide rastladıijımı~ bir Galata Sokağı
nın eski adıdır; bu meşhur eser, bu sokağı, 
kendisine nisbetle anılan ccBozacı Sokağl 
ıM.esciıdiıı maddesinde zikrediyor, ve şunla
rı yazıyor: <<Geceleri bu sokak kapatılır, as-

lında üç tarafı çıkar yol iken iki tarafı ka
panmakla odalar olmuşdur» diyor. 

Eski İstanbul ve Galata'da, iki başına 
kapular yapılıp geceleri kapatılan sokaklar 
pek çokdu; bunların tamamen kalkışı 1826 
dan, Vak'ai Hayriyeden sonradır. 

Hadikanın « odalar olmuşdur» demekden 
kastlı, geceleri iki başı kapatılan bu Bozacı 
Sokağı üzerindeki meskenlerin bekar uşak
larının ikaametine tahsis edilmiş olduğu, be
kar odaları ittihaz edilmeleridir. Sokağın ve 
sokağa nisbet edilen mescidin adından da bu 
odalar için bozacı bekarlarıııı~n odalan idi 
diyebiliriz, 

1918 tarihli Mühendis Necib Bey Rehbe
rinde Galatada Bozacı Sokağı .adı ile bir so
kak yokdur; fakat, üzerinde bir « camii şe
rifll gösterilmiş bir ccMukarrloğlu Sokağı» 
vardır; bu sokak Hoca Ali Sokağı ile Yüksek 
Kaldırım arasında uzanmaktadır. 

Hadikatü,l Cevami Bozacı Sokağı Mesci
dinden bahseder iken « banisi Mukarrizade 
Elhac Hüseyin»» diyor ki bu kayidden Gala
tanın eski Bozacı Sokağının 1918 deki Mu
karrioğlu Sokağı olduğu aydın olarak anla
şılır; nitekim Hadikada, bu mescidin hemen 
akabinde, yanındaki sokağa adını veren Ho
ca Ali Kaptanın mescidi zikredilmişdir. 

1934 Belediye Şehir Rehberinde Galata
nın bu sokaği yine isim değiştirmiş, Ali Ho
ca Sokağı adını alrnışdır (B. : Bozacı Sok.ağı 
Mescidi). 

BOZACI SOKA<'.';I MESCİDİ - Hadika
tül Cevami şu malumatı veriyor: ((Banisi 
Mukarrizade Elhac Hüseyin bin Mustafadır; 
kubbesi tekne tabir olunan kagir tavandır. 
Gecelerde·bu sokak kapatılır, aslında üç tara.
fi çıkar yol iken iki tarafı kapatılmakla oda
lar olmuşdur. Bu mescidi şerifin bina ve 
tekmilinden sonra banisi içinde on yedi gün 
namaz kılıp ve gecelerinde dahi ibadet idüb 
badehu vefat etmişdir. Odaların kapusu ü
zerinde köşede vaki fevkaani mekteb ve al
tındaki akar çeşme mutfak emini Hasan A
ğanın hayrıdır ki kendisi dahi orada medfuıı
dur, ve mezar taşındaki tarih rakamı hicri 
1166 (miladi 1752 - 1753) dır. Mescidin bani
sinin kabri de bu mektebin karşısındaki me
zarlıkda parmaklık içindedir, onun rakamla 
tarihi hicri 1121 (Miladi 1709 -1710) dir. Bu 
mescidin mahallesi yokdur». 
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1934 Belediye Şehir Rehberine göre Ga
latada Müeyyedzade Mahallesinde, Hocaali 
Aralığı üzerinde; bu aralığa Lüleci Hendek 
Caddesi ve Tatarbeyi Sokağı tarafından ge
lindiğine göre, bu aralık sokağın sola bir kıv
rımı üstündedir, öylesine ki, Hocaali Aralı
ğı, Tatarbeyi Sokağından dik bir meyil ile 
iner ve Bozacı Sokağı Me.scidi derin bir çu
kur .içinde kalır. 

1962 Nisanında metruk bir hallde idi; i
çine bir takım hurda e~ya: yığılmış bulunu
yordu; m:hrcı.b duvarı önündeki bağçesine 

tuğla yapı ve demir kapulu bir bina yapılmış 
olup içinde bir rum demirci çalışmak.da idi, 
kapudaki levhası şudur: <<D. Kalfapulos. De
mirci No. 14». 

Dış görünüşüne göre beton yapı, bodur, 
iri çanak şerefeli ve beton külahlı minaresi 
-durmakda, hatta, dört kagir duvar üstüne 
kiremitli ahşap çatı çekilmiş binası da sağ
lam görünen bu mescidin içine girilemedi. 

BOZACI ZEYNEL SOKAĞI - Yukarı 
Boğazın Rumeli yakasında Yenimahallenin 
sokaklarından; 1934 Belediye Şehir Rehbe
rinin 23 numaral.ı paftasında, Yenimahalle 
Cadde:;:nin yukarı boğaza doğru bir devamı 
olan Karakütük f,okağı ile hattı fasılında 

gösterilmişdir ki Yenimahalle vapur iskele
s;nin karşı.sına düşer. 

f.,~, t. el.,.,.,,,., \" 
C'1/ (. .,1-<' n ' ,0,, "j9 }.J- ~ 
~ l>. t:',~C(a-/1M l,n 1 1-tı1 
c..¼ ,..,.--.. ,'ttç ½ı,,,,· 

,/..;,0t.,.,,· l/4~M-,-ı.t-..... ...... 
AA,, /il.• J<\ .(,.,.,k 4 h ~ . ~ 

'jj.u. ·ko-~d~ 

Bozacı Sokağı Meseldi 
(Resbn : Hüsnü) 

Bo~f:<- -s~. 
J.,v_,,,_,.·.ı.,.: t3 6z. 

/Vl,ı.1 t>wı . .:. 

Yerinde ise er Bozacı Zeynel» adım taşı
yan iki sokak mevcuddur; 1. sokak yukarda 
adı geçen rehberdeki sokakdır, iskele karşı
sından girildiğine göre bir dirsek yaparak 
Ağırtopçu Sokağına kavuşur, üç beş adım 

genişliğinde bir aralık sokakdır; 2. sokak yi
ne o civarda, mezkur rehberde gösterilme
miş olan Yenimahalle Bayır Sokağı ile İbni 
Sina Sokağı arasmdagır, bir araba geçebHe-

. cek genişlikde, meyilli, bozuk qir toprak 
yoldur, Yenimahalle Camii bu sokak üzerin
dedir (Eylül 1~61). 

Hakkı GÖKTÜRK 

BOZARA.NELER VAK'ASI - Dördün
cü Sultan Mehmed devrinde ve Merzifonlu 
Kara Mustafa Paşa sadaretinde bir masumun 
öldürülmesi ile kapatılmış bir rüş~et rezale
ti vak'asıdır . 

Bu padişah 1670 -1671 arasında Türki
ye'de içkiyi yasak etiniş ve bu yas~k gere· 
ğince İstanbul'da bütün meyhAne ve boza
haneler kapatılmışdı. Çılgın bir · av · düşkünü 
elan, bu yüzden de tarihimizde Avcu Sultan 
Mehmed diye ·anılan padişah daimi ikaamet
gahını Edirne Sarayına nakletmiş, İstanbul'a 
yazları, pek kısa zamanlar için gelir gider 
olmuşdu. 

Hicri 1091 yılı zilkaadesinin onbirinci 
salı günü (3 aralık 1680), yine av kastlı ile 
Trakya'da Yapağcıdan Çorlu'ya ha-reketinde 
kendisine gizli bir ihbarda bulunuldu; vak'a
nüvis ~şid Efendinin kaydine göre yalnız 
bozahanelerin, o devirde yaşamış olan mü
verrih Fındıklılı Silahdar Mehmed Ağa'nın 
kaydine göre meyhanelerin, İstanbul'da yi
ne açılmaya başladığı bildirildi. 

Hakikatde de sadrazam Merzifonlu Ka
ra Mustafa Paşa meyhan.eci ve bozahaneci
lerden büyük bir rüşvet almış, resmen izin 
veril~se dahi, meyhane ve bozahanelerin 
açılmasına şimdilik göz yumulacağını bildir
mişdi. İhbarı yapanlar da kendisini padişah 
gazabına getirmek isteyen düşmanları idi. 

Padişah Çorlu'dan İstanbul'da Bostancı
başı Kuşçu Mustafa Ağa'ya bir hattı hüma
yun gönderdi keyfiyetin tahkikini, hakikati 
gizlerse aman verilmeyip katlolunacağını 
bildirdi. Bostancıbaşı ağa da ihbarın doğru 
olduğunu yazdı. Sultan Mehmed bu sefer 
sadrazama bir hattı şerif yolladı, ve: ııFet
va ile ve ferman ile içkiyi yasak etmişdim, 
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meyhane ve bozahaneleri kapatmışdım. İstan
bul'da ineyhaİıeler ve bozahaneler tekrar açıl
mış, ne sebeble izin verdin?» diye sordu. 

Sadrazam suçu kahyasının üstüne attı (o 
devirde sadaret kahyaları iç işleri bakanı ye
rindedir); bu sefer: «Kahyanı bana gönder» 
diye ikinci bir ferman geldi. Kara Mustafa Pa
şa, tabir Fındıklılı Mehmed, Ağanındır, <<Ka
bağın kendi başına çatlıyacağını anladı, pa
dişahla söyleşmek kolaydır>> diyerek 6 ara
lık 1680 cuma günü sadaret kethüdası 

Hasan Ağayı sarayında. habsettirdi, o gün 
gece yarısına kadar vazifesini başka·sına dev
redecek şekilde hesaplarını gördürdükten 
sonra biçare adamı boğ-durttu, ve cesedini 
evine yolladı, ve padişah~: ııHattı hümayun 
gelmeden önce ben onun cezasını vermiş, 

boğdurtmuş idimıı diye yazdı. Raşid: «Ken
di nefsine feda ettiği Hasan Ağa'nın kesik 
başını rikabı hümayuna gönderdi» diye ila· 
ve ediyor. Mesele de bu suretle kapandı. 

Her ne kadar ayrıca kaydedilmiyor ise 
de İstanbul'da açılan bozahane ve meyhane· 
lerin tekrar kapatıldığı aşikardır (B. : Boza; 
İçki yasağı; Bostancılar; Mustafa Paşa, Mer
zifonlu Kara; Mehmed iV). 

Bibi; : Silahdar Tarih, I; Raşid Tarihi, 1. 

BOZCALI 
(Handan) 
Mevhibei ilahi;ye 
olan zekası ile 
görgü ve bilgisi
ni bir halei zera
fet içinde topla
mış ve İsta.µbu
lun eski mükel
lef kibar hayatı
nın son mümes
sillerinden biri 
olmuş bir ha 
nımefendi; dahi
liye nazırı Mem
duh Paşa ile 
Zehra Nareven ~?.:2~rı:ı;~ 
Hanımın kızı, _ 
bahriye ümed- ı; 

sından amiral 
Mehmed lRüşdi 
Bozealı'nın zev
cesi, Ali Nur 

Handan Bozcalı , 

(Reıılm : Sabiha Bozcalı) 

BOZCALI (Sabiha) 

Sabiha Bozcalı 
( Bir otoportresinden y_ine kendi kalemi ile) 

Bozcalı ile Sabiha Bozcalı'nın annesi; 1887 
de İstanbul'da Kuruçeşme'de doğdu;· 1900 de 
evlendi, 10 nisan 1~58 de vefat etti, Merkez 
Efendi haziresinde· aile makberesine defne· 
dildi. 

O devrin yüksek kibar hayatı icabı ev
de hususi tahsil· gördü; Zeliha Handan Ha
nımefendi akademik malumata ilaveten re· 
sim ve fransızca öğrendi; çok hünerli ellere 
sahibdi; tezyini sanatlara karşı al~k.a göster
di; bilhassa posta pulları ile yaptığı tablolar, 
orijinal hasırdan işlemeleri benzerleri yapıla• 
maz şaheserlerdir, yerleri bir müzenin şeref 
mevkileridir. 

BOZCALI (Hatice Sabiha) - Türk res
minin yüz akı kıymetlerden, sulu boyadaki 
fırçası eserleri görülmeden :anlatılamaz si
hir ve füsuna sahih, yağlı boyada bilhassa 
portre üstadı, son on yıldanberi de İstanbul 
basınının en kudretli bir illüstratörü; bu İs· 
tanbul Ansiklopedisinin baş tacı dostu ve 



Asrımız başında bir İstanbul hamamında hamam uşaıtı tipleri 

(S. Bozcalı tarafından R. E. Koçu'nun «İstanbul Hamamları» adındaki eserine yapılmış resimlerden). 



Boyacı 

(S. Bozcalı tarafından R. E. Koçu'nun «İstanbul Şehrengizleri» adlı eııerine yapılmış resimlerden) 
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ressamı, yüklü günlük işlerinin 
arasında fırsat bularak yapdığı 
resimler ile bu ansiklopediye ay
rı bir kıymet ilave etmektedir. 
İstanbul Ansiklopedisinin bu bü
yük sanatkardan gereği gibi fay
dalanamaması, emeğini karşıla

yacak maddi imkandan mahrum 
oluşudur, tek tesellimiz <<Felekde 
baht utansın bi nasib erbab him
metden» mısraında toplanır. 

Sabiha Bozcalı 1903 de İs~ 
tanbul'da '.Kuruçeşme'de doğdu, 
kelimenin has manası ile bir ha
nımefendidir; babası İkinci Ab
dülhamid 'in bahriye nazırı Boz
caadalı Hasan Paşanın oğlu Ami
ral Rüşdi, annesi ayni hüküm
darın dahiliye nazırı Memduh 
Paşanın kızı Handan Hanımefen
didir, kf Sabiha Bozcalı büyük 
bir ressam oluşunu, evvela sanat
kar doğmuş zerafet timsali bu 
kadına borçludur. (B.: Bozcalı, 

Handan); seçkin Türk aydınla

rından Ali Nur Bozcalı'nın kü-. 
çük kardeşidir. 

Sabiha Bozcalı o devrin bü
tün kibar kızları gibi tahsilini 
evde hususi olarak görmüş, bir 
~ile dostu olan. ressam Ali Sam 
Boyar'dan da henüz 8 - 9 yaşla
rında iken ilk resim derslerini 
almışdıt (B.:. Boyar, Ali Sami). 

Yine o çağlarda fransızca, 

almanca ve italyanca öğrenmeğe 
başlamış, 1918 de hem umumi 
bilgisinin, hem resim bilgisinin 
inkişafı, almancasının gelişmesi 

için Almanya'ya gönderilmişdir, 
bu ilk yurd duşına çıkışında sa
natkar 14 yaşında bulunuyordu, 
Berlin'de bir genç kızlar pansi
yonunda yerleşdi ve o zamanın 
seçkin Alman ressamlarından 

Lovis Corinth'in atölyesine de
vama başladı ki, memleketimi
zin genç yaşlarda kaybettiği iki 
büyük sanatkarı, Güzel Sanatlar 
Akademiııi Müdürü ressam Na
mık İsmail ile Güzel Sanatlar 
Akademisi tezyini sanatlar ho
cası ressam Kenan da o sıra ay-

- 3056 1STANBUL 

s. Bozcah'nın R. · E. Koçu'nun «Osmanlı Padişahları» adlı eserine yaptıit 
resimlerden; yukarıdan: 1 - Muhteşem SWeyman'm ölümü, haşmetli bir 
dekor içinde nan edildi; 2 - Mustafa il. tahta bir cengi.ver olarak oturdu, 

bir sefih olarak lndlrlldl; 3 - f)ç serseri koca donanmayı zabtettl. 
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S. Bozcalı'nın R: E. Koçu'nun «Osmanlı Pidişalılan~ adlı eserine yaptılı 
resimlerden, yukardan: 1 - -J>ilzmece Muıtafa'mn mı\cerası bir meyhı\ne
de başlar; . 2 - "Kefere! müsllm nümA patronalılar» dan üç tip; 3 --Yenl-

çeıiler hamamlardan peştemallı çıplak kadın kaldırdılar. 

BOZCALI (Sabiha) 

ni zatın yanında çalışıyorlardı. 

Sabiha Bozcalı Berlin'de 
ancak bir sene kaldi; 1918-1919, 
Birinci Cihan Harbi sonu, mağ
lılb Almanya'nın en karışık dev
ri idi; ailesi tarafından geri ge
tirildi. 

Resim tahsili için ikinci Av
rupa seyahatini 1923 de yine 
Almanya'ya yapdı, fakat bu se
fer Münih'e gitti, Münib Akade
misine girebilmek için gereken 
imtihanlara hazırlık olmak üzere 
bir müddet ressam Mauritz Hay
man'ın atölyesinde çalıştı, imtiha
nı kazanarak Akademiye girdi, 
orada üstad Kari Kaspar'ın ta
lebesi oldu. 

istanbul'a döndükten az son
ra sabık Mısır Hidivi Abbas Hil
mi Paşa'nın validesi olup İstan
bul'da « Validepaşa» unvanı ile 
meşhur Emine Hanımef endinın 
yanında Mısır'a gitti, orada Kas
rı Dubara'da misafir edilerek 
Validepaşanın yağlı boya bir 
portesini yapdı. 

Mısır dönüşünde İstanbul
dai:ı Paris'e gitti, neo empresyo
nist modern resmin üstadların

dan Gauguin ile Van Gogh'un ar-
kadaşı Paul Signac'ın atölyesine 
girdi; Grand Palais'deki iki re
sim sergisine iştirak etti ve teş
hir ettiği tab!olar büyük takdir 
kazandı. Bir sefer de Paris'b 
en büyük sanat meşheri Braun 
Galerisinde açılan bir sergiye 
hocası Signac'ın kızının portre
si ile iştirak etti ve, bu portre 
sanatkara karşı alakayı büsbü
tün arttırdı. Paris'de üç sene 
kadar kaldı, Fransa dönüşünde 
istanbul'da Filarmoni Derneğin
de ilk sergisini açdı. 

Ve nihayet klasik etüdle
rini tamamlamak ve üç sene 
kalmak üzere Roma'ya gitti ve 
Italya'nın en büyük ressamla
rından Giorgio de Chrico'nun 
atölyesine girdi ve pek kısa bir 
zaman içinde bu büyük.san-atka-
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rın aşırı itimad ettiği en seçkin 
talebesi oldu. 

1949 da pek olgun bir sa
,natkar olarak İstanbul'a dön
dükden pek az sonra, Ali Naci 
ID..~·acan tf eni Milliyet Gazete
sini kurarken, teyzes,inin zevci 
olan Refi Cevad Ulunay'ın de
laleti ile bu gazetenin ressamı 
oldu. O sırada Ali Naci Kara
can'ın ısrarlı daveti ve Peyami 
Safa ile merhum Cemil Cahid 
Cem'in '.keza ısrarlı tavassutu 
ile Reşad Ekrem Koçu da bu 
gazetede günlük tArih sohbet
leri, haftalık bir tArihi menkı
be - hikaye yazmayı kabul et
miş, ,gazeteye ayrıca, haftada 
bir defa fevkalade ilave halin
de neşredilmek üzere «Tüırk 

Zaferleri» adındaki eserini ge
tirmi§'di. Sabiha Bozcalı Milli
yetde Reşad Ekrem Koçu'nun 
yazıları ile, bu gazetenin yeni 
hamlesinde halk elinde tutul
masında çok büyük tesiri olan 
Türk Zaferlerini resimlendir
mekle vazüelendirildi; R. E. 
Koçu ile iyi anlaşması Sabiha 
Bozcalı'yı birden çok kıymetli 

bir illüstrat&r olarak tanıttı., 

Sanatkar ayni gazetede ayni 
müellüin «Harun El - Reşid» 

adındaki büyük tArihi etüd -
romanını resimlendirdi. 

Sabiha Bozcalı'nın Milliyet 
_ gazetesine hizmetlerinden biri de 
bu yeni gazetenin başlıca des
teklerinden «Hazreti Muham
med» tefrikasının resimleridir. 

İslamiyeti kabul etmiş bü
yük fransız ressamı Etienne Di, 
net ile Cezayirli ulemadan Sü
leyman bin İbrahim'iiı müştere
ken kaleme alıp E. Dinet'nin is
· lam hayatından mülhem tablo-

S. Bozcalı'nın R. E. Koçu'nwı «Yenl• 
çerller» . adh eserine yapdıitt resimler• 
den: 1 - Altı sınıf esirden ancak iki 
çal acemi oJlanı oluyordu; 2 - Dev-

tlrm• o....-ıarı 1 - Kaıaııı Şerif, 

-80158- İSTANBUİ. 
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!arının renkli röprodüksiyonıarı ile süs
lü .ve pek lüks baskı I ile numaralı ve sadece 
bin nüsha yayınlanmış olan bu eserin Türki
ye'de pek ender olan bir nüshası da R. E. 
Koçu'nun kütübhanesinde bulunuyordu; e
ser Neyyir Hanım tarafından terceme edildi, 
Sabiha Bozcalı da E. l)inet'nin tablolarını, 
kudretli eliyle asıllarından farksız güzellikde 
tire resimlere çevirdi, büyük eser, halk eline, 
böylece çok ciddi emeklerle sunuldu. 

Ali Nad Karacan'ın -ölümünden az evvel 
Sabiha Bozcalı, az sonra da. Reşad Ekrem 
Koçu 'Milliyet'den ayrıldılar. R. E. Koçu Her 
Gün gazetesine intisab ettiğinde ccK~em Sul
tan» adındaki büyük tarihi romanını resimı
lendirmek için derhal S. Bozcalı'yı hatırladı; 

sanatkar ile muharrir bir müddet de Her 
Gün gazetesinde beraber çalışdılar. Bu arada 

kıymetli ressam - illüstratör muharrir Nezi
he Araz ile tanışdı, evvela Havadis ve sonra 

Yeni Sabah gazetesinde onun islami tefrika
larını emsalsiz başarı ile resimlendirdi. Yine 
Yeni Sabah'da Reşad Ekrem Koçu'nun ev-

vela «Osmanlı .Padişahları», sonra ccErkek 
Kızlar», daha sonra «Yeniçeriler» adında üç 
tefrikasının resimlerini yapdı. Bu tefrika re
simleri ve devam edegeldiği sair meşgalesidir 
ki değerli sanatkara, İstanbul Ansiklopedisi'ni 
sık sık unutturmakda, en mühim, onun re
simlerine muhtac maddelerde· sihirkar elleri
nin yardımından mahrum kılma,kfadır. Lüt
fen hatırlandığımız günler eğer çantasından 
bir iki parça resim çık.arsa, ya:hud ki kurşun 
kalemle çizilmiş resimler R. E. Koçu'nun çi
lehanesinde tamamlanırsa o katrecikler dahi 
büyük nimet bilinmektedir (B.: İstanbul An
siklopedisi). 

Kıymetli sanatkar orta boylu, gaayet sa
de giyinir, iddiasız, fakat asil bir nefis gü
venine, sevimli• bir yüze sahibdir. Bilhassa 
sıhhatli ve neşeli olduğu zamanlar huzuru a
ranır, kendisini özleten insanlardandır; hiciv 
sohbetinde amansız, taklid sanatında üstad
dır diyebiliriz. 

Resim yapmak Sabiha Bozcalı için bir 
aşk olmuştur; hiç evlenmemiş olan sanatkar 

S. Bozcalı'mn R. E. Koçu'nım «Yeniçeriler» adlı eserlne yapdığı reslmlerden: l - Çardak Kollulu Çorbacısı Gala• 
talı Hüseyin Ala; 2 - Nice kıymetli hazine malı yeniçeriye meyhane parası oldu. 
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çalışır iken, bazı günler yemek yemeği de 
unutabilir, çantasındaki iki bisküviyi en mü
kellef sofraya tercih eder. 

Büyük sanatkarın hepsi pek kıymetli e
serleri arasında bir tercih yapmak zordur, 
bir kaç tablonun adını, kendileri önemle ha
tırladığı için tercihen kaydediyoruz: 

1 - Annesi Handan Hanımefendinin 

portresi (pastel); yengesi Zeyneb Oyvar'da, 
İstanbul. 

2 - Madam Signac'ın portresi (pentür); 
Signac'larda, Faris. 

3 - Madmazel Signac'ın portresi (pen-
tür); Signac'larda, Par:s. -

4 - Madmazel Trammel'in portresi (pen
tür); Amerika'da. 

5 - Madam Lepidini'nin portresi (pen
tür); Roma'da. 

6 - Emirgan'da Çınaraltı (pentür); E
sad Fuad Tugay'da, Mısır. 

Pentür, sulu boya, pas-tel tablolar, Avru
pa'da iken müzelerdeki üsta<l şaheserlerinden 
yaptığı harika kopyalar, sayısız desenler, to
mar tomar, yığın yığın etüdler baha biçilmez 
bir sanat hazinesidir. 

Raphael'in «Transfiguration» unun iki 
metro boyunda harika bir kopyası kendisinde, 
Titien'in «Les trois Grace · Üç Letafet» adın
daki eserinin nefis bir partisiyon kopyası da 
Zeyneb Oyvar'dadır. 

BOZDOĞAN - Eski cenk aletlerinden,· 
yakından kullanılır ve elde tutularak hasmın 
üstüne savrulup indirilir «Gürz» ün türkçe 
adı; sahibinin pençesine w bazu kuvvetine 
göre en hafifi üç okka ağırlığında demir bir 
«baş», «topuz», «gülle» ile bir sapdan ibarettir; 
sapı da demirden yekpare, yahud sapı demir 
veya ağaçdan ayrı yapılmış olup başına, gül
lesine sonradan takılmış; yahut baş, . gülle 
kısmı demir veya ağaç sapına demir bir zin
cirle raht edilmiş olanlar~ vardır; gürzün, 
bozdoğanın baş, topuz, gülle kı.smı da muh- . 
telif şekill~rde olur, ya yusyuvarlak demir 
gülledir, yahut beyzi, armudi şekillerdedir., 

ne şekilde olursa olsun ya sathı düz, yahud 
tırtıllı, dilimli, indiği. yeri hem ezen ve ya~ 
ran, hem de paralayan ve kesen şekildedir; 
her halde yüzyüze, göğüs göğüse döğüşde 

müdhiş, korkunç bir silah idi. 

Atlı ve yaya bozdoğanları ayrı ayrıdır; 
yayaların kullandıkları kısa saplı, sapı ile 
başı yekpare demir, yahud başı sapına geçme 
olarak takılmış olurdu; atlı bozdoğanlan ise 
uzun saplı, hazan da başı sapına bir demir 
zincirle rabtedilmiş olurdu. 

. Namlı cengaverlerin, paşaların, padişah
ların . bozdoğanları aynı zamanda bir sanat 
eseri olarak yapılırdı, başları türlü nakışlar
la, gümüş ve altın kakmalarla süslendiği gi
bi bilhassa sapları pek ziynetli, hatta mü
cevherli, murassa olanları vardı. 

Hüseyin Kazım Beyin büyük Türk Lü
·gatında mi,istakil ((Bozdoğan» kelimesi yok
dur, «Boz» kelimesinde müştak bir madde 
olarak: uJ3ozdoğan - Doğanın bir soyu» diye 
yazılır; doğan da malum, eski avcular tara
fından beslenir, paralayıcı bir kuşdur. 

Nureddin Rüşdü Büngül de Eski 'Eserler 
Ansiklopedisi adındaki eserine ((Gürz» adını 
bfr madde olarak koyduğu halde bu Jsmin 
türkçesi «Bozdoğan» ı kaydetmemişdfr; Gürz 
maddesinde şu satirll:lrı yazıyor: 

«Ucuna bir gülle takılmış gibi büyük ve 
müdevver çelikden mamul ve cabeca ucu 
sivri ve düğmeli büyükce bir ibtidai aletdir. 
Buna tesadüf eden kafaya Allah kuvvet ver
sin; bunun baza~ İran'dan gelen eskileri gö
rülmektedir. İşi güzel ve demirleri işlemeli, 
çakmalı olanları vardır.» _ 

M. Zeki Pakalın «Osmanlı Tarih Deyim
leri ve Terimleri» adındaki değerli eserinde 
ıcBozdoğanıı maddesinde: ıcGürz'ün türkce 
adıdır; bu nevi harb aletlerine «topuzıı, «şeş- · 
per» de denilirdiıı dedikden sonra bu silah 
_hakkında ~ısa bir tarif ile «Lehçei Osmani » 
den şu satırları naklediyor: 

cc Bir nevi doğan başlı çomak, topuz, bos
tağan. Bozdoğan kariyesi armudu ile meş~ 

burdur (İstanbul Ansiklopedisinde Bozdoğan 
Armudu maddesine ·bakınız); Su kemerleri 
Bozdoğan kariyesinden elir geçer (İstanbul 
Ansiklopedisinde Bozdoğan su kemeri ·mad
desine bakınız). Bostağan: Karpuz biçimli 
kap; Bo?doğan aslında bu kelimeden: müştak 
olmak muhtemeldir». 

. , .. 

El tokadı yemeyen·· kendi yumruğunu 
bozdoğan sanır - Bir darbı mesel; Bozdo
ğanın gürz olduğu bilindiğine göre bu dar
bı meselin manası: «Pençeye, bazuya, döğüş
lere girip çıkdıkdan sonra güvenilebileceği» 
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olmak lazımdır. Ve böyle bir yerde ,kullanıl
malıdır; misal: 

Baba, toy delikanlı oğlunun parlayıcı, 

kavgacı halinden şikayet eder, ve: 
- Bir gün başına bir bela gelecek diye 

ödüm kopuyor, bu huyundan nasıl vazgeçi-. 
receğim bilemiyorum!.. 

- Vaz geçiremezsin dostum, el tokadı 
yemeyen kendi yumruğunu ·bozdoğan sanır! .. 

Bazıları bu güzel darbı meseli bozuk 
· kullanırlar: «El tokadı yemeyen kendi yum
ruğunu Bozdoğan Armudu sanırıı derler,. ve 
güzel mana kıymetini çok, hemen tamamen 
kaybeder. 

BOZDOĞAN - Eski bir semt adı; Roma 
devrinden kalma Valens = Boz.doğan Su Ke
merinin iki yanındaki sokakların kapladığı 

saha; 1934 Belediye Şehir Rehberine göre 
Kalenderhane, Kırkçeşme ve Hüsambey Ma
. halleleri içine düşer, meşhur tarihi su ke
meri halen bu mahallelerden geçmektedir. 
1917 yılına kadar, büyüklü küçüklü hemen 
bütün evleri ahşab idi, ve evlerin arka du
varları su kemerine yapışmış, 625 metro u
zunluğundaki muazzam abide görünmez ol
muş, altından geçen sokaklar üstünde, adeta 
kopuk kopuk taş kem.erler halinde kalmışdı. 

Hiç şübhesiz ki bu semt büyük İstanbul 
yangınlarında bir kaç sefer yanmış, fakat bu 
parazit, sarmaşık ahşablar su kemerini yeni
den sarmış, gizlemişdi; Bozdoğan su kemeri
nin etrafını son defa yakub açan ateş afeti 
1917 Vefa yangınıdır. 

Bu semtde tarihi bir ev var idi ki o da 
1917 de yanmışdır; Üçüncü Sultan Selim'in 
gözde sırkatibi Ahmed Faiz Efendinin aşçı" 
başının evi idi. Sultan Selim'i tahtdan indi
ren yeniçeri ihtilş.linde Ahmed Efendi bu eve 
iltica ederek gizlenmiş, fakat izi keşfedilüp 
ev sarıldığında damdan dama atlayarak kaç
mak isterken sokağa düşüp .ağır yaralanmış, 
orada bulunan bir acemioğlanı da: «Bre mur
dar gitmesin! .. » diyerek palasını çekip başı
nı kesmişdi. Devrin şairlerinden biri de: 

Uçdu damdan itti tamuyu maker 
. Bu köpeğe bu kadar uçmak yeter .. 

Diye eski bir beytin noktalı harflerini eb
ced hesibı ile bu vak'aya tarih düşürmüşdür. 
(B. :· Ahmed Faiz Efendi). 

Bibi. : . Cevdet Tarihi, VIII. 

BOZDOĞAN ARMUDU - İstanbul'da 
halk ağzı deyim: << Gaayet büyük, iri armudıı 
manasına fetihdenberi kullanıla gelmiş, za
manımızda unutulur gibi olmuşdur; bu mü
rekkeb ismin gaayet iri armudlara alem olu
şu, bu meyvanın sapı ile beraber koparılıp 
satılması (armudun sapı, üzümün çöpü), ve 
sapı ile beraber bir gürzü, bozdoğanı andır
masıdır. Nitekim bir yumruk da, bilek ve 
kol ile beraber bir gürzü, bozdoğanı andırdı
ğı için, dilimizde «El tokadı yemeyen kendi 
yumruğunu bozdoğan sanır» diye bir darbı 
mesel vücud bulmuşdU:r. 

Bozdoğan Armudu adının her hangi bir 
armud cinsi ile, veya her hangi bir yer~en, 
bir Bozdoğan kariyesinden (?) gelen armud:. 
la hiçbir ilgisi yokdur; bu isim sadece irilik, 
son derece irilik ifade eder; kadimden beri İs
tanbul manavları· 

- Haydi! .. Bozdoğan Armudu bunlar! .. 
diye bağırdığında sattığı armud dün «Musta
fabey Armudu» nun en irileri ise, bugün 
«Anık.ara Armudu» nun en kocamanlarıdır 
(B. : Bozdoğan). 

BOZDOĞAN KEMERİ SOKAĞI - Ba
yazıd Nahiyesinin Süleymaniye Elma.ruf ve 
Kalenderhane Mahalleleri arasında sınır so
kakdır; Darülfünun ve Vezneciler Caddele
rinin birleşd:kleri nokta ile Onaltımart · Şe
hidleri Caddesi, Kovacılar Caddesi, Kirazlı 

-Mescid Sokağı ve Kalenderhane Mektebi So~ 
kağının kesişdikleri altı yol ağzı arasında u
zanır (1934 Belediye Şehir Rehberinin 4 nu
maralı paftası); Vezneciler tarafından gelin
diğine göre sol kolda Müverrih Hayrullah ve 
Hallaç Mansur sokakları ile, . 'sağ ·kolda da 
Vezneciler Külhan Sokağı, Yorgancıbaşı so
kağı, Kaptanpaşa Mekteb Sokağı ve Taşoda
lar Sokağı ile kavuşakları vardır. Bir araba
nın rahat geçe-bileceği gen:işlikde v'e paket 
taşı döşelidir. Taşodlalar: Soıkağı kavuşağı 

yanında Bozdoğan· Kemerinin bir gözü altin-
. dan geçer, sağ .başınd<!- da sokak kapusundan 
içine merdivenle çıkılır f_evkaanı: Vezneciler 
Hamamı vardır. Üzerinde bulunan ikişeJ ü
çer katli ahşab ve kagir evler geçen asır son
larının mamur bir semtinin son kalıntılarıdır. 
Yorgancıbaşı Sokağı ile Taşodalar Sokağı ka
vuşakları arasında Vezneciler İlkokulu_bu
lunmaktadır. Kemer gözüne yakın ahşab bir 
evin yanında da Helvacı Yakub Baba'nın 
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türbesi vardır, üç pencereli ahşab bir yapı
dır. Sokak boyunca 8 bakkal, 2 elektrikci, 
5 terzi, 1 kasab, 1 kunduracı, 1 yorgancı, 
ı börekci, 1 eskici. 1 kalaycı dükkanı ile bir 
de musiki aletleri satan ma~aza vardır (eylül 
1961). 

Hakkı GöKTORK 

BOZDOĞAN SU KEMERİ - Bir Roma 
eseridir; İstanbul'un Türkler tarafından fet
hinden evvelki su tesislerinden kalabilmiş o
lanlardan hemen en eskisini tem.sil eder. Bü
yük şehrin bir takım tepeler üzerinde top
lanmış bulunmasından, bugünkü Fatih Ca
miinin bulunduğu beşinci tepeden Süleyma
niye ve Bayazıd'a kadar· sahaya şamil olan 
ikinci tepedeki binalara su akışında bu ke
merin büyük hizmeti olmuşdur. 

Kemerin banileri olarak Roma impar.a-' 
torlarından Adriyen (Hadrianus, 117 - 138), 
Büyük Konstantin (Constantinus, 274 - 337), 
ve Valens (364 - 378)'in isimlerinden bahse
dilir; bazı yazarlar ise yapısını doğrudan 
doğruya Valens'e atfederek, bu imparatorun 
Edirne civarında Vizigotlara mağlub ve cenk 
meydanında telef olduğu 378 senesini, . ayni 
zamanda bu meşhur su kemerinin yapı -tari-
hi olarak kaydederler. · 

Fakat, ıı Valensin Su Kemeri ıı adını da 
taşıyan Bozdoğan Kemerinin daha eski bir 
devre aid olduğunu düşündüren bir nokta da 
vardır; bu kemerin üstünden gelen su, bu
günkü Üniversite merkez binasının civarın
daki Nimfeum kapalı sarnıcına dökülür; bu 
sarnıç da 378 den çok evvel yapılınışdır. 

Bu su kemeri, Bizansdan çok zaman ev
vel kurulmuş olan Kadıköy (Chalcedoin) ka
sabasının yıkdırılan surlarının taşları ile ya-
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pılmışdır. R. Walsk, 1828 de neşredilmiş o
lan ,,Voyage en Turquie et Constantinopleıı 
adındaki eserinde bu kemer için: «İmparator 
Valens Chalcedoin şehrinin sakinlerine kız
mış olduğu için şehrin surlarını yıktırmıştı; 
yıkılan surların arasında üzerinde Chalcedo
in'nin surlarının şehre· su vereceği bir mucize 
olarak yazılı bir taş bulundu. Valans bu mu
cizenin işareti ile Chalcedoin'in taşlariyle bir 
su kemeri inşa ettirdin diyor. Fransız Ensti
tüsü azasından Charles Diehl de bu kemer 
için şu satırları yazıyor: ııİmparator Valans 
bu· su kemerini JV üncü yüzyıl ortalarına 
doğru bina ettirmiştir. 625 m. uzunluğunda
ki kısmı il. Sultan Mehmed Camiini Şehza
de Camiinden ayıran derin vadinin üzerinde 
hala mevcuttur. Vaktiyle yüksek kavislerinin 
çift katları kendisini sıkı bir surette saran 
Türk evleri arasında iyice gözükmüyordu. 
Bütün bu civarı harap edip yıkan yangın onu 
ortaya çıkarmış, ef~afın boşluğu._ içıinde· 23 
metre yüklekliği ile kendini göstermeğe baş
lamıştır» (Constantinople; 1935). 

_ Devlet arşivindeki vesikalar, günümüze 
kadar intikal edeb.ilen diğer bütün Şarki Ro
ma yapılarında olduğu gibi, bu kemeri de. a
yakta tutabilmek için Türklerin ne emekler 
sarfetmiş oldukları pek güzel anlaşılır. Bu 
çalışmalar o kaclar çok ve esaslı olmuştur ki 
Bozdoğan Kemeri bugünkü haliyle adeta bir 
Türk eseri haline gelmiştir. Eizim bu düşün
celerimize birer destek ve delil olan Başveka
let Arşivlerindeki müteaddit vesikalar ara
sında, bir de, Osmanlı Sultanlarından birinin 
baştan yaptırdığı kemerin yüksek dehlizleri
nin taşları üzerine koydurduğu mermer bir 
kitabe bulunuyor. Batı Türkleri İmparator-

. .,, 

Bozdolan 
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luklarının her köşesinde kurduklaı dini ve 
sosyal bütün abidelerin üzer:ne yapı tarihini
taşıyan b.irer kitabe koymayı ihmal etmemiş
lerdir. Ne yazık ki bunların büyük bir kısmı 
sonradan gaip olmuştur. Kemerdeki kitabe, 
yüksek bir yerinde olduğu için tahribden ma
sun kalmışdır. 

Kitabe beş satırdan ibaret olup arapca o· 
lan birinci satırın bir hadis veya ayete aid 
olması mümkündür. Sonraki iki satirlık be
yit ise tarihini vermektedir: 

Şa.dib kıhb alemi lzzlle Sıiltan Mustafa 
BAla-i tak-ı ser-bülend mi-ül hayata navedan 

(Sene 1109) 

Kitabe, hicri 1109, miladi 1697 yılında 
Osmanlı tahtında oturan İkinci Sultan M~
tafa'nındır. 

İstanbul'un fethiyle kemerden su geçir
ten, dolayısiyle bu su tesisinin çalışmasını 

idame ettiren Fatih Sultan Mehmed olmus
tur. İkinci Sultan Bayazıd da yaptırdığı c;· 
mi, medrese, hamam, kütübhane vesaireden 
müteşekkil büyük tesislerinin suyunu - ayni 
kemerin yolundan geçirmişti. İstanbul'un su 
tarihinde Bozdoğan kemerinin hizmeti, diğer 
Osmanlı Sultanları zamanında da devam et
ti. Kanuni Süleyman şahane camiinin suyu
nu, Birinci Sultan Ahmed frenklerin ıcMavi 

Cami» dedikleri altı minareli abidesinin su
yunu, İkinci Sultan Mahmud sarayının mus
luklarından akıttırdığı Beylik suyunu hep bu 
kemerin oluklarından geçirttiler. 

Başvekalet lırşivlerinde Bozdoğan Su
Kemerinin tamiratına aid Birinci Mah
mud'uri, Üçüncü ·selim'in, İkinci Mahmud'~n 
saltanat yıllarının tarihlerini taşıyan pek çok 
vesika mevcuttur. Bütün bunlarda yapılan 

ISLAH Soı<AĞI 

l ~ ' 

Su Kemeri 
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tamirat ve masraf suların vakfiyyelerine .gö
re tafsilatlı bir surette bildirilmek,tedir. 

Geçen asrın sonları ile asrımız başı_ yıl
ları üzerine cazib hatıraları olan Sermed 
:Muhtar Alus Bozdoğan Su Kemeri hakkında 
şunları yazıyor: 

u Kemer.hı üstündeki su terazil~rinin _ de
mir kapaklı bölmelerinin koca ~oca anahta.r
larını taşıyan gedikli suyolcular akşam_ sa
bah kemere çık.ı.rlar, hakaani senedlerle, a
deta mülk gibi, masura masura, mutasa~ı:1:fı 
olan sahihlerinin evlerine gerekdiği ıni~dar 
kadar suyu salıverirler, her birinden ayda 
on, onbeş, yirmi kuruş avaidini alırlardı. 

ıt Kemerin Fatih tarafındaki ltapusuna 
bitişik kahve dükkanları, kemerin anahtarları 
orada durur; ecnebi seyyahları dört gö~le 
gözlerler, geldiler mi, bir çeyrek, bir meci
diye alup kemere çıkartarak İstanbul'un pa
noramasını seyrettirirlerdi. 

ıı 1917 yangınından sonra kapular harab
laşmış, kemer üstü çoluk çocuğun, işsiz gü
ruhunun, kopuk, serseri kumarbazların, ha
neberduşların uğrağı olmuşdu; hatta yaz ge
celeri uygunsuz takımının fuhuş yatağı idi. 
Kemer üstündeki otları yedirmek için keçi, 
koyun, inek· çıkaranlar dahi. olurdu; Bir _gün 
bir ineğin ayağı kaymış, kemer dibihdeİci'.bir 
evceğizin damına düşerek damı delmiş, için
dekilerin akılları başlarından gitmişdi; yilı
nı hatırlıyamıyorum, gazeteler yazdı idi. 

,,Karlı havaların akebindeki donlarda ke· 
merden kol kol, ucları sivri sivri,'kirn.isi. a
dam boyunda buzlar sarkardı. Civarh _yehim
lilerde korku, altından ğeçemezİer, .Vefa'da, 
Kırkçeşme'de, Kovacılar'da oturanlar~ Şehza
debaşına gitmek için ya Fatih'den, yahud 

'it ... 
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Bayazıd'dan dolaşırlardı. 

,,Rivayete göre İstanbul'da Fransa Sefa
reti maiyyetine memur Vautour vapuru ku
mandanı maruf edib Pierre Loti cenahları, 

bir gün geştü güzar esnasında Bozdoğan Su 
Kemerine çıkmayı arzu etmiş, refiki şefiki 
Şeyhülislam Cemaleddin Efendizade Şfırayi 
Devlet mülkiye dairesi azai kiramından sün
bül bıyıklı Muhtar Bey de ·yanında; Bey na
hif, zaif, evhamlı, imkanı yok kemere çık
mayı göZe alamamış, oracıkdan ters yüzüne 
dönmüşler.ıı 

Batılı yazarların cıValens Su Kemerin a
dını verdikleri bu yapıya Türklerin cıBozdo
ğanıı ismini ne münaasebet ile koydukları 
kesin olarak izah edilmemişdir. Malumdur 
ki ııBozdoğanıı, doğan adındaki kuşun bir 
cinsidir; Türkler, sapı başına nisbetle bir az 
ince düşmüş bir. nevi gürze de «bozdoğan» 
derler; hatta iri bir nevi armudun «bozdoğan 
armudu» adını alması bu münasebet ile dir· 

' bir de darbı mesel vardır: «el tokadı yeme-
yen kendi yumruğunu bozdoğan zan eder,, 
denilir. 

Bazı eski metinlerde, bu arada İkinci 

Sultan Mahmud zamanında Mühendishane 
taleberi tarafından yapılmış bir İstanbul Ca
mileri haritası üzerind~ bu su kemerinin adı
nı «Bozluğan Kemeri» veya «Bozulgan Ke• 
merin . şeklinde gördük, ıı Kül renkli, boz 
renkli kemer», ıcharab kemer» manalan çı
kar ki bu meşhur su kemerine Bozdoğan a
dından daha uygundur. 

Saadı Nizım NIRVEN 

Bozdoğan Sukemeri - R. E. Koçu'nun 
1956 - 1957 arasında Her Gün gazetesine yaz
dığı günlük sohbet yazıları arasında neşredil
miş bir şiir; neşrinden on beş yıl kadar ev
vel yazılmışdır; bir yaz gecesi burada yata
rak sabahlayan bir haneberduşun hatıraları 
tesbit edilirken duyulmuş mısralardır: 

Ayyaş Valensln sukemeri 
Dişlerinde bıçak, ellerinde kan, 
Dişill, erkekll, kucak kucaıta 
Omuz omuza 
!(ırk elli Romalı seneri 
Taş kesllmlşler burada. 
Hırs, küf 
Ve şehvet yosundur. 
Kemerin üstünde 
Nefes nefes cıgara ışıklan. 
Bu yaz gecesinde 

Bozdofan Su Kemeri 
(Allonı'un gravüründen S. Bozcalı eli De) 
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Gözlerde dumandır 
Saman yollan,· 
Bir diz üstünde 'güzel bir baş. 

Dudaklar öpüşür, 
Çıplak ayaklar öpüşür. 
Muhabbet için zaman az 
Uyunmıır. 

BOZIIANE KÖYÜ - Beykoz kazasının 
Mahmud Şevket Paşa nahiyesi köylerinden
dir. Şile yolundaki Ömerli !Çöyü ile Karade
niz sahilinde kendi adını taşıyan körfezdeki 
İrva (Riva) Köyü arasında, İrva ·(Riva) dere
si kenarında 120 evli, 600 nüfuslu, genişçe 
bir vadide kurulmuş güzel, 'şirin bir köydür; 
köylüsünün hepsi, buraların Türkler eline 
geçtdği XV. asrın ilk yarısında, İstanbul'un 

he etmemeli, bu köyün resmi kayıdlardaki 
ismini de manasız Bozhaneden manalı Boz
hanlı'ya tahvilinde gecikmemelidir. 

Bozhane Köyüne hem Üsküdar'dan, hem 
de Beykoz'dan, iki yol ile gidilir; Üsküdar 
yolu 51 kilometre olub Üsküdar'dan gelindi
ğine göre Şile istikametinde ömerli Köprü· 
sü geçildikden sonra asfalt yol terk e~lip 
hemen soldaki şoseye sapılır, Boz.hane Köyü, 
bu şosenin İrva Deresi üzerindeki büyük be· 
ton köprüye kavuşduğu noktada, derenin sağ 
kenarındadır, köyün jandarma karakolu da 
köprübaşındadır. Beykoz yolu 25 •kilometre 
olup Mahmud Şevket Paşa köyünden geçer. 

fethinden evvel burada yerleşmiş olanların Köy Üsküdara ve Beykoz'a otobüs se-
torunları, evladı :::eatihandandır. Köyün adı ferleri ile bağlarlmışdır. Dört otobüs, köy-
da bu bakımdan manalıdır, «Bozhane» diye den gtidiş seferleri sabahleyin, köye .dönüş 
telaffuzunun en çok yüz sene evveline aid seferleri akşam üzeri günde dört sefer ya-
bir .tahrif olduğunu tereddüd etmeden kay- par, bunların da üçü Üsküdar'a, biri Beyka-
dedebiliriz; rliteki:m, ıköyüh camii yanında- zadır, bunun da sebebi Üskücfar çarşılarının 
ki eski mezarlığında: hicri 1238, miladi 1822 köylüyü Beykoz'dan kat kat üstün tatmin 
-1823 tarihini taşıyan bir kabir taşı kitabe- etmesi, Üsküdar'dan İstanbul.'a geçişin de 
sinde: «Fenadan bekaaya eyledi rihlet, ide çok kolay oluşudur. Köyden sabah seferleri 
kabrini Hak · ravzai cennet. İrvalı Bozhaıilı saat 6 ile 8 arasındadır. Otobüslerden ikisi 
Yusuf oğlu merhum Esseyyid Yusuf Ağa Bozhane'nin kendi arabalarıdır ikisi de Üs-
ruhine elfatiha» yazılıdır ki, «Bozhanlııı adı- küdar'a gider; bir otobüs Şile k~asına bağlı 
nın bir türkmen ~şireti · ismi olduğunda şüb- Kurna Köyünden kalkar, Bozhane'den ge-. '~w,. -........ 
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Bozhane Köyü önünde motorlu geml 
(Resim : Sabiha Bozcalı) 
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. ~·· .·. ' Bozhane Köyünde bir ev 
(Resim : Sabiha Bozcalı) 

Bozhane Köyünde bir ev 
(Resim : Sabiha Bozcalı) 
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çerek Üsküdar'a gider; bir 
otobüs de · Paşamandıra 
Köyünden kalkar.ak Boz
hane üzerinden Beykoz'a 
gider. Otobüsler öğleden 
sonra saat 3 ile 5,30 arasın
da köye dönmüş bulunur
lar, yalnız Bozhane'nin 
kendi otobüslerinden biri 
Üsküdar'dan akşam saat 5 
de hareket eder. Otobüs 
ücreti, 1961 yilı ekiminde 
her iki hat üzerinde de iki 
lira idi. 

Bozhane İrva'ya tah
minen 10 kilometre mesa
fededir, dere boyunu ta
kib eden kara yolunda 
normal yürüyüşle iki saat
de rahat ulaşılır: Eskiden 
taka adı altında topladığı
mız ve zamanımızda hepsi 
motorlu olan tekneler İr
va . deresinde . Bozhane'ye 
kadar gelirler,. hatta bu kö
yün · yarı~ kilometro ka
dar gerilerine kadar gire
bilirler. Bozhane Köyünün 
de hemen hepsi . mazotla 
işler 12 gemisi vardır; muh
telif iskeleler arasında ve 
İstanbul limanında bula, 
cakları işler hariç, Bozha
ne' den . İstanbul'a eskiden 
odun taşırlardı, şimdi kum 
nakletmektedir. Kışın sü
rekli yağmurlarda inen 
sellede İrva Deresinin se
viyesi 4-5 metre yükselir. 
Bozhane köyü etekleri ve 
Ömerli istikametindeki ka
ra yolu su altında kalır. 

Bozhane Köyunün es
kiden 11,000 dönüm tapulu 
ormanı vardı; 1945 de çı

kan orman kanunu ile dev
lete intikal etti. Köyün 700-
800 dönüm arasında olan 
arazisi köyü besliyecek du
rumda olmadiğından Boz
hane'de bağçıvanlık ve çift. 
çilik emeklemekden · ileri 
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Bozhane Köyünde Meydan Çeşmesi 
(Resim: A. Billeıid Koçu) 
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gidememişdir. Köylü eskiden kendi orman
larından sanayi odunu, kazma, kürek, balta 
saplarında ve muhtelif tornacılık işlerinde 

kullanılan gürgen ve ıhlamur dalları, sepet 
çubukları çıkarırdi. Ormanları devlete inti
kaa edince işi kumculuğa dökdü. 

1945 yılına kadar kayıdsız kaldığı İrva 
deresinin kumları, bu tarihden sonra Bozha
nelilere bir gelir kaynağı oldu. Derenin 'ası:r
lar boyunca .yığdığı kumları İstanbul pazar
larına sevketmelerini bir köylü şöylece nak
letmişdir: « Önce üç yıl kadar, ayaklarımız
dan pabuç çıkarmadan çala kürek arabalara, 
kamyonlara, gemilere doldurduk; sonra pa
bucu, çor.abı çıkardık, paçaları sıvadık, bir 
yıl da dere kenarında su altındaki kumu al• 
dık; paça sıvama yetmedi, pantalonu atıp 

donca dereye girdik, daha sonra su kasığı da 
aşınca at arabası ile girdik, nihayet dere üs
tünde kayıkla dolaşdık, şimdi köy önünde, 
yakınında kum kalmadı, kayıkla köyün İrva 
sınırına dayandık, on beş yıldır yediğimiz 

kum da tükenmek üzeredir». 

De~ede kum çıkarmada kullanılan ka
yıklar bir kamyon yükü kum almaktadır. 
Kum, uzun bir sırığa rabtedilmiş. bir demir 
kepçe ile çıkarılmaktadır, ve daima bir k:a- · 
yıkda bir ikişi çalışmakdadır; dolmuş bir ka
yık kürekle sevk· edilemiyeceğinden, kıç ta
rafindan bir gönderle itilmek suretiyle 'dönü
lür. Kayığını doldurmuş kum getirmeden 
dönen bir köylü de: «Sabahleyin gün doğma
dan kuma gittim, şimdi dönüyorum .. ,, de
mişdir ki, 1961 ekim.inin yirminci pazar gü
nü, öğleden sonra iki, demek ki bu köylü 
sabah 4 de yola çıkmış olsa, 10 saatlik çalış
ma; bitik denilecek kadar yorgundu. Köylü 
bir kayık, bir kamyon yükü kumu bu tarih
de 25 liraya satmakda idi, bu paradan 1,5 
lira köy resmi, kumu kayıkdan kamyona ·.ak
tarma için 3 ,5 lira da kürekçi ücreti verdik~ 
den sonra kendisine 20 lira kalıyordu. 1961 
de köyün kum istihsali günde 30-35 kamyon 
arasında idi. 

Köyün pek çok evinde inek vardır, fa
kat süt daha ziyade evin gıdası olarak kulla
nılir. Yalnız Kamil Demirkıran'ın bir koyun 
sürüsü vardı, ve K. Demirkıran Bozhane 
Köyünde sütçülük ve çiftçilik ile geçinen tek 
sima idi. 

Bozhane Köyü İrva deresi kenarında bir 

tepeciğin güney..:batı yamacında !kurulmuş

dur. Köy camii tepede olub 1961 de yeni 
tanzim edilmede olan avlusuna köy meydan
cığından otuz basamak merdiven ile çıkıl

makda idi; köyün Üsküdar ve Beykoz tar.af
latından giriş y,erine göre cami sağ !kola 
düşer, hemen altında ve köy meydanı kena
rında 1945 denberi metruk eski mezarlık 
vardır. Solda, köylerimizde ender r.astlanıı, 
büyük ve beton yapı beş sınıflı mekteb bina.ı
sı bulunmaktadır. İki katlı olan bu binanın, 
üst katında sınıflar ve altında iki öğretme
nin lojmanları ile idare odaları bulunmakda 
dır. 1937 yılında Muhiddin Üstündağ'ın İs
tanbul valiliği · zamanında ve merhumun k~ 
yü ziyaretinden sd;nra verdiği eırılı11e inşa 
edilmiş olan mektebin üst katda bulunan 
sınıfları 1959 da içinden çıkan bir yangında 
yanmış, iki yıldanberi tedrisat altdaki öğret
men lojmanlarında yapılmakta idi. Mekte .. 
bin 80 talebesi olup başöğretmeni çok ay
dın bir genç olan Cavid Yılmaz ayni zaman
da köyün muhtarlığını yapmakda idi. 

Köyde 1 fırın, 5 kahvehane, 4 bakkal, 1 
kasab, 2 berber vardır. Kahvehanelerden köy 
meydanında ve cami karşısındaki kahveha
ne .ile fırın köy mülküdür, yine köy malı ve 
köy sandığına irad olarak iki katlı bir beton 
ev yapdırılmışdır, ki bizce bu ev şahsa icar 
edilmiyerek küçük ve tertemiz bir köy oteli 
olarak kullanılabilirdi. Köy parasından ca
mün i_mamına bir ev, ve meydanın dere ta
rafına da iki göz ayak yolu, ve meydanın 

bir kenarına dört cebheli ve her cebhesinde 
ikişerden sekiz lüleli bir meydan çeşmesi 
yaptırılmışdır. 

Aslı bu köyden olan . em:ekli General 
Lütfi Güvenç, köyüne 200 kitab ihtiva eden 
bir kitab dolabı vakfetmişdir; muhakkak ki 
pek güzel bir bağışdır. 

Köyün iki çeşmesi olub biri bu m~ydan 
çeşmesi, diğeri de az ilerde, camiin kuzey
doğusuna düşen bir yol kenarında eski çeş
medir, meydan çeşmesi yapılırken eski çeş
me de ayni üslubda, fakat tek yüzlü ve dört 
lüleli olarak yeniden yapılmış, kitabesi de 
sokağa nazır yanına konmuşdur, ;kitabe met
ni şudur: ır Beykozlu Subaşı merhum Meh
med Ağanın kerimesi merhume Naile Vesile 
Hanımın hayratıdır, sene 1316, fi 25 cema
ziyelahir» (Miladi 1898). Meydan çeşmesinin 
suyu da bu hanımın hayrı olan sudan alın-
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mış olup köye bir buçuk saat 
mesafeden getirilmişdü-. Boz
Mne Çeşme Suyu diye anılır. 

Köyün içme sula:rı ayndır, 

«Dedeler Suyu» ile <<Kılıçlı» · su
yudur, bu menba suları köye 
dôrder kilometre mesafede olub 
sakalar vasıtası ile getirilir ve 
köyde tenekesi 75 - 100 kuruş 
arasında satılır. 

Cami gaz lambaları ile, 
kahveMneler de lüks lambaları 
le aydınlatılır, bir kaç evde de 
lüks vardır, diğer bütün mes
kenler 8-10 numara gaz lambala
rı yakar. Gecesini mum ışığın

da geçiren tek ev yokdur. 
Bize köyü gezdiren ve yu

karda dere edilmiş bilgiyi top
lamamıza yardım eden Bay Hü
;seyin Arslanpınar'ın adını fpu
raya kaydetmek lazımdır, baba• 
sı, Birinci Cihan Harbi sonların
da şehid olan ve kendisini ana 
kucağında yetim bırakmış olan 
bu zat mektebe gidememiş, kü
çük deli.kanlılık ve ilk gençlik 
çağlarını gemilerde tayfalıkla 

geçirmiş, sadece aşk eseri hem 
eski ve hem yeni harflerle pek 
mükemmel okuma yazma öğren-
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Bozhine Köyünde Kum Kayığı ve Kumcular 

(Resimler: Sabiha Bozcalı) 
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miş, son derecede uyanık, salim düşünce sahi
bi, güzel konuşan ideal köylü tipidir. 

Bize arabasını tahsis ederek ve kendisi 
de gezimize iştirak ederek o havaliyi geniş 
ölçüde tedkike imkan sağlayan bu ansiklope
dinin has dostlarından İhsan Sokollu'nun a
dını da şükranla kaydederiz (Ekim 1961). 

Bibi. : R. E. K. ve Gnl. H. R. Ayyıldız, Gezi Notu. 

BOZA.NE KÖYÜ CAMÜ - Beykoz ka
zasının Mahmud Şevket Paşa nahiyesine 
bağlı Bozijane Köyünde, köy meydanında 
bir tepecik üstündedir .. 1961 de mozayik dö· 
şenmiş olan avlusuna meydandan 30, arka 
tarafdan 9 basamak merdivenle çıkılır. Son 
cemaat yeri önünde cami duvarı ile dört kö
şeli dört sütun arasına atılmış altı kemerli 
bir ruvak vardır, ruvakın üstü kiremit ör
tülü bir saçakla kapanmışdır. Dört köşe plan
lı olan cami, duvarları üstüne çekilrjıiş kire
mit örtülü bir çatıdan ibaret olub mihrab 
duvarında 2, son _cemaat yerine muttasıl 
duvarda 2, iki yan duvarda da üçerden altı 
ki cem'an 10 büyük pencere, ve her dört 
duvarda yukarda üçerden 12 küçük pencere 
ile_ aydınlatılmışdır. Tavanın tam ortasında 
küçük bir top kandil, ve yine tavana mual-
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lak üç asma lamb.a, mihrab duvarında üç 
lamba, Üzerlerine birer fenercik oturtulmuş 
iki pirinç şamdan, bir rakkaslı dolaplı cami 
saati tezyinatını teşkil etmektedir. 1961 de 
ziyaretimizde yeni kilimlerle döşenmiş ter· 
temiz bir cami idi. Mihrab, ekser küçük ca
milerimizde görüldüğü gibi, ga~yetle çirkin, 
kasvetli b.ir y.ağlı boya ile telvin edilmişdi. 

Sağdaki müezzin mahfilinden ahşab bir mer
di venle kadınlar mahfiline çıkılmaktadır. 
Cami duvarındaki yazılar ve levhalar da sa
nat kiymeti taşımamakda idi. Kayda değer 
başkaca hususiyet görülemedi. Minare kapu
su avluya açılmaktadır. 

Camiin banisinin adı öğ~nilemedi, es-
kid~n ahşab _bir yapı imiş; Kabasakal Camii 
denilirmiş. Bugün görülen bina hicri 1327 -
1328 (miladi 1909~1910") arasında yapılmış· 
dır, fakat anahtarının üstünde yeni camiin 
ibadete açılış tarihi olarak hicri 1331 (mila
di 1912-1913) yazılıdır. Balkan Harbi ve onu 
takib eden Birinci Cihan Harbi dolayısı ile 
minaresi yapılamamış, minare de camiin iba
dete ,açılmasından tam kırk sene sonra 195.3 
yilında yapıln:_uşdır. 

Bibi. : R. E. K. ve Gnl. H. R. Ayyıldız, Gezi Notu. 

Bozhine Köyü Camii 
(Resim: Behcet; plin: A, B. Koçu) 
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BOZKURT CADDESİ - Şişli İlçesinin 
Feriköy ve Duatepe mahalleleri yol~arından
dır; Duatepe Mahallesinin Cumhuriyet Ma
hailesi ile sınırını teşkil eden Ergenekon Cad
desi. ile Feriköy Mahallesinde Açık Yol ara
sında uzanır, ki Duatepe ve Feriköy mahalle
lerinin güney doğu kenarlarını başdan başa 
kateder, çok uzun bir caddedir. 

Açıkyol tarafından yürüdüğüne göre sı
rası il.e Azak Sokağı, Civan Sokağı, Sopalı 

Hüsnü. Sokağı, Zarafet Sokağı, Nasib Soka
ğı, Şahin Sokağı, Feriköy Baruthane Cadde
si ve Şahab Sokağı ile kavuşakları vardır, 

bunlardan Azak, Nasib, Şahin sokakları ve 
Feriköy Baruthane Caddesi ile birer dört yol 
ağzı yaparak kesişir. İki araba geçecek ge~ __ 
nişlikde ve kaba taş üzierine asfalt d$ül
müşdür, fakat yeryer bozulmuşdur, Nasib 
Sokağı dört yol ağzından sonra Ergenekon 
Caddesine doğru az meyilli bir yokuş olur. 
Cadde boyunca 2-4 k·atlı hemen hepsi beton 
evler ve apartımanl.ar .sıralanmışdır. Kurtu
luş İlk Okulu bu cadde üzerindedir. Aynı 
;amanda bir çarşı boyu manzarası arzeder, 
3 bakkal, 3 kasab, 3 kırtasiyeci, 2 kundur;acı, 
2 terzi, 3 oto tamircisi, 2 enkazcı, 1 demir
ci, 1 sobacı, 1 pantaloncu, 1 tütün ve içld ba~ 
yii, 1 mobilyacı, 1 marangoz, 1 mahallebici, 
1 koltukçu, 1 mermer atölyesi, 1 bağçeli 
yazlık içkili lokanta, 1 elbise tamircisi, l el
bise temizleyicisi vardır. Mesken ve dükkan 
kapu numa1arı 1-231 ve 2-220 dir. (eylül 
1961). 

Hakkı GÖKTÜRK 

BOZKURT M,AHALLESİ - Şişli İlçesin 
nin mahallelerindendir; 1934 Belediye Şehir 
Rehberinin 18 numaralı paftasında, doğuda 
Pangaltı, Cumhuriyet, kuzeyde Duatepe, Fe
ri.köy, batıda Eskişehir ve güneyde yine Pan
galtı Mahallesi ile çevrilmişdir, sınır yolları 
şunlardır: 

Ergenekon Caddesi (Cumhuriyet Mahal
lesi ile), Dolapdere Caddesi (Pangaltı Ma
hallesi ile), Şahin Sokağı (Eskişehir Mahalle
si ile), Kurtuluş Caddesi (Feriköy ve Duate
pe Mahalleleri ile). 

İç yolları şunlardır: Pangaltı Deresi So
kağının bir kısmı, Eşref Efendi Sokağının 
büyük bir kısmı, Baysungur Sokağının bü
yük bir kısmı, Bilezikçi Sokağının büyük 
bir kısmı, Türk Beyi Sokağı, Kurtuluş Değir· 
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Bozkurt Mahallesi 
(1934 Belediye 'Şehir Rehberinden) 

!neni So:cığının küçük bir parçası, Feriköy 
Baruthane Caddesinin bir kısmı, Seymen 
Sok ağ,, Kınalı Keklik Sokağının bir kısmı, 
Der-iciler Sokağının küçük bir parçası. 

Bu civarda Poyraz Sokağı yukarda adı 
geçen rehberde Pangaltı Mahallesinde gös
terilmjşdir, muhtarlık kaydinde bu Bozkurt 
Mahallesine dahildir. 

Mahalle muhtarı emekli yarbay Muzaf
fer Çankınel Beyin verdiği rakaı:nlar,a göre, 
Bozkurt Mahallesinde 3112 ev ve apartıman, 
240 dükkan vardır, nüfusu 18,500 can olup 
.pek azı Türk-müslüman, çoğunluğu hıristi

yan (rum ve ermeni) ve musevidir (eylül 
1961). 

Hakkı GöKTtlRK 
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BOZKURT MOTORU - Limanda işleyen 
tenezzüh • dolmuş motorlarının en büyük, yeni 
ve güzellerinden biri; ne zaman, nerede ve han- · 
gi tezgahda yapılmışdır, _ yapan usta kimdir, 
kaç tondur, sür'ati ve taşıdığı azami yolcu ade
di, ve mürettebatı, sahiblerindeiı bu tekne 
hakkıncJ~ en küçük bir bilgi edinilemedi; 1962 
de Karaköy - Sirkeci - Kadıköy hattında işle

yen -motorun bir resmi tesbit edilmekle iktifa 
olundu. 

BOZKURT OTELİ - (B.: Reşadiye Boz
kurt Oteli). 

BOZMACI - Biri terzi, biri kuyumcu 
iki esnaf tipi; eski güzel bir tabiri kullana- ---
hm, bo?:macı terziler Bitpazarı Esnafına, boz· 
macı kµyuıncular da Tüccar kuyumcular ile 
İç Bedesten E·şnafına yaınakdır. 

Bozmacı terziler Bitpazarı ~nafının ge
tirdiği eski palto ve pardesülerden ceket, bü
yük elbiselerinden çocuk esvabı yaparlar, ar-_ 
tık esvab olarak kullanılamıyacak olanları da 
sökerler, pek yıpranmamış yerlerini kasketlik 
kumaş olarak ayırırlar, Bitpazarlı onları bozu
cudan alır, kasketçiye verir (B.: Bitpazarı). 

Bozmacı kuyumculal'!, kuyumcu esnafı
nın en alt kademesidir; tüccar kuyumcular 
kendi ellerindeki yahud şahısdan veya me
zaddan aldıkları modası geçmiş mücevherleri 
(mesela pençe denilen bir göğüs iğnesini ya
hud bir salkım küpeyi, bir hotoz titreğini, 

altın kordonlu murassa bir kadın saatini) bu 
bozmacılara verirle, üzerindeki kıymetli taş· 
ları çıkartarak altını da erittirip külçe haline 
koyariar, sonra aynı taşlar ve altın ile Kak
macı kuyumculara yeni biçim, yeni moda 
şeyler yapdirırlar. Asıl büyük sanatkar ku
yumcular, Bozmacıların tamamen aksi olan 
Kakmacılardır (B.: Kakmacılar). 

Kakmacı sanatkarlar, hazan bozmacılık 

da yaparl.ar, yani sahibleri tarafından geti
rilen eski moda bir mücevherden yeni biçim 
bir şey yapıp verirler. 

Bozmacı kuyumcuların hemen hepsi er-: 
menidir. 

BOZMAK - Bir şeyin şeklini, tabiatını 
değişdfrmek (Türk Lügatı). 

İstanbul ağzında mecazen muhtelif ma· 
nalarda kullanılır (Zevk ile seçilmiş 'güzei 
misalleri Hüseyin Kazım Bey'den alıyoruz): 

1 - Yıkmak, viran etmek. 

Zillflin ıfalıtdı yir gönül oldu bl karir 
San işlyinı bülbül gülzln bozdular. 

Şeyhilllsllm Yahyi 

2 - Mağlub etmek. 
Abardan ayırdılar ey mehlikaa seni 
Bir hile ile letkerl küffarı bozdular 

Şeyhüllslinı Yahyl 

3 - Bir hükmün, kararin ibtali. 
YahyA alurclu nakdi dil il cina vaslım 
Ol dilrübAnln ettülü ikrArı bozdular 

Şeyhilllılim Yahya 
4 ....: Edilen yemini, verilen sözü tutma

mak. 
Baıtlauub zülfünde bozdum ahdi de peymim da 
Çetminl gördüm unuttum derdi de dermanı da 

Yeıılşehlrll Avni 

5 - Bütün parayı ufaklığa çevirmek. 
Abdest bozmak - Halk ,ağzı deyim, işe· 

mek. 
Ağız bozmak - Halk agzı deyim, küf

retmek. 
Kız bozmak - Halk ağzı deyim, izalei 

bikir (B.: Bozmak, argo). 
Adam bozmak - Halk ağzı deyim, mah

cub etmek. 
!Mideyi bozmak - Halk ağzı deyim, a· 

bur cubur şeyler yemek, oburca yemek. 
Aklını bozmak - Halk ağzı deyim, Ga

yetle şaşırmak; tecennün etmek. 

Bozkurt Motonı 
(Resim: Behcet Cantok) 
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Oruç bozmak - Halk ağzı deyim, İftar 
~tmek. 

Hava bozmak -· Hav,anın kapanması, 

soğuması, yağmura, kara dönmesi. 
Şakaya bozmak - Halk ağzı deyim, Cid

di bir söze, karşı taraf k!zmca, ısrar -etme
yip ona hemen latife çeşnisi vermek. 

Oyun bozanlık - Halk ağzı deyim, Sö
zünden dönmek. 

Bozuşma - İki kişi arasında ara açıl
ma, küslük, dargınlık, hatta bir ı< adamakıllı, 

iyıice» eki ile eski dostluğun düşmanlığa çev
rilmesi. 

Ordu bozan - Halk ağzı deyim; Bir söz
leşmeden ayrılan, ekseriyetin fikrine muha
lif, yerine göre huysuz, ahlaksız, niüfsid. 

BOZMAK - Haneberduş ve külhani ar
gosunda erkek çocuğun ilk defa olarak iffe
tine tecavüz, kızın bikrini izale. 

BOZMAK, BOZULMAK, BOZUM OL
MAK - Külhani argosunda mehcub etmek, 
mahcub oİmak; misaller: 

- ~ üstüme varma benim, bir laf ederim, 
bozarım seni... 

. * Yalınayaklı, yarı çıplak genç hammal 
oğlan, elinde bir on liralık kağıd, ayakdaşı
na anlatır: 

- Götürelim dedim, herifin elindeki ba
vula yapışdım, bir de bakdım ki, eski öğret
menim, müdhiş bozum oldum. 

-Tanıdı mı? 

- Bozulduğum için tanıdı ... 
-Barbunyayı o mu iverdi? (B.: Barbun-

ya). 
Beriki başı ile tasdik eder. 

BOZTEPE (Halil Nihad) - Şair, bilhassa 
mizah ve hiciv şairi; aşağıdaki hal tercemesi
ni Mahmud Kemal inal'in «Son Asır Türk 
Şairleri» adlı eserinden alıyoruz: «Trabzonda 
deniz ticareti ile meşgul Hasan Efendinin oğ
ludur, 1880 de Trabzonda doğdu. Mahalle sib
yan mektebinde okudu, iki sene Islahhane 
Mektebine (Sanat Okuluna), birkaç yıl askeri 
rüşdiyeye, iki sene kadar da mülki idadiye 
devam etti, daha sonra fransızca okumak ve 
türkçe okutmak üzere Fransız frerler mekte
binde bulundu. Bir tarafdan da Düy11nu Umu
miye İdaresine mü!Azemet eyledi, hususi mu
allimlerden de biraz farsca, Gülistan ve Bos
tan okudu. Mahitab adındaki eserinde «t(a
dei hal» isimli manzumede: 

Umümen şahidim olsun ehili 
İşitsin devri cumhurun ricAU 
Ne gördüm ez kazi tahsili ili 
Ne hatta görmüşüm tahsili tali 

. diyor. 
«1903 de Düyunu Umumiye müskirat şu

besi mübeyyizliği ile istanbula geldi. Tedri
cen terakki ederek müfettişlik kalemi kitabe
tine, tuz şubesi mübeyyizliğine, . komiserlik. 
mübeyyiz ve müsevvidliğine, daha sonra ko
miserlik kalemi mümeyyizliğine, 1918 de mü
dür muavinliğine, ve 1922 de müdürlüğüne 

tayin olundu. Düyunu Umumiye idaresinin il
gaasından sonra Osmanlı borcları meselesinin 
halli için gönderilen heyetle 1925 de Parise 
gitti. 1927 de Büyük Millet Meclisinin üçün
cü devresinde Gümüşhane, 1931 de dördüncü 
devrede Trabzon mebusu oldu. 

«Meşrutiyetin Hanından sonra · gazete ve 
mecmualarla intişar eden manzumeler ve 
fransızcadan terceme ettiği parçalarla edebi
yat . aleminde tanınmaya başladı. Şairliği ken
dine meslek ittihaz etmediği halde isimlerine 
şair unvanını takan ve takdırmaya çalışanlar
dan daha şairane, daha üstada.ne manzumeler 
yazarak emsaline ruchanını isbat etti. Gaayet 
ciddi ve ağır başlı bir zat olduğu tabiatı daha 
ziyade mizaha mail ve o vadide daha ziyade 
muvaffakdır. Aruz ve hece vezninde yazdığı 
manzumeler, her yolda şiir söylemeye muk
tedir olduğunu gösteriyor. Tab'mdaki suhOlet 
ise başkaca şayanı nazardır. O, ıkınarak, gün
lerce deryayı teemmüle dalıp çıkarak şiir 

söyleyenlerden değildir. Bu sebebledir ki 
manzumeleri ne kadar uzun olursa olsun in
san sıkılmadan okur, dinler,safa yab olur .. 

«En nefis eserlerinden olan «Ağaç Kasi
desi» bir kaç yüz beyitden mürekkeb olduğu 
halde kemali lezzetle bir hamlede okunur. 
Bazı şairlerimizin ise on onbeş beytini dinle
meye zor tahammül ediyoruz. 

«Sükutiliği de kudreti şairanesi gibi meş
hurdur, her halde «aklı çok ol~ıiın sözü az 
olur» düstfı.runa riayet ediyo:r. Hüsnü ah!Akı 
ile bütün· ehibbasının muhabbet ve hürmeti
ni kazanmışdır. Allcenabhğı, hayırhajılığı 
kendini tanıyanlarca malumdur. Herkese elin
den geldiği kadar iyilik etmekle neşvemend 
olur: 

«Eserleri: Sihamı İlham, Ayinei Devran, 
Mahitab isimli eş'ar mecmuaları basılmışdır. 
Alphons Daudet'nin Tartarin .de Tarascoli na-
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mıııdaki eserini «Taraskonlu Tartaren>> ismile 
terceme ederek kitab şeklinde tab olunmuş
dur (B.: Sihamı İlham; Ayinei Devran; Mahi
tab). 

«Kütübhanelere, kitab sahiblerine baş 

vurarak toplayabildiği eş'ar ile Nedim Divanı
nı ikmal ve tashih etmiş, ve Nedimi Kadim'in 
divanı ile beraber bir lugatce ilave edereit 
1921 de basdırmışdıt» (M. K İnal, Son, Asır 
Türk Şairleri). 

Türk Edebiyatı tarihinde otorite bildiği
miz bir dost muharrir, RN. Boztepenin hal 
tercemesini yazmayı vaad ettiği halde son an
da bu yazıyı yazamayacağını bildirmiş, R. E. 
Koçu da kendilerine güvendiği için bir kaç 
saat içinde bir büyük mizah ve hiciv şairinin 
şahsiyetini kalem diline vermekden hicab 
duymuş, yukardaki makaale buraya mutlak 
zaruret. karşısında alınmışdır. · 

Halil Nihad Boztepe 17 Şubat 1949 da An
kara'da __vefat etti. 

BOZTEPE (Hasan) - Denizcilik Banka
sının İmroz tahlisiye gemisinde çalışan yirmi 
üç yaşında genç bir dalgıç olup, Boğaziçinde 
14 aralık 1960 çarşamba günü çarpışarak infi
lak eden Yunan ve Yuguslav tankerleri facia
sında İstinye Körfezi önünde demirli bulunur
ken bir alev kitlesi halinde üzerine gelip ram
pa eden Yuguslav tankeri tarafından tutuştu
rulan ve tamamen yanan Türk lüks yolcu ge
misi Tarsus'un su altı muayenesini yapmak 
için 22 Aralık 1960 sabahı denize daldığı sı~ 
rada bir şok neticesi ölmüştür (B.: Boğaziçin
de Tankerler Çarpışması). 

Dalgıç Hasan Boztepenin nereli ve kimin 
evladı olduğu tesbit edilemedi; deniz eri ola
rak askere alınmış, Dalgıç Okulundaki kurs
da büyük başarı gösterdiği için üç yıl bu okul
da dalgıç olarak vazife görmüş ve 1960 yılı 

ekim· ayında çok iyi bir derece alarak dal
gıçlık diploması ile terhis edilerek İmroz ge
misine girmiş bulunuyordu. 

Facia içindeki facianın sebebi gene dal
gıcın kendi tedbirsizliği olmuştur, şöyleki, o 
mevsimde balık adamların kullandığı lastik 
elbiseyi giymemiş, veya kendisine bir sırtlık 
verilmesini unutanlardan bunu istemeyi - ih
mal etmiş, 9-10 kulaç derinliğe, sadece bir 
başlık takarak ve ayaklarına palet geçirerek 
çıplak olarak inmiştir; akıntı dolayısi ile dai
ma çok soğuk olan o derinlikdeki suda bir şok 

neticesi kalb durmasından ölmüştür. Hadise 
İstinye önünden alınarak Paşabağçesi önüne 
çekilmiş olan Tarsus'un baş altında cereyan 
etmişdir; Hasan Boztepenin muayyen zaman
da çıkmadığını gören İmroz personeli telaşa 
düşmüş, tam teçhizat dalan ikinci bir dal
gıç - balık adam, gene dalgıcın deniz dibinde 
hareketsiz yaptığıl?-ı bildirmiş, deniz dibin
den ancak 40 dakika sonra urganla çekilerek 
İmroza alınabilmiş, fakat Paşabağçesi -İşci Si
gortaları. hastahanesinde kalbi harekete ge
tirmek için yapılan masaj H. Boztepeyi kur
taramamıştır. 

Hasan Boztepenin küçük ihmal yuzun
den kaybedilmiş çok değerli bir dalgıc oldu
ğu muhakkakdır. 

Bibi. : Hürriyet Gazetesi. 

BOZTEPE (Osman) - 1947 de İç Bedes
tan (Cev&hir Bedestanı) esnafından, bu çar
şının en eskisi idi; Akşam Gazetesinin ünlü 
röportaj muharriri merhum Cemaleddin Bil
dik ile yapdığı bir konuşma dolayısı ile . adı
nı tesbit edebildik ve ancak, 1882 yılında doğ
duğunu, 1901 de, on sekiz on dokuz yaşların
da iken Bedestene girdiğini ve 47 senedenbe
ri ayni çarşıda bulunduğunu öğrendik. 

· Cemaleddin Bildik her neden ise muha
tabının, son derecede şayanı dikkat olması ge
reken hal tercemesi üzerinde durmamışdır. 

Osman Boztepe de gazeteci ile rahat konuşdu
ğu halde, yarım asra yaklaşan Bedestan ha
yatı hatıralarından pek az şey anlatmışdır. 

Bu tip insanlar gördüklerini, bildiklerini bir 
de onların eşsiz kıymetini görerek kalem di
line vermesini bilselerdi, oturub hatıra yazsa
lardı, milli kütübhanemize eşsiz kıymetde bir 
eser koyarlar, hem kendilerine vesilei rah
met, hem de tarihimize, cemiyet ve sanat ha
yatımıza büyük hizmet olurdu. Aşağıdaki sa
tırlar Osman Boztepenin Cemaleddin Bildiğe 
aıilatdıklarıdır. 

Osman Boztepenin Bedestan hatırala
rı ~ _<<Bu bedesteıı. öyle bir yer~i ki Tür
kiyenin bir kaç zengin bankası birleşse, 

i.çindeki mücevheratı paraya çeviremezdi. İş
te bu içinde milyonlar gizleyen çarşı da o mü
cevherattan .daha kıymetli insanlarla doluydu. 
Bu çarşıda iş alacak, dükkan açacak bir esnaf, 

-5-6 muteber zatın teşkil ettiği esnaf loncası-· 
nın tezkiyesinden geçerdi. Hile, bir mala de
ğerin'den fazla para istemek, müşteriye karşı · 
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laubali harek~tle sigara içmek ve hatta is
kemlede bacak bacak üstüne atmış vaziyette 
veya açık başla oturmak, bu çatı altındaki es
nafın cezayı mucip hareketleri arasında idi. 
Fakat şunu da işaret edeyim ki esnaf, bir ce
za korkusu ile değil, esas o_lan terbiyesi ile 
alış verişine devam eder ve hiç bir suç işle
mezdi. Binde bir işleyeni de verilen cezaya, 
en ufak bir itirazda bulunmadan razı olurdu. 

«Esnaf, dükkanı içinde kati yen iskemle
de oturamazdı; erkan minderi tabir • edilen 
minderler vardı. Bunlar bir insanın dizüstü 
oturabileceği büyüklükte idi: İşte, dükkan sa
hibinin bu mindere dizüstü oturmayıp da is
kemle üstünde oturarak müşteri beklemesi 
veya müşteri ile iskemlede konuş_ması lonca
nın aff edemiyeceği bir kabahat sayılırdı. Çar
şı içinde ceketsiz dolaşmak da aynı derecede 
hem suç hem ayıp teşkil ederdi. 

<<Ceza olarak mesela, üç gün alış veriş

ten men edilirdi. Cezanın maddi tarafı değil, 
manevi tesiri ağırdı. Üç gün işten menedildi
ği halde,. öylelerini tanırım ki, arkadaşları 

arasında duyacağı mahcubiyetle on beş yir-, 
mi gün gelmeyip hadiseyi unutturmak ister
lerdi. 

«Esnafın müşteri ile münakaşa etn:ıesi 

de cezayı mucip hareketlerdendi. Esnaf, hak
sız da olsa münakaşayı müşteri lehine kapa
yıp kesmeğe mecburdu. Hatta paraca zarara 
da uğrayacağını bilse yine öyle yapardı. Çün
kü münakaşayı, maddi zararla müşteri lehine 
kesmiş bir esnafın zararı, Lonca tarafından 

telafi edilirdi. Hulasa, Cevahir b'edesteni bir 
alış veriş yeri olmaktan ziyade (?) bir mekte? 
ve nümO.nelik terbiye müessesesiydi (Her haı
de çok mübalagalıdır). Şunu da kaydetmek ik
tiza eder ki yalnız Bedesten esnafı değil, 40-
50 yıl evvelki (1895-1905 arası, meşrutiyetden 
öncesi kasdediliyor) bütün esnaf böyle idi ve 
müşteriye karşı gayet terbiyeli davranırdı. 

· «- En aşağı 100 altını olmıyan bir ada
ma Bedestende· esnaflık edemezdi. 

«Allah, taşına toprağına bereket versin. 
Bu çarşıda işe atıldım, bu çarşıda kazandım 
ve yine bu çarşıda zengin olduın. Fakat yine 
bu çarşıda iken de fakir düşdüm. 

«Devir değişti. O eski · itimat, sözün im
za ve senetten üstün olduğu günler tarihe ka
rıştı. Hem öyle bir tarihe karıştı ki imzalı 
senet bile para etmez oldu. Kefil olmuştum. 

Kefilimin borç üstüne yatması beni, binlerce 
lira ödemek mecburiyetinde bıraktı. Tabiatile 
çok sarsıldım, · eski halimden eser kalmadı. 

«Bu çarşının en zengin adamı 35 - 40 se
ne evvel (1902-1907 arasında) vefat eden Ali 
beydi. Para Babası tabiri tam Ali bey için söz
dür. Yoğurtçu zade yahud Esirci Ali Bey de
nirdi, Çok iyi biliyorum. Saraydan bile gelir-

-- ler Ali beyden ölçekle ödünç altın alırlardı. 
Hiç kimsenin para yetiştiremediği kıymetli 

taşları Ali bey alır, yan tarafındaki torbaya 
elini daldırıp avuçladığı altınları şıkır şıkır 

sayıverirdi. 40 sene evvel (0. Boztepe kırk se
ne tabirini söz gelimi zikrediyor; 1908 de İkin
ci Sultan Abdülhamide ait mücevher satışı 

olacakdır; Ali Beyin ölümü de meşrutiyet yı
lına gelimiş olur) ne sebeple olduğu şimdi 

pek hatırımda değil, sarayın mücevheratı sa
tılığa çıkarılmıştı. Onları da Ali bey aldı. Bu 
w t çarşının bankeri vaziyetinde idi. 

«Bir gün yine Bedestene çok kıymetli 

mal geldi. Fakat Ali bey, hepsini doğrudan 
kendisi alıp da diğer esnafın istifadesine ma
ni olmamak için isteyene yardım edebileceği-

• ni söyledi. On iki zengin esnaf bir araya gel
. dikleri halde mala para yetiştiremedik1erini 
görünce Ali beyin teklifini kabul etti. Rah
metii derhal adamı olan Artakiyi çağırdı ve: 

-- Artaki! dedi. Git para getir ... dedi. 
Artaki az sonra kocaman bir torba altın

la geldi ve bu para listesi yapılan 12 esnafa 
dağıtıldı. 

Şurasını kaydedelim ki, bu verilen para 
faizle verilmiş değildir, karzi hasendir». 

BOZYÖRÜK OĞLAN - Geçen asır son
larında yaşamış Urfalı bir halk şairi; Vasıf Ho
ca merhum yakından tanımış, şöyle anlatıyor: 
«Bir aşk belası ile memleketinden çıkmış, ne 
gözüm yari görsün ne derdim tazelensin di
yerek, diyar diyar dolaşdıkdan sonra vatanı
mız Üsküdara düşmüş, yapmadıvı iş, boyama
dığı boya kalmamışdı, hatta Büyük,Hamam
da soyunub dellaklik dahi etmişdi, en son Ba
laban İskelesinde kebabcılık yapardı, İstanbul
da Urfa işi kebabı tamim edenlerin piri odur 
disem yeridir. Cemal sahibi, kelam sahibi, ke
mal sahibi merdi meydan aşıkdı, Balaban İs
kelesindeki bekar hanındaki odası bir kalen
derhanei uşşakan olmuşdu. TopMne ketebesin
den Aşık Razi vefat ettiğinde evra:kı perişanı 
arasından İstanbulun esnaf civanları şanında 
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tamamlanmamış 54 kıt'alık bir manzume çıkdı 
(B.: Esnaf Civanları; Şehrengizler). Bu günah
kar Vasıf da 36 nefer esnafı ilave ederek 90 
kıt'aya çıkardım, manzumeyi itmama çalışdım 
ki bu doksan nefer esnaf civanları şunlardır: 

Arabacı, Altunvarakcı, Arayıcı, Arpacı, Aş

cı, Attar, Attar Mevlevi, Avcu, Aynacı, Ayvaz, 
Bağçıvan, Bakırcı, Bakkal, Baklavacı, Balıkcı, 
Barutcu, Basmacı, Bekci, Berber, Beygir Sürü
cü, Bıçkıcı, Boyacı, Bozacı, Börekci, Bürüncük
cü, Canbaz, Ciğerci, Çizmeci, Çorabcı, Çulha, 
Davulcu, Dellak, Demirci, Fesci, Gözlemeci, 
Hallac, Hamurkar, Hancı, Hanende, Helvacı, 
Kağıdcı, Kahveci, Kalaycı, Kasab, Kaşıkcı, Ka
tib, Kavukcu, Kayıkcı, Kayık Yapıcı, Kazaz, 
Kebab Kestaneci, Kozhelvacı, Köçek, Kömür
cü, Kuyumcu, Leblebici, Macuncu, Manav, Mek
teb Kalfası, Mısırcı, Mücellid, Nalband, Natır, 
Okcu, Peştemalcı, Rencber, Saatci, Saka, San
dıkcı, Saraç, Sazende, Semerci, Sepetci, Simit
ci, Simkeş, Şekerci, Şerbetci, Tarakcı, Taşcı, 
Tavlacı, Terzi, Tulumbacı, Tütüncü, Yelkenci, 
Yemenici, Yorgancı, Zenne, Zilci, Zurnacı. 

«Birgün Bozyörük Oğlana 'bu manzumeyi 
okuyub: - Acaba unuttuklarımız oldu mu? 
dedim; - Olmaz olur mu, kayıkcısı, kayık ya
pıcısı var da hani kürekcisi!?... dedi; ve ertesi 
gün bana 13 nefer esnaf şanında aşağıdaki 
kıt'aları ayni üslub ve eda ile yazmış getirdi, 
ama garibdir ki kürekciyi Bozyörük Oğlan da 
unutmuş idi: 

ÇARIKCI: 

Çankcı civanın kin civaıtla 
Şehbaz oğlan sığırtmaçla, çobanla 
Sırım gibi gencdir saraca yamak 
Rumelinden ya boşnakdır ya pomak 
Aşıklar Dağında Maşuk Tekkesi 
Elhak aşık kadrin bilirler hepsi 

ELEKCI: 

Keşmiri tenlüdür ol kaddi şemşad 
Cümle uşşakııu itinekde dllşid 
Sorma gel neslini sen ol clvamn 
Safasın sür mikesi hüsn ü anın 
Kaçırma fırsatı tez geçer çaRJ 
Son durağı anın ayu kucaRı 

KORUCU: 

Korucunun civanı çam yarması 
Omuzda tüfEmgi belde kaması 
Dağda gezer amavudun pelidi 
Edeb namus üzre yokdur kilidi 
Kuru gürültüdür turfa çalımı 
Saman ateşinden farksız yalımı 

KUYUCU: 
Biri dahi kuyucudur efendim 
Seripa uryandır ol şehlevendim 
Dağı taşı delen misill Ferhad 
Ferhaddan amma güzeldir kat kat 
PO.lad beden bir müzehheb civandır 
Aşıklara ahi zülal bulandır 

MOEZZİN: 
Bülbül olur şakır vakti seherde 
Bir nigahı devi olur bin derde 
Şadırvan başında abdest alurken 
Piyi billurunu öpmeli hemen 
Hacesi ol şiUıun Hazreti Bilal 
Gün yüzü üstünde kaştan hilal 

NAKKAŞ: 

Güzeller içinde nakkaş elvanı . 
Blhzad kıl kalemle resmetmiş anı 

Va'di vuslat ider çeşml cad6su. 
Müşkln hattı anın aşkın kaam6su 
O yirin ayağı uşşaka. mlhrab 
Gel kapan yüzün sür ey hine harab 

PAÇAVRACI: 
Paçavracı civan fmdıkcı püser 
Kavmi Beni İsrülden ol dilber 
Kızıl saç 'Üstünde külihı eğri 
Hamaınbaşı olsa nola pederi 
Balat '1,amamına vanp soyunur 
Paçavra içinden ol külçei nür 

HAMMAL: 
Tizer6su nevhatı p61Ad beden 
Zeberdest fetadır An Rüstemden 
Pekce bassa piyin titretür hiki 
Siyehçerdedir ruyl arakniki 
Ana can yoldaşı Zill zamandır 
Gayri uşşAkının hfili yamandır 

KADAYIFCI: 
Sattığı kadayıf kakülün .. teli 
Kakül teli misal incedir beli 
Reşk ider boyuna taze fidanlar 
Tığ gibidir kadayıfcı civanlar 
Vatanları Kastamonu hAkidir 
Mekinlan Aşık kalbi pllkidlr 

KATIRCI: 
Katırcı elvan olur kabaca 
Heıiı dahi yalın ayaklı bolpaça 

İSTAN:BlJL 

imadan anlamaz işmardan çakmaz 
Dangul dunguldur ama güzeldir haylaz 
Ol elvanda kuvveti biri ıerek 
~metinde var amn çifte yemek 

KAVAS: 
Hırvat güzelidir nevcivan kavas 
Kemendi zülfünden ne müınkln halas 
Gayetle aşkbaz ü dilbaz o kllflr 
Saydi için akçe gerekdlr vıUir 
Gel gör gennllbede ol şehlevendi 

Gözün aç akşamlı vakit efendi 
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KEŞİŞ: 
.Gördün mü efendim nevhat keşifl 
Kalbe saplanubdur kirpiği ,1ş1 

Gelin kız misili saçlann salmış 
Dilber ki dalfilet rihinde kalmış 
Belinde zünnan elde çelipi 
Gezer başı açık hem bürehne pA 

TABUTCU: 
Tabutcu civanı dahi şekerleb 
Karadeniz yalısından olur heb 
Lücuc olur kavmiyeti icabı 
Talib ol sohbete atub hicabı 
Lütfetse nimeti visale lrsem 
Eliyle yapdığı tabuta girsem 

Vasıf Hoca bu halk şairinin hayatı hakkın
da başkaca malumat vermemiş ve hatta asıl 

adını dahi kaydetmemişdir; Üsküdar kebabcı
lan üzerine ayrı bir notunda da «Bozyörük oğ
lan Balaban İskelesinde Urfa kebabı yapardı, 
şair, aşık, derya dil ademdi, üç kişiden kar ey
lese iki garibi bedava doyurur idi>> diyor. 

BÖC_EK ~·İstakoz ailesinden eti yenir bir 
deniz mahluku; aşağıdaki maltimatı Karakin 
Bey Deveciyanın «Balık ve Balıkçılık> adın
daki büyük ölmez eserinden alıyoruz: «Bö-· 
cek, hayvanatı mukaşşerenin onayaklı fırka

sının uzunkuyruk fasilesinden olub şekil ve 
kıt'aca istakoza benzer ise de öndeki makas
ları yokdur (B.: İstakoz). Makasların yerine 
kaaim olmak üzere, diğer ayaklarının şeklin-

Böcek 
(Resim : K. Deveclyandan) · 

de, fakat azıcık kalın bir çift ayak vardır, ve 
bu suretle iki yanından beşerden on ayaıının 
cümlesi birer sivri tırnakla sona erer. 

«Hayvanın vücudu sert ve kemiğe benzer 
bir kışır (kabuk) ile kaplıdır, ve bu kışrın üstü 
kamilen ufak ve sivri dikenlerle örtülmüşdür. 
Pek kalın ve vücudunun bir buçuk misli uzun
luğunda olan boynuzlarını her tarafa çevirip 
hareket ettirmeğe muktedirdir. Ağzının yanın
da iki aded ufak azası vardır, el diyebileceği
miz bu bir çift azasının uçlan çataldır. 

«Kuyruğu altı boğumdan müteşekkil, ve 
boğumların yanları sert ve kalın dikenlerle 
mücehhezdir. Kuyruğunun altında her iki ta• 
rafda dörderden sekiz aded küçük yapraklar 
bulunduğu gibi, kuyruğunun ucunda da beş 
aded yumuşak ve sarı renkde büyük yapraklar 
vardır, bunlar kuyruk yüzgeci vazifesi görür
ler. Boynuzları ile ayaklan sarı ve koyu kırmı
zı renklerle nakışlı, kuyruğunun üstü de mor 
ve beyaz müzeyyendir. 

«Büyük ve yanlara çevrik gözlerinin üs
tünde müselles sivri kemikler, ve hayvanın 
sair taraflarında da bir takım sivri dikenler 
vardır. 

«Böceğin 35 - 40 santimetre ttllünde ve 
5 - 6 kilo ağırlığında büyükleri vardır. Kara
denizde ve Boğaziçi sularında kat'iyen bulun
maz, bilakis Marmarada çokdur. 

«Böcekler de istakozlar gibi denizin kaya- 
lık yerlerinde yaşaı:Iar, şu.- fark ile ki böcek pek 
derin sularda bulunur. İstakoza mahsus ağlar
la avlanırlar, fakat derin su hayvanı olduğu 
için istakoz gibi bazan kanca ile de avlanmaz. 

«istanbuldaki ecnebiler böceğin etini ista
koza tercih ederler. Halbuki Tür.k sularında, İs• 
tanbul sularında avlanan istakozların eti böce
ğin etinden daha lezzetli ve nefisdir, böceğin 
eti İstanbul istakozuna nisbetle pek serttir. Ec
nebilerin böceği tercihleri kendi memleketle
rinde istakozun pek çıkmamasından, bizim is• 
takozlarımızın lezzetini de bilmemesindendir » 

Karakin Bey Deveciyan 1914 yılından ev
velisi için İstanbul Balkhanesine senede ancak 
1500 aded kadar böcek geldiğini, bunların da 
takriben 10,000 kuruş kıymetle satıldığını söy
lüyor. Zamanımız için ne aded, ne de fiat tes
bit edilebildi. Balıkhanede şif ahi soruşdutma
mız memurlar tarafından da, esnaf tarafından 
da omuz silkilerek cevabsız bırakıldı. 
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BÖCEK - İstanbulun haneberduş _pırpı
rılar_ argosunda «bit»; misaller: 

Et üstüne giydiği gömleğin yakasını aç
mış gömleğin· içinde parmakları ile. ve gözle
riyle bir şeyler arayan bir delikanlıya, bir ben
zeri sorar: 

-:- Böceklendin mi ulan!. .. 
* İki haneberduş oğlan konuşur: 
- Ne kaşınıyorsun hatır hatır!. .. 
- Tertemizdim be, dün gece Çopurun 

orada yattım, ne bileyim böcekli olduğunu ... 

BÖCEK, BÖCEKBAŞI - İstanbul ağzı 
eski bir isim; sivil zabıta, taharri memuru, po
lis hafiyesi, gizli polis, ve bunların amiri, şefi. 
Böcekler ve böcekbaşı yeniçerf ağalığına. bağlı 
plduğu için bu ismi yeniçeri. argosuna mal et
mek doğru olur. 

Merhum Osman Nuri Ergin .«Mecellei U-. 
miri Belediyenin zabıta bahsinde, bir kaynak 
göstermeden böcekler ve böcekbaşı hakkında 
şu malumatı veriyor: 

«Böcekbaşı, esbabı cerayimi Ağakapusu
na (B.: Ağ.-.kapusu) veya İhtisab Ağalığına (B.: 
İhtisab), yahud Baba Cafer Zındanına · (B.: ·Ba
ba Cafer Zındimı) gönderir; işledikleri cina
yetlere göre kiminin elini, kiminin kolunu, ki
minin kulağını. kesdirip· sabıkası zuhur eden
leri de salbü idam eylerdi. Maiyetinde kadın 
hademe (böcek, memur) da vardı; maiyetinde
ki adamlar hırsızlıkdan ve yankesicilikden gel
me tövbekarlardan olduğu için çalınmış eşya
nın meydana çıkarı~masında hemen daima· mu
vaffak olurdu.» 

Gizli polis, polis hafiyesi hakkında böcek 
tabiri. bazı yazarlar tarafından İkinci Meşrftti
yet devrine kadar kullanılmışdır. 

Ahmed Midhat Efendi: «Dürdane Hanım» 
ismindeki romanının ikinci kısmında bir Ayşe 
Ebeden bahseder, ve bir gün bu kadının orta
lıkdan gaaib olduğunu, ev halkı ile mahalle
sini telaşa düşürdüğünü naklederken şu satır-• 
ları yazar: «Artık çaresiz zabtiyeye müracaat 
olunarak bir kaç müfettiş ve böcek tayin olu
nup hanenin derun ve birunu etrafı ile tahkik 
edilir ise de hırsız filan dühftlüne dair hiç bir 
eser' bulunamaz». 

1908 de meşrutiyetin ilanını müteakib is
tibdad ve hafiyeler aleyhine sayısız, hesabsız 

kitab ve risalelerin neşir edildiği devirde, ida
dilerde fransızca ve resim muallimliği yapan 
Hasan ·Bahri Bey adında bir zat de, vatan ve 

milletin tealisi yolundaki fikirlerini ihtiva 
eden bir risalesine, hafiyeleri kasdederek: «Bö
cekli Memleket ve Bakaayi Millet» ismini ver
miş idi. 

Böcek tabiri zamanımızda tamamen unu
tulmuş, kullanılmamaktadır; halen haneberduş 
külhaniler argosunda böcek manasına «tahta
koz» ve «mikrop» kelimeleri kullanılır.. (B.: 
Tahtakoz; Mikrop). 

BÖCK (Johans) - İstanbul Tekel Bira 
Fabrikası mütehassısı, uzun yıllardan beri 
Türk bira sanayiine hizmet etmiş ve vazifeten 
gittiği Ankarada 1950 aralık ayında vefat et
mişdir, ölümünde 83 yaşında bulunuyordu; 
fabrikada ve 
semti halkı ara
sında hayır se
verliği ve fuka
raperverliği ile 
tanınmış olub 
«B_aba» lakabı 

ile maruf idi; 
naşi İstanbula 
getirilerek 26 a
ralık günü Os
manbey Katolik 
Kilisesinde ya
pılan bir ayini 
ruhaniden sonra 
toprağa tevdi P.· 

Johans Böcek 
(Resim: S. Bozcalı) 

dildi. Hayatı hakkında başka bilgi edinilemedi. 
Bbl. : Cumhuriyet Gazetesi, ölüm ilanı. 

BÖCÜKLÜ - On yedinci asır ortaların
da İstanbulda yaşamış levend sazlarından 
«sündür» (?) denilen sazı çalar bir sanatkar; 
adına Evliya Çelebide rastladık; büyük mu
harrir: «Sazendeganı sündür 12 neferdir. Bu 
saz Kürdistanda icad edilmiş ise de mucidi ma
lum değildir. Çökür gibi bir sazdır ki göğsü 

içinde on demir teUvardır, Kürd mutriblerine 
mahsusdur. İstanbuldaki sanatkarları Baştilki, 
Böcüklü, Elisündürlü· nam mutribler ile Deli 
Duman, Deli Tufan, Deli Gönül, Şeker Bali 
nam sazendelerdir» diyor. 
Bibi. : Evliya Çelebi, 1. 

BÖLÜKBAŞI (Nazif) - Bu satırların ya
zıldığı sırada İstanbul Hilton Otelinin Türk 
müdürü; zarif, nazik, görgülü, bilgili, vecih, 
çelebi adam; 1908 de İstanbulda doğdu, şair, 
filozof, poletika ve devlet adamı Dr. Riza Tev
fik Bölükbaşının oğludur, validesinin adı Nazlı 
Hanımdır. 
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1922 de, Galatasarayı Sultanisinin_ ilk kıs
mında okur iken babasının yanında Filistine 
gitti, tahsilini Kudüsde St. Georges School of 
Jerusalem ile Beyrut Amerikan Üniversitesin
de tamamladı; bu üniversitenin Ekonomi bölü
mü ile Beyrut Yüksek Ticar.et ve İktisad Mek
tebini bitirdi (193.7). Vatana döndükden son
ra 1938 de Eskişehir Hava Okulu mütercim 
öğretmeni, 1946 da İstanbul Belediyesi Müfet
tişi, 1950 de İstanbul Vali ve Belediye Riya
seti hususi kalem protokol müdürü, 1952 de 
Basın Yayın ve Turizm Umum Müdürlüğü İs
tanbul İl temsilcisi, 1953 de, müessese kuru
lur iken İstanbul Hilton Otelinin Türk müdü
rü oldu. 

Ortanın az üstünde uzun boylu, sohbeti 
tatlı, güler yüzlü, bir meclis adamıdır, çok iyi 
ingilizce, fransızca, arabc:t bilir; heykeltraş 

Zerrin İhsan Hanım ile evlenmişdir, 1948 de 
doğmuş Ahmed Nedim adında bir oğlu var
dır. Spor ile meşgul ola gelmiş; futbolu, atletiz
mi, ve deniz sporlarını (yüzme, kürek, yelken) 
sever; posta pulları biriktirme meraklısıdır, 

hayli yabancı memleket görmüştür, 1922 -
1925 arasında Filistinde, 1925 - 1934 arasında 
Lübnanda bulunmuş, Yunanistan, İtalya, İn• 
giltere, Fransa ve Amerikaya gitmişdir. Ro
tary Kulüb azasıdır. 
Bibi. : Kim Kimdir Ansiklopedisi. 

BÖLÜKBAŞI (Rıza Tevfik) - Şair, edib; 
hiç bir mektebe mal edilemiyecek haşmetli bü· 
yük bir kaalemin sahibi; tıb tahsil~ yapmış, 
«Doktor» unvanını almış, fakat icrayi tababet 
etmemiş; felsefe ile iştigal etmiş, kendisine 
«Filosof» demişler, bu tevcihi benimsemiş, fa. 
kat ne b~r mektebin mensubu, ne de yeni bir 
doktrinin vazıı olmuş, hatta bu alanda bir lise 
felsefe mualliminin salahiyatine dahi sahlb o· 
lamam!ş; siyaset ile uğraşmış, devir devir ko
mitacı olmuş, meb'us olmuş, nazır olmuş, bir 
devletin mukadderatını tayin edecek ~ir sulh 

. muahedesinin imzasında murahhaslar heyeti 
azası, diplomat olmuş, fakat bu politika haya· 
tında rollerini asla başaramıyan gaayet kötü 
bir aktör olmuş; bu yüzden uzup.ca . bir z,a. 
man için vatan dışında yaşamak cevrü cefası
na katlanmış; lakin uzun ömrü boyunca ve 
son demi hayatına kadar daima büyük şair 
kıalmış ve türk edebiyatının semasında yerini 
boş bırakan bir yıldız gibi üful etmişdir. 

Aşağıdaki satıları 1939 senesinde İbnüle-

------------------~ 
min Mahmud Kemal İnal'e gönderdiği oto bi
yografiden alıyoruz: 

«Ben, Hoca Mehmed Tevfik Efendi ismiy
le kendi aleminde maruf, fakat Gelibolu'da 
meşhur bir ademin beş evladının ilkiyim. Ba· 
bam «1249» cümadelahiresinde Makedonya'nın 
Cumaibala kasabasında doğmuşdur; Yirmi ya• 
şında İstanbul'da Fatih Medresesine girmiş 
1278 (1861 - 1862) de icazet almış ve derhal 
imtihan vererek Mektebi Mülkiyei Şahaneye 

girüb iki sene sonra şehadetname almış ve sa-
. rığı çıkarmış, 1280 senei hicriyesinde iki yüz 

elli kuruş maaşla Zabtiye Nezareti konturato 
dairesine katib olarak hizmeti devlete girmiş 
ve ayni zeman bazı maruf aile gı:ınclerine ders 
vermekle de meşgul olub muhabbet ve hür
metlerini kazanmış. Bu zevatı kiramın çoğu

na ben yetişdim ve inayet ve himayetlerine 
mazhar oldum. Bilhassa. Mümtaz Efendi zade 
Ali Riza Paşa merhum babamın pek dostu ve 
hamisi idi. Babam böyle İstanbul'da üç sene 
meşgul bulunduktan sonra Münire isminde bir 
çerkes kızı ile teehhül etmiş, ve Yanya vilaye
tinde bazı nevahi müdir!iğinde gezmiş ve ter
fii rütbe ederek Edirne vilayetinde Cisri MUs· 
tafapaşa kazasına kaymakam nasbolunmuş. Ba 
tarihden dört ay sonra yani 1285 senesi rema
zanının yirmi üçüncü günü güneş doğmazdan 
iki dakika evvel ben, Meriç sahilinde kain hü
kumet konağında dünyaye gelmişim ki 1869 
Kanıinisanisinin yedinci gününe tevafuk edi
yor. 

«Babam, Cisri Mustafapaşa'da bir buçuk 
sene oturmuş ve becayiş suretiyle Kırkkilise'
ye nakli memuriyet edüb orada da bir sene 
hizmet etmiş, oradan da ayni suretle Babaes
ki'ye gidüb üç sene iki ay kalmış ve yine be
cayiş suretiyle Cisr~ Mustafapaşa'ya avdet ve 
yirmi altı ay daha hizmet etdikden sonra iş

deİı isti'fa edüb İstanbula rücu' etdiği zeman 
ben yedi yaşını iki ay geçirmiş bir çocuk ol
duğum halde ilk defa olarak payitahtı ziyaret 
elmiş bulunuyordum. Cisri Mustafapaşa'd!l 
dört buçuk yaşımda iken aminlerle, ilahilerle 
mektebe başladığımı ve mektebden hiç hoş, 

!anmadığımı hatırlıyorum. Menazırı tabiiyederi 
de zihnimde birçok latif mübhem · levhalar kal
mış idi. «Serabı ömrüm», «Meali tabiat» ve 
«Şamı gariban» unvanlı manzumelerim o gü
zel hayalatı şiir lisaniyle tasvir arzusunun ese
ri ilhamıdır. 
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«tstanbul'a geldiğimiz -zeman 1876 Eyh'ı
lü idi. O sene meğer pek tehlikeli bir buhran 
zemanı imiş. Biz, Rumeli'nden İstanbul'a pe
rişan bir halde hücum etmeğe başlıyan biçare 
islam muhacirlerinin sefalet ve felaketine 1) 

zemanlar şahid olduk. Çünki Üsküdar'da Bül
bülderesi mezarlığının medhaline nazır bir sed 
üzerinde kain .viran bir küçük evde kira .He 
oturuyorduk. Babam bu hengamei kıyametde 
bizi geçindirebilmek için yi~e hocalığa baş 
vurdu ve o csivarda Musevi'lerle meskfuı Dağ

_hamamı'nda «Sion» mekte'bine türkce hocası 
olarak intisab etdi ve beni de en küçük çocuk
larla ders okumak üzere meccanen kabul et
dirdi. Bu mekteb meşhur «Alyans İzraeliyet» 
müessesatından idi. 1879 senesine kadar, haf -
tada beş. def'a ·muntazaman ·devam etdik. Ve 
ben fransızca ve yahudiceyi pek güzel konu
şacak kadar öğrenmişdim. O zeman bukadar 
erken iki ecnebi lisanı öğrenmeğe başlamış

Türk çocuğu hiç yoktu sanırım. 1879 senesine 
kadar Sultan Aziz'in hal'i ve Muradın culus, 
Çerkes Hasan vak'ası, Sultan Mu
rad'ın ,hal'i ve Sultan Hamid'in 
culCısu, Rus harbi ve netayici facia~ 
sı ve -kahtü gala gibi f ela.ketlerin 
hepsini gördük. Babamdan da ev
de birçok şeyler işidir ve çok kor
kardım ve müteessir olurdum. 

«İstanbul'dan hiç hazzetme.
dim! O sene Maarif Nezareii bab .. , 
mı Beylerbeyi ve Davudpaşa rüş
diyelerine kavaidi türkiye ve inşa 
muallimi olarak tayin etti. O 
mekteblere de yine beraber 
öğleden sonra haftada ikişer 

gün giderdik. On ay da böyle 
geçdikten sonra babama İz
mit Müddeiumumi muavinliği 
tevcih olundu. Bin dört yüz 
kuruş maaş içün ·değil, fakat 
İstanbul'da cismen ve ruban 
pek fena yorgun düştüğü içün 
kabul etti. Hemen İzmit'e git
tik. O zemanlar o güzel mem· ' 

döndük. Bir ay dinlendik. Sonra babam, bil
mem hangi dostun delaletiyle Nişantaşı'nd:ı 
Muzikai Hümayun Feriki Necib Paşa'nın ko
nağından Nerkis Eda isminde bir hanımla ev
lendi. Sultan Murad saraylılarından idi. Bir 
ay sonra yine İzmit'e gittik. Beş ay kadar da· 
ha oturabildik. Babamın makamata recaası üze
rine ayni memuriyetle Gelibolu'ya nakli tensib 
olundu. Heman İstanbul'a döndük ve oradan 
Gelibolu'ya gitdik. Ben o zeman on üç yaşımı 
bir iki ay aşmıştım. O dilber memlekette tama
miyle serazad ve cevval, tendürüst, haşari _la
kin hassas ve meveddetperver bir çocuk ola
rak tabiatin kucağında yaşadım ve büyüdüm. 
Babam hastalıklı bir. adem olmakla beraber 
terbiyei fikriyem ile meşgul olmaktan-fariğ 
olmazdı. Orada rüşdiye tahsilini ikmal ettim 
ve birinci çıktım. 

«O sene babam beni İstanbul'a götürdü ve 
Ali Riza Paşa merhumun himmetile Galata
saray Sultanisi'ııe meccanen leyli kabul olun
dum. (1886). 

«İyi çalışdım. Ertesi sene o 
kadar sıkıldım ve pervasız bir yara
maz oldum ki sınıfdan döndüm ve 
Geliboluya ricat etdiın, bir daha 
İstanb,ula gitmek· istemedim. Ba· 
bam, artık benimle tekayyüd etme
di. Fena halde müteessir oldum, 

, Temamiyle serbest kaldığım halde 
hayatımdan bezdim. On yedi yaşı
mı sürüyordum. _Nihayet babam 
beni tekrar İstanbula tahsile gön-

dermeğe razı oldu ve kendi 
götürdü, yine Ali Riza paşa
nın sayei himayetinde Mek
tebi Mülkiyei şahanenin birin
ci sınıfına leyli olarak mecca
nen kabul olundum. Paşa mer
hum, resmen bana vasi olmuş
du_. Ve tatil günlerini de Nişan 
taşındaki konağında geçirir-
dim. . . 

leket katil ·bir malarya men
baı idi. Hepimiz hastalandı.it. 

Yedinci ayda gene ve dine va
lidem vefat etdi.. Bu felaket
den bir hafta sonra pek peri~ 
Jan bir halde yine Üsküdar'a 

Riza Tevfik Bölükbaşı · 

«Mektebi Mülkiyenin pek 
parlak ve uyanıklık devri idi. 
Hocalarımız Türkiyenin en 
büyük ulemasından müteşek• 
kil bir heyeti mümtaze idi. Ta
lim, pek serbest ve talebenin 
seviyei · irfanı çok yüksek idi. 
Şiir zevki ve heyecanı_ adeta 

· 1920 de lstanbul'da ve 1939 da Cünye'de 
(Resim : S. Bozcalı) 
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umumi idi. Namık Kemal'in, Ziya Paşa'nın, 
H~mid'in, Ekrem'in bir beyti bütün mekteb 
talebesini heyecane ·getirirdi. Yalınız Mülkiye 
mektebinde o zeman başlı başına şair olarak 
İbnürreşad Ali Ferruh, İhsan, Ali Kemal ve 
bilahare İskrapar kaimmaka.mı namiyle şöh 
retşiar bir şairi sofi olan Ali Riza ve benim 
sınıf arkadaşım olan Ali Seydi merhumları zik
retmek yeter. Yoksa herkes bu muhiti irfan 
içinde şairliğe namzed olarak yetişiyordu. Ben 
onlardan biri idim ve şiir yazıyor idim. Edebi
yatdan, şiir ve inşadan da birinci çıkmışdım. 
Bu devri saadet, bir devrinekbete döndü. Jur
nal edilen mekteb hocaları hep dağıldı. Tahsil 
ve talim usuli kontrol altına alındı. Buna kar
şı talebe fena halde isyan •etdi. Bazi kişileri 
tard etdiler. Onların için de ben vardım. 1890 
senesi açıkda kaldım. 

«O esnada pederimin Geliboluda seretan 
illetinden vefat etdiğini haber aldım, gitdim. 
Aile işlerile meşgul oldukdan sonra İstanbula 
avdet etdim. imtihan ile Tibbiyei mülkiyeye 
girdim. Arnavud köyünde Arnavud İsmail Ke
mal beyin evinde oturuyordum. Gelibolu mu
tasarrıfı iken beni tesadüfen tanımış Ye çok 
teveccüh göstermişdi. Talebeye bir konferans 
verdimdi. Fakat hususi bir yerde idi. Jurnal 
etmişler. İsmail Kemal Beyin evinde tevkif 
edilüb kitablarımla beraber Zabtiye nezaretine 
tahtelhıfz sevkolundum. Bir ay kadar mevkuf 
kaldım. Nazım Paşa merhum o vakit pek par
lak bir Zabtiye nazırı idi ve zeki, afif, münev
ver, şair ve insaniye_tperver bir ademdi, bana 
pek eyi muamele etdi. Beni tebrie uğrunda 
çok himmet gösterdi. Tevkifhaneden otuz gün 
sonra çıkdım. Fakat çok perişan idim. Ayasof
ya hamamı civarında sakin şehremaneti mu· 
hasebecisi Reşad Efendi merhumun (R. E. Ko
çunun dedesi) oğlu Reşid Bey (R. E. Koçunun 
amcası) Sultani arkadaşlarımdandı. Beni evine 
davet etdi. Saikai hiddetle Nazım Paşaya küs
tah bir mektub yazdım. BU: sefer Zabtiye ha
bishanesine girdim. _Bir hafta caniler ve hır

sızlarla konuşdum. Lakin kış şedid idi. Fena 
hasta oldum. Çıkarmak istediler, çıkmadım, 

inad etdim. Hile ile çıkarub serbest bırakdılar. 
Tıbbiye idaresi de beni tardetmiş idi. Zeki Pa
şayı gördüm, tekrar mektebe kabulümü emret
di. Beni, pederimin akrabası bu hayatdan kur
tarmak içtin evlendirdiler. Mektebi Tıbbiyei 
Mülkiyeden akibet 1315 de (1897) ve dört ay-

lık bi rçocuk •babası olarak doktor çıkdım. La
kin -tabiri mahsusı üzere- çokdan mimlenmiş 
olduğumuzdan dolayı şahadetnamemi verme
diler, ihtiyaten haczedüb beni başı boş salıver· 
diler. 

<< Merhum Cenab Şehabeddin ile görüş
düm. Kendisi benden bir iki yaş büyükdü ve 
çekirdekden yetişmiş karantine doktoru ve Ka
rantine meclisi· alisi azasından biri idi. O ze
man karantine müdiri olan meşhur Ahmed 
Midhat Efendi de matbuat aleminde bir.az şöh
ret kazanmağa başlamış olduğumdan dolayı be• 
ni tanımış ve defeat ile benimle görüşmüş bu
lunduğu içtin teveccüh gösterirdL Merhum 
Cenab, bana karantine hizmetine girmeyi tav, 
siye etdi. «Daha serbestdir ve bir hayli müd
det taşralarda hizmete mecbur olacağın için 
ayda otuz İngiliz lirası alırsın ve uzun zeman 
gözden kaybohib ismini unutturursun» dedi. 
Midhat Efen diye resmen müracaat etdim. «Fa
kat şahadetnamem mahcuzdur» dedim. «Mek
tebden bir kağıd getir, biz onun üzerine mua
mele yaparız zararı yok» dedi. Öyle yapdım. 
İmtihan verdim. O sırada hacca gitmek i!Zere 
harekete müheyya bir vapur varmış, Midhat 
Efendi, tavsiye etdi. Bindim, yola çıkdık. İs
tanbul da kıyamet kopmuş. Jurnal etmişler, 
A.hmed Midhat Efen dinin etekleri tutuşmuş. 
F .ıkat bana temamile itimadı olduğu içtin «şim
di bir telgraf çekerim Çanakkaleden döner» 
d~miş. Filhakika telgrafı alır almaz avdet~ 
mecbur oldum. Bu yüzden birçok suallere ma
ruz ve cevablara mecbur kaldım. Nihayet Av
rupaya kaçmak niyeti ile değil, dünyanın en 
müdhiş cehennemi olan <<Kamaran» adasına 
gitmekde olduğt1m anlaşılınca «Şevketmeab 
Efendimiz sizin gibi okumuş ademlerin İstan
bulda hizmet etmesini tercih buyurdular> di
ye taltif edildim. Muhterem hocalarımdan Ra
sim ve Mustafa Münif Paşanın tensibi ile ve 
bin beş yüz kuruş maaşla Gümrük eczayı tıb
biye müfettişliğine tayin edildim. Bir de Ce
miyeti tıbbiyei mülkiyeye aza oldum. Bu vazi
felerle ilanı meşrutiyete kadar kanaat etmiş
dim. Lakin ilanı meşrutiyetden bir sene evvel 
pek aziz dostum Manyası zade Refik Bey ~er
humun ibramı ve tavassutu üzerine İttihad ve 
Terakki Cemiyeti hafiyesine girüb pek çok 
arkadaşlarıma orada mülaki olmuşdum. trn.nı 
meşrutiyetdeki faaliyetimi zikre hacet yok. Me
bus olduğum zamanı da hikayete lüzum yok. 
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Meclis dağıldıkdan sonra bir sene boşda kal
dım. Balkan muharebesinden sonra karantine 
meclisi azası nasbolundum. Ve Harbi umumi 
nihayetine kadar o mevkii muhafaza etmekle 
beraber eserlerimi yazmakia vakit geçirdim. 
Darülfünunda büyük bir şevk ile felsefe ders
leri verdim. 

«Mondros muahedesi üzerine düveli gali
be askerleri memleketimizi işgal etdikleri ze
man merhum Sultan Vahidüddinin emri ve ıs
rarı üzerine nazır oldum, sonra ayan azası ol
dum. Fakat hakikatde hükumet hizmetine gir
miş _ olduğuma şiddetle nadim oldum. Kaşki 

kendi zevkıma göre ulum ve felsefe ve şiir ile 
vakit geçirmiş olsa idim belki iki odalı bir evim 
olurdu. Ve ömrüm de yok yere heder olmazdı.» 
(İ. M. K. İnal. Son Asır Türk Şairleri) 

Çağdaş yazarlardan Hilmi Yücebaş (B.: 
Yücebaş, Hilmi), milli kütübhanemize hediy~ 
ettiği kıymetine baha biçilmez edebi vesikalaı~ 
cildleri arasında bir de «Filozof Riza Tevfik» 
neşretmişdir; 1958 de üçüncü baskısı yapılan 
bu kitabın baş tarafında bu yorulmaz araştı
rıcı ve toplayıcı kalem, Riza Tevfik hakkında 
şunları yazıyor: 

«1869 yılında Rumelinin Cisr'i Mustafa 
paşa (Tsarförod) kasabasında doğan Rıza Tev-

R. T. Bölükbaşı karikatürde 
«Darüleytıirnın Zeybek Muallimi» 

(Aydede, 1922) 

R. T. Bölükbaşı karikatürde· 
.«Bizde heykel dikilseydi : Filosof.,,. 

(Aydede, 1922) 

fik Bölükbaşı, baba cihetiyle Arnavud, ana ci
hetiyle Çerkes olduğunu şu beytiyle açıkla

mıştır: 

Babam Arnavuttu, anam Çerkes 
Bilmeyen varsa öğrensin herkes ... 

«Babası k~za kaymakamlıklarında bulu
nan Hoca Mehmet Tevfik Efendidir. Rıza Tev
fik, Yahudi, Ermeni mekteplerinde ve Gala
tasaray Lisesinde okumuş, haşarılığından do
layı muhtelif mektepler değiştirerek Tıbbiye
ye girmiştir. Buradan da bir iki kere çıkarıl
mışsa da nihayet diplomasını alabilmiştir. 

Gümrükte hekimlik, Cemiyeti Tıbbiyede aza
lık etmiş, 1908 Meşrutiyet inkılabında şiirleri, 
tenkidleri ve nutuklariyle herkesin dikkatini 
çekerek Edebiyatı Cedide erkanı arasına gir
miştir. Bir müddet «Malumat» gazetesinde ça
lışmış, ilk açılan Mebusan Meclisine Edirne 
Mebusu seçilmiştir . 

. «önce İttihat ve 'rerakki ile beraber ol
duğu halde, sonra muhalefete geçmiş, politi
ka mücadeleleri arasında da hapsedilmiştir. 
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Bu yüzden siyaset hayatını bırakarak ilim ve 
· edebiyatla meşgul olmağa karar vermişse de 
yine kendini heyecanlı politika cereyanların
dan bir türlü kurtaramamıştır. Damad Ferid 
kabinesinde Maarif Nazırı, Ş-0.rayı Devlet Rei
si olan Rıza Tevfik, sulh konferansında Osman
lı devleti murahhası olarıak Sevr'e gitmiştir. 

«İstanbul Darülfünununda felsefe profe
sörü bulunduğu mütareke yıllarında, milli ha-. 
reketlere karşı muhal.if kalması, talebenin is
yanını mucib olunca Rıza Tevfik Darülfünun
dan çekilmeğe mecbur kalmış ve milli zafer
den sonra yurt dışına çıkarak adı «Yüzellilik
ler» listesine girmiştir. O sıralardaki yazıların
da hatalı politikasından pişman olduğunu sa
mimi surette itiraf etmiştir. 

«20 yıllık gurbet hayatından sonra 1943, 
yılında memlekete döndüğü zaman çok ihti
yarlamış bir halde idi. Bir müddet istirahat
tan sonra kıymet-li makaleler ve şiirler yaz
maktan geri kalmadı ve 1948 yılında «Yeni Sa
bah)> gazetesinde «Biraz da ben konuşayım!> 
başlığı altında hatıralarını neşretti. 

· Eserleri: Şiirlerin,i Ser_ab-ı Ömrüm (K1b
rıs, Lefkoşa, 1934, ikinci baskısı İstanbul 1949) 
adlı kitapta toplamıştır. Ayrıca Abdülhak Ha
mid ve Mülahazat-ı Felsefiyesi (1913) adlı ten
kid eseri ile, Felsefe ders'ıeri (1914) 
Mufassal Kamus-u Felsefe (1914) 
adlı eseri ve Rübaiyat-ı Ömer Hay
yam 1922, Hüseyin Daniş'le, be
raber) adlı bir tercümesi vardır. 

Muhtelif gazete ve mecmualarda 
çıkmış birçok edebi ve ilmi maka
leleri de mevcuttur. 

«Yedi - sekiz lisan bilen Riza 
Tevfik, mizacına uygun bulduğu 

Bektaşiliğe de intisab ederek nasib 
almış ve Baba olmuştur. Hece vez
niyle yazdığı koşma ve divanları 

birer şaheser olarak yıllarca dil~ 
lerde dolaştı. Hafiyelik yapmayan, 
paraya tapmayan, el, etek öpmeyen 
Riza Tevfik 30 Aralık 1949 Cuma 
günü saat 21.15 de vefat etmişdir.» 

Hilmi Yücebaşın «Filozof Riza 
Tevfik» adlı eserde topladığı baş

lıca makaleler, kita·bdaki sırasına 

göre şunlardır: 

" Prof. Hilmi Ziya Ülken, Filozof ve şaiı:-
Riza Tevfik; 

Dr. A. Adnan Adıvar. Feylesof; 
Ruhi Naci Sağdıç, Filozof Riza Tevfik; 
Refik Halid Karay, Riza Tevfik'in ilk na-

zırlığı (Minelbab ilel mihrab'dan); 
Refik Halid Karay, Riz2 Tevfik'in döt't 

yemeği; 

Mustafa Ragıb Esadlı, Filozof Riza Tevfik,; 
Mustafa Ragib Esadlı, Riza Tevfikin hi-

tabesi; 
·Refi ·Cevad Ulunay, Üstad Riza Tevfik; 
Refi Cevad Ulunay, İstemem eksik olsun; 
Refi Ccv,ad Ulunay, Üstadım seni unut-

madık. 

Fazıl Ahmed Aykaç, Riza Tevfikidüşüne
rek (manzum); 

Tevfik Nevzad Çağdaş, Riza Tevfik için 
(manzum) 

Orha.n · Seyfi Or-hon, Serabı Ömrüm (iki 
makale); 

Orhan Seyfi Orhon, Filozof Riia Tevfik; 
Halide Edib Adıvar, Serabı Ömrüm; 
Mustafa Ragıb Esadlı, Son şiiri; 

İsmail Habib Sevük, · Bektaşi nefesleri ve 
Riza Tevfik; 

Vahid Lütfi Salcı, Muhibb~n Gazeteci ve 
Riza Tevfik; 

Adnan Tahir, Riza Tevfikle 
başbaşa; 

Kandemir, Riza Tevfikle son 
görüşme;-

Halid Fahri Ozansoy, Riza Tev
fik ve Terlikçi. Salih Efendi; 

Ahmed Hamdi Tanyeli, Riza 
tevfikin ittihadcılarla kavgası; 

Refi Cevad Ul~ay, Feylesof 
hapishanede iken; 

M. Süleyman Çapanoğlu, Ça
panoğlu ve Riza Tevfik; · · 

İsmail Hakkı Baltacıoğlu, Riza 
Tevfik Baba; 

Muallim Vahyi Ölmez, Riza 
Tevfikin bir mersiyesi; 

Zehra Celasun, Aile hayatın
dan notlar; 

Halil Nihad Boztepe, Feylesof 
Ayanda (manzum); 

Halil Nihad Boztepe, Feyleso
fun istif ası (manzum); Orhan Seyfi Orhon, Feylesof 

hicivleri; R. T. Bölükbaşı karikatürde Fazıl Ahmed Aykaç, Riza Tev-
Hakkı Süha, Riza Tevfik; (Aydede, 1922) ·fik (manzum); 
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Filozof Riza Tevfikin hayatından şfön 

bir hatıra olan aşağıdaki satırları Refi Cevad 
Ulunay'ın bir yazısından alıyoruz. (Riza Tev
fik; mektubları, s. 26 - 68) : 

«Riza Tevfik'i Bektaşiliğe sevkeden lisan 
meselesinden başka biraz da dekorun tesiri 
olduğuna şüphe ~yoktur. Rumelide seyahatle
rinden birinde misafir olduğu bir bektaşi tek
kesini bana şöyle anlatmıştı: 

- Bir sabah pek erkendi. Tekkeye gel
dik. Taş kemerli kapıdan girdim. Tatlı bir rüz
gar koyu nefti servileri sallıyor, tekkenin av
lusunda çiğden ıslanan otlar güneşin ziyasile 
parliyor gibiydi. İç avluda geniş bir şadırva
nın orta havuzundan billur gibi sular akıyor
du. Etrafta kimseler yoktu. Şadırvanın yanın
daki bir tahta peykeye oturdum; etrafımda 

daldan dala sıçrayan kuşların cıvıltılarını din
liyerek bekledim; biraz sonra hücrelerden bi
rinin kapısı açıldı, kulağı menkftşlu, ,beyaz sa
kallı dinç bir ihtiyar çıktı. Yüzünde pek ya-· 
kın bir Cem aleminin mahmurluğu görülüyor
du. Yavaş yavaş şadırvana yaklaştı. Gümüş gi
bi akan suyu yüzüne kuvvetli kuvvetli çarpa
rak yıkandı. Boynuna attığı çevresile silinerek 
bana doğru geldi. 

- Hoş geldin imanım! dedi. 
«Muhatabıma baktım, etrafımdaki deko

ra b~ktım. Bir tablo seyrediyorum sandım. 
Bektaşiler nefeslerini çuğurla söylerler. 

Bu nefesler Bektaşi tekkelerinin duvarlarını 
aşarak halk arasına yayılmışlardır. 

«Nesimi'nin bütün saz şairleri tarafından 
okunan şu şiirine bakınız: 

Ben melıimet hırkasını deldim giydim eğnime, 
Ar-ü namus şişesini yere çaldım kmıe nei' 
Sofular haram demişler şol aşkın şarabına, 
Ben doldurur ben içerim gÜneh benim kime ne? 

Kah çıkanın gökyüzüne seyrederim filemi, 
Kah inerim yeryüzüne seyreder ilem beni, 
«Nesimt» ye sordular ki sen yarinden hoş musun? 
Hoş olayım. olmayayım o Yar benim khne nei' 

«Rıza Tevfik, yaptığı nefeslerle Nesimi'yi 
fersah fersah geçmiştir, diyebiliriz. İşte misali: 

Gel derviş, beri gel, yabana gitme, 
Her ne arıyorsan inan sendedir .. 
Nefsine beyhude eziyet etme, 
Kabeyse maksudun rahman sendedir ... 

Çöllerde dolaşıp seraba bakma, 
Allah Allah deyip semaya bakma, 

Talibi Hak isen kitaba bakma, 
Okumak bilirsen Kur'an sendedir 

İlminde bir kılı kırka yararsın, 
Etrafına bakıp kimi ararsın? 
~Gördüğüm rüyada sade sen varsın, 
Bu tehi kubbeyi kuran sendedir. 

Kılı kırk yarmaya irfandır deme, 
Ona yahşi, buna yamandır deme, 
Şuna gerçek, buna yalandır deme, 
Birinin aslı yok; yalan sendedir. 

Ayrı mana verme küfr ile dine, 
Varıp gelme şaşkın şekkü yakine, 
Arifsen agah ol sırrı mübine, 
Şerre mail isen şeytan sendedir.>> 

Riza Tev:fikin ölüm döşeğinde yazdığı son 
şµı-i, zevcesi Nazlı• Hanıma hitaben şu mısra
lar olmuşdur: 

Hiç ummayacak bir asabi derd-i seriın var . 
Nazlım, bugiin ayrılma yanımdan. kederim var! 
Ben bihaberim kendi sürekli elemimden, 
Gel nabzuna bak! Tut şu soğuk cansız elimden, 
IDç unmayacak bir asabi derd-i serim var 
Nazlım bugün ayrılma yanımdan ~ederim var 1 

BÖLÜKBAŞI (Zerrin) - Kadın heykel
traş, 1922 de İstanbulda doğdu, Mehmed İh
san Bey ile Nevzad Hanımın kızıdır ve Nazif 
Bölükbaşının zevcesidir. (B: Bölükbaşı, Nazif);· 
1948 de doğmuş Ahmed Nedim adında bir oğ
lu vardır. Bakırköy İlk Okulunda, Gedikpaşa 
Amerikan Mektebinde okumuş, Güzel Sanatlar 
Akademisinin heykeltraşi bölümünü bitirmiş, 
heykeltraş Prof. Belling ile çalışmışdır, ve 
sonra istanbulda özel bir atölye açmışdır; Ka
dın Sanatcılar Kolu kurucusu ve başkanı, Yük
sek Heykeltraşlar Derneği kurucusu ve idare 
heyeti azası, Güzel Sanatlar Federasyonu ku
rucusu ve idare heyeti azasıdır. Fransızca, in
gilizce bilir, seyahati çok sever, muhtelif Av
rupa memleketlerini dolaşmışdır. 1958 de 
Brüksel Sergisine iştirak etmiş, «Mücadele» 
adlı· eseri bu sergide derece almışdır. Alman
·ya ve Fransada dünya kadın sanatcılarının aç
dıkları sergilere katılmış «Dansöz» adlı hey
keli fransız gümüş madalyasını almışdır; ki 
ayni heykel 1961 de Parisde açılan diğer bir 
sergide bir Amerikalı koleksiyoncu tarafından 
satın alınmışdır. ··· 

Eserleri: Fualarlarda, İstanbul pavyonun
da muhtelif dekoratif eserler; Gülhaiıe Par-
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kında beş İstanbul Belediye Reisinin büstleri, 
muhtelif boylarda ve 3 metre büyüklükde Ata
türk maskı, Ankarada vekaletlerde muhtelif 
eserler. 
Bibl. : Kim Kimdir Antiklopedisi. 

BÖLÜKBAŞI KIZI HÜMA 
.,.... Onaltıncı asırda istanbulun 
güzelliği dillere destan olmllş 
aşif te nigarlarından; şair Azizi 
zamanının namlı güzel kadınları 
şanında yazdığı «Şehrengiz» de 
asıl adı Hüma olan Bölükbaşıkı
zını da şöyle medhediyor: 
Bölükbaşı kın biri nlgann 
HümAdır namı ol azra izarın 
Nola dlrsem ana kebki dilarıi 

Heviyl her hümı\dır zülüf giiya 
Olalıdan hüsn ile meşhiiri afak 

. Bölilk bölük gezer ardınca uşşak 

Şükrü Nail BAYRAKDAR 

BÖREK, BÖREKCİ - Es
ki ve yeni Türk mutfağında, do
layısı ile ve evleviyetle İstanbul 
mutfağında, hem aile sofrası ve 
ziyafet sofrası için, hem de çar
şıda satılmak üzere önemli bir 
yer alır. 

Eski İstanbulda çarşı böreğini ancak di~ 
yar gartbi beka.ı:- uşakları yerdi, en mütevazi 

sofrasında dahi çarşı böreği hoş gö
rülmez, evin kadınının tembelli
. ğine, kokarlığına verilirdi. 

Börek, davetlerde, düğün 

sofralarında bilhassa aranırdı; 

öyle ki halk ağzında: 

Baklava börek 
Ben orda gerek 

* Nerde börek 
Ben orda gerek 

1<'. 
Tarhana tarlar 
Boğazı yırtar 

Baklava börek 
Gel beni kurtar 

gibi tekerlemeler doğmuşdur. 

Büyük şehir İstanbulda çar
şı börekciliği, dükkan, fırın sfilıi- · 
bi yahud seyyar . esnaf, binlerce 
insan besleyip geçindiren önem
li bir iş sah.asıdır; İstanbulda 

Bölükbaşı kızı HümA 
(Resim: S. Bozcalı) 

Devamlı müşterisi diyar ga
ribi bekar uşakları olma.kla be
raber eskiden istanbulun çarşı 
börekcileri, böreklerine azami iti
nayı gösterirler, ve hakikaten ne
fis börekler yaparlar, kendileri
ne, fırın ve dükkanlarına büyük 
şöhretler sağlarlar idi: Hasan 
Paşa Hanı fırını, Beşiktaş Börek• 
ci Fırını, Karaköy Börekcisi, E• 
minönü Balıkpazarında Giridli 
Börekci gibi. HattA seyyar bö
rekciler bile en ala, misk gibi 

çarşı börekciliği, kadimden beri büyük şöhre
te sahibdir. 

Fırında, yahud evde maltız hatta mangal 
üstünde, bir kı~mı da tavada pişirilir, kızar

tıhr. 

Hazırlanış tarzına ve şekline göre isimler 
alır: Tepsi böreği, su böreei, puf böreği, boğ~ 
ça börek, muska böreği, sigara böreği; . içine 
konulan malzemeye göre isimler alır: sade bö
rek, kıymalı, ıspanaklı börek. 

Birinci Cihan Harbi sonuna kadar evlerde, 
ko:raaklarda böreğin yufkası da evde açılırdı, 

bu bakımdan börek, sofrada daha itinalı bir 
mevki sahibiydi, külfetli işdi, yufkanın ince
liği, aşcının veya ev kadınının hünerleri ara
sına girerdi. Zamanımızda ev mutfaklarından 
oklava ve hamur . tahtaları kalkmış, bütün ev 
börekleri çarşıdan alınan hazır yufkalardan 
yapılmaktadır (B.: Ekrem Yeğen hamur açma 
makinası). 

yağlarla hazırlanmış börekler satarlardı. Bil
hassa çarşı puf börekleri adeta birer türk mut
fağı harikası idi; zamanımızda ise, dürlü çe
şidi ile. çarşı böreklerinin çoğu ağır .. mahlut 
yağlarla yapılmakda, bir kaç müessese hariç, 

· geri kalanı deve hamurundan farksızdır, puf 
böreği ise tamamen kaybolmuşdur; hatta, aş
cılık ustası Ekrem Yeğenin evi müstesna, puf 
böreği evlerimizde dahi unutulmuşdur; büyük 
kayıpdır. 

Eski .esnaf nizamnamelerinde çarşı . börek, 
cileri hakkında, temiz yağ ve malzeme kulla
nılması dAima ehemmiyetle tenbih edilmişdir. 
Mesela, Dördüncü Sultan Mehıned zamanında 
·hicri 1091 (miladi 1680) yılında tanzim edilmiş 
esnaf nizamnamesinde börekciler hakkında şu 
hükümler vardır: 

«Börekciler koyun etinden kıyma kullana
caklardır, koyun kıymasına başka et karışdır
mayacaklardır. 
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«Kıymayı soğana boğmayacaklardır, soğan 

• karar olacakdır. 
<<Soğanı çok, eti az ve böreğin ekseri yeri 

boş oltnayacakdır. · 
<<Hamuru ala undan tutacaklardır. 
«İç yağı kullanılmayacakdır. 
«Bunlara riayet etmeyen börekcilerin 

hakkından gelinecekdir». 
Hicri 1115 (miladi 1703 - 1704) tarihli bir 

fermanda da şu hükümle rvardır: 
«Börekci fırınlarında, her ne cins olursa 

olsun asla ekmek pişirilemez; bu fırınlar niza
mı gereğince börek ve emsali şeylere (boğaça, 
çörek, halka) itina göstereceklerdir». 

Evliya Çelebi Dördüncü Sultan Murad za
manında yapılan büyük esnaf - ordu alayını 
tasvir ederken çörekci, börekci, gevrekci, ka
hici, kurabiyeci, simitci, kadayıfcı, şehriyeci, 

lokmacı, gözlemeci esnafını ayrı ayrı kaydedi- . 
yor ve bu arada börekciler için şunları yazıyor: 

<<Esnafı börekciyan - neferat 4000, dük
kan 200; pirlerinin kabri Kufededir, Selman 
perverdesidir». 

Sermed Muhtar Alus, İstanbulun asrımız 

. Bir seyyar börekcl tipi, 1955. 
(R.eslıı:ı : S. Bozcalı) 

başlarındaki börekci fırın ve dükkanları hak
kında şunları yazıyor: 

<<Börekci fırınları başlı başına bir alemdi; 
önü, kapısı, içi TanrınıIJ,. günü, sabahtan akşa
ma kadar insanla kaynar. 

«Dışarıdan 20 parayı uzatıp kuruboğaça
nın kıymalısını, peynirlisini, sadesini alan ala
na. Yine 20 parayı sunup kapı eşiğinde ala 
Göztepe suyunu diken dikene. Yalnız, su içişin 
kötü tarafı şu: Traşı bir parmak uzamış; fesi, 
mintanı, şalvarı kir pas içinde bir adam, avuç 
içi kadar, lime limeleşmiş siyah bir keçe par
çasını bardaktan bardağa daldırır; bir iki de
fa çevirir; guya gıcır gıcır yıkayıp temizledi, 
çeneye dayar. Çok kimse bundan pek tiksindi
ği için, cebinde içiçe geçme alüminyomdan ve
ya kağıttan portatü bardaklar taşır, yahud 
bardağı kendi yıkardı. 

«İçlerinin hali berbaddı: Mermeri kırık, 
çatlak masal~r; ayakları zambur zumbur is• 
kemleler, badanası alaca bulacalaşmış duvar• 
!ar. Üst katı da varsa o kata çıkan daracik 
merdivenin.· sağı solu, aşağısı gibi yukarı katın 
da her tarafı yağla mülemma ... 

«Sandalyalar mendille tutularak, 
üstlerine bilhassa evden getirilmiş, 

acele ile çıkıldı ise karşıki tütüncü 
acemden alınmış gazeteler yayılarak 
bir kenara ilişilir, dirsekleri masaya, 
sırtı sandalyanın arkalığına sürme
meğe g~yet dikkat edilirdi. 

<<Yukarıki kat; gerisi kafesle ay
rık, izbenin içi, köpek bağlansa dur
mıyacak kadar kapkaranlık ve kas, 
vet!iydi; muhadderatı. muhterem ey~ 
mahsus mahal. 

«Sultan Beyazıd yosmalarından, 

• g:zl;ev tavuklarından, kağıd kavafı 

kadınlardan tut; rütbeli ve mevkili 
hazeratm kerli ferli hanımefendileri, 
gelinleri, kızları hep oraya seğirtir

ler. Dediğim kibar tabaka, yazın say
fiyelerden inişte, kışın ufak tefek alı

mıya · Bcyoğluna gidişte, köşklerinde, 

yalılarında, konaklarında yemek ye
meden çıkanlar ... 

«Karın doyuracak başka yer 
yok; hadleri mi bir lokantaya gir~ 
mek? Velev ayrı kapısı, ayrı salonu, 
Rum ve Ermeni kadınından garsonu 
olsa bile yasak. Çünkü an'aneye, a-
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dabı umumiyeye aykırı. 

«Çörekçideki taamlardan birini ağzın1 

koymıyan, enstitütris yetiştirmesi tazeler, kız

larından örnek alarak kırkından sonta alafran
galaşan hatunlar, civardaki lokantalara uşağı 
salıp kağıdda piliç, salçalı bıldırcın, krem ka
ramel ,buzlu komposto gibi yemekler ısmar
lar; garson tepsinin üzerini peçete ile örtüp ye
tiştirirdi. 

«İzbedeki masa -bedavasına işgal edilmi
yeceği için aşağıdan da birkaç tabak hamur · 
işi getirtilir, kirli kukla çıraklara peşkeş çe
kilirdi. İster kendileri yesin, ister el çabuklu
ğile başka müşteriye sürüp parasını cebe atsın. 

«Hem alış verişci kadınların, hem de ki
bar hanımların uğrağı olduğu için dükkanla
rın üstü çapkın güruhu ile ve zendost beylerle 
dolar, ortalığın buram buram yağ rayihasına 
Gelle biraderlerin, Piyerin, Atkinson'un en 
nadide lavanta kokuları karışırdı. 

_ «Bu katların duvarları aşağı tabakanın 

parmaklarına, ellerine peşkirlik etmekle kal
mıyor. Her tarafında kursun kalemle. tebe
şirle, çakı: ucu ile yazılmış rakamlar ... 

«Kimi yerde de, Anadoludaki han duvar
ları gibi, yazıldığının yılını, ayını gününü, sa• 
atini taşıyan, uçarı takım yadigarı satırlar, 

beyitler: Vefasız yardan şikayetler; gaddar fe
lekten elmededler; sadık canandan hoşnudluk
lar». 

Zamanımızın namlı börekcilerinden Emin
önü Balıkpazarındaki Giridli, ki bilhassa ıspa
. naklı börekleri pek, pek leziz idi, son Emin
önü İstimlakinde kayboldu; Karaköy Börekcl
si Karaköy istimlakinde yok oldu; Hasan Pa
şa Fırını Bayazıd istimlakinde yıkıldı (B. Men
deres, Adnan); halen Mısır Çarşısı içinde iki 
dükkan vardır; bir meşhur börekci - tatlıcı 

Çenberlitaşda Osmanbey Hanı altındadır, bir 
. namlı börekci fırını Bağçe Kapusunda, bir fı
rın da Ankara Caddesinde, kısmen yıkılmış 

eski Tan Matbaası yanındadır. 
İstanbulun esnaf civanlarını manzumeler

le öven külhani kalender şairler börekci gü
zellerini de unutmamışlardır, aşağıdaki kıt'a 
Üsküdarlı Aşık Razinindir: 

Börekci güzeli açar yufkayı 
Hlliili gömlekle seyret o ay'ı 

Bakdığın görmesin ol iliceniib 
Na rgibi kızarır sahibi hiciib 
Sattığı kıymalı peynirli börek 
O şiihu gizlice saydetmek gerek 

BÖREKCİ ALİ SOKAĞI - Eminönü il
çesinin Kumkapu nahiyesinde Mimar Kema
leddin Mahallesindedir; Ordu Caddesi ile Ağa
çeşmesi Sokağı arasında uzanır, Subaşı Sokağı 

ile bir kavuşağı vardır. Bir araba rahat geçe
cek genişlikde, kabataş ve paket taşı döşeli, 

meyilli bir sokakdır. Koca Ragıb Paşa İlk O
kulunun bir yüzü bu sokağı görür. (Eylül 1961). 

Hakkı GÖKTtJ'RK 

BÖREKCİ BAYRAM SOKAÖI - Kasım
paşanın Kaptan Mahallesi sokaklarından; Ku
laksız Caddesi ile Kasımpaşa - Zincirlikuyu yo
lu arasında uzanır. Hacı Süleyman Sokağı ile 
bir kavuşağı vardır. Kulaksız Caddesi tarafın
dan gidildiğine göre bir araba geçebilecek ge
nişlikde ve kabataş döşeli olup yokuş aşağı 

iner, evvela sola, sonra sağa iki kavis çizer, 
merdivenli yol olur, sonra tekrar düzleşip Ka
c;ımpaş-a - Zincirlikuyu yoluna kavuşur. Üzerin
deki 2 - 4 katlı ahşab ve kagir evler en çok or
ta halli aile meskenleridir; ı inşaat malzeme
cisi, 1 bakkal ve 1 kalaycı dükkanı vardır, ka~ 
pu .numaraları 1 - 39 ve 2 - 70 dir. (Haziran 
1961). 

Hakkı GÖKT'ORK 

BÖREKCİ VELİ SOKAÖI - Şehremini
nin Ereğli Mahallesi sokaklarından, 1934 Be
lediye Şehir Rehberinin 10 numaralı paftası
na göre Millet Caddesi ile Denizabdal Camii 
Sokağı arasında uzanır; Yenibörekci Sokağı, 
Denizabdal Kireçhane Sokağı, Lalapaşa Soka
ğı ile kavşakları vardır. Millet Caddesi geniş
letilirken sokağın baş tarafı istimlak edilmiş
dfr, Denizabdal Kireçhane Sokağı kavuşağın
dan Lalaoasa Sokağı kavuşağına kadar Millet 
Caddesi tarafına bir park yapılmışdır. Millet 
Caddesine paralel olan bu sokağın başlangıcı 
yüksekde kalmışdır, burada. «Site Temizleme 
Evi» actı ile bir müessese ve bir eczahane var
dır, sokağa parkdan taş basamak! ımerdivenle 
çıkılır. Bu sokak üzerinde 1 berber, 1 kundu
racı, Ekspres Temizleme Evi, İbrahimçavuş 
mahalle muhtarlığı vardır. Lalapaşa Sokağı 

kavuşağından osnra iki araba geçebilecek ka
dar ~enişler. kabataş- döş~lidir. Kapu numara
ları 14 - 42 ve 25 - 41 dir, bu numaralara na
zııran istimlakde bu sokak üzerinde sağlı sollu 
37 ~ayri menkulün yıkıldığı anlaşılir (Eylül 
196ı). 

Jlqkt GÖKTtJ'RK 
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BRADSLEY (Mrs.) - Çağdaş Amerika
nın en çok abonesi olan «Trawell and Trade» 
seyyahat mecmuasının yazı ailesinden ünlü 
bir kadın gazeteci; 1950 yılı şubatında İstan
bula geldi; çok sevimli ve o tarihde hayli yaş
lıca olan Amerikalı muharrir, kendisini ziya
ret eden İstanbul gazetecilerine şu beyanatı 
verdi: «Türkiyede üç gün kalup dolaşacağım; 
İstanbul ve Ankarayı gördükden sonra Bursa, 
İzmir, Efes, Adana ve Tarsusda tetkiklerde bu
lunacağım. Yurdunuza iki gün evvel İstanbul
da ayak basdım ve bu memleketi hemen çok 
sevdiİn; sokaklarda gördüğüm insanl~rın yü
zünden anlıyorum ki Türkler, kuvvetlidir ve 
cesurdur. 

Marshall planı, 
Türkiyeyi Ameri
kaya bağlayan kuv
vetli bir bağdır. Bu 
planın tatbikatın• 

dan daha iyi netice 
almak için, halkın 

. İngilizce öğrenme
si lazım ... Türkiye
nin ehemmiyeti 
Amerikalılar için 

Mrs. Bradsley çok büyüktür. Zi-
(Resim : s. B.) ra Türkiye Batılı 

hür devletlerin mü
dafaası için hayati bir nokta ve orta doğunun 
emniyet anahtarıdır.» 
Bibi. : Yeni Sabah Gazetesi, 18 Şubat 1950. 

_ BRANMAN (İrving) - Arnavudköyü A
merikan Kız Koleji ingilizce ve hitabet profe
sörü; 1923 de New York'da doğdu; bu şehirde 
City College'i ve 1956 da Columbia Üniversi
tesini bitirdi; pedagoji doktorası · yapdı, 1946 -
1959 arasında New York City College'de hita
bet asistanlığı yapdı, 1959 da yukarda kayde
dilen vazife ile İstanbula geldi, bu satırların 
yazıldığı 1962 yılında ayni vazifede bulunu
yordu. 

Bebekde Arif Paşa korusunda 11/4 nu
marada oturur, evli (eşinin adı Elca) ve üç ço
cuk sahibidir (doğum sırası ile Megan 1954, 
Beth 1955, Amy 1956). Deniz sporlarını sever, 
halk danslarına meraklıdır; fransızca, alman• 
ca ve türkçe bilir, hayli memleket dolaşmış
dır, Avusturya, Danimarka, İngiltere, . Fransa, 
Yugoslavya, Bulgaristan, İsviçre ve İtalyaya 
gitmişdir. -
Bibi. : Kim Kimdir Ansiklopedisi. 

BRANZEAU - Adı Branzo okunur; İkin
ci Abdülhamid zamanında bir müddet Yalova 
Kaplıca ve Çiftliklerini kira ile tutup işletmiş 
olan bir fransız; hayatı hakkında başka bilgi 
edinilemedi. 

BRANZEAU (Madmazel) - İkinci Sultan 
Abdülhamid zamanında bir müddet Yalova 
Kaplıca ve Çiftliklerini kira ile tutub işletmiş 
yukarıda adı geçen fransızın kızı; müstesna gü
zelliği ve sihirkar cazibesi ile meşhurdu; Ya
lova Kaplıcaları civarındaki ormandi1 dolaşır 
iken . eşkiya tarafından dağa kaldırıldı; vak'a 

· İstanbulda ve bilhassa ecnebi mahfillerde fev-· 
kalade teessür uyandırdı, eşkiya şiddetle ta
kib edildi ve güzel kız kendisine ilişilmemiş 
olarak kurtarılıp babasına teslim olundu. 

BR.A.UER (Ludolph) - Ünlü alman heki
mi ve tıb bilgini, aşağıdaki hal tercemesini 
Türk Ansiklopedisinden • alıyoruz: «1865 de 
Hohenkaus (Thorn) da doğmuş, 1951 de Mü
nihde ölmüşdür. 1915 - 1934· te Hamburg'ta 
profesörlük etmişdir. Verem hastalığının teş
his ve tedavisinde başarılar göstermiş, fazla 
basınçla nefes alma veya basınç farkına daya
nan usul adını taşıyan metodla, gerekse kalbe 
yardım olarak göğsün ön cidarından bir kemik 
alma metodu ile göğüs cerrahisinde öncülük 
etmişdir». (Türk Ansiklopedisi, cilİ:1 VIII}. 

Dünya tıb aleminde büyük şöhreti olan 
bu alman bilgini 1949 mayısında İstanbulda 
Yıldız Sarayının Şale Köşkünde toplanan mil
letler arası Patoloji Kompare kongresine işti
rak etmiş, bu münasebetle istanbulun tanın• 
mış hekimlerinden Dr. Kemal Saracoğlu Cum
huriyet gazetesinde «İstanbula gelen büyük 
bir a'fim» serlevhası ile bir makale yazarak 
Prof. Brauer'i Türk efkarı umumiyesine ta
nıtmak istemişdir; aşağıdaki satırlar o maka
aleden alınmışdır (Bu makaalenin baş tar·afın

da Prof. Dr. Brauer'in tıbbi keşif ve metod
ları hakkındaki tafsilatı İstanbul Ansiklope-
disinin konusu dışında bulduk): · 

«Birinci Dünya Harbi esnasında Türkiye
ye gelmiş, bir sene kadar Filistinde çalışmış 
ve orada esir düşmüştür. Mareşal Çakmakla o 
zamandan kalma bir dostlukları vardır. Türk 
hekimlerini yakından tanımak ve sevmek fır• 
satını elde etmiş, memleketimizdeki Gülhane 
hastanesinin de fahri profesörlüğü kendisine 
tevcih ediİmişti. Bu profesörlük, onun için la
akal, Almanyada aldığı unvanlar kadar bir if-
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tihar vesilesi _olmuştur. Hatta Almanyanın bu 
kara günlerinde bu profesörlüğe dayanarak 
hoş bir protesto hadisesi de cereyan etmiştir. 
Mesele şudur: 

«Türk dostlarından biri kendisine bazı he
diyeler göndermiş. Bittabi ~lmanyada pek dar 
olan sigarayı da birlikte yollamayı ihmal et
memiş. Fakat Amerikan makamları ve Alman 
gümrükçüleri bunu musadere etmişler. Brauer 
derhal isyan etmış ve iki aded protesto kale
me almış: Biri Amerikan ve Alman makamla
rına, diğeri de Frankfurttaki Türk konsolos
hanesine ... Evvelkilere soruyor: Ben Türkiye
de fahri profesörüm. Oradaki .dostlarımın ba
na gönderdiği sigaraları ne hakla müsadere e
diyorsunuz? Bizim konsolostan istiyor: Ben 
. Türkiyede fahri profesörüm, hakkımı müda• 
faa ediniz! diyor. Amerikan ve Alman makam
ları protesyôya cevab vermiyorlar ama, Türk 
konsolosu, asil bir jestle, şahsına aid sigaralar
dan bir miktarını ona gönderiyor. 

«İkinci Cihan Harbi içinde zevcesiyle be
raber. İstanbtila gelmişti. O zaman Türk Tıb 
Cemiyetinde ve Üniversitede konferanslar ver
di. Bir gün bana dedi ki: 

«- Yaşım 78 ... Bir daha İstanbulu göre
bileceğimi sanmıyorum. İstanbulun güzel ca
milerini, eski eserlerini doya doya bana gös
teriniz.» 

«Meğer ki İstanbula tekrar gelmek ona 
nasibmiş. Fakat bu defaki gelişinde eski neşe
si yoktu. Vatanı harab ve mağlılb, kendisi çok 
sevdiği eşini kaybetmişti. Hem de kanaati odur 
ki eşi açlık _yüzünden ölmüştür. 

«Brauer'de sonsuz bir ilim aşkı ve araştı
rıcı ruhu vardır. Kulakları eskisi kadar duy
muyor. Fakat gözlük takarak mükemmel oku
yabiliyor. Buraya gelirken iki kitab almış, on
ları· okumuş ve hala okuyor. Bunlardan biri 
pratik şekilde Almanlara türkçe öğreten bir 
kitab, diğeri de gene bir Almanın yazdığı. 
«Türkün Yurdu» adlı bir eserdir. Bunları oku
yor. Türkiyeye gelmiş olmaktan pek bahtiyar, 
bana dedi ki: 

- Camileri göreceğim, hastanelerinizi de 
görmek isterim.>> Kendisine bunu vadettim. 
Patoloji Kompare kongresinde kufaklannın iyi 
işitmemesi ve oparlör tertibatının olmayışın
dan dolayı bir şeyler işitemediğine üzülüyor. 
Bizim için ne ibret alınacak bir haldir! 64 ya
şında · hala bir şeyler işitmek, öğrenmek isti
yor.» (Dr. K. Saracoğlu). 

Prof. Dr. Brauer 84 yaşında olarak İstan
bula son gelişinde Park Otel'de kalmışdı. 

BRAYER . (A.) - Ondokuzuncu yüzyılın 
ilk yansında İstanbul ve Türkler hakkında 
kıymetli bilgiler veren bir kitap yazmış olan 
fransız hekimi. A. Brayer İstanbul'a 1815 de 
gelerek, burada dokuz yıl yaşamıştır. Bu ara
da gerek şehrin topoğrafyası, gerek ise ahali
si hakkında araştırmalar yapan bu fransız he
kimi bir taraftan da Osmanlı topraklarında za
man zaman korkunç bir salgın halinde tahribat 
yapan veba hastalığı üzerinde çalışmıştır. Yaz
dığı iki ciltlik kitap şu başlık ile: Neuf annees 
iı. Constantinople, observations sur la topog
raphie de cette capitale, l'hygiene et les 
moeurs de ses habitants, l'islamisme et son 
influence. La peste, ses causes, ses varietes, sa 
marche et son traitement, la non contagion de 
cette maladie. (= İstanbul'da dokuz yıl, bu 
Başkendin topoğrafyası, ahalisinin hijyen ve 
adetleri, islamiyet ile tesirleri hakkında mü
şahedeler. Vebanın sebeb, çeşit ve arazı, teda
visi ve bu hastalığın sari olmadığı hakkında), 
Paris'de 1836 yılında basılmıştır. Birinci cil
din sonunda ayrıca metin dışı olarak bir İs
tanbul - Boğaziçi haritası bulunmaktadır. İkin
ci cildin sonunda ise, Brayer tarafından İs· 
tanbul'da tanınarak yine burada tedarik edi
len ve Fransaya götürülen, tenia'ya karşı has
saları olan Brayera adlı nebatın reslmleri var
dır. Brayer'e izafeten bu ilmi ad verilen bu 
bitki, aslında Habeşistandan getiriliyorğ~. 
Brayer büyük bir ihtimal ile 1822 : 1824 yıl
ları arasında bir süre için İstanbul'dan uzak
laşmıştır. Kitabından anlaşıldığına göre ilk 
defa olarak 17 kasım 1815 de İstanbul'a ayak 
basmış, 3 eylıll 1827 de de burasını terketmiş
tir. Bilhassa Ermeniler ile pek fazla teması ol
duğu anlaşılan Dr. Brayer'in kitabının bütün 
ikinci cildini dolduran veba hakkındaki görüş
lerinin doğruluk derecesini tayin etmemiz 
mümkün değildir. Ancak kitabının ilk cildin
de birinci bahis (s. 1 - 160) sadece İstanbul 
topoğrafyası hakkında olduğundan değerlidir. 

Bu cildin diğer bahislerinde de Türk örf ve 
adetleri hakkında da dikkat çekici müşahede
lere rastlanır. 

Yunan ayaklanmasının başladığı yıllarda 
ve hemen hemen bütün Batılı okur yazarların 
Tür_klere karşı kampanya açtıkları bir devir
de bu Fransız hekimin kitabının önsözünde 
ş-öyle bir cümleye rastlamak çok dikkate de· 



BREZİLYA - 3090-:-::- İSTAN8UL 

ğer: « ... Ben, Türk'ü genel olarak iyi, samimi, 
yardımsever, misafirperver, aşırı alayiş _ gibi 
sahte görünüşlerden de kaçınan, her ne ka
dar kendi dinine çok sıkı bağlı ise de başka 
inançlara karşı da hoşgörür, yalnız kendinden 
olanlara değil, fakat yabancılara karşı da 
hakşinas ve Avrupanın hiç bilmediği bir de
recede, kendi vücudu ve çevresi hususunda 
temizliğe itinalı bir insan olarak tanıtıyorum.» 

Türkiye'de, daha doğrusu İstanbul'da do
kuz yıHık tecrübesi sonunda veba'nın sari . ol
madığını ve zannedildiği derecede tehlike teş
kil etmediğini iddia eden Brayer, kitabının İs
tanbul şehri ile ahalisinin örf ve adetleri hak
kındaki ilk kısmını, bu tıbbi hipotezine çerçe
ve gayesiyle tertip etmiştir. 

Semavi EYİCE 

BREZİLYA İMPARATORU İSTANBUL
DA - (B.: Pedro, Don). 

BRİÇKA - Aslı rusca «briska», tek atlı 
hafif araba qı. Kazım, Büyük Türk 1=,ugatı). 

Dört tekerlekli araba olarak da belirtmek, va 

iki at koşulan briçkaların bulunduğunu söy
lemek de lazımdır; bilhassa XIX. asırda İs
tanbul sayfiyelerinde, mesela Boğaziçinde Bü
yükdere ve Sarıyer ile Beykozda, Rumeli de
mir yolu boyunda, Bakırköy ve Yeşilköyde, 
Anadolu demir yolu ,boyunda Erenköyü, Göz
tepe, Kızıltoprak, Bostancı, Maltepe, Kartal, 
Yakacık, Pendikde ve Ü sküdarda çok kulla
nılmış, bazı semtlerde, sayılan gitdikçe azal
mak üzer~ hala da kullanılmakdadır; halk ağ
zında bunlara «çekçek araba» da denilir ki 
briçka'dan daha şirin bir isimdir. (B.: Araba). 

BRİK - Aslı ingilizce «·brig», iki direkli 
bir yelkenli gemi tipi; XVIII. ve bilhassa XIX. 
asırda Karadeniz, Marmara ve Akdeniz liman 
ve iskelelerinden İstanbul çarşı ve pazarlarını 
besleyen çeşidli mal ve erzakı getirmiş, ve b'u 
arada yolcu da taşımış yelkenli gemilerin pek 
çoğunu bu brik tipi tekneler teşkil etmişdir; 
hatta buharlı gemilerin çoğalmasından sonra 
dahi iş bularak gidip gelmişler; liman ortasın
da demir atarak ve şamandıralara bağlanarak, 

Geren asır sonunda İstanbul limanında bir brik 
(Münif Fehhn'in bir kompozisyonu) 
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Sirkeci, Galata, Tophane, Salıpazarı ve Hali
cin iki yakasında başdan denize salıp kıçdan 
sahile palamar atarak sıra sıra dizilmişler; ka~ 
ra, beyaz, yeşil, kırmızı, sarı rengarenk tekne
leri ile İstanbul sularının süsü, ve deniz man
zarası· ressamlarının da daima ilgilendiği bir 
resim konusu olmuşlardır; hele yağmurlardan 
sonra durdukları yerde kurutmak üzere aç
dıkları, kiminin kirden açık kül rengi olmuş, 
kiminin de beyaz yelkenleri, yerler donma
dıkça hepsi bila istisna yalın ayaklı ve türlü 
pitorenk . kılıklı gemicileri ile bir sanatkar 
önündeki kağıtları ve tuvalleri hakikaten pek 
cazib doldurmuşlardır. Erikler deniz motor
ları yayıldıkdan sonradır ki, sadece sür'atın 
doğurduğu rekabet yüzünden birer motor tak
maya mecbur olmuş, ve yenileri de motorun 
icab ettirdiği t~dillere 
göre inşa edilmiş, 

brik tipi gemiler de
niz yüzünden çekilme
ğe başlamışdır. 

BRİNDEZİ - On
dokuzuncu asır orta
larında İstanbulda 
bulunmuş, o devrin 
İstanbul ve Türk kı
yafetleri üzerine pek 
güzel resimler yap
mış ve bu resimler .al· 
bomlar halinde basıl-

. mış. İtalyan asıllı bir 
ressam; ki resimleri
nin çoğu bu ansiklo
pedide neşredilmiş o
lacakdır. Sanatkarın 

hayatı hakkında bilgi 
!:!dinilemedi. 
BRİSTOL (Amiral 

Mark L.) - 1919 dan 
1926 ya kadar olan 
buhranlı senelerde 8 
yıl Türkiye'de bulu
nan Amiral Mark L. 
Bristol, birçok Türk
ler tarafından tanın

mış ve sevilmiştir. 

tesi günü yapılan bir türende, Amerikan Has
tahanesinin ismi «Amiral Bristol Hastahane-, 
si» şeklinde resmen değiştirilmiştir. 

Amiral Br!stol, Camden ~ New Jersey -
de doğup büyümüş ve 1887 yılında Birleşik -
Amerika Deniz Akademisinden mezun olmuş
tur. Beynelmilel münasebetlerle alakadar olan 
Amiral, Asya'da ve Avrupa'da birçok vazife
lerde bulunmuştur. 

Topçulukta ihtisas yapan Amiral, bir za
manlar Amerikan·donanmasının topçuluk su
baylığına tayin edilmişti. Amiral, deniz hava
cılığının belli başlı önderlerinden biri idi. 
Hcivacılık Bürosu ilk olarak kurulduğu vakit, 
deniz havacılığının· başına getirilmişti. Amiral 
Bristol, ilk uçağı havalandıran bir gemiye ku
manda etmiştir. . _ 

Türkiye Cumhuri
yetinin bu büyük dos• 
tunu şereflendirmek 

için 17 Kasım cumar-
Brindezl'nln eski Osmanlı Kıyafetleri Albümünden : Ocak soytarllerl, Bektaşi Babası 

( S. Bozcalı eli ile) 
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İlk dünya sa
vaşının sonunda, 
1919 da Avrupa'da 
bir zırhlı teşekkü

lün komutanlığın

dan Birleşik - Ame
rika Fevkalade Ko
miseri olarak Tür
kiye'ye gelmiş ve 
8 sene vazife gör
müştür. Bilahare 
deruhte ettiği As
ya filosu Başkomu

Amiral Brlatol 
tanlığı, son vazife- (Resim: s. Bozcalı) 
sini teşkil etmiş- . 
tir. Bu vazifeden ayrıldıktan sonra Birleşik -
Amerika Bahriye N ezareti~in Genel Encüme
ni azası olarak Vaşington'a gitmiş ve çekilm~ 
yılını teşkil eden 1932 ye kadar bu vazifede 
bulunmuştur. 1939 yılının mayıs ayında Ame
rikan Hastahanesinin açılış töreninde hazır 
bulunmak üzere Türkiye'ye hareket etmeğe 
hazirlandığı bir· sJrada, Vaşington'daki ika~ 
metgahında gözlerini hayata kapamıştır (Tu
ring Klub Belleteni). 

Amiral Bristol Hastahanesi - Eski 
adı ile Amerikan Hastahanesi; Birleşik 
Cumhuriyetler Devletinin bir dostluk gösteri
si olarak bu ismi Türk dostu diplomatın adı
na nisbet edilmişdir. İstanbulun en büyük 
sıhhi müesseselerinden biri olan bu hastahane
nin tarihçesi ve hali hazırdaki durumu hak
kında maalesef bilgi edi:ı:ıilemedi (1962). 

BRİSTOL OTELİ - Beyoğlunda Tepeba
şında Meşrutiyet Caddesindedir; sahibi, mes
lek . hayatı altmış yılı aşmış bulunan otelci 
Ömer Lütfi Bengü'dür. Bir rivayete güre bi
na evvelce Avusturya. Sefareti mülkiyetinde 
iken bilahare binanın arka tarafına, rastlayan 
İstiklal Caddesinde · Surp Yerortutyun erme
ni katolik kilisesinin vakfına intikal etmiş, da
ha sonra birkaç el · değiştirerek iş adamların
dan Samsunlu Cemal Numanoğlu adında bir _ 
zatın mah olmuşdur; bundan da şimdiki sahi
bi Bay Ömer Lütfi Bengü 1937 senesinde sa
tın almışdır. 

Otel altı katlı olup, her katda onar · oda
dan 60 odalı ve İstanbulun ilk asansörlü bina
larından biridir. Altı katda mükellef bir şekil
de tefriş edilmiş piyanolu üç salon, ve ayrı
ca birinci sınıf güzel bir lokantası vardır. 

Odalar tek ve çift yataklı · ve telefoiıludur; 
1962 senesinde odaların bir gecelik ucretleri 
şöyle idi: 

Tek yataklı banyolu 17 Jira: 
· Tek yataklı banyosuz 15 lira 
Çift yataklı banyolu 30 lira 
Çift yataklı banyosuz 21 lira 
Otel kaloriferle ısıtılmışdır; kışın yukar• 

daki fiatlara kalorifer ücreti de zam edilir; ya
tak başına tek yataklardan 7, çift yataklardan 
6 + 6 = 12 lira alınır. 

Otelin 1 idare müdürü ve 18 müstahde
mi vardır. 1962 de ·1dare müdürü İstanbul do
ğumlu İtalyan Rupçiç Forttınato altı dil bilir; 
müstahdemler arasında da fransızca; İngilizce, 
almanca, italyanca ve rumca gibi bir kaç dil 
bilenler vardır. Otelin misafirleri, yerli ye ya. 
bancı umumiyetle ki~ar tabaka mensubları
dır; ve pek çok tanınmış kimseier bli Bristol 
Otelinde misafir kalmışlardır. Büyük şehrin 
mazisi olan temiz ve konforlu otellerinden bi
ridir; · Ömer Lütfi Bengü otelciler · cemiyeti 
tarafından takdirname ile taltif. edilmişdir; 
otelin alt kat _salonunda asılı olan bu takdir
namenin metni şudur: 

«İstanbul Otelciler Cemiyeti kurucu ve 
ilk idare kurulu üyelerinden ve meslek haya
tında 63 cü seneyi idrak etmiş olan Bristoi 
Oteli sahibi s·ayın Ömer Lütfi Bengü'ye mes- . 
Jeki altmış üç yılltk mesaisindne dolayı Cemi
yetin şükranlarını sunmaya ve cemiyetin üye
lerine örnek bir meslekdaş olarak hatırlanma
sına ve bu takdirnamenin heyeti umumiye 
huzurunda kendisine tevdiine idare heyetinin 
13-1-1961 tarihli oturumunda oy birliği ile 
karar verildi». 

Hakkı · GÖKTORK 
BRİTANNİC TRANSATLANTİĞİ - İn

giliz Cunard büyük-gemiler işletme şirke'tinin 
büyük ve dünyaca tamnınış vapurlarından 
38;000 tcmluk bir transsatlantikdir; İstanbula 
20 Şubat 1950 ve yine 20 Şubat 1960 tarihle-· 
rinde, on yıl ara ile iki defa gelriıişdir. 

:Bu meşhur geminin İstanbul ziyaretleri 
üzerine aşağıdaki notları Cumhuriyet gazete
sind~n alıyoruz: 

«2f. Şubat 1950 --'- İngiliz bandıralı 38 
bin tonluk Britannic transatlantiği, dün sabah 
saat 7 sularında 507 · turisti hamilen · umanı
rnıza geldi. 

«İkinci Cihan Harbinden sonra. İl~inci tu
rist kafilesini getiren Britannic, İstanbulun 
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meşhur sabah sisi içine daldı ve Samatya· açık
larında demirledi. Sonra, sisin biraz • açılma
sile, demirini aldı ve Haydarpaşa açıklarına 

demirledi. 
Geminin kaptanı, Britannic'in büyüklü

ğünü ileri sürerek Yolcu . Salonuna yanaşama
dı. Bu suretle turistlerin, . gemiden çı;kışları ve 
gemiye dönüşleri oldukça güç oldti. Gemiyi 
limanımıza ~etiren acenta, Denizyollarının 
küçük bir vapurunu kiralamıştı. Bu: vapur da 
ancak saatte bir sefer yapabiliyordu. Bu yüz- · 
den turistler saatlerce bekliyor ve şikayet edi
yordu. Bunun dışında turistleri karşılamak, · 
gezdirmek için hazırlanan program gayet iyi 
idi. Gümrük muhafaza teşkilatı mensubları ve 
polis teşkilatı da turistlere azami kanuni ko
laylığı gösterdiler. 

«Turistleri gezdiren tercümarilar ve bun
lara yardım eden genç Üniversitelilerden sey
yah kafilesi sitayişle bahsettiler; bilhassa Ünis 
versitelilerin iyi . hareketlerini anlatdılar. 

«Britannic transatlantiği ile şehrimize 
gelen turistler arasında şu meşhur _ zevat · 
vardı: 

Dünyanın nylon ve plastik maddeler kra
lı, milyarder Du Pont de N emours ve karısi, 
muhtelif zamanlarda memleketimize gelerek 
bir çok Türk dostu kazanan emekli albay V. 

Furlong, senatör Mr. Bingham, Cenubi Kali• 
forniya Kadınlar Birliği eski başkanı ve Ka
hire Üniversitesinin ·ilk kadın profesörü Dr. 
Mary S. Crawford, çocuk felci hastaneleri he-.· 
kimlerinden G. Boardman ve daha bir çok 
zenginler, emlak sahibleri, doktorlar v.s.. , 

«Britannic transatlantiği ocak. ayının 

28 inde New-York limanından hareket etmiş, 
fakat makinelerde çıkan . bir arıza gemiyi iki 
gün limanda alakoymuş. Bundan sonra Atlan
tiği geçiş bir gala haftasile SQna. ermiş.. Ma
deira adasından sonra Kazablankada da . iki 

, gün geçirilmiş; Cezayir ve Malta, dünyanın 

en yeni cumhuriyetinin merkezi Tel-Aviv ,zi
yaret edilmiş, buradan haçlıların geçid ,yeri ._ 
olan Rodosa, nihayet Batı ve Doğunun ·birleş
tiği, tarihi eserlerin ve abidelerin · • süslediği 
güzel İstanbula gelinmiş. Bu sabah .7 -de bura: 
dan hareket edecek olan gemi, Atina, ·İsken
deriye, Palermo, Napoli, Cenova, Barselona, 
Palma, Cebelitank ve Lizbon · şehirlerini zi• • 

_ yaret edecek, nihayet bu ·uzun seyaha( mar
tın altısında Şerburg ve Southampton 1imanla- _ 
rında sona erecektir. 

«54 gün sürecek olan seyahatin 'bu • lüks_ 
gemide yol ve yemk masrafı, turistlere kaça 
mai olduğunu gösteren gemiden aldığımız :taf 
rife şudur: Salonlu, banyolu ve iki yataklı 

1 Britannic Transatlantiği 
(Resim : Behcet Cantok) · .. ~ . 
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bir lüks kamara da 4500 dolar; (Resmi rayiç
le: 11200 lira). Aynı evsafta tek kişilik bir ka
mara ise 4000 dolardır. Biraz daha ucuz ka
maralara gelince yine iki kişilil~, duşu ve tu
valeti olan bir kamara 1500 dolardır. (Resmi 
rayiçle: 3200 lira). Kamaraları gördük. Ol
dukça konforlu ve rahatdır. 

«Seyyahlar şehri dolaştıktan sonra, eğ

lence yerlerinin azlığından şikayet ettiler. 
Taksim Gazinosuna veya Park Otele· gitmek, 
oralardaki Avrupa havasının renkleri_ni gör
mekten ziyade mahalli renklerin süslediği 

yerleri ziyaret etmek istiyorlar. Tertib edilen 
programda ise tavsiye edilen yerler hep bu 
gibi moderµ gazinolardı. 

«Britannic ile meşhur British Gaumont 
film şirketinin operatörleri de gelmişti. Ken
dileri bütün gün şehrin filmini çektiler. 

«İşte dünkü seyyah kafilesi böyle geldi 
ve kısa bir tevakkuftan sonra bu sabah şeh
rimizi böyle terkedecekler. Bund~n sonra ge
lecek seyyah gemilerinin şehrimizde en aşa
ğı iki gün kalmalarını temin etmeliyiz; aksi 
halde turizm hareketinin bir neticesi olan, 
memlekete_ ecnebi para celbi işi yürümez. Bu
nun misalini dün gördük. Turistler sabah 
Türk parasına çevirecekleri paranın büyük 
bir kısmını akşam· tekrar dolara çevirdiler. 

«Bundan başka, turist gemilerinin İstan
bul dışında kalan turistik bölgeleri ziyaretle
ri temin edilmelidir; nitekim İtalya, Mısır, 
Fransa böyle yapmaktadırlar. (Fethi Pirinççi
oğlu, Cumhuriyet Gazetesi)»; 

«21 Şubat 1960 - İngiliz bandıralı Bri
tannic trasatlantiği dün 492 Amerikalı turist_ 
ile limanımıza gelmiştir. 

«İngiliz gemisinin boyu uzun olduğu için 
Büyükdere önlerine kadar giderek dönmek 
mecburiyı~tinde kalmıştır. 

«Geçen ekim ayı içinde'limanımıza gelen 
ve Bcığazdaki havai hattı koparan İngiliz ban
dıralı Carönia transatlantiğinin süvarisi F. J. 
Storey bu sefer Britannic.'e 'verilmiş ve F. J. · 
Storey tel koparma hadisesinden sonra ilk de- -
fa olarak fakat µu sefer başka bir gemi ile 
limanımıza gelmiştir. 

«Süvari F: J. Storey; Britannic transat
lantiğini Boğazın iki yakası arasında çekilmiş 
bulunan kılavuz telinin altından gayet ihti
yatlı geçirmiş ve · gemi tel altında Meta du
rur gibi gaye! yavaş olarak seyretmiştir. 

_«492- Amerikalı turist, gemiye gönderi
len muvakkat postahaneden aile ve arkadaş

larına 385 kartpostal ve 240 tane de mektup 
göndermişlerdir. 

Yeşilköy -açıklarında Amerikalıları kar
şıhyan İstanbul Turizm Müdürü Vedat Türk
kan'ın başkanlığındaki bir ekip, İstanbul ve 
Türkiye hakkında basılan iki bine yakın İngi
lizce broşürü turistlere dağıtmıştır. Yarın sa
bah limanımızdan .ayrıfac~k olan İngiliz gemi
sindeki turistler _ dün akşama kadar kambiyo 
gişesine 5220 dolar bırakmışlardır. (Vedat 
Etensel, Cumhuriyet Gazetesi)». 

21 Şubat 1960 tarihli Hürriyet gazetesin
de ise geminin bir resmi altında şu satırlar 

yazılıdır: «Bir sineması, iki yüzme havuzu, 
üç asansörü, çeşitli eğlence salonları, bir de 
bağçesi bulunan Britannic transatlantiği dün 
limanımıza 480 Amerikalı ve Kanadalı turist 
getirmişdir». 

BRUNE (Guillaume-Marie-Anne) - Fran
sız generali ve Cumhuriyet idaresinin Osman
lı devleti nezdindeki elçisi. Bir avukatın oğ
lu olarak 1763 de Brive-la-Gaillarde'da doğan 
Brune, Fransız ihtilalinde yenilik taraftarla
rı safında yer almış, bilhassa Danton'un ya
kın dostu olarak tanınmıştır. 1793'den itiba
ren askerliğe geçerek kısa zamanda general
liğe yükselmiş, Hollanda'da Arcole savaşın

da (1798) muvaffakiyet kazanmış, kral taraf -
tarlarına kar~ı Vendee'de (1800) ve İtalya'da 
Mincio geçidinde (1800) muvaffakiyetler ka
zanmıştır. General Brune, parlak ve kabili
yetli bir kumandan -olarak tanındığı btı sıra
larda elçi olarak İstanbul'a gönderilmiştir. 
Bir süredenheri ve bu arada Napolyonun Mı
sır seferinin tabii bir· sonucu olarak Fran
sız-Türk siyasi münasebetleri buhran geçir
mekte olduğundan, Fransız hükftmeti yeni
den bu münasebetleri kurmak üzere kuvvet
li bir. elçilik heyetinin İstanbul'a gönderilme
sini uygun _bulmuş ve bu görev için · Brune'ü 
seçmiştir. 'General Brune çok kalabalık bir 
heyetin ba§lnda · olarak 29 Kasım 1802 de 
Toulon limanından -dört gemiden ibaret bir 

·· filo ile hareket etmiş ve 6 Ocak 1803 de İs
tanbul'a varmıştır. Brune'ün bu mevkide kal~ 
ması pek kısa siirmüş, 11 Aralık 1804 de ge
ri dönmek üzere İstanbul'dan ayrılmıştır. Bu 
elçilik hakkında etraflı bir araştırma yayın

lanmıştır (bk. P. Coque!le, L'ambassada du 
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marechal Brune a Constantinople, «Revue d' 
histoire diplomatique» c. 18.1904, s. 53-73). Ya
nında karısı, Osmanlı devletinin muhtelü şe

hirlerine yeniden tayin edilen konsoloslar ve 
aileleri gayet kalabalık ve hemen hemen hep
si askerlerden ibaret elçilik mensupları ara
sında sefaret tercümanlığı stajyeri olarak 
Jouannin'in de adına rastlanır ki, bu şahıs 

sonraları hayli tanınmış bir Osmanlı devleti 
tarihi yazmış_tır (bk. Jouannin). GeneNl 
Brune, İstanbul'a vardığında derhal Türkiye
nin Karadeniz kıyılarının incelenmesini iste
miş ve bunun için Jeune Tropez gemisi ile 
Trabzon konsolosluğuna tayin edilen Dupre' -
yi ve Jouannin'i göndermiştir. Jouannin dö
nüşünde etraflı bir rapor vermiştir (bk. H. 
Cordier, Un interprete du General Brune, Fa
ris 1911). General Brune 1804 Temmuzunda 
Babıaliye Fransa idaresinin İmparator olarak 
Napolyon tarafından ele alındığını bildirmiş 
fakat bu nota, Osmanlı devleti tarafından res
men kabul edilmemiştir. Anc;ak Austerlitz za
ferinden ·sonra 1805 de Babıali N apolyonu 
hükılmdar olarak kabul ederek Halet Efendi
yi Paris'e elçi göndermiştir. İstanbul'da bü
yük karışılıkların baş gösterdiği bir sırada 

Brune buradan ayrılmış· ve bir müddet daha 
açık kalan bu mevkie, başka bir general, Ho
race Sebastiani tayin edilerek, 10 Ağustos 
1806 da görevine başlamı~tır. _ 

General Brune, N apolyon idar~inin baş
laması ile Mareşal'liğe yükselmiş, İmparator
luk devrinde 1807 de Kuzey Almanya'daki 
Hansa şe_hir !erinin idaresini·· üzerine almıştır. 
Napolyonun Elbe adasından dönüşünde GU
ney Fransa'da kumandan olarak kendisine 
görev verilmiş ise de Waterloo savaşından pek 
az sonra, A vignon şehrinde, ayaklanan kral 
taraftarı ahali tarafından öldürülmüştür-. 
1841 de burada bir heykeli dikilmiştir. 

Semavi EYİCE 
BUCAKBAĞI BOSTANLARI- Yedikıı~ 

le Hisarı, surların Hisardan Marmara kıyısı· 
na kadar uzanan kısmı, sahilde Mermer Kule 
ve sahil bc;yu arasında kalan geniş üçgeni ta
mamen doldurmuş bostanlardı; ilk demiryolu· 
istanbula bu bostanların içinden geçirilerek 
girmişdi; zamanımızda Bucakbağı denilen o 
semtde tek bostan kalmamışdır; bu bostanlar 
arasında ayni adı taşıyan bir .de mescid vardı 
(B. : Bucakbağı Mescidi}. 

Ekrem Hakkı Ayverdi tarafından ne§Te-

dilmiş 1883. tarihli bir İstanbul haritasında 
Bucakbağı Bostanları 7 parça büyük bostan 
olarak tesbit edilmiş, bunlardan biri yerine, 
altısı da sahiblerine nisbetle isimlendirilıniş-

. dir ,ki şunlardır: Mermer Kule Bostanı, Tipo 
Bostanı, Hacı Halil ve Hacı Hüseyin Ağalar 
Bostanı, Manolakinin Bostanı, Hacı Vasiloğ

lu Yuvan (Hacı Halil) Bostanı, Hacı Halil oğ
lu Ramiz Ağa Bostanı, . Tavukcu Yuvanoğlu 
Andon Bostanı. 

BUCAKBAĞI MESCİDİ- Yedikulede Bu
cakbağı denilen eski bostanlann civarında 

idi; Hadikatül Cevami: «Bucakbağı Mescidi
nin baniyesi Rukiye Hatundur, merkadi ma
lum değildir, mahallesi vardır» diyor. 

Rumeli d~miryolunun döşenmesinden 
sonra, büyük atölyeler Yedikulede bu Bucak
bağı Mahallesinde kurulmuş, mülki taksimat
da da bu mahallenin adı kaldırılarak Yedl Ku
le Hisarı, atölyeler, istasyon ve civarı gayet 
büyük bir İmrahor MahaHesinin sınırı içinde 
toplanmışdır. Zamanımızda bir Bucakbağı 
Mescidi yokdur; yalnız o civarda Yedikule İs
tasyon Yolu üzerinde, Hisar tarafından gel.in· 
diğine göre sağ kolda, içine kulubemsi bir bi
ria kondurulmu§-bir bağçcnin yola doğru çı1 
k·ııtı yapan köşesinde bir ı;ninare kaidesi tes~ 
bit edilmişdir. Bucak~ağı Mescidinin yeri bu 
bağçe olduğunu , kuvvetle tahmin ediyoruz 
(1962 nisan). 

Hakkı GÖKTÜRK 
BUCAKBAĞI S()KAĞI - Samatyanın 

İmrahor Mahallesi yoUarından; . Yedikule Ka
le duvarının yanındadır; Kule -Meydanı ve 
Kıyak Hasan Çıkmazı· ile demiryoliı arasında 
uzanır (1934 B.Ş. Rehberinin 11 numaralı 

paftası). Kule Meydanı tarafından gelindiğine 
göre, sağ kenarı kale duvarıdır, hisar önün
de ikişer katlı ve çin_ko kaplı iki ahşab ev ile 
arsa vardır; sol kenarında ise ikişer katlı, te
mel kısımları kabataş beş ahşab ev ·sıralan
mışdır; bir de bir katlı kagir bir bina görü
lür. Bir araba geçecek geıiişlikde ve paket ta
şı dö~elidir. Evler geçildikden sonra genişler 
ve büyük burç dibinden sağa kıvrılır; sağda 
burcun yanında yarı kağir yarı ahşab bir halı 
yıkama fabrikası vardır; bu fabrika geçilin
ce sokak bir çatal ağız ile ikiye ayrılır, sağ
dctki bir toprak yoldur, üzerinde kağir - ahşab 
evceğizler görülür, soldaki kısım· paket taşı 
döşeli olarak demir yolu köprüsüne kavuşur; 
kapu numaraları 1-13 ve 2-26/4 dir. Yedi Ku-
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le Zindanıııa bu sokakdan_ girilil'.; sokalc lev
hasında .«Yedikule Bucakbağı Sokağı» yazılı
dır. (Aralık 1961). 

Hakkı GÖKTORK 

BUĞDAY - Büyük şehri besleyen gıda 
maddelerinin en başında geldiği h~lde, halkın 
günlük hayatında, asli şekli ile, «buğday» ola
rak kiler ve mutfaklarımızdan çekilmişdir; 

şehrin günlük haya_tın4a ya «bulgur», yahud 
«un» olarak kullanılır; «keşkeklik» buğday da 
her aranılan yerde bulunmaz, keşkek'in unu
tuluşu da hazin kayıplarımızdandır; istanl)u
lun günlük hayatında 0tek aranılan - buğday, 

aş-O.relik buğdaydır. 

Eskiden, Tanzimatdan evvel, ep. müteva
zı · bir İstanbul evinde dahi. bir kiler, ve bu. 
kilerde . bir. buğday anbarcığı · bulunurdu; .. ve 
mahalleler- arasında değirmenler v:ardı, . h~lk 
buğdayını övütür,. ekmeğini yoğurgr, fırınlar~ 
da pişirtip yerdi. Çarşı ekmeği de istanbulda 
Tanzimatdan sonra taammüm etmişdir; İstan
bul fırınları halkın kendi yoğurup, getircliği 

etmeği pişiri,rdi $arayların, büyük konakla
rıq da hususi fırınlan vardı, 

Buğdan Eminliği - Eski . teşkilatda İs
tanbulun erzak işlerinin tanzimi arasında 
yalnız Buğdan ile meşgul olan zat; Evliya Çe
lebi katibleri ve sair adamları ile her an buğ
day: eminliğinde çalışanların 300 nefer oldu
ğunu söylüyor; İstanbulun miriye aid buğday 
anbarının Bağçekapusu dışında, deniz kena
rında olduğunu kaydediyor; ve Galatada Ktır
şunlu Mahzeninin de buğday ambarı olarak 
kullanıldığını söylüyor; İstanbulun günlük · ilı
tiyacı buğdayın Kesendire, Kolon, Beştepe ve 
Dobrucadan geldiğini, eiı: makbul; «deve dişi 
buğdaylar» olduğunu; ve hergün ihtiyaca ·gö
re tanzim edilmiş ,bir defterle buğday dağıtıl
dığını ilave ~diyor. 

· . Buğday çalkalayıcılar - · Evliya Çelebi
de rastladığımız bir sınıf. İstanbul esnafıdır. 
Büyük muharrir şu şirin satırları yazıyor: 

· - «Dükkanları ekmek fıniıları ve değir
menlerdir; cümle 3000 nefes kadardır, bunlar 
da Mısır f ellahlarıdır; bu taüeler öylece tah
sili marifet etmişlerdir ki bir kalburda buğ
day, arpa, mercimek, bakla, pirine, ciarı gibi 
şeyler karışdırılmiş olsa· hünerleri ile . bunla
rı birer- birer ayırd ederler. Bunların sefer~ 
!erde ordudaki ·hizmeti has ahırda ve gayri 
yerdeki atların yemlerini çalıkayup pik eyle-

mekdir, ordu alaylarında pür silah geçerler 
ve k~lburlar ile buğday ve arpa çalkalarlar». 

Buğday navluncular esnafı - Evliya 
Çelebi'nin onycdinci asır ortalarında zik
rettiği bu esnafa biz, zamanımıza uygun bir 
tabir bulamadık, belki «zahire, buğday kara
borsacıları» demek doğru olur; Evliyad,aki 
satırl~rı aynen naklediyoruz: «Esnafı navlun
çiyanı buğday ve şair (arpa) -- Dükkan 400, 
nefer :1005; gemicilerin getirdikleri buğday~ 
ları ellerinden ucuz alup anbar ederler; kah~ 
tü gala (Kıtlık) derecesine geldiği sırada kırat 
ile satarlar; ··şum, mezmum, muhtekir k.avims 
!erdir. Ekseriya Unkapanmda ve Mısır İskeie-
sinde. sakin olurlar». · · · · 

BUĞDAY ~ Eski bir ağırlık ôlçüs_µ;. dir~ 
hemin altmış dörtte biri; eczacı - attarlar, 'iı~zı 
hurda kıymetli taşların ağırlığını tesbitqe .k;u-
yumcular kullanırdı., · · ··· · 

1 okka. 400 dirhem 
1 dirhem ·- 4 denk 
1 denk = 4 kırat 

-1 kırat =. 4 buğday . 
l buğday ,. 4 fitil. 
1 fitil. = 2 naldr 
1 nak(r 2 kıtmır 

1 kıtınır = 2 zerre 

Yukarıdaki cedvel M. z. Pakalın'm Os-
manlı. tarih deyim ve terimleri adlı eserinde
ki nota göre tanzim edilmişdir. 

BUĞDAYCILAR ÇJKMAZI - Eminönü 
civannda Zinda!lkapusu Mahallesi sokakla
rındandır; 1934 Belediye Şehir Rehberinin 5 
numaralı paftasınpa İplikci Caddesi ile Zin
dankapusu Caddesi _arasında gösterilmişdir; 

1957-1958 yılları arasında Eminönü-Unkapanı 
yolu genişletilirken sokağın bir yanı istimla~ 
edilerek bu yeni geniş- caddeye· katıldı. Soka
ğın başı Zindankapusu Caddesi, İplikci Cads 
desi ve Canbaz Hanı Sokağı kavuşağındadır. 
Bir toprak yoldur; biri te.k katlı ve üçü ikişer 
katlı dört kagir bina vardır; 1 attar, 1 çadır 
tamircisi, 1 ipci ve 1 çarşı kahve eocağı ile 
bazı tüccar ve şirket yazıhaneleri vardır; ,ka
pus numaraları 2-18 dir (Aralık 1961). 

Hakkı GÖKTORK 

BUĞDAY KALYONUNDAN ÇIKAN 
NEVCİVANLAR VAK'ASf - Hicri 1003 

, (M.· 1594-1595) deniz seferinde Kaptanıderya 
Cağalazacie Sinan· Paşa dört İspanyol kalyonu
. na rastlamış, çetin bir deniz muharebesinde 
biı kalyonlardan biri yanarak batmış, diğer 
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üçü de içlerindeki 600 kadar «güzide frenk
ler» ile yakalanmıştı. Kaptan Paşa yoluna de0 

vam etmiş, İspanyol kalyonlarını da İstanbu
la yollamıştı. Gemilerden biri buğday yük
lüydü; buğdaylar boşaltılırken içinden iki nev
civan genç çıktı. Devrin. müverrihi Selanikli 
Mustafa Efendi bu vak'_ayı gayet zarif bir li
sanla şöyle anlatır: 

«Kend(iların buğday içinde nihaı;ı idüb 
gizli olalım demişler. Filhakika kimesıie agah 
olmayub geldiklerinde aşikar oldular. F'renk -
beyzadeleri ki her biri meiahatte ve letfilette , 
dünya ve mafihaya bedeL--Nazarda cana -_ cafi 

' bağışlar mihritAz ·ve şerefrazfar ldt_ Bilıaıiıcİü~ 
lillatı seyretmek müyesser oldu>. ' _ .__ ·_. 

SelAnik.li Mustafa Efendi bu ·ın ' güzel· 
gencin maceralarının son safhasını yazmıyor. 
Müslüman edilerek Enderunu Hüma~na alm
~ış olabilirler; yüksek bir fidyei necat ile 
~erpleketlerine iade _ edilmiş olmaları d;ı çok 
muhtemeldir. - . 
. . ' . . . . 

Bibi. : SeIAnikli Tarihi, gayri matbu kısım. 

BUĞDAYOĞLU (Fehmi) - 1950 ile 1960 
yılları arasmda İstanbulı.in en _ azılı apartıma..iı 
hırsızlarından; asfıniıt nereli olduğtt -tesbit 
edilemedi, İstanbulda askerlik -görevini ya
parken :kaçmış, bu kötü yola girmiş, · 14 apar
tıman soyduktan soiıra yakalanarak firar ve 
sirkat suçlarından mahkftm, İstanbul Askeri 
Cezaevine girmiş; la- -
kin kısa bir zaman 
sonra oradan da ka
çarak Ankaraya git
miş, devlet merke
zinde 18 apartıman 

soydukdan sonra A
danaya geçmiş, bir 
ev soyarken yakalan
mış, bu sefer de ora
_da. taşıdığı sahte Ka
mil Tiryakioğlu adı 

ile ikinci defa mah

Fehmi Buldayoflu 
_(Resim·: · S. İl.) 

kum olmuş, fakat Adana Cezaevinden de kaç
maya muvaffak olarak evvelA Ankaraya, son
ra ~skişehire, daha soıira tekrar ,_-tstaribıila 
gelerek büyük şehirde 9 apartıman daha ~oy
muşdur; bu suretle soyduğu apartımanların 

sayısı, Adanada 1, Ankarada 18, . İstanbulda 
23 olmak· üzere 42 ye çıkmışdi.r: Üçüncü defa 
yakayı ele veren azılı hirsızin akibeti meçbtl
lümüzdür. 
Bibi. : _Günün gazeteleri (Resim: Hüniyet'den). 

BUĞ GEMİSİ - İstanbulda ilk buharlı 
gemilere verilmiş olan isimdir; bu tabirin ne 
kadar kullanıldığını bilmiyoruz; çok devam 
etmemiş olsa gerektir; fransızca bu)ıarlı gemi 
manasına «Bateau a vapeur» terkibinden yal
nız vapeur (vapör) = buhar kelimesi alınmış, 
türk _ ağzında «Vapur» a çevrilerek buharlı 
gemi yerine kullanılmışdır; 

İstanbu1 ··- Liınanına ilk-buharlı geminin 
gelişini vak'anüviş Lütfi Efendi; kendi adına 
nisbetle anılan tarihinin birinci cildinde hicri 
1243i ıiıiladi -1828 _yılı ve;kaayii ·-arası~da -şöyle 

---.. -kay(iediyo~i «IlitfüAi ·• alı# _vapur berayi tersa
ne·· -~ kır~ ·ijç senesine gelince kadar D~vleti 
Aiiyye tersanelerinde vapur gemisi yok idi, o 
esnada Buğ Gemisi namı ile bir kıt' ası müba
yaa-ve· böyle gemileri idareye muktedir kap
.tan ve neferat yetiştirilmesi iride olundu». 

Lütfi Efendinin vapur· kelimesini kullan
ması için, kendisinin o devrin adamı olmadığı
nı _ hatırlatırız. 

Vak'anüvis'in tersane hesabına satın 

alındığını söylediği _ İstanbula gelen _ ilk bu
harlı gemi «Swift» adında bir İngiliz vapuru
dur; «Kelly» adında bir kaptanın: idlresinde 
idi. Dünyanın ölmez edebi eserleri arasına 
girmiş «Güliver'in Seyahatlari» nı ibda etmiş 
bir · edibin adını taşıması da şirin · hatiradır. 

Tersane hes~bına satın alınan bu vapur 
padişahın şahsına tahsis edildi; kamarası, sa
lonu ona göre yeniden döşendi; İkinci Sultan 
Mahmud ·bu vapurla Adalara, Büyükçekmece
ye kısa deniz· seyahatlan yapdı. 

_ 1sıa ltus harbi içinde padiş~h ',!'arabya
da _ buhınduğu müdd~tçe ·i3uğ Gemisi de Bo
ğazda yattı o zamanlar Osmanlı Donanması
nın harb gemileri ·yelkenli gemilerdi. - _ :ı;)onan
_ma Karad~nize çıkarken, akıntıya karşı çek
me hizıµetinde kullanıldı, romorkörluk yapciı. 
. . Buğ Gemisi Swift yandan çarklı, «padİ» . 
bir gemiydi, kaptani Kelly'de Osmanlı_ hizme
tine girmişdi. Padişah, Kelly'deıi son derece 
memnundu, kaptana, üzerinde bir gemi resmi 
buhınan pırlantalı bir altun madalyon - plak 
hediye etti. 

Sultan Mahmud 1830 yılı Ocak ayında bu 
vapurla •bir Tekirdağı seyyahatına çıkdı. · -

-Lütfi Efendi· bu seyyahatı şöylece ·anıatı• 
yor: · · --- · ' 

«1245 şabanının üçüncü günü zati hazre- . 
ti padişaht- Çekmecelerle ol havaliyi teinlşa 
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• 1 But gemisi Swlft 
(Realm : Behcet Cantok) 

zımnında vapur ile teşrif etmişlerdir. Doğru 
Tekirdağına vanlul;> bir gece ikaamet ve eh.a
liye iltifat ve Şumnu'ya gitmek üzere İstan
buldan gönderilip Tekirdağı iskelesinde kal• 
mış olan mühimm!t manz1lri pa.dişa.bi olduk
da memuru Silahşor Ağanın dirliği ref ile mü-
za.ca.t icdsından sonra avdet olundu. ' 

· «Tekirdağında vapura, vapur kömürü ol
maİiığİiıdan odun. · alınarak yola çıkıldıkda, 
şiddeti hava.dan Marmara tarafına yol verile
medi Vapur dalgalar arasq:ıda çalkanur iken 
vapura bağlı olan p!diş!hın tebdil kayığı_ ile 
bostancıbaşı kayığı, ikisi de battı, p!dişahın ka
yıklarda bulunan murassa. şemsiyesi, silahları 
da onlarla bedber batup telef oldular. Bu hal 
ile gece yarısı Silivri sularına gelinerek 17· ko
laç derinlikde bir yere demir atılarak sabah
ladıkdan sonra demir alınıp cuma günü İstan
bula ıiıuva.salet olunmuşdur». 

Bu kayıd gösteriyor ki Tekirdağı ile Si
livri arruiı açıklarında, deniz dibinde İkinci 
Sultan Mahmud'un murassA bir şemsiyesi ile 

. murassa sil!hlarmdan . mürekkeb bir servet 
yatmaktadır .. 

Buğ Gemisi Swift'jn hangi tarihde kadro 
dışı edildiğini ve Akibetinin ne o_lduğunu bi
lemiyoruz. 

. Halik Y. ŞEHSUVAROOLU 

BUGULUCA HAMAM - Galatada Çeş
me Meydanı civarında meşhur eski· hamam
lardan biri idi; kendi· adına nisbetle Buğulu 
Sok~ diye anilan sokakda idi; kadimden be

. l'i müşterisi terslneli, kayıkçı, şalapuryacı, 

pek gürültülü bir muhitin ayak takımı olmuş
du; halk ağzında «Boğçe Hamamı» ve «Bok
luca Hamam» isimleri ile de anılırdı. Bize 
müstesna. Joymetde bir itirafn!me tevdi et
miş olan Ali Pazvand'ın Mtıraları arasında 
bu Buğuluca Hamam ecüfdan uygunsuz gürft
hunun gece mek!nı olmuş görünmektedir. 
· 1957 de, sa.dece para kaygusu güden, sA
hibi olduğu mülkün bir büyük şehir bünye
sindeki ta.riht kıymeti ile hiç alAkadar olma
yan mülk sAhibi · tarafından hamamın müste
ciri çıkarılmış ve bu meşhur hamam da pek 
çok benzeri gibi kör kazmanın kurbanı olarak 
yıktırilmışdır. Resmi ve bir plb-krokisi maa
lesef ı;:izdirile~edi. 

BUGULU SOKAK - Galatanın Arab Ca
mii ve Emekyemez Mahalleleri sokakların

dan, bir başı Yelkenciler Sokağında olan çık
maz bir sokakdır; Üsküfcü .Sokağı, Yemenici
ler Caddesi, Alaca Mescid Sokağı, Fütuhat So
kağı, Yaprak Çıkmazı ile kavuşakları vardır, 
eski Tersane Caddesi (ki bu caddeye burada
ki istimlak yıkmaları esnasında enkaz altın

da kalarak şebiden vefat eden yarbay Şeha
beddin Evren'in adı verilmişdir) ve Sarızey
. bekler sokağı ile dört yol ağzı yaparak ke• 
sişir . 

Bir araba geçebilecek genişlikde ve pa
ket taşı döşelidir. Galatanın eski meşhur ha
mamlarından Buğuluca Hamam bu s9kak 
üzerinde idi, halen bir duvar kalıntısı görü~ 
lür, 1957 de sadece para kaygusu güden, sa
hibi olduğu mülkün bir büyük şehir bünyesin-
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deki tarihi kıymetiyle hiç alakadar olmayan 
mülk sahibi tarafından · hamamın müsteciri 
çıkarılmış ve meşhur hamam pek çok emsali 
gibi kör kazmanın kurbanı olarak yıkdınlmış
dır. İstanbulda ve bilhassa Galatada Türk 
damgasını arayacak müstakbel · nesiller bu 
adamları, adlarını bilsin bilmesin kıyamete
dek tel'in edeceklerdir. Çarşı boyu bir yol
dur, üzerinde büyüklü küçüklü kagir yapılar
da ve dükkanlarda dalına bir faaliyet, iş adam
ları kalabalığı görülür. Sarızeybekler Sokağı 

iie kesişdikten sonra dikleşir ve bir çıkmaz 
olarak sona erer (Aralık 1961). -

BUHARA PAZARI - Geçen asır sonla
rı ile asrımız başında meşhur mağazalarından 
biri olub Alimzade Ömer Efendi adında biri 
tarafından açılmış idi. 26 Temmuz 1903 tarih
li Tercemanı Hakikat Gazetesinde su ilanı 
görüldü: 

.ı\umzide Ömer Efendinin . 
Buhar& Pazan 

Mahmudpaşa başında börekcl fınnı 

karşısında. 

Bllliir şişe, Saksonya, mideni eşyi ve kahve fincan
lan, ve gaayet zarif karpuzlu IAınbalar, ve şerbet takım 
lan ve piyata ·yemek tabaklan ve enviı en ucuz ve bahib
smdan çeşid bulundul!u gibi mezkur mağazada en ili 
kokulu çJn çaylan dahi ehven fiatla klilllyetll ve peri
kende filrubt, ve mezkur . mafazal&ı:a müracaat edecek 
zevatın her halde memnun kalacakları ve mevcud malla
nn doğrudan doltnıya fabrlkalanndan · celb edlldllf Uia 
olunur. 

BUHARA TEKKESİ VE MESCİDİ -
Sultanahmed altında Mehmed Paşa Yokuşun
da, bu yola adını vermiş olan Sokollu Mehmed 
·Paşa Camiinin karşısındadır. Hicrt 1318 (Mi
ladi 1900) de Buhara Hanlığının G-0.zar vfilisi 
Astanakul Koşbeği tarafından yaptırılmış, o 
uzak Türk diyarlarından muhacir sıfatı ile ge
lecek vatandaşlarının gurbetde kendi evleri 
gibi barınmaları ve ayni zamanda Türkistan
dan. Beytullaha ziyaret maksadı ile sefer et-

. tikleri esnada İstanbuldan transit olarak ge
çenlerin bir kaç gün konaklamaları için yap
tırılmışdır. Bir de mescidi vardır, minaresi so
kak kapusunun kemeri üzerine ve iki bina 
bloku arasına yapılmışdır. 

Bir nakşi dergahı idi. Cumhuriyetden ev
vel burada muayyen zamanlarda zikredilir, e
debi, ilmi, harsi sohbetler · olurdu~ 1922 de 
Tekke evkafa intikal deerek kapatılmış, bili
hare bir kısmında «Türkistan Gençler Birliği» 
yerleşmişdir. Acınacak derecede harab durum-

dadır. Bir kaç sene evvel içinden çıkan. bir 
yangında üst katı tamamen harab obnuşdur. 
Mescid 1927 de Türkistan Gençler Birliği ta
rafından konferans salonu haline çevrilmişdir. 

Mebmed BAKIR 

BUHARA TEKKESİ CİNAYETİ - 1947 
yılı haziranının dördüncü çarşanba günü öğ
le üzeri, saat 12 de, Sultanahmedde Mehmed
paşa yokuşunda Buhara Tekkesi diye meş
hur binada henüz on dört yaşında Hacer a
dında güzel bir mektebli kızçağız kırk beş 
yaşındaki a.şı~ı Yusuf tarafından onyed.i ye· 
rinden bıçaklanarak öldürülmüş, bu şeni 

· vak'a büyük şehirde derin bir teessür uy,an
dirmışdır. Avam ağzında aşk denilen, aslın
da ise tatmin edilm~miş behimi canavar hır
sin kurbanı _olan küçük Ha.cer'in hastahane
de bulunan müteverrim bahası da faciadan 
birkaç gün sonra ölmüşdür. 

Ağır suçlu kaatil Yusuf'u bu faciaya sü
rükleyen saikler arasında küçük kurbanın 

baba ve anasının mes'uliyet hisseleri bilhas
sa şay.anı dikkattir. 

Cinayet üzerine ga
zeteler geniş tafsilat
lı yazılar neşretmiş
dir. O zamanlar İs
tanbul gazeteciliği

nin en kudretli zAbı
ta ve adliye muhabir
lerinden Ferdi Öner 
bu vak'a üzerine «Sul
tanahmed CinAyeti» 
adı ile bir risfile ya
yınlamış, Üsküdarlı 
Destancı VAsıf Hoca 
da, yarım asır evvel

Hicer Çiray 
(Resim : S. Bozcalı) 

ki geleneği ihya ile «Hacer'i11; Destanı» nı yaz
niış, neşretmişdir. 

Bütün mes'uliyeti kaatile yükletilemiye
cek olan bu· müdhiş cinayet, hadiselerin şu 
seyir ve inkişafı ile işlenmişdir: . 

Karı koca Müyesser ve Adil Çiray aslen 
Türkistanlı olup 1931 de orada evlenmişler
dir; o zaman Müyesser 15, Adil 18 ya§ların
dadır~ Fakat bir müddet sonra Türkistan'dan 
hicret etmek -zorunda kalmışlar, türlü mih
net ve meşakkatle .Afganistan'a sığınmışlar, 

· -yaya olarak bir ay kadar süren. bu hazin yol
culukda, konakladıkları bir mağarada, 1932 
yılında Hacer dünvaya gelınişdir. Kaıbül 
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şehrinde iki yıl oturan bu aile Afganistan'ın 
diğer bazı şehir ve kasabalannı da . dolaşa
rak 1940 . da 'fürkiye'ye gelmişler ve Türki
ye Cumhuriyeti vatandaşlığına kabul edile
rek Çiray soyadım almışlardır. Evvela La
leli'de yerleşmişler, Adil seyyar satıcilık ya
parak aileyi.geçindirmeğe_ ç.ahşmış, işleri iyj 
,gitmemiş, mihnet ve. teessürle teverı:-üm et
ıııişdir; 1943 de KızıJ,ay'm d,elaleti He Buha
.ra 'l'~kkesinin bir odasına taşınmışlardır, Ha
cer.11 yaşındadır, ilkokulu bitirmek üzere
dir. Ayni _tekkede oturan hemşehriler.inin 
yardımı ile bir · dikiş-nakış makinası ediııen 
Müyesser Çiray terzilik yaparak hasta .ko
casına yardıma başlamışdır. İşte bu sırada, 
1943 de, Çirayların karşısına ayni tekkenin 
üst kat odalarınd.an birinde oturan . : Yusuf 
Kıpçak ç*mışdır, .Adil'den onbir yaş büyük 
olan bu adam k.üçük mektebliye aşık ,olriıuş
dur, ve .bir gün Adil'in önüne çıkarak kızını 
helalinden zevce olarak istemişdir,. v.e şid
detle re~ ı;evabı almışdır. Bir gün de okul
dan dönen Hacer'in . yolunu kesmiş: «Seni 
seviyorum, bana varır mİsın? ». demiş, küçük 
kız dehşet içinde; müvazenesiz. aşıkın ... elin
den güçlükle kurtulup odalarına kaçmışdır .. 
O ~atn;·çir~ylar Yusuf'un odasına giderek 
meseleyi ciddi görüşmüşler, sonra cin&yet , 
nıijhkemeslıide 'tesbit edilecekdir, yalnız kı
zın_ yaşı üzeriııde durularak Yusuf'a Hacer'in 
t>ntfört -onbeş:yaşına girmesi için üç ·dörtse
ne bek~emesi ·söylenerek mübhem bir söz l:te
silmiş; ve Çiraylar Yusuf'un ·küçük nakdi 
-yardımlarını kabule başlamışlardır. Yüsuf 
da bir seyyar satıcıdır, sıkıntı içindedir, da
ha müsaid · şartlar ile para kazanmak için A-
nadolu''ya, Silifke'ye gitmişdir. · 

. 194-7 ete 1~ yaşına girmiş olan Hacer ça~ 
pa Kız Sanat Enstitüsüne devam etmekte
dir, okulunun güzel, çalışkan, sevilmiş bir 
kızıdır, muhakkak ki gönül vadisinde to
murcuk halinde duyguları vardır, mübhem 
de olsa, muhayyilesindeki hayat arkadaşı gü
.zel ve münevver bir delikanlıdır. ,Anası Mü
yesser 12 lira haftalıkla Mahmutpaşa'd,a bir 
iplik fabrikasında çalışmaktadır, babası Adil 
de Hay_darpaş.a Hastahanesinde, şifa ümidi 
tamamen kesilmiş. çok yaklaşmış son günü
nü beklemektedir. Yusuf Kıpçak .istanbu-l'a 
.dönmüşdür, Anadolu'da da: · muvaffak ola
mamış, _parasızdır, fakat aşıkdır. Miiyesser'-

le konuşur, eski sözü hatırlatır, Türkistanlı
larca evlenme çağına girmiş· olan Hacer'in 
kendisine verilmes.ini söyler. Genç kadın, 

Hacer'in yeni bir muhite açılan hayat--yolu
nu anlatır, güzel kızın istikbali par1akdır, 
Yusuf 45 yaşında ve hala muvaffak olama
mış • parasız bir adamdır, kızı ona vermek, 
bir ananın evladını eliyle ateşe ,atması de
mekdir; bu k,onuda verilmiş söz mevzui ba
his ·olamaz, söz Hacer'indir, ve Hacer, baba
sından bile . çok büyük, ve üstelik parasız 

bir adamı elbet ki istemiyecekdir; ona bu 
yolda en küçük bir iına d:ahi haksız ve. yer
sizdir.' 

Vak'a günü Hacer, iyi derecede sınıf 

geçdiğini bildiren karnesini almış, sevinç 
içinde Buhara Tekkesine dönmüşdür, anası 
henq.z işinden gelmemişdir, odalarında ayni 
tekke sakinlerinden bir İkbal Pıbla vardır. 
Cinayetin tek 'görgü şahidi olan bu kadın 
şöyle :anlatır: 

«Neş'e içinde olan Hacer nakış makinası
na. otµrmuşdu, kapu .vuruldu, ben açdım, 
Yusuf'u gördüm: 

- Abla, dedi, Hacer' e iki çift -sözüm 
var; müsaade. edersen içeri gireyim .. 

ıc Kıza sordum: 
-: Gelsin söylesin bakalım, ne istiyor-

muş benden .. dedi. -

ıc Yusuf geldi, bir iskemleye oturdu: 
- Hacer, sen1 yıl:lardanberi seviyorum, 

unutmak_ için Anadolu'ya gittim, iınutama
diın, on dört yaşına kadar bekle demişlerdi, 
işte şimdi o yaşa· geldin, şimdi anan rbı ol-
muyor, iş sana kaldı, son söz senin, dedi.· 

;<Hacer: 

- . Yusuf amıca, neden böyle söylüyor
sun, ben yaşda kız evlenme düşünür mü, üs
telik baham hasta, ana kız geçim için didini
yoruz, mektebdeyim, bir istikbalim var, sen 
ise benim dedem yerindesin, bu nasıl teklif 
dedi. Yusuf birden yerinden fırladı, kız da 
fırladı. Adam yüzünü korkunç bir. şekilde 
buruşdurarak tekrar: 

- Bana varacak m!sın ?diye sordu. 
«Kız gözleri yerde: 
- Hayır, ben çocuğum .. cevabını verdi. 
«Yusuf:_ 
- Bu son sözün mü? diye bağırdı. El

leriyle kızı omuzlarından tutup sarsdı .. Ha-
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cer kendini kı,ırtannaya çalışaralt: -:-Son sö
züm!. dedi, 

« Yusuf'un bıçağını_ çekdiğini gördüm, 
kendimi dışarı attım, avazım . çıkdığı kadar: 

- İmdad.. imdad .. Yusuf Hacer'i öldü
rüyor!. diye bağırdım. 

ııNe kadar bağırdım, ne kadar zaman 
geçdi bilmiyorum, Yusuf'un elinde kanlı bir 
bıçakla odadan dışarı çıkdığmı gördüm, cüm
le kapusuna doğru koşdu. Sesime koşan kom~ 
şularla odaya girdiğimizde Hacer'i param 
parça bi rhalde bulduk». _ .. 

· Kaatil doğru karakola giderek tesUm ol
muşdur. Ağır Ceza Mahkemesi Yusuf'a ve
rilmiş sözü, ve Çiray~ar'ın ~ndan gördülde
ri eski küçuk yardımları suçu hafifletici se
bepler bulmuş, Yusuf Kıpçak otuz yıl ağır 
hapse mahkum edilmiş, ve zan e<;leriz ki 
1947 den sonraki umumi aflardan birinde de 
tahliye e<;lilmişdir. Bu cinayet, türlü cemiyet 
meselelerinin içinde kotaylıkla ı:nütalaa ecli
lebileceği bir roman konusudur. O-ünün ga
zeteleri vak'ayı «canavarca bir şenaat» ola
rak göstermişlerdir. Hı;ı.tta mah~ushanedeki 
mahkumlar tevkif edildiği gün ar:alarına _sok
mak istememişl_er, linc edilmesinden korku
lan kaatil tecrid edilmişdir. 

Üsküdarlı Vasıf Hoca da destanını o ha-
va içinde yazmışdır. 1 

HACER'IN DESTANI 

1. Meş'um saatinde güzel bir günün 
İrişir bir haber nagihani · 
Bahtı siyahını bir gonce gülün 
İşiden basıyor feryad figaanı · 

2. Hangi birini itmali hikayet 
.Adi vukuat yerine cinayet 
Ne rivayettir bu ve ne §ikayet 
Hakikat halin öz tercemanı 

3. Sultanah:ıi:ıedde Buhara Tekkesi 
Çün dergahtır kabul ider herkesi 
Türkistanlı Yusuf Kıpçak na.kesi 
Asıl maksadım kılmakdır beyanı 

! . . 

4. Bir höcrede yalnızca sakin 
Munis görünürmüş fasikmiş lakin 
Fesad kumkuması lainü hain 
Kurarmış gönlünce nifak pilanı 

5. Hemşehri ve komşusu Adil Çıra 
Konuşurlar Yusıif'la ar.a sıra 
Lakin Yusuf denilen o kalbi kara 
Koparır arkasından bora tufanı 

6. Hacer'dir Adil'in biricik kızı 
O kızı için çekermiş çok ·sızı 
Kınalı kuzu alnmd~ yaldızı 
İffet ve ismeti parlak nişanı 

7 ._ Mekteb talebesi idi henüz ma'sum 
Her ahvalinden safiyeti ma'lum 
Çok yazık va-zallı babası mağmum 
Kalbinde daim Hacre'in hicranı 

8. O Yusuf imiş hicranın sebebi 
Hacer'miş derdli babadan talebi 
O taleb yerine Hakkın g.azebi 
Dolandı ba:şına kabri Rabbani 

9. Sırnaşık bi haya· yanub" yakılı,r 
Babasından ister kıza takılır -
Komşuluk yin~ yüz yüıe bakılır 
Amuca yerine tutardı .anı 

10. Utançdan hiddetden başın eğerdi 

Büyüğümdür diye hürmet iderdi 
Kandilde bayramda elin öpredi 
Sokmasun diye kollardı o yıla~ıı 

11. Dirlerdi Kıpçağa gel eyle kerem 
Vaz geç bu sabiden getirme elem 
O yüzden olmuş vah baba da verem 
Düşdü hastahaneye bitti tüvanı 

12. Bırakub yavruyu evinde ana 
Bir gün gider hastahaneden yana 
Görünce eşini· yana yana · , 
İlk sorgusu oiur taze fidanı 

13. İyi mi Hacer;im didemin nuri 
Ağlar mı benimçün söyle ol huri 
Dem gelür görürüz yevmi süruıi. 
Buluruz_ şifalar lütfi Sübhani 

14. Öp de gözlerinden olsun selamım 
Budur hep tavsiyem hasılı ·kelamım 
Yalnız bırakma safi meramım 
Yetiş meleğe eyle şitabanı 

15. Bilmez ki ne yapmışdı Yusufi huiıhar 
Yıkmış da devirmiş s·olmuş gül'izar 
Parçalanmış bulunmuş sönmüş nigar 
Kim bilir ne kadar kıldı amanı 
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16. Müstekrek ahvali hayliden kurmuş 
Kapılmış hırsına coşmuş kudurmuş 
Onüçlük sabiye urdukça urmuş 
Uııutmuş da zalim havfi Rahmanı 

17. Satır altında ne kadar bağırdı . 
Meledi kuzular gibi çağırdı 
Çırpınıp da kuşlar gibi şakırdı 

Teslim etti nihayet ol aziz canı 

18. Girince oday.a ol bedbaht ana 
Görür ki boyanmış kuzusu kana 
Sim tenin her parçası bir yana 
Şaşırdı kendini basdı figaanı 

19. Süremeden yürüdü ömri baharın 
Acısı mirasdır her elde varın 
Duyunca bu hali semti civarın 
Ağlayı ağlayı koşdu sq.kkanı 

i ; ;. i 

20. Donanan tabutu gelinler gibi 
Kokardı mi~kü yaseminler gibi 
Heman şühedayı güzinler gibi 
Garki nur eyledi mezaristanı 

21. Pençei adalet tuttu kaatili 
Tav'an ve kerhen ahkamın kaili' 
Yoktur bu işde halasın kaabili 
Bulur yerini tahriri Yezdani 

22. Her kara hal;ıere diğer bir acı 
İnzimamla bozar . hep imtizacı 
Hangisine yansun biçare bacı 
Adil de boylamıştır kabristanı 

23. Kılı kırk yarardı şübhesiz kelam 
İddiayı savcı bihakkın tamam 
Virilen cezada ayniyle idam 
Döğünsün yırtınsın kılsun nalanı 

24. Safha be safha celse be celse 
Uzadı bu dava konulsa re'se 
Azdır çokdur diye kapılma ye'se 
Otuz sene kanaati vicdani 

25. Ol sefih Kıpçak ol na merd na bekar 
Bir hane halkını kıldı tarümar 
Vahşilerden alçak ifrit canavar 
Hiç insan kıyar mı böyle insanı 

26. Fenada kurtuldu böylece hunhar 
Soracak elbette bekaada Kahhar 
Ne korkunç süaller v,ardır neler var 
Kurulunca ulu Hakkın divanı 

~7. Gittiyse o yavru hazin mezare 
Kaatil haşredek hedef inkisare 
Olsun da ciğergahı pare pare 
Hıçkıra hıçkıra çıksın çeşmanı 

28. Olacak naçar mukadder zuhurat 
Bin dokuzyüz kırk yedide vukuat 
Vasıfla ağlar kelimat hurufat 
Bir yıl sonra. y.azabildi destanı 

BUHUR .,_ Dilimize arabcadan alınmış. 
is~m, asıl telaffuzu ııbehurıı dur; tütsü; ya
kıldığı zaman güzel koku veren bir nevi 
zamk, zigale; ud ağacı, misk ve laden gibi 
şeylerden terkib edilip güzel koku vermek 
üzere yakılan şey. Halk ,ağzında B'nin zammı 
ile << buhur»• telaffuz olunur (Türk Lügatı). 

Mısır Çarşısında satılan buhurun latince 
adı «styrax liquidusn dur; bu maddeye ti
caretde zigala derler. Memleketimizin Muğ
la ve· Fethiye ormanlarını teşkil eden ııdoğu 

anber ,.ağacı» yahud «doğu ud ağacı», ki la-· 
tince adı ııdiquidanbar orientalis» dir, bu
hur bu ağacın gövdesinden elde edilir. Yon-

. gaları tüt.sü için kullanılır, Mısır Çarşısın

da, ve diğer attarlarda ve bahar.atcılarda sa
tılmaktadır. 

Camilerde, tekkelerde, kiliselerde havayı 
ta'tir, güzel kokulandırmak için kullanılır; 
yine ayni maksadla bir de buhur suyu yapı
lırdı. Tanzimatdan evvel Osmanlı sarayında, 
!stanbul'da Topkapu sarayında, fetihdenbed 
devam edegelen bir ,an'ane olarak her yıl ra
mazan ayının onbeşinci günü geçdikden s.>n
ra padişaha buhur suyu takdim olunurdu. 
ve karşılığında bir ihsan, atiyye alınırdı; bu
hur suyu sarayda Helv.ahane Ocağında ya
pılırdı ve hususi suretde hazırlanır idi.-

Helvahaneye aid bir defterde rastladığı-
mız buhur suyu terkibi ·şudur: 

200 dirhem san sandal 
120 • ıslah yağlı• buhur 
200 • çiçek buhuru Meryem 
180 » bam Ud ağacı 

30 ,. ıslahı kalenbek 
1411 • asllbend 
78 ıı kırmız 

30 • lotur 
50 • çoğan tohumu 
20 • susam kökil 
11 • ıslahı misk 
1!1 kıyye ıslahı çiçek 

216 ,. ı:üI suyu 



ANSİKLOPEDİSİ -. 3103 -
ı r-· ,- · · 
1 ' 

BULGAR -----------------------------------
Yukardaki maddeleriıı herbiri ayrı ayn 

çıkınlara bağlanır ve gül suyu doldurulmuş 
ağzı kapalı bir kapda on iki saat ,kaynadılır, 
sonra çıkınları çıkararak içerisinden bir mik
dar su ,alınırdı; bu alınan suya beyaz buhur 
suyu denilir~i. Bunu ayrı bir güğüme koya-
rak 30 dirhem sarı sandal; 20 dirhem yağh 
buhuru meryem, 18 dirhem ud ağacı, 20 dir
hem kalenbek tozu, 15 dirhem asilbend (bur,· 
lar da ayrı ayrı çıkınlara bağlanarak) 12 sa• 
at kaynatılır, ateşden alınarak el:dayanacak 
dereceye gelince içine 1,5 miskal misk ve 1,5 
kıyye çiçek suyu ilave idüp güğümü sallaya 
sallaya hal edilirdi; ne kfdar çok sallanırsa 
buhur suyu o kadar latif olur. _ 

Elde edilen buyur suyu saray mensub
larına, vükelaya, hareme, ulemaya, ve sair 
bendegan,a ramazanın onbeşinden itibaren 
zarif billur şişeİer içinde sakangurlar.a bağ
lanarak dağıtılırdı. Bu buhur suy.u, · alanlara, 
Hırkai Şerif Alayına divetiye yerine geçer
di. 

NAşld BAYIA V 
BUHURLU ÇIKMAZI - Şişli'de Paş.a 

Mahallesi sokaklarında:n,; 1934 Belediye Şe
hir Rehberinin 18 numaralı paftasında Bu
hurlu Sokağı ile Kuyu Aralığı arasında gös
terilmişdir. Gaayet dar, inişli, zemini ka
yalık, dere yatağını andırır bir yoldur; üze
rindeki dört beş ev dar gelirli aile ~esken
leri görülür (Aralık 1961). 

Hakkı GÖKTVRK 
BUHURLU SOKAĞI - Şişli'n:n Paşa 

Mahallesinde, Feriköy "Kuyu Sokağı ile Bu
hurlu Çık~azı arasındadır, sağ,a sola kavisli, 
meyilli, yarı kabataş döşeli ya!ı toprak bir 
yoldur. Bulanık Dere Sokağı ile bir kavuşa
ğı vardır. Ahşab ve kagir karışık ve çoğu te
ker katlı -olan evleri mütevazi gelirli aile 
meskenleridir. (Aralık 1961). 

Hakkı GÖKTO'RK 
BULANIK DERE SOKA:ĞI - Şişli'nin 

Paşa Mahallesi yollarından, Barutcular So
kağı ile Buhurlu Sokağı arasında uzanır, A
vukat Caddesi ile de· bir dört yol ağzı y,apa
rak kesişir. Barutcular Sokağı tarafından 
yüründüğüne göre bir araba geçebilecek ge
nişlikde, kabataş döşenmiş ve meyilli bir yol
dur. Baş tar,afında üç ağaç yola bir şirinlik 
vermişdir. Avukat Sokağı ile keşisdikden 

sonra meyli daha dikl~şir, sağa sola kıvrılır, 
bir çatal ağızla ikiye ayrılır, sağdaki sağa 

sola kıvrılan dar bir toprak yoldur, Buhurlu 
Sokağına kavuşur, soldaki ise kabataş döşe
li, gaayet dik, uçurum gibi bir dere yatağı
na kavuşur, karşı tarafa tahta köprü ile bir 
geçit v,ardır. Büyüklü küçüklü ahşab ve ka
gir evleri mütevazi gelirli aile meskenleri 
görülür (Aralık 1961). 

Hakkı GÖKTORK 

BULGARLAR - İstanbul'da oturan Bul
garlar kadimden beri abacılık, seyislik, ter
zilik, sütcülük, mahalle bakkallığı, koltuk 
meyhaneciliği, konak arabacılığı, kav.aslık, 

bağçıvanlık, dülgerlik, çobanlık, ırgadlık ile 
meşgul ola gelmişlerdir;- büyük ekseriyetle 
ayak takımı idi. İstanbul'da münevver Bul
garlar Bulgaristan'ın istiklalinden, ve müs
takil Bulgaristan'da aydın bir tabaka yetiş

dikden sonra görülmeye başlamışdır. 
Müstakil Bulgar Ortodoks Kilisesi kuru

luncay,a kadar da İstanbul'da oturan, ve Bul
garistan'dan ticaret kasdı ile İstanbul'a gelip 
giden Bulgarlar, günlük ibadetlerinde ve 
yortu günlerinde ·rum kiliselerine giderlerdi. 
Ayinlerde rum papaslarını, söylediklerini an
lamadan dinlerler idi. 

Bulgarların Fener Rum Ortodoks kilise· 
sinden ,ayrılması ve müstakil Bulgar Orto
dosk Kilisesinin teessüsü evvela İstanbul'da 
bir «Bulgar Papas E:viıı nin kurulmaşı ile 
başladı. Bu dini - iyasi meseleler, bu ap.siklo
pedinin konusu dışında kalır (B.: Fener Rum 
Ortodoks KiUsesi). 

BULGAR HASTAHANESİ - İstanbu
lun en eskt hususi hastahanelerinden biridir. 
Şişli'de Darülaceze ,_ , C.9.ddesindedir; 7 kapu 
numarasını taşır, 1960 -. 1961 İstanbul telefon 
rehberindeki telefon unmarası 480434 dür. 

-İnşasına 1897 de başl~nmış, 1901 yılın· 
da tamamlanmış ve resmi küşadı 25 Nisan 
1902 tarihinde yapılmışdır. Kurucularının 

başında, yapdığı büyük para yardımları ile 
Evlogi Georgiyef hatırlanmaktadır. 50 yatak
lı bir hastahane olup hariciye ve ·dahiliye 
servislerini ihtiva etmekde idi; 1961 de göz, 
lçulak, boğaz, burun, kadın ve doğum, rönt
gen, çocuk ve asabiye poliklinikleri yapıl

makda idi. 
Hakkı GÖKtVRK 

BULGARİSTAN KIRALI FERD1!NAND 
İSTANBUVDA - (B.: Ferdinand, Bulgaris
tan Kıralı). 
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BULGARİSTAN KIRALLIĞI IIANEDA· 
NI İSTANBUL'DA - 1946 yılı eylül ayında 
Bulgraistan'da kır.allığın ilg.aası ve cumhu
riyetin ilanı üzerine çocuk kıral Simeon ile 
aslında bir İtalyan prensesi olan ana kırali
ça Giov,anna, ve kıralın yine çocuk 'sayılacak 
ablası Prenses Marie Louise, akraba ve sa· 
dık yakınlarından on beş kişilik bir maiyet 
ve hususi bir tirenle Türkiye'ye sığınmışlar, 
ri eylülde. İstanbul'a gelerek saat 12 de Sir
keci Garına inmişler, Devlet Denizyollannın 
Aksu v,apuru ile ayni gün saat 13 de İsken
deriye'ye hareket etmişlerdir; İstanbul'da 
indikleri gar, geçdikleri köprü ve Galata Yol
cu, Salonundan gayri hiçbir tarafı görmiye
rek ancak bir saat kalmışlardır, bu suretle 
büyük şehrimizde en ,az kalan yaba-ncı şöh
retler arasında bir rekor tesis edilmişdir. A
şağıdaki satırları 18 eylül 1946 tarihli Cum• 
huriyet Gazetesinden alıyoruz: . 

uBulgar Kral ailesi, Sirkeci garında Bul-. 
garistan Elçisi M. Antonof, İtaly.an Başkon
solosu Kont Piyetro Markeki, . Türk ve ya
bancı gazeteciler, ve Bulgar sefareti erkanı 
tarafından karşılanmıştır. 

ı,Hususi tren, Sirkeci garına geldiği za
man İtalyan Başkonsolosu vagona girerek a
na kraliçe ile bir müddet. görüşmüştür. Gö
rüşmeyi müteakip hususi vagondan perona 
inen kral ailesinin çehreleri, üzgün bir du
rum arzetmekte idi. Ana kraliçe siyahlar gi
yinmişti. Sağında 'çocuk Kral Simeon, solun
da da genç Prenses M. Louise bulunuyordu, 
ikisi de ·gri elbise giyinmişlerdi; kral müte
reddid, prenses neşeliceydi. Kendisiyle görü
şen gazetecilere ana kraliçe gösterilen alaka
dan dolayı teşekkür ettiğini ve başka bir şey 
söyliyecek durumda olmadığını beyan etmiş· 
tir. 

«Kral, annesi ve . kızkardeşi ile - Bulgar 
Konsolosluğunun otomobiline binere~ Galata 
yolcu salonuna gitmiştir. Aksu vapurunda 
kendilerine tahsis edilen salonda bir müddet 
istirahat etmiş ve burada kendisiyle görüş
mek istiyen gazetecilere çocuk kr.al da ba
şiyle işaret ederek ııhayırı, demiştir. 

İki kamyonu dolduran kral ailesinin eş
yası vapura yerleştirilmiştir ve gemi 'saat 13 
de hareket etmiştir. 

«Sofya 17 (A.P.) - Bulgaristan Cumhu
riyeti Başkanı M. KoLarof dün ilk defa olarak, 

Amerikan gazetecileriyle görüşerek, ııCum~ 

huriyetin sürekli bir dünya barışı· tesisinde 
ödevini yapacağını» bildirmiştir. 

ıı Komünist lideri Georgi Dimitrov da bir 
beyanatta bulunarak Bulgaristanın şimdi ye
ni bir rejim kurmakta olduğunu ve iç işle
rini yalnı~ başına halletmek arzusunda oldu
ğunu söylemiştir». 

BULGAR KEŞİŞİN İTİRAFNAMESİ ~ 
1861 de Mehmed Emin Ali Paşanın üçüncü 
sadaretinin ilk ayları içinde, İstanbul'da dev
let baş mustantiki Mehmed Nazmi Efnedi-

. nin huzurunda tesbit edilmiş bir itir.afna
medir. Asıl adı Gabruvalı İstoykooğlu Miha-il 
olub Bulgar Keşiş Mitrokan adı ile tanılan 
büyük bir serserinin bir kaç roman konusu 
olacak hayatını aydınlatan: ve manastırlann 
iç yüzünün kirli köşelerini gösteren .bu, iti
rafname son derece kıymetli bir vesika· olub . ~ .. . 

ilk · defa 1961 yılının ekim ayında R. E. Ko-
çu tarafından Cumhuriyet gazetesinde neş
redilmi.şdir; ki R E. Koçu bu itirafnameye 
şu ·satırları ilave etınişdir: 

ııBu itir.afname ile cihan edebiyatına mü
. him bir vesika vetdiğimizi · :zan ediyorı,ım. 
Eserleri bütün batı dillerine çevrilmiş Pana
yit İstratinin romanlarının çoğunda baş }tah
ramanlardan biri olan Mihail, romancı t.ara
fından hayatının büyük bir kısmı, bilhassa 
mazisi tamamen karanlık olarak gösterilm_iştir. 
P.anayit 'İstrati'nin romanlarını okumuş olan-. 
lar, bu itirafııamenin sahibi Gabruvalı Mi
hail ile İstrati'nin Mihaili'nin aynı adam ol
duğunu çok yakından göreceklerdir. P.anayit 
İstrati sağ olsaydı ve_ İstanbul .adliyesinde 
tesbit edilmiş bu .itirafnameyi görmüş olsay-_ 
dı, bizim naklettiğimiz maceralar, yeni bir 
kaç romanının bizi çok düşündürecek mev
zuu olurdu ıı (R: Mihail). 

Gabruvalı İstoykooğlu Mihail, 1861 yılı 
nisanında şübheli bir adam olarak E'rzurum'
da yakalanmışdı; lıdının «Yorgiyefıı; ve keşiş 

. uşağı olduğunu, yolda eşkiya tiırafindan so
yulduğunu, Trabzon yolu ile İstartbul'a ya
hud Eflak'a (Romanya'ya) gitmek· istediğ-ini 
söylemişdi. 

Tahminen kırk yaşlannda, uzun ·boylu, 
güçlü kuvvetli, pençeli, vücud yapısı ve yüz 
çizgileri ile bir erkek güzeli idi. Hakikaten 
soyulmuş bir adama benziyordu, eteği ayak
larının incik kemikleri · hizasına kadar inmiş 
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papas cübbesinin altında bir iç donu ile göm
lek· vardı; pantalon, caket, yelek gibi şeyler 
yokdu. Ayakları çıplakdı ve çıplak ayaltla
rına partal kaba kundura geçirmişdi. Bu pe
rişan kılığı ile -tamamen tezad halinde, boy
nuna altın bir zincirle asılmış on 'santim ça
pında· ve çevresi elmaslı bir altın madalyon 
vardı. 

Eşkiya tarafından nerede soyulduğunu, 
haydutların boynundaki kırmetli madalyonu 
niçin almadıklarını söyliyemedi; tevkif edi
lerek İstanbul',a. gönderildi. 

lTiRAFNAME 

«Çocukluğıµn ve aşkım - 1820 de Büyük· Tıma
va'nıı;ı Büyük Gabnıva kasabasında doi,idum. Ailemiz 
aba dolapçısı İs.toykooğullan diye meşhurdur. Adım 
Mihaildir. Şimdi taşıdığım Yorgiyef adı dedemin ismi
dir, babamın adı Vasjldir. Babam namuslu bir çiftçi 
idi, uzun zaman haber alamadım, ·hayatta mıdır, bil
miyorum. Ben de onaltı yşaıma kadar çiftçilik yaptım. 
Kapanmış eski yaralan açmak benim için çok acıdır, 
fakat size hayahmı hiç bir şey gizleme.den anlataca
ğım, hatti bir erkek için yüz kızartıcı 
olan şeyleri de gizlemiyecei,iim. 

«Çok güzel bir çocuktum. Kuzu 
derisi kalpak, aba potur ile, · ve bazari 
yalınayak dolaşırdım ama Gabruva'nın 
hemen bütün kızlan yolumu ·beklerler, 
benimle 'konuşmıya can atarlardı. Be
nim de -başımda kavak yeli ve kanım
da ateş vardı, fırsat ,buldukça kızlan 

bir köşeye çeker, sıkıştırır öper, onla
ra türii,i türlü ümitler verirdim. 

«Tarlamızın kenarından küçük 'bir 
dere geçer, iki kenarı salkım söltütlük 
ve kavaklıkdır, derenin öbür yakasın
dan da bir yaj geçer. Derede yıkanı

yordum, ibif'den atları parlamış bir ara• 
banın ilerden tozu dumana katarak 
geldiğini ,gördüm, ara'bada bir kız var
dı ve atlara ihikim olamıyordu, hemen 
ypla fırladım, belki çılgınlık .idi, atla
rın önµne atıldım, ayaklarım yerden 
kesilerek bir müddet havada uçarak 
gittim ama iki parlamış atı durdurma
ğa muvaffak olclurn. 
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«Arabayı durduraum ama hani ben de bittim, de
rln derin nefes alıyordum. Minke ile göz göze geldik, 
o da çok korkmuş, perişan bir halde idi,· arabadan ye
re indi ve -bana: 

- Sen, İstoykooğlu Mihail dei,iil misin? diye 
sordu. 

- Evet,. dedim. 
«Birden boynuma atıldı, onu kucakladım ve öpüş

tük. Hiç konuşmadan bir salkım söi,iüdün altında 
belki yarım -~aat öpüştük; ve bu vak'adan sonra her 
gün buluşmağa başladık, hatta bir kaç defa derenin 
en kuytu · bir yerinde yıkandık, ama Leyla ile Mecnun 
gibi saf ve temizdik. 

«Meğer görülmüşüz, Minke'nin babasına haber ver
mişler. Kızını bir zengin arkadaşının ,oğluna vermek 
istiyen adam ifrite dönmüş, çapkın oğlan kızını baş• 

tan çıkarıyor diye. zaptiyeye şikayet etmiş. Bir akşam 
tarladan döndüitümde beni evden aldılar, zaptiye da• 
iresine götürdüler ve Minkenin babasın; çağırdılar. A
dam elinde olsa beni boğacak idi. Aba potur ve yalın
ayakla dolaşan bir oğlanın bir ,gospodin kızı ile ko
nuşması küstahlık, sevişmesi cinayet idi, •bana küf
retti- ve iki tokat attı. Çavuş da· ayrıca tehdit etti. 

«İlk fftiri -. Ertesi gün Minkeyi yolumda buldum, 
Güzel kız babasının bana olan muamelesinden çok 
üzgün idi, kendisini heme~ alıp kaçırmamı söyledi. 

Benimle beı'a.ber her türlü geçim sıkın
tısına ·katlanacağını anlattı. Gabruva'
dan ..kaçmai,ia kar~ verdik, gununu 
ben tesbitedecek idim, ve o söy!iye
ceğim ye~ · g~lerek; kaçacak idik. Fa
kat ertesi 'sabah zaptiyeler tekrar evi
mize geldi ve _beni _aldılar. 'Bu sefer, 
iki gece evvel çarşıda . für kuyumcu 

_ dükkinına girip onbin kuruşluk mil-1 

cevher çalniakla suçlandırıldırı;ı,' · Bekçi 
· hırsızı kaça~Jken görmüş ve .İstoyko-
cığlu Mihail ·idi demiş. · -

«Evvela çok ,daY.ak yedim; ve bir 
hafta bir bodrum4a hapsedildim. Fakat 
mahkemed'e, çarşıdaki _ciükkinın soyul
duğu gece, kasaba dışnı~ _ un öi,iütmek 
için gittiğim değirmende )t~ldıi,iımı şa
hitlerle ispat _ettinı. Bekçi de karakol
daki ilk ifadesiıii · mahkenıede dei,iiştir
di, gece idi; hırsız __ . hu çoc:uktur diye 
ısrar edemem, dedi. Beraet ettim. Bek
çi benden af diledi. «Mihail çok güzel 
ve çok tdy bir çocuksun, sa,na acıyo
rum, gospodin Nidelkof. ile.·. ui,iraşılmaz, 
başına :çdk büyük işler-- çikaj.-a.cak, gcl 
beni dinle, ıbir ı'njiddet içii:l Gabnıva'
ı!iın.. uzaİcı;ş, ba$li:a yerlerde iş ara» de-\:U. .. ··-

«Arabadaki kız, Gabnıva'nın en zen
gin adamı olan yün ve deri tüccarı 

Nidelkof'un kızı Minke idi. Memleke
timizde fakir ve zengin ,kızlarının kıya
fetleri hemen farksızdır, Minke'nin de 
sırtında ev tezgihında dokunmuş işle

meli ibir · ,gömlek, kaba siyah şayaktan 
bir eteklik vardı, koyu kumral ·saçları 
iiıce ince belki ktrk kolan örülmüş ve 
ayaklan çıplaktı. 

İstoykootlu MUıall 
(S, Bozcalı'mn eli De) 

«Mı$kemede bera~f eUiıri ama halk 
nazarında. 'Çapkın ~e· uygunsuz bir genç 
oldwn. Minke'yi öğrenemediğim bir 
yerde oturan ibir yakınlarının yanına 
gönderdiler, öbür kızlar da artık b~ 
nimle konuşmaktan çekindiler, zaten 
gözümde Minke'den başka kız yoktu. 
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«Prisova Manastırında ilk keşiş yamaklığı - Bir 
gün çarşı ·boyunda bir ihtiyarın benim için İstoykooğul
lannın yüz karası dediğini kulaklanmla işittim. Gab
ruva'da yaşayamıyacağımı anladım, keşiş olmıya ka
rar verdim, bu· kararıma razı olan babam beni Tırna
va 'ya iki saat mesafede Prisova Manastınna götürdü, 
orada başkeşiş Hacı Akabye'nin yanında «dayak» ol
dum. Dayak acemi ve genç keşiş demektir ki, vazifesi 
manastınn eski emektar keşişlerinin birine uşaklıkdır, 
yahut uzaktan öyle biliyor, öyle görüyorduk: · 

«Manastıra yaralı kalb ile, ve kamil insanların 

arasında bulacağım huzur ümidi ile gelmiş idim, ke
şiş kılığına girmek için can atarcasına soyundum. 

«El tezgahında dokunmuş yünlüden siyah entari
min beline ip kuşağın nasıl· bağlanacağını gösteren 
keşiş, belki bir aydan fazla berber eli değmemiş ba
şımı okşıyarak: 

- Hele saçları uzadığı zaman bu çocuğa tapılır .. 
dedi. 

«Bu laftan bir mana çıkaramadım. Bildiğim, saç
larımın artık kesilmiyerek uzatılacağı idi. Dayak'lann 
hizmetinde bulundukları keşişlerin odalarında yattık• 
lannı da o gün öğrendim. 

«Hacı Akabey ilk günlerde bana çok iyi muamele 
de bulundu, hakiki bir baba yakınlığı gösterdi. 

Mihall Prlsova Manastırında 
(S. Bozcalı'nın kompozisyonu) 

İkinci iftira - Prisova manastınncla. dördüncü ge
cem idi; beni bir baba şefkati ile her fırsattan isti
fade ederek okşıyan ve öpen başkeşiş, bana bir kız 
gibi dilber olduğumu söyledi, ve hiç sıkılmadan çok 
çirkin bir teklifte bulundu, ve ben yaşta bir deli.kanlı 
için çok cazip bir hediye olan altın bir cep saati he
diye etmek istedi. Şiddetle reddettim ·ve o gece hiç 
uyumadım. 

Her sabah bir keşiş bana saatin kaç olduğunu 

soruyordu; saatim yok diyordum. Beni kasdederek 
·vahşi bir şahin, çakal diyorlardı. Bunlann manasını 
da o gece öğrendim. 

«Manastırlarda gün ağarmadan kalkılır. Sabah 
duasından sonra başkeşişin kahvaltısını hazırlardım. 

Tembihi üzere kahvaltıyı iki kişilik hazırlar ve oda
mızda baba oğul gibi sofraya beraber otururduk, o 
sabah bir kişilik hazırladım; Hacı Akabey: - Mihail, 
çok zeki oğlansın, onu bırak ve git, bugün ıivare do
laş, yeni vazifeni sana söylerler .. dedi .. 

«O gün kırlarda avare dolaştım ve akşama kadar 
aç dolaştım, manastıra yemeğe de gitmedim. Herhalde 
diyordum, başkeşiş babamı çağırtacak ve benim ,işe. 

yaramadığımı, • keşiş olamıyacağımı söyliyerek çoculı,ı 

al götür diyecekti. 
«Akşam yemeğimi nerede yiyeceğimi bilmiyordum, 

bir keşiş : - Bizimle gel.. dedi. J\ynı 

adam sofrada yatağımın kilise yanın
daki- boş 'bir bekçi kulübesine nakle
dildiğini söyledi. Sofradan hiç kimseye 
göstermeden bir bıçak aşırdım. İki ge
ce tek başıma bu kulübede yattım ve· 
manastırda !bana bir iş göstermedikleri 
için, kilisede ibadetler hariç, başıboş 

dolaştım .. 
«Fakat ikinci gecenin sabahı, sa

bah duası için kiliseye girildiğinde, bir 
camın kınldığı ve kiliseden 12.000 ku
ruş değerinde bir gümüş şamdanın ·ça
lındığı görüldü ve bütün şüpheler be
nim üzerimde toplandı. Garip t~sadüf
tür, o sabah ben herkesten önce kalk
mış, karanlıkta ayak alışkanlığı ile kır 
yolunda dolaşmış, 'bir yerde sırt üstü 
uzanarak, az sonra kaybolacak yıldız

lara bakıp manastırdaki sığıntı duru
mumun sonunu ve -istikbalimi düşün
müştüm. 

«-Duad'an sonra Hacı Akabye. -beni 
odasına götürdü: - İn~dı bırakır ve 
yola gelirsen seni bu zor durumdan 
kurtarabilirim Mihail ! dedi. 

«Başkeşişin -ayaklarına kapandım, 

ağladım, hırsız olmadı~ı söyledim ve 
teklifini yirie reddettim. !Beni bir o
daya kapadilar ve Tırnava'ya haber 
gönderdiler, zaptiyeler geldi. 

Tirnava Mahbushliııesl ve haydut 
Balaban - Tırnava mahpuzhliııesind'.e 
dört · ay yattım, Cebimde beş param 
yoktu; mahpushAnede Balaban adında 
azılı bir haydut tarafından beslendim. 
Parası olmıyana mahpushiinede bir ku• 
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ru ekmek verilir, o da taş gibidir ve küflüdiir. Balaban 
da H~cı Akabye tıynetinde bir adam idi, ibana kız gibi 
güzel olduğumu söyledi; dört duvar arasında idim, et 
rafımdakilerin hepsi serseri, hırsız, kaa til ;. başıma çok 
daha müthiş şeyler geleceğini o kadar aydın gördüm 
ki, Balaban haydudun himayesini kaıbule mecbur ol-_ 
dum. Bu adam yirmi yıla mahkumdu, benim ise mu
hakemem bile olmamıştı. Bir paskalya sabahı mahpus
hane kumandanı beni salıverdi, Balaban da küçük bir 
cep harçlığı ver~, maceramı biliyordu: - Mfüail.. de
di, ıben de tıpkı senin grbi, sen yaşta iken bir dayak 
idim, ama bert keşişi kestim ve dağa kaçtım, . ıhaydut, 
oldum ... 

«Bir keşiş yamağı kıyafetiyle perişan bir halde 
Gabruvaya babamın yanına döndüm. Gabruvada her
kes Prisova Manastırından· çalınan gümüş şamdandan 
bahsediyordu, hatt! babam bile: - Nereye sakladın 

gömdün? .. diye sordu. Şamdanı çalmadığıma inandı-

ramadım. ! 
«- Sen artık Gabruvada oturamazsın.. <liyen ba

bam beni yine bizim o taraflarda Zleni Manastırına 
götürdü. Başkeşiş beni tepeden tırnağa ·muayene etti, 
hatta pazardan katır alır gibi d'işlerime baktı, aızunın 
kokusu var mı diye yüzüne karşı hohlattı, gömleli,mi 
çıkardım, vücudumu gördü ve nihayet: - Bu oW,an 
bana dayak olabilir l dedi. 

«Zlenl Manastırı, ve üçüncü fftlri - Babam mem
nun, bana veda ederken: - Aman oğlum eline ha
kim ol, buradan da bir şey · çalarsan artık eve gel-. 
mel.. dedi. 

«Babamdan da soğudum. Uşağı olduğum Zleni 
Manastırı başkeşişinin adını bile öğrenmedim. İlk ge
ce ona, dilediği gibi hizmet ettiın. Manastırda para 
menfurdur, şeytani igfal vasıtasıdır, onun için bana 
hizmetimin karşılığı bir altın saat hediye etti. 

«Fakat Zlenideki keşişlerin hepsi toplanmışlar, -
karar vermişler, içlerinden biri: - Dayak, dedi, seni 
aramızda istemiyoruz, başkeşişin himayesine güven
me, çünki senin bir gün yardan düşüp parçıı.lanmana 
mani olamaz ... 

«Hiç düşünmedim: - İşte gidiyorum! dedim, baş
keşişe haber vermeğe bile lüzum görmedim, ayaklan
ma çanklarımı çektim ve hemen yola çıktım. 

· «Babam beni yine karşısında gorunce -şaşırdı. 
Zlenide bir gecelik misafirliğimin hikayesini kısmen 
anlattım, başkeşişin hizmetimden memnun kaldığım, 
hatta bana altın bir ;,aat hediye ettiiini, fakat beni 
diğer keşişlerin kovduğunu söyledim. Kovuldufuına 

inandı ama bir gecelik hizmet karşılığı bir altın saat 
verileceğine aklı yatmadı: - Çaldın!. dedi. - Git sor! 
dedim .. 

«Babamın manastıra gitmesine hacet kalmadı .. 
Ertesi ,gün manastırdan bir keşiş geldi, ibabamla gizli
ce konuştu. Babam, suratı asık beni çalırdı: - Ya
lancı, hırsız oğlan, ver o çaldığın saati bana! .. dedi. 

«Muhterem baş~eşiş ailemizi tekrar dile düşürme
m.ek için beni zaptiyeye teslim etmiyormuş! Bir ge
celik hizrtıetiınin bedeli olarak çok görülen altın saati 
geri verdim ve o andadır ki keşişlerin ve manastırla
rın düşmanı oldum. Ömrüm oralarda ve o adamların 
arasında geçecekti, ama ağaç içinde yaşıyan _ kemirici 
bir kurt gibi. 

«Ben saati verdikten az sonra Tırnavadoo _ zaptı
ye geleli : - Mihaili götüreceğim! dedi. - Suçum ne 
imiş? .. diye sordum; - Bir saat çalmışsın! dedi. 

«Flranın ile işlemediğim suçu üzerime aldım -
Beni Gabruvadan Tırnavaya götüren zaptiye neferine 
altın saatin nasıl bir hizmet karşılığı verildiğini hiç 
sıkılmadan anlatmışdım; yolun orman içinden geçen 
ıssız bir _yerinde uzunca bir mola vererek ve muhab
bet ettikten sonra nefer: 

- Mihail.. dedi, sana çok acıyorum, sen şimdi 
benim elimden kaç, ben havaya bir el silah atanın 
ve arkandan koşarım.. ormanın bitimindeki kasaba
nın ilk evlerinden birinin kapısını çal ve içeriye -gir .. 
Be:ı:ı orad:an geçip Tırnava tarafına gidince Gabruva
ya dön ve babana serbest bırakıldığını söyle, ama -
orada çok ·eylenme, başka bir yere çık git ve izini 
kaybet ... 

«Masum ve toy idim. Zleni başkeşişinin ahlaksız

lığını_ Tırnava mahkemesinde anlatabilirdim. Kendi
sinden de bahsedersem çok kötü_ duruma düşecek o
lan zaptiye neferinin sözünü dinlemekle artık firari 
bir hırsız olarak aranacağımı tahmin edemedim. 

«Bana bir altın saat hediye ettikten -sonra -hedi
yesini geri aldırtan başkeşişten muhakkak ki ·çok lıi

tufkar olan basit vs kaba zaptiye neferi, ki, beni Tır

navaya götürürse mahpushanede başıma· gelecekleri 
pek dehşetli anlatmıştı Beni azad ettikten sonra tarif 
ettiği kasabanın ilk evlerinden birinin kapısını çal
dım. 

•Garib bir macera - Adını asla Unutamam, gospo
din Mitko Kocoharof, kıpıya elli yaşlannd·a, akçıl sa
kallı ve çok temiz giyinmiş bir adam çıktı. Beni gö
rünce bir an_ hayretle dona kaldı. Gözlerini açmış, bir 
müddet yüzüme baktı . ve sonra dudaklan titriyerek: 
-Hristo!.. Oğlum, benim güzel oğlum! diye baı_tırdı 

ve bana kollarını açtı. 

«İçimden, ne olursa olsun diyerek onun kollan 
arasına atıldım. İkimiz de hıçkıı-a hıçkıra ağlamağa 
başladık. Ben garipliğimden, korkumdan, yeni ve ga
rip bir maceranın eşiğinde duyulan heyecandan ağlı

yordum, onun niçin ağladığını az sonra öğrendim. 
«Gospodin Mitko Kocoharof'un on sene kadar ev

vel 6-7 yaşlarında olan biricik oğlunu çingeneler çal
mıştı, kalbi evlad acısı ile durmadan sızhyan bir baba 
idi ve benim yüzüm adı Hristo olan o çocuğa benzi
yordu. Adam kayıp evladını bulmuştu·. DÜrmadan göz
lerimi, yanaklarımı •öpüyor, · saçlarımı, poynuniu kok
luyordu. Kansı koştu geldi, bu sefer beni -ad'am bı

raktı, kadın kucakladı, kadıiı. bıraktı adam bağrına 

bastı. Ve cevabını almağa lüzurtı görmeden bana mü
temadiyen nerede idin, nerede idin, diye soruyorlardı. 

Ayak üstü bir yalan uydurdw:iı: Çingenelerin -elinde 
üç sene kalmıştım; sonra sayısız kapılarda· uşaklık et
miştim ve sonra bir ırianastırd'a dayak Ölmuştum ve 
nihayet tam bir buçuk ay gece gündüz yürüyerek ve 
yol iz sorarak baba ocağımı bulmıiştum. Evin içi,· ,zen
_gin bir ailenin meskeni olduğunu gösteriyordu. 

«Genç Hristo Kocoharof'un baba ocağına döndü
fil haberi küçük kasabaya yayılıverdi. Evin kapısı .ardı-. 
na kadar açıldı, bütün kasabalı mesut ana babayı 
tebrik ediyor ve benimle kucaklaşıyor, öpüşüyordu. 
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«Gospodin Mitko tam bir hafta kasaba halkına 
geceli gündüzlü ziyafetler verdi. Ben de 'bu bir hafta 
içinde, mütemadiyen, rezalet meydana çıkmadan nasıl 
kurtulacağım diye düşündüm. 

«Nihayet : - Babacıiım, dedim, bu şenlikleere bir 
son verelim ve ben artık bir iş ile meşgul olmalıyım, 
ticaret yapmak istiyorum ... 

•Gospodin Mitko: - Evet oğlum .. dedi, ben artık 
köşede oturacağım, işlerimin başına sen geçeceksin ... 

«- Ah babacıiJm.. dedim, on yıl diyar diyar ge
zip dolaşmaya o kadar alıştım ki, bir yerde oturup 
iş göremem, bana küçük bir sermaye ver, başka yer
lerden mal alıp getireyim ... 

«Gospodin Mitko bana iki bin kuruş verdi ve: 
- Gecikme, gözlerim yolda seni bekliyeceğim ! .. dedi. 

«Bu vak'a hayatımın en hazin 'hatırasıdir_. Zavallı 
adam 'gözleri yolda beni bekledi, durdu. Hakikati öğ
rendi mi bilmiyorum. Keşke öğrenmemiş olsa, o bir 
hafta onun için tatlı bir rüya olarak kalsa idi. 

«Şimdi şöyle düşünüyorum, bu iyi zengin ad'ama 
hakikati söylemiş olsaydım, mademki kaybolmuş oğ

luna be~iyordum, beni onun yerine koyabilir, oyala
nal]ilirdi, yalancı elmas gibi. Gabruvalli Mihail unutu-
lacaktı, zaptiyeler peşimde dolaşmıyacaktı. . 

• «Ostüinde bir kat yeni çuha esvap ve cebimde iki 
bin kuruşla· baba evine döndüm. Evimiz Gabruva'
nın bir kenar mahallesindedir, kasabaya ortalık karar
_dıktan sonra kimseye görünmeden girmi~tim. Babam 
beni görünce şaşırdı: 

- Mihail ! Ailemizin adını kirleten oğlan, yine mi 
karşımdasın! Bu kıyafetin ne? Kimi soyd'uiı?. dedi. 

«Vak'ayı olduğu gibi anlattım, inanmadı: ..:.. Çık 
git evimden, seni evlatlıktan reddediyorum! dedi. 

«- Zaten gidecelim, yarın gün doğmadan! dediİn. 
«Abla.İn Gabruva'ya beş saat mesafede Selvi kasa

basının bir köyüne gelin gitmişti, onun yanına gitmi
ye karar verdim. On yedi yaşın ürkeklilti, o civarlar
dan henüz bir türlü uzaklaşamıyordum. Fakat yolda, 
Selvi'nin Batoşova köyünün yanın saat ilerisinde ve 
dağ başında bir manastır görünce karanını deltiştir

dim. Ne olacağını bilmiyordum, sırf keşişlere bir kö
tülük yapmak için bu manastıra gittim. Keşişler kar
şılannda on yedi yaşında güzel ve tertemiz giyinmiş 
bir delikanlı görünce, son derecede esvindiler. Baş

keşişe dayak olmak için geldiği~i söyledim. Beni he
men soydıılar, siyahlara büründüm .. : 

«Batoşova Manashnnda başımdan geçeııler -
Gospodin Mitko'nun evinde k:ıldıltım on gün içinde 
omuzlarima kadar uzamiş olan saçlanmı kestinniş

tim. Batoşova manastın başkeşişinin ilk iltifatlanndan 
biri de: - Mihail saçların uzadığı zaman sen. İsaya 
benziyeceksin ! . demek olmuştu. 

«B:u • ·manastırda iki ay kaldım; manastırların iç
yüzünü · artık iyice biliyordum, hizmetlerimde hiç ak
samadım. Fakat burada başımdan başka garip. bir 
vak'a geçti. 

«Köse Petrof adında otuz yaşlannda genç 'bir. ke
şiş benimle yakından alakadar oldu: Kilisenin· anah
tarlan onda idi, benim gözüm de · kilisedeki kıymetli 
eşyada olduğu için, ona yaklaşmakta, dostlukta ku
sur etmedim. Pehlivan yapılı, elle!'i ayaklan iri kı

yım, zehir gibi acı bir kuvvete sahipti, yalnız köse ol-

duğu için sesi kadın sesi gibi ince idi, o heyb.etli man
zarasını görenler, sesini işitince gayri ihtiyari gülüm> 
serdi. Bir ge_ce Petrof'un odasında misafir oldum ve 
bu genç adamın aslınd:a bir· kadın olduğunu öltren
diıh ki, Petrof'un sırrını benden başka yalnız başkeşiş 
biliyormuş. Koca Balkanlı bir köylü kızı imiş, köyün
de Erkek Marike derlermiş. !Bir fahişe idi. 

«Petrof benim üzerimde ·son derecede kıskanç ol
du, beni öbür keşişlerin hiç biriyle konuşturmadı. 

Kendisinden herkes korktuğu için, hükmünü yürüttü. 
«tl'ç iftiradan sonra ilk hır:sızlığım - Bir gece üç 

haydudun içebileceğinden fazla şarap içmişti, körkü-. 
tük sızdı, Fırsatı kaçırmadım. Sarhoş fahişenin belin-

. d:en kilisenin ·anahtarlarını aldım ve .gece yansı kili-· 
seye girdim, ışığa ihtiyacım yoktu, çalacaklanmı tes
bit etmiştim, el yordamı ile hepsini buldum, ~ gümi.i,ş 
şamdan, üç gümüş kandil ve altınlı üç kıymetli ikon 
çaldım ve dağda, nişan koydujtum bir ağacın dibine 
gömdüm, sonra manastıra dönerek fahişenin koynuna 
girdim. Bu iş en çok· yanin saat sürmüştü. 

«Kiliseden çıkarken camlardan birini kırmıştım, 
böyle yapılması · gerektiltini de Prisova manastınnda 
öğrenmiştim. Ertesi sabah hırsızlık vak'ası göriilünce 
bütün· gözler şüphe ile bana çevrildi. Fakat Köse Pet
rof beni himaye etti: 

- Hayır, çocuk bütün gece benim odamda idi .. 
dedi. 

«Sonra beni bir köşeye çekti: 

...; Çapkın oğlan, doğru söyle, çaldıltm şeyleri nere
ye sakladın? .. Yoksa elimden kurtulamazsın!.. 

«Önce iri.kar ettim, belindeki anahtarları gösterdi: 
- Bunlar kuşağımın sağ tarafında asılı ·durur, bu sa
bah sol tarafımda buldum! .. 

«Fahişenin ayaklarına kapandım ve suçumu itiraf 
ederek çaldığım şeyleri nereye gömdültümü söyledim. 

·«Bu vak'a şöyle kapandı: Manastırd'an kovuldum, 
dayak · entarimi aldılar ve kendi urbalarımı verdiler. 
Manastırdan çıkınca ablamın yanına gittim, ertesi 
günü · de keşiş Köse Petrof'un manastırdan kaçtığını 

işittik. Kahpe kadın sırrını faş edeceğimi zannetmiş 

ve gömdültüm yerden şamdanları, kandilleri ve ikonla
rı alarak kaçinışdı. 

«Bana gelince,. ,ablamın yanında ancak bir hafta 
kalabildim. Tırnavaya · götürülürken bir ormanın için
de zaptiye · neferinin elinden kaçan lstoykooltlu MihaH 
evvela babasının evinde aranmıştı; sonra da ablası-

nın. evinde yakalandı. . . 
aiOç yıl prangabendlik - _Tırnava mahkemesi fira

rımı saat hırsızlııtı için kafi delil saydı ve beni üç yıl 
prangabendliğe inahkı'.im. etti, mahpusluğum hırsızlık

tan, prangaya vurulmam_ firardan idi. Ama ancak beş 
ay yattım. 
-· ·«tkbıcı firar· ve yakalanış - Bir gün on iki nefer 
prangalı ·mahpus arasında dağdaki bir ocaktan kire
mit getirmeğe · gönderildik, içlerinde en çelimsizi ben
dim ki pençeli bir delikanlı idilI\, hepsi dev misali 
haydi.it, on iki · prangalıya iki mıtlıafız verdiler, dalt 
yolunda bir puntuna getirdiler, muhafızları kıskıvrak 
'yakalayıp bağladılar. Hepimiz yalınayak idik ve ayak 
bileklerimizde bize ancak genişçe bir adım attırabile

cek uzunlukta demir zincirleer vardı, onları kıffl}-ak 

için biraz uğraştık, mahkumların_ hepsi bir tarafa kaç-
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tı, ben de Batoşova kasabasında Dilsiz Jifko adında 
fakir bir adamın evinde üç ay gizlendim, sonra yata
ğım . ile beraber yakalandım. 

«Bir prangabendin firarı... Suçum büyüktü, bu sefer 
Vidin kalesi zındanına gönderildim. Tıpkı ormanda ol
duğu gibi ve aynı şartlar içinde, şu fark ile ki, bu de
fa iki zaptiyenin elinden Vidin yolunda Lom kasabası 
civarında kaçmağa muvaffak oldum. Ve ilk defa bi
raz uzaklaştım,_ Filibe taraflarına gittim veı orada Kı

riçima Manastırına sığmdım. 
«Aynaroz'da Zograf Manastınııdaki- güzel Teofflos 

- Günler, aylar geçiyor, tam bir takvim hesabı yap
mama imkan yok, artık ondokuz yaşında idim. Bıyık
larım terlemiş, vücudüm d:a hayli serpilmiş, irileşmiş
ti. Bu manastırda yirmi bir yaşıma kadar iki sene 
kaldım: 1840 senesinde resmen keşiş oldum ve kilise 
an'anesince bana Mitrokan adını verdiler. Keşiş olun
ca Aynarcza gönderildim ve orada Zograf Manastınn
da bir sene kaldım. Bu manastırda başkeşişin Teofilos 
adında bir cl,ayak'ı vardı, onyedi yaşlannda, kumral 
saçları omuzlarına dökülmüş, ·Meryem Ana tasvirleri 
kadar güzel bir çocuktu. Başkeşişin mahbubu idi. Te
ofilos- ile yakın_ bir dostluk kurdum ve onu kandıra
rak beraberce evvela Selanik'e, oradan cia Niş'e kaç
tık. 

«Teofilos'un yüz altını vardı, bizim. için büyük se_r
vetti, ilk altını bizi bir gece Aynaroz4an kaçıran _iki 
Rum kayıkçıya verdik, iki altı~ da Selanikte kıyafet
lerimizi tebdil için ve han, aşçı masrafı olarak harcan
dı. Teofilos'u bir kız kıyafetine koydum, ·ben Mihail 
Yorgiyef, o da zevcem Gano Yorgiyef oldu. Bir altın 
da bu isimlere mürur tezkc;:resi almak için verdik. 

«Niş'de bir sene kaldık. Ben orada bir iş tutama
dım. Bu bir sene içinde Teofilos'un bıyıklan terledi. 
ve delikanlı tekrar Aynaroz'a dönmek istedi. O tekrar 
keşiş kılığına girip Niş'den Ay'naroz'a giderken ben 
ele Eflak'da Kalas kasabasına gittim. Niyetim oradan 
İstanbula geçmekti. 

«Rumanys'da Kalas'daki maceram - _Bir gün Ka
las'da iskele civarında avare dolaşırken İstanbul'a 
kalkacak gemilerde iyi bir yer arıyan bir keşişe rast
"Iadım, adı Kirilos olan bu adam benimle alakadar 
oldu, ben konuşkanımdır, bir kahvehanede oturduk, 
sohbet ettik. İşsizlikten, parasızlıktan şikayet ettim, 
iskele civarında acaba hamallık yapabilir miyim diye 
dolaştığımı söyle,dim; Kirilos: . · 

- Senin gibi güzel, sıhhatli, ve sözü sohbeti ·çe
kilir: bir gencin hamallık yapması doğru değil, ben da
yak 'ıindan memnun değilim; çok sadık olduğu için 
onu ıı:tamam ama, serii de yanım~ alabilirim.. dedi. 
Teklifjni derhal kabul ettim ve o geceyi de Kalas'da 
kaldığı handa, Kirilos ile dayak'mın odasında geçir
dim. 

«Kalas'd.an İsf;anbul'a bir Rum kaptanın arpa yü
kü ile hareket eden Kali Tihi adındaki yelkenlisine bin
dik. Kaptan gemisinin iki kamarasından birini Kirilos 
ile bana tahsis etti, sadık dayak yatağını güverteye 
serdi. Gemide Kirilos ile d'ostluğum birden. 'çok iler-
ledi. Her hususta. ·bu adamın ar~dığı uşaktı~. -

«Kirilcs keşiş Metropolit payeli idi ve müthiş bir 
Türk düşmanı idi. Mora . ihtilalindeki hizmetlerinden 
bahsederken ağzı köpürüyordu. Kendisine keşiş ol--

duğumu, kilise adımın Mitrokan olduğunu gemide 
söyledim, son derecede. memnun oldu ve bana, Yuna
nistan gibi yakında Bulgaristanın da. istiklaline kavu
şacağını, bana memleketimde çok büyük işler düşe

ceğini söyledi. 
«Bu yolculukta Kirilos'un eşyası arasında iki ağır 

sandık nazan dikkatimi çekti, yattığımız kamarada 
baş ucuna yerleştirmişti. 

«İstanbul'da ikinci hırsızlığım - İstanbul'da ken
disi gibi vaktiyle gizli ihtilal komitesinde çalışmış ya
kın dostu bir havyarcımn Galatadaki dükkanının üs
tündeki tek odada yerleştik. Kirilos'un yatağını kere
vet üstüne, bizimkileri, de yere serdik; ve o mahut 
iki ağır sandığı Kirilos kerevetin altına koydurdu. 

«Kirilos Yunanistan'a gidiyordu, İsfanbul'da da 
Patrikhanede görülecek mühim işleri vardı. İstanbulda 
en az bir hafta kalacak idi. 

«Ak}ım sandıklarda, Havyarcının odasında yattı

ğımız ilk gecenin sabahı Kirilos'a uydurma bir. rüya 
anlattım: Hazreti İsa'yı görmüştüm, beni Kudüse da
vet _ediyordu. Metropolit son derece heyecanlandı: 

- Benim güzel oğlum, bu mühim bir işarettir, böyle 
bir rüya- _görmek isterim, fakat madem ki sen gör
dün, ben de davet ·_edilmiş sayılırım, Atina'ya gidip 
şu emanet sandıklan yerine teslim edince arzı mu
kaddese . beraber gideriz ! dedi. 

«Bir gün Kirilos, akşama kadar kalacağını söyli
yerek Patrikhaneye gitti. Sadık uşak da bwm fırsat 

bilerek Balıklı kilisesine gitti. Odada yalnız kaldım. 
Halbuki Kirilos odayı o aptal uşağına emanet :etmiş ti. 
Sandıkİann kilitlerini kınp da açınca, hayretler için
de kaldım, her birinin içinde kırkardan seksen torba 
vardı. Torbalardan birini açtirtı, kor gibi Macar altını. 

Fakat ancak bir torbasını güçlükle alabildim, bu ha
zineyi saklıyacak, götürecek yerim yoktu. ve· düşün
düm bu hazine benim için ancak bir bela, tehlike 
olurdu. Aldığım iorbayı yatağımın üstüne döküp say
dım. 750 altın. İki sandıkta 600.000 altın. Kaarun ha
zinesi. Kirilos bu altınları nereden ve kimden almış 
kime niçin götürüyordu? .. 

«Yediyüz e!1i altının bir kısmını heybeme, bir kıs
mını da yatağımın yünleri arasına yerleştirip sakla-
dım. ' 

«Sadık uşak akşam biraz geççe geldi, çok telaşlı 

idi: - Hazret 'geldi mi Mitrokan? .. diye sordu. Himüz 
· gelmediğini söyledim, rahat bir nefes alarak: - Aman 

beni.in. buradan aynldığımı öğrenmesin.. dedi. 
«Kınk kilitleeri yerlerine üstün körü yerleştirip 

sandıklan yine kerevet altına koymuştum. 'Kirilos o 
güri odada yalnız kaldığımı öğrenseydi ilk işi sandık
lanna el atmak olacaktı. 

«O gece ikinci rüyayı gördüm, Hristos bana . acele 
Kudüs'e gel dedi. Kirilos bu habere hem sevindi, hein 
üzüldü, sevinci benim yüksek manevi mertebem, üzün
tüsü hem ruhani mertebesi yüksek hem de dilrübu. 
yaratılmış bir genç dosttan ayrılmak mecburiyeti idi. 
Bana olan muamelesi değişmiş, sanki o benim uşa
ğım olmuştu. 

«O gün Yafa iskelesine hareket edecek bir vapuru 
hazır bulduk. Kirilos'un gözünde Kudüs d·avetinin e
hemmiyeti bir kat daha büyüdü. Beni vapµra kadar 
uğurladı, öpüştük ayrıldık. 
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«Öyle zannediyorum ki Kirilos sandık kilitlerinin 
kırıldığını görünce bana kızmamış, yalnız bir torbacık 
aldığım için insaflıymış çapkın demiştir. 

Kudüs'de - Yafa iskelesine çıkar çıkmaz ilk işim. 
ala elbiseler ve samur kürkler, seccadeler satın almak 
oldu; ve eli yüzü düzgün, kaşı gözü yerinde bir Ğ"c 

uşak tuttum, ve Kudüs'e bir metropolit azamet ve deb
debesi ile gittim. Orada Ayios Nikolaos manastırında 

yerleştim. Bana iki odadan mürekkep bir daire tah
sis edildi. Birinde genç uşağım, birinde de ben otura
caktım. Benim odamı gayet ala döşediler, ve çalar sa
at, aziz resimleri ve gümüş şamu·anlarla tezyin ettiler. 
Kirilos'un Macar altınlarını harcıyatak bir hafta ru
hani bir prens gibi yaşadım. ' 

«Altınlarımın bir kısmını ve yeni _satın aldığım es
vaplarla bazı kıymetli eşyayı Yafa'da kiralayıp kapat-. 
tığım han odasında bırakmıştım. Bir hafta sonra uşa
ğımla beraber Yafa'ya onları almağa gittiğimde ba
şımdan yeni bir macera geçti. Assiye adında bir arap 
rakkaseye çılgın gibi, yıldırımla vurulmuş gibi · aşık 
oldum. 

Rakkase Assiye - Assiye bir hıristiyan Araptı. He
nüz onyedi yaşında simsiyah saçlı, kömür gözlü, tatlı 

esmer bir _kızdı. Onu genç ve yakışıklı uşağımın saye
sinde tanıdım. Ondokuz yaşında olan bu oğlan bir 
zangoçun oğlu olduğu halde mektepten kaçmış, sanat 
öğrenmek için usta yanında durmamış, kahveci ve 
meyhaneci çıraklığı yapmıştı. Yafa'da o körpe yaşına 

rağmen bilmediği, girip görmediği yer yoktıı. 
«Yafa'. da hayatları kadınsız . geçen keşişlerin gizli 

eğlenceleri için evler vardı, bu evlerin hemen hepsini 
Yahudiler işletirdi, en devamlı müşterileri de Kudüs 
deki Rus paj:ıasları idi. Çalgı, rakkas, rakkase, kız, 

mahbub, içki, kumar her şey vardı. Bu evlerden bi
rinde görı:l:üğüm Assiye beni öylesine büyüledi ki rak
kaseyi evvela üç günlük bedelini ödeyerek kapattım. 
Kız da bana karşı vahşet göstermedi, hatta bilakis çok 
yaklaştı, bana, koca olarak tahayyül ettiği güzel ve 
kuvvetli erkek olduğumu söyledi: - Bir keşiş olma
saydın senden hiç ayrılmazdım! dedi. 
· «Selvi Manastırındaki Köse Petrof'u hatırladım, As
siye'ye o müthiş fahişeyi anlattım, kendisini bir da
yak, tüysüz keşiş uşağı oğlan k;lığında Ayios Nikolaos 
Manastırına pek ala sokabilirdim. Nitekim' aynı ma
nastırda çok güzel bir tüysüz keşiş görmüştüm, bir 
sabah pencere önüntl'e saçlarını tararken kız zannet
miştim. Öğrendim ki bu gi.izel küçük keşiş yamağı J:ıir 
Rus Grandükünün oğlu imiş; ve adı Konstantin imiş, 
babasının arzusu hilafına bir uşağı ile buraya 'kaçmış. 

«Assiye ince bir Arap kızı idi. Henüz tam gelşi

memiş göğsü ile vücudu, körpe bir delikanlı vücudun
dan farksızdı. Teklifimi adeta sevinçle karşıladı. 

«Bu gizli evlerin bütün zevk vasıtaları zavallılar bir 
esirciden farksız muhabbet · simsarlarının pençelerin
de idi. Assiye, ve çok zeki oğlan olan uşağımla şunu 
kararlaştırdık : Arap kızı· bir sabah erkenden kaçacak 
ve kendisini tayin ettiğimiz bir sokak başında bekle
yen uşağımla başka bir Yahudi evinde keşiş cübbesi 
ve serpuşu· ile tebdili kıyafet ederek misafir kaldığım 
hana gelecekti, ve derhal Kudüs'e doğru yola çıka

caktık. 

«Yafa'dan Gelibolu'ya firar - Arap kızı keşiş otlan 

kılığında geldi, tam o sırada Kudüs'teki Ayios Niko
laos Manastırı başkeşişinden bir mektup aldım, başke
şiş: patrik vekili Kirilos bu sabah Beyrut'tan buraya 
geldi, sizinle hemen görüşmek istiyor, derhal Kudüs'e 
geliniz diye yazmış. Üstümden bir teneke kaynar su 
dökülmüş gibi oldum, maşukamla uşağıma: · - Siz be
ni az bekleyin, acele bir işim çıktı.. dedim, ve mektu
bu getiren keşişe de: - Görüyorsun, araba kapıda, za
ten geliyordum, hep beraber gideriz ,sen uşaklarımla 
biraz otur, bir yerde emanet akçam var, onu alıp ge
leyim.. dedim. 

«Bütün eşyamı, sandığımdaki yüzlerce altını han
da bırakıp üstümdeki paramla, ki ne kadar olduğu
nu bilmiyordum, limana koştum ve kalkmak üzere o
lan bir gemiye atladım, geminin Geliboİu'ya gittiğini 
de ancak yolda öğrendim. : 

«Bu firarım ile de büyük bir hata işlediğimi yıl

larca sonra anladım, Kirilos'un beni bir hırsız gibi ele 
vermiyeceğini bilmeli idim, zira kastlı beni yakalatmak 
olsaydı, Ayios · Nikolaos Manastırında iz-imi bulunca 
ulu orta davet etmez, zabtipe vasıtası ile tuttururdu, 
ama · ben yılgındım. Balaban Haydutun hayali zaman 
zaman gözlerimin önüne gelir, yalın ayaklarımın bi
leklerinde taşıdığım zincirin şakırtısını da işitirdim. 

. «Baş döndüren maceralar - Buncl'an sonraki ma
ceram baş döndürür. Gelibolu'dan Filibe'ye gittim, ev
velce bir müddet keşişlik yaptığım Kıricima Manastı

rında üç ay kaldım. Orada bir sabah ocl:amı basarak 
yakaladılar, Filibe'ye götürüiüp despot konağında hap
sedildim. Bana Kirilos'un kırmızı mumla mühürlü bir 
mektubunu verdiler, metropolid: Oğlum, benden niçin. 
kaçtın, hırsızlığının hesabını seni sevmiş olan bir -ada
ma vermek hakkında iyi olacaktı, şimdi mukaddes ga, 
yeler için toplanmış bir paranın nefsani arzular yolun
da heba olmasının cezasına katlanman lazım diyordu. 

«Kirilos'dan çaldığım 750 Macar altınının nerelere 
sarf edildiğini · gösteren mufassal bir defter tanzim et
tim, bu para ile ne gibi eşya satın almıştım, bu eş

yayı nerelerde ve kimlerin elinde bırakmıştım, ve pa
ranın ne kadarını çarçur edip harcamıştım, . · hepsini 
yazdım. Üstümdeki parayı aldılar, bin küsur kuruştu, 
Defteri verince od'a hapsinden çıkıp göz hapsine a-_ 
lındım, bu hürriyet benim için kafi geldi, o gün Fili
beden kaçtım, doğru Kıricimaya gittim, manastır baş 
keşişinde on altınım vardı, onu defterde çarçur edil- . 
miş paralar arasında göstermiştim. Adı Sarafim olan 
başkeşiş halime acıdı, beş altınını verdi. Parayı alın

ca manastırdan ayrıldım, tabana kuvvet, dağlardan, 

ormanlar arasından Vidin civarınd'a Vıraca kasabasın

da Karlıkoğlu· Manastırına· gittim. Orada altı ay ke
şişlik yaptım, sonra -tekrar Aynaroza gittim ve Rusko 
Manastırına girdim. 

«Aynarozda bir gün. Zograf Manastırına uğradım. 
Bir zamanlar Nişde zevcem Gano Hanım diye yanım• 
da kadın kıyafetinde 'dolaştırdığım keşiş Teofilos'u yi
ne orada buldum. · Çocuk serpilmiş, karanfil bıyık 
ve zarif bir sakal ile pek dilber bir delikanlı olmuştu, 

altmış, yetmişlik ak sakallı_ keşişler, despotlar Teofi
los'a bir put gibi tapıyorlard:ı. 

«Rusko Manastırında tam onbir sene kaldım. Bu 
onbir yılın içinde beni alakadar eden tek vaka genç ve 
güzel Teofilos'un esrarengiz ölümü oldu, bir yardan 
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yuvarlanarak parçalanmıştı. Ben de_ vaktiyle Zleni Ma
nastırında böyle bir . ölümle tehdit edilmiştim. Keşiş
ler · arasında sapık münasebetler yüzünden öyle men
fur kinler, intikam duygulan .vardır ki, bunu onların 
arasında yaşamıyanlar bilemezler, anlayamazlar. . 

«Rusko'dan Dalmaçya'ya geç.tim, bir buçuk sene 
de oralarda dolaştım, sonra İstanbul'a . geldim. Pat-· 
rikhane beni Karadeniz sahilinde Msura Manastırına 
başkeşiş tayin etti, dört sene de orada kaldım. ·Manas
tır hesaplarını vermek üzere İstanbul'a geldiğimde 
lJ.000 kuruş açığım çıktı. Patrikhanede onbeş gün ka
dar hapsedildim, fakat bu parayı benden alamadılar, 
yalnız başpapaslığımı aldılar .. Bir gün patrikhane mut
fağında bir yangın çıktı, o telaş arasında kaçdim; Kay
seri'ye giderek bu kasabaya dört saat mesafede Yanar
taş Manastırında il!:i buçuk sene keşişlik yaptım. Ken
dimi o kadar emin bir insan bildirdim ki bu manas
tırın zenginliği meşhur hazinesinin anahtarlarını bana 
teslim ettiler. 

«Yanartaş Manastm soygunu - Bir mahzen ki içi 
gümüş ve altın. haçlar, kimi elmaslı, kimi yakutlu, 
zümrütlü; gümüş ve altın - tepsiler, şarap kupaları, 

ayinlerde metropolidlerin, destotların göğüslerine tak~ 
tıklan ve diskopotri dedikleri mücevherli nişanlar, al-· 
tın ve gümüş şamdanlar, kandiller, kaşıkl;r, ve tarihi 
hatıralar taşıyan yığın yığın giranbaha eşya hırsız Mit
rokan'ın eline teslim edilmişti. 

«Bir gün manas.tınn başkeşişi Partinoz, Arııp rak
kase Assiye'ye benzettiğim Eftim adında Bodrumlu es
mer güzeli bir genç keşişi okşayıp öptüğüm için ba
na bir tokat attı. Bu tokatın intikamı, Yanartaş Manas
tırı h~inesinin feci bir şekilde talanı oldu .. 

«Hem hazinedar hem de bekçi idim, yattığım oda, · 
manastırda ayn 'bir bölme teşkil eden hazine mahze
ninin hemen kapısı önünde idi. Soygun ile beraber 
başkeşişten intikam için Bodrumlu Eftim'i de kaçır

mayı kafama koydum. Çok fakir bir balıkçının oğlu 
olan bu çocuğu kandırmak gayet kolay oldu, beni ka
tır ile manastırdan çıkarken gördüğünde, .arka taraf
taki keçi yolundan kaçacak, ben de onu, evvelden teda
rik edeceğim bir köylünün yanında ve atla önüm sı

ra . ılgarla gönderecektim: Evvelft en kıymetli disko
potriyi aldım, boynuma asarak iç gömleğimin altında 
gizledim ki Erzürum Paşasının göğsümde bulduğu ni
şandır. Sonra biri elmaslı biri zümrütlü iki altın haç, 
üç tane güzel som altın kupa, üç altın şamdan, üç 
altın tabak, ve kıymetlerine paha biçilmez dört altınlı 
ikon aldım ki bu ikonları İstanbul patrikhanesi iste
diği halde göndermemişlerdt Hepsini heybemin iki gö
züne yerleştirdim, ve daha birçok şey aldım. Bu ha
zırlık günlerce sürdü. 

«Sonra bir kaptan ağzından kendime bir mektup 
yazarak· başkeşiş Partinos'ı.İn huzuruna çıktım: - Bir 
mektup aldım, viliyetimden bana para göndermişler, 

kaptan fY;lersin İskelesinde beni bekliyormuş.. diyerek 
izin aldım, ve manastır bahçesinden kaptana hediye
lik meyva götürmek istediğimi söyledim, ona da mü
saade etti. 

cBir heybenin iki gözünü dolduracak kadar elma, 
armut ve erik toplattım, fakat bu meyvalan heybele
rin içind'ekini örtecek kadar göstermelik koydum, ge
ri kalanı odamın bir köşesinde gizledim. Manastırdan 

bir de yol tezkeresi aldım, ve bir sabah katırla ma
nastırdan· ayrıldım. Hazine anahtarları da yanımda idi. 

«Yanartaş Manastırından Mersin beş konak yoldur. 
Keşiş Çeşmesi denilen yerde tembih ettiğim köylüyü 
iki at ile beni bekler buldum. Yarım saat sonra da 
Bodrumlu geldi, onu köylü ile bir konak ileri yolladım. · 

«Dördüncü konakta önüme gümrük memurları çık

tı, heybemi muayene ettiler, kıymetli eşyayı görünce 
gözleri parladı. Baktım ki başıma bir iş çıkacak, güm
rükçülere bir altın tepsi ile bir altın kupa vererek 
ellerinden sıyrıldım. Mersine vardığımda Eftim'le kı

lavuzu .köylüyü limanda bir kahvehanede beni bek\er 
buldum, hazine anahtarı ile katın o köylü ile manas
tıra geri yolladım, adam aynca başkeşişi görecek, ben
den selim götürerek Eftim'i merak etmemesini, çocu
ğun yanımda çok rahat o,Iduğunu söyliyecekti. Bir al
tın kupayi bir meyhaneciye rehin adı altında bıraka

rak bir miktar para ald:ını ve hemen bir gemiye atlıya
rak Bodurumlu · küçük arkadaşımla İskenderiye'ye kaç
tım. Bindiğim -geminin kaptanı l:İaci Dimitri aslen Tır
halalı olup İskenderiye'de yerleşmiş, keşişlere son de
recede hürmetkardı. beni evinde misafir etti; işte bu 
daveti kabul etmekle büyük bir hata işledim. 

«Son miceri - Niyetim Mısır'dan Tılri Sina.ya gi
dip Eftim'le oradaki manastırlardan birinde yerleşmek 
ve ahir ömrüme kadar orad'a yaşamaktı. Fakat o ma
nastırlara diğer manastırlar gibi her gelen keşişi al
mıyorlardı. Bu manastırların İskenderiye'de bir keşiş 
nizırlan vardı, oraya girebilıntik için ancak onun mü
saadesi lazımdı. Bu adam Hacİ Dimitri kaptanın aziz 
dostu olduğu halde bana Tılri Sina'ya girme izinname
si vermedi. Bunun üzerine Eftim'le beraber üçüncü 
defa olarak Aynaroza gitmeye karar verdim, fakat hiç 
beklenmez Qir aksilikle karşılıtştım. 

«Kaptan Dimitri'nin ondo]çi.ız yaşında bir oğlu 

vardı, evden öteberi çalar satar ve akranı olmayan 
çapkınlarla meyhanede yermiş. 'İlir gün benim heybeyi 
yoklamış ve içinde· kilise eşyası görünce şaşırmış, ça-___ 
lamamış ama babasına haber vermiş. Kaptan beni sı
kıştırdı, bu kıymetli kilise eşyası sende ne gezer dedi, 
yakamı bırakmadı, muhakkak ki sen bunları manas
tırdan çaldın dedi. Üç kıymetli haçı aldı, sairlerini bı
raktı: 

- Mersin'e gideceğiz'. seni orada zaptiyeye teslim 
ed:eceğim, ben bu haçları Kayseri'de manastıra götü
rüp hırsızlık malı olup olmadığını sotacağım, ben dö
nünceye kadar da sen zaptiye nezaretinde kalacaksın 
dedi. 

«Kaptan, hayırsız oğlu, Eftim ve ben tekrar ge
miye bindik. Çapkın oğlanla gemide babasından giz
lice ahbaplığı ilerlettim: --' Eline ne geçti ve geçecek 
ki babana bunları haber verdin?. dedim. - 'Ben de 
pişmanım şimdi, seninle anlaşmalıydım dedi. - Yine 
mümkün dedim. 

«Oğlanla anlaştık, ona satması çok kolay iki al
tın şamdan verdim, Beyrut -İskelesinde babasını oya
lıyarak beni kaçırttı, benim de ilk işim Bodrumluyu İs
tanbul'a kaçırmak oldu. Gümrük memurlarından Ar
navut Hacı Ali adında birinin vasıtasiyle 'Rusçuklu fı

çıcı Ömer Ap'dan iki antika altınlı ikon karşılığı bir 
miktar para aldım, başıma bir kefiye sarıp arkama da 
bir maşlah giyerek gece ıp.enzilhaneden tuttuğum bir 
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beygirle Şam'a kaçtım. Ömer Ağa'dan aldığım para an
cak yol harçlığı olmuş ve Şam'da beni ·birkaç gün bes
lemişti. Hancıya oda bedeli karşılığı küçük altın bir 
istavroz ile bir gümüş kaşık venl'im, oradan Cebeli 
Lübnan'da Eliya Manastırına gittim. Niyetim İstanbul'a 
gitmekti, orada beni bekliyecek olan Eftim'i bulacak 
idim. Cebeli Lübnan'da ihtilal çıktı, dürziler ayaklan
dı, bazı köylerle manastırlara hücum ettiler. Elimde 
Kayseri soygunu malından son kalan bir gümüş is
tavrozla bazı kıymetli kilise eşyasını da bu manastırın 

_ başkeşişi Makaryosa vererek biı< miktar harçlık aldım 
ve bir beygir kiralıyarak Haleb'e gittim. Orada beni 
Filibe'den tanıyan bir abacı ile karşılaştım: - Sen ke
şiş Mitrokan· değil misin? dedi. Boş bulundum: 

- Evet, dedim .. Yine sordu: · 
- Nereye gidiyorsun? .. 
- Konya üzerinden geçecek bir kervanla İstanbul'a. 

dedim. Meğer Kayseri soygunu etrafa yayılmış, zaptiye 
her yerde beni arıyormuş.. _ 

- Soyduğun ha;dneden sus payı vermezsen: seni 
ihbar ederim.. dedi. · · 

«Elimde bu adama verecek bir şey kalmamış idi. 
Çarşı ortası idi, kalabalıktı, elinden güçli,ikle kurtula
bildim ve yolumu değiştirerek şehirden çıkmak üzere 
ola!_! Erzurum kervanınin devecileriyle--an}aştırri ve bu 
kervana katıldım, İstanbul'a Trabzon - yoliyle giderim 
dedim. Erzurum'da da vali paşa tarafından yakalan
dım. İşte benim maceram bud~1r mustantik efendi». 

İstinta·k zaptı sureti burad_a sona eriyor. 
As!l adı Gabruvalı İstoykooğlu Mihail'in bun
dan sop.r.aki hayatı tamamen meçhulümüş

dür. 
Gabruvalı İstoykooğlu Mihail'in İstan~ 

bul'da serbest bırakıldığını ve beikf de Bod
rumlu küçük Eftim'i bularak onunla Roman
ya'da İbrail'e gittiğini, ve orada bir müddet 
sonra genç Adrien (Panayit İstr,ati) ile tanış-
tığını tehmiıi ediyoruz. _ _ 

BULGAR KİLİSESİ - (B.: Fener Buİ
gar Ortodoks Kilisesi). 

BULGAROĞLU - Son meyhane köçek~ 
lerinden hıristiyan kıbti_ bir . delikanlıdır, 
1874 de Tırnava'da d~ğmuş; 1894 de _yirmi_ 
yaşlarında iken· İstanbul'da mahbushane'de 
öldürülmüşdür. Rus harbinde Bulgaristan 
istilay,a uğradığı zaman, 1876 da he.nüt iki 
yaşında bir sabi imiş, zengiri bir Türk aile
sinin çiftliğinde yanaşma olan babası il~ be-. 
rabe:r İstanbul'a gelmiş, babası ölmüş, bikes 
şopar muhacir aileye yük olmuş, on dört ya
şına kadar İstanul'uri en süfli köşelerinde ba
rınlll!ij, büyümüş, kaşı gözü yerinde, eliaya
ğı düzgün çingenenin güzeli bir genç olmuş. 
Bir gün Harmanlıkda bir sünnet_ düğününde 
üç beş kuruş bahşiş için oynar iken devrin 
sayılı kalender halk şairlerinden Üsküdarlı· 
Aşık Razi'nin İıazarı dikkatini çekmiş, genç 

çingeneyi himayesi altına alan_ Razi onu o za-
manın namlı köçeklerinden ve ·yine kıbti tai-_ 
fesinden Kız Mehmd'in eline vermiş, ve kı~ 
sa zamanda asıl adı unutulmuş olan Bulgar
oğlu, ııFındıkkurdu» lakabı ile meşhu_r bir 
köçek olmuşdur. Babadan dededen kaima bü
yükce bir servete sahib olan Aşık Razi'nin 
kendisine aşırı muhabbetine liyakat göstere
meyen köç~k oğlan işret, esrar ve kumar 
yollarına sapmış, İstanbul'un en namlı serse
rileri, . haytalarına ayakadşlık sevdasına ka
pılmış, bir doğuş kaabiliyeti ile hakikaten 
büyük rakkas iken hem güzelliğini hem de 
-köçek zindeliğini ve civelekliğini yıpratmış, 
kaybetmiş, ağır bir f;efalet altına düşmüş, ni
hayet, uygunsuzluk yolunda tanışdiğı _Zehir 

Bulgaroğlu 

(Resim : S. Bozcalı) 

-Mehmed, Cellad 
Temel ve Laz 
İiasaıi adinda üç 
korsanın yamağı 

olarak yemiş is
kelesinde bir· ge
ce bir han so
yarlar .iken suç 
üstünde yakala
narak beş · sene 

_ hapse mahkum 
\ olmuşdur. Fa

l kat _ mahbusha-
4 nede, bi~ köçe

ğin mukadder 
ak:ipeti bir ta
kım eşirraya ba
ziçe olmakdan 
kurt u 1 ama
mış, bir gece 
kôğuşda saz ça-

lınıp oynatılır iken ,çıkan bir . kavgada, 
mahbushaııe işi bir bıçakla vurularak öldürül
müşdür. 

Aşık Razi'nin bu köçek oğlan için bir 
destanı vardır, ac·emilik-devri eseridir; gen
cin Febüs Fotoğrafhanesinde çekdirilmiş bir 
de resmi vardır ki Razi'nin söylediğirfe gö
re resmi çekildiği zaman Bulgaroğlu · sarhoş 
imiş, hatta Febüs Efendi hiddet ederek fo
toğr.afhanesinden kovmaya bile kalkmış. Des
tan şudur: 

1. Şöhreti Bulgaroğlu Fmdıkkurdu 

Gönül tahtında bir eyyam oturdu 
Yalın ayl!,k haneber~uş bıçkındı 
0-stcie yırtık bihitan partai poturdu 
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2. Tırnavalı köçe:ıczade köçekdir 
Kıbtıliği zannı gaalib gerçekdir 
Keşmiri ten üzre kaşla göz kara 
Nevhat civan bataklıkda çiçekdir 

3. Harmanlıkda görüb ettik iltifat 
Düzdük çamaşın esvabı kat kat 
Haki ınezelletden çıkarub şuhi , 
Pederane gerdik üstüne kanat 

4. Talimi. raks için virdik üstıide 

Cümle alem oldu ana .Üftade 
Kalem kalem parmaklarla pf;!rvizı 

Kah topuk vuruşu harikul'ade 

5. Tutmuşkell şöhretü şim cihanı 

Haytalığa uydurdular civam 
Nasihat eyledik boş yere vaflr 
Rehbel." itt.l kendisino şeytfuı1 . 

6. Çekdikce halıya . vardı çalıya 
Namı Zehir Mehmed bir belalıya 
Ayak uydurub ol rakkas civanım 
GellÜ başdan kara vurdu yalıya_ 

7. Meyhaneye sermiş yatağı hani 
Mesken itti ya hamamda külhanı 
Kalmadı gayri raksa mecali 
Kalmadı hem nakşi hüsn ile anı 

8. Üç yılın içinde savruldu harman 
Yine kaldı yalın ayak daltaban 
Bir gün cerideler yazdı ol köçek 
Gece Jursızıymış meğer pek yaman 

1 

9. Zehir Mehmed, Cellad Temel, Laz Hasan 
Ehremen simli ol üç nefer korsan· 
Alub yanlarına Fındikkurdunu 

Tutulmuş soyarken Y emlşde bir han 

10. Yirmi yaşındaydı boylandı zından 

Zından içre soldu ol güli handan 
Kara haberini alınca Razi · 
Rahmet için yazdı efendim destan 

11. Oynatmışlar ta be sabah köçeği 
Koğuş yoldaşı biı"kaç külhaıı,beyi 

Sonra olmuş kanlı bir it dalaşı . 
Hançer bulmuş biçıirede yiireği 

12. Vak'a! dllsilzu nakliden ravi 
Gardiyan kelamı kizibden iri 
Kucağ!mda didi ruh tesliıiı etti 
Rahmet ide Fındıkkurduna Bari 

Şu kıt'ayı da bu Vasıf günahkar ilave 
etti: 

Müslim gayri müslim Allahın kulu 
Herkes Hakla bulur doğruysa yolu 
Sene bin üçyüz onblrdlr efendim 
Defini hak oldu ol Bulgaroğlu 

Vasıf IDç 
BULGURLU - Kısıklı - Dudullu üze

rinde ve Kısıklı'nın pek yakınında kadim bir 
köy olup, kuruluşunun Bizans devrine kadar 
gittiği tahmin olunabilir; zamanımızda Kısık-

. lı ile birleşmiş gibiydi ve Kısıklı'nın bir ma
hallesi olmuşdu. 

Bulgurlu, İstanbul Ansiklopedisi adına, 
ondört yıl ara ile, biri 1947 de, diğeri de 
J961 de iki defa ziyaret edildi; R. E. Koçu'~ 
ya 1947 de İhsan Hamamioğlu, Vasıf Hiç _ve 
Muzaffer Esen refakat ~tın.işler idi ki bu haş 
tacı dostların üçü de rahmeti Rahmana ka
vuşmuşlardır; 1961 de de. pek değerli dost 
emekli muallim general Hakkı Raif Ayyıl
dız'la gidilmişdir. 

. Bulgurlu, bol yeşillik içinde, evlerinin 
çoğu ahşah ve hemen hepsi bağçeli, havası 
güzel, suyu bol cenneLmisali bir köydür. 
Çarşısı ana yol üzerinde toplanmış, köyün 
kendis.i dağınık; Dudu_llu yolunun Dudullu 
istikametinde sol tarafı daha az iskan edil
miş olup, Bulgurlu, yukarıda adı geçen yolun 
sağ tarafını, bilhassa, Küçük Çamlıca Tepe
sinin doğu eteğini, bur,adan geçen Bulgurlu -
Merdiven Köyü yolu ile Dudullu yolunun 
teşkil ettiği geniş açıyı doldurur. 

1947 de köy, muhtarlık kaydına göre 286 
hane idi ve 1685 can nüfusu vardı; ikilhane· 
ermenisi haric sekenesi tamamen müslü
mandı, ve ekseriyeti de doğma büyüme kö
yün yerlisi idi; 1947 muhacir iskanında bu
raya Yugoslavya ve Yunanistan Türklerin
~en bir mikd.ar aile, cüz'i miktarda da Bulga
ristan muhacirle~i yerleştirilmiş bulunuyor
du. 

1947 de çarşısında 2 kahvehane, 3 bak
kal, 1 manav, 1 berber ve 1 hamam bulunu
yordu; kasabı ve fırını yokdu, eti Kısıklı'dan. 
alıyor, ekmeği de or.adan getirtiyordu. 2 mes
cidi (Çilehane Mescidi ve Namazgah Mesci
di) ve 1' camii (Bulgurlu Camii) vardır. Kö
yün güneyinde ve hayli uzakca Bodurum 
Mescidini de Bulgurlu'ya bağlayanlar vardır. 

İkisi köyün ortasında, Dudullu yolu ü
zerindeki meydancıkda, ikisi de aynı yol ü
zerinde, Bulgurlu Camü önünde dört ulu çı
nar vardır ki İstanbul'un meşhur ağaçları a-
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rasındadırlar, en az 500 - 550 yaşında, fidan 
çağlarında iken İstanbul fethini görmüşler-
fil~ . 

Bulgurlu'nun içinde çarşı boyunda, biri 
cami yanında, diğeri köy ortası meydancık
da iki büyük çeşmesi vardır (B.: Bulgurlu 
Cami Çeşmesi; Bulgurlu Demirci Çeşmesi). 

Biri eski, diğeri ha.len mevti defn edilir 
iki mezarlığı vardır; eski mezarlık, Bulgur
lu'dan Uımra.nıiye'ye giden cadde üzerinde
dir, belli bir adı yokdur ,ama, halen mescide 
tahvil edilmiş kadim bir namazgaha nisbetle 
«Namazgah Mezarlığı» denilebilir; diğeri Ça
kaldağı Mezarlığıdır, Bulgurlu ile Umra.niye 
ve Kısıklı'nın ;müşterek mezarlığıdır. 

194 7 de üç sınıflı. bir ilkokulu vardı (B.: 
Bulgurlu Mektebi), 1961 de, bu mekteb ka
patılmış bulunuyordu, Bulgurlu çocukları 

köylerinin (mahallelerinin) yakınında ve Kı
sıklı Caddesi üzerinde beş sınıflı Kısıklı ilk 
okuluna devam ediyorlardı. 

Son demi hayatına kadar Üsküdarlı ol
makla övünmüş olan rahmetli · Vasıf Hiç 
(Halk Şairi Vasıf Hoca), 1947 deki Bulgurlu 
gezisinden sonra, bu güzel köyün_yakın geç
mişini tesbit eden şu hatıraları tevdi etmiş
dir: 

«Benim yazdıklarım halk ağzı rivayetler
dir, aslını bulup çıkarmak tarih ul~ma.sının 
işidir. Bulgurlu, işitdiğime göre Sultan Se
lim-i Evvel devrinde İran'a name götüren 
incili kaftan sahibi meşhur Muhsin Çelebi'
nin Çiftliği imiş. Bulgurlu adı için de, bura
da vaktiyle bir cenk olmuş, padişaha: «Düş
manla bulgur gibi kaynaşma oldu .. » diye 
anlatmışlar, isim buradan kalmış. 

\\ 

1934 Belediye Şehir Rehberinde Bulgurlu 
(B. Cantok eli De) 
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«Bulgurlu-için bir 
rivayet vardır. Müridi 
Sultan Ahmed Hanı 
Evvel tarafından mür
şidi Hüdai Aziz Efen
diye bahşolunmuş v,g 
bu mübarek zat tara
fından köy halkına 

dağıtılarak vakfedil

miş arazidir derler. 
Şöyle ki bu padişah 
şeyh ile birlikde Çile-. 
hanenin önünde otu
rurlar iken: - Şey

him, şu gözümüzün ö-

Bulgurlu'dan bir köşe, 1909 

nündeki yerleri kabul 
buyur!.. demişler ki 
Şerif ali Çiftliğinin 

Dudullu köyüne giden 
sahası ile Umraniye 
köyünden yine Dudul
lu yakınlarına ve He
kimpaşa Çiftliği hu-

(Hoca Ali Riza Beyin bir ~eseninden S. Bozcalı ell ile) 

duduna kadar uzanan sahadır. Sonraları Bul
gurlu köyü vüs'at bulmuş. 

ııBulgurlu köyünün havası latif, köy için
deki Demird Çeşmesi ve etrafındaki Libade 
suyu, Müftü kuyusu suyu, Haminne suyu, 
Şeker Maslağı gibi suları da lezizdir. Köyde 
bir fırın, bir hamam, birkaç bakkal, köy or
tasında meydanımsı açıklık, iki ulu çınarın 
etrafında altı, yedi kahvehane vardı. Fırın 

kapmmış. Hamam da hazan ,açık durmada, 
-hazan da kapanır .. 

«Bulgurlunun bir eteğini teşkil eden Li
bade, 1925-1930 ,arasına kadar güzel suyu ve 
manzarası ile ·hoş b:r mesire idi; suları ku
rumuş, metruk bir viranhane olmuş. Libade 
aşağısında Çilehane yanından bir sızıntı ha
linde akan su, siyahi bir kadının değneğinin 
ucu ile iz aça aça getirerek hayır sahibi bir 
zatın himmeti He bir çeşme inşa' edilmiş ve 
«Hanımnine Suyuıı ünvanını alarak civarın
daki diğer sular şekerliği-nde .atşanı sulamak· 
tadır. 

«Aziz Mahmud Hüdai Çilehanesinde bir 
zamanlar giindüzleri mumlar yanar, dervi 
şan nöbetle vazife görürdü; bu hal tekkeler 
kapanıncıya kadar devam etmişdir. 

«Eskiden .arab }?acılar, mayısın onuncu 
günü İstanbul'un her tarafından kalkıp Bul-

gurlu'ya gelirler, Çilehane ·önünde bir ba· 
har· bayramı y,aparlardı, görülecek alemdi. 
(B.: Burgurluda arab ba.s;ıların bahar bay-
ramı). ' 

«Şimdi yapılmıyor, Burgurlunun köy 
güreşleri pek meşhurdu. Köyün Hanım sedi 

denilen bir mesiresi vardı, halen, Kısıklı ifa 
_Bulgurlu ,arasındaki Subhi Paşa korusunun 
karşısındaki sekiz, on sakız ağacının altın~
daki seddir; onun altında Bamya Tarlası d·e
nilen bir saha, güreş meydanı idi (B.: Bul
gurlu Köy Güreşleri). 

<<Yine eski adetlerdendir, tarihini tesbit 
edemiyeceğim, her sene sonbaharda bir gti-İı, 
,an'aneperest İstanbullular gayet nefis etli 
bulgur pilavları yaparlar, Bulgurlu ile Kı
sıklı arasındaki Subhi Paşa korusuna gider
ler, orada Bulgurlu namını tes'id ederek, şe
ker gibi suların da himmeti ile pilav -at,ıştı
rırlardı. Bunu bilenler, yapanlar kaldı mı, 
bilmiyorum .. 

ııKa-dıköy - Kısıklı ve Üsküdar - Kısıklı 
tramvay hatları döşenmeden, otomobiller de 
yok iken, ve daha eski devirlerde, Bulgurlu
ya öküz arabaları ile gi~ilirdi; o gidiş de bir 
alem, bir zevkü safa idi. Aman ne süslü ,ara
balardı. içleri hasırlar, güzel güzel kilimler, 
şilteler, yastıklarl,a döşenirdi. Arabaların sa-
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hibleri Bulgurlunun kendi köylüsü idi. Üs
küdara gece gelirler, sabahın alaca aydınlı

ğinda müşterileri, mesirecileri alıp Bulgurlu 
yoluna düzülürlerdi. Bilhassa köy güreşleri 
günlerinde bu gidiş ve dönüş pek şenlikli o
lurdu. Bulgurlunun en güzel öküz arabaları, 
köyün mütevellileri olan 'Besim Bey ve Ne
sin Bey adında iki kardeşin idin (Vasıf Hiç, 
Not). 

Devrimizin seçkin röportaj muharrirle
rinden merhum Cemaleddin Bildik'in 1945-
1947 arasında Akşam Gazetesinde intişar et
miş bir yazısında, yukarıda Vasıf Hocanın 

kaydettiği bulgur pilavı adetinin, 1945-1947 
ar,asında köyce ihya edilmek istendiğJni gö
rüyoruz; aşağıd~ki satırlari C. Bildik'in · «İh
mal edilmiş bir sayfiye köyümüz: Burgurlu» 
başlığını taşıyan bu makalesinden ,alıyoruz:. 

«Pazar günü Bulgurlu Köyünde tertib
edilen Bulgur Pilavı Bayramına ·ben de git
tim. Maksadım yalnız bulgur pilavına daya
nan bir bayr.am günü geçirmek, tabak .tabak 
bulgur pilavına kaşık salan köylü dayıları
mızı seyretmek, davul ve zurna sesi dinle
mek değildir! Bulgurlulara böyle bir bay
ram günü tertibettiren sebebi araştırmağı 
arzu ediyordum. 

« Üsküdara, oradan da otobüsle Bulgur
luya gittim. Ç)tobüstekilerden çoğu, bu kö
yü «Bulgurluya gelin mi gidiyorsun!» sözü 
ile yalnız ismen tanıyorlar. 

«Bayraklarla donatılmış köy kahvesin
deki kalabalıktan; davul ve zurna seslerin
den Bulgurluya geldiğimizi anlıyarak indik 
ve kalabalık arasına katıldık. 

« Bulgurlu köyüne, neden bu ismin ve
rildiğini o köyün aşağı yukarı 50 senelik sa
kinlerinden bir ihtiy,ar anlattı 

ıı- Burası, diyor, çok eski senelerde 
Bulgar tebaalıların toplandıkları bir köy· 
müş .. : Zamanla bu köyü terketmişler, azal
mışlar, nihayet hiç kalmamış ve- o z•amanlar 
adı ıı Bulgarlın olan bu köyde Türk aileleri 
yerleşince, adını «Burgurlu» ya çevirmişler. 
( .. Basit bir ·ses benzetimi ile Bulguru Bul
gara bağlam~nın mantığinı ,anlamadık. Anla
şılıyor ki, C. Bildik merhum Türk lugatı 
üstünde gereği gibi çalışmamışdır. Notunu 
kasden aynen aldık, zira, kendi köylüsünü 
dahi hataya düşürmüş bir ismin nereden gel
diği aydın olarak göstermek vecibemizdir. 

Bu köyün .adı eski metinlerde ekseriya Bur
gurlu veya Burkurlu olarak kayıdlıdır. Türk 
lügatinda da bizim Bulgur dediğimiz, suda 
kaynatılmış ve kabaca kınlm1ş· buğdaya Bul
gur denilir, nitekim sert ve ufacık da.neli 
kar da ,ayni ismi taşır. Bu köyüıi adının Bul
garla hiç münasebeti yokdur, oraya Bulgarlı
dan bozma demek münasebetsizlikdir. Köyün 
adı: Burkullu, Burgullu, Bulgurlu, her üç şe
kil telaffuzu ile misk gibi, bal gibi Burgul ve 
Bulgurdan gelir. İst. Ansiklopedisi). 

«Bu · bulgur bayramından asıl mak
sat, bu köyde doğmuş ve büyümüş, doktoı:
luk, mühei:ıdislik gibi mesleklerde temayüz 
etmiş, zengin olmuş tüccarları bulgur pila
vı başında toplamak ve onlarla dertleşerek 
talihsiz köyün kalkınması · için yardımlarını 
sağlamakmış Ayni köyün. çocuklarından ı.:ıl

duğunu söyliyen Celal Alınaçık: 

- Ben, dedi, yalınayak gezerek-bu k•öy
de büyüdüm. Muallim mektebinden · mezun 
olunca da bu köye hoca oldum ve beş sene 
hocalık ettim, Beniin gibi bu köyün topra
ğına tabanı değmiş nice mühendis, doktor, 

zengin tüccar vardır ki, şu mütevazi bayra~ 
mımıza gelirler ve gayemize hizmet ederler 
diye düşünmüştük Hani nerede? Hjiç birini 
burada göremiyorum. Lütferi kendilerini pro
testo ettiğimizi de yazıniz 

«Bir. ihtiyar da şöyle derd yandı: 
- Tramvay hattını Kısıklıya kadar ge

tirdiler de beş dakikalık mesafe farkile Bul
gurluya uzatamadılar. Otobüs seferleri ihdas 
ederek Üsküdarla • Kısıklı arasında vızır vızır 
işletirler de, onları Bulgurluya uğratmak a
kıllarma bile gelmedi. Her şeyden mahrum
dur bu köyümüz. 

«Her yaz Bulgurluya dört beş yüz aile 
gelirmiş. İki odalı bir yerin mevsimlik 'kira
sı 150 lira ile 450 lira arasında oynarmış. 

Müstakil ev olarak mevs:mliği 1000 liraya 
verilenleri de varmış. 

«Bu rağbet de, köyün güzelliğini ispat 
· ediyor amma. tramşay yok, otobüs yok, ha
vag,azı yok, telefon yok! (Telefon var. Um
ra:niye otobüsler~ de Bulgurludan geçer.· 1961) 
Nasılsa bir elektrik -getirilebilmiş.» (C. Blı
dik). 

Kraliça Viktorya devrinin İngiliz kadın 
muharrirler:nden Mis Pardo, İstanbul hak
kındaki meşhur eserinde, Bulgurlu üstlerin-
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den büyük şehrin panoramasını şu satırlar ile 
tasvir ediyor: 

«Bulgurlu Dağının tepesinde duran bir 
seyyah, gözlerinin önüne serilen manzarayı 
ölünceye kadar unutamaz. Hemen ayakları
nın dibinde Üsküdar yatar; İstanbul şehri de, 
uzakda, berrak sularla çevrilmiş ·kabartma 
bir haritaya ·benzer. Nazarlar. Saraybutnunun 
esrarengiz bağçelerinden Marmaranın pırıltı
larına doğru kayar; Boğaziçi'nin kıyılarında 
dolaşdı.ktan sonra Halic'e girer, Ayasofya'nın 
parlak kubbesinde bir nebze durur, payitah-' 
tın yedi tepesini ar.aşdırarak Yedikule'ye va
sıl olur, Bizans surları boyunca yürür, niha
yet Marm·ara adalarını da görerek münbit , 
Bursa ovalarına· hlkim kar façlı Uludağ'a 
varır. 

ııBöyle bri manzarayi · la.yıkı ile canlan
dırmak isteyenler için sanatk!rin ·kalemin
den çıkan bir resmi görmek lazımdır, sade
ce kelimelerle böyle muşaşa bir hayali ya
ratmağa katiyen muvaffak olunamaz. 

nBir seyyahın, tabiatım 'bu ihti~nı 
tedkik ve temaşa adebilmesi için· saatler la
zımdır. Hatta dağın yabanikekikleri, zeytin 
ağ.açları ar-asına develerini yaymış ve ça
dırlarını kurmuş bir kervancığııi seyri dahi 
zevk verir. ö develer ki .. payitahtın pazarla
rından alınan emtiai ticariye ile yüklü· ola
rak dahile doğru gitmek · üzere bu tepeye 
varmışlardır, ve o saatlerde bu gölgeliğe sı

ğınmışlardır. Seyyah onları gördüğü zaman . 
kendisinin Asya'da olduğunu daha iyi his 
eder. 

uBulgurlu Dağı, İstanbul'u bütün geniş
liği ile temaşa ·edebilecek ve onun harikulade 
ihtişamını idrak edebilecek belki en müna-· 
sib, tek yerdir. Bütüri girintili çıkıntılı yılan
kari sahillerinin· davetin~ seve seve . · icabet 
eden mavi dalgalı denizlerle 'çevrilmiş eşsiz 
sınır hattı, binlerce kubbe, semaya doğru mü
ceUa fildişleri gibi pırıldayan. m!nareler, ren
garenk evleri gölgeleri altına almış ulu ,a
ğaçlar, deniz kıyılarına kadar inmiş servi
likler bu rakibslz mevkiin daha birçok gü
zellikleri ile beraber göz ·önündedir». 

İngiliz edibesiniıi . bu hatırasında şayanı 
dikkat olan nokta, _kul!.andığı n Bulgurlu. Da
ğı» -adıdır. Zamanımızda, Subhipaşa Koru
sunun kapladığı bu tepeye ııKüçük Çamlıca» 
diyoruz. Anlaşılıyor ki Sultan Abdülmecid 

zamanında Küçük Çamlıca adı henüz yok
dur, ve bu cihannüma tepe Bulgurlu Dağı a
dını taşımaktadır. Sonraları Bulgurlu Dağ·ı 

· nKüçük Çamhca» olunca, asıl Çamlıca. da 
uBüyük Çamlıca» adını almışdır:. 

Bulgurlu'ya gelin mi gid\yorsun? .- İs
tanbullu ağzı deyim; her hangi bir işde . lü
zumsuz acele edenlere, telaş· g-österip etrafın
dakileri de şaşırtanlara söylenir. Büyük halk 
şairi ve otodidakt yetişmiş folklor bilgini Üs
küdarlı ~Vasıf. Hoca merhum, bu · deyimin 
menşeini şöyle anlatıyor: 

. uBulgurlu Köyü suyu ve havası gaayet
le latif bir köydür; ayrıca ·kadimden beri de 
pehlivan yatağıdır, y.ani erkek çocukları bu 
ananevi milli sporumuz1!i yoğrularak yeti
şir, serpillr, büyürler;· .su, hava; spor, Bul
gurlu'yu erkeklerinin, delikanlilarmın güzel
liği ile meşhur kılmışdı; güneşe. ccya doğ, y~ 
tloğayım!.» diyen; şahinbaş, şehbaz, şehle

vend, tığ gibi, sırım gibi civelek, el ay,ak bi
çimli, şekilli, akı gün yanığı, esmeri tunc 
karası fetalar, dilaverlerden birinin helaİi olup 
koynuna girebilmek için civar köyler:n ge
linlik çağındaki ızları can atarlardı. Bulgur
lu'mm köy düğünleri de pek meşhurdu, peh
livan güreşleri ve a-t yarışları ile dokuz gün 
sürerdi, gelin kız, bu dokuz günlük düğünün 

· adeta b:r sultanı olurdu. Güzel bir ananedir, 
Bulgurluda oğlan anaları gelinlerine öz kız 
evladı gözüyle bakardı. Civar köylerden bir 
kıza Bulgurludan görücü gelip kızı beğene
rek nişan takdı mı, araya bir münafık girip 
nişan bozulur korkusu ile çeyizinin noksanla
rının tamamlanması, bir an evvel nikah kıyı-

lıp Bulgurluya gitmek için anasın.ı, bahasını 
gece gündüz sıkıştırudı. Meşhu:t tabir işte 

bundan kalmışdır,,. (vasıf Hiç,' not). 
BULGURLU CAMİİ~ Bulgurlu Köyü

nün ana caddesi olan Kısıklı - Dudullu yolu 
üzerindedir. Hadikatül Cevami: «Banisi Te
berdar Mehmed :A,ğaqır, kabri malum değil~ 
dir; minberini Bayram Paşa koymuşdurıı di
yor. Biz, bina tamirler ile şeklini değişdirmiş 
olabllir, on altıncı asırda yapılmış olacağını 

tahmin ediyoruz; belki de buraların {ı:thin
de kurulmuş bir namazgahın yerine yapilmış 
olabilir. ' 

Dört kagir duvar üzerine kiremit örtülü 
bir' ahşab çatı çekilmiş, bodurca . taf minareli 
basit ve küçük bir camidir. Cadde ile arasında 
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kalan meydancıkda köyün en az 500 - 550 ya
şında dört ulu çınarından ikisi bulunmakda 
·olup, bu çınarların semapaye dallarının küçük 
cami üzerine uhrevi bir şemsiye gibi yayılışı, . 
camün önündeki hazireyi doldurmuş ağaçların 
yeşilliği, beyaz badanalı c_amii pek şirin gös
termektedir. 

Camiin giriş kapusu, mihraba nazaran sağ 
duvarda açılmış olup duvar camiin çınarlı 

meydancığa bakan yanını teşkil eder. Kapu, 
yine burda bulunan minare kaidesinin solun
dadır. 

Kapudan girince, son cemaat yerinin he
men solunda,· kapu yanında ahşab bir merdi
venle kadınlar mahfiline çıkılır, minare kapu
su yukarda, bu kadınlar mahfilindedir. 

Son cemaat yerinin tam karşıya gelen kıs
mı ahşab bir bölme ile bölünmüş, müezzin oda
sı haline konulmuşdur. Her duvarında ikişer
den sekiz pencere ile aydınlatılmış ve mihra
bı dışarıya çıkıntıh olan camiin kayde değer 
mimari bir kıymet ve hususiyeti yokdur. Müs
tatil şeklinde büyük bir demir top kandil, bu
nun içinde dört küçük demir top kandil, mih· 
rab · duvarında bir kaç şamdan, müteaddid lev
halar camiin tezyinatını teşkil ediyordu. Bur
ların arasında, üzerinde ehemmiyetle durul
ması gereken müstatil şeklindeki top kandildir. 
Camilere çenber top kandiller fkinci Sultan Ba
yazıd devrinden itibaren konmaya başlanmış
dır. Dört köşe ve müstatil top kandiller Fatih 
Sultan Mehmed devri işidir, onun içindir ki bu 
kandil, bizi, camiin banisi' Teberdar Mehmed 
Ağanın Fatih Sultan Mehmed · devrinde yaşa
mış bir hayır sahibi olacağı hükmüne kolaylık
la götürebilir. Levhalar arasında Sultan Ab
dülmecidir. 1257 tarihini taşıyan, henüz yirmi 
yaşlarında iken yazdığı bir yazısı ve Mustafa 
Nuri imzalı '!J~r çift vav levhası; güzeldirler. 

Camiin haziresinde yatanlardan, bu cami
de yetmiş sene imamlık etmiş Mel;ımed Emin 
·Efendinin kabir taşı kitabesini vesilei rahmet 
olması için aynen alıyoruz: «Hüvel baki. Mer
hum ve mağfuri leh elmuhtaç ila rahmeti Rab
bihül gafur yetmi~ sene camii şerife hizmeti o
lu b Burkurlu imamı Mehmed Emin Efendi rı1-
hine el Fatiha. Sene 1249 (1833 - 1834)». 

Hazirenin önünde, bu köyün .:ıdının höc
ceti halinde ve köylüye vaktiyle Aziz Mahmud 
Hüdai Efendi tarafından hediye edilmiş yek
pare mermer bir bulgur dibeği, metruk, mah-

volmaya mahkum duruyordu (B.: Bulgurlu 
Köyünün Bulgur Dibeği). 

1961 yılında ziyaretimizde camiin imamı, 
Düzceli Mustafa Kalyon adında gayetle bilgi
li ve melihüssima bir efendi idi. 

BULGURLUDA ARAB BACILARIN BA
HAR BAYRAMI - Esir ticareti denilen vah
şetin kurbanları olup sabi çağlarında Afrikıı.· 
nın bir köşesinden kaldırılıp İstanbul'a geti
rilmiş ve zamanımızda nesilleıi tükenmek üze
re olan siyahi (zenci ve habeşi) bacıların ka
dim an'anelerinden idi, mayıs ayında bir gün 
Kağıthanede, bir gün Çırpıcı çayırında, mayı

sın onuncu günü de Bulgurluda Aziz Mahmut 
Efendi Çilehanesi önünde toplanırlar·, bu su
retle yılda üç gün bahar bayramı yaparlardı. 
Ziyaretgaha, zeytinyağlı yaprak dolması ve 
helva tencerelerini başlarında taşıyarak gelir
ler, kırdan gelincikler, papatyalar toplıyarak 

başlarına takarlar, türküler söyliyerek gülüp 
oynarlardı. Siyahi bacıları seyre gidenlerin 
zengin takımları, öküz arabalarına üç dört gün 
evvelinden pey verirlerdi. Yeni boya ve döşe· 

mesini Hıdrelleze yetiştirememiş olan arab.ı
lar, o gün için hazırlıklarını mutlaka tamam
lamış olurlardı. 

Vasıf HİÇ 

BULGURLUDA ÇINAR KAHVEHANESİ 
- Yakın geçmişde Bulgurluda köyün meydan
cığında, yaşları beş asrı doldurmuş iki ulu çı
narın dal kanadları altında yedi kahvehane 
vardı; 1961 yılında «Çınar Kahvesi» adı.ile 

, bunlardan ancak bir tanesi kalmış bulunuyor
du. 

Asıl · kahvehane, Kısıklıdan gelindiğine 

göre yolun sağ kenarındadır, alelade ahşab 
bir barakadır, yanında iki sundurma bağçesi 
vardır. Kahvehaneyi B?.y Halil Mısırlı işlet

mekde İdi; baraka kahvehanenin kulübemsi bir 
bölümünü, bir tenekeciye vermiş, birinci sun
durmadan masaları kaldırmışdır; tenekeci - le
himci - sobacının işi icabı gürültüsü bu tek 
kahvenin huzurunu selbetmiştir. Ulu çınarlar 
altına ki, üç yolun çevirdiği bir adacık teşkil 
etmektedir, beton bir sed yapılmışdır; asırlar 
görmüş çınarların tabiat ihtişam ve kudretine 
tam bir tecavüzdür. Çınarlı kahvehanenin sa
hibi, btı çınar altı beton sed üstüne de iskem
leler atmaktadır. Bu beton sedin kuzey kena
rından dört basamak beton merdivenle inilin
ce tam karşıda Demirci Çeşmesi görülür, kö
yün şöhretlerindendir; merdivenin hemen sol 
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dibinde de bir kuyu vardır; _ eskiden «Zincirli 
Kuyu» diye meşhurdu. 

Kahveci B. Halil Mısırlı._ işinin ehli, kah
vehanesi temiz idi; 1961 de bu kahvehanenin 
bir aile geçimini _gereği gibi karşılayacağı 

söylenemez; tenekeci - sobacının kahveye· so
kulmasını bu yönden hoş görmek gerekir. 

BULGURLU DAĞI - Su_ltan Abdülme
cid devri sonlarına gelinceye kadar (1839 -
1861) Küçük Çamlıca Tepesinin eski adıdır. 

Bu hakikat Abdülmecid zamanında İstanbul'a 
gelmiş ve Küçük Çamlıca'dan istanbul'un muh
teşem panoramasını seyretmiş İngiliz edibesi 
Mis Pardo'nun hatıralarında aydın olarak bel
lidir, İngiliz hanımı Küçük Çamlıca yerine 
hep Bulgıırl_!l Dağı adını kullanıyor. Küçük 
Çamlıca adı Abdülaziz zamanında çıkmış ola
cak, o zaman asıl Çamlıca Tepesi de berikin
den ayırd edilmek için, Büyük Çamlıca olmuş
dur. Gayet güzel olan Burgurlu Dağı adının 
niçin değiştirildiği anlaşılamadı (Bulgurlu Kö
yü. maddesinde Mis Pardo'dan alınmış hatıra 

parçasına bakınız.) 

_ BULGURLUDA SUBHİ PAŞA KORUSU 
- Eski adı ile Bulgurlu Dağı, zamanımızdaki 
ismi ile Küçük Çamlıca Tepesini ve etrafını 
kaplamış kadim büyük bir ormanın bakiyesi
dir; Kısıklıdan Bulgurluya giderken sağ kola 
düşer; etrafı duvar ile çevrilmiş, cennet mi
sali bir yerdir. 

Yüz öl.çüsünü öğrenemedik, binlerce dö
nümlük arazide .azıcık tahribat görmüş güzel 
bir korudur. 

Rivayet edildiğine göre merhum Dr. Lüt
fi Kırdar'ın zamanında Subhi Paşa veresesin
den 120.000 liraya, yani yok bahasına İstan
bul Belediyesi tarafından satın almmışdır; ha
len Belediyenin malıdır. Korunun tar.ihçesini• 
ve hakiki durumunu Belediyeden tahkik et
mek imkanı bulunamadı. 

Tepenin hattı balasına inşa edilecek ve 
Üsküdar, Haydarpaşa ve Kadıköy iskelelerine 

, kendi nakil vasıtaları ile bağlanacak büyük 
bir turistik cihannüma otel, yalnız İstanbul 
için değil, yeryüzünde eşsiz bir müessese olur. 
Oradan, göz önüne öyle bir İstanbul panora
ması serilmişd_ir ki, kalemle asla tarif edilemez, 
gündüz ayrı gece ayrı ihtişamdadır; oteli çevi
-recek korunun letafeti de ayrı. Yıllardanberi 

-hali üzere q.urmaktadır. Kanaatimizce, burada 
okul veya hastahane kurmak veya herhangi 

bir miri müessese yerleştirmek, dolayısı ile 
buradan istüadeyi tahdid etmek, İstanbullu
nun günlük hayatında hakkı olan bedii zevk
lerinden eşsiz bir parçasına tecavüz olur. E
linde demir asa, ayağında demir çarık İstan
bulu kırk yıl semt semt dolaşan bir kimse, ge
c;e ve gündüz ayrı ayrı, Bulgurluda Subhi Pa
şa korusunun hattı balasından İstanbulu -te
maşa ettikden sonradır ki, «Ben "İstanbulu gör
düm!..>> diyebilir. 

BULGURLUDA TAŞ OCAKLARI - Bul
gurlu civarında Yalnızservi denilen mevki ya
nında büyük taş ocakları idi; Yeniçeri serden
geçdilerinin nezaretinde miri hesabına işleti
lirdi. Yeniçeri Ocağının bir haşarat yatağı ol
duğu son devrinde, müverrih Cabi Said Efen
di burası için «fuhşiyat mahalli idi» diyor; 
kadın, kız, delikanlı, oğlan, kötü yola düşmüş 
olanların rizaları ile, ırz ehli olanlarını cebren 
ve kahren kaldıran Yeniçeriler buraya getirir
ler, içkili rezalet ve şenaat meclisleri ku~ar
lardı. Cabi Said Efendi hicri 1227 (Miladi 1812) 
vekaa arasında bir hadise naklediyor: · 

Üsküdar Ustası (Bostancı teşkilatına men
sub büyük bir zabıta amiri; B.: Bostancılar) 
bir gece teftişe çıkar, Bulgurlu taş ocakların
dan gelen, gayet yüRsek sesle türküler çağı
ran bedmest öküz ·arabacılarına rastlar; hep
sini yakalatıb mükemmel bir dayaktan sonra, 
hapse attırır. Meğer a_rabacıların hepsi serden 
geçdi ağası imiş, hüviyetleri öğrenilip serbest 
bırakılınca, serdengeçti ağası esvaplarını gi
yerek Ağa kapısına giderler, şikayetde bulu
nurlar. Yeniçeri ağası da padişaha arzeder, 
padişah da Bostaiıcıbaşı Ağaya Üsküdar Us
tasının azli ile tedibini emreder. Ustanın azli 
haberi Üsküdarda yayılmca halk müteessir o
lur, «Biz ustadan hoşnuduz» diye binlerce im
za ile bir mazbata tanzim edilir; onlar da bu 
mazbata ile sadrıazama giderler. Hapsedilmiş 
olan Usta serbest bırakılıp vazifesine iade c-· 
lunur. 

Bir fuhuş yeri haline getirilip muhakkak 
ki fuhş yolunda cinayetlere de sahne olmuş 
bulunan Burgurlu taş ocaklaı;ı, Yeniçeri Oca
ğı kaldırıldıktan sonra kapatıldı. Bu ocakla
rm yanındaki Yalnıservi mevkiine 1876 Ru
meli bozgununda muhacirler yerleşdirilerek, 

bu mevki «Muhacırlar» adı ile bir köy oldu, 
sonra «Yeniköy» adını aldı; nihayet, civarı

na İstanbul radyosunun büyük pilonu dikilin-
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c~ << Umra.niye» ismi ile süratle büyüdü ve şen
lendi (B.: Uııiraniye). 

BULGURLU DEMİRCİ ÇEŞMESİ -
Bulgurlu köyünün iki ulu çınar ile süslü 
meydancığı kenarında, Bulgurludan Ümra
niyeye giden yolun başında, · sol kolda, tah
minen 3 metre genişliğinde ·9 baıSamak taş 

merdivenle inilir, ayazmalar· gibi, zemin altı 

bir çeşmedir. Bir tunç boru °lüleden durma
dan akar çeşmedir. Kaynağı az girisinde bir 
yerde olup, rivayete göre, Aziz Mahmud Hü
dai Efen dinin müridlerinden Demirci Baba 
jtarafından bulunmuşdur; kitab~si yokdur, 
ayna taşında. sadece: «Haza min fazli Rabbi» 
yazılıdır. 
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Bulgurlu'da Demirci Çeşmesi 
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Benzeri . olmayan çeşmelerdendir. Yu
karda kaydedilen merdivenle me.rmer döşeli 
geniş bir zemine inilir; bu zeminin merdiven 
karşısına gelen kısmının üstü açık olup, iki 
yanı yüksek duvardır, bu duvarın üst kena-

nna nır demir parrna:'klık çeldlmişdir .. Mer
divenin hemeıi sol başı kenarından, zeminin 
solda kalan kısmının üstü, tahminen 4 met
ro yükseklilrde üç duvara oturtulmuş kire
mitli bir çatı ile kapatılmış-dır, ön t:ısmı ta
mamen açıkdır. Eni tahminen 3 metro, boyu 
4,5 metro olan bu çatı altı asıl çeşme yeri• 
nin üç duvarı adi kireç badanalı, tavanı tah
ta kaplı olub, karşı duvarın önunü tamamen 

· kaplayan geniş ve büyük teknesi, telme sed~ 
leri ve teknenin arkasında duvara. yapıştırıl
mış bir friz ve bunun ortasında ~üçük l:>ir 
ayna taşı mermerdir. Tekne zemin ile bir se
viyede olup yalnız ·arada fazla · suyun akıp 
gitmesi için derin bir kanal bırakılmışdır,. 

bu kanal, teknenin sağ ucundan sağdaki du
var boyunca kıvrılır ve bir menfeze bağlanır. 
Yapısı çok basit ve yer altında olmasına 

rağmen, heybetli bir çeşmedir, bu ifadeyi 
veren de, geniş mermer zemin ile büyük tek
ne ve yüksek çatıdır. (Haziran 1961). 

BULGURLU HAMAMI - Bulgurlu kö
yunde Camiiıi yanında bir tek hamamdrr; 
Bulgurlu civarında bir çilehanesi olan· bü~ 
yük mütasavvif şair Şeyh Aziz Mahmud· Hü
dai Efendi tarafindan köylüye bir iyilik ·ol
mak üzere hicri 1027 (M. 1618) de yapdırıl
mışdır; camekanın dışarı açılan kapısının iç 
tarafında, bir beyit bir . satır olmak üzere iki 
beyitlik kitabesi şudur: 

Girseler sıdklle bu hammime ger 
Piln olur . ecsam artık oluı: kuliib 
Görse bu usliibu bir ehli nazer 
Didi tarihin kişi Hamamı hiib 

-"Sene 1027 

Bulguriu Hamamı 
(Resim: S, Boııcalı) 
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Tarihde bir tamiye vardır, «Hamamı 

hılb» terkibine (ha, mim, elif, mim, hı, vav, 
be harflerine) «kişi» kelimesi~i de (Kef, şın, 

ye harflerini de) ilave etmek lazımdır. 

Hamama sokakdan mermeı döşeli bir 
koridorla girilir; bu koridorun iki 'kenarın
da birer oda vardır; soldaki oda hamamdan 
tecrid edilmiş, dükkana kalbedilmişdir; sağ

daki odanın sokağa iki penceresi olup beş a
yal: ahşab merdivenle çıkılır; zemini tahta dö
şeli, pencereler önünde de, duvar boyunca 
bir tahta kerevet vardır. Hususi soyunma ye· 
ıi olarak kullanılmaktadır. 

Camekana koridordan dört ayak mermer 
merdivenle inilerek girilir. 

Tam bir kare plan üzerine yapılmış o
lan camekanda. biri saeda, biri solda camlı 
bölme içinde iki umumi soyunma yeri var
dır, sağda dört ayak merdiven külhan kapı
sına gider. Sol dib köşede kafes bulunmak
tadır .... Camekanın ortasında, geniş ahşab ta
vana destek olan bir ahşab direk, onun önün
de de yekpare mermerden şadırvan bulun
maktadır. 

Camekand·an asıl hamama gjrildiğinde, 

kapının sağ yanı, duvar olup bir beşik kubbe 
ile örtülü soğukluk sola doğru uzanır, dibde 
tahta bir kerevet vardır. 

Soğukluğa camekandan girildiğine göre, 
s2ğ dib köşede iki kapı vardır, bunlardan 
sağdaki, temizlik yeri ile ayak yoluna giden· 
dar bir geçidin ağzıdır; bu geçid ile temizlik 
yeri ve ayak yolu iki tonos kemerle örtül
müşdür. 

Karşıdaki kapıdan asıl yıkanma yerine 
girilir, burası dört köşe, ve yekdiğerinin ay
ni yanyana ve dörder kurnalı iki halvettir, 
her ikisi de küçük birer yarım ).{üre kubbe 
altındadır. 

Soldaki halvetin kapısından girildiğine 

göre, karşıya gelen duvardaki kurna, cami
in banisi ünlü şair ve din adamı, hayatında 

iken ;.:eramefüıe inanılmış· Aziz Mahmud E
fendinin y.\~andığı kurna olarak meşhÜrdur 
(B.: Az.tz Mahmud Efendi). 

Cumhuriyet devrinde tekkelerin_ kapa
tıldığı tarihe kadar kurna, büyük adamın 
hatırasına hürmeten bir demir parmaklık 
içine alınmış bulunuyordu, _hod behod her
kes yıkanamazdı, kurnanın üstünde, duvara 
çakılmış bir demir çubuğa da geceleri bir 
kandil asılırdı. Zamanımızda parmaklık ile 
beraber geceleri kandil yakma da kaldırılmış 
bulunuyor idi. Buna mukabil, kurnanın üze
rine, la.tin asıllı Türk harfleri ile şu satırları 
ihtiva eden mermer bir plak konml.l§dur: 
«Merhum Hazreti Hüdai Aziz. Mahmud Efen
di 1027 yılında bu hamamı yaptırmış ve bu 
kurnada yıkanmışdır, suyu şifalıdır». 

Mülkiyeti müteaddit hissedarlar üzerin
de olan Bulgurlu Hamamı 1961 de, bu his
sedarlardan Kirkor Haz~rosyan tarafından 
işletilmekde idi; biri · ayni zamanda çekmece
ye de bakan natır, biri de dellak ve külhan
cı iki müstahdemi . bulu.nuyordu (Haziran 
1961). 

Temiz, güzel, İstanbulun en uzak köşe-_ 
sinderi gelinip yıkanmaya değer, ve Türk ya-

Bulgurlu Hamamı 
(Plin : A. B. Koçu) 
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pı sanatında kendine mahsus planı ile kıyme
ti büyük bir han;ıamdır. 

BULGURLU KÖY· GÜREŞLERİ - Ya
kın geçmişe kadar İstanbulun en güzel, par
lak köy güreşleri Bulgurluda yapılırdı~ Bul
gurlu kendi köylüsünden de hatırı sayılır peh
livanlar yetiştirir, çıkarırdı. 

· Güreş yeri, Kısıklı ile Bulgurlu arasın
da Subhipaşa korusu karşısında, Bamya Tar
lası denilen çimenlik sah~ idi; buranın üs- . 
tünde, sekiz on sakız ağacı ile bezenmiş Ha
nım· Seddi denilen bir mesire vardı. Bulgur
lunun meşhur köy düğünleri de bu güreş sa~ 
hasında yapılırdı. 

Güreşler, Bulgurlulu, ErenköY,lü ve Mer
divenköylü pehlivanlar arasında çarşamba 

veya perşembe günleri olurdu. 
Meydan akşamdan süprülüp sulanır, halk 

erkenden akın etmeğe başlar. Ödüller, yani 
pehlivanlara verilecek ikramiyeler baınıa, çu· 
ha, keçi, koyun, deve, iktidara göre her ne 
ise hakemlerin karşısına asılır, bağlanırdı. 

Güreşin başlayacağı öğle namazından 

sonraya kadar kahvehanelerin önleri oturul
maz, geçilmez bir halde, mahşeri kalabalıkia 
dolar, taşardı. Çalgı çalar. köçek oglan, çen
gi karı oynar, sarhoşlar narasını atar, biçimi
ne getiren kaşla göz arasında havaya taban
casını da atardı. Kahvehanelerde, güreş ye
rinde ara sır~ kavga çıkardı. Bütün bu halleri 
iledir ki bu s_ahne güzeldi. 

Güreş . bittikden sonra Namazgah Kolan 
yeri denilen yere gidilirdi; orada da bir at 
koşusu yapılırdı. Atlar, Dudullu şosesinde 

. Kanlıkuyu denilen yerden salıverilirdi. Bi
rinci gelen hayvanın önüne davullar; zurna-
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lar düşer, ehali peşinde, köye gidilir; o da 
bambaşka alem teşkil ederdi. Yarışdan sonra 
gece basdmr, evli evine, köylü köyüne. 

Bulgurlu civarında şehzade efendiler, 
sultan hanımlar, hanım sultanlar oturur, ha
zan güreş seyrine onlar da iner, fazia para ve
rilişi. en iyi pehlivanları Bulgurlu güreşlerine , 
çekerdi. Hele o öküz arabaları, Bulgurluya 
gü.reş seyrine onlarla gitmek, zamanımız ta
biridir, ·bilemem yerinde mi düşer, adeta bir 
festival geçidi gibi olurdu. 

Koca Yusuflar, KurddereHler, Adalılar, 

Katrancılar, Rüstemler, Hergele.ciler ayarın
da değil ise de, Bulgurludan hatırı sayılır peh
livanlar çıknıışdır;' el· elden· üstündür, yen
mişler, yenilmişlerdir. Benim tanıdığım Bul
gurlulu- pehlivanlar şunlardır. 

. Mehmed Pehlivan, elhak, hem erkek gü~ 
zeli; hem ejder misali. hakkı ile pehlivandı, 

1300 (1883) ~en evvel öldü. Sonraları 90 ok~ 
kalık Nuri Pehlivan yetişdi i3e de okkasının 
ve kalibının adamı değildi. bir çok yarışlarda· 
birinci gelen kır atının onda biri kadar dahi 
şöhret kazanmamışdır. Sarı Ahmed Pehlivan 
65 - 70 oktalık usta bir pehlivan ise de, yıl

gınlığından olacak ki yenici değildi, ekseri 
güreşleri berabere ayrılırdı. İsmail Pehlivan, 
bir içim su güzel bir delikanlıydı, o da 65 ~ 70 
okkalık, kapdığını bırakmaz, fakat çabuk ke
sildiği için neticeyi yarım saatde almaya ça
lışırdı. Edhem Pehlivan ise aynı okkada, la
kin sırım · gibi dayanıklı, yılmak bilmez, ken
dinden fazlaları ile güreş tutardı; Bu.lgurlu
nun mihek taşı idi, Rumelinden veya· Anado
ludan gelen pehlivanların içinden_ dereceleri 
meçhul gösterişli pehlivanların karşısına hep 
Edhem sürülürdü; o gelenin derecesini orta
ya koyar, sonra ona göre pehlivan çıkarırlar
dı. Edhem de genç denilecek yaşda öldü, es
merin dilberi delikanlı idi, vücudu çelik tığ 

gibi, heykeli yapılacak vücud idi. Araboğlu 
Ahmed Pehlivan, -· daha çelimsiz, fakat çüte 
dalar, kündeyi atardı. Adem Pehlivan ise hep
sinden cüssesiz, hani nerede ise çocuk yapı
sı, ama en umulmayan anda rakibini cin gibi 
çarpardı. Muhiddin Pehlivan da ufak tefek 
ve yenici idi. Mevlud Pehlivana gelince, de
nilebilir ki Mehmed Pehlivandan sonra Bul
gurlunun yetiştirdiği en iyi pehlivandır; son 
zamanlarda büyük orta, baş altı, baş güreşleri 
yapmışdır, hatta meşhur Edirneli Kara Emin-

le (Allah bilir belki danış!klı döğüş), LiMde
de üç güreşi vardı; Karpuz Ahmedle güre
şinde bileği kırıldı, 194 ~ de hayatda idi. Yi
ne Bulgurludan 1947 de hayatda olanlar 76 
yaşmda İmamoğlu· Mustafa Pehlivan, 78 ya
şmda Kirişci . İbrahim Pehlivan, Sarı Ahmeıl 
Pehlivanın ağabeyi 80 yaşında Mustafa Peh
livan Bulgurlu güreşleri deyince anılması ge
reken simalardır. 

Vasıf HİÇ 

BULGURLU KÖYÜNÜN BULGUR Dİ
BEĞİ -- Köyün taşıdığı adın höcceti yerin
de kıymetli _bir ~ser, ayni zamanda .on yedin
ci asır başmın büyük şairi ve rnutesavvifi · 
Şeyh Aziz Mahmud Hüdai Efendinin bu köy 
halkına bir hediyesi; yekpare mermerden bir 
bulgur dibeği olup 1961 yılı haziranında Bul
gurlu Camiinin. haziresi önünde, metruk, yok 
ol~ağa mahkum duruyordu; kanaatimizce, 
köyün medhaline, güzel bir kaide üzerine 
isim abidesi olarak konmaya değer. 

Maalesef kendi köylüsü de ayni safsata
yı nakleder, hangi sersem kafanın ne zaman 
ortaya aföğını tesbit edemedik, kuvvetle tah
min ediyoruz ki 1876 Rus harbi bozgunundan 
sonra olacakdır, bu, köyün «Bulgurlu» adının 
«Bulgarlı» isminden .geldiği söylenir; tarih 
':e dil bilgisi kıt bazı yazarlar da, bu ·ya.veyi 
kalem diline vermişlerdir. Şöyle ki, burası 

gftya çok eski zamanda (?) Bulgarların toplan
d*lan bir köy imiş, zamanla bil köyü terk 
etmişler, o zamanlar adı <<Bulgarlı» olan bu 
köyde Türkler yerleşince adını «Bulgurlu» _ya 
çevirmişler. 

Basit bir telaffuz, ses benzetimi ile Bul
guru Bulgara bağlamanın m·antığmi_ anlaya
mıyoruz, Türklerin . buraları fethettiği sıralar
da bu köyün Bulgarlarla meskun olduğuna da 
ihtimal vermiyoruz, · 

. Kaldığı, Bulgurlu adınıp Bulgar .ile hiç 
ilgisi olmadığını ·gösteren_, deliller ortada, ay
dın durmaktadır .. 

Bu -köyün adı eski ·nıeti~lerde ekseriya 
Burgurlu, Burgulhı~ Burkullu, veya Burkur
lu olarak yazılıdır. Hatta köy camiinde yet
miş sene imamlık etmiş ve kabri caıniin önün
de-ki hazirede olan Mehmed· Emin Ef endınin 
taşında da: «Burkurlu imamı» diye yazılıdır; 
artık Burgur ve Burkur da Bulgardan bozma 
olamaz. 

Halbuki Burkul ve ondan muharref Bur-
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kur, Burgur Türk lugatında Bulgur demektir. 
Bu köy bir çiftci ~öyü olarak kurulmuş, 

ve 'pirinç ziraatinin Anadoluda taammüm et
mediği 15 - 16 ncı asırlarda, İstanbulu aıa. pi
lavlık bulgurları ile beslemişdir. Bulgurlu ci
varında bir çilehanesi olan ve onaltıncı asır 

sonları ile onyedinci asır başlarında yaşamış 
olan büyük. mutasavvif şair Şeyh Aziz Mah
mud Hüdai Efendi, Bulgurlu köylülerine bir 
güzel l'ıamam yapdırır ikenı cami önüne yek
pare mermerden bir bulgur -dibeği koymayı 
da ihmal etmemişdir. Bu .dibek için Hadika
tül Çevami: «Ehalii kariye bulgur- yapdıkla

nnda sahk etmek için bir taş mermer <libek 
vaz etmişdir» diyor. 

Bu ,kıymetli dibeği korumak ve onu abi
devi bir. hatıra haline koymak• Bulgurluların 
vazifelerinden olsa gerekdir. 

BULGURLU MEKTEBİ-'-- Köyün çarşı, 
boyu an:a caddesi üzerinde Bulgurlu Camii
nin hemen yanı başında, 1961 de ilk şeklini 

hayli- değiştirmiş,· zemin katı kagir, üstü ah
şab · bir birta idL 1947 · de . üç· sınıflı bir köy· 
okulu idi, · pek yerinde bir karar ile bu okul 
kapatılmış, Kısıklı - Bulgurlu yolu· üzerinde 
ve «Kısıklı İlk Okulu» adı ile beş sınıflı' yeni 
bir ilk okul binası yapılmış, 1961 de Bulgurlu 
çocukları köylerine pek yakın . olan Kısıklı 
Okuluna gitmekde- idiler. · 

Köydeki mektep binası İstinbul Vilayeti 
idArei· · Hıisusiyesine intikal etmiş, kiralık 
meskeıf olmuşdur, 1961 haziranında üst ka
tında Bulgurlu · Camii İmamı Bay :Mustafa 
Kalyon oturuyordu. 

Bulgurltı. Mektebi Onsekizinci asrın ikin
ci yarısında Üçüncü Sulta,n Osmanın hazine
darı Süleyman Ağa tarafından Bulgurlu ço
cuklarının Kur'an öğrenmeleri içiil yaptırıl

mış. olup _kitaheşi, ilk şeklini tamamen kay
betmiş olan bip.anın cami önüne nazı;r yan 
duvarı üzerindedir. Sekiz beyitlik tarih ·man
zumesi şair Nüzhetin. olup taşa, .'bir satır iki 
beyit olmak üzere dört satır halinde hake.dil
mişdir, taşdaki yazı Sül~yman Ağanın k!tibi 
Osman Efendinin eseridir, metin· şudur: 

P6dlşalu. ilemi Adil hldlvl k6muran 
Hazreti Sultan Osman. Him lskender tüvan 
Dalma tatbik i(ler şer'i şerife kinuı 

Hak anınçün kıldı ol sultiaı kutbi Arlfaıı 
Rôzii şeb tab'ı şerifi niW Ihsan olup 
Kıldı çok ,evkafü . hayır saifl mili. biglran 
Bizini sultanı alem ya'ui Süleyman Ata 

Oldu peyrev ol şebi alicenaba bi küınan 
C~lbl tahsili rlzıiyl hazreti · Wlih ldüb 
Sıdkile hayrite maliıı kıldı sii gibi revan 
Şevklle ta'llmi Kur'an ltnieğe eifal içün 
Kariyyei Bulgurluda bu mektebi yapdı heman 
Sayini meşkur. idüb HaJı: ömrün efzun eylesün 
Ola böyle nice hayratiyle memduhi cihan 
Yi ilahi ezber itsünler duayi vaakıfı 
Fazli lütfinle senin ehli zeminli asilman 
Harfi menkutiyle · Nüzhet söyledi tarihini 
«Mektebi nazik muaalimhinel ali mekan» 

Sene 1169 (M .. 1755 ~ 1756) 
Ketebehu Osman 

Katibi hazini şehriyirf 

BULGURLU MESCİD - Üsküdar'da 
kendi adını taşıyan 1sokak ile Büyük Hamam 
sokağı kavuşağı köşesindedir. Hadikatül Ce
vami şu malumatı veriyor: 

ııBanisinin ismi ve kabri m~Iuni olma
yup küçük evkafda ve Üsküdar avarızı huc
cetinde Bulgurlu Mescidi diye yazilmışdır. 
Karibinde olan mektebi Mehmed Ağa nam 
sahibi hayır hicri 1090 (M; 1679) senesinde 
b:na etmişdir, bade zaman Ragıb Paşa Ca-
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mii mezburu f evkaani olarak müceddeden 
bina ettirmişdir. Mahallesi vardır». 

Bu Bulgurlu Mescidi Mahallesi 1940 se
nesinde yanındaki Evliya Efendi Mahallesi ile 
birleşdir.ilmiş ve bu yeni büyük mahalleye 
«İnkılab Mahallesi» adı verilmişdir (B.: İn
kilab Mahallesi). 

Hadikada matbu nüshaya müracaat edil
di, bu metinde bir hata ihtimalinden endişe
miz vardır. Yerinden topladığımız malumatda 
Bulgurlu Mescidin fevkaani bir mescid oldu
ğunu hatırlayan kimse çıkmamışdır. 1958-
1959 arasında temelinden ve tecdiden tamir 
gören ve b.ir beton bina olarak yükselen 
Bulgurlu Mescidin yıkılan eski binanın «yol 
seviyesinde uhşab bir mescid» olduğu söy
lenmişdir; 1942 senesindeki bir ziyaretimizin 
notunda da öylece kayıdlıdır; banisinin de 
meçhul olmayıp Bulgurlulu Ali Ağa adında 
bir hayır sahibi olduğu, ve mescidin ismi
nin bu zatın k,öyüne nisbet edildiği söylenir. 

Bulgurlulu Ali Ağanın merkadi meçhul
dür; eski ahşab mescidin içinde bir merkad 
vardı, ki Mescidin son tecdiden tamirinde 
muhafaza edilmiş ve bir bölme içine alın
mışdır. Bu merkad için «Şehid Arab Abdul
lah Baban m.:ıkaamıdır derler; çok eski bir 
tarihde Üsküdarı sel basmış, bu zati de tabu
tunun içinde bilinmeyen bir yerden sel ge
tirip bu mescidin içine '.bırakmış. 

Mescidin takı üstünde manzum bir kita
be vardır; bu kitabenin metni de Hadikanın ~ 
notu ve mahalli rivayeti tutmamaktadır, 
metni şudur; 

Bu yerde berber sibibl eser -Şaban Efendlnln 
Binayı hayn olmuşdu müteharrik (muhterlk?) nagih 
Anı Bağdadlı · zade cenabı Hacı Ahmed Bey 
Yenlbaşdan ldüb tamir ihya kıldı eyvallah 
Şeyh agih kıl tarih lle cümle cemaati 
Kılındı bu sene tesdld bu zibi lbidetgih 

1268 ı(M. 1852-1853) 

Anlaşılıyor ki 1679 da yapılan mescidi sa- _ 
dırazam Koca Ragıb Paşa (sadareti 1756 -·1762) 
tecdiden f evkaanı olarak yapdırmış, bu fev
kaani mescid yıkılmış (yahud yanmış), yerine 
1652 - 1853 de Bağdadlızade Hacı Ahmed Bey 
sokak seviyesinde bir ahşab mescid yapdırmış, 
ve nihayet 1958 - 1959 arasında da hilen gö
rülen beton mescid inşa edilmişdir. 

Sokakdan zemini beton bir avlıya girilir; 
son tamirinde avlunun sağ tarafına müezzin 
ve imam efendiler için iki katlı bir beton ev 

yapılmışdır; kapısı avluya açılan zemin katı 
müezzine, son cemaat yerinden merdivenle çı
kılan üst kat imama tahsis edilmişdir. Avlu
nun sokak kapısının sol tarafında, önü açık 
bir beton saçak altında 7 dane a·bdest mus
luğu vardır. İki göz. ayakyolu, avlu kapısının 
sc:1ğ tarafında olup kapusu sokak üzerine 
alınmışdır. 

Murabba planlı ve dört duvar üzerine 
kiremit örtülü ahşab bir çatı çekilmiş olan 
asıl mescid, ikisi mihrab duvarında, ikisi 
son cemaat yerine bakar, dördü de sol du
varda olmak, üzere sekiz pencere ile aydın

la tılmışdır. 
, Sol taraftaki müezzin mahfilinden bir 

kapı ile minareye geçilir; sağ tar.afdan da 
bir ahşab merdiven ile üstdeki kadınlar mah
filine çıkılmakdadır. Kadınlar mahfilinin ön 
kısmı, dörder -köşeli dört ahşa•b sütun üstü
ne oturtulmuştur. 

İki ahşab vaiz kürsüsü vardır. B.iri sol 
duvarda, ilk iki pencerenin arasındadır, met
ruk. olan ikinci kürsi ise, bu duvar ile mih
rab duvarı köşesindedir, terk edilişinin se
bebi de önünde şehid Abdullah Baba mer
kadinin bulunmasıdır. Vaiz kürsüleri ile ah-. 
şab minberi kaba doğramacı işidir. Yeni ve 
tertemiz kilim ve halılarla döşenmiş olan mes
cidin kayde değer başkaca bir hususiyeti 
yoktur. ('Eylül 1961). 

E. General H. Rilf AYYILDIZ 

BULGURLU MESCİT MAHALLESİ -
'(İsküdar'da İnkılap Mahallesinin bir kısmının 
eski adı (B.: İnkılap Mahallesi). 

BULGURLU MUHAREBESİ - On ye
dinci asrın ortasında, Dördüncü Sultan Meh
medin padişahlığının ikinci yılı olan 1649 da, 
Üsküdar arkasındaki Bulgurlu Dağı (Küçük 
Çamlıca) eteklerinde, İstanbulda Atmeyda
nında 'katliam edilen kapukulu sipahiler.inin 
kan davasını göderek İstanbul üzerine yürü
müş Gürcü Abdünnebi Ağanın kuvvetleri ile 
hükumet kuvvetleri arasında kanlı bir muha
rebedir. (B.: Atmeydanı Vak'ası). 

Gürcü Abdünnebinin yanında Katırcıoğlu 
Mehmed ve Kazaz Ahmed gibi namlı harami
lerle Üsküdara yaklaşması üzerine 2 temmuz 
cuma günü sadrıazam Kara Murad Paşa ile ye
niı;eri ağası. Karaçavuş Mustafa Ağa istanbul
daki bütün yeniçerilerle Üsküdara geçdiler, 
Doğancılar Meydanında bir as.keri ·karargah 
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kuruldu, öncü serdar tayin edilen Haydarağa
zade Mehmed Paşa da Kısıklıya gönderildi. 

Gürcü Abdünnebi de Tuzlayı, Maltepeyi 
süratle geçerek,, 6 temmuz salı günü 15.000 
kılıç askeri ile Bulgurlu Dağına konmuştu. 

Bulgurlu Dağı sipahi ve levend çadır ve 
bayrakları ile çiçek tarlası gibi donanmışdı. O
cak ağalarının zalim ve kirli tagallübünü koru
yacak olan ordu da bu tepenin batı eteklerinde
ki sahraya gelmiş konmuşdu. Merkezde serdar 
Haydarağazade Mehmed Paşa ile Yeniçeri A
ğası Kara Çavuş Yeniçerilerle yer almış, deniz 
tarafını teşkil eden sağ kanada yine Yeniçeri 
kıtaları ve Sipahi bölükleri yerleştirilmiş, sol 
kanadda da, maiyetinde on kadar paşa ile Sad
rıazam bulunuyordu. 

7 Temmuz Çarşamba sabahı Kara Çavuş 
Yeniçerilerle hemen hucuma geçmek istedi; 
Serdar mani oldu: 

- Devletli Ağa, acele buyurmayın, sabre
din, belki ahval hayre tebeddül eder, bu gaile-
yi cenk olmadan atlatırız!.. dedi. · 

Haydarağazade Mehmed Paşa kalben Gür
cü Nebinin iyi bir adam olduğunu kabul etmiş
di, bu büyük davaya gördüğü ~aksızlığa daya
namıyarak atılmı~tı. Ta Niğde'den kalkmış, 

BulgurlJI'ya kadar gelmiş, yollarda, köylerde, 
kasabalarda tek kişinin malına ve evladü iya
line tecavüz edilmemişdi. Onbeş bin asker ko
nup kalktığı menzillerde ihtiyacı olan şeyleri 
esnafa parasını tıkır tıkır sayarak satın almış
dı; bu görülmemiş, işitilmemiş şeydi. 

Hakikatde de Gürcü Nebi cenk için gel
memişti. Etrafına topladığı kuvvet karşısında 
hakkının teslim edileceğine inanmıştı. Bilhas
sa Sadrıazcımın şahsına itimadı çok büyüktü. 
Kara Murad Paşayı merd bir adam biliyordu. 
(B.: Murad Paşa, Kara) Dev gibi cüssesi, kara 
yağız yüzü, türlü mihnet çekerek neferlikten 
yetişme bir Yeniçeri olan vezir aslında merd 
adamdı. Ocak Ağaları devlet idaresini pençe
lerine alırken, Yeniçeri Ağası olan Kara Mu
rad'ın gayret ve hizmeti çok büyük olmuştu, 
fakat Sofu Mehmed Paşanın yerine Sadırazam 
tayin edilince, Hükumet işlerine karışmakta 
devam eden eski arkadaşları ile arası açılmış
tı. Gürcü Nebiyi bu badireden samimi olarak 
kurtarmak istiyordu. 
. . Gürcü Abdünnebi . büyük bir buhran ge

çırıyordu. Bu davanın başı- kendisinden haksız 
olarak istenen bir 30,000 kuruştu! sipahilerin 

kan davasını isyan için bir behane yapmışdı. 
Halbuki kendisi öylesine zengin idi ki Bulgur
lu'ya, onbeş senede biriktirdiği tam on bey
gir yükü altın ve gümüşle gelmişti. Şimdi, bu 
otuzbin kuruş yüzünden yüzlerce ve belki bin
lerce şehbaz yiğitin masum kanları dökülecek
ti. Sadırazamın elçi olarak gönderdiği iki bö
lük çorbacısını sevinçle karşıladı, onlara: «Biz 
cenk için gelmedik .. Bize kafir diyere_k kanı
mızı dökenlerden bunu niçin yaptıklarını sor
maya geldik.. Olmadı, bizde davamızdan . vaz 
geçtik, varın Kara Murad Paşa Jiazretlerine 
arz edin, o da bizim şanımızı, şerefimizi koru
sun. Katırcıoğlu Mehmed ve Kazaz Ahmed de
nilen haydutları yanımıza aldık, nasihat ver
dik, doğru yola soktuk.. Katırcıoğluna ve Ka
zaz Ahmede birer Sancak Beyliği verilsin, şim
di dönelim, gidelim, arada kan olmasın .. » 
dedi. 

Çorbacılar bu haberi getirince Kara Mıi
rnd Paşa birden vezirliğini takındı, Ocak Ağa
larına sormadan Katırcıoğlu Mehmed ile Ka
ıaz Ahmedin Sancak Beyliği buyurulduklarını 

· yazdırttı, turalarım çekmek üzere idi ki yeniçe
ri ağası Kara Çavuş yanında bir don gömlek~ 
le soyulmuş yirmi kadar adamla vezirin ota
ğına geldi. Bunlar Bursa'dan gelen bir Sancak 
B~yi ile adamları idi, «Gürcü Abdünnebi Al
tıntaşa konduğunda Katırcıoğlu Bursa taraf
larına akın etti, bizi soydu, canımızı güç kur
tardık..» dediler. Kara Çavuş da: «Sultanım .. 
siz de o hayduda sancak verirsiniz.. İşte bu of." 
maz!.» dedi. 

Vakit tam öğle üzeri idi, Bulgur cengi 
başladı, güneş ufka yaklaşıp sararıncaya ka
dar devam etti. Bu cengin en mühim sahnesi
ni nakledelim: 

· Katırcıoğlu Mehmed .(B.: Mehmed Paşa, 
Katırcıoğlu) iki yüz kadar yaya sekbanı bir 
koru içinde sakladı, sonra kendisi dörtyüz at
lı levend ile hücum etti, bozulup kaçar gibi 
yaptı, karşı tarafı sekbanların pususu önüne 
çekti, onlar da bir yaylım ateşi ile bir anda 800 
kişiyi yere serince bu sefer paşalılar hakikaten 
bozuldu; Katırcıoğlu ve levendleri yaman kı
lıç çaldılar. Zafer yeli Gürcü Nebi tarafına es-
meğe başlamıştı ki bu eski sipahi: · 

- Ümmeti Muhammedi kırdıranıam!. 
dönün geri!. diye bağırdı, ve kendisi çadırla
ra uğramayup geriye, Gebze tarafına doğru at 
sürmeye başladı. 
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Onun sesini işitenler ve çekildiğini gö
renler de peşine takıldılar. Yolsuz dere tepe 
giderek Gebzeye de uğramayarak soluğu İz
mit'de, muhafız olarak bırakılmış Kazaz Ah
medin yanında aldılar. Orada Katırcıoğlu da
yanamadı: -

- Be hey ahmak Gürcü!.. Niçin bizi boz
guna verdin!?. Tam zaferi kazanırken geri dö
necek idin de bu işe niçin giriştin?.. Benim 
kellem zaten koltuğumda, var bundan sonra 
başını kurtarabilirsen sana aşk olsun Ağa!.. 

dedi ve burunları bile kanamamış dörtyüz le
vendi ile ve <<kemali şevket ile» haramiliğe 
döndü. 

Gürcü Nebi Niğde'ye çekildi ve oradan: 
«Anadolu bizim, Rumeli de sizin!.» diye bir 
mektup yolladı, İstanbulda buna kahkahalar
la güldüler. 

Bulgurlu cenginde Gürcü Abdünnebi ta
rafından 100, beri taraftan 1500 ölü verilmiş
ti. Abdünnebi cenk alanını terk ettikten son-· 
ra şiddetli bir takibe girişilmiş, Kara Murad 
Paşaya celali kellesi getirilmeye başlamıştı. 
Paşa kelle getirenlere usu.len bahşiş veriyor
du, fakat bu kesik başlardan bir danesini ta
nıdı, kendi adamlarından birinin başı idi, me
ğer Yeniçeriler ve sair kapukulu askeri bah
şiş almak için kendi ölülerinin kafalarını ke
sip getirirlermiş. Paşa bahşişi kesince kellenin 
de ardı kesildi. 

Gürcü Nebinin başını getirene büyük bir 
mükcfat vaad edildi, ve bütün Anadolu Vali 
ve Sancak Beylerine bu yolda emirler yazıldı: 
Bulgurluda bıraktığı hazinesi yağma edilmişti. 

Kırşehir Sancak Beyi İshak Bey Karapı
narda Gürcü Abdünnebiyi bastı, fa.kat ancak 
ölü olarak ele geçirebıldi,- kesik başını İstan
bula yolladı. Eylul ayı içinde idi, Abdünnebi 
nin kellesi Babıhümayun önüne atıldı. 

BULGURLU SOKAĞI --"- Ortaköy'de, 
Ortaköy Deresi Sokağı ile Ortaköy Kuyu 
Sokağı arasında uzanır; iki araba geçebile
cek genişlikde, paket taşı döşenmişdir; Or
taköy peresi Sokağ1 tarafından gelindiğine 
göre, •önce hafif bir yokuş olarak başlar, son
ra düzleşir; sağ kolda Müsahib Sokağı ile bir 
kavuşak yapdıkdan sonra sola kıvrılır, tek
rar sağa döner, ve biraz daralarak Sarı Efe 
Sokağı ile döt yol ağzı yaparak kesişir, dö
şemesi paket taşından kabataşa tahavvül e
der, vz az sonra dik bir toprak yoi olur ve 

bu suretle Ortaköy Kuyu Sokağına bağla._ 

nır;· evleri ah§ab, yarı ahşabe ve beton iki
şer, üçer katlı binalardır. Sokağın ati baş
langıcında, Dere Sokağı tarafında semt hal
kınca ııOn sekiz akaaretlerıı denilen dördü 

_ 3, ve diğerleri 4 katlı bir sıra evler vardır. 
Müsahib Sokağı kavuşağını . geçince de bir 
bostan görülür; dükkan olarak 1 berber, 
1 bakkal ve 1 kunduracı vardır; kapu nu- · 
maraları 1/2 - 83 ve 2 - 68 dir (Ocak 1962). 

Hakkı GÖKTORK 

l3ULUŞ (Hacer)ı - 1945 ile 1950 arasın
da İstanbul'un sazlı içkili gazinolarında bü
yük şöhret yapmış bir okuyucu bayandır;· 
bilhassa halk türküleri okurdu, bu satırların: 
yazıldığı sırada ise, çoktan _ piyasadan çekil
miş ve unutulmuş bulunuyordu. Hal terce-· 
mesi elde -edilemedi; aşağıdaki satırları, bu 
bayanın şöhretli zamanlarında çıkmış imza
siz bir magazin notundan alıyoruz: 

ııHacer Buluş sesini zevkle dinlediği-

miz, takdir ettiğlıniz san'at~lardan biri

Hicer Buluş 

(Reslıri: B. Can.tok) 

dir. - Anadolu'nun 
muhtelif yerlerini
ve bilhassa -Ege 
-bölgesini ·sık sık :zi- · 
yaret ederek kon
serler veren Hacer 
-Buluş milli türkü• 
lerimizi en fazla- o
kuyan bir san'at~ 
kardır: 

«Annesinin se
. si . güzel olaıi Ha-

cer Buluş, küçük 
yaştanberi musikiye heves etmiş, dinlediği 
halk türküleri plaklarının tesiri-altında kal· 
mıştır. 

ııBu plakları dinleyen güfte· ve melod-i
sini ezberleyen Hacer Buluş, Hıfzı Nalband
oğlu'nun lıimaye ve teşvikiyle Ankara·• Rad
yosuna girmiştir. Hacer, klasik mukisiyi Nu;. 
ri Halil Poyraz ve Fahri Kopuz'dan öğren~ 
miş ve kendi türküleri olan halk türküleri-· 
ni de Muzaffer Sarısözen'den meşketmiştir. 

cıKendisini tamamen şark musikisine 
vermiş olan san'atkar, garp · musikisini tet~ 
kik ve tahli!e fırsat bulamadığı için .bu mu-· 
siki hakkında bir malumata sahip olmadı
ğını beyan etmektedir. 

,ıBayan Buluş1 Filmlerde de şarkılar sc»;r 
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lemeiktedir. Bir ıanlaş.mazlık yüzünden An
kara radyosundan ayrılmıştır. İktisad anlaş
masından ziyade, aşkla yoğrulmuş bir izdi
vazı tercih eden Hacer Buluş, sigara ve iç
ki kullanmadığını söylemektedir. 

«San'atkar henüz pek genç denilecek 
bir çağdadır Böyle olmasina rağmen dinle
yicilerin takdirini ka:zıandığı gibi kuvvetli 
bir istjkbale de malik olduğu muhakkaktırıı. 

Aşağıdai satırlan da Cumhuriyet gaze
etsinin şeHfr haberleri aır~sı.ndan alıyoruz, 
ki bu bendin yanında bir de resmi vardır: 

«Hacer Buluş 10. bin lira tazminat öde
meye mahkum oldu - · Ses sanatkarı: Hacer 
Buluş aleyhine, ııMııksim» gazinosunun sa
hibi Hasan Birincitaraiından .İs.tanbul Dör
düncü Asliye Ticaret. Mahkemesinde açılmış 
bir dava, dün sona ermiştir. Davacı, gazino
sunda muayyen müddetle· · şark{· ~öylemek 
için kendisine mukavele He. bağl~~~n Hacer 
Buluş'un, bu mukaveleyi hiçe saydığını, ko
nulan şartlara hiç aldırış etmeksizin gazino
sunu terkedip başka bir içkili· saz salonuna 
gittiğini, orada şarkı . s•öylediğini ve bu su
retle haksız rekabet · ortaya· koyacak hare
kette bulunduğunu ilerisürüyor ve bu nok
adan uğradığı zarar ve ziyanın tazminini is
tiyordu. Mahkeme heyeti; isteği yerinde i gö
rerek Hacer Buluş1llİl H:asan Birinci'ye 10.000 
lira tazminat ödemesini karar altına almış
tırıı. 

Onbin liranın pek büyük bir kıymet 

teşkil ettiği bir devirde bir ses sanatkarı
nın böyle bir tazminata mahkumiyeti İstan
bul'daki şöhretinin genişliğine mühim bir 
delildir. Milli kütübhanemizde bu halk şöh
retlerinin hal tercemelerini' ihtiva eden eser· 
lerin bulunmayışı önemli bir noksandır. 

BULUŞMA YERLERİ - Masum ve te
miz aşk ve alaka yahud fuhuş yolunda kadın 
ile erkeğin buluşma imkanları ve yerleri, za
manımızda sayılamayacak kadar çokdur. Fa
kat türk kadınının örtü altında bulunduğu 

devirde ve bilhassa meşrutiyetden evvel bir 
afife nigarın, hafif meşreb bir n~zeninin, ve
ya bir aşiftenin, fahişenin bir erkekle seviş
mesi, bir erkekle buluşub konuşması çok z~r 
ve daim·a tehlihli olmuşdur; buluşma im
kanları ve _buluşma yerleri neler ve nereleri 
olabileceği düşünülmüş ve buluşmalara mani 
olmak için şiddetli yasaklar konmuşdur. Mese-

la kadınların erkeklerle beraber dolmuş ka
yıklarına binmeleri, şehir dışı mesirelere git
meleri şiddetle yasak edilmişdir. Fakat bu ya
saklara, dayak, sürgün. ve hatta ölüm cezala
rına rağmen aşık veya zenpare, maşuka ve 
aşiftesini aramış, bulmuş, konuşmuş, koklaş

mışdır. Meddah ağı~larının naklettiği İstanbul 
masallarında bu yolda pek şirin sahneler var-

. dır. (B.: Kadın; Zenpare; Kaymakcı Dükkan
ları; Kayık; Mesire; Baskın; Koltuk; Boğçacı 
Kadınlar; Çöpçatan). 

Kadının örtü altında bulunduğu devrin 
son zamanlarında aşık ile ma'şuka arasında 

mektuplaşma ile başlayan münasebetler ma
sumane bir buluşma ile neticelenirdi. Bu bu-

. luşmalar için adi günlerde şuraları seçilirdi: 
... «Fenerbahçesi, Göksu, Kalender; Kestane, 
Fındık ve Otuz bir suları, Fırıldak bahçesi, 
Sultan suyu, bendler, Beykoz, Sultaniye, Çu
btıklu ça~ırları, Libade, küçük ve büyük Çam
lıcalai:', Kalamış, Çiftehavuzlar, Alemdağı, Ka
yışdağı, Kağıthane tepeleri, Eyyüp sırtları, 

Cendere Boğazı, Fülya bahçeleri, Florya, Pen
dik sahilleri, Kandilli üstündeki İcadiye, . Ana
doluhisarı t~pesindeki Kavacık. 

İstanbultın kenar mahalleler dilberleri
nin buluşma yerleri de: Yenibahçe civ.arında
ki Kavasın Bağı, Bayrampaşa, Çırpıcı, Edirne
kapısı ve İğrikapı dışları, Sütlüce, Karaağaç, 
Silahdarağa. 

Buralara, kadın ve erkek ayrı ayrı yollar
dan giderlerdi. Kadın kendisine bir aile süsü 
verirdi; yanında bir kadın, bir çocuk, bir kom
şu kızı, sef ertası, seccade, kilim, ufak boğça, 
yemiş çıkını, sepet, çatal, bıçak, havlu, elbe
zL hatta, çocuk 1 - 2 yaşında ise bir de salın
cak takımı götürüp; ekseriya bir de uşak bu
lunurdu .. 

BULUT - Argo; bir müsekkir (rakı, 

şa-rab) ile kendini bilmiyecek hale gelmiş; 

yahud bir eyuşturucu madde ile (Heroin, 
esrar) kendinden mutlak şekilde geçmiş; 

misaller: 

Bir haneberduş anlatır: - Sarı bugün
lerde tutuyor, bende beş kağıd vardı, ben
den senden, benden senden parkın orda tam 
on galon boşaltmışız, ikimiz de bulut, bir 
de gözümüzü açdık ki kotezdeyiz .. 

* Esrarkeş tam sizma anındadır, dalga
sını bozacak bir kopili bir «ahi» si tutar: 

- Dokunma buiuta ulan!.. 
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İstanbul külha.nik~ri argosunda, içki · ile 
aşırı sarhoş olma anlamında «filispit, fitil, 
kandil, kör kandil, kör kütük, matiz, turşu, 

küp, yüklü, zom, küfelik» kelimeleri de kul
lanılır. 

BULUT (Sıdkı) - Hayatı hakkında en 
küçük bir bilgi edinemediğimiz bir halk şai
ri, takma isim de olabilir; 15,5 X 24 santim 
eb'adında di:ırt sayfadan ibaret ve «Oku be
ni» adı altında neşretdiği bir kaç parça· ri
salenin üstünde saz ve söz sahihi olarak is
mi yazılıdır, fakat, destan kılıklı, sözde marş 
ve s~zde şarkı manzumelerinin notaları yok
dur; yalnız güfteler n~şrıedilmişdir. 

Sirkeci'de Keteon Matbaasında ve her 
biri ayrı reııkde kağıda basılmış ve üzerine 
5 kuruş fiat konmuş olan ıc'Oku beni!.. ıı va
rakpareleri bir tarih taşımamakdadır; fa-kat 
bunlardan birinde « Zafer ve İnkilapıı adlı 
bir destanda şu kıt'a, bunların 1938 - 1940 
yılları arasında yayınlandığını göstermekte
dir: 

Ne mutlu bize hür vatammız var 
İsmet gibi bir yurt çatanıınız var 
Fevzi Çakmak gibi bir de kumandan 
Peş'inde onsekiz milyon kahraman ... 

Tamamen avama, hatta ayak takımına 
hitab eden yazılardır; şiir olmakdan çok u
zak mısraların büyük ekseriyetind,e de Sıtkı 
Bulut daima parasizlığından bahsetmekte
dir; risalenin dört sayfası üstünde hüzün ve
rici bir- sefalet . vardır; öylesine ki, ekseriya. 
pelaspareler içinde; yağlı, kirli ve dağınık 
saçları tıraşı mühmel yüzlerine bir hali vah
şet vermiş ve çoğu zaman ayakları da çıp
lak hanebercuşlar tarafından köprü üstün
de satılan bu risaleleri, Keteon Matbaası bel
ki de para almadan, hatta kağıdını da mer· 
hameten kendi temin ederek basmış olacak
dır. «Sefalet Beyfendi» serlevhalı şu man
zume Sıdkı Bulut'un hayli yaşlıca, ve mu
hakkak ki işret, kumar ve belki de sapık 
aşk u alakalar ile de:rin bir sefalete sürük
lenmiş olduğunu gösteren bir oto biyogra
fi parçasıdır: 1 

Gönül kazamm taşdı 
Dertsiz başdan dert aşdı 
Kokozlufun çamuru 
Yüze göze _ bulaşdi. 

Tasa bana aş olur 
Her ne yesem taş olur 
Bir damlacık su içsem 
Gözlerime yaş olur 

İşlerin farkındayım 
Feleğin çarkındayım 

Sarışından vaz geçdlm 
Yumurta akındayım 

Ah ederim durmadan 
Av avlarım wrmadan 

• Gönül saatim işler 
Zenbereği kurmadan 

Sıdkı Baba ne yapsın 
Varsın Tanrıya tapsın 

Çıkar yolu bilmez ki 
Hemen oraya sapsın 

Geçim şimdi pekleşdi 

Ekmek bile sertleşdl 
Seffilet Beyfendi 
Bizim eve yerleşdi 

Felaket yeli esdl 
Kökden geliri kesdi , 
Bir damla su içmeden 
Yolda k.ınldı desti 

Bana altlamak diişdü 
Yürek dallamak diişdü 
Bir lokmacık ekmeğe 
Binbir kartal iişüşdü 

Kimine eser bora 
Kimisi teper bora 
Sıdkıyı sorarsanız 

Yelkeni etmiş fora 

Sanma temelim çürük 
Aslım belki bir yürük 
La.kin beni devirdi 

· Hafifce bir üfürük 

Gözlerini ondört aç 
Felek elinde kırbaç 
Kimimize altun tac 
Kimimizi bırakır aç 

Zenginlilte yol ara 
Düşme sakın fukara 
Yoksa sen.de olursun 
Sıdkı gibi maskara 

BULVAR SİNEMASI - 1954 yılında Oe
mal Köseoğlu tarafından Aksaxay'da kurul
muştur. Seyirci istiab haddi 1000 kişi olup, 
14 kadar memur ve müstahdem çalıştınlm.ak
tadır. 1960 senesine kadar hiç restorasyona 
tabi tutulmayan sinema binası, buna. rağmen 
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her sene yağlı boya, bada-na, cila ve projek
şiyon aynalarının değiştirilmesi suretiyle bir 
nevi onanlır. Umumiyetle yerli filmler ol
mak üzere senede, dört seans üzerinden 70-
75 film gösterilmektedir. Daiıni seyircileri 
Aksaray ve Samatya ahalisidir. · 

Film oynatılan salon gayet modern bir şe
kilde tezyin edilmiştir. Aspirasyon ve vanti
lasyon havalı:.ndırma tertibatiyle birlikte ta
vandaki kirişler sayesinde de akusti~ gaayet 
iyi bir şekilde sağlanmıştır. Perdesi 5:60 .x 
10.80 olup sİnemaskop ve panoromik filmler 
içindir; zamanında sinerama da yapılabilir. 

1960 se~'.i..•sinde, müdürü, 50 yaşlarında, 

34 senelik sinemacı Celal Alçam olup, Üskü
dar İmrahor Mevlevi Remzi Dede Dergahın
dan Enduruni Sami Efendi'nin oğludur. 

Salon boyutları 28 X. 17 olan sinemada 
22 loca bulunmaktadır; fiyatlar koltuk - bal
kon: 175; loca: 700; birinci: 100 ve ikinci: 60 
olarak tesbit edilmiştir (1959). 

Haltik AKBAY 

BULVAR TİYATROSU - Aksaray'da· 
dır. Pıksaray ve civarının temaşa zevki . vıe 
ihtiyacını karşılamak gaayesi ile iş :adamla
rından Çiçek Palas'ı işleten Turan Esenteepe 
tarafından finanse edilerek 1959 - 1960 ara-· 
sında Tevhid Bilge topluluğu ile (B.: Bilge, 
Tevhid) Zühal Pasaj ..: İşhanının birinci ka
tındaki düğün salonunda açılmıştır. İlk ola
rak Weber'in yazdığı, Bedia Muvahhid'in a
dapte ettiği, Tevhid Bilge'nin de sahneye koy
duğu, dekorlar Erkan Yolaç'ın, ccMebus Ola
cağım .. » piyesi oynandı ki bir teviye 2ÔO de
fa temsil edildi. Bunu 60 defa temsil edilen 
yine T. Bilgt; tarafından sahneye konmuş 
cc Bir İstimlak Komisyoncusu» takip etti. 

1960 - 1961 tiyatro mevsiminde Münir 
Özkul topluluğu temsiller verrneyıe başladı ve 
ilk olarak dilimize fransızcadan çevrilın:iş 
cc Sevgili Gölgem» piyesini sahneye koydu, 
100 defa temsil edildi. Bu piyesi «Generalin 
Aşkı» (150 temsil), «Yağmurcu» (40 temsil), 
1961-1962 mevsiminde «Leyleğin Ömrü .. » 
(130 temsil), <ıBana Çiçek Yollamaıı (bu sa
tırların yazı!dığı 1962 Martında temsiUerine 
-devam ediliyordu) piyesleri takib etti.. 

1962 de Bulvar Tiyatrosunda Münir Öz
kul topluluğunu şu sanatkarlar teşkil ediyor
du: Münir Özkul, Suna Selen, Sadeddin Er-

bil, Aysel Gürel, Gürdal Onur, Sunay Uslu, 
Rauf Alozan, Ruhan Kumru. 

Tiyatro salonunun başiıca tezyinatını du
varlara konmuş karagöz oyunu tasvirleri teş
kil etmekde idi. 360 koltuk olup fiatlar 7 ,5 
ve 5 lira olarak tesbit edilmişdir, halk gün
leri bu fiatlar 5 ve 4 liraya indirilir, talebe 
temsillerinde de her yer 4. liradır. Temsillere 
akşamları 21,15 de başlanır; çarşamba, cu
martesi ve pazar günleri de saat 16,15 de gün
düz temsilleri vardır. 

Hakkı GÖKTORK 
BüLWER (Sir William Henri Lytton E

arl) _:_ İngiliz diplomat ve edibi, İstanbul
da Yassı Adada, bu adanın şimal sahilinde 
son zamanla!'a kadar harabeleri duran mu-az
zam deniz köşkü - şatoyu yapdıran · İngiliz el
çisi (Yassı Ada bir .askeri üs olduktan son
ra bu şato · harabeşinin ne olduğunu bilmiyo
ruz); aşağıdaki hal tercemesini Türk Ansiklo
pedişinden alıyoruz: 

Sir W. Bulwer 
(Resim : B. Cantok) · 

«1801 de 
doğdu, 1834 de 
(Rum dostu ve 
macerap e r e s t 
genç bir 'ingiliz 
asılzadesi ola
rak) Londra'da
ki Yunan Komi-
tesi tarafından 
gizli vazife _ ve 
Aleksa n d r o s 
Mavrokordato'ya 
verilmek üzere 
80 000 İngiliz ıt
rasını hamilen 

Mora'ya gönderildi; 1829 da İngiliz h~ri
ciyesine intisab etti, 1829 - 1830 yıllarında İn
giltere'nin Berlin, Viyana, Brüksel ve Lahey 
elçilikleri katipliklerinde dolaşdı, 1830 da 
nülletvekili seçilerıek İngiliz parlamentosuna 
girdi, 1837 yılına kadar Liberal Parti mebu
su olarak parlamentoda kaldi, 1837 de yine 
elçi katibi olarak İstanbul'a gönderildi, fakat 
çok az kaldı, Petersburg'a, oradan Paris'e 
gönderildi,' 1843 de İngiltere'nin Madrid bü
yük elçisi oldu, 1849 da Washington elçisi 
oldu, 1852 de Floransa'ya gönderildi, 1858 de 
büyük elçi olarak ikinci: defa İstanbul'a gel
di ve bu sefer 1865 yılına kadar İstanbul'da 
yedi sene oturdu. İşte bu yıllar içindedir ki 
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Yassı Adadaki şatoyu yaptırdı. (Bu kaşane 
içinde geçen hayatı meç_hulümüzdür)'. · . · 

« 1851 _ de kendisine Sir unvanı verilmiş, 
1871 de de ford (Baron Dalliiıg and' Bulwer) 
olmuşdu. 1972 ·ae öldu. 

· «Başlıca eserleri: Autumn in Greeee (Yu
,nanistanda Sonbaha,r); France, Literary, So
cial and Political (Fransa; edebi, ictimai ve 
_siyasi bakımdan); The Monarchy of the M!dd
le Classes (Orta sınıfların m~narşisi); Histo
rical Charcters (Tarihi Karakterler);. Life. of 
Viscoundt Palmerston (Vikont Palmerston'un 
hayatı). (Türk Ansiklopedisinden. kısaltılarak): 

BUONDELMONTİ (C,r,istoforo) --. XV. 
asrın ilk yarısında yaşamış. Floransalı b_ir İ
talyan_ rahib ve seyyahı olup bizde. bilhassa 
çizdiği bir İstanbul resim-planı ile tanınmış
dır; aşağıdaki satırlari Türk Ansiklopedisin
den alıyoruz: 

«Floransa'nın eski ve 
tanınmış ailelerinden biri
ne mensub olup doğum ve 
ölüm tarihleri kesin olarak 
bilinmemektedir. Çok genç 
yaşında yurdundan ayrıla• 

rak Yunanca öğrenmek 
için 14_10 dan· 1420 ye ka
dar Rodos'da kalmış ve bu
rada rahib olmuşdur. Ege 
ve Yunan adalarını· dolaş. 
mış, buralarin krokilerini . 
çizmiş, belli başlı özellikle
rini not etmişdir. 1417 · de 
«Descriptio insulae Can
diae» (Girid Adasının Tav
sifi) adındaki eserini mey
dana getirmişdir. 1420- yı

lına doğru «Liber fnsula: 
rum Archipalagı» (Ege De
nizi Adaları Kitabı) adını 
taşıyan. ana· eserini hazırla
mışdır. (Türk Ansiklopedi~ 
si bu eserin farklı. diğer 

isimlerini de kaydediyor). 
Buondelmonti'nin bu esere 
yapdığı kroki ve kuşbakışı 
manzaralar sık sık kopye 
edilerek bilhassa o devirde 
çok yayılmışdır. Bunların 
arasında İstaıibul'un Bizans 
devrindeki yeg!ne · . plap.ını 
teşkil eden ·perspektif. bir 

kroki de vardır Içi, bütün ibtidailiğine rağmen 
·ham birçok hususlarda eşsiz bir vesika olar.ak 
kullanılmaktadır.»· ·· · 

BURAK (Ratib Tabir) -, Karikatürist, 
ressam, ga~ete~i, ~iyaset adamı; 1903 de İs
tanbul'da doğdu; Mehmed Tahir Beyin, oğ
ludur, annesinin adı Emine Saime Hanımdır. 

· Üsküdar Ravi;ai Terakki Mektebinde ve 
Üsküdar L1sesinde okudu, 1921 de Yüksek 
Deniz Ticaret Okulunu bitirdi, 1935 d~ de 
Gü~el San,atfar P.ıkademisinden diploma aldı . 

. 1921- ~Q25 arasında Seyrj.sefain İdaresi
nin (Devlet !)eniz Yolları) muhtelif gemile· 
rinde mül!zim kapta,nlık yapdı, _ 1925 de Ha
riciye , Vekaleti. hizmetine girdi, ye pek az 
~onra gazetecilik hayatına . atıldı, hen.ı: mu,· 
_ harrir,.· hem ressam ve kari~~türist olara~ ,ça
lışdı; daha. evvel, _ mütareke -rı\larında da 

s 
R O P O 

Buondelnionti'niu İstanbul plim 
(C, E. Arse.ven'in Eı;kl istaııbul'undan) 
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(1920 - 1922} karikatürist olarak-imzası hay
li tanınmış bulunuyordu; · Aydede, Akbaba, 
Zümrüd Ankaa, Karagöz, Vatan, İkdam, Mil.; 
l{yet, Politika: Akşam, · · Köroğlu, · fransızca 
P'st, Z~ybek, Kartal, .· Ulus, Hürriyet, Yeni 

Sabaij, :Halk niecınua _ ve gazetel~rinde kari
katüi", .; r.esiın, . te~itn!i' rqınan, rom.an, makale
ler, fıkt~lar . çi_zdi ve yazd_ı. Bµ arada bazı 
ı:esmi iazifeierde de_ pulundu: . Kabataş' Lisesi 
-r~si~ J:n~alli~ (1935. -193~), Mad~n Ara~tır
ma E.nştitüsü Atölyeler ~eff (1936. - 1937), Zi
raat EnstitüJeri .Tekİük Işl~r Müdürü. ve Ye

; kalet: trzmanı n~'37_ -~, :1949) Öl4q._ li~lk P~r-
tisi üy-esi olarak faal siyasi hayata . :. ~ıı1iµ, 
1950 4'~n, sonri •• :qı~halefe~ safµıµı eıı_ .. çessur 
karikatüriiti ve ;muh'arri:rLoldu; 1956 - 1957 
yılları :arasında çıkardığı siyasi Halk ,gazet.t
sinde ·resi:ınleri, 7 karikatü.rleri ,Ve yazdarı yü
zünderı .· Dem:oktat . Parti• iktidatf . "tarafından 
bir davfyağniurufüi'ctutu1dti; ayni· zamanda 
açıltiıış - 54 basm: divası- ile - tekör -kırdıve ni-
hayet 16 ay hapse mahkum edildi. '27 l\ı~yıs . . 
1960 inkilabından sonra CumhyJ:'.iyef·ga:Z:etef 
sinde mahbusha.ne hatıralarını te:frika'_çlara~ 

· neşretti ve sonra onları kitab olarak topladı. 
· Kurucu .Meclis üyesi . oldu, seçimde de 'Cum
huriyet Halk Partisi mebusu -olarak Büyük 

· Millet Meclisine girdi. . . . · .. 
Uzun boylu, güzel kornışur, :v,e~ih a4am

dır; ressam, bilhassa illustratör blafak. 'çok 
kıymetlidir, gaayet har~ketlı, . canlı, usta ·fır
ça ve kaleme sahihtir.' Mµharr_ir· olarak da 

-büyük · değerdir. 

Evli, iki evlad sahibidir; · frS:nsızca 1v~ az 
· 1ngilizce "bilir. . . 

· Eserleri: Şanlı Plvene, •Barbaros'qn $on 
Selleri, · Koca Yusuf, Cem -. Sıiltarr, · Saiay<~a
dinları, Lale D~vri, Bir Yemin UğrUıia, ·Sihir

. ii. Kaftan; Cinci Hoca, · Biz~ Bafbar:oslµ. Der
ler, Kırk Şehidler Kalesi resinill:-+cimanları; 
ki R-atıb Tahir Burak bu ~adid~ . en üstün 
b·aşarıyı· göstermiş olan ,bir illüstratôrdür; 
·bilhassa tarihi dekor, kôstü:ın ve eşyanın ter
sim.inde gaayet ·titiz çalışması ile tanınmış-

. dır. Bir de karikatür albümü varciır. Yukarı
da da kaydetmiş idik, ·. hapishane hatıtalannı 
da bu __isim altında ltitab halinde yayinla:m.ış-
drr. . 

Bibl. : Kim Kimdir Ansiklopedisi: 

.DERHAL J-IAREKETE GGÇEN J.II Z.!R REİS 
ISPANYOlLARIN ElıNDG.Ki rEN~S LiMANINA :--......_ _ ___ _ 
t>ENiZOEN VE l<ARADAIV VAPTIISI 8ıR BAS-
KINI..A ·KtlUYi VE -li/ı1AIJDAKİ5 GEMiVi PT 
ETri . 

Ratıb TAJıfr . Burak'm resimil romanlanndan bir ömek. 
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BURAK (Sezgin) - İllustratör, ressam; 
neslinin en kıymetli simalarından biri; 1935 

de Ad.apazarında 

doğdu; Kerim Bey 
adında bir zatin oğ
ludur, annesinin a
dı Nermin Hanım
dır. 1948 de Adapa
zarı ilk okulunu, 
1952 de yine aynı 
kasabanın orta o
kulunu, 1955 de de 
Güzel Sanatlar A
kademisinin Lise 
kısmını bitirdi; res
min yanında dekor 
ve karikatür ile de 

Sezgin Burak nğraşdı, ve · diplo• 
(Resim: Kendi çizgisinden) masını Yüksek 

Süsleme bölümün
den aldı. Daha Akademi talebesi iken mec
mua ve gazetelere resim ve karikatür çizme
ye başladı; <<Altı senelik 
sanat tahsili hayatım zor
luklarla geçdi. Akade
miyi yarıda bırakmamak 
için geceleri geç vakit
lere kadar çalışıp mec
mualara resim hazırla
dım» diyor. 

Değerli sanatkar İs
tanbul Ansiklopedisine 
tevdi ettiği bir oto biyog
rafi notunda şunları ya
zıyor: 

«Babıalide çalışma 

hayatım merdiven basa
maklarını andırır. Önce 
Ayda Bir Mecmuasına 

illüstratör olarak intisab 
ettim, sanat hayatımda 

ilk büyük teşviki orada 
Yusuf Ziya Ortaç Bey
den gördüm, bu büyük 
humorist edib ve şairin 
yanı muhakkak ki bir 

Karikatür de çizıyordum, sayın Osman Nebioğ
lu da beni karikatüre teşvik edendir. Ondan ce
saret alarak 1957 .de İstanbulun büyük gün
lük gazetelerinden Cumhuriyete siyasi karika
türler çizdim. Ertesi yıl Yeni İstanbul gazete
sine intisab ettim, Cumhuriyeti de bırakma

dım, Cumhuriyetde Ala Geyik ismindeki re
simli romanı çizdim. Askere· gittim, terhisim
de, 1960, evlendim ve akabinde Hayat Mec
muasına girdim, illüstrasiyon ve kompozisi
yonda daha geniş çalışma imkfunnı buldum, 
halen Hayat, ve aynı müessesenin · çıkardığı 
Ses mecmuasında çalışmakdayım. Hedefim 
modern pentürü illüstrasiyon ile bağdaşdır

maktır». 

Futbolu ve deniz sporlarını sever. Kitab 
aşıkıdır, en büyük ideallerinden biri güzel bir 
kütübhaneye sahib olmakdır. 

Sezgin Burak, yabancı büyük illüstratör
lerin tesirlerine kapılmakdan kendisini koru
yabilir, ve kompozisyonlarında yaratıcı olmak
da ısrar ederse yakın istikbalde yalnız Türki-

~-•" 
, ... .- -,,. mektebdir. Daha sonra 

Hafta, 20 inci Asır, Yel
paze ve Bütün Dünya 
mecmualarında çalıştım. 

Sezgin Burak'm resimlerinden bir örnek 
(Ses Mecmuasında Biı.- Dansözün Hayah yazısından) 
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ye için değil, dünya basını için parlak bir 
isim olabilir. Hiç tereddüd etmeden kaydedi
·yoruz, İstanbul Ansiklopedisinin kendisinden 
faydalanamaması tali'sizlikdir. 

BURAK REİS SOKAĞI - Heybeliada 
yollarından; Hüseyin Rahmi Bey Sokağı ile 
Sadiye Aralığı arasında uzanır; Çam Mevkii 
ve Bahriye Aralığı ile birer kavuşağı vardır. 
Hüseyin Rahmi Bey Sokağı · tarafından gelin
diğine göre bir dağ yolunu andıran gayri mun
tazam ve dik bir toprak yoldur. Üzerindeki 
birer ikişer katlı beton evlerin hepsi en eski
si · yirmi senelik yapılardır. Sokağın bitiminde 
sağ taraf da bir çamlık, solda da yarı kagir ya
rı ahşab pencereleri ahşab panjurlu dört ev 
vardır (mart 1962). 

Hakkı GÖKTÜRK 

BURCOĞLU (Abdülmz) ---" Yüksek mi
mar - mühendis; 1914 te Diyarbakırda doğdu. 
Şehmuz Efendi adında bir zatin oğludur; orta
okul ve . lise tahsilini Diyar bakırda ikmal etti; 
1936 da İstanbula gelerek Güzel Sanatlar 
Akademisine girdi, akademinin mimari şube
sinden 1941 de mezun oldu. Önce memleke
tinde çalışdı. Diyanbakırda Uğur Hariı'mn 
proje ve inşaatını, 300 yataklı Askeri Hasta~ 
hanenin üçüncü kısım inşaatını, ve bir kaç 
ev, ve Malatyada bazı tesisler yaptı. Mesleğin
de temayüz eden 
Abdülaziz Burcoğ
Iu, fstanbulda yüz • 
den fazla apartman 
projesi, Kasımpa
şada Dikimevı inşa
atı, Atatürk Bul
varında 132 numa
ralı apartman, Ka
raköyde Güllaç Ha
nı, Sultanahmetde 
Güll~ç Apartmanı 
proje ve inşaatı, 

Yakacıkta - Balatan 
Oteli, Büyükada-. 

Abdülaziz Burcollu 
(R~hn: B. Cantok) 

da bir kaç villa, Heybeliadada otomatik tele
fon Santralı; Gureba Hastahanesi Bevliye pav
yonu'nun yarım inşaatı memieketimize kazan
dırdığı binalardır. 1955 te Büyükada, Herbeli
ada, Burgaz ve Kınalı 'Ada'nın yol inşaatını 
yapdı. 1953 de İstanbul'un 500 üncü fetih yılı 
münasebetiyle · Mezarlıklar Müdürlüğünce 

Molla Gürani, Buhari, Ekmekçibaşı . ve Can
kurtaran şehit kabirleri'nin onarılması işi, bu 

sanatkara verildi. Bu hizmeti karştlığı Eski 
Eserleri Koruma Derneği tarafından takdirna

. me ile taltif edildi. 
Hakkı GÖKT'ORK 

BURÇAK SOKAĞI - Haliç Fenerinde, 
Hızırçavuş Mahallesi sınırı içinde olup Vodina 
Caddesi ile Hızır Çavuş Mescidi Sokağı ara
sında uzanır. Rifat Efendi, Çilingir ve Çorba
cı sokakları ile birer dört yol ağzı yaparak ke
sişir. Vodhıa Caddesi ile olan bitim kavuş~ğı 
aynı noktaya Yarımbalat Sokağının da bağ

lanması ile bir dört yol ağzıdır. 

Bir araba geçebileceke genişlikde, kaba
taş döşelidir; iki . kenarında bulunan ikişer 

üçer katlı kagir evierde türk, rum, ermeni, 
. musevi aileler oturmaktadır, evlerin kapu nu
maraları 1-41 ve 2-32 dir. Sokağın alt başın
da kapuları Vodina Caddesinde sağ köşede 

bir tekel bayii, sol köş·ede de bir kahvehane 
vardır. Sokak üzerinde Garanti Sabun ve So
da imalathanesi adıyla bir müessese vardır 

(Aralık 1961). 
Hakla GÖKTORK 

BURÇ FİlıM - Memleketimizin yerli 
film çeviren firmalarından biridir; 1953 yılın
da Beyoğlunda Türkgücü Caddesinde Süngü 
Sokağında 6/1 numarada prodüktör ve kame
racı Enver, ve prodüktör rejisör Selahaddin 
Burçkin kardeşler tarafından kuruldu. İlk 
olarak 1953 de dış sahneleri AntaJyada çevri
len <<Vahşi arzu .. « (oynayanlar: Ayhan Işık, 
Ahmed Tarık Tekçe, Mesiha Yelda; rejisör: 
Enver Burçkin; senaryo: Said Özet); 1954 de 
dış sahneleri kısmen . İstanbul ve Edirnede 
çevrilen «Ecel Köprüsü» (oynayanlar: Neri
man Köksal, Mahir Özerdem, Nevin: Aypar; 
rejisör: Selahaddin Burçkin; senaryo: Adnan 
Tahir Tav); 1955 de «Artık Çok Geç» (oyna
yanlar: Gülistan Güzey, Kenan Pars, Bülend 
Oran; rejisör: Sırrı Gültekin; senaryo: Ümid 
Utku); 1956 da «Dişi Canavar» . (oynayanlar: 
Neriman Köksal, Kenan Pars; eser: Sadık Şen
di!; rejeisör: Selahaddin Burçkin); 1957 de dış 
sahneleri İzmirin Kemalpaşa kazasında çevri
len «Mahşere Kadar>> (oynayanlar: Belgin Do
ruk, Yılmaz Duru, Kenan Pars; eser: Ferdi 
Öner; rejisör: Selahaddin Burçkin); 1958 de 
Adapazarında çevrilen «Ölümden de acı» (oy
nayanlar: Öztürk Serengil, Ayşecik, Mahir 
Özerdem, Pervin Pars; rejisör: Selahaddin 
Burçkin; senaryo: Hamdi Değirmenci); 1960 
da «Kader Yolcusu» (oynayanlar: Sibele Gök-
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sel, Mahir Özerdem, Nilufer Sezer, Öztürk Se
rengil; rejisör ve senaryo: Selahaddin Burç
kin). 

Burç Filmin çevirdiği filmlerin iç sahne
leri tabii dekorlar içinde ve bazı lokallerde 
çevrilmiş, teknik işleri de Day Film stüdyosun
da yapılmışdır. Ba.1:an da dekoratör Sobhan'ın 
p~a~osunda çalışılmışdır. 

Hakla GÖKTÜRK 
BURÇKİN (Enver) - Sinema prodüktö

rü ve kameran, Burç Film müessesesinin ku
rucularından ve sahiblerinden. 1913 de İstan
bulda dÔğdu, şehid . yüzbaşı Mehmed Burç
kın'in oğludur; annesinin adı Firdevs Hanım
dır. Orta okulu bitirdikten sonra iş hayatına 

atıldı, 1930 da İpek Film stüdyosuna girerek 
'tekni_siyenliğe başladı, yedi sene bu müessese
de çal~şdı, ve.bu meslekde prodüktörlük yapa-
b~lecek bilgi ve tecrübeyi edindi; 1937 sene

.· sinde kendi hesa-
hına Marmara Film 
.Stüdyosu'p.u . kur
du,J943 - 1953 se

. neİ~riiıde. . Basın -
·,\'ayin Müdürlüğü
. nün .aktüalite film
. !_erinin operatörlü
. ğünü yapdı; bu ara
tla muhtelif yerli 
filmlerin de opera
törlüğünü üzerine 

· aldı; «Çakırcalı 

Mehmet», «Kanuıı 

Namma», «İngiliz 

Enver Burçkln 
(Reslin : B. Cantok) 

_ Kemah>, «Çakırcalının • Definesi» filmleri 
· bunlar arasındadır. 1953 de Basın - Yayın 

Umum Müdürlüğündeki vazifesinden istifa et
ti . kendi hesaplarına film çevirıneği düşüne

rek aynı yıl içinde kardeşi Salahattin Burçkin 
ile beraber Burç Film'i tesis etti; ki müesse
se onun teknik otoritesi altında çalışır. 

Hakkı GÖKTORK 
BURÇKİN (Salahattin) - Sinema pro

düktôrü ve rejisör, «Burç Film» firmasının 
kurucularından; 1922 de İstanbul'da doğdu; 
şehid yüzbaşı Mehmed Burçkin'in oğludur, an
nesinin adı Firdevs Hanımdır. İlk tahsilini 
İtalyan mektebinde, orta ve lise tahsilini İs
tanbul Erkek Lisesi ile Vefa Lisesinde yapdı; 
yüksek tahsilini İstanbu~ Üniversitesi Edebi
yat Fakültesinde tamamlayarak 1946 da dip
loma aldı. Lise ve Üniversitede okur iken bir 

taraftan da . film stüdyolarına devam ederek 
teknik işlerde bilfiil çalışdı, bu suretle filmci
lik mesleğine ilk 
adımlarını atmış 

oldu. 1938 - 1942 
seneleri arasında 

Marmara Film 
Stüdyosunda çalı, 

şarak teknik bilgi
sini ilerletti; ,Üni
versiteye devam e
derken ve inezun 
oldukdan . sonra, 
1943 - 1953 yılla-

rında ·ses Film mü
essesesinde çalışa

rak , .bu ıneslekde 

temayüz etti, İıi~ 

Salahaddin Burçkln . 
(Resim : . .e: . Caııtok) . 

hayet 1953 de ağabeyi Enver Butçkiri ile 
birlikde «Bur~ Film»· i kurdular ve · ·kendi 
namlarına film çevirmeye· ·başladılar. · Teknik 
işler.d~ ağ&.beyi Eİıver Burçki.rtdeii . faydaianaiı 
Salahattin Burçkin İtalyanca bildiği : içın· ·'ba
tı neşriyatını Ukib ederek filmcilik: sanatının 
·ihtisas kademesine ulaşdL · · · · 

Kendi çev;dikleri «Ecel Köprüsü», «_Di
şi Canavar>>, «Mahşere Kadar», «Ölümden de 

. acı» filmlerinin rejisörlüğünü, «Kader Yolcu
su» filminin de hem rejisörlüğünü yapdı, hem 
de senaryosunu yazdı . 

Evli ve iki çocuk sahibidir. 
Hakkı GÖKTORK 

BURÇ KULÜP - Taksimde Sıras~rviler
de ittihad Sigorta Hanı pasajı altındadır; Ta
rabyada bir de yazlık kısmı vardır; 1959 yılın
da kurulmuş olup kurucuları Ertekin Dinçer, 
Gülistan Güzey, Vural Kakmacı, Nihad Ke
remoğlu 've Ahmed Tandoğan'drr. Toplu eğ
lenceler teı:tib etmek, dolayısı ile tanışmak, 
güzel, akademik vakit geçirmek gaayesiyle 
kurulmuşdur. 50 asli, 120 yedek üyesi vardır, 
asli üyelerden biri çekilirse yedeklerden biri 
geçer; üyelik ücreti ayda 10, senede 120 lira
dır; üyelerinin hemen hepsi meinlelietin tanın
mış stmalarıdır, daha ziyade iş adamları, gaze
teciler ve artistlerdir. Özdemir Gürsel, Sel, 
man Erim, Rifat Bereket, Abdürrahman So
ınay, Çetin Altan, Mete Kuran, Orhan Türel, 
Muzaffer Tema, Ayhan Işık, Atıf Yılıiıaz üye
leri arasinda zabtedebildiğimiz isimlerdir. 
Kulübde her gece saat 23 den sabah 3 · e kadar 



ANSİKLOPEDİSİ. - 3137 - BURGAZ ADASI 

. . 
bir caz orkestrası bulunur, haftada bir defa 
da yemekli gece tertib edilir, dans ve sohbet 
edilerek eğlenilir. Her hangi bi! kumar oyu
nu yokdur, üye olmayan eğlencelere katıla

maz, ancak bir üyenin davetli misafiri olarak 
girilebilir. 

Hakkı GÖKTÜRK 

BURGAZ ADASI - Kadim adı «Antigo~ 
ni»; «Kızıl Adalar», yahud sadece «Adalar» 
denilen, batılı yazarların da «Prens Adaları» 
dedikleri ve Anadolu yakasında Maltepe ile 
Kartal köyleri karşısına dizilmiş takım adala
rın İstanbul tarafından ikincisi (Diğerleri: Kı
nalı Ada, Heybeli Ada, Büyük Ada, Kaşık 

Adası, Yassı Hayırsız Ada, Sivri Hayırsız Ada. 
B.: Adalar; Hayırsız Adalar; Kınalı Ada; Hey
beli Ada; Büyük Ada; Yassı Ada; Sivri Ada; 
Kaşik Adası). 

Mülki idare taksimatında İstanbul Vila
yetinin Adalar İlçesinin iki bucağm!lan biri
dir; Burgaz bucağı da iki mahalle olup bir ma
hallesi nefsi Burgaz Adası; diğer mahallesi Kı~ 
nalı Adadır. 

Galata Köprüsünden 17 kilometre mesa
fededir; uzunluğu 1900, eni 1300 metro, yüz 
ölçümü 1,5 Km2 dir; Heybeli Ada ile arasında 
700 metre genişliğinde bir boğaz vardır .. 

Burgaz adı, Piri Reisin Kitabül Bahriye
sinde aydın olarak zikrettiği vechile, burada 
mevcud kadim bir kuleye nisbetle türkler ta
rafından verilmişdir, Piri Reis bu adı «Bur
gazlı» diye kayde_der. 40 derece, 52 saniye,. 30 
salise .arzı şimalide ve 29 derece 04 saniye 00 
salise tulf :şarkidedir. Şekli · di>rtgene yakin 
olup deniz . seviyesinden eıı .yüksek yeri 535 
kademdir; fır dolayı derin su ile çevrilmişdfr. 
Zirvesinde, doğu ve cenub· sırtlarında bir çam 

• 1 

ormanı vardır~. ve burada Hiristcıs adına tak-
dis edilmiş bir manastır bulunmaktadır. Diğer 
kısımları kayalık ve çiplakdır. Cenub. sahilin, 
de keskin bir yar mevcud olup 500 kadem 

yüksekliğindedir. Doğu tarafında dahi ve he
men kasabanın cenubunda· kaya bir dalga kı
ranın taşları sahilden 1 gomina kadar dışarı 

çıkmış, iskeleyi lodos rüzgarlarından muhafa
za altına almışdır. Bu qalga kıranın ucuna, bi
nası beyaz badanalı, kırmızı çakar bir fener 
konmuşrur. Cenub sahilinde, deniz kenarına 

yakın muhtelif yerlerinde on, yirmi beş, otuz 
kadem yükseklikde münf erid kayalar vardır 
(Marmara Kılavuzu, Albay Ahmed Rasim, 
1945). , 

1962 de Burgaz Adasının yerli nüfusu ek
seriyeti balıkcı olmak üzere 500 kişi idi, yaz 
aylarında dinlenmek üzere 2000 - 2500 k.işi ge
lir, kasaba 1000 hane olup, yazlık gelenler ev
lerde pazarlıkla oda kiralayıp kalırlar. Baıı 

yerli aileler için yazın pansiyonculuk geçim 
yolu olmuşdur. 1934 Belediye Şehir Rehberi
ne göre, Adanın sokakları şunlardır: Burgaz 
Çayırı Sokağı, Burgaz Çarşı Caddesi, Burgaz 
Mezarlık Sokağı, Büyük Çam mevkii, Çakıl T .ı
şı Sokağı, Çayır Aralığı Sokağı; Çınarlık So
kağı, Gezinti Caddesi, Gönüllü Caddesi, Hind
li Mevkii, Kış Bağçesi Sokağı, Mehtab Sok~ğı, 
Sarnık Sokağı, Yalı Aralığı Sokağı, Yenice So
kak, Yeni Yalı Sokağı, Gökdemir Sokağı, Ta
kım Ağası Meydanı, Burgaz Mezarlık Sokağı, 
Köy Kahyası Sokağı, Kesikçınar Aralığı. Adı 
geçen Rehberde bulunmayan yeni yollan da 
şunlardır: Kaptanlar Sokağı, Ecmel Sokağı, 

Cennet Yolu, Burgaz Cami Sokağı, Abası Ya
nık Meydanı. Bu sonuncu isim, bu adada otu
ran hikayeci ve şair Said Faik Abasıyanık'a 
nisbetle verilmişdir (B.: Abasıyanık, Said 
Faik). 

Burgazda türklerin yerleşmesi Cumhuri
yet devrinden sonra başlamışdır, bundan ötü
rüdür ki, son yıllara ·gelinceye kadar bu ada
da cami ve mescid yokdu, adaya ilk cami be
lediye ve halkın yardımı ile 1954 senesinde 
yapılmış ve resmi küşadı o yılın 24 temmu-

Burgaz A.dasmm Kınalı'dan görünüşü 
(Rıılal.: Hüsnü) 
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zunda olmuşdur (B.: Burgaz Camii). Üç rum 
ortodoks kilisesi vardır: Ayios İoanis, Ayios 
Yorgios ve tepedeki Hiristos-Manastır kilisele- · 
ri, Hiristos Kilisesi yalnız cenaze törenleri 
için açılır, adanın rum ortodoks mezarlığı da 
oradadır. Bir ecza.hanesi vardır, diş tabibi yaz 
aylarında gelir. Çarşısı yazın büyür, kışın kü
çülür, 3 kasab (biri daimi), 4 bakkal (hepsi dai
mi), 4 manav (biri daimi), 2 berber (biri dai
mi), 4 kadın berberi (hepsi yazlık), 4 kahveha
ne (üçü daimi), 3 içkili gazino (biri daimi ve 
turistik), 2 lokanta (daimi). · 

Nahiye müdürlüğü, Büyük Ada emniyet 
amirliğine bağlı bir emniyet komiserliği, bele~ 
diye zabıtası baş müdürlüğü ve bir P. T. T. 
şubesi vardır. Pastahanenin karşısına bir umu
mi telefon konmuşdur. Telgraflar telefonla 
Büyük Ada telgrafhanesine verilir. Bir tekel 
bayii vardır. · 

Avusturya . Saint - Georges Hastahanesi 
ve Mektemi ile yanında çiftliğimsi bir bostanı 
vardır; müessesenin bir de küçük katolik kili
sesi· vardır; bostanda hastahanenin ihtiyacı 

olan sebze yetiştirilir, belediye adalarda büyük 
baş hayvan beslenmesini yasak etmeden önce 
bir de inek alıırı bulunmakta idi; müessese 
sütünü de kendi temin ederdi. Hastahanede 
on kadar rahibe ile dış hizmetler için bir kaç 
rahib bulunmaktadır, bostanda bağçıvanlığı da 
rahibeler yapmaktadır. 

Bir mu.sevi yetimhanesi vardır, yaz ayla
rında 50 kadar fakir mu.sevi çocuğu, her şey
leri temin edilerek barındırılır. 

1962 de Dursun'un, İsmail'in, Mehmed'iiı 
ve Mimi'niİ:ı 4 çiçek bağçesi var idi, bilhassa 
güzel karanfiller yetiştirilir. 

Adada 5 fayton, 5 yük arabası, 5 gezi mer
kebi, 30-40 kadar da yük merkebi vardır. 

Burgaz Adası 
(1934 Belediye Şehir Rehbeıinden) 
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5 sınıflı bir resmi ilk okulu ile 6 · sınıflı 
bir özel rum ilk okulu vardır. Yeni yapılan ya
tılı türk ilk okulu henüz öğretime açılmamış
dır. Bu adada yazın öğretmenler için bir din
lenme evi açılır, onbeşer gün münavebe ile ve 
bir ücret karşılığı istirahat edilir. Bir börek
ci ve simidci fınnı vardır, ekınekci fırını yok
dur, ekmeği Kınalı adadan gelir ve bir ekmek
ci dükkanında satılır. 

İtfaiye müfrezesi ilçeye bağlı olup bir ça
vuş kumandasında 7 motopomp ve 2 su tan
kından ibarettir, 19 mürettebatı vardır. 

İlçenin deniz can kurtarma istasiyonu için 
Burgaz Adası Limanı münasib görülmüşdür. 
Bir kaptanla bir çımacı bu maksadla Burgaz 
Adasında bulunmakta idi, fakat henüz motor 
verilmemiş o!du~undan yıllardan beri vakitle
rini kahvehanede geçirdikleri öğrenilmişdir. 

Adanın 6 balıkcı motoru vardır, tutulan 
balıklar İstanbul Balıkhanesine götürülür. 
Yerli sekenesinin· ekseriyetini teşkil eden ba
hkcılar balığa kayıklar, sandallarla çıkarlar. 

İçme suyu adanın kendi motoru ile Na
sib Kaptan tarafından Beykozdan veya Çubuk
ludan getirilir. Halle evlerindeki sarnıçlardan 
faydalanır. Ayrıca mevcud büyük sarnıca De
nizcilik Bankası tarafından büyük su gemisi 
ile getirilen su hortumla boşaltılır, ve götürü
leceği mesafeye göre ücreti değişmek üzere 
merkebler ile satılır. 

Elektrik cerey,anı kablo ile bir muhavvi
le merkezine Pendikden gelir. 

Sahil boyunca Gezinti Caddesi, Çamlık, 
çiçek bağçeleri, İsa Tepesi (Hiristos) plajı, Kal
pazan Kayası gezilecek yerleridir. Rivayete 
göre İstanbulda ilk kalp para bu Burgaz Ada
sında Kalpazan Kayasında yapılmışdır. 

Burgaz Adasının kadim tarihini nakleden 
aşağıdaki satırları Bizansci bilgin Gustave 
Schlumberger'den alıyoruz: 

«Burgaz kayalık ve fakir bir ada olmakla 
beraber nüfusca Kınalıdan daha kalabalıkdır., 
Koydaki iskelesi, hakiki bir küçük şehir teşkil 
eden daha çok adedde evlerle çevri.lnıişdir. 
Kadim adı Antogoni'dir; daha eskiden ismi 
Panorme imiş. Antigoni ismi İskender'in gene
rali meşhur Antigonos'un adına nisbetle veril
miş olsa gerektir. Bu zatın oğlu Demetrios Po
liyarket, boğazların serbestisini ve cihan im
paratorluğunu elde etmek maksadı ile Trak
yalı Lizimahos ve Makedonyalı Kassandros'la 
mücadele etmek üzere milatdan 298 sene ev-

BURGAZ ADASI 

vel Marmara denizine geldiği vakit, bu suret
le babasının ismini ebedileşdirmek istemişdir. 

«Şark tarafı çıplak olan Butgazın Marma
raya bakan yamacı yeşillikle kaplıdır; vapur 
kasabanın ilk evleri önüne gelmeden, bilhassa 
yeni bir devirde yapılmış büyük bir manastı
rın önünden geçer. Deniz kıyısına az çok ya
kın bir mevkide Ayios Yorgios namına inşa 

edilmiş bulunan bu manastır, meşhur Pelopo
nez Manastırına aid bir vakıfdır. Peloponez 
Manastırı, Megaspileon, Patrasda Kalavrita 
yolu üzerinde kaindir; bu manastır «Büyük 
Mağara>> manasına gelen ismini, içinde bulun
duğu büyük yeraltı koğuşundan alır. Megas
pileon Manastırında bulunan baş keşişin mu
rahhası bir ruhani, Burgaz Adasındaki bu ma
likaneyi işletmekle mükelleftir. Prens Adala
rında artık keşiş cemiyetleri kalmamışdır. Hey
belinin güzel manastırları rt.m cemaatine mah
sus_mekteb haline konulmuş, bütün diğer ada
lardaki manastırlar da nefsi Yunanda yahud 
Sinadaki büyük ziyarethanelerin vakfı haline 
gelmişdir. Bunların binaları en mutevazı bur
juva tabakasına mensub ailelere kiralanan 
meskenler haline kalbedilmişdir. Manastırla
rın etrafındaki arazi ise merkezin nasbettiği 
ruhanilerin nezareti altında ekilmektedir. 

«Burgazın ehram şeklindeki zirvesi üze
rinde, tıbkı Kınalı Adada olduğu gibi, büyük 
bir Transfigürasiyon manastırı kain bulun
muş ise de İstanbulun fethinde tahrib edilmiş, 
dk Bu binanın heybetli bakiyeleri birkaç se
ne evveline kadar durmakda, ve adanın o yük
sek noktası üzerinde güzel bir manzara arzet
mt!kde idi. Yunan istiklalinin bu adaya çekil
miş olan ihtiyar bir kahramanı, lüzumsuz btr 
gayret göstererek bu bakiyeleri ortadan kal
dırtmış, ve yerine hiç bir karakteri olmayan 
küçük bir ibadet yeri yapdırtmışdır: Anlatıl
dığına göre, eski manastırı kuran imparator 
Makedonyalı Vasil'dir. Üçüncü Mihailos'un 
kaatili olan bu hükümdar, memleketine büyük 
bayındırlık işleri yapmışdır. Dokuzuncu asrın 
sonlarına rastlayan debdebeli devri esnasında 
İstanbul başdan başa değişmiş, ··vasilios'un si
yesinde, gerek payitahtda, gerekse civarında 
yüzden fazJa kilise, hastahane, manastır, umu
mi sahrınç inşa edilmişdir. Kendisini müziç 
ve süfli bir ortakdan kurtarmış olan cinAyetin 
günahını affettirmek için bu adam mütemadi
yen dini inşaatın temellerini attırmağa ve böy-
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lece kurbanın hayalini gözünün önünden uzak
laşdırmağa çabalamışdır. 

«Burgaz Adasının şöhret bulmasına sebeb 
olan mağdurların en meşhuru, «Günah Çıka
rıcı» diye anılan patrik Metodios'dur. Bu zat, 
tasvir bozan imparatorların devrinde çekdiği 
tüyler ürpertici işkencelerden dolayı Yunan 
Kilisesi tarafından .fedailer mertebesine çıka
rİlmışdır. Metodios asil bir ırka mensub olup 
Sicilya Sirakuzasında doğmuştu. BüyükJile
lerin saraya intisab etmesini arz(l eden küçük 
oğullarının akın ettiği İstanbula gelmiş, bura
da liyakat sahibi bir rfthfoi ile tanışmışdı. Bu 
adam kendisini, bütün servetini fakirlere he
diye ederek manastıra girmeğe ik~a etti. İm
parator Ermeni Leon'un zamanında ve mukad
des tasvirler mezhebine düşman olan bu pren
sin · ınüdhiş zµlüm ve itisaflari esnasında Me
todios İtalya.ya çekildi. İmparatorun .katlini ve 
Keke Mihailos'un cülusunu müteakip . menfi 
papaslar, «günah çıkarıcılar» geriye çağınl
mışdı; bu meyanda Romadaki papanın yeni hü• 
li:ümdara . yazdığı bir mektubu hamilen _Meto
dios da fstanhuıa döndü. A.z zaman sonra gö• 
rüldü ki Mihailos da içdiği andlara rağmeıı,. 
mutaa~sib halef~ gibi mukaddes tasvirlere düş
mandı: _Metodios'u tutturup yediyüz · kırbaç _ 
vurdurdu, ve taraftarları müdhiş işkencelere 
uğratıldı. Küfürlerinin nianzum beyanını kız
gm demirle alınlarına yazdılar, Metodios'u 
da: yarı ölü bir halde Burgaz Adasına götür
düler. Onu, evvelce mezar olarak kullanılmış 
taşdan kafes· halinde- bir lahdin içine kapattı
lar-- ve: yanına iki yol kesici haydudu ayakdaş 
olarak verdiler. Rivayete göre zavallı adam o 
küçük çap da cehennem -içinde yedi sene yaşa
dı. Fatat :buna inanmak müşkildir. O tasvir 
edil~mez höcrede küçücük bir kandil yakabil~ 
mek için lazım gelen zeytin yağını her hafta 
sefil bir balıkcının getirdiğini bir efsane saf
dil bir şeekilde · anlatır; bir hafta balı.kcı gele
memiş, kandilin yağını melekler getirmiş. 

«Metodios, ortodoksların -tasvir kırıcılara 
galebesin~en sonra şan ve şeref içind~ patrik
lik mıı.kaamında öldü. Ondan Burgaz Adasın
da. bir hatıra kalmışdır; Burgaz rumlarının ha
la_ ibadethane olar.ak kullandıkları küçük Ayios 
İoanis_ Kilis~sidir. Bu kilise çok esld bir za
mana aiddir. (B.: Ayios İoanis; sayfa 1574); 
Hatırasını tizkar i_çin Metodios'un içinde çile 
çekdiği lahdin yerinde inşa edilınişdir. 

« Yanında bir de manastır . yaptırılmışdı, 
bugün ~anastırın -yalnız bir sarnıcı ,meydan
dadır» (G. Schlumberger, İstanbul Adaları; 
Naci Yüngül -tercenıesi, İst, 1937). , 

BURGAZ ADASI CAMİİ- - Adanın -doğu 
yamacında, gaayet dik bir sed üstündedir; bu 
adanın ilk camii olup, 1953 yılında, -İstanbu
lun beşyüzüncü fetih yılında inşa edilmişdir; 
Burgaz Adası tam beş asır camisiz bir ada -ve 
köy ola gelmişdi. Yerini İstanbul Belediyesi 
vermiş, inşa masrafına halk yardım etmiş ve 
binayı da yüksek' miniar -· Burhan Ongun yap-· 
mışdır. 

Bir beton yapıdır; garibdir ki önce mina~ 
re inşa edilmiş, mabed sonradan yapılmış, bu 
yüzden olacak, azıcık karışıkca bir plaı:ıa sa
hibdir. Asıl · ibadet salını, sekiz köşeli olup bir · 
büyük ve yüksek kubbe ile örtülmüşdür; mina- · 
re ile sahn arasını doldurmak için üçgen şek

linde bir taslık ve mustatil şeklinde · bir sôif 
cemaat- yeri eklenmışdir; bu iki parça binAnıti -
planında birer yama ·gibi ; durmaktadıt. 

Sokakdan iki-" kanadlı · ve- camlı bir kapu
dan üçgeri şeklindeki -ta'şlığa ·giriHr. ·Solda.mi
nare kapusu~ karşıda son ·cemaat ·yetine ·· açi--: 
lan bir kapti., sağ taraf da da camün ibadet salı
nma açılan kapusu vardır: · 

' · Son cemaat yeri ile · ibadet sahnı arasın
da da gaayet geniş bir geçid · vardır. Dört kü
çük pencere ile aydınlatılmış olan son cemaat 
yerinden dar ve ivicac_lı bir taş merdivenle 
üst kat kadınlar mahfiline çıkılır. 

7"""~- . 

' ' . 

-~ı;ıaıl t ~ \ 
.;t' , ..... 

' ' 

~~-1 
Burgazadası Camii 

(Plin - kroki .: llüsnii) 

Taşlı.kdan sahna girildiğine göre .tam kar
şıda mihrab vardır . . Sekiz köşeli binanın sağ 
orta duvarinın içinde beşik kubbeli lciiçük .bir 
niş, onun tam karşısında da bir mahfil vardır; : 
mihrab, Qiş -ve bu ·mahfil duvadardan dışarı-
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ya altışar köşeli birer çıkıntı yapar. Salının 
taşlı!.:dan giriş kapusu . ile mahfil arasında ka
lan duvar ise, geniş bir tak halinde son cema
at yerine açık bırakılmışdır; heyeti umumiye
si ile herhalde hem basit, hem de muğlak bir 
plandır. 

Salında altda mahfilde 1 küçük pencere, 
üç duvarda birer büyük pencere, üstde 8 ke
merli pencere, kubbe kasnağında da fırdolayı 
24 alçı çerçeveli pencere, ki sahn cem'an 36 
pencere ile aydınlatılmışdır. Bunlardan mah
fil penceresinin, ve mahfil ile mihrab arasın
da kalan duvardaki pencerenfu denize, Kaşık 
Adasına ve Heybeli Adaya nezareti fevkalade
dir. Aydınlık, dilküşa bir camidir. ·zemini ·ye
ni ve tertemiz halı ve kilimlerle tefriş edil
miş, kubbeye de güzel bir avize ·asılınışdır. 

1962 yılı kurban bayramının ikinci günü ikin
di namazında bir imam efendi, bir müezzin de
likanlı, bir de nüri iman ile güzelleşmiş bir 
bahriye neferi vardı. · 

Sokakdan düz ayak girildiği halde, cami, 
sed üstünde oldüğu için, sedden yana· fevkaa
nidir, altında imam ve müezzin meşrıltaları 
bulunmaktadır. · 

Minare, ilk müteşebbis heyetden .Mehmed 
Özyelkenci tarafından yaptırılmış, minberi de, 
ayni zat koymuşdur. Elektrik tesisatını Hıfzı 
örnekal yaptırmışdır, bu zat da ayrıca avizeyi 
almış ve zemini halı ve kilimlerle döşemişdir. 
Alt taşlıkda abdest muslukları da deinir tüc
carı Arslan . Sümer'in hayır eseridir. Camiin 
inşa masraflarına Burgaz Adasınin gayri 1:11üs
lim halkı da iştirak etmişdir. Salının. sağ du
varı üzerine konmuş bir madeni plakda ca
miin yapılmasına ilk teşebbüse girişenlerin 

isimleri yazılıdır ki şu zatlerclir: . «Hıfzı Örne
kal, İzzeddin Feray, Zühdü Tüker, Mehmed 
Özyelkenci, Mehmed Kocakırbaşı», ayni plan
d" ayrıca şu satırlar yazılıdır: «Mimarı: Y. Mi
mar Burhan Ongun; Ustabaşı: Mustafa Top
çu. 1953». 

Abdest musluklarının beton su hazinesi 
10 ton su alır; suyu, aşağıda, deniz kenarında 
metruk bir ayazmadan motorla çekilmekt~dir. 

Camide, altda bir gasilhane yapılmış, . fa
kat musalla taşı konmamışdır. B~rgaz Adaslll
da cenaze namazı kabristanda kılınır. 

Hakkı ·GÖKTORK 

BURGAZ ADASI CİN.AYETİ ~·1949 yı
lı ağustosunda bir gönüi meselesinde cehil ile 

zor geçimin ağır tahriki ile işlenmiş bir cina
yettir; sükun içinde yaşayan Burgaz Adasında 
çok derin akisler yapmışdır; kırk yaşında ça
lışkan, dürüst ve bir mikdar parası olan Riza 
Fırat adında bir bağçıvan, yine bir bağçıvan 
kızı olan on altı yaşında ve ortaokul talebesi 
Refet'i sevmiş ve bu kızla evlenme ümidini 
kesin olarak kaybedince maş-O.kasını babasının 
Kalpazan.kayadaki evinde dört yerinden . bı
çaklayarak öldürmüşdür. 

Kaatil Riza cinayete, karşı tarafın gayri 
ahlaki diyebileceğimiz menfaat kayguları ile 
sürüklenmişdir; şöyle ki, ilk gördüğü günden 
itibaren alaka ve muhabbetinin daima artdığı 
bu kızı babası bağçıvan Mehmed Kordon'dan, 
dürüst bir adam olarak gidip istemiş; Meh
med, aradaki büyük yaş farkı üstünde durma
dan sadece kızının evlenme çağında olmadığı
nı ileri süı:müş, Riza bir kaç sene bekleyebi
leceğini bildirince de. söz kesilmişdir. Bunun 
üzerine Riza ile Kordon ailesi arasında derhal 

· bir yakınlık olmuş, ve Riza Kordonlara nakdi 
yardımlarda bulunmuş, müstakbel zevcesine 
de sık sık hediyeler getirmeğe başlamışdır, ve 
bu suretle bir kaç ay içinde dört bin liudan 
fazla para harcamışdır. 

Fakat, 1949 yılının tatlı yaz günlerinde, 
maşukasının Kalpazankayanın ıssız köşe buca
ğında yakışıklı bir delikanlı ile dolaşdığını 

öğrenince çileden çıkan bağçıvan bir aşk 

hastası olarak yatağa düşmüş, hastahaneye 
kaldırılmış, hastahAneden çıkınca da Kordon
lara giderek nikahın hemen akdini istemiş
dir, ve ancak o zaman kendisine bu işin ola
mayacağı, arada yirmi dört yıl gibi büyük bir 
yaş farkı bulunduğu, ve kızlarının da kendi 
küffü olan bir genç ile nişanlanmak üzere bu-

. lunduğu söylenmişdir. Bu beklenmedik red 
cevabı karşısında şaşu-an Rıza Fırat da, şu 

·kadar zamandır kıza ·getirdiği hediyelerin iade
, sini, Kordonlara olan nakdi yardımların da 
.ödenmesini istemişdir. Bunun üzerine genç kı
zın asabi bir hareketle yerinden fırlayarak he
diyeleri getirmek üzere odadan çıkması, ve 
çıkar iken de aşıkına lisanen ağır bir hakaa
reti, az evvelred cevabı ile zaten şaşırmış olan 
Riza'yı büsbütün deliye döndürmüş, ve kıza 
yetişerek; ·. anasının ve babasının gözleri 
önünde' ·sırtına indirdiği dört bıçak darbe
si ile cansız olarak yere serıiıişdir, müdahale 

•etmek isteyen· ana baba Kordonlan da yara-
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-
lamışdır. O gece sabaha _kadar o civardaki fun-
dalıklar arasında ne yapacağını bilmeyerek do
laşan kaatil bağçıvan perişan bir halde yaka
lanmışdır. 

Bu vak'a, üzerinde ehemmiyet ile duru
lacak hadisedir, zid İstanbulda benzeri kan
lı hadiseler daima ola gelmektedir. Burada 
şayanı dikkat olan_ bir nokta da, cahil yaşlıca 
aşıkların sevdikleri cahil fille evladı körpe 
kızların mektepli oluşudur (B.: Buhare Tek-

-kesi Cinayeti). 

BURGAZ ADASI MÜSLÜMAN MEZAR
LIĞI - Kınalı Adaya karşı; denize yakın 
çamlık bir sırt üzerindedir, yeni bir mezar
lıkdır, 1920-1922 atasında tanzim edilmişdir 
ve mevta defnine açılmışdır. Gönüllü Ca~de
sinden ayrılan toprak bir yolla gidilir; Burgaz 
Adası Camiinde musalla taşı olmayub bu me
zarlığa bir musalla taşı konriıuşrur, cenaze 
namazları mezarlıkda kılınır.· 

Birkaç kitabe naklediyoruz: Mehmed Ali 
Özdil ile Fatma Özdilin müşterek kabirlerin
de «Burada kurduk ebedi aşk yuvasını, gelin 
dostlar süsleyiri bahar çiçeklerinizi>> yazılıdır. 

Filmci Hüseyin Çetin Yalçın'ın kabir ta
şında da şunlar yazılıdır: · «Tedbirli ol arka
daş-, bak kabrimin taşına. Sonu ölüm dünya
da aklın al başına. Erzurıimdan gelirken fi. 
limdlik uğruna. · Kurban gittim doymadan 
mesleğimin aşkına». 

1892 de doğmuş ve 1925 de vefat etmiş 
Birinci Büyük Millet Meclisinin kurucu azala
rından Ahmed Nafiz Özalp de.bu kabristanda 
medfundur İstanbulun tanınmış simaların
dan Dr. Medeni Akman (1878-1946) burada 
yatar. 

. . 
Hakkı GÖKTÜRK 

BURGAZ ÇARŞI CADDESİ - Burgaz 
Adası yollarından; 1934 Belediye Şehir Reh
berinin 34 numaralı paftasına gôre _Yalı Soka
ğı ve Çınarlık Sokağı uç yol ağzı ile Gezint.i 
Ca~desi arasında gösterilmişdir. Gökdemir 
Sokağı, Köykakyası · Sokağı, Yenice Sokağı ve 
İskele Meydanı ile kavuşakları vardır. Yerin
de ise Gezinti Caddesi ve Abasıyanık Meydanı 
üçyol ağzından başlar, Yenice Sokağı kavuşa
ğı Gezinti Cad<Jesi üzerinde kalır'. Yer yer bo
zuk bir asfalt yoldur; üç araba geçebilecek ge
nişlikde başlar, K:öykahyası Sokağı ile bir ça
tal _ ağız yaparak daralır._ İkişer üçer, dörder 
ka~lı ahşab __ ve beton evler sıralanıiıışdır. 3 

bakkal, 3 kasab, 2 kahvehane, -1 tütüncü, 1 ina
nav, 2 berber, 1 tuhafiyeci, 1 mezeci, 1 elek
trikci, 1 nalbur, 1 aşçı, 1 simitçi fırını vardır. 
Bu dükkanlardan başka 6 dükkan daha var idi 

· ki mevsim dolayısı ile kapalı idiler. Ada muh
tarlığı bu sokakda bir bakkal dükkanındadır 
(ocak 1962). 

Hakkı GÖKTÜRK 

BURGAZ ÇAYIRI SOKAĞI - Burgaz 
Adası sokaklarından; 1934 Belediye Şehir 

Reehberinin 34 numaralı paftasında Burgaz 
Mezarlık Sokağı ile Gönüllü Caddesi arasında 
uzanır gösterilmiş olup Çakıltaşı Sokağı, bir 
isimsiz yol ve Çayır Aralığı ile kavuşakları 

vardır, Mekteb Sokağı ile dört yol ağzı yapa
rak kesişir. Yerinde ise manzara başkadır; so~ 
kak levhasına ve kapu numaralarına nazaran 
sokağın alt başı Gönüllü Caddesinde değil, 
Kışbağçesi Sokağı ve Gökdemir sokağı ile teş
kil ettiği bir üç yol ağzındadır. 

İki araba geçebilecek genişlikde bir as
falt yoldur. Burgaz Mezarlık Sokağı ile olan 
kavuşağı köşesinde İstanbulun namlı kereste 
tüccarlarından Adapazarlı Faik Bey merhu
mun· köşkü vardır; bu zat meşhur hikayeci 
Said Faik Abasıyanık'ın babası olup Said Faik 
hayatının büyük bir kısmını zemin katı kagir 
üç_ katlı bu güzel _ahşab köşkde geçirmişdir. 
Hikayecinin vakitsiz ölümünden sonra Burgaz 
Adası Güzelleşdirme Derneği bu köşke <<Said 
Faik Abasıyanık Evi. Büyük Türk hikayecisi 
1934-1954 yıllarında bu evde yaşadı» diye bir 
plak koymuşdur. 

Sokağın kapu numaraları 1-27 /1 ve 2-12 
dir (ocak 1962). 

Hakkı GÖKTÜRK 
BURGAZ VAPURU - Denizcilik Banka

sının Lim&n İşletmesi vapurlarından; bu mü
essesenin <<Seyri Sefain İdaresi» adını taşıdı
ğı devirden kalmış bir vapurdur (B.: Seyri Se
fa.in; Devlet Deniz Yolları; Denizcilik Banka
sı; İdarei ·Mahsusa; İdarei Aziziye). 

Eşi olan «Moda» ve «Kadıköy» isimli va
purlarla beraber 1910 da Fransada Marsilya 
tezgahlarına sipariz edilmiş ve bu üç 6emi 
1912 senesinde Köprü ile Haydarpaşa, Kadı

köy ve Adalar arasında hizmete girmiş, tam 
yarım asırdanberi de aynı hatlarda hizmette
dirler. 

Bu üç vapur, Seyri Sefain İdaresinin li
man İşletmesinde ilk uskurlu vapurlarıdır; 
ınalumdur ki o tarihlerde Boğaziçinde yolcu 
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vapurları işletme imtiyazı Şirketi Hayriyenin 
~lindedir, ve bu şirket, bir devlet müessesesi 
olan Seyri Sefain İdaresinden evvel uskurlu 
vapur yapdırmışdır. 

Burgaz ve iki kardeşi konforlu ve sür'atli 
vapurlar olduğu için halk tarafından beğenil
miş, sevilmiş, Cumhuriyet Devrinde, 1928 de 
aynı tezgahlara ayni resim ve planla (pe!ı:: 
ehemmiyetsiz tadilat ile) <<Heybeliada» ve «Ka
lamış» vapurları yapdırılmış- ve ayni hatlarda 
hizmete konmuşdur; bu suretle üç kardeşler 
beşe çıkmışdır. (B.: Moda; Kadıköy; Heybeli
ada; Kalamış). 

Kömür yakar buhar makirialı, üç kazanı 
alev borulu vapurlardır; <<Burgaz» ın dahil ol
duğu ilk üç kardeşlerin rakamla ifade edile
cek vasıfları şudur: 

HacmJ 
Boyu 
Eni 
Su kesimi derinllli 

•. 
Kış yolcu adedi 
Yaz yolcu adedi 

69'l ton 
61,26 metro 
9,14 metro 
3,43 metro 
963 kişi 

1445 kişi 

Eür'ati ı:ı ~I. 

BURGUCUKIZI AYŞE "'."""" On.altıncı asır
da İstanbulun güzelliği dillere destan olmuş 
aşifte nigarlarından; şair Azizi zamanının 

namlı güzel kadınları şanında yazdığı «Şeh

rengiz» de bu nazenini şöyle övüyor: 
Birisi Burgucuzade niginn 
Adı Ayşedir ol şivekann 
Semen sima güzel gonce dihendir 
Güli ranaleybı nazik bedendir 
Deler burgu gibi bağrım o deler 
Cihan içre banadır cevr ekser 

Şükrü Nıu BAYRAKDAR 
BURHAN - (B.: Bürhan} . 
BURMALI MESCİD - Şehzade Camii

nin hemen yanında, Bozdoğan Kemeri ö
nünde, Belediye · Sarayının da karşısındadır; 
bir on altıncı asır yapısı olup Hadikatül Ceva-. . 
mide şu mal11mat verilmektedir: «Banisi Mev
lana Emin Nureddin Osman Efendidir, Mısır 
kadılarından idi. mescidi yanında med{ı,ınd-gr, 
961 de (M. 1554) vefat etdiği kabir taşında . ya
zılıdır. Yanında iki defa defterdar olup üç'tuğ
lu vezir oldukdan sonra 1173 de {M:1761°1762) 
izmitde idam olunan ve kesik başı Babıhilma
yun önünde teşhir edilen Halimi Mustafa/ Pa
şa medfundur, mezar taşında kallavi vardir; · 
birader zadesi hattat İbrahim . Ağa da orada 
med.fundur ki 1167 (M. 1753 - 1754) de vef~t 
etmişdir. Halimi Mustafa Paşanın babası b:ı 

mescidin müezzini idi, sonra ruznamçe kese-

Jarı olmuş ve Edirnede vefat etmişdir; paşanın 
sarayı da mescidin karşısındadır. Bu mahalle- · 
deki hayratdan biri de Ebülfadl Kareceçelebi
zade Kadıasker Mahmud Efendinin medrese
sidir, Mahmud Efendi dershanesinde medfun
dur». 

,,, 
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Burmalı Mescld 
( Plan - kroki : Hüsnü) 

Banisine nisbetle Emin Nureddin Camii 
denilir, «Burmalı Mesc~d» adı kaideden şerefe 

-altına kadar gövdesi burmalı kabartmalarla 
tezyin edilmiş minaresinden ötürü halk tara
fından takılmışdır. 

İb~det sahni kare planlı olan bu mescidin 
ht.susiyeti son cemaat yerinde,;iir; son cemaat · 
yeri bizantin başlıklı dört mermer sütun ara
sına atılmış kemerler ile güzel bir revak teş
kil eder; peİnbe beyaz mermer sütunla!'., bu 
semti pek çok tahrib etmiş yangınlarda çatla
mış ve demir çemberler içine alınmışdır. Mina-

. resinin şerefe kaidesinden üstü de yokdur; _ en 
3:z elli yıldanberi bu durumdadır, minarenin 
petek kısmının nasıl olduğu tesbit edilemedi. 
· Uzun zamandanberi kadro dışı edilmiş, 
ibadete kapatılmışdı, içinde bir zamanlar bir 
atölye bulunuyordıi; haziresi de pek perişan 
bir halde idi; son cemaat yerinin de sütunlar 
arası duvar örülmüşdü. 1960 dan sonra bu gü-

·. -• zel mescidi.ıi asli şekli ile ihyasına başlanmış 
olup önce sqn cemaat yerinin muhdes duvar
· ları yıkılmış, mermer sütunlar meydana çıka
rılmışdır; Üstü de bir pirarnid çatı ile örtülmüş. 

- dür. 1962 mayısında tamir işi devam etmekde 
idi. Minarenin şerefe ve peteğinin de yapıl
masından sonra İstanbul on altıncı asır yadi
garı hakikaten şirin bir · mescidini kazanmış 
olacakdır. ·· 

Mehmecl BAKIR 
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BURMALI SÜTUN - Sultanahmed mey
danındaki abidelerden olan bu tunç sütunun 
ecdadımız tarafından verilmiş eski bir adı da 
«Yılanlı Sütun» dur. Aslı 8 metre boyunda o
lan bu sütunun bugün ancak 5 metrelik bir 
kısmı durmaktadır, üst kısmı kırılmış, yok ol
muştur. 

Birbirine sarılmış üç tunç yılandan mü
rekkep olan bu abide, İstan?ula Yup,anistan
d&ki Delfi şehdni:len · büyük' Kostantin'in em
riyle getirtilmişti. Sütunun üstünde ;yılanla
rın dışarıya · doğru uzanmış başları üzerinde 
tunçtan· yapılm}Ş büyük bir tütsü çan~ği. 
bulunuyordu. Yılanların ayak vazifesini 
gören kuyruklarl üzerinde duran bu a~t 
de aslmda büyük bir tütsü sehpasıydı; ve 
miladdan evvel beşinci asır sonlarmd~, 
eski Yunanlıla:ı- tar~lllclan, ~~mleketl~. 
rini işgal eden ; tranİilar~ kaişi:; kazandık
ları Platea zaferinin 1b.atırası olarak yap
tırılmıştı. 

Putperest olan eski Yunanlıların bü
yük mabutlarından Apollon, erkek gü
zelliğinin, gücünün ve kuvvetinin timsali 
ve nur tanrısıydL Piton ismindeki yılan 
da, zulmette doğmuş kötülük timsaliydi 
ve Apollon bu müthiş canavarı boğup öl
dürmüştü. Yunanlılar, kendilerini nihal 
zafere ve İran istilasindan halasa kavuş
turan Platea muharebesini kazanınca, 

harp meydanında ellerine geçen harp 
alet ve silahlarını eriterek bu büyük.seh-
-
payı yappıışlar ve Delfi kasabasında mu-
kaddes bir defne ormanının içinde · bulu
nan Apollon mabedine hediye etmişler
di; yılan gövdelerinin kıvrımları üzerine 
de İranlılara karşı · harbe girişmiş mütte
fik küçük Yunan devletle
rinin başşehirlerinin isim- . 
!erini yazmışlardı. 

hedef tutularak ok ve mızrak atılırdı; yılan 

başlarının ne zaman koptuğu kat'i olarak bi
linmiyor; yalnız bir tanesi, bugün arkeoloji 
müzesindedir. 

Bu sütunun kaidesinde yapılan bir kazı
da Bozdoğan kemerlerine doğru gittiği tah
min olunan su yolları bulunmuştu; bundan da, 
yılanlı sütun ile üstündeki tunç çanağın, Bi
zans devrinde bir şadırvan selsebili olarak kul
lanıldığını söyliyenler olmuştur. 

On yedinci asırda Merzifonlu Kara Mus-
tafa Paşa sadaretinde, bir yahudi genci ile bas

kın veren müslüman zaniye, recim ile 
(taşa tutularak) idama mahkftm olmuş, ve 
bu yılanlı . sütunun önünde memelerine 
kadar toprağa gömülerek halk tarafından 
taş ile linç edilmişti, zamanın vak'anüvis
leri linç yerine «keşkek edildi» tabirini 
kullanmışlardır ki pek yerindedir. (B.: 
Recim) 

Onyedinci asır müverrihlerinden 
Fındıklılı Mehmed Ağa Burmalı Sütuna 
«Tunç · Ejderha» adını vermektedir. 

BURMA LÜLE (İstanbul çeşmele
rinde)- Kanuni Sultan Süleymanın son 
yıllarına kadar İstanbul çeşmelerinde 
burma lüle yokdu; bir çeşme yapılıp su 
verildi mi, gece gündüz durmadan ak
maya başlardı, ve durmadan akan sular 
sokaklarda derecikler teşkil eder, çeşme

lerin bulunduğu sokaklar çamur, ba-
. tak içinde kalır, tonlarca su da boş ye
re harcanırdı. İstanbul çeşmelerine açı
lıp kapanan burma lüleler 1564 senes~ · 
yazınçla takılmaya başlandı. Fa!ka,t ga
ribdir ki cahil halk ve bazı mahalle 
imamları sokakların temizliğini sağla~ 

yan ve daima büyümekde 
de olan şehre zaten kifayet 
etmeyen suyun zayi olması
nı önleyen bu yeniliği ya
dırgadı, «sokakdan akan 
suyu çevirip bağçelerimize, 
bostanlarımıza alıyoruz,· bu 
su bize verilmiş, yabana a
karsa da varsın aksın, bur
ma lüleye rızamız yokdur .. » 
dediler, çeşmelerden takı
lan . burma lüleleri koparıp 

İstanbulda .haçlıların 
tecavüzünden her nasılsa 
lwrtulmuş olan bu abide
nin yılan başları, on yedin
ci asır sonlarına kadar du
ruyordu. Asırlar boyunca 
Türk gençlerinin · at talim
lerine sahne olan ve bun~ 
dan ötürü de «At Meydanı» . 
denilen Sultanahmed mey
danında bu yılan başlarl 

~ab Sütun . 
(B.hlm : B, C.Utok) 

attılar. Bunun üzerine hic
ri .1 Muharrem 9721 miladı 
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9 Ağustos 1564 tarihli bir f ermai:ıla İstanbul 
çeşmelerine takılan burma lülelerin kat'iyen 
muhafazası, bu lülelere tecavüz edenlerin şid
detle cezalandırılması emredildi. (B.: Su, Çeş
me; Saka, Saka gediği). 

BURSALI (Süleyman) :__ Makina yüksek 
mühendisi; 1925 de doğdu; babası Hüseyirr 
Bey; anası Havva Hanımdır, bu satırların ya
zıldığı 1962 senesinde· Shell kumpanyasının 
Beykozda tesisat müdürü bulunuyordu ve 
Beykozda bu müessesenin lojmanında oturu
yordu. 

İlk tahsilini doğduğu kasaba olan Yeşil
yuva ilk okulunda yapmış (1936), Denizli Li
sesini bitirmiş (1942), ve Edinburgh'a giderek 
yüksek tahsilini Edinburg Üniversitesinin ıp.ü
hendislik fakültesinde tamamlamışdır (1948). 
Süriıerbank Nazilli Basma Sanayii müessesesi 
santral mühendisı oldu (1950 - l951), Ameri
kan Askeri Yardım heyeti nezdinde Balıkesir 
9. Hava üssü Jet Eğitim Okulunda· teknik ter~ 
cüman oldu (1952 - 1953), ..Sümerbank Yünlü 
Sanayii Müessesesi Hereke Fabrikası yardımcı 
işletmeler şefliğini yapdı (1953 - 1955), ayni 
müessesenin plan bürosu şefi oldu (1955-1957), 
Chell Company of Turkey Ltd. baş mühendis 
muavini (1957 - 1960), ayni müessesenin Bey
koz depo müdürü oldu (1960) 

Londrada İnstitution of Mechanical En
ginieers, Londrada Institute of Petroleum, ve 
T. C. Makina Mühendisleri Odası üyesidir. Bir 
kaç defa İngiltereye, ayrıca Almanya, Fransa, 
İt~lya, Belçika, Hollanda, Portekiz, İrlanda, 
Avusturya, Yugoslavya, Bulgaristan, Suriye, 
Lübnan, İsrail ve Mısır'a gitti. İngilizce bilir. 
Yüzme, yürüyüş ve tenis sporlarını sever. Ba
yan Sabahat (GiHsralıoğlu. Doğ. 1980, Konya). 
ile evlidir. 

Bibi. : Kim Kimdir Ansiklopedisi. 

BURSALI (Şefik) - Ressam. Güzel. Sa
natlar Akademisi resim bölümü hocalarından; 
1905 de Bursada doğdu, bu şehrin yerlisi Arif 
Efendi adında bir zatin oğludur, dlidesiti.in 
adı Emine Hanımdır. Tahsilini Bursa Erkek 
Lisesinde yapdı, 1921 de İstanbula gelerek 
Sanayii Nefise Mektebi Alisine girdi (o tarih
de 16 yaşındadır: ve o zamanlar için ol altı ya
şında liseyi bitirip ali tahsile başlayanlar pek 
çokdur. «Kim Kimdir Ansiklopedisi sanatka
rın doğum tarihini 1891 gösteriyor, ki bu tak
dirde resim tahsiline 30 yaşında başlamış olu-

yor. 1905 doğum tarihini el yazısı ile oto bi
yografi notundan aldık), ve resim şubesini 
1930 da birincilikle bitirdi. 

Fakir bir aileye mensub olan sanatkarın 
hayatı acı mahrumiyet ve çetin mücadele ila 
geçdi. Resimde mevhibei ilahiye yüksek bir 
kaabiliyete sahibdi, Akademide açılan Avrupa 
müsabakasını birincilikle kazandığı halde, Ma
arif Vekaletinin tahsisat darlığını behane edi
şi ve daha sair ~ngeller dolayısı ile pek arzu-
ladığı Avrupa tedkik.ve tetebbu İmkanların
dan bir tali'sizlik eseri alakonuldu; buna rağ
men şuurlu resim. anlayışı ile çalışdı, sanatını 
kendi aşkı ve gayretiyle geliştirdi. İzmir ve 
Konya erkek liselerinde resim muallimliği 

yapdı (1938); İstanbul Erkek Lisesind~ ve Üs
küdar Kız Lisesinde de resim muallimliği yap
dıkdan sonra nihayet Güzel Sanatlar Akade
misinin öğretim üyeliğine alındı. Güzel Sanat
lar Birliği ve Türk Ressamlar Derneğinin aza
sıdır. 

Matlftb bir seviyeye erişmiş bir ressamın 
haiz olacağı vasıflardan figür ve portreyi mu-· 

· vaffakiyetle icra edebilmekle beraber şahsi
yeti daha ziyade peyizajlarında tebellür etmiş
dir. Eserlerinde kuvvetli kıymet tezadları yer 
al~r. Hassas ve güzel renkleri ile Bursa, Kon
ya ve İstanbulun tarihi ve turistik köşelerini 
ve daha diğer yurd manzara ve güzelliklerini 
derin bir incelik ve vukufla tesbit etmişdir. 
Mümtaz bir ressam payesine hakkiyle eriş

mişdir. Bilhassa yeşil renkleri kaydedilmeğe 
- değer. 

Hattat Hulftsi Üsküdarlı, Necmeddin Ok
ya:,, ve Halim Efendilerden meşk ve icazet al
d1; tfük ve sülüs yazıları elhak çok güzeldir. 

Memleketimizde belli başlı resim sergile
rine iştirak etmiş, milletler arası sergilere ka
tılmış, Paris, Londra, Moskova, Kebek ve Bal
kan devletl_eri merkezlerinde teşhir edilen 
tabloları çok takdir toplamışdır. 

Eserleri: Beşiktaş Resim ve Heykel Mü
zesinde, Ankara ve İstanbulda bazı devlet mü
esseselerinde ve husftsi koleksiyonlardadır. 

Ortadan az kısa boylu, samimi, saf, gayet 
nazik, çelebi bir sanatkardır. 

BURSALI, BURSALININ EVİ - İkinci 
Abdülhamid devri sonlarında Beyoğlunda Ye
niçarşıda pek namlı bir genel evdir; sahibesi 
Sultana adında bir mftsevikadındı. 21 Nisan 
1909 çarşamba gecesi, yani, 31 Mart ihtilalin-
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den sonra Hareket Ordusunun İstanbula gir
mek üzere bulunduğu sıra, içinden çıkan ateş 
ile yanındaki diğer bir genel ev ile birlikde 
yandı. İçindeki misafir erkekler ile sermaye 
kadınların yarı üryan sokağa fırlayub dökül
mesi, ateş af eti karşısında gülüne bir orta o
yunu sahnesi olmuşdu. 

Bibi. : Devrin gazeteleri. 

BURSALI HÜSNÜ SOKAĞI- Büyükada 
sokaklarından; 1934 Belediye Şehir Rehberi
nin 32 numaralı paftasında Nizam Mahallesin
de, son mülki teşkilatda da Meşrutiyet Mahal
lesindedir. · (B.: Büyükada). Çankaya Caddesi 
ile sahile yakın bir yerde çıkmaz bir 
sokak arasında uzanır, J3ir araba geçebilecek 
genişlikde; mıcır taş döşeli, bozuk, meyilli bir 
yoldur. (Mart 1962). 

Hakkı GÖKTORK 

BURSALI TAHİR BEY SOKAĞI - Fa
tihin Kırkçeşme Mahallesi sokaklarından idi. 
1934 Belediye Şehir Rehberinin 6 numaralı 
paftasında · İtfaiye Caddesi ve Büyük Kahra
man Caddesi dört yol ağzı ile Sukemeri Soka
ğı arasında uzanır gösterilmişdir; Firuzağa 

Mescidi Sokağı ile de bir kavuşağı olduğu gö
rülür. Atatürk Bulvarı açılır iken yapılan is
timlakde, Bozdoğan Su kemerinin etrafındaki 
diğer bir kaç sokakla beraber kaldırılmış, yer
leri meydana kalbedilınişdir. 

Bu satırların yazıldığı 1962 yılı Nisan 
ayında İtfaiye Caddesi ve Büyük Kahraman 
Caddesi dört yol ağzıı~a gelen ağaçlandırılmış 
kısmında bir ağaca çakılmış eski sokak levhası 
hala duruyordu. 

Hakkı GÖKTÖRK 

BURSALI TANBURİ AHMED ÇELEBİ 
HİKA. VESİ - Onsekizinci asrın ·namlı med
dahlarından Sükkeri Salıh Çelebinin anlattığı 
bir hikayedir. Vak'a İkinci Sultan Osman za
manında İstanbulda geçer; hikayenin, İstan
bul Üniversitesi Kütubhanesinde türkçe yaz
malar arasında bir risaledeki kısa notdan çı
karılan mevzuu şudur: 

Camıcem Hasan adındaki mahbubunun 
bir kaza neticesi ölümü acısı ile değeri değ
meze satıp B_ursadan İstaiıbula · hiçret _ eden 
Tamburi Ahmed Çelebi Çatladıkapq içinde 
küçük bir ev alıyor. Erbabı tabiatten olduğu 
için gurbet yalnızlığından bunalıyor. Bir gün 
Ayasofya civarında «mecmai yaran» bir berber 
dükkanının önünden geçiyor. ·(Bu dükkan 

meddah tarafından, sedefkarı piştahtası, trab
zanlı sofası, nargile ve çubukları He pek mü- -
kellef bir· yer olarak anlatılacakmış!) Bu ber
ber dükkanının süslerinden biri de Samurkaş 
Yusuf adında bir berber çırağıdır. Bur.salı Ah
met Çelebi, bir gün kapıyı açıp içeri girmek 
cesaretini gösteriyor ve bir kenarda oturuyor. 
Dükkandakiler sanatkarı tanımadıkları için 
istihza ve istihfaf ediyorlar. B_iraz sonra dük
kana mevlevi Derviş Ömer geliyor, fevkalade 
itibar görüyor. Çeşitli çöreklerden kahvealtı 
çıkarılıyor. 

Bir saz faslına müdahalesi yüzünden mev
levi derviş Ömer, Tanburi'ye kızıyor. Dükkan 
sahibi olan berber sanatkarı dışarı atmak is
tiyor; fakat Ahmet Çelebi «çöğür mü sandın?» 
diye kendisini istihfaf edenlere ehemmiyet 
vermiyerek bir tanbur alıyor ve çalmağa baş
layarak hünerini isbat ediyor. Ve o günden 
itibaren dükkanın sayılan müşterileri arasına 
giriyor. ıfo arada dükkanın müdavimlerinden 
Ahmed Şah adında bir mahbub ile dostluk te
sis ediyor. Çatladıkapudaki eve gidip işret iie 
zevku sefa ediyorlar. Ahmed Çelebi· «izharı 
aşkı ·hakiki» ederek Ahmed Şaha gerçekten 
dildade olduğunu anlatıyor. Bu aşinalıkta eza 
ve cefa fasılları başlıyor. Bir gün yine berber 
dükkanında buluşup Atmeydanı, Nahilbend 
yolile Çatladıkapuya giderlerken Süleyqıan A
ğaya (belki devrin Yeniçeri ağası) rastlıyorlar. 
Hürmetle selamlıyorlar; Ağa selam almıyor, 
zira o da Ahmed Şahın üftadelerinden imiş! 
Galiba bu arada Ahmed Şahla düşüp kalkma
sının tehlikeli olacağını Tanburiye söyliyenler 
bulunuyor, fakat Tanburinin kulağına nasihat 
girmiyor. Bir gün Tanburi bir yalıya davet 
ediliyor. Burada hikayeye hafif meşrep bir 
hanim efendi ile Acenbus adında bir cariye 
karışıyor. Cariye Tanburiye aşık oluyor. Üç 
gün üç gece yalıya kapanıyor ... Bu arada ham
lacı Abbasın kayığı ile Tanburi, mahbubu Ah
med Şahı Hayırsız Adaya götürüyor, Küçük bir 
çadır kurup işret ediyorlar. Fakat Ahmed 
Şah: <<Beni f evahiş yerine koyup tenha yerle
re getirmeğe başladın!» diye kızıyor ve h_an
çerini çekip kendisini vuruyor. Ahmed Çelebi 
kayık tedarik edip yaralı Ahmed Şahı da içi
ne atarak Adadan dönüyor ... 

(Buralar muhtacı tafsil imiş!) Vakaya Çat
ladıkapı kayıkçıları karışıyor ... Yolda Ahmed 
Şahın ölmediği anlaşılıyor. Meğer hançer mün-
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harif girmiş imiş!. .. Kendine geldiğinde Ah
med Çelebiden şüphelenmesine pişman olu
yor. Eski samimi dostluk yeniden kuruluyor .. 
Mahut yalıdaki hanımefendi ile buluşmalar de
vam ediyor. Bir gün hanımefendi Tanb-0.riyi 
öldürtmek istiyor, cariye sevgilisini su yolun
dan kaçırıyor. Bu yolun bir ucu «Mahut Sü
leyman Ağa» nın yalısına çıkıyor. Acenb-0.s da 
kıyafetini tebdil ederek-kaçıyor. Balıkpazarın
da Tanbilri ile buluşuyor ve evleniyorlar ... Ha
nımefendi de tövbekar oluyor. Ahmed Şah il~ 
evleniyor ... Ahmed Şahın aşıkı Süleyman Ağa 
da kadın kıyafetine girerek hizmetlerinde per
vane oluyor. (Bı.ı tip de, hikayelerde erkeğin 
kadın kıyafeti altında rol alışına bir misal teş
kil ediyor.) Bursalı Tanb-0.ri Ahmed Çelebi hi
kayesi burada bitiyor. Bu dallı budaklı mace
ralar, meddah ağzından, bütün tafsilatı, dekor, 
tuvalet, örf, adet ve muaşeret teferruatı ile 
zaptedilmiş olsaydı, bugün muhakkak ki eşsiz 
kıymette bir vesika olurdu. 

BURSALI TÜRKÜSÜ - 1885 ile 1890 
arasında. İstanbulda, bilhassa ayaktakımı ara
sında çok sevilmiş bir türküdür; yalnız iki mis
raını tesbit edebildik: 

Bursalı Bursalı 

Gel bana sen bu sah , 

Üsküdarlı halk şairi Vasıf Hoca bize tev
di ettiği notlarda: «Bu türkü 1885 den evvel 
çıkmış olacakdır, zira iyi hatırlıyorum, çocuk 
denilecek kadar genç idim, işitirdim. Ayasof
yada sıra kahvelerde, 60 - 65 yaşlarında, uzun 
boylu, ak sakallı, pos bıyıklı, fakat elhak er
kek güzeli. bir kahveci vardı ki Bursalının da 
bu adam olduğunu söylerlerdi, gençliğinde 
afeti devran mahbublardan imiş. Üsküdarda 
meşhur Zeyneb Kamil Hastahanesinin banile
rinden Yusuf Kamil Paşanın çubukdarı, se
lamlıkda daima karşısında makbftlü bendesi 
imiş; her ne sebebden ise Prenses Zeyneb Ha
nım, Paşanın sair bir kaç genç uşağı ile berA
ber Bursalıyı da konakdan uzaklaşdırmış, Ka
mil Paşa da çubukdarına Ayasofyadaki kahve
haneyi almış» diyor. 
Bibi. : Ahmed Rasim, Şehir Mektublan; Vasıf Hiç, Not. 

BURSA - MUDANYA GEMİLERİ İSKE
LESİ - Buharlı gemilerin henüz bulunmadı
ğı devirlerde (B.: Buğ Gemisi), İstanbul Li
manı ile diğer limanlar ve iskeleler arasında 
seyrü-sef er eden gemiler, İstanbul Limanında 
ya lenger atıp yatar, ya kıçdan palamar atıp 

sahile çakılmış büyük ·ağaç babalara bağlar 
ve başdan da bir lenger atar, yolcularını, yük
lerini kayıklar ve sallara indirir, bindirir; Mar-

. mara iskelelerine gidip gelen gemiler de Ve
zir İskelesi ile Yemiş İskelesi· arasına sıralan
mış iskelelerin birisinden kalkar idi; bu iske
leler de tesbit edilmişdi; mesela Bursa - Mu
danyaya gidip gelen gemiler, buz kayıkları, 
yine kayık diye anılan küçük yelkenliler dai
ma ayni iskeleden kalkar, ve bu iskele de 
«Bursa - Mudanya İskelesi» adı ile an__ılırdı. 
İkinci Sultan Mahmud zamanında tanzim edil
miş bir bostancıbaşı defterinde bu iskelenin 
yeri şöyle gösterilmişdir (B.: Bostancıbaşı Def
teri): 

Bağçekapusu İskelesi - Yanında yedi aded 
kayıkhaneler, üzeri bekar odaları - Yanında 
yaş yemiş gümrüğü - Yanında Kara Hasaiıın 
Kahvesi - Yanında yemişçi dükkanları - Ya
nında Bursa v:e Mudanya kayıklarının iskele
si - Yanında Büyük Gümrük. 

Yukardaki tarife göre bu iskele, zama
nımız.da Yeni Camiin hemen tam önlerine 
rastlar. 

Milli kütübhanemize on cildlik muaz
zam _bir seyy-ahatname bırakmış olan onye
cİinci asrın büyük Türk muharrihi İstanbullu 
Evliya Çelebi Hk seyyahatına bu iskeled.en 
bindiği bir gemi ile çıkmış, ve Mudanya üze
rinden Bursa'ya gitmişdir. Bu yolculuğunun 
başlangıcını buraya şirin bir hatıra olarak a-
hyoruz: -

ıı Gedikpaşa semtinde yari kadimimiz o
lan Okcuzade Ahmed Çelebinin hanesine var-

-dım. Gördüm ki tedariki azim ile Bur.sa şeh
, rinin ziyaretine amade olmuş. Bana: 

- Bira.el.erim Evliya!.. Gel seninle refik 
olup beş on gün içinde tahtı kadim olan Bur
sa şehrini seyrü temaşa idelim, ola ki mah
zun gönlümüz şad, gam.kin hatırımız abad o
la!.. dedi. 

ııHeman derunuma bir ateş düşdü, ol ya
ri vefa.darın teklifi ile tab'ıma Bursa arzılla,
rı geldi, ba kemali safa gidelim dedim. He
man oradan peder ve maderin haberi olma
dığı halde yirmi nef ei- yaranı ba safa ile E
min önüne g111ip bir Mudanya kayığına süvar 
olduk. 

«Eminönünden kalkıp Fındıklı kasaba
sından bir kaç üstadı kamil keştiban (gemici) 
yolcuları gemimize aldık. Hicretin 1050 mu-
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harrem.inin ilk cuması idi (M. 1640 nisan), 
kuşluk vaktinde eyyam ınuva:fıkdır diye keş
tibaiılar bir yere gelerek seren· çeküp salya 
demir ettiler, I,evendler hazır •baş olup yel
en yıtup Hüda asan ide diye Fatiha okudu
lar. Pupa yelken Sarayburnu akıntısını ve 
girdabını geçdik. 

"Gemide herkes şevk . ile sohbet etmek
de, bazı yaran hanendeler: 

Allahümme yi H~ 
Asan eyle yolumuz 

· SebU umürül vidl 
Tez geçir tut elimiz 

ilahilerini terennüm eylemekde idiler. Meğer 
refiklerimizden birisi Sultan İbrahiın'in karcı 

· başısı Sefer Ağanın tanburacısı ve kemençe
. cisi imiş. Yine beraberimizde . olanlardan bir 
diğeri de Sadırazam Kara Mustafa· Paşanın 
uşağı Kara Receb Ağanın çökürcüsü ve ha
nendesi imiş, cümlesi bir yere geldiler. Ha
kir: - Geliniz şu girdabı gamda def'i gam 
için bir segah faslı idelim! .. dedim. Muvafa
kat ettiler. Gemicilerden Kışlıkcı Dayı, Çor
dum, Çıvık V_eli nam dayılar da çökürleri ile 
gelüp bizimle hem neva oldulaı-.· Aşıkaane, 
sadıkaane bir Hüsey.in Baykara faslı oldu ki 
erbabı zevkin ağızlarından salyalar akdı. Bu 
zevk ve sürur ile Heybeli ceziresinin önüne 
vardık. Oradan kalkıp eyyamı muvafık ile 
berki hatif gibi şakıyarak beşinci saatde Mu
danya sahiline yarup lenger endaz olduk». 

İkinci Sultan Mahinud zamanında 1824 
de, bu Bursa - Mudanya iskelesinde gemici
lerin kayıklarına bir fahişe avret kaldırıp ka
paması, ve iskelenin kürd ham.mallarının fa
hişeyi gemicilerin elinden cebren almak is
temesİ yüzünden büyük bir kavga olmuş, 

bir gemici katledilmiş, kaatil kürdü ayakdaş
ları saklamak istemişler ise de asesbaşı ya
kalamış, kaatil, bazusundaki dövme yeniçe-. 
ri nişanını göstererek kurtulmak istemiş ise -
de muvaffak olamıyarak Ağakapusu Zinda
nına götürülmüş, ve gece orada boğularak ·1a
şesi denize atılmışdır. 

BURSA TEKKESİ MESCİDİ - (B.: Ar• 
pacılar Camii). 

BURUN - Garb türkçesinde isim; ıı 1 -
insanda ve hayvanda koku almaya mahsus 
uzuv; 2 - Öne ve ileriye çıkan ;ey_ (Makas 
burnu, bıçak burnu, gemi burnu, iskele bur
nu); 3 - Karaların denize doğru uzanan yer-
leri» Türk Lügatı. · 

İnsan_ yüzünde, burunun_ alınla bitişdiği 
yerden ucuna kadar olan çatı hattına ıı burun 
didreğiıı denılir, delikler.i örten kıkırdak kıs
ma da ıcBuun kanadla:rııı denilir; direğin, 

kanadlarıiı ve burun ucunun şekillerine, ya
pılarına göra de burunlar muhtelif isimler 
alır: kemerli burun, kartal burun, sivri bu
run, pat burun; -çekme burun, tahta burun. 
Yüz . şekillerinden kaTakter, şahsiyet okuyan 
mütehassıslar için burun en mühim uzuvlar
dan biridir. 

Burun halk ağzı deyimlerde, darbı me
sellerde de mecazi manalar alır. 

Burunlu - Mecazen: !kibirli, azametli; 
misal: 

- Haklıı:ım, o burunlu heirften ben de 
haz etmem_ ama, ne yapayım, köprüden ge• 
çinceye kadar keçiye Abdurrahman Çelebi 
demeye mecburum; .. 

Bumu havada - Halk ağzı deyim, kibir
li, azam.etli; misal: 

- Herif ekin iti gibi burnu, havada yü
rüyor (bu deyimde bir hakaaret manası giz
lidir). 

Burnu büyük, burnu büyümek -,- Kibir-
. li, mağrur; mevki ve servet sahibi olunca es
ki akran ve emsalini hor ve hakir görmek; 
esnaf hakkında: kazancı çoğalınca müşteriye 
eski itiMrı göstermemek; misaller: 

- Bu oğlan adam olmaz .. 
-Neden? 

- Burnu büyük .. Baba oğul geçende lın-
kara'ya gittik. ben ikincide, küçük bey bi
rinci mevkide .. 

* İki haneberduş bir. yerd,e iş bulmu~ 
genç ayakdaşlarından bahsederler: 

- Senin Susurluklu'ya gittim dün, ulan 
beni tanımad.i. be, yüzüme bile bakmadı be, 
bir burnu büyümüş oğlanın ki görme .. 

- Mayası iyidir onun, urnu büyümeden 
değil.. 

- Ya neden? 
- Konuşduğunuzu görürlerse işinden çı-

karırlar diye korkmuşdur çocuk .. 
* ıı ... meyhanecilerin burunları büyüdµ, 

müşteriyi beyim paşam diye kapudan karşı
layan herifler şimdi yüzümüze bile bakını

. yor .. ıı Şehri Ahmed Efendi hatıratı. · 
((Burnu· Kaf Dağında11 - Halle ağzı de

yim: aşırı de-rece mağrur, kibirli; misaller: 
Düşmüş bir iktidarın mensublarından 
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bahsedilir: _ıcNeydi o günler yahu .. Hepsinin 
_burnu Kaf. Dağında idi ... » 

* Terzinin oğlu için yemenicinin· güzel 
kızını sağlık verirler; konu komşu atılır:', 

- Kızın· burnu Kaf Dağında ayol.. Ben 
esnafdan koca istemem diyormuş haspa ... 

Burnundan kıl aldırmaz - Halk _ağzı de
yim: gaayet tutumlu, hasis, cimri; misal: 

Böyle birinden bir düşkün için para is
teyecek olan aclıı,ma: 

- Vaz geçğ, yorulduğun yanında kalır, 
burnundan kıl aldırmaz o herif ... 

Burnundan düşmüş - Halk ağzı deyim: 
ana baba ile evlad arasında, bilhassa ana ile 
kız ve baba ile oğul ansında son -derecede 
yüz benzerliği; misal: 

Bir nine torununu tarif eder: «Ahmedci
ğim koca delikanlı oldu maşallah.. Babaya 
benzemek de bu kadar olur, hapşırmış, oğ-

lan burnundan düşmüş ... » ' 
Burnunu sıksan cam çıkar - Halk ağzı 

deyim: gaayetle zayif, cılız, çelimsiz, hasta 
mizac; misal: 

Pehlivan yapılı delikanli anlatır: « Ulan .. 
burnunu sıksam canı çıkacak, bana meydan 
okumaya kalkmaz mı .. ıı 

Canı burnunda - Halk ağzı deyim: bi
tab, bitik; misal: 

Bir yaz günü, bin bir ayak bir ayak üs
tünde bir vapurla adalara gezmeye giden bi
ri anlatır: 

- İskeleye canımız burnumuzda ç:ık
dık .. 

Burun buruna - Halle ağzı deyim: bi
riyle bJr işde, bir yerde gayet yakın bulun
mak; misal: 

- Babanı tanımaz olur muyum evladım, 
rahmetli ile aym · dairede tam on beş yıl · bu
run buruna çalışdık ... 

Burnunun dibinde - Halk ağzı dıeyim: 
yanı başında. gözü önünde, pek yakınında; 
-misal: 

- Ne arıyorsun deminden beri? 
- Kalemimi ... 
- İşte, burnunun dibinde duruyor ... 
Çiçeği burnunda - Halk ağzı deyim: te

rli taze; bir mesleğe, işe yeni girmiş;_ misal
ler: 

Manav salatalık satar: 
- Çiçeği burnunda bunlar! .. 
* R: E. Koçu Kuleli Askeri Lisesinde ta-

rih okuttuğu z~man · çiçeği burnunda m~al
limdi. 

Bumunu her deliğe sokar - Halk ağzı 
deyim: bilsin b.ilmesin, ehli ol.sun olmasın 
her işe karışan, giren; misal: 

- Taş ocakları ile kamyonculuk mahvet
ti beni, tam yüzbin liram gitti... 

- Yahu .. Sen kırk yıllık manifaturacı

sın, burnunu ne diye her deliğe sokaı-sın.,. 
Burun direği sızlamak - Halk ağzı de

yim: büyük acı; misal: 
- Babam öldü, büyük acı; anam öldü, 

daha büyük acı; fakat ablamı kaybedince bur
numun direği sızladı, meğer hepsinden çok 
o cefakeş kardeşimi severmişim ... 

BURUN, İSTANBUL SAHİLLERİNDE 
BURUNLAR - Rumeli ve Anadolu yakasın
da Karadeniz kıyısında, Yukarı Boğazda ve 
Boğaziçinde ve keza Rumeli ve Anadolu yaka• 
larında Marmara kıyısında· koylar, limanlar 
arasında bir ~ıra burunlar vardır; balıkçılar, 
gemiciler ve bir kısmının tabiat güzelliği bakı
mından yerli ve yabancı turistler katında 

önemli mevkilerdir. Bu burunların bir kısmt
nı bu ansiklopedide kendi isimlerinde bula
caksınız, yerlerini gösteren bir haritayı da, İs
tanbul çevreseinin köyleri, dereleri, koyları, 

limanları ile beraber metin dışı olarak vere
ceğiz (B. : İstanbul). Burada İstanbul sahilleri
nin bazı burunlarının isimlerini kaydetmekle 
iktifa ediyoruz. 

Rumeli Feneri Burnu, Boğaz ağzında. 
Kara Burun, burada bir tahlisiye istasyJ-

nu vardır. 
Uzunca Burun. 
Sipahi Burnu. 
Eski Fener yahud Dalyan Burnu, Kilyo-

sun şimaline düşer. 
Kazık Burnu, dalyan Burnun altında. 
Rencber Burnu, Kilyos önünde. 
Ergene Burnu: 
Moloş yahut Moloz Burnu. 
Karadeniz kıyısında Anadolu yakasında: 
Anadolu Feneri Burnu, Boğaz ağzında, 

Çakal ve Kabakoz limanları arasında. 
Yom Burnu Kabakoz Limanının doğu şi

. malinde, burada bir tahlisiye istasyonu var
dır. 

Elmas Burnu, İrva (Riva) köyünün şimi
linde. 
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Rumeli Kavağı Köyüne kadar Yukarı Bo-
ğazda: · 

Papas Burnu, Rumeli Feneri Köyünün 
güneyinde. 

Bağlaraıtı Burnu, Bağlaraltı Limanının 

güneyinde. 
Karibce Burnu, Karibce (Garibce) Köyü

nün kuzeyinde. 
Çalı Burnu, Büyük Limanın kuzeyinde. 
-Anadolu Kavağı köyüne kadar Yukarı 

Boğazda: 

Poyraz Burnu, Poyraz Köyünün kuze
yinde. 

Fil Burnu, Poyraz Limanının güneyinde. 
Çilingir Burnu,. Çilingir Limanı kuze-

yinde. 
.Boğaziçinin Rumeli yakasında: 
Telli Tabya Burnu. 
Mesar Burnu. 
Kireç Burnu. 
Lanet Burnu, Tarabyanın güneyinde. 
Şeytan Burnu, Baltalimanınui güneyinde. 
Akıntı Burnu, Arnavudköyünde. 
Defterdar Burnu, Kuruçeşme ile Ortaköy 

arasında. 

Ortaköy Burnu. 
Boğaziçinin Anadolu yakasında: 
Macar Burnu, Anadolu K·avağının güne

yinde. 
Yeros Burnu, Anadolu Kavağının kuze-

yinde. · 
Servi Burnu, Umuryerinin güneyinde. 
Hünkar İskelesi Burnu. 
Karaca Burun, Beykozda. 
Burunbağçe Burnu, Paşabağçesi ile Çu-

buklu arasında. 
Kanlıca Burnu. 
Kandilli Burnu. 
Şemsipaşa Burnu. 
Sarayburnundan itibaren Marmara kıyısı 

RL~meli yakasında: 
Saray Burnu. 
Sandık Burnu. 
Bakırköy Burnu. 
Baruthane Burnu. 
Yeşilköy Burnu. 
Marmara kıyısının Anadolu yakasında: 
Moda Burnu.• 
Fenerbağçesi Burnu. 

· Laz Burnu, Fenerbağçesi yarımadasının 
güney kıyısında. -

· Şapka Burnu, Caddebostanında. 

Bo;;;tancı Burnu. 
Dragos Burnu. 
Çamaşır Burnu, Kartalın batısında. 
Taşcıbaşı · Burnu, Kartal Limanının doğu-

sunda. 
Ardıç Burnu, Pendik limanının batısında. 
Pendik Burnu, Pendik Limanının doğu

sunda. 
Tekrar ve ~hemmiyetle kaydediyoruz, bu 

burunların ve İstanbul sahillerinin vilayet hu
dudunca uzanan diğer burunlarının yerlerini 
hazırlamakda olduğumuz haritada tesbit ede
ceğiz. E. General H. R. A YYILDIZ 

BURUNBAĞÇE - Boğaziçinde Çubuk
lu ile Paşabağç,esi arasındadır; fıstık çamla
n ile bezenmiş bir mesire idi; bilhassa lüfer 
balığı. avı mevsiminde şenlikli olurdu; A. Ca
bir Vatla <<Boğaziçi Konuşuyor» adındaki e
serinde: «Kanlıca (Bahai) Körfezinde balık 
bulunmadığı gecelerde Paşa.bağçesindeki Bu
runbağçeye, hatta Anadolu Kavağına kadar 
gidilirdi» diyor. Buı'unbağçede bir balıkçı ku
lübesi vardı; fıstık çamları dallarına asılmış 
balık ağları ile buranın denizden görünüşü 
de pek pitoresk idi. Bilhassa Paşabı;ığçesinin 
beyfendileri hususi sandalları ile. bir mikdar 
lüfer tuttukdan sonra, Burunbağçede adam
larının hazırladıkları sofrada, lüfer mezesi 
ile rakı içerler, edibane, kibarane bir gece 
alemi yaparlı:ırdı. Eski Boğaziçi balıkçılığın
da Burunbağçe namlı voli yerlerinden biri 
'idi. (B.: Voli Yerleri). 

BURUN OTU - Enfiyenin türkçesi; a
sırlar boyunca halk, bilhassa ayak takımı ye
niçerikır ve sipahiler enfiyeye burun otu di
ye gelmiş, ve asker ağzı ile de bu isim bütün 
Osmanlı İmparatorluğu . topraklarına, bu a
rada arabca konuşulan Suriye ve Mısır'a ya
yılmış idi; garib olan şurasıdır ki, Suriye ve 
Mısır'da enfiyeye hala bu türkçe ismin arab 
ağzına göre bozulmuş şekli olarak «Burnoti» 
denilir, bizde ise, arabca burun demek olan 
«enf» e nisbetle ııenfiye», burun otunu unut
turmuşdur. 

BURUNSUZ - Uzun yıllar Kadiköyün
de gaz,eet serbayiliği yapmış, bu işe, yalın a
yak koşar müvezzilikden başlayarak çok pa
ra kazanmış ve zengin olmuş bir adamdır; 
lakabı asıl ~dını unutturmuş şöhretlerden

dir, 1938 - 1939 arasında öldü. Türk idi; 
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dört evi, ve _her evinde nikahlı birer karısı 
vardı, her gı::ce . birinde misafir kalarak nö
betleşe dolaşırdı. Kadıköyünde gazete tevzii 
ıçın diğer bayilerle .iddialaşarak çok para 
kaybetmiş, hatta son yıllarında ,emlakinin bü
yük bir kısmıni satmak zorunda kalmışdı. 

Münir Süleyman ÇAPAN~LU 

BURUNSUZ KORSAN - On sekizinci 
asır başlarında Adalar (Ege) Denizi ile Akde
nizi dehşet içinde bırakmış bir deniz haydu
dudur. Ege adaları ruınlarındandır, ve asıl 
adı tarihin meçhulü kalmıştır. İlk türediği 
sıralarda yakalanmış, İstanbul'da tersane zin
danına atılmış. fakat bir yolunu bularak kaç
tıktan sonra azgın bir canavar kesilmişti. A
daların hemen hepsinde ırkdaşlarından ya
takları vardı. Rum gemicilere de asla dokun
mazdı, daima Türk gem.ilerini gözlerdi, öyle 
ki Türk tüccar genii1eri, limanlardan tek baş
larına çıkamaz olmuşlardı. Vurduğu gemiler
de eline düşen müslümanları çocuk ve kadın 
gözetmiyerek boğazlar, boğazlamadan evvel 
de en şeni tecavüzlerden çekinmezdi. . 

Nevşehirli Damat İbrahim Paşa, sadra
zam olduğuuun tezine, bu müthiş haydudun 
her ne bahasına olursa olsun yakalanması i
çin bütün sahil kasaba ve şehirlerinin idare 
amirleriyle adaların muhafızlarına şiddetli e
mirler göndermiş, .adalarin rum sekenesiyle 
Yunan sahilleri halkına da Burunsuza yatak
lık edecek, onu gizlemeğe kalkacak kimselerin 
aman verilmeden ve çoluğu çocuğuyla bera
ber idam olunacaklarını ilan ettirmişti. 

1719 yazında, fırtınalı bir havada bir 
harp g,emisi Burunsuzun korsan kalyonuna 
Aynaroz açıklarında rastlayarak derhal .cen
ge. tutuştu. Sabahtan akşama kaıdar süren 
cenkte, korsan gemis.i hareketinden kalacak 
surette yaralandı. 

Burunsuz son kurtuluş ümidini ayakdaş
larının cesaretine bağlıyarak bir sandala at
ladı, Ve gemisini bırakıp gece karanlığından 
istifade ederEck kaçın.ağa muvaffak oldu. Dal
galar kors.anlan Eğriboz adasına attı; Buruı{
suz Korsanın bu adada, Kızılhisar civarında
ki dağlılar arasında yatakları vardı. Fakat 
hükumetin ş:ddetli emirlerinden korkan Eğ
ribozlular korsanı himaye etmedikten başka 
avanesiyle beraber yakalayıp Eğriboz muha
fızına teslim ettiler; korsan kalenin zindanına 
atıldı ve İstanbul'a haber verildi. İstanbul'-

dan da kendisini alıp getirmeğe bir haseki 
memur edildi Zapte'dilen gemisi denizden, 
Burunsuz da zincire vurularak karadan · İs
tanbul' a getirildi. Topla delik deşik olmuş 
korsan gemisi Kurşunlumahzen önün-e çekil
di, korsan da avenesi ile beraber gemisinin 
direğ!ne asıl~·rak idam olundu. Cesedler em
saline. ibret olmak üzere birkaç gün asılı bı
rakılarak teşhir olundu. 

Bibi. : Raşid Tarihi, V. 

BURUNSUZ MUSTAFANIN KAHVE
HANESİ - Yeniçeriliğin son devrinde Gala
ta'da büyük bir yeniçeri kahvehanesidir (B. : 
Kahvehane); sahihi tersane çavuşlarından 
Kahvecioğlu Burunsuz Mustafa Ağa da o dev
rin en namlı yeniçeri zorbalarındandı (B. : 
Mustafa Ağa, Kahvecioğlu Burunsuz). 

Bu kahvehane, bütün emsali gibi bir ha
şarat yatağı olup, içinde türlü rezalet ve fuh
şiyat icra ed.ilirdi; geceleri de peykelerinde 
yatılır bir bekarhane idi; Burunsuz Mustafa 
Ağa haytaca gördüreceği işleri için burada 
bir sürü eli bıçaklı şehir haydudu beslerdi. 

Bu zorba Alemdar Mustafa Paşa tara
fından tevkif ettirilerek, haşarata ibret olmak 
üzere kahvehanesinin. önünde idam olunmuş
du. Boynu vurulmak üzere diz çökertildiği 
zaman avazı çıkdığı kadar: «Yeniçeri yok 
mu?!..» diye bağırmış, kahvehanesi haşarat 

ile dolu olduğu halde Alemdar'ın dehşetin
den (B.: Mustafa Paşa, Alemdar; Al,emdar 
Paşa Vak'ası) başlarını pencerelerden çıkarıp 
bakmaya bile cesaret ed.ememişler, kendi 
başları korkusu ile arka kapudan -kaçarak da
ğılmışlardı; ve meşhur kahvehane kapatıl

mışdı. Alemdar Paşa Vak'asından sonra, adı
nı tesbit edemediğimiz bir diğer zorba tara
fından tekrar açılmış, 1826 da Vak'ayı Hay
riye'den sonra (B.: Y.eniçeriler; Vak'ai Hay
riye) temelinden yıkdırılmışdır. Mustafa Ağa 
zamanında içindekilerin çoğu baldırı çıplak 

güruhu olduğu halde pek ziynetli, mükellef 
kahvehane imiş. 

BURUN TOZU - Argo isim, eroin; mi
sal: 

İki haneberduş konuşur: 
- Ulan ne olmuş senin Bursalıya, gül gi

bi çocukda bet beniz kalmamış be? .. 
- Burun tozundan! .. İflah olmaz artık o ... 
BUTAK. (Mehmed Behzad Haki) - Bü

yük aktör, sahnede ellinci yılını pek şanlı şe-
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refli idrak etmiş bir sanatkar ki ça·ğdaş Türk 
tiyatrosunu temsH eden simalardan biri; 'hu
dudu çok geniş bilgisi ile kültürü ile hakiki 
aydın adam; hususi hayatında en hurda te
ferruata varınca, mesela o güzelim· gecelik 
entarisini pijamaya tercih edişi gibi, katık

sız muhafaz:,kar İstanbulİu; evi Eski Bedes
tenden hir köşe, kendisi, kol,eksiyonlarına 

topladığı eşyanın nadidesi, en . güzeli; aşağı
daki hal tercümesini Darülbedayi (Şehir Ti

Behzad Butak 
(Resbn : Halid) 

yatrosu) tara
fından 1933 d~ 
«Behzad Haki'· 
nin san'at haya• 
tında yirmi beş 
yıllık jübilesi» 
adlı risaleden a
lıyoruz: 

«Mehmed 
Behzad, 16 teş
rinievvel (Ekim) 
1891 de· Bursa'
da Maksem ma
hallesinde doğ

muştur. Babası 

eski gazeteciler
den Halil Haki Bey orada sürgün idi. 

ccDaha altı yaşında iken her şeyi anlayış 
kabiliyeti fazla olan bu mütecessis çocuk, ba
basiyle bir akşam Mihaliç'e gelmiş· ıcGavrilıı 
tiyatro ve cambaz kumpanyasının marifetle
rini seyre gitmişti. Behzat altı yıllık kısacık 

hayatında d~ha ilk defa böyle bir şey görü
yordu. Perde açılıp cambazların tel üstünde 
gezmeğe, perende atmağa, nihayet bir pehli
vanın karnı üstünde koca bir taşı kırmağa 
.başladığını görünce hayreti artmış, babası da 
taş kırılırker_· baygınlıklar geçirmişti. Niha
yet sahneye çıkan komiğin tuhaflık olsun di
ye çakşırında sakladığı bir odwtla kadınlar:a 
çirkin bir tarzda saldırdığını gören eşrafı bel
de ve kaymakam utanmışlar, hiddetlenmiş
ler, bunun üzerine de çoluk çocuğu tiyatro
dan uzaklaştırmışlar; bu meyanda Behzat da 
var; fakat o. oyundan çıkarıldığına mütees-

sir olmamış: çünkü aklı fikri adam karnı üs
tünde kırılan taşa takılmıştı. Ertesi günü sırf 
bu merakını tatmin için tiyatro kumpanyası
ı:ıın oturduğu hana gitmiş, Gavrille uzun u
zadıya görüşmüş, ahbaplık peyda etmişti. La· 
kin garibi şu ki Gavril de karşısındakinin bo-

yuna, bosuna bakmadan oturmuş dert yan
mış, hatta geceki müstehcen oyun dolayısiy
le onları icrayı san'atten meneden kaymaka
ma ricada bulunmak üzere Behzada yalvar
mış, bu küçük çocuktan medet ummuştu. 

ıc 1906 da babasınİn öıümünden sonra İs· 
tanbulda Mercan İdadisine devama başlamış
tı. Artık enikunu büyümüş, ruhµiıda kayna
şan san'at tahassüslerine k•endini kapıp koy· 
vermişti. Mektebe, istibdadın şiddetle menet· 
tiği Namık Kemal'in iyatrolarını gizli gizli 
getirip arkadaşlarına ·okuyordu. Fakat hafiye 
zannedilen müdür• bir gün Behzadı elinde 
«Zavallı Çocuk» varken yakalamış, hiçbir 
tekdird~ bulunmadan sadece kitabı almış, ak
şam üstü de ona gizlice iade etmişti. Bu mü· 
dürden sonra ge~•en müdürün zamanında da 
mektebe yine serbestçe kitap taşımıştı. Hal
buki gerek Edebiyatı Cedide ve gerekse Meş
rutiyet ricali arasında fazla şöhret kazanmış 
olan bir zat (Hüseyin Cahid Yalçın olacak) 
müdür olarak gelince, günün birinde Behza· 
dı elinde Ebüzziya Matbaasında basılmış bir 
,eser olduğu halde yakalamış ve hiç dinleme
den mektepten kapı dışari etmişti. Bu hadi
se henüz çocukluğunu bitirip gençliğini ya· 
şamağa başlamış olan_ Behzada, insanların iç 
yüzünü öğretm:ştir. 

u Mercan İdadisinden kovulan Behzad, 
Ticaret Mektebine, ayni zamanda pek sevdi
ği resme çalışab:lmek için ressam Muazzez 
Beyin yanına devama başlamıştı. Lakin çok 
geçmeden Tıcaret Mektebini de sermiş, . hem 
tiyatrocu, hem -ressam olan Muazzez Beyin 
ılık san'at yuvası onu daha çok cezbetmişti. 
Bir yaz günü Yakacıkta oğlunu sünnet etti· 
ren Muazzez Bey, o meserretli günün şerefi
ne bizzat kendisinin de iştirak ettiği bir or
~aoyunu oyn&.mıştı. Bu. oyunda; İbnürrefik 
Ahmet Nuri Bey ıcPişekar», Muazzez Bey 
«Kavuklu», Rıza Tevfik Bey ccArnaviit ve 
Mı.ıhacir», Reji Nazırı olan Baha Bey «Acem», 
.Tahran Sefareti İkinci_ Katibi Beyl,erbeyli 
Fuat Bey cıZenne», Kadıköylü Refik Bey ıcA~ 
nadolulu», maliye ketebesinden merhum Sa· 
la.haddin Bey ıcPosatıı çı, sonradan Maliye 
Nazırı olan Fer.it Bey ıckocakan», Rüsumat 
Tercüme Kalemi Müdürü Nimet Bey ıı Zen
ne», Behzat da «kavuklu arkası» rolüne çık
mıştı. Bu ortaoyunu takımında maatteessüf 
Musahipzadıe Celal Bey bulunamamıştı. 
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<<Rol oynamayı, halktn önüne çıkmayı or
taoyununda tecrübe eden Behzat daha erte
si günü ilan edilen Meşrutiyetin cuşuhuruşu 
arasında sahr.eye hakiki ve sağlam adımını 
atmıştır. «1908» Behzadın san'at hayatına 
besmele çektiği tarihtir. 

«Behzad vakıa edip, zarif zevatın oynadı
ğı bir ortaoyunu ile istidadını tecrübe etti, 
fakat hiçbir zaman yirmi beş senelik sahne 
hayatında ilk tecrübesini tekrar etmedi, et
mek istemedi. 'Şu da muhakkak ki Behzad, 
hiçbir_ vakit san'atında avaınfiripliğe, iptidai
li:ğe iltifat etmemiştir. 

«Meşrutiyetin Haniyle sahneye adım at
mış olan Behzad, bir taraftan Sanayii Nefi
se Mektebine de devam ediyor, diğer taraftan 
da ressam Muazzez Beyin başında bulundu
ğu « Sahnei Heves ıı tiyatro trupun.da rol alı
yordu. ·Bu amatörlerden mürekkep heyet, 
Şehzadebaşında Milli Sinemasının olduğu 
yerde işe başlamıştı. Değerli türk gençlerin
den müteşekkil bu he.veskar heyetin içinde 
komik Naşid Bey de bulunuyordu. İlk temsil 
ettikleri eser ,,Beyimin Tiyatroya Merakı» 
unvanlı bir komedidir: Fakat ıc Sahnei Heves,, 
trupu henüz faaliyete başlarken tiyatro bi
nasının tamiri elzem görüldü. Bunun üzerine 
Beykozda muharrir Ahmed Midhat Efendi
nin himayesinde «Beykoz İttiha-d vıe Taavün 
Cem.iye ti,, namına « Beyimin Tiyatroya Me
ra.ki» komedisini oynadı. Lakin garibi şu ki 
komedinin mevzu unu teşkil eden. eser prova
sı, aktörlerin· şaşırması ve saire gibi tiyatro
nun iç yüzünü karikatürize eden sahneler, 
seyirciler üzerinde aksi bir tesir bırakmış, 
perde kapanır kazanmaz Ahmed Midhat E
fendi merhuın. sahneye koşmuş, ressam Mu
azzez Beye sakalı titreyerek, hiddetli hiddet
li: 

- A oğjum, beni rezil ettiniz! İnsaf yok 
mu sizde! Oyunu prova etmeden, ezberleme
den hiç halk önüne çıkılır mı? Beni mahvet
tiniz!.. deiniş. 

u Vaziyeti ve .komedinin anlaşılamadığını 
kavrıyan gençler, Midhat Efendiye izahat 
vermişler, ikna etmişler, Midhat Efendi de 
perde önüne çıkarak bu yolda halka bir kon
ferans verm1ş, işin iç yüzünü anlatmış. Halk 
da bu izahattan sonra komediye gülmüş. 

cı Sahnei Heves» faaliyetine nihayıet ver
mişti. Behzad, Sanayii N efiseye devam. edi· 

yordu. Bir gün, hep erkek modeli karşısın
da çalışmaktan bıkan talebeler; Müdür Ham
di Beyden kadın modeli istemiş, mumaileyh 
de menfi cevap vermişti. Bunun üzerine rıes
sam Ruhi merhum, Çallı İbrahim, Hikmet 
Beylerle Behzaddan teşekkül eden bir mu
rahhas heyeti Maarif N azır1 Abdürrahman 
Şeref Bey merhumun huzuruna çıkmıştı. Bu 
ateşli gençler uzun uzadıya dert yanmışlar, 
şikayette bulunmuşJardı... Nazır da kemali 
sükun-etle onları dinlemiş, nihayet ayağa 

:kalkmış, hademesine seslenerek kaloşlarıni 
getirtmişti; genç ressamlar Nazırın bu halini 
görünce fevkalade memnuniyet izhar etmiş
ler, çünkü P.ı.bdürrahman Şeref Beyin cezri 
hareket edeceği zannına düşmüşlerdi. Hal
buki Nazır kaloşlarını giyip oda kapısından 
çıkarken; 

- Hamdi Bey nasıl isterse öyle yapar! 
demiş ve gitmişti. 

Bu küçük hadise iki meslek güden Beh
zada taassup ve dar zihniyetin bizde kadını 
uzun müddet için sanay.ii nefiseden uzak ya
şatacağını bir kere daha öğretmişti. 

«Behzad, Sanayii Nefise Mektebi 
talebesi iken birkaç heveskar arkada
şiyle «Sanayii Nefise Tiyatro Heyeti» 
ni teşkil etti Şehzadebaşında Letafet apar
tımanı karşısındaki ccOsmanağaıı Tiyatrosun
da «Ancelo Mari Piyerı, isimli tercüme bir 
piyes oynadılar. Hasılat yapamadılar, sah1,1_e
yi tefriş için Bahzad'ın evden getirmiş oldu
ğu halılar ve sair eşya tiyatroda rehin kal
dı. Heyet te dağıldı. 31 Mart hadisesi bu ara 
patlak verdi. Hadise henüz sükun bulmuş
tu. Hamdi Bey merhum Sanayii Nefis,e Mek
tebinin arkasında oturmuş olan talebelere 
yaklaştı, dedi ki; Gördünüz mü? istediğiniz 
kadın modeli bu mektebe sokmuş olaydım, 
31 Mart vak'asında bu mektep taş yığınına 
dönerdi. Siz de şimdi oturacak yer bulamaz-
dınız!.. ı 

«İşte bu ara Haı:iciye Nezaretinin delale
tiyle Behzad'ın da bulunduğu dört kişilik bir 
talebe grupu, İtalya'ya elektrik mühendis
liği tahsili için gönderildi. .Roma Sefiri Hak
kı Paşa vasıtasiyle «Toskana» elektrik fab
rikalarına yerleştirileceklerdi. Fakat İtalya'
.da amelenin yaptı-ği numumi bir grev hase
'bile buna imkan hasıl olamadı. Behzat iki 

. ' 
ay kadar Roma'da ve Napoli'de tiyatroları 
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gezdi, nihayet İstanbul'a döndü ve Bahriye 
Yüzbaşısı Atıf, Doktor Celal Tahsin, Şehab 
Rıza, Doktor İsmail ve Cevad Beyl,erin teş
kil etmiş oldukları «Mürebbii Hissiyat» ti
yatro kumpanyasına dahil oldu. Bu heyet; 
ıcOsman Gaziıı, «31_ Martıı, «Akif Beyıı, 
«Zavallı Çocuk», «Orhan Gaziıı, «Osmanlıla
rın İstikla.J.iı- gibi eserleri temsil etti. Fakat 
31 Mart hadises.i memleketin şirazesini boz
muş olduğu · için, tiyatro rağbet görem..iyor 
ve tabiatiyle teşekkül eden heyetler dağılı
yordu. İşte bu meyanda Mürebbii Hissiyat 
ta kapılarını kapamak ıztırarında kaldı. Bir 
müddet sonra «Darüttemsili Osmani» ismi 
altında yeni bir teşekkül oldu. Bu grup, şim
diki belediye- hesap müdürü Kemal Beyin 
maddi muavenetile Sedayi Millet Başmu
harriri Fazıi Reşid ve .aktör Hüseyin Kamil 
Beylerin yazmış oldukları «Ramses» eserini 
temsil etti. Bu eserin temsili; dekor, kostüm, 
mizansen itibarile har.ikulade bir hadise ol
du._ O zamana kadar sahnelerimizde böyle 
şeylere layıkile ehemmiyet verilmemişti. 

Behzad, bu eserde «Kahin» rolünü oynamış
tır. Hem garibi şu ki, tetabüü izafetle dolu 
ola.n v,e beher cümlesi 20-30 satırdan ibaret 
bu çetin lisanlı rolü hala unutamamıştır. 
Bahsi geçince hemen okumağa başlar «Ram
sesı, in topu topu üç defa temsilinden sonra 
heyet dağıldı Çünkü büyük bir para ziya
nına uğramıştı. 

« 1908 in başından 1909 un sonuna kadar 
geçen iki sene, tiyatroya yeni başlamış Beh
zad için heyetten heyete' göç seneleridir. Da

. ha Darüttemsil kapanırken cıMürebbi Hissi
yat» m mü,essislerj «Şark Dram Kumpa•nya
sı ,, diye yeni bir teşekkül yapmışlar ve aki
binde de meşhur aktör Burhaneddin'le tsşri
ki mesai etmişlerdi. Behzad ta bu kumpan
yaya dahil oldu. Bütün bir yaz mevsimini 
bellibaşlı sayfiye yerlerinde temsil vererek 
geçiren «Şark Dram Kumpanyası» iki ağus
tosta Erenköyünde «Şarlok Holmes» piyesi
ni oynıyacaktı. Behzad, « Ertuğrul Muhsin» 
isminde çok mahcup, sarışın, uzun boylu bir 
g~nce; kendisine ait «Bopıı rolünü verer~k 

·o günkü matinede oynattı. Şu halde Ertuğ
rul Muhsin, Behzadtan bir sene sonra sah
neye adım ı:ıtmış oluyor ... 

1910 da patla.yan İtalyan Harbi üzerine 
pu kumpanya da dağıldı. Ortalık sükun bu-

lacağı sıralarda işsizlikten ve parasızlıktan 
bunalmış yedi arkadaş, başlarında merhum 
Komik Ali Rıza Efendi olduğu halde «ümit 
dünyası bu! ıı diyer,ek Karadenize. açıldılar. 

« Vapurun bir köşesinde endişe ile sin
miş Behbad ve Otello Kamil Rıza gittikçe 
kabaran denize bakıyorlardı. Birazdan yan
larına kantocu Anber Haİ:ıım geİdi. ;Bu hika
yenin alt kısmını Behzad'ın kendi ağzından 
dinlemek lazımdır. 

«Anber Hanım, vapur mu sallanıyo.r, yok
sa bana mı öyle geliyor, dedi. Güvertede yal
nız başına oturan sıska bir adam: «hayır! 
vapur sallanmıyor, sana öyle geliyor a•nam! 11 

diye cevap ·verdi. Otello Kamil, bu hususlar
da fazla titiz ve kavgacı ruhludur.· Bunu bil
diğim için büyük bir mesele çıkmasın diye 
lafa karışan sıska adamla hafif tertip bir 
ağız kavgasına başladım.. Halbuki iş aksine 
oldu. Mesele büyüdü. Herif ambara iğilerek 
aşağıya seslendi; « Ulan dinime küfür etti
ler.. gelin yukan!». · Bunun üzerine ambar
dan y:.rmi kadar kürd fırladı. Hemen içlerin
den biri fetvayı verdi: «boğup· denize ata
lım!» dedi ve burnuma olanca kuvvetile bir 
yumruk ind:rdi Yere yıkıldım.. Elime bir 
demir halka geçti, sarıldım... Fakat kendimi 
kaybetmiştim. Rüyada imişim gibi tabanca, 
düdük sesleri arasında karanlık bir boşluğa 
kaydım. Neden sonra gözümü açtığım zaman, 
kendimi vapurun salonunda, bir masa üs
tünde buldum, etrafımda kaptanlar, yolcu
lar ve saire ... üstüm başım sırsıklam... boğa
zımda bürülü kocaman, kırmızı bir kürd 
mendili... Meğer beni herifler boğmuşlar ... 
denizıe atacakları sırada Kamil tabancasını 
çekip ateş etmiş, tayfalar yetişmiş, beni kur
ta:rinış ... Giresun'a hasta hasta çıktım ... Oy
nıyacağımız tiyatronun karşısında İstelyani 
isminde bir rumun pansiyonuna yerleştik. 
İstelyani bize, iki ay evvel Giresuna gelen 
bir tiyotro kumpanyasının uğradığı hazin 
akibeti anlattı: «aktrisleri Giresun'un arka
sındaki adaya kaçırmışla•r, hala da orada 
imiş ... Perişan olan kumpanyanın diğer efra
dı da güç bela canlarını kurtarıp kaçmışlar. ıı 
Bu vak'a bizi altüst etti. Hemen ihtiyat ted
birleri aldık. Kadınlara, hariçten hiç kimse 
ile temas etmemelerini sıkı sıkı tenbih ettik. 
Her ne bahasına olursa olsun Giresun'da ka
dınlarımızı 1- imseye · kaptırmam.ağa: · karar 
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verdik. El ilanlarına ccsahneye para atılma
ı;nasını, kanto istenmemesini» yazdık. Müş

teriler bu.na kızdı ve buna rağm:en sahneye 
para attılar. Biz üç altın kadar tutan bu pa
rayı toplayıp halkın gözü önünde Donanma 
Cemiyetine verilmek üzer.e tiyatro sahibine 
teslim· ettik. Bunun üzerine bir daha sahne
Ye para atmadılar. Dördüncü temsili vere
ceğimiz günü perdeci Niko, yüzü sapsarı,. 

telaşla geldi: ıcK,umpanyamızda kantoculuk 
yapan Araksi ismindeki kızın bu akşam çı

karılacak bir kavga esnasında kaçırılacağını, 

sahnede çalışan Hıristonun da bu işe ile~ 
olduğunu» söyledi. Bunun üzerine bize. taal
luk eden bu işi kendi kendimize. halle karar 
verdik. Oyun zamanına kadar sessiz sadasız 
tertibatta bulunduk. Akşam dışarısı bir met
re boyunda karla:örtülü olduğu halde tiyat-

ro· hıncahınç doldu. Kantolar sükunetle geç
ti, dram başladı. Ön locaların birinde on beş 
seneye mahkum olduğu halde bir türlü tev
kif edilemeyen azılı bir şerir eşraftan birile 
yan gelip kurulmuştu. Oyun esnasında sah
neye bakarak küfürler savurm:ağa, hakaret
let etmeğe başlayınca Kamil dayanamadı, 

sahneden ona mukabele etti, arkasınand da 
perdeyi kapattı. Çok geçmedi, sahnenin ka
pısı vuruldu. Artık arbede .başlamıştL İçeri
ye elinde tabancası,· çizmeli bir herif girdi: 
ccKamil nerde?» diye haykırdı. 

cc Kamil, hemen herifin önüne çıktı. Fakat 
tabancasını koynundan çıkaracak vakit bu
lamadığı için işi tatlıya bağlar gibi yaptı. 

Herifi piyazladı, elindeki tabancayı bıraktır
dı,- arkasından kendi tabancasını çekip heri
fe ateş etti. Herif yere yıkılınca ortalık adam
akıllı karıştı. Bu kargaşalığı sahnenin üst 
tarafından takip eden Araksi, heyecan ve 
korkudan bayıldı, ayağı kaydı, tepesi stü 
sahnenin altına düştü, kafası patladı ve dili 
tutuldu, Ali Rıza: Efendi avucundan yara
landı ve perdecinin iki parmağı uçtu. J3u 
müthiş ve k:mlı hadise üzerine oturduğumuz 
pansiyona iltica ettik. Araksi iki gün sonra 
feci bir şekilde öldü. Si:}zün kısası bu Gire
sun' da öyle sefil olduk, öyle aç kaldık ki, 
deniz azdıkça azdı, . kış bastırdıkça bastırdı, 

ne vapur geldi, ne de kimse bize elini uzattı. 
Kamille tiyatroda bulduğumuz bir izmariti 
kim daha evvel kapacak diye az kalsın bir
birimizin parmaklarını kırıyorduk.. Hülasa 

ilk gelen vapura kapağı attım, koyunlar ara
sına katılarak İstanbul'a dönebildim. Bu 
vak'adan iki sene sonra haber aldım ki, mer
hum belediye reisi İmam Hasan Beyin riya
setinde müm:vver Giresunlu gençler bir ti
yatro heyeti yapmışlar ve Raşid Rıza'yı da 
rejisör olarak getirtmişler... İşte ilk tiyatro 
turnemi böyle yaptım ... ıı 

cıDöndüğü zaman Abdi Efendiyle müş
terek bir kumpanyada ~ehzad Galip'le ta
nıştı. Bu ufacık tefecik genç, tiyatroya fazla 
müptela idi. 1910 senesinin ramazanında 

banker Küpeliyan, şimdiki Fransız tiyatro
sunda, bütün Binemeciyan ailesinin, rahmet
li Muvahhid. meşhur Vahram Papazyan, Er
tuğrul Muhsin, İ. Galip ve sairenin iştira
kile biıyük oir kumpanya teşkil etmişti. Beh
zad'ın da dahil olduğu bu büyük temsil he
yeti Simon, Zehranm kalbi, Kösem Sulta~ 
gibi eserleri sahneye koymuştur. İşte bu 
parlak ramazanı müteakip Behzad yine · ye
niden teşekkül etmiş olan Şark Dram Kum
panyasına g.irdi. 

«Merhum Fehim Efendinin de bulundu
ğu bu koca trup Ferah tiyatrosunda Dikta
tör eserini oynadı, iki ay sonra dağıldı. 1912 
Ye kadar olan müddet zad:ında Behzad, hep 
ufak teşekküllerde çalıştı. Ertuğrul Muhsin
le yaptıkları minicik bir heyette çıkardıkları 
her yeni eser için dekor yaparlardı. Birçok 
temsillerini Osmanbey'de verirlerdi. Bir gün 
Behzad'ın Kıztaşındaki evinde hazırlanan 
dekoru nakledecek paraları yoktu. Behzad 
şafak sökerken deoru sırtladı, Cibali'ye in
dirdi, oradan bir ayıkla Sütlüceye geçti. Fa
kat yolu şaşırdı, Darülacezenin üstünden ge
çerek Osmanbey'e gelebildi, tabii dekor sır
tında .. kan ter içinde, dekoru kurup hemen 
akibinde yaya olarak bütüiı apartı,m.anlan 
gezdi, el ilanı dağıttı. Buna rağmen akşam 
lıasılat yapamadılar, Behzad gece yarısından 
sonra aç biilaç yine yaya olarak evine dön
dü. Lakin o bu gibi dönüşlere artık alışmış, 
kanıksamıştı. 

cc 1912 de Balkan Harbi ilan edildi. Şeh
zadebaşında Osmaniye kıraathanesinde top
lanmış olan birkaç genç arkadaş, ahvale 
endişe ile bakıyor, ve dertleşiyordu. Son 
Posta gazetesinin sahibi Uşakizade Ekrem 
ve şimdi avukat olan Hilmi Beylerle başbaşa 
vermiş olan Behzad bir ara bahsi erkeklik 
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ve cesaret gibi zorlu ve alaylı bir maceraya 
soktu, Hilmi'yi kızdırdı. Nihayet bu hızla 
ikisi de gidip gönüllü asker yazıldılar. Kas
tamonulu Mehmed onbaşının emrine verildi
ler. Mehmed onbaşı, Behzad'a nişan almak, 
silah atmak gibi tarifleri pek basmakalıp bir 
lisanla öğretmek istedi. Çünkü kendisine öy
le öğretmişlerdi. Hele şu tarifi pek güzel; 
ıcgabzayı şöyle gavrarsın, nefesini kesersin .. 
gözünle gezden arpacıktan hedef noktasına 
nişan alırsın, elinde incik gan galınayıncıya 
gadar gabzayı sıkarsın, istinada götürürsün, 
ateş edersin, anladın mı? ıı. Behzad yekten 
anladım diye*k anlatmağa başladı. Fakat 
Behzad tarifi b~tirir bitirmez onbaşı kızdı ve 
ıc inciği unttun eşek!! ıı diye haykırdı. 

« Behzad askeri talim ve terbiyesini ik
mal ettikten sonra Bulgarlarla harbetti. Ni
hayet ayakları şişti. Hilmiye de perişan bir 
halde Tatarhcada rastladı. Yola düşen iki ar
kadaş, buldukları iki mısır koçaniyle açlık
larını gidermeğe çalışarak çamur içinde an
cak kırk sekiz saatte Çorlu~ya gelebildiler. 
Trenlerde müthiş bir izdiham vardı. Bu iki 
arkadaş bir furgonun damına y,erleşerek beş 
gün, beş geceden sonra İstanbul'a döndüler .. 
Fakat Behzad. ağır hastalanmıştı. Bir'buçuk 
ay kadar yatakta kaldı. İyi olunca yine as
kere çağırılctı Nihayet sakallı bir halde İs

tanbul'a döndü. Döner dönmez doğruca Çar
şıkapıda «Türkiye» kıraathanesinde prova 

yapan arkadaşlarina gitmek üzere yola çık
tı; Beyazıtı geçerken gözü önünde Mahmut 
Şevket Paşayı vurdular. Hemen kahvey,e ko
şarak vak'ayı arkadaşlarına haber verdi, er
tesi günü 'Kemal Emin, Ertuğrul Muhsin, İs
mail Galip, Atıf, Niyazi ve Sara Mannikten 
müteşekkil bir heyetle Bursa'ya gitti. Fakat 
maalesef Bursa'da ·iş yapamadılar, her yere 
baş 'wrdular; ccmektupçu» dan yardım dile
diler, elinde bir fransızca piyes olduğu hal
de onları koğdu, tahkir etti. ~emal Em.in'in 
tabancasını satıp evvela Ertuğrul Muhsin'i 
İstanbul'a gönderdiler; arkasından bütün 
kumpanya efradı birbirine haber vermeden 
teker teker savuşmağa başladı. 

cc Şark Dram Kumpanyası üstat Fehim 
Efendi ve Raşid Rıza ile birleşti, tekrar ay
rıldı, tekrar birleşti. Muhsin _İstanbul'a dön
dü, Behzzad'la teşriki mesai edip. beraberce 
çalıştılar. 

ul914 te İstanbul'da mühim bir teşekkül 
oluyordu. Paris'ten Cemil Paşa'nın getirttiği 
büyük aktör ve· rejisör Antuvan, Darülbeda
yii yani şehrin tiyatrosunu kurmrağa me· 
mur edilmişti. Açılan müsabaka imtihanına 
165 kişi iştirak etmişti. O gün imtihanda 
bulunmuş Şair Halit Fahri Beyin mecmua
mıza Jübile münasebetiyle gönderdiği mek
tubun baş tarafını, Behzad'ın imithan günü
nü pek güzel anlattığı için aynen alıyoruz: 

uBen Bchzad'ı ilk defa 1914 ağustos ve
ya eylulünde görmüştüm. O gün, Şehzade
başındaki Letafet apartımanı üstünde mektep 
olarak yeni açılan Darülbedayie alınacak ta
lebelerin müsabakası icra ediliyordu. Jüri
nin başında mektebi tesise . çağnlmış olan 
Antuva-n vardı ve kadın erkek iki yüze ya
kın talebe, küçük bir sahne arkasındaki dar 
koridorda birbirinin omuzuna yrğılmış, sah
neye çıkmak sırasını bekliyordu. O esnada 
Molyer'e aşık bir dostum, Celal Bey - şimdi 

doktordur - ba~a, elinde Ahmet Vefik Paşa~ 
dan bir Moiyer adaptesi tutan, kisa boylu, 
sessiz bir arkadaşını tanıttı: 

- Tanır mısınız? dedi, Behzad Bey ... 
Kendisi amatör artistlerimizdendir .. bilhassa 
benim gibi Molyer'e düşkünlerden .. hiç oy
narken görmediniz mi? .. 

«Hatırlamıyordum. Yüzüme iki derin,· 
manalı nazar çevrildi, munis bir yüzde her 
lahza değişen ince işm.izazlar belirdi. Konu
şurken hareketleri canlandı, sesi komik bir 
tonla derinleşti. ve ben bir an evvelki sessiz
liğini bırakıp şimdi cıva gibi kaynayan bu 
genç istidadı dinıerx.en onda diğer rakiple 
rini bastıran bir hususiyet sezer gibi oldum.» 
Behzad ,Molyer'in Zor nikahındaki -i vazı oy
namıştın. 

uBu büyük imtihanda, Behzad, Ertuğ
rul Muhsin, Kamil Rıza, Sara Mannik kazan
mış ve dokuzar altın maaşla Darülbedayie 
alıkonmuştu. L~kin henüz daha işe başla
mamışken Harbı Umumi patladı... Behzad, 
çağrılmasını beklemeden askere koştu. Edir
ne'den Saroz körfezine 4ldirilerek Çanakkale 
harp meydanına götürüldü. 

ıc8 Nisan 1915 hücumunda kolundan ya
ralnadı. Bir bomba parçası pazısını uçurdu. 
Yarası iyi olmadan yine harbe girdi. Yedi 
ay yedi gün 1Ç·anakkale'de bulundu. Bilahare 
beşinci fırka 14 ncü alay 3 üncü taburu ile 
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Bitlis' e kadar gitti. O havalide uzun müddet 
kaldı. İstanbul'a döndüğü zaman, Darülbe
dayi Beyoğ!unda Hamalbaşı caddesinde bir 
koca konakta reJısor Reşad Rıdvan Bey 
merhumun idaresinde yeniden teşekkül et
mişti. Behzad, sırtında henüz asker esvabı 

olduğu haldo Halid Ziya Beyin «Füruzan» 
piyesinde rol aldı. Nihayet Nureddin Şefkati 
Bey için hazırlanmış olan «Kayseri Gülleri» 
indeki «Bodos Ağa» rolü ·bin müşkülatla

Behzad'a ver-ildi. Ve bu koca rol, Behzad'ın 

hakiki san'at hüviyetini meydana çıkararak 
iştiharına vesile oldu. Piyesin nak~lleri Mü
nir Nigar ve Hüseyin Suad :J3eyler bir _cemile 
olmak üzere Kayseri Gülleri'nin bütün hu
kukunu Behzad'a terketmek hltfunda 'bulun
dular. Mükemmel bir kompozisyon aktörü, 
fevkalade b.:r komediyen olduğunu ispat 
eden Behza<l'a artık Darülbedayi heyeti ede
hiyesi rol vHmeğe başlamıştı. Lakin 1920 
d·e Raşid Rıza ile İbnürrefik Ahmet Nuri Bey 
arasında vuku bulan . münakaşa yüzünden en 
değerli san'atkarlar, Darülbedayiden ayrıla
rak «Hizmeti Umumiye !icentasııı sahibi İs
mail Faik Beyin kurmuş olduğu «Yeni Sah
ne» ye dahil oldular. 

«Behzad, Yeni Sahned~ «Amca Bey» .. 
piyesinde ırAmca Bey» rolünü ibda etmiştir. 
Birkaç ay sonra Ertuğrul Muhsin'in Alman
ya'dan avdeti üzerine ve ramazan münasebe
tiyle ayrılan san'atkarlar tekrar Darülbeda
yie avdet ettiler, yalnız Raşid Rıza müstes
na... o, dönmedi. Ramazandan sonra başta 

Ertuğrul Muhsin olmak üzere yeniden bir 
ayrılma oldu. 

ıcSa-vni Rıza Beyin riyaseti altında «Türk 
Tiyatrosuıı teşkil .edildi. Fakat Muhsin yine 
Almanya'ya dönmüştü .. Raşid Rıza'İıın ilfr 
bakiyle Türk Tiyatrosu bir müddet Ferah 
Tiyatrosund2, bir müddet de Milli Sinemada 
çalıştı. Behzad, Türk Tiyatrosunda rılVIolyer» 
in ırMuhayyel Hastan sını oyna:µııştır. Rama
zan gelince Türk Tiyatrosu, yine· Darülbe
dayile birleşti. Ramazan ertesi İstiklal_ Har
b.l zaferi müııa-sebetile ve Muvahhid nierhu-

. mun teşebbüsiyle İzmir'e gidildi... Gidenler: 
birkaç ay İzmir havalisini gezdiler. İşte · bu 
ara Ermeni kadınları sahnemi~den çekilme~· 
ğe başlamıştı. Boş kalan yerlerini doldurma!{ 
lazımdı. Bedia Hanımı İzmir'de sahneye . çı
kardılar. İstanbul'a dönünce Ertuğrul Muh• 

sin, Raş~d Rıza ile birlikte Fransiz Tiyatro
sunda Otelloyu temsil etti. Ve Münire Ha
nımla Bedia Hanım o gece resmen sahneye 
adım atmış oldular. Darülbedayi; Meclisi 
Belediyede Ziya Mollanın ır Eliza Hanım git
ti, heyet dağıldı. Binaenaleyh · tahsisatı ke
selim! n diye kopardığı feryatlar üzerine pa
rasız, pulsuz kalmıştı. İstanbul'da, kalmış 
olan san'atkarlar bir araya geldiler, rahmetli 
mildir Psalti Efendinin nezareti altında Fe
rah Tiyatrosunda temsillere başladılar. Beh
zad, bu mevsimde ırNurbaba köşkünde» ki 
« Bekir Efendin rolünü çok güzel oynamıştı. 
Muhsin'in İsveç'ten, Galib'in Paris'ten, avde
ti üzerine mükemmel bir Ramazan mevsimi 
g_eçirildi ve arkasından ,evvela Samsun'a, 
sonra da Trabzon'a gidildi. Muhsin'in avde
tinden sonra Behzad, «Cehennem» deki 
rcİmam» rolünü oynamıştır. 1925 senesi Ka
radeniz turnesinden dönünce yine bir ikilik 
oldu. 

rrErtuğrul Mu.hsin'in riyesetinde ve «Da
rülbeday.i san'atkarları» ismi altında Ferah 
Tiyatrosunda mükemmel bir surette temsil
lere başlandı. İşte bu hakiki san'at mevsi
minde Behzad, en güzel rolleri oynamış, en 
güzel tipleri yaratmıştır. «Yorgaki Dandini» 
yi, «Azaryaı, yı, ve rıl + 1 = 1» deki bir
birine aynen benzeyen, fakat . karakter iti
bariyle taban tabana zıt iki rolü harikulade 
oynamıştır. Ferahdaki bu güzel teşekkül de_ 
Karadeniz tı.:.rnesini müteakip ve Ertuğrul 
Muhsin'in Rusya'ya gitmesile bozuldu. Ra
şid Rıza ile teşriki mesai edildi. Yeniden ta
m:r edilen Tepebaşı Kışlık Tiyatrosunda: 
temsillere başlandı. Aiti aylık bir sezondan 
sonra yine işler bozuldu. Bu s-e-fer Behzad 
uOdeonn tiyatrosunda şehremanetinin neza-

.reti ve himayesi altında toplanan ve temsil
lere başlayan Darülbedayie girmiyerek Şadi 
ile Raşidin Tepebaşı tiyatrosunda açtıkları 

«Milli Sahne>> de çalışmağı tercih etti. Bir 
müddet sonra, yani 1928 de «Mürain d,eki 
ırRahmetullah Abid efendin rolünü oyni.ya
rak yine Darülbedayie dahil oldu .. Bundan 
sonrası Darülbedayide ve onun yerini alan 
Şehir Tiyatrosunda devamlı olarak çalışdı. 

Behzad, şu muhakkak ki, özlü san'at 
meyvalarını Darülbedayi sahnesinde vermiş
t!r. Daha doğrusu Darülbedayi teşekkül et
tikten sonra ... Hayatının bu yeni devrinin de 
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yine tam yirmi beş yıllık bir san'at ömrü
nün tarihçesi olmasını temenni ederim». (M. 
Kemal, Behzad Budak adına Broşür). 

Bu güzel hal tercemesini kaleme alan 
M. Kemal'in asil temennisi tahakkuk etmiş, 
M. Behzad Haki Butak, şan ve şeref içinde -
1958 de ellinci san'at yılını da idrak etmişdir. 

Muhsin Ertuğrul: «Büyük aktörlerin sa
rayları, tahtları yokdur; .ama yirminci asrın 
halk üniversitesi sayılan bugünkü tiyatrosun
da, ölünceye kadar ders verecekleri kürsü
leri vardır. Bahzad'a sahnede elli yıl azdır. 
Yetmiş beşinci yılını -- kutlamak Türk mille
tine nasib olur inşallah» diyor. İnşallah. 

BUZ, İSTANBUL BOĞAZININ VE İS
TANBUL LİMANININ BUZ KİTLELERİ 
İLE KAPLANIP ÖRTÜLMESİ ~ Çok şid
detli kışlarda Kandeniz'in şimal sularına dö
külen büyük ırmaklar, bunların arasında da 
bilhassa Tuna Irmağı donduğu zaman, eğer 
bu don, oralardan geçen bir sıcak dalgası ile 
vakitsiz çözülür, kopuşur ve erimeden ır
maklar tarafından gaayet büyük kitleler ha
linde Katadeniz'e · atılırsa, kuvvetli şimal 
rüz;garları ve akıntı ile, deniz yüzünde mu
azzam bir _buz ırmağı halinde evvela İstan
bul Boğazın:iı ağzını millerce genişliğinde 
_ istila eder, ve sonra Boğ.azdan içeri girmeye 
başlar, bütün Boğaz ve koy ve körfezlerini 
doldurur ve sahillere yığılır, Limana kadar 
iner, limanı da tamamen kaplar, ve sonra 
sonra gelenler de bembeyaz _ bir geniş şerid 
halinde Marmara'ya akmaya başlar, ve ar
tık -Ma•rmarada erir. 

Bu buzlar Boğazda ve limanda seyrü se~ 
feri günlerce aksatırlar, büyük gemiler Ka
raden!ze çıkamaz, Karadenizden Boğaza gi
remez, hele küçük motorlu tekneler iç1n cid
di büyük tehlike teşkil ederler, yolda yaka
lanmış olan gemiler sığındıkları boğaz ağzı 

ve boğaz .içi koy ve körfezlerinde buzlarla 
sarılıp, kalırlar; günlük şehir hayatında da 
liman va-purları seferleri geniş ölçüde aksar, 
ve bilhassa gece seferleri kaldırılır. 

Bu ansiklopedinin müellifi, bu tabiat ih
tişam~nı yarım asrı aşmış ömrü boyunca iki 
d-efa görmüşdür, birincisinde (1928) henüz 
bir üniversite talebesi idi, ikincisi de 1954 
yılı şubat ayındadır. Öyle zannediyoruz ki, 

, tarih kaynaklarımıza geçmiş olan Boğaziçi
nin donması vak'ası da böyle bir buz istila
sından başka bir ·şey · değildi; o yılın şiddetli 
kışının tesiri altında gaflete düşen vak'anü
vis~ kalemi ile bir buz akını, Boğazın don
ması şekline çevrilmişdir. 

24/ 25 şubat çarşamba/perşembe gecesi, 
gece yarısından sonra başlayan 1954 buz is
tilası üzerine aşağıdaki notları Cumhuriyet 
Gazetesinden alıyoruz; öyle ki, İı:ıtanbul'un · 
bu büyük · ve en ciddi gazetesi birinci ~ayfa .. 
sının üst kısmını tamamen bu hadiseye has
retmi şve boydan boya sekiz sütün üzerine 
büyük puntalarla: rıKaradenizden gelen buz
lar, limanı kaplıyor» başlığını koymuşdur; 

25-27 şubat · arasında bu gazetenin bu hadise 
üzerine okuyucularına verdiği . haber şun
lardır: 

ıc25 şubat perşembe....:.. Dün gece yarısı 

Botaz aizında bıtt lstlllsı 
( Cumhuriyet Gazetesinden) 
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Boğazda ve. limanda vapur seferleri tatil 
edildi. Buz kütleleri saat 22 de İstinye ko
yuna doldu. Bunların bugün limanı tamamen 
istila etmeleri ve seyrü seferi durdurmaları 
bekleniyor. 

ıı Karakış dün de bütün şiddeti ile de
vam etmiş, ısı derecesi bir aralık - 6 ya ka
dar düşmüşdür; azami sıcaklık ise + 3 ola
rak kaydedilmişdir. 

ıı Denizde ise durum, Kara denizden .akın 
eden buz kütlelerinin Boğaza girmeleri üze
rine tehlikeli bir hal almıştır. Karadenizde 
buz tabakaları arasında kalan ve imdad iste
yen 3 Türk motörü:rıü kurtarmak üzere evvel
ki gece geç vakit hareket eden Alemdar ve 
İmroz tahlisiye gemileriyle telsizle irtibat 
temini mümkün olmuştur. Alınan malfunata· 
göre, bu motörlere İğneada açıklarında rast
lanmıştır, F~kat bunların hüviyetleri tesbit 
edilememiş, yalnız birinin ahşap, diğerinin 
saç olduğu anlaşılmıştır. Üzerinde ve etra
fında hiçbir hayat izine tesadüf ,edilmiyen bu 
üç teknenin evvelki gün kaybolduklarını bil
dirdiğimiz Çavuşoğfü, Şen Şile ve İhsanıhü
da motörleri olmaları kuvvetle · tahmin edil
mektedir. Bu üç motörün cem'an 10 müret
tebatı bulunmakta idi. 

,, Buzlar dolayısiyle bu teknelere yaklaş
mak mümkün olmamıştır. İçinde muhabiri- · 
miz Cenab Ozankanın bulunduğu İmroz . tah
llsiye gemisi dolaşmakta ve kazazede tekne
lere ulaşmak için mümkün olan gayreti sar
fetmektedir. Alemdar tahlisiye gemisi de 
faydalı olamıyacağı mülahazasiyle, dµn saat 
12 de geri dönmeğe karat· 
vermiştir. Alemdar Boğaz, 
içinde Büyükliman açıkla
rında bir aralık · Tuna'dan 
gelen ve dün sabah Boğaz
dan içeri giren buz parça
larının arasında kalmış ve 
uzun mücadelelerden son
ra selamete kavuşmuştur. 

Alemdar ancak dün saat 21 
sularında limana vasıl ola
bilmiş , ve Büyükdere. önle
rinde demirlemiştir. 

u 

den müteşekkil muazzam bir kafile Boğazdan 
içeri girmiş, akıntının tesiriyie saatte 5 deniı 
mili süratle limanımıza doğru ilerlemektedir. 
Yetkililer buz kitlelerinin sabahın erken saat
lerinde limanımızda olacağını, her tarafı is
tila ederek deniz seyrüseferini akamete uğra
tacağı mütalaasında bulunmaktadırlar. Bu mü
nasebetle şu nokta hatırlatılmaktadır: Lima
nımızın bu şekilde, Tuna'dan gelen buzlarla 
istila edilmesi, bundan önce 1928 senesinde 
de vukua gelmişti. 

u Dün gece geç vakit aldığımız maluma
ta göre, birbci buz kafilesi saat tam 21.25 
te Tarabya hizasına gelmiş ve koyu kısa bir 
zamanda kaplamıştır. Fakat bu buzlar, seyir 
halinde bulunan teknelere zarar vermiyecek 
kadar küçüktür ve 400 metr-eli bir saha üze
rinde yayılmışlardır. 

<ı Saat 19.30 sıralarında ikinci ve çok 
daha muazz~m blr kafilenin Boğaza girdiği 
ve sa-ıt 20.45 te çelik ağların üzerinden geç
meğe başladığı İstanbul Boğazı Müstahkem 
Mevki Kumandanlığından bildirilmiştir. Bu 
kafile muhtelif boyda buz kütlelerinden mü
teşekk_ildir. Büyük kütlelerin ç~lik 'aglarda 
hasar yapmış olduklarından endişe edilmek
tedir. 

ıı Buz kafilelerinin yarattığı tehlike üze
rine Şehir Hatları vapurları saat 22 d~ Boğaz 
ve saat 24 te diğer bütün seferlerini tatil et
mişlerdir. 

u 26 Şubat cuma - Tuna . nehrinden 'ko
pup gelen Karadeni_z boğazından içeriye gir
diğini bildirdiğimiz büyük buz. parçaları, sa-
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«Sal!hiyetli liman ma
kamlarına göre cesametleri 
etrafında kat'ı malftmat ve
rilemiyen buz kütlelerin-

«Haydi!. dolmuşa bir .. vapurdan evvel gidiyor!.» 
(Cumhuriyet Gazetesinde Ali Vlvi'nln karikatürü) 
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atte bir ila iki deniz mili süratle seyrede_rek · 
bütün Boğazı istila etmiştir. Bu yüzden de
niz seyrüseferlerinde ilk aksama Boğaziçi se
ferlerini yapan vapurlarda olmqş, evvelkı 
gece Anadolu ve Rumeli Kavağı iskelelerine 
yanaşamıyan Şehir Hatları vapurları, dün 
sabah ancak Y enimahalleden Y.eniköye kadar 
olan iskelelerden kalkabilmişlerdir. Beykoz 
ve Paşabahçeden de iki vapur kalktıktan 

sonra Boğaz seferlerine son verilmiştir. 

((İstanbul liman Başmüdürlüğünün limanı
mızda bulunan yerli ve yabancı bütün deniz 
personeline yaptığı tamim ve ihtara rağmen, 
evvelki gece yoluna devam eden Polonya ban
dır.alı ıcKarpatiıı, Macar bandıralı «Tissaıı ve 
Rus bandıralı «Kara» vapurl~rı ancak Rume
likavağına kadar normal. olarak seyrede bil
mişlerdir. Garibce burnunun bir mil açıkla
rında buzların istilasına uğrayarak büyük 
buz parçaları arasında mahsur kalmışlardır. 

cc Dün limammıza gelmesi beklenen ve Ka
radeniz seferini yapan «Trabzon» vapuru 
Boğaza kadar gelmiş, buz parçalarını görün
ce geriye dönerek Ereğli limanına demirle
miştir. cc Tarı» vapuru ise · buzlar arasında 
seyrederek güç halle evvelki akşam limanı
mıza gelmiştir. Trabzon· postasını yapacak o
lan ccTırhan» vapuru da bu yüzden kaldırı
lamamıştır. 

cc Boğazın iki sahilini istila ederek gelen 
büyük buz parçaları, liman seyrüseferini alt
üst ettiği gıbi, yerli ve yabancı gemilerin, 
Büyükdere, Pa:şabahçe, İstinye ve Bebek 
koylarında dein.irlemelerini i_ntac ettirmiştir. 
Bilhassa Büyükdere koyu, irili uf.aklı yüze 
yakın gemi ile dolmuştur. 

cc Boğaziçinin iki yakasında oturan halk, 
senelerden beri görmedikleri bu anormal ta
biat hadisesi karşısında 'hayretten kendilerini 
alamamışlardır. Boğaziçi sakinleri büyük bir 
merak ve lıeyecan içerisinde saatlerce buzla-
rın geçişini seyretmişlerdir. · . 

cc Boğaz vapur seferlerinin aksaması üze
rine Sarıyer - Taksim otobüs seferleri üç mis
line çıkarılmışdır. Ayrıca Üsküdar'dan · Bey
koz ve Anadolukavağına otobüs seferleri ih
das olunmuştur. 

«Sürmene limanına kayıdl1 kaptan Meh
med Yirmibeş idaresindeki ccÇavuşoğluıı mo
törü Karadenizde seyrederken havanın mu
halefeti yüzünden buz parçaları arasında · 

mahsur kalmıştır. Motör mürettebatı Meh
med Sarı, Hdid Özer, Nizameddin Seçkin ve 
Hüseyin Kocadeli kaptana, motörü terket
mesini söylemişlerse de, Mehmed kaptan, 
tayfaların ısrarlarına rağmen motörünü ter
ketmemiştir. Mürettebat buz parçaları üze
rinde yürüyerek Darboğaz mevkiinde sahi
le çıkarak ahlisiye kulübesine iltica etmişler
dir. 

Tahlisiye devriyeleri motöre gitmeğe ve 
kaptanı sahile çıkarmağa muvaffak olmuşlar
sa de, Mehmed Yirmibeş kaptan soğuktan 
donduğundan tahlisiye kulübesinde ölmüş

tür. 

«İbrahim kaptan idaresindeki ccŞen Şi
le» motörü üç kiş.ilik. mürettebatı ile civar
da dolaşan başka bir motörün iki kişilik mü
rettebatını· da yanlarına alarak sahile çıkmak 
istemişlerse de İğneada açıklarında demiri 
koparak buzlar arasında mahsur kalmışlar
dır. Motör, buzların seyrine kapılmış bir hal~ 
de büyük bir tehlike ile karşı karşıya bulun
maktadır. 

ccKarayel fırtınasının tesiri ile cıŞenşileıı 

motörünün Anadolu yakasında cc'İrv;a ıı açık
larında dalgalarla ve buz parçalaTı ile pençe~ 
leştiği haber verilmektedir. 

cı Motörüu akıbeti, kıyı em.niyeti ve can
kurtaran ekipleri tarafından alaka ile t!l-kib 
edilmektedir. Son dakikada ·aldığımız bir ha
bere göre mc.tör mürettebatı İrva sah_illerine 
çıkarak hayatlannı kurtarmışlardır. 

cc M. S. V. İstanbul tem.sil bürosundan 
verilen bir habere göre, · 15 tonluk Göle li
manına bağlı ccİhsanı Hüdaıı motörü müret
tebatından İbrahim ve Salih isimlerinde iki 
gemici buzların · üzerinde yürüyerek İğneada 
civarında karay:a çıkmışlardır. _ 

cc 30 ton.luk gene Göle limanına bağlı 
<cŞevsulaıı motörü mürettebatından Orhan, 
Bayram ve Abdullah da buzların . üzerinde 
yürüyerek Yom· burnuna çıkmışlardır. 
· « Semih Korman, Halid İnce ve Ahme4 
Sami isimlerinde üç çocuk, dün akşam · saat 
16 s.ularında Kandilli sahillerinde huzları 

seyrederlerken, bir buz parçasının üzerine 
çıkmışlardır. Kendilerini buz parçası · ile a
kıntıya kaptıran çocuklar . etraftan· görenler 
tarafından güçlükle kurtarıla bilmişlerdir:· 

cc Dün gece saat 22.30 sularında buzlar 
Üsküdar -önlerini tamamiyle istila etmiş bu-
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lunuyordu. Gece yarısına· doğru Tophane ve 
Kadıköy önlerini istila. eden buzlar Saray bur
nu istikametinde ilerlemişlerdir. 

«Alakalılar, şiddetli bir lodos ve poyraz 
fırtınası esmediği takdirde durumun büyük 
bir tehlike arzedeceğini, -fakat buna karşı el
den gelen bütün tedbirlerin alındığını ifade 
etmektedirler. · 

ttKadıköy ve Üsküdar vapurları seferle
rini dün gece yarısına kadar normal bir şe
kilde yapmışlardır. 

«Dün gece yarısı yaptığımız tahkikata 
nazaran, buz parçalarının sonuna henüz te
sadüf edilmemiştir. Bütün deniz personeli 
dün geceyi uykusuz bir· halde gemilerinin ve 
vazifelerinin başında geçirmiştir. 

«Buzlar, İ~tanbul limanını tamam.iyle is
tila ettiği takdirde Anadolu yakası ile bugün 
deniz irtibatının kesileceği ve deniz seyru
seferinin felce uğrayacağı bildirilmektedir. 

tt27 Şupı:.t cumartesi - Havanın açması

na rağmen İstanbul limanı dünkü günü de 
buz kütlelerinin tehdidi altında geçirmiştir. 
Şehir Hatları vapurları, Kadıköy - Köprü, 
Haydarpaşa - Köprü ar.asında seferlerine nor
mal b:r şekilde devam etmişlerdir. Üsküdar · 
Köprü arasındaki seferler bir müddet nor
mal olarak yapılmış ise de bilahare büyük 
buz parçaları Üsküdar sahillerini istila etti
ğinden vapurlar, Üsküdar iskelesine güç
lükle yanaşabilmiş ve gene güçlükle kalka
bilm işlerdir. 

«Üsküdar -Beşiktaş seferlerinde bir ak
sarpa olmamıştır. Kabatas iskelesine vapurlar 
akşam 17 ile 18 arası yanaşabilmişler, bila
hare sefer tatil edilmiştir. Anadolu yakasında 
dün akşam saat 17 ~ 19 arası Çubukluya ka
dar, keza aynı saatlerde Rumeli yakasında 

da Yeniköye kadar vapur işletilebilmiş, saat 
19 dan sonra bu seferler kaldırılmıştır. 

«Dün havanın birdenbire düzelmesi üze
rine durumu yakından tetkik için Üsküdar -
Beykoz sahilini takip ederek Ana:doluhava
ğında Yuros tepeye çıktık. Karadeniz Boğa
zının en hakim tepelerinden biri -0lan . bu 
mevkide gördüğümüz manzara şu idi: 

nRumelikavağı, Telli Tabya Kıla.vuz İs
tasyonu ile Anadolukavağı arasını birleşti

ren mayın mania dubalarının bulunduğu hi
zadan Karadeniz istikametine doğru tak:ri-

ben 20 millik geniş bir saha muazzam bir 
buz bölgesi haline gelmiştir. 

«Garibce burnu açıklarınraki yabancı 

bandıralı tcTissaıı, «Karpatiıı ve ccKaraıı va
purları hariç, Fil burnu ile Garibce burunla
rının 4 - 5 mil şimali garbi istikametinde 4 
gemi ve 2 motör buzlar arasında mahsur va
ziyettedir. 

uMayın mania dubalarının büyük buz 
parçalarını Boğazdan içeri bırakmaması, bu 
geniş buz sahasını meydana getirmiştir. İşte 
bu yüzden İstanbul limanı her an büyük bir 
tehlike ile karşı karşıya bulunmaktadır. An
cak dubalar arasından geçen buz parçaları, 
Beykoz koyunu tamamiyle kaplamış ve A
nadolu sahillerindeki körfezleri doldurmuş
tur. Vaniköyle Üsküdar arası, /ınadolu yaka
sına doğru kayan buz parçalarının istilası al
tındadır. 

it Boğaz dışında mahsur bulunan gemile
re, Poyraz köyden dün sabah ikişer üçer ki
şilik kafileleri buzların üze~nde {Yiirüyerek 
gitmişler, tekrar geri dönmüşlerdir. Köylü
lerden bir haber almak henüz mümkün ola
mamıştır. 

«Evvelki geceyarısı Beykozlu balıkçı

lar, kömür iskelesi civarında yarı donmuş bir 
halde ve 120 kilo ağırlığında tahmin edilen 
bir ayı balığ~ yavrusu bulmuşlardır. Buz par
çaları arasında sıkışan balık sahile çekilmiş, 
yarım saat kadar seyredildikten sonra deJJ.j
ze bırakılmıştır. 

u Yeniköy feneri şamandırası buz parça
larının tesiriyle koparak Kireçburnuna kadar 
sürüklenmiş tir. n 

(Cumhuriyet Gazetesi). 

BÜKE (Kenan) - Ünlü operet ve komedi 
· artisti; 1918 de istanbulda doğdu, Bakırköy 

elektrik müdi;rlüğünde bulunmuş Mehmet Ali 
Beyin .oğludur, annesinin adı. Behire Hanım
dır; orta tahsilini Vefa Lisesinde yaptı, sahne 
h::.yatına olan incizabı da mekteb temsillerin
de başladı, lisenin son sınıfında iken amatör 
olarak sahneye çıkdı, ilk olarak «Bir cesaret 
rekoru» piyesinde Memo rolünü oynadı. Lise
yi bitirince Bakırköy ve Eminönü Halkevleri 
tiyatro temsillerine. iştirak etti; büyük aktör 
Raşid Riza ile tanışdı ve 1946 - 1947 tiyatro 
mevsiminde bu sanatkarın kurduğu topluluğa 
katıldı; bir sene sonra, 1948 de Raşid Riza Ti
yatrosundan ayrılarak Ses Operetine girdi ve 
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burada geniş ölçüde alakayı çekdi. ve Türk 
sahnesinin yeni, genç kıymetlerinden .biri oldu. 
1953 de İstanbul Tiyatrosuna geçdi. 

Kenan Bükenin muvaffakiyet ile temsil 
ettiği başlıca roller: «Fasulya Kazanı» nda şair 
Abdi Düşünür, «Acemi Çaylaklar» da gazete
ci, <<Satılık Gelin» de zenne; «12 de Gel» de 
çocuk, <<Babahindi» de Baytar Galib, <<İmam 
yedi mi» de Kayserili. 

Sinema ile de 
meşgul oldu, 'yirmi
den fazla Türk fil. 
minde rol aldı: Vasfi 
Riza Zobu ve Münir 
Özkul ile oynadığı 
«Edi ile Büdü» fil
minde aşık rolü, Miı
nir Özkulla beraber 
oynadığı <<Miras Uğ
runa» filminde miras- ' 
yedi rolü, ilk kome• 
disi olan · «Üç Baba 
Torik» de Ali rolü Kenan Büke 
bunların başlıcaları- (Resim : s. Bozcalı) 

dır. 

Raşid Riza Tiyatrosu ve Ses Opereti ile 
çıkdığı turnelerde hemen bütün Türkiyeyi do
laşdı. 

Sanatkarın meslek dışında da hünerleri 
vardır, yağlı boya ve kara kalem resim yapar, 
usta bir dekoratördür, çalışdığı İstanbul Ti
yatrosunun dekorları onun elinden çıkmışdı:r; 
bir canbaz kadar da akrobasi oyunları bilir; 
İzmire gittiği zamanlar paraşüt kulesinden pa
raşütle atlamak en büyük zevkidir Deve deri
sinden de gaayetle güzel karagöz tasvirleri ya
par, ve pek güzel gergef işler. Evli ve iki çocuk 
babasıdır. 

Hakkı GÖKTÜRK 

BÜKEY (Ahmed) - Muhitinde Şişko Ah
med diye meşhurdur; güreşci Koç Ömer'in ba
bası, aslen Rizenin Derepazarından olub Birin
ci Cihan Harbiride Rus işgaali sıralarında mu
hacir olarak İstanbula gelmiş ve yer_leşmişdir; 
önceleri tayfa olarak gemilerde çalışmış, son
ra Cibalicie bir gemici meyMnesinde garsonluk 
etmiş ve bu sıradadır ki şişmanlığından ötürü 
Şişko lakabını almışdır; daha sonra da Küçük
mustafapaşada kahvecilik ile iştigal etmişdir. 

Rizeli Şişko Ahmed, İstanbulun düşman 

işgaali altında kaldığı kara' yıllarda gizli milli 
teşkilatda çalışan ve Anadoluya silah, cebhane 
ve adam kaçıran simalardan biridi~; şakacı, şa
k.t kaldırır, semtinde kendisini herkese sevdir
miş, en küçük şahsi menfaat gözetmeden her
kesin işine koşan, son derecede hayırhah idi. 
Ölümünden beş sene kadar evvel sol tarafım 
felç gelmiş, sol eli tutmaz, sol bacağını, ayağı
nı sürüyerek yürür, hatırını soranlara: «Hamd
olsun, demir gibiyim!..» derdi. 1953 de öldü. 
(B.: Ömer, Koç). 

Mehmed Şükrü SİLAN 

BÜKEY (Süleyman Süreyya) - Beyoğlun
da İstiklal Caddesinde, bu caddenin Tünel ta
rafı başlarında İstanbuluıi en büyük fotoğraf
hanelerinden Süreyya Fotoğrafhanesinin sahi
bi (B.: Foto Süreyya); 1896 senesinin 15 tem
muzunda İstanbulda doğdu, pederi hazinei has
sa memurlarından Mahmud Aziz Beydir. İlk ve 
orta tahsilini Galatasarayı Sultanisinde yap
dı; müsabaka imtihanı ile Mektebi Mülkiyeye 
(Siyasal Bilgiler Fakültesine) girdi, fakat Bi
rinci Cihan Harbinin başlaması ile yüksek tah
sili Mülkiyenin ikinci sınıfında yarı kaldı, İh
tiyat Zabit Mektebine çağırılarak as-kere alın
dı. Harp boyunca ordu hizmetinde kalarak 
evvela ilk sevkedildiği Çanakkalede bu müthiş 
müdafaanın başından nihayetine -kadar topçu 
ihtiyat zabiti olarak bilfiil harp etti. Çanakka
leden Filistin cephesine gönderildi. Sonra İz
mirde Köstem Adası denilen uzun adaya karşı 
bir gece seferinde gö
nüllü olarak bulun
muş, bu ada kısa bi~ 
müddet Türk istilası 

altında tutulmuş ve 
S. Süreyya Bükey o
rada ada kumandan 
vekili olmuştur. Son
ra İzmir müstahkem 
mevki yaverliğinde, 

İzmir askeri sansür 
memurluğunda, Kara
burunda, Mordoğan

da batarya kumandan 
•vekilliğinde, 1 İzmir s. Süreyya Bükey 
kolordusu (17. Ko-, (Resim : s. Bozcalı) 
lordu) nda istihbarat 
şubesi mildür muavinliğinde bulunmuş ve bıı 
son vazifesini 1918 mütareke senesine kadar 
ifa etmiştir. Mütareke imza edilince esir mü-
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badelesine memur edilmiş, terhis edilmişken 
tekrar ordu hizmetine alınmıştır . 

Kesin terhisinde istanbula gelmiş, Mülki
ye Mektebinde yarı bıraktığı yüksek tahsilini 
tamamlamış, aynı zamanda bir müddet de Hu
kuk Fakültesine devam etmiştir. 1919 - 1920 

. arasında İtalyaya giderek Milano Üniversitesi 
İktisat Fakültesinde ikmali tahsil etmiştir; 

fransızca, italyanca ve alm,mca bilir. 
Bu münevver adam fotoğrafçılığa tama

m~n bir san'at işi olarak başlamış, kısa bir za
man içinde İstanbulun en büyük . fotoğrafha
nelerinden birini kurmaya ve herkesin mak
bulü müessese olarak yaşatmaya muvaffak ol
muştur. Halen bulunduğu Beyoğlundaki ma
ğaza 1928 senesinde açılmış· ve S. S. Bükey 
1936 - 1939 arasında Atatürkün fotoğrafçılığı
nı yapmıştır. 

Birinci Cihan Harbinde bir asker olarak 
üç Türk ve üç Alman madalyası ile taltif edil
miştir. Bir fotoğrafçı olarak da iştirak ettiği 
müteaddit milli ve beynelmilel sergilerden 
saıfat madalyaları ve diplomaları almıştır. 

Türk ocağının kuruluşundan beri azasıdır. 

1958 de de Rektör Sıddık Sami Onar'dan evvel 
İstanbul Hemşehrileri Cemiyeti Başlcanlığını 

yapmıştır. 

Orta boylu, tıknazca, sarışın mavi gözlü 
gayet zeki, tatlı İstanbul ağzı ile konuşur. Çek
tiği resimlerin orijinal pelikül veya camlarını 
tasnif edilmiş bir arşiv halinde toplamış ise, 
ki biz bu münevver fotoğrafçıdan bu mühim 
işi yapmış· olmasını bekleriz, yakın tarihimi
zin en güzel ve çok kıymetli resim vesikaları
na sahiptir. Öylesine ki hak olan değeri öde
nerek devlet arşivine maledilmesi gerekir. 

Evlidir, biri erkek ikisi kız, üç evl.at sa
hibidir. 

BÜKEY (Mehmed Zeki) - Pek kıymetli 
_basın fotoğrafçılarımızdan; Foto Süreyya mü·
essesesi sahibi S. Süreyya Bükeyin küçük kar
deşi (B.: Bükey, Süleyman Süreyya); 1912 de 
İstanbulda doğdu; ilk tahsilini Büyükderede 
İtalyan mektebinde yapdı, sonra Nişantaşında 
High School'da okudu ve kardeşinin büyük 
atölyesinde de gereği gibi fotoğrafçılık öğren
di, bilhass.ı müessesenin · çeşidli işleri görgü
sünü genişietti; Van gibi uzak doğu vilayetleri 
dahil, hemen bütün yurdu dolaşdı, bilhassa 
peyzaj ve aktüalite resimleri üzerinde müstes-

na bir ihtisas kazandı; kardeşinin yanın.dan ay
rılmış, bir müddet sinema işleri ile uğrişmış, 
ve sonra Galatasa
rayında kendi adı
na bir fotoğrafha
ne açmışdır. Bır 

taraf dan da kıy

metli bir basın fo
toğraf cısı olarak 
İstanbul gazete ve 
magazinlerinde ça
lışmışdır. : Basın 

muhitinde kendi
sini çok sevdir-

-mişdir. 20 ocak 
1960 da bir beyin 
kanamas ı n d a n 
rahmeti rahmana Zeki Bükey 

kavuşmuş, biri er- (Resim : s. Bozcalı) 

kek biri kız iki 
evlad bırakmışdır. İtalyanca, fransızca, ingi
lizce bilirdi En son olarak Dünya ve Hergfü1 
gazetelerinin fotoğrafcısı idi. 

BÜKLÜM SOKAĞI - Halicde Sütlüce 
sokaklarından; 1934 Belediye Şehir Rehberi
nin 17 numaralı paftasında Kudüm Sokağı il~ 
Çakırbeyler Sokağı · arasında uzanır gösteril
mişdir, Abacı Halim Sokağı, · Kişmiri Sokağı, 
Kapukahyası Sokağı ve Sallabaş Sokağı ile ka
vuşakları vardır." Kudüm Sokağı tarafından 
gelindiğine göre bir araba geçecek genişlik
de dik ve bozuk bir toprak yol olup bir düzlü
ğe çıkdığı zaman da yamrı yumru bozukluğu
nu bitimine kadar muhafaza eder; fakat, yu
karda adı geçen rehberde gösterildiği veçhile 
Çakırbeyler Sokağına kadar ulaşamaz, son kıs
mı üstüne 1934 den bu yana gecekondular ya
pıimış ve bu sokağın ilerisini tıkamışdır. Bu 
sokağın üst kısmının bulunduğu yere «Çıksa

im Bayırı» denilir, Halice nezareti fevkalade 
olup karşıda İstanbulun muhteşem bir pano
raması uzanır. Gerisinde bir m11sevi maşatlığı 
bulunmaktadır. Büklüm Sokağı üzerindeki ev
lerin ekseriyeti, yeni güne yeni rızık ile ya
şayan dar gelirli aile meskenleridir; bir bak
kal dükkanı vardır, kapu numaraları 1- 47 ve 
2 - 46 dır. (Mayıs 1962). 

Hakkı GÖKTÜRK 

BÜKÜCÜLER HANI SOKAĞI - Üskii• 
darda Selimiye semti sokaklarındandır; 1934 
Belediye Şehir Rehberinin bu semti tesbit e-
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den 27 numaralı paftasında bu sokağın adı ya
zılmamış, Çeşmeikebir Caddesinin üstbaşı ile 
isimsiz bir sokak arasında uzanır ve Selimiye 
İskelesine çıkar bir dirsekli isimsiz bir yol ola
rak gösterilmişdir; Selimiye Kışlasının arkası
na düşer. Yukarda adı geçen cadde tarafından 
gelindiğine göre, bozuk bir toprak yol olarak 
başlar, sonra kabataş döşeli olarak devam eder. 
Sağ başda az çukurda kalmış İkinci Sultan Ab
dülhamidin bir meydan çeşmesi vardır. Sağ 

kolda kapu numaraları 2 - 18. olan ikişer katlı 
ahşab evler mutevazi gelirli aile meskenleridir; 
bu satırların tesbiti için dolaşdığımızda, sokak 
halkının «burası da yıkılacak mı? ... » diye me
lul mel111 soruşları, •1956 dan sonra başlamış · 
olan yıkıcı imarın İstanbulun fakir halkını yer 
yer nasıl perişan ettiğini bir kere daha hatır
latmışdır; yolun sol tarafı çayırlıkdır. 

Sokağa adını veren ve zamanımızda mev
cud olmayan Bükücüler Hanı hakkında soruş
durma yapdığımızda, semt sakinlerinden 82 
yaşında gümrük veznedarlığından emekli Bay 
Hikmet Gürler: «Hanı hayal m~yal hatırlıyo
rum, sokağın üst başında genişçe bir avlusu 
olan ahşab bir bina idi; içinde iplik bükücü es
nafı otururdu diye de işitmişdim; Üsküdarın 
meşhur çatmalarının iplikleri ·muhtemeldir ki 
bu· handaki esnaf tarafından bükülürdü» de
mişdir. Yine semt sakinlerinin yaşlılarından 

Bay Hasan Ali Canan ise: «İki katlı, ahşab, 
büyük ve eski bir yapı idi, 1925 - 1927 arasın
da yıkıldı, pek iyi hatırlıyorum, yerine bağçe 
yapıldı» demişdir. Semtin eskilerinden ve yaş
lılarından bakkal Bay Adem Dermanlı da: 
«Bükücüler Hanının az aşağısında yine bağçeli 
ve üçer katlı iki ahşab han daha vardı; 1925 -
1927 arasında yıkıldığı rivayet edilen bu han~ 
lar olsa gerekdir, Bükücüler Hanının yıkılışı 
çok· eskidir, görenlerden kimse kalmamışdır. 
zannederim. Diğer iki hana gelince, Birinci Ci
han Harbi sonunda Bursa havalisini Yunanlı
lar işgal ettiği, zaman, o zamanlar metruk du
ran bu hanların birisine Gemlik muhacirleri 
iskan edilmişdi. Ben bir müddet semtimden 
ayrıldım, döndüğümde bu hanları bulamadım» 
diye anlatmışdır. (Mayıs 1962). 

. . Hakkı GÖKTCRK: 

BÜ~BÜL - Güzel sesli, latif nağmeli, 
zengin ötüşlü meşhur kuş. Eski İstanbul say
fiyelerinin çoğu, çağlayan halinde şakıyan bül
bülleri ile meşhurdu; sayfiye olmadıkları fıal-

de dahi biri Üsküdarda, diğeri Eyyub'da . ikl 
dere «Bülbülderesi» adını almış idi. 

Kanlıca Körfezine dökülen derenin adı da 
<<Bülbül Deresi» olup mehtab alemleri ile meş
hur o körfezin de bülbülü kalmamışdır. Bugün 
içinde küçük bir tersanenin yerleşdiği, koca 
bir yüzer havuzun bulunduğu İstinye Körfe
zinde işidi.len ses, çeşidli motor gürültüleri, 
koca demir balyoz ve çekiçlerin saç levhalar 
üzerindeki sert, kaba takırdısı, vahşi uğultu 
ve cızırtıdır. Halbuki burası XVII. asırda muh
teşem bir koru ile çevrilmiş şöhretli bir bülbül 
yatağı idi, o asrın büyük şairi Şeyhülislam 

Yahya Efendi bir beytinde: 
Ko kafes ııaleslnl, nalmeyl peyderpeye. gel 
Riyegin eyllyeUm bülbülü, istlnyeye gel! .. 

diyor. 
Gürültüden haz etmeyen bu serazAd vahşi 

kuş, büyük şehird_e gürültülü motorlu vAsıta
lar çoğaldıkça ve şehrin sayfiye yerleri mahal
leleşdikçe İstanbulun etrAfından da tamAmen 
kırlara çekilecekdir. 

Yeni yeni motifler ibda eden pek hünerli 
-bir dantela sanatkArı olan ve hayatının son 
yirmi yılını Göztepedeki evinde münzeviyanc 
geçirerek 1950 yılında orada vefat eden bir es
ki Zağralı Hacı Fatma Hanım (müverrih Göri
çeli Koçu - Keıçi Beyin torunu ve bu ansiklope
dinin müdevvini R. E. Koçu'nun anası Fatma 
Ekrem Koçu) oğluna bülbüllerin ayyaş kuşlar 
olduğunu söylemiş, ve günlerce dürbün vası• 
tası ile devam etmiş müşahedesini şöylece an
latmışdır: 

Bir bülbül, sabahleyin erkenden mesela 
bir vişne ağacına gelir, yirmi - otuz- kadar ol
gun vişneyi gagası ile deş-erek gider; akşam:l 
kadar meyvanın kuş gagası ile deşilmiş yerin-

, de tahammür eden usAre bir tabii vişne likö
rü, şarabı olur; kuş akşamın, «samı gariban» 
denilen son saatinde ağaca döner, bir iki viş
neden kendisi tarafından hazırlanmış· içkinin 
ilk yudumlarını içince şöyle bir silkinip bir 
kaç külhani ıslığı öttürür; kadehleri beşi, altı

yı buldu mu, nağmeleri uzar, ortalık iyice ka
rardığı için küçük esmer ~uş görülemez, fa
k at sesi ağaçdadır, belki de badeye devam et
mekdedir; gamlı mıdır, neş'eli midir, dilini bil
mediğimiz için anlayamayız, artık şafak vakti
ne kadar gelsin gazeller, şarkılar, feryadlar, 
zengin bir karihanın ibda ettiği yüzbin çeşid 
nağme, bir söylediğini bir daha tekrara tenez
zül etmeyen muhteşem dil... · 
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Merhumenin müşahedesi; hakikate ne ·de
rece yakındır bilemeyiz ama, şirindir. 

İstanbul ağzı türk edebiyatında bülbülün 
yeri pek· saltanatlıdır; hele· divanlardan bül
büllü mısralar toplansa koca bir cild olur; ay
rıca bir ömrü dolduracak işdir. 

Eski sohbet dilimizde «Bülbüli şeyda» 
(Deli bülbül), «Bülbüli şirin güftar» (şirin söz
lü bülbül), «Bülbüli guya» (şakıyan bülbül), 
«Bülbüli zar» (Ağlayan, yanık yanık ağlayan 
bülbül), «Bülbüli nalan» (İnleyen bÜlbül), 
«Bülbüli şuride» (Perişan bülbül) gibi terkib
ler, bilhassa teşbih yolunda, ve şairler tarafın
dan da ekseriya kendilerini medih, aşıklık hal
lerini anlatmak için kullanılırdı. Bu terkibler 
üzerine Hüseyin Kazım Bey lugatına hemen 
en güzel beyitleri alqığı için ayrı bir seçmeye 
lüzum görmedik: · 

Ey Nedim, ey bülbüli şeyda niçin hamüşsun? 
Sende. evvel çok nevilar, güftü güler var idil 

Nedim 
Çare ne böyle kafesbendi gam oldum kaldım 
Tutalım-tab'ım hniş bfilbüli gilyayi suhan. 

Sünbülzide Vehbi 
Veysli haste dili bµlbüli nal~ etmiş 
Eyliyen gülşeni hüsne gilli handan seni. 

. Veysi 
Drigaa bir nefes dinlenmedik gülşeni alemde 
Bu bağın nice yıldır bülbüli nilanıyız cani! .. 

Şeyhülislam Yahya 

Sevgilisi gülü aşık kalbinin kanı ile boya
dığı söylenen hürriyetinin esiri bu harikula
de muganni kuşcağız, bağlarında, bağçelerin
de, korularında, ormanlarında asırlar boyun
ca, zevk ve duygu sahibi İstanbulluları ayağı
na koşdurmuşdur; Bahai Körfezinde (Kanlıca 
Körfezi) veya Alemdağında gece bülbül din
lemek için, Büyükşehrin bir bucağından kal
kılmış, atlara, arabalara, kayıklara, sonra va
purlara binilerek, ta öbür bucağına gidiliniş
dir. İstanbul Ansiklopedisi tereddüdsüz kayde
der ki İstanbulun otomobil devrinde bu güzel 
nakil vasıtasını emrine amade bulundurabilen
ler, bir körfeze, ~oruya, dağa, çok manalı ol
duğu için tek isimde toplayalım, bir «Aile Ga- · 
zinosu» nu, ve bülbüle de, «Çakar, Yakar, Par
lar, Aygın, Baygın, Elmas, Gümüş» gibi adlar 
kullanan okuyucu bayanları tercih etmektedir
ler. 

Ahmed Rasim «Feryadı Andebil» adında
ki bir makaalesinde şunları yazıyor: 

. «Bizde sazına bülbül indirmiş diye yad 
edilen esatizei musukiden kimse göremedik 

ama sazının yanına celb edeni gördük.· Müte
veffa Kemençeci Vasil ehibbadan.birinin Bağ
larbaşındaki köşkünde çalarken, bu mürgi neva 
aşınanın üç, dört adım ötede büyümüş arpa
ların sakhtrı üzerinde uçuşduğunu seyrettik. 
O çaldı, bu çırpındı idi. , 

«BaMrın tamamiyle münkeşif olduğu ge
celerde Göksu, Emirgan, Kanlıca taraflarında 
akseden esvatı bülbül ne kadar vecd averdir. 
Boğaz bu teranei dilpeziri tepelerden tepelere, 
sahilden sahile çarparak zemzemei miyahın 
arasına gizler. 

«Bir gece Alemdağı Korusunda tultii ka
mer ile başlayan bir bülbül, bütün sükkanı 

meşcereyi uyutmadı. Her feryadı medidine et
rafdan akisler, cevablar geliyol'.du. Her avazı 
muhriki semaya irtikaa ederek parça parça, 
nağme nağme dökülüyor zan edilecek kadar 
parlak, mühtez idi. Ömrümde unutamadığım 
bir şebi mukammer de bu~ur. Sükun arasında 
bir ahengi tabii ile hurtlc eden bu sadayi ulvi 
kah en latif, en tatlı bir pesliğe, Uh en şedid, 
adeta kulakda çın çın ötecek derecede kuvvet
li bir tizliğe munkalib olduğu halde bile mev
zuniyeti ruh nüvazına asla halel gelmiyordu». 
(A. Rasim, Külliyatı Sayü Tahrir). 

Nağmekar kuş darbımesellere de girmiş
dir: 

Hürriyetin kıymeti için: «Bülbüle altın 

kafes zindandın. 
Gurbetde duyulan acı için: «Bülbülü altın 

kafese koymuşlar, ah vatanım demiş». · 
Sükutun kıymeti hakkında: «Bülbülün 

çekdiği dili belası». 
· Hasreti çekilen sevgilinin adı geçdiğinde 

duyulan hüzün için: «Bülbüle gül demişler, 

feryad ile ağlamış» (İnce bir cinas vardır, bu
rada gül hem malum çiçek, hem de gülmekden 
emir; kelime iki manayı birden taşır). · 

Teşbih yollu bülbüllü deyimler de pek 
~okdur: 

Tatlı sesle konuşmak, bilhassa hanendele
rin tatlı sesi için «Bülbül gibi şakımak», ya
hud: «Bülbül gibi okumak»; misal1er: 

Münir Nureddin geçenki konserinde yine 
bülbül gibi şakıdı. 

Delikanlıyı ilk defa dinledim, hem melek 
gibi ~üzel, hem de bülbül gibi okuyor ... 

Kanlıcada bir sabah ezanı dinledim, mü
ezzin kim ise. bülbül gibi okuyor ... 

*. Okula ilk giden bir çocuğun okumayı 
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tez öğrendiğini söylemek için: <<Bizimki bülbül 
gibi okudu maaşallah ... ». 

'~ Bir suçu, hiç bir şey gizlemeden bütün 
teferruatı ile anlatma manasına: «Bülbül gibi 
söyleme»; misaller: 

Karakolda komiser eline cobu alır ve hır
sızlıkdan sanık · hane berduş bir delikanlıya 

gösterir: 
- Anlat bakalım, yoksa bu, adamı bülbül 

ribi söyletir.· .. 
* Şaşırıb bir şey söyleyememek manası

na; «Dut yemiş bülbüle dönmek», misal: 
Bir adam mahalle kahveh~nesine girer ve 

daima aleyhinde konuşduğu söylenen birinin 
önünde durur: 

- Ne o? dut yemiş bülbüle döndün, ulan 
merd isen yüzüme karşı söyle!. .. 

Eski toplum hayatımızda ev eşyalarımız
dan emzikli su kabının adı da, su akar, dökü
lürken bir lıkırtı yapmasından kinaye <<Bülbü
le» idi; mesela: «Şu bülbüleyi getiriver oğ
lum ... » denilirdi. 

İstanbulda güzel sesli hafızların, müez
zinlerin, hanendelerin çoğuna bülbül lakabı ve
rilmişdir, hatta eski tulumbacılık aleminde 
çalgılı kahvehanelerde güzel mani, semai des
tan, koşma okuyan tulumbacılardan çoğu da 
bu lakabı almışlardır: Bülbül Hafız, Bülbül Ne
cUm Bey, Bülbül İsmail gibi. 

1934 Belediye Şehir Rehberinde altı tanf 
ıi\lbüllü sokak vardır: Üsküdarda «Bülbülde 

re çıkmazı», <<Bülbüldere - Bağlarbaşı Yolu>>, 
Eyyubda <<Bülbüldere Sokağı>>, «Bülbülyuvası 
Sokağı», «Bülbülyuvası Çık
mazı», Mühürdarda. «Bülbül
lü Sokak». 

BÜBÜL (Bilal) - 1860 
da Sürmene'de doğmuş, 1946 
da Üsküdar'da seksen altı 
yaşında ölmüş büyük şehrin 

ayak takımından bir sima idi; 
gençliğinde sesinin ve yüzü
n ün güzelliği ile muhitinin 
şöhretlerinden idi. 

rafından kandırılarak Şahinibahri adın
daki bir kömür alamanasma tayfa ya
maklığı ile girmiş, fakat sözde hamisi ola
cak bu kaptandan, kendi tabiri ile «esir paza
rından satın alınmış bir köle» muamelesi gör
müş, ağır cevrü cefa ile hırpalanmış, öylesine 
ki, kaçmaması için, alamana bir limana girer
ken baş altı anbarına zincirle bağlanıp kapatıl
mış, ve kömür gemisi limanda yatdığı müddet
çe zincirbend ka1mışdır; bağırub istimdad et
memesi için de geminin üç tayfasından biri 
elinde kırbac ile başında nöbetçilik etmişdir; 
bu zulüm ve işkence bir sene kadar sürmüş ve 
güzel çocuk, Şahinibahri bir temmuz gecesi Bo
ğazdan Karadenize çıkarken; karayı bulamaz· 
isem ölüm de kurtuluşdur diyerek kendini de-. 
nize atmış, Kara Mehmed Kaptan hemen yel
ken söndürüp ve iki tayfasını ·kayık ile onu 
ara~aya yollamış ise de gece karanlığında bul
duramamışdır; Bilal ölümle t:>ençeleşircesine 
saatlerce yüzmüş ve nihayet Boğazın Rumeli 
yakası ağzında Öreke Taşı denilen meşhur ka
yaya çıkmağa muvaffak olmuş, ve iki gün son
ra orada yarı ölü bir halde Rumelikavaklı ba
lıkcılar tarafından görülüp kurtarılmışdır. Bir 
müddet bu boğaz köyünde Ahmed Reis adın

da bir balıkcının yanında tayfalık yapmış, son
ra Galatada Çeşmemeydanında namlı tulum
bacılardan Çerkes Hurşid Reisin kahvehane
sine çırak olarak yerleşmiş, ve Çeşmemeydanı 
Sandığının uşakları arasına katılmış, koşarlı 
ayakları ile sandığın gözbebeklerinden biri ol
muştur; tulumbacılık aleminin türlü cilveleri 
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arasında mani, semai, koşma 
ve .divan okumaya heves et
miş, sesinin halavetinden ö
türü <<Bülbül», vücud yapısı
nın düzgünlüğü ve yüzünün 
melek resimlerini andıran 

güzelliği ile de «Kahveci Gü
zeli» lakablarını almışdır. 

Onsekiz on dokuz yaşlas 
rında, güzelliğinin en şaşaalı 

devrinde Hubert adında bi:· 
Alman ressamı tarafından, 

biri sağ kolunu masaya daya-
1875 de on beş yaşinda 

kimsesiz bir çocuk iken mem
leketinde bir kahvecinin çırağı 
olmuş, kahvehanede yatar, 
barınır ve boğazı tokluğuna 

çalışır. iken Kara Mehmed 
Kaptan adında bir gemicı ta-

Bilfil Bülbül 

. mış ve başını sağ avucu içi
ne yaslamış, başında fes, sır

tında mintan ve y~lek; diğeri 
de, başında fes, sırtında . fa
nila ve dizlik, yalın ayak 

(Hübert'in portresinden Sabiha Bozcalı 

eli ile) 
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tulumbacı kılığında yağlı buya iki portresi 
yapılmış olan Bilalin bu resimleri, yıllarca son~ 
r .ı Beşinci Sultan Mehined Reşadın mabeyinci
lerinden ve amatör ressamlarımızdan Aıimed 
Reşid Bey tarafından satın alınmışdır. 

Bütün gençliği ·ve hayatının · büyük kısmı 
Galatada geçmiş olan Kahvecigüzeli Bi~al bıç
kınlık, haytalık yolunda yıllarca taban depmiş; 
bir garblı sanatkarın dikkat nazarına çarpdı
ğı çağlarında halk şairi Üsküdarlı Aşık Razi ta
rafından da şu manzume ile övülmüşdür: 

Bir güzelde kaldı benim nazanm 
Bu aşk ile divıineyiın gezerim 
Ahun ile derdim göğe yazanın 

Selvi boylu samur saçlı Bilallm 
Bakışları çapkın kaşı hilalim. 

Kahvesine varsam kahve içemem 
Payin biis etmeğe baha biçemem 
Canım veririm de andan geçemem 
Kaş üstüne kikül dökmüş Hilalim 
Kikülünden bin kat perişan bilim 

Malım mülkilıµ . oldu yolunda heba 
Vaz geçmedi cefasından dilrüba 
Cümle liitfu uzakdan bir merhaba 
Ağyar ile gezüb tozan Biliilim 
Ölür isem boynunadır vebıllim 

Düşüb kalkdıklan hayta hergele 
Yakışır mı bu haller o güzele 
Eğri fidan ummam gayri düzele 
Tövbe senden affı benden Bililim 
Sensin benim canım mfilü menalim 

Ellisine yakın bir yaşda yeniden denizcili
ğe dönmü§; mabeyinci Ahmed Reşid Beyin 
Ceylan adındaki kotrasına lostromo olarak gir
mişdir, ki bu kotrayı meşrutiyetin ilk yılların-

,., da Modada yapılan bir deniz yarışında idare 
ederek birinci getirmişdir. 

İttihadcıların Babıaliyi basarak Kamil Pıı
şa kabinesini düşünrmeleri üzerine bu kabine
yi saI."ayda destekleyen Ahmed Reşid Bey, ken
disini çok seven Sultan Reşad tarafından Ro
manya devlet işletmesi vapurlarından biriyle 
ve Romanya tariki ile Avrupaya kaçırılmış, Re
şid Beyin Modada kira ile oturduğu konak ba-

. sıldığı zaman da içerde bekci - mutemed adam 
olarak yalnız Sürmeneli Bülbül Bilfll bulun
muş, ve tevkif edilerek hayli sıkıntılı günler 
geçirmişdir, kısa bir zaman sonra Mahmud 

. Şevket Paşanın katli vak'ası üzerine şübheli 

bir adam olarak Sinoba sürülmüşdür. Oradan, 
Reşid Beyin küçük kardeşi olup,' Konya Sana
yi Mektebi müdürü bulunan ve devrin gazete-

cilerinden olan Ekrem Reşad Beye yazdığı bir 
mektub üzerine, ileri gelen ittihadcılardan ve 
Ekrem Beyin süt kardeşi ve Cumhuriyet dev
rinde İstanbul milletvekilliği yapmış merhum 
Ferid Hamınalın delaleti ile sürgünlüğü kal
dırılarak Konyaya gelmiş, 1922 yılına kadar 
Sanayi mektebinde ser hademelik yapmış, za
ferden sonra İstanbula dönüp tekrar Galatada 
yerleşmiş, Konyada biriktirdiği para ile bir 
han kahveciliği satın alarak ölümüne kadar bu 
işle meşgul olmuşdur. 

Hiç evlenmemişdir; tavuk ve balık da da
hil et yemezlerden idi, günde, eliyle iri iri sar
dığı altmış cıgara içecek kadar tütün tiryakisi 
idi, ve tütüne Sinobda alışdığını söylerdi. Tu
lumbacılık ve namlı tulumbacıların hayatı üze
rine zengin hatıralara sahibdi, okuması yazma
sı olmadığı için kalem diline verememişdir; 

1943 yılında on beş yaşında Ahmed adında 

kimsesiz, haneberduş bir çocuğu evlad gibi ya• 
nına almış ve o han kahvesini o garib gence 
devretmişdi. 1946 yılında 86 yaşında zinde bir 
adam olarak Üsküdarda bir gençlik arkadaşını 
ziyarete gittiğinde iskele meydanında ayağı 

kayarak düşmüş ve oracıkda beyin kanamasın
dan ölmüşdür. 

Bibl.: Vasıf Hiç, not; kendi ağzından zabt 
edilmiş notlar. 

. BÜLBÜL (Derviş)-Onsekizinci asır sonu 
ile ondokuzuncu asırın başlarında yaşamış bir 
melamidir; o devrin hünerli tarih nazımı Sü
rurinin yazdığı ölüm tarihinden, asır görmüş 
ihtiyarlardan olduğu, hoş sohbet ve rind meş
reb olup nevcivanların gül yüzlerini temaşadan 
daima hoşlandığı anlaşılıyor: 

Bibl.: Süruri, Divan. 

Melimiyundan bir piri fani kuşca caniyle 
Hezar asıi iderdi hazzi gülruyi dllirıidan 
Şubatın ahirinde fevt olunca söyledim tarih 
« Bahin görmedi Derviş Bülbül uçd1;1 dünyıidan» 

Sene H. 1225 (Miladi 1810) 

BÜLBÜLDERELİLER (Üsküdar) - Eski 
tulumbacılık aleminde Üsküdar yangın tulum
bası sandığı ve takımlarından biri; kah kapa
nır, kah açılır, hemen sadece bu mahallenin 
bekcisi gibi bir sandıkdı. Reisleri beygirci arab 
Pançik Mehmed idi; sandık uşaklarını besleye
meyüb kapandığı zamanlar çoluk çocuk arasına 
sokulmaz, Bülbülderesinde veya pek yakınla
rında bir yangın olduğunda mahalle delikanlı
ları sandığı omuzlayub yangına gidip gelirler-
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c.U· içlerinde Sünbülteber Ahmed adında gaa
yet yakışıklı beygir sürücüsü bir delikanlı da 
rcislUr gütmeden sandığı idare ederdi, fakat 
her yangına gidişde diğer uşaklarla beraber o 
da sandık kolu altına girerdi. 

Geçid yerlerinde naralarını: «Etrafı gül_ 
bülbül, bülbüldereli!. .. » diye atarlardı. 

Visıf HİÇ 

BÜLBÜLDERELİ PAKİZE (Deveyi hak
layan, hazineyi saklayan) - Bir İstanbul med
c1ah masalı kahramanıdır; kimin tarafından ve 
ne zaman tanzim edildiği ve ilk defa hangi 
namlı meddahın ağzından dinlenüb yayıldığı 
tcsbit edilemedi. 

R. E. Koçu «Hafta» mecmuasında «İstan
bul Masallarının Güzel Kadınları» adı altında 
neşrettiği yirmi beş kadar İstanbul masalı ara
sında bunu da şöyle toplamış ve yeniden yaz
mışdır: 

Kenarın dilberiydi; Üsküdar Bülbül dere
sinde Dokumacı Feyzullahın kızıydı. Kulü
bemsi bir evceğizde doğmuş, çocukluğu çıkrık 
ve tezgah şakırtısı arasında geçmiş, yalın ayak
larında takunyalar ve el ayak parmaklariyle 
avuçlarında kına, küçük kalaylı bakır güğüm: 
lerle çeşmeden su taşımış, on üç on dört ya
şına basıp da, körpe kız güzelliği bir gül kon
cası halinde beliriverince örtü altına konulup 
babasının dizi dibinde Dokumacı Feyzullahın 
mekiklerine iplik sarmağa, çıkrık çevirmeğe, 

eteğini beline dolayıp tahta silmeğe, çamaşır 
yıkamağa başlamıştı. _ 

Güzeller talihsiz olur derler; bir hastalık 
salgınında Pakizenin evvela anası, birkaç gün 
sonra da babası ölmüş, kızcağız yapayalnız kal
ınış; mahalleli toplanıp: «Kızı evlendirelim ... 
Saka Mehmed de bir garib yiğittir, kuzu gibi 
çocuktur ... » demiş ve Pakizeye bir yetim ve 
öksüz düğünü yapmışlardı. Saka Mehmed on 
dokuz yaşlarında kimsesiz ve güzel bir delikan
lıydı. .. , Hakikaten kuzu gibi, gaayet saf~ı..: Hat
ta saflığı bönlük, ahmaklık derecesinde idi. .. 
Paranın pulun hesabını bilmez, kırbasiyle sa
bahtan akşama kadar kapılara su taşır, eline 
ne verirlerse eyvallah derdi. Birkaç kişi: «Bu 
aptalla kızın başını ateşe yakacağız ... » diyecek 
olmuşsa da imam efendi: «Pakize onu çekip 
çevirir ... İdare eder... Kızın elindekini avu
cundakini alacak hayta ve haylaz daha mı iyi 
Sd.nki .. Hem Mehmedin kaşı gözü yerinde, eli 
ayağı düzgündür ... Kadın kısmı için de bu ka
fi de~il mi. .. » deyip nikahlarını kıymıştı. 

Düğünden sonra güzel Pakizeyi aguşu mu
habbete çeken Saka Mehmedin sevincinden ağ
zı kulaklarına varmış, büsbütün aptallaşmıştı .. 
Pakizecik ise babasının tezgahı başına otur
muş: «Ne yapayım ... kısmetimmiş ... Ben çalı
şır ona bakarım .. Başımda gölge olması kMi!..» 
demişti. İlk işi de· kocasını sakalıktan almak 
olmuştu ... Saka Mehmedin işi artık dere bo
yunda iplik yıkamak idi. .. Delikanlı hiç alışma
dığı bu yeni işine karısının zoruyla gidiyordu. 
Öylesine ki bu yüzden sık sık kavga dahi ettik
leri oluyordu ... 

Saka Mehmed bir gün yine iplik çilelerini 
yüklenmiş dere boyuna gitmişti .. Suya sokup 
çırpa çırpa yıkayacak, sonra ağaç dallarına 

asıp kurutcı.cak! ... İplikler kuruyuncaya kadar 
da bir kır kahvesine gidip çubuğunu tellendi
recekti. Çileleri çözdü, ayırdı .. Tam suda çır
pacağı sırada kurbağaların bir ağızdan bağır
malarına kulak kabarttı: 

- Bırak .. Bırak .. Bırak.. Bırak .. Bırak .. 
Diyorlardı!.. Zahir_ hayvancıklar da Meh

. medin haline acımışlar: «Bırak biz yıkarız! ... » 
diyorlardı . . İplik çilelerini olduğu gibi dere
ye attı: 

- Haydi yıkayın bakayım kızlar! ... Bu za
ten erkek işi değil! ... 

Dedi... Ve bir «Oh!..» çekerek kır kahve
sine gitti. .. Kahveci: 

- Ne o Mehmed ... Bugün erken geldin? 
İplik; yok galiba? .. diye sorduğu zaman: 

- Kızlar yıkayacak! .. dedi ve çubuğunu 
yakıp oturdu. 

Fakat birkaç saat sonra dere boyuna gi
dince, baktı gördü ki· meydanda bir çile bile 
iplik yok. Ama kurbağalar hala: 

--- Bırak... Bırak .. Bırak... diye seslen
mekte. 

Mehmed: 
- Neyi bırakacağım, dedi, hepsini ver

dim size ... Haydi bakalım, yıkadıklarınızı ge
tirin de serip kurutayım!. .. 

O akşam Mehmed eve eli boş döndü .. : Ve 
«İplikler nerede? ... » diye soran Pakizeye başı
na geleni anlattı: 

- Su kızları bırak bırak dediler, bırak
tıın ... İplikleri vermediler ... 

Pakizenin kan beynine hücum etti: «İla
hi!.. Sermayemiz gitti... Seni benim başıma 

musallat edenler Allahtan bulsunlar! ... » deyip 
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Saka Mehmedi içeri almadı: <<Bu gece sokakta 
kal da akıllan biraz!. .. » dedi. 

. Mehmed karısına hak verdi: «Gidip su 
kızlarına biraz daha yalvarayım, iplikleri bel
ki verirler .. ~, diye tekrar dere boyuna döndü .. 
Gece, ayın on dördü, ortalık pırıl pırıl, gündüz 
gibiydi.. Binlerce kurbağa neşe ve şataret için
de vıraklıyordu.. Ama içlerinde iplik getireni 
yoktu... Bön delikanlının canı sıkıldı. Karnı 

da açtı ... Uyku tutmadı ... 
Efendim ... Masallarda ayıp yoktur ... za

ruretlerin söylettiği, yazdırdığı bazı kelimeler 
hoş görülür ... Saka Mehmedin su dökeceği tut
tu... İşini görürken eline bir çubuk aldı: 

- S.en bu yola git... Sen bu tarafa dön ... 
Sen buradan dolaş!.. . diye su yolları açmağa 

başladı. .. 
Meğer, Kırk haramiler Bağdad kervanını 

basıp Bağdaddan gelen hazine _devesini çal
mışlar. Üsküdar Bülbfüderesi civarında olan· 
yataklarına getiriyorlarmış ... Saka Mehmedüı 
sesini işitin!,!e: «Eyvah ... Asker kolları tara
fından sarıldık!. .. » diye hazine devesini bıra
kıp kaçmışlar. 

Az sonra deve de Mehmedin yariına geldi 
ve dereden su içmeğe başladı. Saka Mehmed 
bunu görünce: 

....:.... Ah ulu kadın ... Bu su kahpeleri senin 
ipliklerini de alıp vermediler mi?!!! Gel seni 
Pakizeye götüreyim de bana şefaat et... Ka
rım beni eve alsın! .. dedi ve hazine devesini 
yularından tutup evine götürdü, kapıyı çaldı: 

- Pakize aç kapıyı, Pakize! ... Bak sana 
ulu kadını getirdim. Oıüm da ipliklerini su kız
ları almış da vermemişler!. .. 

Pakize kapıyı açıp da hazine devesini gö
rünce şaşırdı. .. Ve hemen Saka Mehmedle de
veyi içeri aldı... Saka Mehmedi odaya kapat
tı. kendisi de deveyi hakladı. Ertesi sabah da 
Saka Mehmedi: «Bugün göz oyuncular geli
yormuş! .. » diye büyük bir çamaşır teknesinin 
altına kapadı, üstüne darı serperek kümesteki 
tavukları salıverdi. Onlar tekne üstünde takır 
takır darı yerken Pakize de hazineyi evinin kö
şesnne bucağına sakladı. .. Saka Mehmede Ulu 
kadının geldiği yere gittiğini söyledi. . 

Ü sküdarın her tarafına· · delaHar çıkmış, 
Bağdadtan gelen hazine devesinin çahndığını, 
h:ıramilerin izini, yerini bilene pek çok para 
verileceği ilai:ı ediliyordu. Kahvede oturan Sa
k.ı Mehmed: «Ben deve filan görmedim ama 

eve bir Ulu kadın götürdüm ... » diye geceki 
macerayı anlatınca Üsküdar Ağası Dokumacı 

. Pakizenin evini bastı; deveden eser bulama
makla beraber kadın ile kocasını Üsküdar Ka
dısının huzuruna çıkardı: «Kocasının sözüne 
bakılırsa deveyi bu kadın yok etmiş.» dedi. Gü
zel Pakize: 

- Hakim efendi... Kocam bir saf dil, ap
tal adamdır ... İpJikleri kurbağalar yıkasın diye 
dereye atan adamın sözüne bakılır mı? ... dedi. 

Kadı Efendi: 
- Anlat bakalım Saka Mehmed, eve gö

tüı düğün Ulu kadın nasıldı? ... diye sordu. 
Fakat genç adam Kadı efendiniı:ı sualine 

cevap vermedi; meğer Kadı efendinin bir gö
zü körmüş: 

- Efendi... Senin gözünü de göz oyucular 
mı çıkardı?! Pakizeciğim beni saklamasaydı be
nim de senin gibi oyacaklardı! .. dedi. , 

Bunun üzerine Kadı Efendi Üsküdar Ağa
sına: 

- Çıkarın bunları dışarı! ... Aptalın sözü
ne uyup mahkemenin mehabetini, hakimin ır

zını berbat ettiniz! ... diye bağırdı. 
Dokumacı güzeli Pakize de böylece Bağ

dad hazinesinin üzerine oturdu; İstanbul. için~ 
de bir konak satın aldı, mükemmel döşeyip da
yadıktan sonra Saka Mehmediyle beraber se
fayı hatırla ömür sürdü. 

BÜLBÜL DERESİ - Boğaziçine dökü
len derelerden biridir; gerisindeki sırtlarda~1 
inerek Kanlıca Körfezine dökülür, kaynakla
rından denize kadar 1900 metre kadar boyun
dadır. Eskiden Bahai Körfezi veya sadece Kör
fez diye anılan Kanlıca Körfezinin arkasında
ki korunun ve bu dere boyunun bülbülleri pek 
meşhurdu. Mehtab- alemleri arasında buraya 
yüzlerce kayık sessizce sokulub dolar, adeta 
bir çağlayan şakırtısını andıl'an binlerce bül
bülün coşkun terennümü dinlenirdi, ki bu de
re adını bu münasebetle almışdır. 

BÜLBÜLDERESİ (Eyyub Bülbülderesi)
Eyyubsultanda Kasımçavuş • Mahallesinin orta
sında Kasımçavuş - Eskiyeni Camiinden baş
lamı;ık üzere Gürnüşsuyu Çeşmesi.Qe kadar gü
neyden kuzeye doğru uzanır, tahminen bir ki
lometrelik bir deredir ki halen İslambey Ma
. hallesi ile Eyyub Merkez MaballEi'sinin sınırını 
tzşkil eder. 

Yüzlerce sene evvel derenin etrafı büyük 
ağaçlarla (ceviz,· kestane, dut, ve bilhassa çes 
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şidli ve gaayet nefis eriklerle) bezenmiş idi. 
Zümrüd gibi yemyeşil olan bu sahanın bağçe
leri ise gül, kasımpatı, karanfil kokuları ile 
do:iup taşarken ıtrın ve _güzelliğin meclu
bu olan bülbül, saka, iskete, filorya ve ispinoz 
kuşlarının tünek yeri olmuş, ve bu güzel sesli 
kuşların en mümtazına nisbetle bu dereye Bül-
bülderesi denilmişdir. . 

Dere, Eyyubsultan kasabasında bulunan 
diğer İslambey, Kaıilıkavak, Eyyub ve Kızıl
mescid dereleriyle birli~de hali tabiisinde aka 
gelmekde iken 1928 senesinde Yahya Galib 
Kargı'nın delaletiyle arnavud kaldırımı ola
rak döşenmiş ve üzeri çimento hare ile sıvan
mışdır. E~kiyeni Camii ittisalinden başlayıb 

750 metre kadar 75 santimetre yüksekliğinde· 
bit- dere ki, üstü açık olmak üzere 3 .metre ge
nişliğinde olarak bir alman şirketi tarafından 
yapılmışdır; muhtelif yerlerinde basamaklar 
ve üzerinde bir de demir köprü vardır. İki ya
nındaki yaya kaldırımı ile bir yol itibar edil
mişdir (B.: Bülbülderesi Sokağı). 

Bin metre kadar uzunluğunda olan Bül
bülderesinin etrafı bostanlar ve bağçelerle çev
rilmişdir. Batı yönündeki · İslambey Caddesi 
tarafında Bağ Çıkmazı, Bülbülyuvası Çıkma
zı, Evlicebaba Mescidi. Çıkmazı, Mavunacı Arif 

Ösküdat Bülbülderesl 

(1P34 Belecllye Şehir Rehberinden) 

Ağa Sokağı, doğu cihetinde de Saka Çıkmazı 
sokakları vardır. 

Halen yeşilliğini muhafaza eden bu güzel 
semt, taravet ve letafeti ile tamamen zıd, her 
gün bir hadise çıkaran ve türlü maceralar pe
şinde dolaşan kimselerle dolmuşdur, gece kon
dular tarafından istila edilmişdir. 

Yaz kış akar deredir; Çifte Karlık, Gü
müşsuyu tepeleri ile jslambey sırtlarının su
lariyle beslenir. 

Evlicebaba Mescidinin karşısında m.erka
din bulunduğu bir sed üstündeki kaadiri tek
kesi yıkılmış, bakiyesi şeyh torunları tarafın
dan mesken olarak kullanılmaktadır. Bu mer
kada ve civarına tarihi bir değer vermek mak
sadı ile «Ebülfeth Sultan Mehmed Hanın meşk 
hocası Veliddin Efendi» diye bir kitabe kon
muşdur. 

Ahmed A~IN 

BÜLBÜLDERESİ (Üsküdar Bülbüldere
si) - Üsküdarlı Vasıf Hoca vatanı Üsküd~ın 
bu semtini aşağıdaki -notlarla anlatmışdır: 

«Selanikliler mezarlığı ile Üsküdar ~ Bağlarba
şı tramvayının geçdiği cadde arasında kalan 
dere boyu, oradaki servilerle. çalılıklar, ve ı;tdı 
geçen mezarlığın eskiden «Dağhamamı» deni
len üst kısmı bir bülbül yatağı imiş, semt Bül- -

bülderesi adını bihakkin al
mışdır. 1916 - 1917 arasında
ki Dağhamamı yanğınından, 

ve az sonra da tramvayların 

işlemeye başlamasından son
ra. bülbüller oradan tamamen 
hicret ettiler. 

«H~rriyetin H~ından 
evvel Üsküdarın bayram yer
leri Harmanlık ve İnadiye ile 
bu Bülbülderesinin ulu bir 
çınar altındaki meydancığın

da kurulurdu; meşrutiyetin 

ilanından sonra oralardan 
kaldırıldı, Doğancılar Mey• 
danına :nakledildi, bir müd• 
det sonra orası da park Mli
ne getirilince Bayram Yeri 
Duvardibine gitti (1946). · 

«1876 ~us harbinden 
sonra Üsküdarda bir araba 
şirketi 'kuırulmuş, _1887 yılıM 

na kadar d.evam etmiş olan 
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bu şirket arabalarını ıyı hatırlarım; Üs
küdar vapur iskelsei önünden kalkarlar 
Bülbülderesine kada.r gelirlerdi. üç-- bey
girle çekilirdi, hayvaniarın ahırı da şimdi· Bül
bülderesinde Feyziye Camiinin karşısında bir 
musevinin harabca yağhanesi idi. Camiin ya
nındaki ibtidai mektebinin altında da mer
merden yalaklar vardı, gelip geçen hayvanlar 
sulanırdı. Şimdiki çeşme ise eskiden ca~iin 
önünde idi, ve burma musluksuz, durmadan 
akar idi. 

. «Halen araba · deınircUeri, keser, balta, 
nacak yapan demircilerin yanındaki Abdülfey
yaz Sokağının adı da Halimağa Sokağı idı, 

ve bu sokağın ağzında bir köprü vardı ki ona _ 
da «Halimağa Köprüsü» denilirdi. Köprü ci
varında dört güzel kahvehane vardı, şimdi ora
da tek kahvehane kalmışdır. 

« Ulu çınarın yanında bir yatır vardır, <<A
sadar Baba» denilir, Aziz Mahmud Hüdainin 
halifelerinden olub, yürümesi geç kalmış ço
cuklar getirilip etrafında gezdirilir, bu ziya
retten sonra yürüdükleri mücerrebdir derler; 
kabir taşında, yazısı eski harflerledir, ·asanın 
ilk harfi olan «ayın» dan evvel bir de «elif» 
yazılmışdır ki «A'sadar» okunur. 

«Abdülfeyyaz Sokağının yanı başındaki 

Kuyu Sokağın başında da «Börekci Baba» nın 
kabri vardır. 

«Selanikliler mezarlığının kar§ısındaki 

~ayıra Tutkalcı Bayırı derler. Yol kenarında 
bir taşcı dükkanı vardır, çok eski· bir dükkan
dır, halk arasında oranın adı da Taşçı diye 
meşhurdu,· şimdi tramvayın Sedbaşı durak ye
ridir. 

«Şimdiki kahvehanenin arkasında bara
kamsı ufak evlerin bulunduğu yer «Debbağın 
Bağçesi» diye anılır güzel bir bostandı. O ba
raka evler hürriyetden sonra yapıldı, ve layık
sız evler, zamanımız tabiri ile genel evler ol
du, sonra evlerin sakinleri Söğüdlüçeşme ci
varındaki Paris Mahallesine kaldırıldı. Debba
ğın Bağçesine bitişik Ballı Bağçe adında bir 
güzel bostan daha vardı, zamanımızda büyük 
bir sokak halini almış ve meskenlerle dolmuş
dur. 

«Bülbülderesinde yazmacılar yazma yı

karlardı, yazma yıkadıkları yer de Halimağa 
Köprüsü başı idi.» (Vasıf Hiç) 

Aşağıdaki satırları değerli muhabirimiz 
Hakkı Göktürkün notundan aliyoruz: « Ü skü-

dar Bülbülderesi 1934 Belediye Şehir Rehbe
rinin 27 numaralı paftasında Selamsız, Sultan
tepe, · İskele civarı, İmrahor ve Çavuşderesi 
semtleri ile çevrilmiş gösterilmektedir; sokak
ları şunlardır: Selanikliler Caddesi, Yeni Bül
bül Sokağı, Tekkeiçi Sokağı, Selami Hamamı 
Sokağı, Bağlıbağçe Sokağı, Edhem Ağa Soka
ğı, Terlikci Çıkmazı, Bülbüldere Çıkmazı, Bül
büldere - Bağlarbaşı Yolu, Sandalcı Çıkmazı, 
Hıziroğlu Sokağı, Gümüş Arayıcı Sokağı, Ta
bağın Bağçesi Sokağı, Azizlik So~a,ğı, Köseda
yı Sokağı, Abdülf eyyaz Sokağı, Kara Ahmed 
Çıkmazı, · Tophanelioğlu Sokağı, Topçu Reşid 
Sokağı, Canbaz Ali Sokağı, Solak Sinan Sok::;
ğı, Solak Çıkmazı, Kevakibzade Çıkmazı, Kü
feci Çıkmazı. 

«Yukarda adı geçen rehberde Üsküdarrn 
mahalleleri gösterilmemiş, yalnız, sınırlarının 
tesbiti imkansız olan semtlerin adı yazılmışd.ı.r 
ki her halde büyük noksandır.» (Hakkı Gök
türk) 

Geçen asır sonlarında bu semt üzeiine 
çıkmış şirin, bestesi de çok kıvrak, oynak bir 
türkü vardır ki ancak iki mısraı hatırda kal
mış, notası da bulunamamışdır: 

Sevdim seni, semtin nereli? 
Üsküdarda Billbüldereli! .. 

BÜLBÜLDERE-BAĞLARBAŞIYOLU
Üsküdarın uzun sokaklarından biridir, Bül
bülderesi, Sultantepesi, Selamsız, icadiye ve 
Bağlarbaşı semtlerinden geçer; vapur iskele
si tarafından gelindiğine göre Selmanpak Cad
desinin bir devamı olarak başlar, gaayet ge
niş bir kavis çizerek Bağlarbaşına kadar uza
nır, ve Bağlarbaşında Selamsız Caddesi, İcadi
ye - Bağlarbaşı Yolu, Kısıklı Caddesi ve Nuh 
Kuyusu Caddesi ile teşkil ettiği beşyolağzında 
sona erer. Üsküdar vapur iskelesi ile Bağlar
başı ve Kısıklı arasındaki tramvay hattı bu 
Bülbüldere - Bağlarbaşı yolundadır. Selman
pak Caddesi başından gelindiğine göre Köse
dayı Sokağı, isi~siz bir sokak, Selanikliler So
kağı, Kuşakçı Sokağı, Bağrıyanık Sokağı, Ker
piçhane Sc.ıkağı, B_ı:tbacan Sokağı; sol kolda da 
Iİacı H.asn.a Hanim Sokağı, Sandalcı Çıkmazı, 
Kirişci Sokağı, Servilik Caddesi, Çifte Çınar 
Sokağı, Yazmacı Sokağı, Mağazacı Sokağı, 
Çamlıca Caddesi, Akdarı Sokağı, Haşacı. So
kağı, Kurt Çelebi Sokağı ve Ayarcı Sokağı ile 
kavuşakları vardır. !1934 Belediye Şehir Reh• 
beri, pafta 27). · 

'·~--
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Yol Bağlarbaşına kadar devamlı yokuş- · 
dur, sağ kolda Bülbülderesi Camii ve bu cami
in arkasinda · bir yamacı kaplayan Selanikliler 
Mezarlığı, sol kolda, hayli yukarda Fıstıkağa
cı mevkünde «Kapri» adında küçük bir gazi
no, az daha ilerde 1 berber, 1 kunduracı, 2 el
bise temizleyici - lekeci, 1 kahve, 1 fotoğraf
cı, 1 terzi, 1 bakkal, 1 marangoz dükkanından 
mürekkeb küçük bir çarşı görülür. Daha yu
karda sol kolda kitabesi Yesarizade Mustafa 
İzzet Efendi tarafından yazılmış ve. hicri 1248, 
miladi 1832 de inşa edilmiş İkinci Sultan Mah
mudun susuz ve lülesiz harabiye terkedilmiş 
bir çeşmesi vardır. Yolun bitiminde sol taraf
da Neşe Sineması, pastahane ve gazinosu var
dır. (Mayıs 1961). 

Hakkı GÖKTÜRK 

BÜLBÜLDERESİ CAMİİ - (B.: Feyziye 
Camii). 

BÜLBÜLDERESİ CİNAYETİ - 1945 yı
lında Eyyub Bülbülderesinde işlenmiş bir ci
nayettir; zabıtaya kaatil tarafından ihbar edi
len bu vak'a, tahkikaatı idare eden o zamanın 
Eyyub Emniyet Amiri Fehmi Karabekir tara
fından şöylece nakledilmişdir: 

«Bir yaz günü sabahı idi, 16-17 yaşların

da çıplak ayaklı ve hırpanice kıyafet · bir oğ
lan merkeze geldi, Bülbülderesi Mahallesin
de su arkının içinde küçük bir çocuğun boğa
zından iple boğulmak suretiyle ölü olarak 
yattığını söyledi, yanıma baş komiseri ve iki 
polis neferi alarak vaka yerine gittim. Dokuz 
yaşlarinda kadar bir çocuk derenin içindeki 
çamurlu sular üstünde yüzü !koyun yatıyor

du, gömleği bir kaç yerinden yırtılmış, pan
talon kayışı çözülmüş, pantalonunun bir kaç 
dijğmesi de zor görerek kopriıuşdu, daha ilk 

· nazarda kaatilin çocuğa tecavüz etmek istedı
ği ve aralarında bir boğuşma olduğu görülü
yordu. 

«Bu sırada bir kadın çığlığı işittik, mak-
-tulün anası gelerek evladının cesedi üzerine 
kapandi. 

«Muhbirin adı Necati idi, maktul ile bir
likde vak'adan bir saat kadar evvel uçurtma 
. uçurduklarını söyledi, o gece N ecati'yi kara
kolda alakoyduk, akranı olmayan arkadaşın
' dan ne zaıiı~n ayrıldığını sorduğumuzda: 

· _: Size haber Verdiğimden az evvel, ben de 
artık eve gidecek idim, dere içinde ölüsünü 
gör~nce polise haber vermeğe koşdum .. ·di-

yurdu. Sonra hatırlamış gibi ilave etti: 
- Biz uçurtma uçururken yanımıza bir 

adam geldi, oturdu, gaaliba onunla beraper 
kalkıp gittilerdi.. dedi. 

- Kimdi bu adam?.. diye sorduk. 
- Osman.. dedi, ve adamın eşkalini ta-

rif etti. 

«Bu Osman bizce malO.m bir adamdı, 
gaayetle güçlü kuvvetli, iri yarı ve uygunsuz 
güruhundan, güzel gençlere karşı pek fazla 
alaka gösterir bir cinsi sapıkdı. Necati'nin 
sorgusu gece saat üçe kadar sürdü. Sabahle_
yiıı erkenden Osman'ı buldurup getirttim, şaş
kın, aşıq heyecanlı, o gün bu iki çocuğu 
uçurtma uçururken yanlarına giderek. sey
retmediğinden başlayarak hiç bir şeyden ha
beri olmadığını söyledi. İlk soruşdurma za
bıtları ile Necati'yi ve Osman'ı Emniyet Mü
dürlüğü cinayet masasına yolladık. Ben, kö
tü şöhretine rağmen Osman'ın bu vak'ada ma
sum olduğuna kanaat getirmişdim, fakat bir 
gün sonra muhbir oğlanla Osman Emniyet 
:M}:1,diilrlüğünde yapılan $Oruşdurma evrakı 

. ile bizim merkeze iade edilince hayretle gör
düm ki, müdiriyette tutulan zabıtta Osman 
suçunu itiraf etmiş gibi gösterilmişdi. Şöyle 

düşündüm: kaatil Osman olsaydı, öylesine ze
hir gibi bir kuvvete sahib idi ki mulevves ar
zusuna nail olur, tecavüz teşebbüsde kalmaz, 
dı. Bunu Osman'ın kendisi de söyledi, ve hat
ta N ecati'yi göstererek: «Adım bir kere kötü
ye çıkmış, bacak kadar çocuk değil bu· bile 
elimden kurtulamaz .. » dedi. Kaatili kan tutar 
diye bir söz vardır, bu vak'ada bir kere daha 
inandım, biz tahkikaat ile meşgul iken mer
keze Yıldız isminde bir kız geldi, «Ben ~di
seyi gördüm. şahidlik edeceğim .. » dedi, ve ta
mamen Osman'm aleyhinde ifade vererek, bu 
adamın küçül.. çocuğu dere içine sürükleye
rek götürdüğünü gördüğünü söyledi. Fakat 
kızın ifadesi soruşdurınada bana yeni bir 
ışık oldu, evvela ona inanmış gibi görünerek. 
şaşırtmaca bir konuşma ile, polis merkezin
de böyle ifade verirse Necati'nin anasının 

kendisine ne vaidde bulunduğunu sordum, 
kız ~endisine bir kat esvab yapacaklarını iti
raf etti, artık hadise gereği gibi aydınlanmış
dı, kaatil bizi günlerdir uğraşdıran muhbir 
Necati idi. Fakat ağzı ile suçunu itirafı lazım
dı, oğlanı odama çağırttım, bazı nasihatlarda 
bulundum, bir katil suçunu masum bir ada-
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ma yüklemenin . vebalini anlattım, kendisinin' 
yaşı küçük olduğu için belki. hiç ceza görmi
yeceğini söyledim, halbuki Osman'ı asaca'k
larını, ve onun kanına da kendisinin girmi~ 
olacağını söyledim, bunun üzerine her şeyi 
itiraf etti, beraber uçurtm.a uçururlar. iken 
birden pis bir arzuya kapıldığını, onu dere 
içine götürdüğünü, fakat mukavemet görün- . 
ce başını çamurun içine sokarak çocuğu boğ
duğunu, ~pi de boğarak öldürdükdeıi sonra 
boynuna doladığını söyledi, ve bunları yaşın
dan hiç umulmayacak soğuk kanlılıkla anlat
tı. Kaatil oğlan 15 sene hapis cezasına mah
k11ın oldu, ve üçüncü senesini tamamlar iken 
mahbushAnede öldü». 

Bibi.: Fehmi Karabekir, Türk zabıtasının yakın 

tarihinden meraklı yaprakiar, 3. vak'a. 

BÜLBÜLDERE ÇIKMAZI - Ü sküda.r
da Bülbülderesinde Terlikci Solçağındadır; 
başlangıcında iki araba geçebilecek genişlik
de, bitimi gaayet dar, vaktiyle kabataş döşeli 
iken .bakımsızlıkdan · toprak ·yola dönmüş 
olup, ikişer katlı ahşab, kagir, yarı kagir ve 
Ç(?ğu· bağçeli evleri mutavazı g~lirli ailelerin 
meskenleri görünüyordu (mayıs 1962). 

Hakla GÖ;KTÜRK 

BÜLBÜLDERESİ UMUMHANELERİ -
Aşağıdaki satırlar 1940 ile 1950 arasında 

hergün Göztepeye gelerek seyyar balık satı
cılığı yapan, ve 1950 den 5onrada doğub bü
yüdüğü Üsküdarda çarşı ·boyunda bir balıkcı 
dükkanı ,açan Ü::::küdar'ın son külhanbeylerin~ 
cen Hüseyin'den tesbit ettik: 

«Otuz kırk sene kadar evvel (1890~1900) 
Üsküd~rın umumi evleri Bülbülderesinde idi, 
en namlı evler de Nigar'ın, Haliqe'nin, Süt
cünün kızı Kadriye'nin, Karakaş Melek'in, 
Vecdiye'nin ve Saliha'nın evleri idi. Arab 
Saliha diye meşhı~r olan sonuncu evin saJıibi, 
fuh:uş aleminin çok cür'etkar bir esir tüccarı 
halinde bir karıydı. İstanbulun köşe bucağın
dan türlü hile ve hud'ayla kandırıp fuhuş 

girdabına sürüklediği kızlardan kimsesiz ga
ribleri kendi evinde işletir, ailesi efradı tara
.fındcm Bülbülderesinde izinin takib edilmesi 
ihtimali olanları evinde tutmaz, Bursaya, Ba
lıkesire, İzmire ve hatta daha uzaklara, Kon
yaya, Kayseriye göndererek .oradaki kirmizı 
fenerli ev sahiblerine yüksek ücretlerle dev
rederdi. 

Üsküdarın umumi evleri Bülbülderesin• 

BÜLBÜLDERESi SOKAÖI 

den Toprak Sokağa, oradan da Söğüdlüçeşme 
civarındaki Paris Mahallesine nakledildi. Ni
hayet o evlerde kapatıldı, içindekiler Beyoğ
luna nakledildi. 

BÜLBÜLDERESİ SEL.ANİKLİLER ME
ZARLIĞI - Üsküdarda aynı adı taşıyan 
semtde Bülbülderesi - Bağlarbaşı Yolu üze
rinde, vapur iskelesi tarafmdan gelindiğine 

göre bu yolun sağ tarafında oldukca dik bir 
sırt üzerindedir, sed sed mezarlıkdır. Alt ba
şındaki kapusundan girilince paralel iki yol 
başlar, sağ tarafdaki bir toprak yol olup bu 
kısımda mutevazı kabirler gqrülür, soldak~ 
y0l ise asfalt dökulmüş: olub kenan boyun
ca ihtişamlı merkadler sıralanmışdır. Her iki 
kısmında rastladığımız en eski kabirler şun
lardır: Selanikli Kolcuzade Mustafa Halim 
bin Abdı.dlah 1178 (1764-1765), kırık bir ka
bir taşınd2 Mehmed Ağa 1216 (1801-1802), 
Abdi Osman 1202 '(1787-1788), Se_lanikli Sü
leyman Ağa zade Mehmed Ağa 1209 (1794-
1795 ), Salim zade Süleyman ibni Ali Ağa 
1295 (1878)1 Dudu Paşa zade Abdürrahman 
Ağa 1278 (1861-1862), Selanikli Motoş Ağa 
:::ade Abdürrahman Şevki Bey 1307 (1889-
1890). . 

Selanikliler Mezarlığı adı verilen bu kab
ristana sair yerlerden olan kimseler de def
nedilmektedir. Sağ tarafdaki kısımdaki Ka
raferiyeli ve diğer bazı Rumeli kasabaların
dan kitabeler okunmuşdur. 

Pek maniur olan diğer kısımdaki kabir
ler arasında bilhassa kayde değer olanlar: 
meşhur muallim Şemsi Efendi (1917), «Kara
deriizin derinliklerinde kaybolan? Millet va
puru süvarisi» Be_siın Kaptan (1882-1960), 
İbrahim Necmi Başaran (1891-1959); Dilber, 
Duh,ani, Kapancı, Kibar, İpekci, Karakaş, 
Şamlı, Kavrem ailelerine aid hazirelerdeki 
mükellef, muazzam merkadlerdir. 

Hakkı GÖKTÜRK 

_ BÜLBÜLDERESİ SOKAĞI - Eyyubun 
Gümuşsuyu Mahallesi yollarından; 1934 Be
lediye Şehir Rehberinin 9 numaralı paftasın
da 118 · işaretli yerinde, Bülbülyuvası Sokağı, 
Bülbülyuvası Mevkii ve Arif Ağa Sokağı ka-

. vuşakları ile Kırkmerdiven Caddesi ve Ey
yub-Gümuşsuyu Yolunun birleşdiği nokta 
arasında u~anır bir dirsekli bir sokak olarak 
gösterilmişdir. Bülbülyuvası Mevkii taraf!ın-
dan gelindiğine göre, yolun' ortasından dere 
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akmaktadır, sokağın sağ başında bir arsa, iki 
gecekondu, solda da bağçeli kagir bir ev ile 
kulubemsi bir yapı görülür. Yol sola bir ka
vis çizdikden sonra ikiye ayrılır, sağ tarafı 
dik, toprak bir yokuş olur, solda kalan kısım, 
iki tarafı ağaçlıklı çıkmaz bir dere yatağına 
inkilab eder. Sağdaki yokuş takib edilince, 
sağ kenarda bir katlı kagir ve iki katlı ahşab 
iki ev inşası yarıda kalmış bir bina görülür 
(şubat 1962). 

Hakkı GÖKTVRK 

BÜ.LBÜL DİV.A.NESİ - On yedinci 
asır ortalarında yaşamış ve kerametine ina
nılmış meczublardan; Evliya Çelebinin kay-. 
dine göre yaz ve kış elinde bir kafes ile bül
bül gezdirir, bu divanenin bülbülü kışın da
hi ötermiş. Hayatı hakkında başka bir kayde 
rastlanamadı 

Bibi. : Evliya Çelebi, I. 

BÜLBÜLİYE - Mürekkeb balıkları aile
sinden bir deniz mahlfıku, Fransızlar «calma.:
= kalmar», rumlar da «Kalamarya» der; aynı 
aileden «supya», 
asıl mürekkeb 
balığına benzer, 
sudan çıkdıkdan 
sonra vücudu 
pelte renginde 
olup üstünde u
. çuk bit mavilik 
vardır, ve bede
ni yürek şeklin
dedir, bir mız

rak ucuno yahut 
iskambil· kAğıd

larındaki pik = 
maça şekline de 
benzer diyebili
riz. Yuvarlak ba
şındaki iri göz-
leri supyanın Billbüliye 

gözlerine nisbet- (K. Deveciyan'dan) 

le de büyükdür. 
Başının üstünde sekiz aded ayağı ve iki aded 
gayet uzun kolları vardır, ayaklarının üzerin
de dörder sıra, ve kollarının ucunda da iki 
aded vantozu vardır. Eti gaayet lezzetli, ne
fisdir. 

Sürü ile dolaşırlar, ufak balıkları yerler. 
Çiftleşme mevsiµıinde kıyılara yaklaşır, ve 

ekseriya o zamanlar tutulur, çütleşme mev
simi de ilkbahardır, diğer zamanlar derin su
la:da dolaşır. İstanbul balıkhanesine getiri
len bülbüliyeler arasında 30 santim boyunda 
büyükleri görülmüşdür .. Türkler pek iltifat 
etmez, daha ziyade rumlar yer. Eskiden Bey
oğlunda Kalyoncu Kolluğu meyhanelerinde 
en makbuı mezelerden sayılırdı, meyhane mi0 

çoları müşterilerine: «Bu akşam supya yahud 
kalamarya var!..» diye adeta müjde verirler
di. Mürekkebi akıtılmadan kapkara çorbaya 
benzer yemeği yapılır, yahud mürekkebi akı
tılarak tavada nar gibi kızartılırdı,. göz için 
her halde ikinci şekli de tercih edilir. 

Bibi. : Karakin Deveciyan, Balık ve B:alıkcılık .. 

BÜLBÜL KANTOSU - İmparatorlu
ğun son yıllarında İstanbulda bilhassa avam 
ağzında hayli meşhur olmuş bir kantodur; ilk 
dinlenildiği yer, o devrin rağbet gören sazlı 

ve içkili lokallerin.den Pangaltı Gazinosu, 
kantoya şöhretini temin eden de, o zamanlar 
burada. çalan Kemani Salihdir; Salih, · kanto
nun nekaratında yayını öyle çeker imiş ki, 
dinleyenler bülbül ötüyor sanırmış; kantoyu 
;diliniden \düşürmeyen halk Salibe de «Bül-. 
bül» lakabını takmış, -ve sanatkar bundan 
böyle bu lakabla anıla gelmiştir.. Edebi bir 
kıymet taŞlmayan kantonun güftesi şudur: 

Ah şu dağlar zümrüd. misal 
Bülbillde yok sabra mecfil 
Hazin hazin herdem altlar 
Garib garib ötme bülbül 
Bülbül... bülbül... bülbül ... 

İsmail ARSEVİM 

BÜLBÜLLÜ SOKAK - Kadıköyde, Mü
hnrd~r semtindedir; Yenifikir Sokağı ile 
Gündoğdu ve Gürbüztürk sokakları arasında 
uzanır, üç araba geçebilecek genişlikde asfalt 
bir aralık sokakdır. Sokağın üst başında sağ 
köşede kapusu Yenifırın Sokağında, bağçe 
kapı=su da bu sokak . üzerinde 5 katlı bir 
apartıman, yanında 6 katlı bir - apartıman, 

o~mn yanında 4 katlı kagir bir ev; sol üst 
başda Varol Apartımanı, yanında 6 katlı 
Aral Apartımanı, daha sonra ·kapusu . Gün
doğdu Sokağında 5 katlı Hüdaverdi Apartı
manı vardır (mart 1962). 

Hakkı GÖKTÜRK 

BÜLBÜL MAHALLESİ ~ Beyoğlu İlçe
sinin Taksim bucağı. mahallelerinden; 1934 
Belediye Şehir Rehberinin 19 numaralı paf
tasında Kocatepe, Yenişehir, Bostan, Çukur 
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ve Şehidmuhtar mahalleleri ile çevrilmişdir; 
sınır yolları şunlardır: Irmak Sokağının bir 
kısmı, Yenişehir Dere .Caddesinin bir kısmı 
(Yenişehir Mahallesi ile), Sakızağacı Caddesi
nin bir kısmı (Çukur Mahallesi ile), Tavla So
k3.ğı, Hüseyinağa Kireçhane Sokağı, Fabrika 
Sı)kağının bir kısmı (Şehid Muhtar Bey Ma
hallesi ile), Dıvarcı Adem Sokağı, Yeni Kafa 
Sokağının bir kısmı, Tavşan Sokağı (Kocate
pe Mahallesi ile), Kaşkaval Sokağı (Bostan 
Manallesi ile). 

İç sokakları da şunlarqır: Madırga Soka
ğı, Çalgıcı. Sokağı, Uygur Sokağı, Kılburnu 
Sokağının büyük bir kısmı; Büyükşişhan_e So
kağının bir kısmı, Kavuncu Hasan Sokağı, 
Serdar · Ömer · Paşa Sokağının bir kısm.ı, Kar
puz Sokağı, Büyükkırlangıç Sokağı, Havahoş 

Sokağı, Atlıases Sokağı, Kırlangıç Sokağı, Bü
yükbakkal Sokağı, Keresteci Receb Sokağının 
bir kısmı, Fındık Sokağının bir kısmı, Kara
ca Sokağı, Ağaderesi Sokağı. 'Büyük Ziba So
kağı, Küçük Ziba Sokağı, Dereotu Sokağı, Viş
neci Sokağı, Zabıta Sokağı .. · Leman Sokağı, 
Yenikafa Sokağının · bir kısmı, Kapanca So
kağının bir kısmı, Gölbaşı Sokağı, Turan Cad
desinin bir kısmı, Aşıklar Sokağının bir kıs
mı, Taksim Çeşmesi Sokağ;, Macar AraJığı, 
Küçük Duvarcı Sokağı, Tenekeci Sokağı (ye
ni adı Şehid İlyas Sokağı), Mısırbuğdaycı So
kağı, Arn~vud Çıkmazı (rehberde yokdur). 

Bülbül Mahallesi, Tarlabaşı Caddesinin 
gerilerinden Yenişehire doğru inen 
bir bayır üzerine kurulmuşdur. Dik 
yokuşları vardır. Bazı ara Sokakları

nın bakımsızlığı göze çarpar. Mahalle 
muhtarı emekli albay Bay Hamdi Tar'
ın verdiği rakamlara göre Bülbül Ma
hallesinde 975 mesken (ev·. apartı
man), 260 dükkan vardır~ Bu iki yüz 
·altmış iş yerinin arasında · birçok oto 
tamirhanesi ve gar~j, 1 matbaa, 1 ec- . 
zahane, 1 ekmek fırını, 1 simitçi fırı- · 
nı, 1 banka şubesi (Türk Ticaret Biın~ 
kası), ı hamam, 1 spor kulübü lokali 
(Sakızağacı Gençlik Kulübü) vardır; 

mahalle nüfusu 7000 kişi kadardır. 

(1962). 
Hakkı GÖKT0RK 

BÜLBÜLSOKAĞİ DALYAN
_Büyükderede piyasa önünde kurulur- . 
du;. hududu Fonto iskelesinden Bamt-

çubaşı yalısı önüne. kadardır. Ekim ayı başın
dan ocak sonuna kadar kurulurdu, daha eski
den yazın da kurulurmuş. Uskümru, palamut, 
torik, kefal, lüfer yeşair balıklar avlanırdı. Hu
dudu içinde bir de v91i yeri vardı, fakat kadim 
teamülüne gtıre dalyanın kurulu bulunduğu 
müddetçe kimse balık avlayamaz, dalyan bu
lunmazsa herkes ondalıksız avlanabilirdi. 8 Ka
sım i329 tarihinde bir corum zamanında bu 
dalyanın, öğled~n sonra saat ikide bir kapanı
şında 520,000 uskumru aldığı ve bunları üç 
saat zarfında kamilen Balıkhaneye sevk etti
ği Balıkhane _siciline geçmi~. Bu dalyanın 

bazı yıllar hütün av inevsimince 5 milyon 
aded çiroz avladığı görülmüşdür. 

Bibi. : Karakin Bey Devecjyan, Balık ve Balıkcıhk. 

BÜLBÜl, SOKAĞI VOLİSİ - Büyükde
rede Bülbül Sokağı dalyanı hudftdu içindedir. 
Dalyanın kurulu bulunduğu müddetçe bura-. 
da kimse balık avlayamaz, fakat dalgan bo
. zuldukdan sonra herkes Aidat vermeden balık 
avlamakda ~erbesttir. 

Bibi. : Karaıcin Deveciyan, Balık ve Balıkcılık. 

BÜLBÜLYUVASI ÇIKMAZI - Eyyu
bun Üçşehidler Mahallesinde Bülbülyuvası 
SokağındadP, topr~k bir yoldur, üzerinde 
bağçeli, bağç:e dıivariarı tahta perdeli iki ev 
vardır, bitiminde 'dik_ bir sırt görülür, bir köy 
manzarası lı~tırlatır (Şubat 1962). 

Hakkı GÖKTORK 

Bülbill · Mahallesi 
(1934 Belediye Şehir Rehberinde• ) 
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BÜLBÜLYUVASI 'MEVKtt - Eyyubun 
Ü çşehidler Mahallesi yollarındandır; Bağ So
kağı (1934 ·B.- ş., Rehberinde gösterilmemiş~ 
dir), Güinüşdere Sokağı; ile birer kavuşağı 
vardır, yolun ortası dere yatağıdır; sokağın · 
sonunda sağda sırt üzerinde kagir. ahşab, ya
n kagir evceğizlere rastlanır, gerilerde sağlı 

sollu- yamaçlarda . da göçmen evleri görülür. 
(Şubat · 1962). 

. Hakkı GÖKTORK 

· BüLBÜLYUVASISOKAĞl- Eyyubun 
Gunıüşsuyu · ·ve -üçşehi.dler mahalleleri yolla
rından; B:dikcıbakkal ·Sokağı ve Eskiyeni De
re · Sokağı üçyoi ağzi ile Bülbülderesi Soka
ğı, Bülbülderesi; Mevkil ve .-Arif 'Ağa Sokağı
nın birleşdikleti nokta arasında uzanır; Bağ
Çı~azı, Bülb.iilyµvası . Çı~azı,. ~v.lice. Baba 
Mescidi Sok➔ğı_ v~ S~ka. Çı~mazı ile kavuşak
ları varqır. YQ~un , . orta.şı . .dere olub üzerinde 
bir talı~a. köprü vardır,. cJerenin suları, Eski~ 
ye~i Dere,, Sokağll)ı.ı:;ı iki }{~narında buluna_n 
iki kanaldan akıp gitmektedir;-_ 

Sokağın . iki kenarında birer ikişer katlı 
ahşab, kagir ve yarı kagir evler, mütevazi ge
lidi aile m~skenleridir; 1 eskici;· . · 2 bakkal 
dükkanı·- varclır; · sökağiıi -kapü numaraları 
1 · 35 ve 2- 50 dir. tŞubat 1962). 

Hikkı GOKTORK 
BÜLKA't (-Esad) - Türk ordusunun üs

tün asker hatırası hınikmış ·generallerinden; 
asfoh ·Yanyalf olup 1862 de orada doğmuş
dur, babası Yanya belediye reisliğinde bulun
muş Mehmed Emin Efendi -adında bir. zattır. 
İbtidai mektebinden başlayarak bütün tahsil 
hayatı . boyunca · arkadaşları , arasın!ia dalına· 
tem~yüz . eimiş · ve_ 1890-:da - Harbiye •Mekte7 
bin~_en smlfırinı· , birm.dis_f olar.ak kurıpay _. 
yüzb-aşilıkla diplöm.a' almışdır; !A.lmanya'ya 
göiıderil~ş,_ ;orad,alp h:arb akad~misfnde tah
silini ikmal.etmiş:::ve dört'seiıe . kaqar Alman 
ord.usundıa h~ıil: rza.Wtlik , yap~dır; ;me,ın". 
leketirte .. · döıiüşiin.de,' : l'µrk: ·ordiıS:unu 'ısİah 
için . getirilmiş ~Iniaiı . geı'ıetaJi Goltz Paşanın 
muavinliğine ta:yiJi-··edilmişdir; bu · ınün:ase
betle birço~,ı~s}teri •.. teftjş \re . ' manevralarda 
bulunmuş ve- bir şef~r ·arFransız ordu.sunun 
manevr~larına gönderilmiş~.' 189t . \ 7unan 
Harbinde ·. Yanya'' Kolordusu erkanıhM"biye. 
sinde çalışd1, ·. sonra Harbiye Mektebinde mu
allim oldu, 1899 da daH~l!ıY~.'n.i:q, . ders nazır
lığına tayin olundu; bu vazifeye albay rüt-

besi ile gelmiş ve ders nazırı iken paşa ol~ 
muşdur. -

1907 de Üçüncü Ordu Kumandanlığı 
(Müşürlüğü - mareşallığı) · muavini olarak 
Selanik'e gönderildi; 1908 de İttihad ve Te
rakki Cemiyetinin gizli fa.aliyetine mani ol~ 
mamakla suçlandıtılarak İstanbul'da Yıldız 
Sarayında sorguya çekilmesine başlandı, ve 
o -sırada me~utiyetin ilanı ile bu kovuştur~ 
madan kurtuldu. 

Meşrfttiyet dev
rinde orduda muh
telif vazifelerde 
bulunarak 19H de 
J3eşinci Gelibolu 
Fırkası kumandan
lığına tayin edildi; 
Birinci Cihan Har
binde Çanakkalede
ki Şimal Grupıi · Ku
mandanlığında bu-
lundu, ki Atatürk'- General Esad Blllkat 
ün o zaman kuman- (Resim : s. Bozcafi) 

danı bulunduğu 19. 
Fırka, bu kolorduya bağlı idi. 

Esad Paşa harbden sonra bir ara Askeri 
Mektebler Umum Müfettişliği yaptı ve son 
tayin odildiği 2. Ordu Müfettişliğinden çe~ 
kilerek emekliye ayrıldı. 

1920 de Salih Paşa kabinesinde onbeş 

gün kadar Bahriye Nazırlığı yapdı. 
1952 de İstanbul'da doksan yaşında- vefat 

etti. Şöhretli kumandanlardan V ehib Paşa 
bu zatın küçük kardeşidir. 

BibL : l. A. Gövsa, Türk Meşhurları. 

BÜNGÜL (Nureddin Rüşdi) - Değerli 
bir antikacı, milli kütübhanemize ııEski E
serler Ansiklopedisi» adı ile kendi saha~m:. 
da benzeri olmayan çok kıymetli bir eser bı.. 
rakmış bir yazar (B.: Eski Eserler Aiısiklo
pedisi); çağdaşımız olduğu halde hayatı hak
kında ma,ale:ıef en küçük bir bilgi edinile
medi; kıymetli eserinin neşri tarihi olan 1939 
dan sonra ne zaman ;vefat ettiği de tes'bit e
dilemedi; oğlu olduğunu tahmin ettiğim.iz 
Sedad Büngül imzası ile intişar etmiş bir ttıev
lud ilanında N. Rüşdi Büngül için ııantik e
serler mütehassısı, · şair ve eski gazeteciler
den» deniliyor; bu ilan 1951 yılında ,çıktığı

na göre değerli antikacının 1939 ~ 1951· ·ara
sında öldüğü anlaşılıyor; ilanı veren Sedad 
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Büngül de bulunamadı. Hazin' olan taraflar
dan biri de diğer antikacıların bize bu hu
susda en küçük bir y,ardımda bulunmayışı
dır.· 

Adı geçen ansiklopedinin bazı maddele
rinde mevzu ile ilgili beyitleri vardır; şair. 

liğinin bundan ibaret. kalmadığını zan· ediyo· 
ruz; mesela Benderyan işi için (B.: Bender
yan): 

Bakub a.sirma oldum hayran 
Güzel . .işdir,' Aferin Benderyanl 

Beykoz işi zücaciye için (B.: Beykoz): 
Akıbet Beykoz denen gaayet güzel bir yerde de 
Mirlfet me rdana ge?mlş Me,rln Mehnıed Dedı:ı 
Boya maddesinde: 

Şimdi 'sibit · boyanın kalmadı bir yerde . izi 
·Boyadık bet boyayı kaldı "bir ancak fillzl 

diyor'. ,,Türk erlerine armağan» adlı hir ki
tabı olduğunu ansiklopedisinin cıÇakmakıı 

maddesinde kendisi kaydediyor. 

BÜRGE (Fazıl Şerefeddin) - Çağdaş t~k 
. ., ' . . .. 

hekimljğinin mümtaz simalanndan, tertemiz 
nasiyesi ile intisab. ettiği Cumhuriyet Halk Par
Usine şeref vermiş siyaset adamı; 1899 da .Ça
talcada doğmuşdur, ilk, orta ve lise tahsilini . 
İstanbul'da yapmış, Tıp Fakültesini bitirmiş, 
asistan olduktan sonra Viyana ve Paris Üniver~ 
site klinikleriride iç hastalıkları ve bilhassa ak
ciğer hastalıkları üzerinde çalışmış, Paris Tıp 
Fakültesinde asistan titrini almış, İstanbul Ü
niversite~inde Doçentlik imtihanını k~zanmış, 
bir müddet Fakültede çalışdıktan sonra, Hey
beliada Sanatoryomu mütehassıslığında, Eren
köy Sanatoryomu başhekimliğinde ve Yakacık 
Sanatoryomu müsavir mütehassıslığında vazi
fe görmüştür. Türkçe, fransızca ve almanca 
orijinal etütleri ve tıbbi müşterek telif eseri 
vardır. 

Siyasi hayatında, 1943 de Kocaelinden 
milletvekili seçilmiş ve 1950 ye kadar Meclis
te ve Cumhuriyet Halk Partisi iktidarının C¼ii
naltav Kabinesinde Gümrük ve Tekel Bakanı 
olarak vazife görmüştür. 

Hekim olarak akciğer hastalıklarının teş
his ve tedavisinde insan üstü bir mazhariyete 
ermiş olan Dr. F. $. Bürge, vine bir mevhibei 
ilahive olarak insanların iyili~ icin carpan cok 
hassas bir kalbe sahibdir: ve olımn insanların 
sanınrlan kendisini samimt bir tevaz11 ile süs
Iemi~a.ir. 1 ~46 da Cumhurivet Halk Parfüinin 
Aydın müfettişi iken, sabahın erken saatlerin-

de kaafile kaafile gelen köylüleri ;muayene e
der, bu yorucu hizmeti sa.dece meslek' aşkı ile 
görür, parti işleri için çıkdığı seyahatlerde -de 
hastalarla karşılaşınca hemen hekim olurdu. 

Parti mücadelelerinin -en nazik safhala
rında parti müfettişliği, -İstanbul parti· ~aşkan
lığı ve Bakanlık gibi vazifeleri, kanunların 'fa. 
zil et ışığı altında ifa ·etmiş, muhalefetin sağ 

duyusu olanları da asil doktore sadece derin 
hürmet beslemişdir; yalnız pis:" hasis menfaat
lerin peşinde koşan poletikacılar içindir kt na
mus' timsMi F. Ş. Biirğe sevimsiz' insaiı olmuş
dur, bu da ona başkaca bir şeref teşkil etifıiş-
dir: . .. 

Niyazi' ·Aliined · BANOOLtJ 

.BÜRİIAN (HAfız) -(R: Sesyıı~a:z, l-Iafiz 
Bürhan). 

BÜR,HAN .EFENDİ (Kara)·--:--- O~~ltmcı 
asır sonlarında yaşarni~ bir' m:aliyecı'; doğum 
ve ölüm tarihlerini tesbit edem.edik, maliy·e 
kaleminden yetişmişdir; ve mesleğinde baş
defterdarlığa (Maliye· Bakanlığına) kadar 

. yükseimişdir. Başdefterdarlıği Üçüncü ·Mu
rad zamanında 1585 de·'ı' ay 20 gün, ve -0-
çüncü Mehmed · zamanında 1599 da 11 ay-

çlır. . . . . . 
Gaayet iıamuslu, devlet hazinesini koru-

ma yolun.da ş.ahsi düşman k.a:zanmakdan 
. korkmaz, son derecede cessur bir adamdı. 

İcraatından •bir kaçını devrin seçkin ı:İıü-_ 
verrihi Selar.ikli Mustafa Efendi şöyle · kay-
dediyor: · 

,ıHer yıl kurban bayramında İstanbul;_ 
da padişah i.çin · 3000 kurban kesilir ve· fu
karaya dağıtılırdı, bu kurban paralarını def
terdarhk · veı:'irdi. O yıl padişah seferde ol
duğu için Bürhan -Efertdi'İstanbul'da tek kur. 
ban bile kesdirmedi, · sebebini · soranlara 
ıı Yanlış anlamayın ben kurban kescİirmiyo
rum değilim, kurbanlar orduda 1~:silecek
dir! » dedi. 

Müslüman olan bir hiristiyana iıSünrtet 
akçesi ve merhem parasııı adı ile 50 akçe, 
ve bir kavuk ile sank ve:fümesi an '·aneden 
idi; Kara Burhan Efendi; «Hıristiyai-i da 
müslüıiıan da devletimizin teb'ası.. Müslü
man olacak varsın camide :inilslüman olsun, 
halkdan pa~a- toplasıiı, devlet böyle şeyle 
meşgul olmaz,,, diyerek bu yardımı· kesdi. •. · 

Her hafta İstanbul'daki dullara, yetim
lere, amalar::t ve d'iİeiıcilere sadaka adi a:ltm-
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da 3000 akçe dağıtılırdı; Bürhan · Efendi 'bu
nu da kesip kaldırdı: «Devlet dilenci besle
mez, gureba için de bunca imaret var, kim
se aç kalmaz ıı dedi. 

Pek haklı olmakla ·beraber ·bu değerli 
maliy~ci halk tarafından sevilmedi ve baş
defterdarlıkda bir yıl bile kalamadı; miri mi
ranlık (paşa rütbesi) ile bir valiliğe tayin e
dildi. 

Hayatı hakkında başka bilgi edinilemedi, 
Bibi. : Selanikli Tarihi, yazma kısmı. 
BÜRHANEDDİN. EFENDi (Kasım paşalı) 

- · İsmail oğlu Bürhaneddin künyesi ile ta
nınmış ·bir bahriye yüzbaşısi, Yerhlsar torpi. 
dosu 'ikinci kapdanı, Birinci Cihan Harbi ba
şında 20 teşrinisani 1331 de (miladi 3 aralık 
1915) bu gemide şehid oldu. 

Bibi. : Har!> Mecmuası. 

BtiRIIANI TERAKKÜ IIAJMİDİ MEK
TEBİ - İkinci Sultan Abdülhamid'in son de
virlerinde açılmış bir özel okul olup 31 .Mart 
Vak'asından sonra adı sadece ı,Bürhanı Te
rakki» olmuşdu. O devrin özel okullarının en 
meşhurlarından biridir, yine o devriiı okul 
hayatı bakımından . bazı . hatiralar bu kütük
de tesbit edılmeğe değer. 

Bu mektebin kurucusu, sahibi ve müdü
rü merhum İsmail Hakkı Beydir. İsmail Hak
kı Bey, Ulagay Kimya Laboratuarı müessisi 
rahmetli kimyager İbrahim Ethem Beyin 
kardeşidir. Hakkı Beyin bu okulu Rumeli 
Demiryolları tahvilatı piyangosundan çıkan 
büyük ikramiye He kurduğu rivayet edilirdi. 
Aksaray civarında bir koil:akta yerleşen mek
tep daha sonra Koska'da· Ragıp Paşa Kütüp
han~i karşısında· o devrin Maarif nAzıriarın
dan Zühtü Paşaı · konağının harem ve selam
lık kısımlarına taşınmış ve 10/23 Temmuz 
1911 . Hürriyet bay.ranii,günü Tahtakale'de 
zühur eden ve t~ Aksaray-fa kadar uzanan 
büyük yangında 'bütün eşyaları ile beraber 
tamamen yanmıştır. 

Zamanının en iyi.·hususi mekteplerinden-
di. Müdür Hakki Bey, öğrencilere, mektep 
hamedelerine . ve h~tta öğretmenlere karşı 
bile çok sertti Hocaların. şikayet ettiği tale
beleri ve kendisinin bizzat vermekte olduğu 
Osmanlı tarihi derslerini 'bilmeyen çocukları 
lıllah yarattı demez, şiddetle döverdi. Fala
ka yalnız mahalle mekteplerinde vardı. Bu 
mektepte, müdür, çocuklara avuçlarını açtı-

rır ve uzun dört köşeli bir cetvel tahtası ve
Ya bir metre uzunluğunda, serçe parmak k.a
lınlığında bir değnek ile her avuca, işlenen 

kabahate göre, insafsızca beş ila yirmi değ
nek vurur ve çok kerelerde avuçları kana
tırdı. O devirde, çocuk velilerinin okula ge
lip: «Oğlumu neye dövdünüz?» diye sordu
ğu pek vaki olmamıştır. Zira, çocuklar, mü
dürden dayak yediklerini evde söyleyemez
ler, söyleseler de ,hocalann vurduğu yerde 
gül biter, cevabını alırlardı. Devlet recalinin 
ve hatırlı kimselerin çocuklarını dövmeye 
müdür cesaret edemez, tekdir •Ve nasihatla 
iktifa ederdi. Hakkı Bey kısa boylu idi. Ken
disinden d:ıha uzun boylu hademe, arabacı 
ve hatırlı kimselerin çocuklarını dövın~ye 
g-örülmüştür. Müdürün yatılı bekar talebeden 
Münür namıııda bir de şamar oğlanı vardı. 
Münür Osmanlı tarihini pek iyi bilirdi. Mek
tepteki tedrisatın ciddiliği hususunda kanaat 
hasıl eylemeleri için, evlatlarını okula yaz....
dırmaya gelen velilerin önünde Münürü tarih 
dersine kaldırır ve aldığı cevaplarla iftihar 
ederdi. Bununla beraber · onu her vesile ile 
döverdi: Öğrenciler, müdür veya öğretm~n
lerden her hangi birisi görebilir deye sokak
larda başıboş, laubali dolaşamaz, arkadaşla
rıyla oynayıp şakalaşamazdı. O kdar ki, e
vinde fazla yaramazlık, serkeşlik eden ço
cuklar, evden yapılan bir ihbar üzerine, mek
tep harici bu hareketlerinden dolayı da mü
dürden fena halde dayak yerlerdi. Bir cu
ma günü tatilinde (O zamanlar hafta tatili 
cum·a idi.), Laleli camii avlusunda, arkadaşı· 
ile güreşen Ali isminde bir küçük öğrenci, 
ertesi: gün müdürden yirmi değnek yemiş, 

fakat hatırli bit kimsenin evladı olan rakibi 
tekdir bile işitmemiş, ancak fena halde kork
muştu. 

Bürhanı Terakkii Hain.idi Mektebi, ipti
dai, rüşdi ve· idadi, yani, ilk, orta ve .Jise kı
sımları ile leyli ve nihari (gundüzlü ve yatı
lı) idi. 

Mektebin müdür muavini ve dahiliye za
biti namı ile Talat Bey adında bir piyade 
yüzbaşısı vardi. Bu zat da Hakkı Bey gibi 

· eli daima değnekli gezerdi. Muhasebecilik, 
katiplik, veznedarlık, vekilharçlık vazifeleri 
hep Hakkı Beyin uhdesindeydi. 

İptidai (İlkokul) kısmı dört seneydi. Bir 
tek •büyüle orlada ders gören ihtiyat ve birin-
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ci sınıf öğrencilerine Salim Hoca namında 

sarıklı bir öğretmen, elifba, amme, Kuran.ı 
Kerim okutur. rakamları öğretirdi. İkinci sı
nıfın programında sarf yani gramer, aritme
tikten toplama çıkarma hüsnühat• (Kaligra
fi), ilmih_al (din dersleri) ve Kuran okutu
lurdu. Bu simfın hocası Hafız İsmail Efendi 
namında nur11ni yüzlü afif, mübarek bir zat
tı. Üçüncü SJnıfta, Orman ve Maadin ve Zi
raat Nezareti hülefasından Baha Necip Bey, 

keri.di eseri olan sarf kita·bınd-an gramer ve 
kıraat (okuma), bahriye subaylarından bin
başı Hilmi Bey hesaptan kerrat cetveli, çaı-p~ 
ma ve bölme. piyade binbaşılarından Mora 
Yenişehirli Emin Bey çoğrafya, müdür Hak
kı Bey, Kayı Han kabilesinden Sultan Me
cit devrine kadar muhtasar Osmanlı tarihi, 
Hafız Mustafa Efendi Tecvitle Kuran-ı Ke
rim, ilmiyedt:!n Hasan Fehmi Efendi akaaidi 
diniye (din dersleri), Hafız. İsmail Efendi, 
hüsnühat ve sülüs yazı, İlmiyeden Mesut E-
fendi far.i~i dersi verirlerdi. · 

Üç sene oian rüştiye, dördüncü, beşinci 
ve altincı sımflardaiı teşekkül ederdi. Bu sı
nıflara da aynı hocalar gelirler, aritmetikten 
kesri aşari ve adi (ondalı ve adi kesirler) ve 
hendese bahriyeli Hilmi Bey, umumi tarih 
meşhur muallim Ce~det Bey, Fen Darülfü
nun talebesinden Fikri Bey, arapça Dağıs
tanlı Zübeyir Hoca, sarf ve nahiv ilmiyeden 
Arnavut Tayyip Hoca, Türkçe ve inşad bes
tekar Muhlis Sabahattin Bey, coğrafya Emin 
Bey, ve sonraları am:ral olan Vasıf Bey, 
Fransızca şık ve bıyıkları dair- kozmikli 
Abdurrahman Beyle topçu yüzba;.,. 11 ve mu
harrir, levent endamlı Hasan Bahri Bey re
sim müdür Hakkı Bey, edebiyat muhar~ir ve 
edip Raif Necdet Bey, beden terbiyesi piya
de kolağası Şevket Bey taraflarından veri
lird( Sonraları açılan idadi (lise) sınıflarına 
da gene bu öğretmenler tarafından ders o
kutulurdu. 1908 inkılabından sonra ders 
programına Ulumu Medeniye, yani Yurttaş
lık Bilgisi v? Müzik dersleri ilave edilmişti. 

Mektepte sıkı bir ,disiplin hüküm• 'iürerdi. 
Okula çakı getirmek şiddetle yasak edilmiş
ti. Herhangi bir ihbar veya yoklamada çakı 
zuhur ettiği takdirde, sahibi, avuçlarına bir 
hayli değnek yerdi. Onun için mektebe ev
de açılmış. birkaç tane kurşun kalem ve yon-

tulmuş kam1;.; kalemlerle gelmek ~cap eder-
di. Madeni uçlarla ya·zmak da yasaktı. 

D-:-rsler bir saat sürerdi. Günde dört ders 
vardı. Yaz tatili iki aydı. Şeker, kurban bay
ramları ile Sultrn Hamid'in doğum günle
r'1nde okul kcıFalı idi. Pad:şahın tahta cülus 
donanması Ağustos ayina tesadüf ettiğinden 
öğrenciler bundan istifade edemezlerdi. Şim
diki gibi bol tatil yoktu. Mektep senede topu 
topu iki buçuk ay 'kadar kapalı kalırdı. · 

Ramazan aylarında okula öğleden sonra ge
linir ve erken çıkılırdı. Perş-embe günleri di-

' van kurulurdu Bütün talebe hava müsait' ise 
bahçede, değilse alt kattaki taşlıkda halka 
-halinde toplan.arak o hafta Aferin, Tercih, 
Tahsin . VP. Taltif namları altında talebelere 
muhtelif renkli ve yaldızlı kar:tpostal büyük
lüğünde mükafatları, müdür Hakkı Bey ta
rafınd.an verilirdi. Bu merasim sonunda, mek
tepten kaçan ve içeride veya okul dışında 
talcıbelikle telifi gayri kabil bir harekette 
bulunan öğrenciye bütün mektebin huzu
runda meydan dayağı atılırdı. Cezalı, yere 
serilen hasıra yüzü koyun yatırılır ve Hak
kı Bey suçlunun belden aşağısına bütün kuv
vetiyle 20 - 30 değnek atar ve darbenin şid
detinden şayet değnek kırılırsa yedek değ
neklerden birini daha alarak dayağa devam 
ederdi. 

O zamanlar, bütün hususi mekteplerde 
olduğu gibi burada da bir bakkal dükklnı 
vardı. Bunları okul idaresinden kiralayanlar 
ekseriya Arm,vuttu. Bürhanı Terakkii Hami
di Mektebin1n bakkalı Elbasanlı İsmail Ağa, 
burada kurşun ve kamış kalem, defter, ese
ri cedit kağıdı, « bes· emek bes peynirıı diye 
anılan iki parmak kalınlığında bir dılim ek
mE>kle ince bir dilim beyaz veya kaşar pey
niri. on paraya bir kaSP, sütlaç veya aşure, 
on parava qazoz, limonata, otuz parava bir 
dilim ~kmekle beraber bir ufak tabak ciğer 
kebabı ve fasulya piyazı satar ve öğrenciler 

h>rafından kapışılırdı. 

Mektebin. uzak semtlerde oturan gün
düzlü öğrencilerini okula ~etirip ı?ötürmek 
ic:n ı::imdiki kücük kaptıkactı ~tomobilleri 
bovımda cift at koşulu arabaları vardı. 8-10 
talebe a~an bu arabaların iki yanında sülüs 
yazı ile mektebin .ismi yazilı idi. Arabacı is
kemle.si vanında itfaiye arabalarında olduğu 
gibi birer çan vardı .. Bu arabalarla gidip gelen 
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öğrencilerden ayrıca bir para alınırdı. Gün
düzlü -ücreti dört ayda bir Osmanlı altını, 
yatılı ücerti de senelik 10-12 altın kadar b:r 
şeydi. . 

Ahşab olan binada yangına karşı ted
birler alınmıştı. Koridorlarda sofalarda, yan
gın başlangıı.::ında• pek tesirli bir söndürme 
aleti olan ((lVIinimaksıı cihazları, anormal bir 
sıcaklık karşıısnda otomatik olar-ak harekete 
geçen elektrik zilleri, iki tekerlekli yangın tu
lumbası, hortumlar, kanca, kazma, kürekler, 
borazan ve iHaiye m:'l;ferleri, su kovaları ha
zır vaziyette bulundurulurdu. 

Mektebin yalnız misafir ve velilere gez
dirilen ufak bir de. müzesi vardı. 

Sultan Hamid'in doğum ve ta:hta çıkış 

günlerinde okul mükemmel surette donatı
lır, kırmızı ve yeşil.zemin üzerine ay yıldız
lı muazzam bayraklar ,bina ve caddeye ası

lır, Üzerlerinde ((Padişahım çok yaşa» levhalı 
ve ufak bayrak ve renkli kandillerle süslü 
taklar kurulur, gece mum fenerleri ve kan
diller yakılarak fişekler atılır, misafirlerle ge
lip geçenlere ve gazete muhbirlerine Hakkı 

Bey tarafından limonata dondurma, :şeker 

ve saire ikram edilirdi. Ertesi günkü Sabah 
ve İkdam gazetelerinde Bürhanı Terakkii 
Hamitli Mektebinin sayei maarifvayei hazre
ti padişahı de fevkalade donatıldığı ve hüzza
ra ikram ve izazda bulunulduğu yazılır ve 
bundan. Hakkı Bey çok memnun olurdu. 

Mevlit kandillerinde öğrenciler yine di
vana toplanıp gılya padişah tarafından saray
dan gönderilmiş gibi ikişer kulah şeker ve
rilerek müdürün bir işareti üzerine talebe
ler bir ağızdı:ın üç defa ıı Padişahım çok ya
şa» diye bağırırlardı. 

Teneffüslerde koşmak, kovalamaca oyna
mak ve her hangi bir oyun ile eller arkada 
dolaşmak yasaktı Bahçedeki tahta sıralarda 
oturularak konuşulacak, derse· çalışılacak ve
ya aheste adımlarla uslu uslu piyasa edile
cekti. 

Sultan .Abdülhamid devrinde bir kaç de
fa tevzii mükafat merasimi yapılmıştı. Bu
nun için mektebin karşısındaki ahır ve ara
balığın . geniş meydanında: çadırlar kurulur, 
bayraklarla etraf donatılır, davet edilen ma
arif nezareti erkaniyle öğretmen ve velilerin 
huzurunda irad olunan ve memlekette her ne 
yapılıyorsa hepsinin sayei şahanede yapıl-

makta oldu,tı..1;.1u iddia ve onu dünyalar dur
dukça başımızdan eksik etmemesini Allrah'
tan niyaz- ed~n nutuklardan sonra Hakkı Bey 
öğrenc:l~~ mükafatlarını dağıtırdı. En gü
zel ve ms.kbul mükafat, kadranında mekte
bin ismi yaz:lı İıikel veya s.iyah cep saatle
riydi. O zamrnki para ile emsalleri 30 kuruşa 
kadar olan bu saatler herkese nasip olmazdı. 
Diğer mükafatlar, ciltlerinin bir tarafında 
yald12lı arm,H .. osmani!, . mukabil taı,afında 

Tuğrai Hümayun bulunan ufak tefek kitap
lardı. 

Sultan Hamide izafeten mektebin ismin· 
deki Hamitli kelimesi 1908 inkılabından son
ra silinerek y,alnız Bürbanı Terakki kaldı. 

Okulun koyu lacivert, kenarları ve pan
talonu kırmızı zıhlı, .sarı madeni ay yıldızlı 

düğmeli, kapalı yakasında sırma ile işlen· 
miş mektebin ismi yazılı üniforoması vardı. 

Kollarındaki kırmızı şerid sayısı, öğrencinin 

sınıfını, bir sarı şerit geceli olduğunu, ve 
koldaki (.6) işareti sınıf çavuşu olduğunu 

gösterirdi. 
Yangından sonara Aksaray'da Hasekı 

semtinde bir binada açılan ~ktep bir müd
det sonara tamamen kapandı. 

Ahmed Refik GAMSIZOOLU 

BÜR.IIANİYE ABDULLAHAĞA CAD
DESİ :_ Boğaziçi Beylerbeyi arkasında Bür· 
haniye Köyü yolloarından, bu köyün ana 
caddesi; 1934 Belediye Şehir Rehberinin 26 
ve 28 numaralı paftalarında Kuşbıakışı Cad. 
desi ile Beybostanı Sokağı ve Bürhaniye 
Çamlıca Yolu arasında uzanır gösterilmiştir. 
Bürhaniye Deresi Sokağı, Boduııağaç Soka
ğı, Tunuslu Mahmud Paşa Sokağı, Resmi E
fendi Sokağı, Bürhaniye Bayın Sokağı, Ka
rış Sokağı (eski adı Halidağa Sokağı)· ile ka
vuşakları vardır. Kuşbakışı Caddesi tarafın
dan gelindiğine göre iki araba geçecek ge
nişlikde sağa sola kavisleri olan bir asfalt 
yoldur. Sol kenarında son halife Abdülrne
c:d Efendinin çiftlik kasrının bağçe duvarı 

v,:ırdır, sağ tarafda tarlalar görülür. Bunları 
geçince s,ağda tek katlı ahşap bağçeli evler 
sıralanır, çıkırıklı bir kuyu· Ve bir çeşme var
dır, ve yol hafif bir meyille köye doğru in
meye başlar. Sol kolda tek katlı ·ahşap evler 
önünde mermer bileyzikli güzel bir kuyu gö
rülür, bileyziğine oyulmuş kitabesi şudur: 

ıı(Bi'rüşşifa). Elhac Af:\med Süreyya Bey El· 
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kaadiri halilet muhteremesi Şerife Hatice A
tiyetullah hanım Elkaadiri hayratından. 25 
Nisan 1320 (M. 1902) ıı; 

Köyün merkezi kısmında yol _üstünde i
kişer katlı beton ve ahşap eyler, bakkal, ma
nav ve kahvehane gibi dük:)tanlar ve Bürha
niye Camii bulunmaktadır, · küçük bi~ çar
şı boyudur. Burasını geçince sağ kolda ah
şap evler seyrekleşir, sol yanı çukur, dere 
içi bağçelikdir. Karşı yıamaçda da yine sey
rek ahbap evler görülür. Yolun inişi devam 
eder, sağda Bandırmalı Mehmed Yürükoğlu 
hayratı 191$2 tarihli bir çeşm, vardır. . Sağ 
kolda Karış Sokağı kavuşağını geçince bir 
bakkal dükkanı vardır. :Bu dükkandan sonra 
sağ tarafı dik bir ya-maç, sol kenarı yine çu
kur dere1 iç.i bostanlar, genişce bir kıavis çi
zerek Beybostanı Sokağı ve Bürhaniye Çam
lıca Yolu üç yol ağzında sona ·erer. 1962 yı
lında Üsküdar ile Beykoz arasında- işlemek
de olan belediye otobüsleri bu .cadde üzerin
den gidip gelmekde idiler. 

Hakkı GÖKTÜRK 

_ BÖRIIANİYE BAYmI SOKAĞI - Bür
haniye ~öyU sokakiıarından; 1934 Belediye 
Şehir Rehberinin 28 numaralı paftasında 
Bürhaniye Abdullahağa Caddesi ile Kağıdcı
başı Sokağı arasında uzanır gösterilmişdir, 

yine bu haritaya göre Raşid Bey sokağı ve 
bir isimsiz sokakla kavuşa-kları vardır. Ye
rinde Bürhaniye Abdullahağa Caddesi tara
findan gelindiğine göre bir araba rahat geçe
bilecek genişlikde, elli adımlık yeri kaba taş 
döşeli dik bir yokuş olarak başlar, sonra 
toprak yol olur; birer katlı beton, ahşap, yıa
rı ahşap ve hemen hepsi bağçeli evler ara- -
sında-n geçer. Köyün üç katlı beton bir bina 
olan ilk okulu bu sokak üzerindedir. Oku
lu geçince sola kıvrılan yol çayırlar ,arasın~ · 
dan geçerek Kağıdcıbaşı Se>kağıria bağlanır. 

Hakkı GÖKTÜRK 

BURHANİYE CAMİİ - Boğaziçinde 
Beylerbeyi arkasında_ Bürhaniye Köyünde
dir; 1876 da _Muhacir Köyü adı ile kurulmuş 
olan bu köyün ,adı 1902 yılında bu cam.iin 
inşasındaıı .\,Ontadır ki camie nisbetle Bür
haniye'ye çevrilmişdir. 

Son c~maat yeri ile beraber :müstatil 
planlı bir cami olup dört taş duvar üzerin
de kiremit Qrtülü ~hşab bir çatıdan ibaret
tir; dört köşeli minare kaide ki duvarın bo-

Blldıinlye Camit ,, 

_ (Plin kroki: Hilanü) 

yunca yükselmiş olup bu kaidenin üzerine 
bodur bi.r taş minare ôturtulmuşdur. Bürh.a
niye AbduUahağa Caddesinin üzerinde, Al
tunizadeden gelindiğine g~re yolun sol tara
fında sert meyilli bir -arsa üzerine inşa edil
mişdir, öyle ki, caddeye bakan sol · yanına 
nişbetle sa-ğ taraf ~uvarı hemen bir misli da
ha derinliğe iner, ve camiln. giriş k1apusu, 
balkonumsu ve etraf~ demir korkuluklu bir 
taşlığa açılır. 

Son cemaat' yerinin ilstüne imam meşru.
tası yapılmışdır, :meşrtitanın kapusu_ ise cad
de tarafında, camiin avlusuna açılır. 

Sahn kısrın tanı bir kare teşkiLeder, sağ 
duvarda iki, mi~ab duvarında. iki, ve· sol 

· duvarda üç,· ve son cemaat 'tarafı·dtı"Varında 
da iki, ki cem'an dokuz pencere ile aydınla
tılmışdır. Kadınlar. mahfiline sağdaki müez
zin. maksuresinden ahşab bir merdivenle çı-
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kılır, minare kapusu bu ahşab merdivenin 
üst başındadır. 

Son cem.::at yerinin dış taşlığa açılan ka
pusu üstünde ve kapunun dış yüzünde bu
lunan kita~e !aşını1'n~~tni,.ş11q11r: (( Zinet ef
zayi ıt.aka-a-:rnr:'mua:l~y\;'. hilift lamiye ve 
erlke pirayi saltanat seniyyei aniye Es
sultan ibnüssı,ıJtan F.l,lgaazi Abc\~lhamid Ha
ni Sani haırEıtleri tarafı eşrefl~iıden işbu 
camii . şerif bin üçyüz yirmi se'fıei hicriy~i 
cemaziyelevvelinde }~-~t e~!!ıajjJir. ıı 

Köyün' y,aşlılarıfiril'?an~!Btl'@a göre .. ca
mii yapdıran şehzad~ Bürhaı:i~d~ EfencÜ ol
duğu halde b_u,, kitab~y:i, b~J;ıaşı~ ·adına koy- , 
durm;,ışdur. /ii-( 

Salının ahşab tavanı, uzun;J~aman tamir 
görmediği için çökme tehlikesi ğ~stermiş, ca
rn.i bir ara ibadete kapatılmış, l 9i2 ramaza
mndıa, :çerden direklerle destEi~}enerek em
niyet tertibatı alındıkdan sc,~~İ~tekrar açıl. 
mış, ziyaret ettiğimiz bu yılın :_Jiaziran ayın
da. aynı vaziyetde durmakdır. ! .· ·•. çatı ile ta-

v~nıp.Jcil*~#'ğ~,:~1--~~ o{;, ;]: alde bu h:u
susda Bürhaniyelilerde en . küç'!ik bir hare-

ket··•·.:.g?f•Hırı.if~il,@1;;\::g\;ş,t·· ;!g:'fı'i·•···••:••·'Sf 
· Camiiiı · c·add·e · faziafi .... i&nafı. ~üçük 

avlusu dört dut ve bir ıhlamui:;~~i!çı~iardır. 
Bağçen.in ortasında mermer bil~#,zikli bir ku
yu bulunmaktadır, _üzer:nde: )fSahibül hay
rat velhasenat, sen~ ,1326 . (M. 1908)11 yazılı

. dır, fakat hayır sahibinin adı 
kaydedilmemişdir. Yine bu 
bağçede abdest . almak için 

. dört musluklu. bir taş tekne 
ile küçük beton bir terkos· çeş
mesi, ve beton bir musalla ta-

·• ·, · Bürhftidje Camii 
.(Resim _: Behceı Caııtok) 

şı vardır. 

Camiin cümle kapusu önündeki sed taş
lığın -altı tabutlukdur; minare tarafının ge
risine de ayakyolları yapılmışdır. 

Soncemaat yerinin üstünde bulunan 
imam meşru.tası bir sofa ve iki küçük oda
dan mürekkebd:r; yine orada dar uzun bir 
de müezzin odası vardır; müezzin od1asinın 
k~pusu . cami içinde, kadınlar mahfilindedir. 

Hakkı GÖKTORK 

BÜRHANİYE ÇAMLICA YOLU - Bür
haniye Köyü yollarından; 1934 Belediye Şe
hir Rehberinin 28 numaralı paftasında Bür. 
haniye Abdullahağa Caddesi üzerinde bir 
çıkmaz yol gibi gösterilmiştir. Kağıdcıbaşı 
Sokağı ve Bürhaniye Ocakları Sokağı Heika
vuşakları vardır. Yol bir a:rıa-ba geçebilecek 
genişlikte paket taşı döşeli olarak başlar, 
sağ tarafı dik kayalık, sol tarafı d,a. çukur 
dere içi bağlık bağçelikdir. Sağda_ beton bir 
çeşme görülür. Sağa sola müteaddid kavis
ler çizer, inişli çıkışlı ilerleyerek . ta.dalar a
rasında sona erer~ bu son kısmında da yine 
sağ kolda iki çeşme vardır (Mayıs 1962). 

Hakkı GÖKTORK 

BÜRIIANİYE DERESİ SOKAt.I -;-- Bür
haniye Köyü sokaklarından; 1934 Belediye 
Şehir Rehberinin 28 numaralı paftasınd,a 

Bürhaniye Abdullahağa Ca<ldesi üzerinde bir 
çıkmaz yol olarak gösterilm.ışdir, Bodurağaç 

· Sokağı ile de bir kavuşağı vardır . 
Dar bir toprak yoldur, birer katlı bağ

çeli evler arasından geçer, bir kaç bağçe ve 
bostan görülür, sonra dar bir keçi yoluna 
inkilabeder, sol kenarı deredir, dereyi bjr 
tahta köprü ile aşar, bu ikinci parçası ka
ba taş döşelidir. 

Hakkı GÖKTORK 

BÜRHANIYE KÖYÜ -
Boğaziçinde Beylerbeyi ar
kasında bir vadinin doğu 

yamacında kurulmuş bir 
köydür, 1876 Rus harbinin 
l\,umeli muhacirleri tara~ 
fından kurulmuş olup ilk 
ve asıl adı da Muhacir Kö
yü idi, «Bürhaniye» adıni 

hicri 1320 ve miladi 1902 
yılında, bu köye bir cami 
yapdırınış olan İkinci Sul-
tan Abdülhamid'in oğlu 
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şehzade Burhaneddin Efendinin isminden al
mışdır. 

İstanbul'un idari teşkilatında Üsküdar 
İlçesinin Beylerbeyi N~hiyesinin bir mahal
lesi sayılm.ışdır .. 1934 Belediye Şehir Rehbe
rinin 26 - 28 numaralı paftaları1:1da Küplüce, 
Büyük Çamhca, Kısıklı, Bağlarbaşı (Altuni. 
zade) arasınd~ gösteribnişdir. Bir asfalt yol 
olan Bürhaniye . Abdullahağa Yolu bu. k•Ö· 
yün, bir ucundan öbür ucuna ana caddesini 
teşkil eder, dükkanları. ve camii bu yol üs
tündedir. Kuşbakışı Sokağı, Tunuslu Mah
mud Paşa Sokağının bir kısmı, Bürhaniye 
Dere Sokağı ve Bürhaniye - Büyük Çamlıca 
Yolu sınırını teşkil eder. Yine bu paftalara 
göre iç yolları da şunlardır: Raşid Bey So
kağı, Kağıtcıbaşı Sokağı, Bürhaniye Bayırı 
Sokağı, Resmi Efendi Sokağı, Bodurağaç So
k,ağı. Yukarda adı geçen rehberde tesbit e
dilmemiş sokakları da şunlardır: Rasim Ağa 
Sokağı, Gülgen Sokağı, Bağlaraltı Sokağı, 

Enveriye Sokağı. 
300 hane olan Bürhaniye Köyünde yeni 

yapılmış bir ilk okulu (1955 - 1956), bir po
lis karakolu, bir posta kutusu ile bakkal, 
manav ve kahvehane olarak 7 dükkan var
dır.• Nüfusu 1850 -1860 arasındadır; halkı

nın ekseriyetini 'mütevazi gelirli küçük me
mur, işçi aileleri teşkil e'der; rencberi ve 
sağmalcısı da vardır. Umfurı.i ,görünüşü ile 
şirin, pitoresk bir köydür. 1962 yılı Haziran 
,ayında, sahil yolunun· yeniden tanzimi dola
yısı ile Üsküdar • Beykoz arasında· işleyen 
belediye otobüsleri bu köyün içinden geç

. rr:.ekde bulunuyordu, ki Bürhaniyelilere bü
yük kolakhk sağiamışdır; sahil yolunun Üs
küdar - Beylerbeyi arasındaki işi bittikten 
sonra da, günde hiç olmazsa iki üç otobüsün 
Bürhaniyeden geçmede devam etmesi gere
kir. Suyunu terkos çeşmelerinden temin e- · 
der. Bir kaç da.ne de hayır eseri kuyu var 
i.se de 1962 yılında hepsi metruk idi. 

Köyün evlerinin çoğu ahşab ve hemen 
heps~ bağçelidir. Son zamanlatda da beton 
yapı girmişdir (1962 Haziran). 

Hakkı GÖKTORK 

BÜRHANİYE KÖYÜ İLK OKULU -
Bürhaniye Bayır Sokağındadır; ilk binası i
ki katlı, ,altı odalı, dört dershaneli ahşab bir 
yapı idi; çok harab bir bina olduğundan, ye
rine 1955 -1956 arasında şimdiki beton mek-

' 

teb yapdırılmışdır. Resmi küşadı o zam.anın 

vali ve belediye reisi Ord. Prof. Dr. Fahred
d;n Kerim . Gökay eliyle _yapılmışdır. 3400 
m2 bir arsa üzerinde üç katlı . bir binadır. 

Bu okulun kırk senelik verimi hakkın
da aşağıdaki istatistik cedveli okulun arşi

v:nden çıarılmışdır: . 
Okul mevcudu Diploma alan 
Kız Oğlan Kız Olt(an 

1922-1923 6 18 
1930-1931 34 30 
1935-1936 45 51 4 10 
1940-1941 39 53 4· 7 

1949-1950 · 55 70 10 11 
1950-1951 ' 61 70 15 8 
J951-1952 48' 66 6 6 
1952-1953 52 77 7 11 
1953 ~ 1954 53 78 3 11 
1954-1955 54 90 
1955-1956 158 
1956- 1957 90 87 7 10 
1957-1958 91 89 6 9 
1958- 1959 101 96 10 19 
1959-1960 92 82 14 16 
1960- 1961 110 78 5 12 
1961- 1962 126 99 

1961-1962 ders yılında öğretim kadro. 
sunu meslek kıdem yılları ile şu z'atlar teş-
kil ediyordu: Başöğretmen Saiahe.ddin Tü-
tüncü (18 yıl), Emlne Dilek (34 yıl), Musta-· 
fa Öner (25 yıl), Yunus Yıldız (18 yıl), Mus-
taf.a Çetin (18 yıl), Şemsi Erdinç (vekil öğ-
retmen). 

Hakkı GÖKTORK 

BÜRÜNCÜK - Ham ipekden pek az 
mikdarda keten .ipliği katılarak dokunur, 
yazlık eski güzel bir kumaşımız, ten üstü
ne giyilen ic: gömleği, nadiren de lüks ola
rak iç donu kesilirdi. Tül gibi incesi ve az 
kalıncası olurdu; ve incesi de tül gibi şeffaf 
degildi, sadece tüy gibi hafifdi. İnce bürüm-

~ cük kız, k,3.dın çamaşırlı:ğı, kalıncası da er
kek gömlekliği idi, ve erkeklerin giydikleri 
bürüncük iç gömleğine «Helali gömlek» de
nilirdi. Halk ağzında «bürüncükıı e «bürüm
cükıı dlyenler qe vardır; hatta antikacı tner
hum Nureddin Rüşdi Büngül «Eski Eserler 
Ansiklcpedisiıı adındaki güzel eserinde bu 
eski meşhur kumaşı «Bürümcük» telaffuzu 
ile alıyor ve şu malumatı veriyor: 

«Kıvratma dedikleri bükülmüş (ham) 
ipekden kıvırcık olar,ak evlerdeki tezgaİılar~ 
da dokunan en kıymetii Türk çamaşırlığı bir 
nevi ipek bt:zdir. Bunlarin iplik. kanşiğına 
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da. helali derler. Guya ipek kumaş ve ipek 
bez giymek erkeklere haram olduğundan bir 
az keten veya pamuk ipliği ile bürüncük he
lali ol4verirdi. Kolay eskimez, kullanışlı en 
iyi, en güzel bir çamaşırlıkdır, ince fanila
lardan. da hem daha iyi hem .daha ucuza mal 
olur.» (N. R. Bünbül, Eski Eserler Ansiklo-
pedisi), · 

Aslaa boyanmazdı, kendi tabii rengi 
tatlı açık kremdi. Bazan dokunur iken ka
narya sa,ısı, kiremit alı, açık mavi ve muh
telif -genişlikde ipek çubuklar atılırdı; kadın 
bürüncükleri de kafes çubuklu dokunurdu. 
Dört parmak enliliğinde ekseriya · mor ka
fesli bir· bürüncükden de yazlık yatak çarşa
fı, cibinlik ya~ilırdı, tabii yatak çarşafı da 
cibinliği de aya,.n ve eşraf karı, lüks idi. 

Ayak takımının giydiği adi bez gömlek
lerin yahında bürüncük, yüksek tabakıa har
cı çamaşirlıkdı. Ayak takımından şehbaz 

g~nçlerin, mesela bir yaz günü için iki çif
te kayıkda işleyen iki tüvana genç hamlacı, 
kürek başına küfü:ı; küfür helali gömlekler
le· geçip oturdukiarında, kendilerini pek hak
lı olarak süslenmiş bilirlerdi. Kibar ve rical 
de hususi kayıklarının hamlacılanna, gün
lük hizmetlerindeki çubukdar tazeru oğlan

lara, uşaklara bir servet gösterisi olarak bü
rüncük, helali gömlekler giydirirlerdi. 

Aşağıdaki ırianzum portreleri, geçen asır 
başlarıiıdaki İstanbul ,halk hayAtı, bilhassa 
yeniçeı;-i ve ayak takımı hayatı bakımından 
çok zengin bir kaynak olan yeniçeri halk şa
iri_ Gala-talı Hüseyin Çorbacı'nın destan mec
muasından alıyciruz:-

Çağşın liiuglim • la:İ: Deli . Abdideıi 
Yemenisi Galatalı .Fehmiden 
Helali gömleği Koca Ammiden 
Şahin başda Cezayirin fesidir 
. '* 

Doyum olmaz anda topuk seyrine 
Sünbfil parmaklann istif dengine 
Ya efendim o. blirüncük gömleğin 

. Söz var mıdır. işlftellk fendine 

* Omuzdt afili c~bkeıile yelek 
Gök mavi çubüklu büriincük gömlek 
Kuşakdan sallanur topuzlu köstek 
Topuk vura vura gelür civelek 

* Perçem Has Bağçenin katmer stinbülü 
Nazarlığın incllldlr püskiDü 
Sinesi uryandıi: merdi meydandır 

Gömleği büiiincük tersine gülll 

Külahın o samur kaşlara eğmiş 
Cezayir kesimi beyazlar giymiş 
Helili gömlekle ol kalyoncuyu 
İşittlk geçende hünkar. beğenmiş .. 

* Vasfı hüsnü üzre ne yazılsa. az 
Ayatma düşdiiu:ı eyledim nlyiz 
Bürüncük gömlelin çıkarup ,ehbaz 
İbrişim füteyi kuşandı bele 

* Hamlacı Mustafam pek .clvelekdlr 
Hali vahşet üzre misli melekdir 
Ayağı yalıncak oğlanın ammi 
Gömletl helali olmak gerekdlr 

Aşağıdaki satırları da_ bu destan mec
mu,asının kenarındaki anonim bir notdan a
lıyoruz: 

ıc Sinobda şehid ve gark u nabud -~lan 
Karibceli Miustafa Çavuş Galatalı Hüseyin 
Çorbacı'nın işte bu Karanfil Mustafasıdır. 
Evailinde kadril kıymetin ve hac,ldin bilmez 
bir turf.a oğlandı; aklı başından bir karış 

havada pervaz ider haylaz, amma sardrğı ,a
cemkari şal üç arşından diraz;. helali göm
leği aladan aladır, Tırabızan bezi donu üs
tüne çekecek şalvar bul,amaz nev hat palaz, 
Azebler Kapusunda olan fırında pasacı idi, 
simin bazusunda Altmış dördün nişanını ta
şırdı, Vak'ai Hayriyede bir kuşei necat bul
muş ise karanfilliği sihridir, . ol dahi hüsü_n 
ve an ve cilve ve işvedir; , kuşca canın kur
tarub Tersanede nefer olmuşdurıı. 

Yüzü daima tatlı kırışık, dalgalı duran 
bürüncük gömlekler de, yukardaki tiisvirler
de olduğu gibi, elhak bir güzel gene vücudu
na yaraşır, giyene albeni verirdi, •ki bu göm
leklerin koll&rı da bol ve az uzunca kesilir, 

· salındığı zaman el üstüne dökülür, iş başın. 

da da ya bilek, yahud dirsek üstüne sıvanır
dı. 

Bürüncük, eski köçek oğlanların· da· eh 
ziyade rağbet ettikleri bir bezdi, onlar bü
rüncükden bilhassa şalvar kesdirirlerdi. Şef
fa:fiyeti olmayan bu son derece · hafif bez 
içinde, civelek ve çalak köçek vücudunun 
mübhem belirtisinin şehvetengiz cazibesini 
kaabul temek lAzıındır, vücudun güzel bir çiz
gisi bir anda bütün keskinliği ile çıkar ve bir
den kayboluverirdi. 

Diğer bütün esnaf gibi bürüncük doku
yucular da gedik usulüne tabi idi, ve kaç ki
şi, kaç tezgah olduğu kesin olarak tesbit e
dilmişdi, . işçisi de tezgAhı da ne artar, ne. ek-
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silirdi. İstanbul'da dokunan bürüncük büyük 
şehrin ihtiyacını karşılar mıydı, başka yer
lerden bürüı.cük getirilir miydi bilmiyoruz; 
bildiğimiz lstanbul'da kadimden be_ri bürün
cükcüler gediğinin 91 iş · yeri olarak tesbit 
edildiğidir; oir dokuma atölyesinde de 1 us· 
ta, l kalfa, ve her ikisi için birer çıra-kdan 
dört kişi kabul edilmişdi; bir atölyede de bi· 
rinde usta dğerinde kalfa işlemek üzere iki 
tezgah kabul edilm.işdi, bütün bürüncükcü
ler usta, kalfa, çırak 364 işç.i ve 182 tezgah
dı. 1786 tarihli bir gedik fermanında, yuka
~ya naklettiğimiz rakamlardan sonra şu · hü
küm. yazılıdır: «Bürüncükcü esnafından biri 
öldüğünde . tezgahı evladına kalır, evladı 
yoksa, yahud askeriye, ilmiye ve ·mülk.iyeye 
intisab ile esnaflıkdan çek.ilmiş ise tezgahı 
ölen ustanın, ustalığa layıksa kalfasına kalır, 
kalfa usta olunca müstaid bir çırak da: kalfa 
olub d~r tezgaha. oturur;, Aralarına haric
den kimse giremez». 

Aşağıdaki kıt'a İstanbul'un esnaf güzel
leri şinında yazılıb «Hılbannimei Neveda» . 
adını .taşıyan manzum · risaleden alinmışdır.: 

Bilrilncilkcil civan lpekden nazik 
Mekik parmatında görilnUr lllk 
Ustanın kalfaiıın ba,ı ticidır 
Piytn öpen rihi aşkde hAcıdır 
SAhlbl iffettir seripi ntrdur 

. Ol c'ıvan şu'lel şem'I kit6rdur . 

İstaiıbul'd,a ve haha memleketimizde bü· · 
rüncük . tezgahlarının· kalmayışı, günlük ha
yatımızda milli asalet· ve zarafet'inüz :adına 
büyük, elim kayıpdır. 

·utm.YAN - ı\slı farsca «biryan» keli
mesidir, ııateşde kızartılmış et, . kebab». Hü
seyin Kazım Bey Büyük Türk Lügatında di
limizden iki misal veriyor, •sünbülzade Veh
bi'den: 

Ateşi fakr ile suzan oldum . 
. Citerl derci De büryan oldum 

ve İshak'dan: 

Raht! bahtım Diri aşka yandunıb perv&ııe vAr 
Şem' . vq ucy,inü bilryan eyllyen sensin . beni 

beyitlerini alıyor. 
Geçen asrın sonlarında yaşamış kalen

der meşreb . halk şairi ttsküdarlı Kitib Aşık. 
Razinin de İstanbul'da Sultanharnanunda bir 
dükkanda işler bir -büryancı . güzeli . hakkında . 
yarı hezel . yollu bir · manzaınesi vardır, 

Ey büryancı dolberl 
Uzak durma gel beri 
Su dökemez piyine 
Güzellerden hiç biri 

Peri suret fidansm 
Mahbubu cümle nasın·· . 

Ol divine giirdhu 
Hüsnün şem'lne yansın 

Pa bürehne şehbazdır . 
Bıçkın meşreb haylazdır 

Dükkanın ibı riiyl 
Altın başlı palazdır 

Semti Sultanhamamı · 
Şehri tutmuşdur ninu 
Beyler paşalar gellr 
Sanma yaln,z avinıi 

San karınca yuvası 
Keailmez ard · arası 
Büryancı iiizelfnln 
Dükkiıudır burası 

Edebiyatımızda olduğu kadar ·,,. asırlar 
boyunca İstanbul'un halk ,ağzı sohbetlerinde 
de pek çok kullanılmış ve cumhur:iyet dev
rinde dil. ink.ilabından sonra tamamen . terk 
edilmiş bir isimdir. (B. : Kebab; K~babeı): 

Btl'TE (Mehmed Fuad) - İ~ta'nb4l'un 
gazete · ve mecmua serbayilerinden v~ bu 
İsta-nbul Ansiklopedisi'nin birinci fasikülün· 
den itibaren İstanbul başb~yÜ; . 17 · Mayıs 
1911 de İstanbtİl'da . 
Aksaray' da ·. Şekerci 
Sokağında bir · evde 
doğdu; İstanbul Tel
grafhinesi muhabere 
memurlarından Hafız 
Mehmed Cemil Bey 
ile Firdevs Hanımın 
oğludur. Orta tahsil 
çağında iken, memti
riyeti nakledilen ba
bası ile beraber iz
mir'e ·gitti ve orada 
1924 yılında henüz on 
üç yaşında bir çocuk Fuad Bü_te 
iken Ahenk gazetesin- (Resim :! s . . Bozcalı) 

de musahhihlik ile iş , . . . . . .. . 
hayatına atıldı; şöyle ki; haf~ı Kuı:'an olan 
babasının himmeti ile . o. küçük . yaşında .'.!'ürk 
dilindeki arabca kelimeler üzer,µıde imlAsı çok 
düzgün idi; o zamanlar Türkiye'nin '.namlı , baş-

. muharrirlerind~n biri olan Mehmed Şevki Bey 
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de makaalelerini gaayetle mustalah yazardı; 
muharririn cahil mürettibler tarafından yan
lışlarla dolu olarak dizilen yazılarını dikkatle 
tashih edebilecek bir musahhih bulunamamış, 
İzmir orta mektebiniB türkçe muallimi tara• 
fından bu çocuğun istihdamı tavsiye edilmiş, 
musahhihliği pek güzel başaran Mehmed Fuad 
da, gazetec:liğin cazibesine kapılarak tahsili 
ter ketmişd 1• 

AhenJ.;: gazetesind,e 1934 yılına kadar on 
sene çalışdı; Mehmed Şevki Beyin yerine 
Ahenk ga-zetl'sine başmuharrir olarak getir
tilen Nizameddin Nazif Tepedelenl:oğlu, 

geneliğinin en ateşin çağlarında Fuad Büte'
ye atılganlık yolunda örnek oldu; ki hayat 
mücadelesinac muvaffakiyeti üzerinde his
sesi çok büyükdür. 

1934 de yine babası anası yanında İs
tanbul'a gelen,ele avuca sığmaz delikanlı u
zakdan akrabası: olan Tahsin Demiray'ın 
matbaasında iş buldu; bir müddet sonra T. 
Dem.iray'ın n.atbaası ııTürkiye Yayın Evi» 
adı ile inkişaf ederek İstanbul basın ve ya. 
yi'n aleminin ön. saf da müesseselerinden bi
ri olunca, Fa,ad: Büte, beş altı: sene kadar 
da Türkiye Yayın Evi'nin idare müdürlüğü
nü yapdı ve 1942 de yine bu müessesenin 
İstanbul ve tıtşr.a bayiliğine get_irildi; bir 
sene kadar soı:ira da Nail Serman adındaki 
ortağı ile beraber işini genişleterek istanbul
un serbayileri arasına girdi; ki 1961 de, Ak
şam, Tanin, Hür Vatan, Havadis gazetelerini 
Kim dergisi'ni, Çocuk Haftasını ve Yavru 
Türk mecmual-aqnı ve Galatasaray spor ga
zetesini Fuat Büte ve ortağı satışa dağıtmakda 
idi. 

Ortanın az üstünde uzunca boylu, vücu
du pehliv,m yapılı, ·pençeli bir zattir; yar,a
dılışı mesleğine elhak pek uygundur; ve mu
hakkak ki sempatik adamdır; ve iş hayatın
da doğruluğu, iffeti ile tanınmışdır. 

Delikanlilık çağında güreşmiş, ,an'anevi 
Türk yağlı · güreşinin· hayranı, Edirne'de ya
pılan Kırkpınar Güreşlerinin de · en sadık 
müdavimlerindendir. Yine gençliğinde fut
bol oynamış, halen koyu Beşiktaşlıdır; se
kiz yıl «Beşıktaş» adı ile bir spor dergisi çı. 
karmış, beş yıl da bu büyük spor kulübünün 
idare heyetinde çalışmışdır. . 

Kuş meraklısıdır, · Cerrahpaşa'daki evin
de florya, saka, iskete, üçyüzden fatla kuş; 

içi tavuk, kaz, ördek ve hindi dolu, ve İs
tanbul'un en konforlu muazzam bir kümes 
vardır. 

Ömründ2 kahvehaneye girip oturma
mışdır; askere gittiğinde, yirmi yaşlarında 

tütün tiryakisi olmuş, terhisinden sonra da 
badeye ilt'.fat etmeye . başlamışdır. İçki sof
rasında dilbazdır, neş'elidir; neş'e ve şata

reti de daima edeb ile sınırlıdır. Arkad,aşla
n için güvenilir, hatta ekseriya fedakar dost
tur. 

Bir kuru ekmeğe karşı dahi hamdü şük
reden terbiye ile yetişmiş, fakat, yaranı a
rasında da boğazlı adam tanınmışdır; bir iç
ki sofrasında 40 pavuryayı, bir başka sofra
da da 20 kilo tutan dört istakozu tek başına 
yediği görülmüşdür; iştihası, hazan, sevdi
ği şeye saldırma şeklindedir. · 

İstanbul basın aleminin ve Ankara Cad
desinin sevilmiş simalarından olan Fuad Bü
te 1938 de evlenmiş, biri kız biri oğJ.an iki 
evlad sahibidir. 

BÜTTEN · (Süleyman) - · Türk Kuman
dan ve kalem sahiplerinden, bilhassa eski 
Türk silahları üzerinde derin bilgi ve ihti
sas sahibi; 1293 (1876) da doğdu; Harbiye. 
den topçu zabiti olarak çıkdıktan sonra, 
Trablusgarb, Balkan ve Birinci Cihan Harb
leri ile İstiklal Ha.rbine iştirak etti, bilhassa 
Sakarya ve Başkumanda:tilık meydan muha
rebelerinde büyük yararlıkları görüldü, 1931 
de İstanbul Askeri Müze -Müdürlüğüne tayin 
edilerek· 1941 e kadar on yıl müzenin tasnif 
ve tertibinde kıymetli · hizmetler ifa etti. 

Askeri Müze neşriy,atı arasında kıymet
li tedkikleri vardır, «Muhitülmeaarif İslam -
Türk Ansiklopedis: » nde de «Alatı Harbiye» 
maddesini yazmıştır. 

Bibi. : Mühitülmearif. 

BÜYÜ, BÜYÜCÜLER - Dünyanın her 
tarafında olduğu gibi, asırlar boyunca büyük 
şehir İ.stanbul'un günlük hayatında da mil
yonlarca insan büyüye inanmiş; · sayısız he
sabsız büyüC'üler, f.elaketler veya saadetler 
hazırlamak için büyülei" yapmış, ellerinden 
tüyler ürpertici işler çı.kmışdır. 

İstanbul'da ha:k ağzında büyü için «ya
pan da, yapdıran da kafirdirı, denilir, fakat 
bir kadinın kocasına, bir erkeğin karısına, 
bir adamın malına göz koyanlar . dalına bu
lunmuş, aile geçims:zlikleri1 akrebe· benze-



ANSİKLOPEDİSİ - 8187 - gt)y() 

tilmiş akraba., hatta bazan siyasi ihtirasların 
esirleri, kadın veya erkek, ricalden ve ki
bardan ve ayak takımında:n, büyüyü yapdı
ranın da kafir olacağını unutmuşlar, büyü
cü aramışlar, ve aradıklarını İstanbul'un bir 
köşesinde her zaman için bulmuşlardır. Öy
le ki, büyücü tipi, halk hayatının makesi o
lan hayal oyunlarına geçmiş, meddah hika. 
yelerinde yer almışdır. 

İstanbul'daki halk inanma göre, büyücü 
müslüman ise, yapdığı büyü çözülebilirmiş; 
büyücü hiristiyan ise, ya}l'an ölüp de eli top
rakda çürüınedikçe çözülme~miş; ikincisine 
kafir büyücü denilir idi. 

Büyücülerin kendilerine müracaat eden
lere yapdırtdıkları bazı büyüler şunlardır: 

Kadını kocasından, erkeği kansından, ve
ya iki dostu yekdiğerinden, evladı babasın

dan anasından, ana babayı evladından, sa
dık bir bendeyi efendisinden, hatta bir vezi
ri padişahdan soğutmak içiın, büyü hedefi o
lan kimsenin -µzerine domuz yağı sürmek. 

Bir aile yuvasının ağız tadını bozmak 
için o evden şeker çalıp bununla büyücüye 
büyü yapdırmak. _ 

Bir kimsemn. körü körüne emir altına a
lınması için, kendisine, büyücü elinde terbi
ye edilmiş eşek veya öküz dili yedirmek. 

Bir kimsenin türlü sıkıntı ızdırab, zaru
ret ile kahrolması için kasablardan koyun ve
ya sığırın kürek kem.iğiıni alıp bunun üstü
ne felaketi isteµilenin .adını yazdırtarak ku-

rumuş bir ağacın dalına ~smak. Bundan ö
türüdür ki kasablar hala, müşterisine kürek 
kemiğini hir bıçak veya satır darbesi :ne kır. 
madan vermezler, .hatta İsta;nbul kasabları
nın çoğ'u; bu kemiği, üzerindeki eti iyice sı
yırdıkdan sonra dükkanda al~koy.ar, müşte

riye vermez, kırdıkdan sonra kendi çöp te-
nekesjne afa_r. · · · 

Nifak ve fesad için,· nerede çıkması is
teniliyorsa crayıi yılan suyu dökmek. Bir 
yılan öldürülür, suy.aı atılır, üç: gece tutulur, 
o suya: yılan suyu 'denilir.· 

Bir aile yuvasını dağıt~k için·, tartıl
mamış b:r mikdar darı · alıp misa{it gibi o 
eve gl.tnıek, ve gizlice· bir köşeye serpmek. 
Buna: halk arasında ıc'Dardağa~· Darısı» deni
lir. 

Bir e·ve ölüm şeai:ne_ti için;· keza misafir 
_gibi girerek bir köşeye lff tohumu serpmek. 

Ömür kısaltmak için, o kimsen,!.n boy öl
çü.sil alınmış bir' pamuk ipliğine . 41 düğüm 
vurmak. · 

Bir kimseyi hastalık il~ inim iniın'inlet
mek iç:n, bfr sabun· parçasına adını yazdık

. d&n soiıra isminin her harfine bir iğne sap
layarak bu sabun parçasını hir kör kuyuya 
atmak. · 

Bütün bunlar yapılır iken büyücüler bir 
ta-kıin dualar okurlardı, veya öğretip oku
turlardı. 

Bazı büyü şekiller( de vardır ki, neza
hetini ve imanın.ı muhafaza eden bir kalem 

. , asla. yazıp . tarif dahi 
edemez. Galiz bir ce
hil ile şenaet ve de

· naet eseridirler . 
. Ha.Ikın büyü boz

. mak için baş vurdu
ğu en basit tedbirler 
de şunlart;lır: 

Yedi mushafı şe
rif ağırlığı kadar su 
!le boy abdesti al
mak. 

Tartılmamış may
danos tohumu atılmış 

ile . boy abdesti al
mak,. 

Reuam Sallh'ia •Tarlbden Çlqller» albomundan mübalı\falı bliyücü tipi 

Evin eşiğine ~y
ıii kapela toplanmış 
ana'· kıt sidiği Jlök
mek. 
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Evin eşiğine tartılmamış sirke dökmek. 
Yılan gömleğini ateşe atup dumanı ile 

tütsülenmek. 
Rahmetli büyük dostumuz Sermed Muh

tar Alus, b~yü ve büyücüler üzerine bize şu 
notları tevdi etmişdir: 

«Çok eskilere gidemem, bildiğim 1890 ~ 
1900 arasıdır; büyü, en fazla cinsiyet cilve
lerine, şirin gözükme, sevgi,. sevilenin ka
yıdsızlığı, vernsızlığı, ihaneti gibi keyfiyetle
re münhasırdı. İster helalinden olsun, ister 

· haramından; Mesela . toy bir şa·bıemred ma
hallede komşunun hoppa kızını kafes ar~ı
ğından göre göre- seviverir, yemez içmez, e
ridikçe erit; oğlan tarafıının etekleri tutu
şurdu: 

- Evladımızı· büyü ile bu kılığa soktu~ 
lar,, kahrolsunlar, Köprü üstünde dilensinler 
inşallah! · 

n Kız tarafinda da şu kanaat: 
- A~sı kan, anne annesi kocakarı za

vallı genci -kıskandı; vırlaya vırlaya hayali 
fenere çevirdi; sürüm sürüm sürünsünler! 

. ıc Yine bir başka mahallede, ev hali bu 
ya, karı· k~a aratııra atışırlarken hanım hır
gürü arttırmış; çıngır çıngır bağıra bağıra 

v€riştiriyor. Berlki süt dökmüş kedi. Gelinin 
şirretliğiıni <:!uyan kaynanada, büyük kayna
nada çeneler işler: 

- Oğlumuz · olacak öküz bunları işitiyor 
da dudak bile kı

mıldatmıyor; .. , :Ben 
olsam lahzada ka-
dının pastırmasını 

çıkarırdım! 

- Leşini yere 
serdi~ten sonra 
kaltağı talakı se
lAse ile boşar, ka
pı dışarı dehler
dim! 

«Altmışlık, çar
pıntılı bir efendi, 

soluna yataYlı:ı:ı di
ye yatakta hatuna 
arkasını 

uykuya 
dönmüş; 

varmış. 

günahına 

Aklı fikri kimde acaba? Kağıt kava
fı Sadberk şirfıntısı; .adamcağızı büyüledi 
mi yoksa? 

Etli canlı_. tuvaletine düşkün •gelin hanım 
sofrada sarmısakh yahniyi, yoğurtlu Tatar 
böreğini, kase dolusu erik hoşafını gövdeye 
atmış; kımıldanamıy.acak raddeye gelip min. 
dere UZaıllln!Ş, şekerlemede. Kulaktan kula
ğa fısıltılar: 

- Kocasında gözü yok ki, Zibarıp göz
leri kapalı mutlaka birini düşünüyor; Hafız 
Recebi mi, ıH~fız Samiyi mi seviyor nedir? 

- Hüddamti bir hocaya baktınp anla
sak! 

- Mahnıutpaşa mahkemesi avlusundaki 
Küpeli Araba büyü y?,ptırsak, tazeyi soğut
sak! 

« Büyünün hedefleri muayyen, ona kar
şı korunacak kalkanlar çeş:tliydi. Önce şi
riınlik faslından b~şlayalım: Keskin bir bo-

- caya şirinlik muskası yazdırıp takılır; sür
meye şirinlik duası okunup· götlere çekilir; 
çevirgil duasiyle okunur; meram her kimi 
kasıt ise ismini 41 kere. yazıp .kağıt manga~ 
lın dibine gömülür; desturun, şekere tebev
vül edip o şeker içeceği kahveye katılır; be
neksiz siyah tavuk okutulup yedir:Iirdi. 

«Olur .a, araya kara kedi girmiş;· kadın 

veya erkek evden kaçmış. Diral Dedeniın dü
düğü gibi kalanın yapacağı şu: Eşim de ben-

Derhal 
ilı'ilirdi: Reııauı Salllı'in «Taıihden Çizgiler». ıılbomundan mübalalalı büyilcli tipi 
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cileğim yanıp tutuşsun, dayanamayıp gelsin 
diye · 7 adet karabiber tohumu ile 7 tek /ıtr
na vut biberini ateşte yakar, defne yaprağı.. 
na 9 tane (gel, gel) . kelimesini yazip tütsü
lenir. 

« Baş göz oluşun, gerdeğe g:r:şin 40 ıncı 
günü; halayları içindeler. O vakte kadar yıl
dız barışıklığı mükemmel, dörtbaş mamur, 
sohbet ve muhabbet yolunda, fakat güveyde 
değişiklik v.ar. Vakıa önden tedbir almak u
nutulmamış. Nikah kıyılırken kapınıın arka
sındaki tbe, ölünceye kadar helalinden ayrıl
mamak için iki elini kenetlemiş, örgülü sa
çıııı düğümlemiş. Erkek ise ellerini birbirine 
bağlamamağa dlkka t etmiş; zira aksi şeytaın 
ya bağlayıverirse ... 

Adam iyi hoş, halim selim, kuzu gibi 
iken birdenbire' torbadakileri çıkc.rmağa baş
lar. Biraz c•elalli, ağzı b~zuk; il:ide bir öfke
leniyor, atıp tutuyor, kantarlıları veriştiri

yor. 
«Onun d~ çaresi vardı: Ağzını, d:lini 

tutmak için töŞek rlili yedirilir, rahata kavu
şu:urdu. İitersen sırtına bin, deh çüş diyerek 
dolaştır, boyun .eğsin. 

((Evleneli yıl clmuş, yolda yolcudan ha
ber yok. Adamın suratı bir karı~, kend'sinin 
kısır dmadığın.a emin, isbata hazır, ikinci 
karıyı alsın, dokuz ay on gün sonra torama
nın sesini duyarsın, tazeye bunu da çıtlatmış. 
İşte bu ahvald; evvela boy abdesti .alup hüd
damlı hocaya gidilecek, önünde diz çöküb 
göbek açılacak, hoca da, ağzının suyu aka 
aka bir şeyler yazacak. Heyecandan yanı

lırsa, mürekkebi yalamaya cevaz var .. 
«Kadın veya erkeği her hangi bir şahıs

tan soğutmak kolaydı. O kimsenin elbisesine 
usulcac:k domuz yağı sürülür, tesiri katmer
li olsun diye yakasın:n altına yılım gömleği 
dik'lirdi. Eğer yüz yüze gelmemeleri murat 
edilirse, çıkmaz Frenk mürekkebiyle daha 
iyisi kızgıın kebap şişiyle · iki tahta kaşığın 

içine isimlıeri-yazılır, kaşıklar .aı'ka arkaya 
getirilip telle sarılır, mezarlığa gömülürdü. 
Yahut ikiz .soğan ortasından ayrılıp bir vi
raneye, öbürü deniz aşırı mahalle atılırdı. 

ııOrtağm. kaynananın, eltinin -malum 
a ortak gemfai yürür, elti gemisi . yürümez 
meseli meşhur- ocağl!nı dağıtmak için evle
rine dardağan darısi denilen ilgın tohumu 
serptnce onları künfeyekun edermiş. Şayet 

canlarına mevlut okumak dilenirse 41 toplu 
iğneyi sabUın kalıbına batırmak battal kuyu-
ya atmak birebirmiş. · 

«Her zehirin panzehiri, her derdin deva
sı var. Büyü tutmamak, şerrinden halas· ol
mak için, çingenelerin iki gümüş çeyreğe sat
tıkları kurt kıçını taşımak, boytl!Ilda civa do
lu fındık bulundurmak -kehleyi def'e de 
yarıyor- bakraca maydanoz tohumunu bo
ca edip o su ile sabah akşam yüz yıkamak 
gayet faydalı imiş. 

ııZar bozan, zor bozan, büyü boyan» tüt
süsü denilen bir şey de var: Ana kız idrariy
le . kayınamış mısır püskülü ile tütsülenmek, 
leylek tersi kurusunu yemeğe . serpmek de
rakap imdada yetişirmiş. 

ıı İstanbul'un hakkuran kafeslerinde bu 
işlere vakıf kocakarılar çoktu. Evlerinde 
müşteriler kaynaşan hüddamlı hocalar sayı. 
sızdı.» (S. M. Alus). 

A. R. Gamsızoğlu da İstanbul Ansiklo
pzdisine verdiği notlar arasında şunları ya-
zıyor: · 

ııNereden geldikleri belli olmayan Arab, 
Kürt şiveli, sanklı, Hint türbanlı· bir takım 
hocalar, Nılriosmaniye Camiinin Çenberli
taş'a giden caddesi üstündeki dükkanlarda 

' halkın safvet:nden istifade ederek şirinlik 
muskası yazarlar, remil denilen kum falına 
bakarlar (B.: Remil, Remmal), çalınmış ve~ 
ya kayıp malları guya bulurlar, karı koca a
yırmak ve saire gibi kötü işler için se:rbes-tçe 
büyü yapariardı.ıı (A. R. Gı;m.sızoğlu). 

Zamanım1zda büyücülük kamu ile yasak 
olduğu halde gizli faaliyetde bulunan büyü~ 

. cü ve üfürükcüler zaman zamzn yakalan
ma.kda, yerler:ni de yeni cüretkar simalar 
doldurmaktadır. Ceza müeyyedesi ağırc~ 
tehlikeli bir meslek de olsa, tabaka tabaka 
halkın batıl inanları devam ettikce · niiıh~k
kak ki karlı bir işdir; mes•ela 16 Ocak 1962 
tarihli Yeni· Sabah gazetes:nin bi~irici sahi
fesinde Ankai-a'da yakalanmış Mehmed Ho
ca adında. bir büyücüden bahsedilmektedir 
ki, müşterilerine ölü' insan eti yedirınişdir, 
korkunç bir şenaattir~ . Mehmel: . Hoca'nm. 
benzerler.inin . İstanbul'da da ınevcud olduğu 
muhakkakdır · · · 

BÜYÜCÜ AR.AB VAK'ASI_;__ Hicd 1225, 
miladi 1810 da geçmiş .bir. vak'adır . ki İstan
bul halkı, arasinda . h1yli. dedikodulara· yol 
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açmış, Ayasofya dersiamlarından iki zatin 
de hayatına mal olmuşdur. Şöyle ki: O yıl 
İs~bul'da bir ara-b peyda olmuşdu, hemen 
her gün Ayasofya Camiine gelüb hünkar 
mahfili altında oturur ve dersiam ~fencliler
le ülfet ve sohbet ederdi. Bu adam bir ·gün 
b~r çocuk cüssesi büyüklüğünde bir kukla 
yapar; bıyık ve sakal, her azasını yerine ko
yarak devrin hükümdarı İkinci Mahmud'u 
andırır bir şekil verir, ve Soğukçeşme civa
rındaki· Zeyneb Sultan Cam.üne giderek ce. 
binden çıkardığı bil'. us~ra ile bu. kuklayı 
kesmeğe, ve: 
~ Ver emanetleri!., Yoksa seni boğa~ 

rım!.. diye bağ:ı,rmağa başlar. 
· Halk teiaş ve dehşet içinde lcalır, ve. za

bıta memur.ları arabı tevkif eder. lstanbul
cİa: «Bu kukla-tasvir padişahındır, ve bu a
r.aıb Vehhabi tarafından göri~erilmiş büyü
cüdürıı şayiası çıkar. hrabın konuşduğu kim
seler de birer birer yakalanırlar. 

Gizli bir soruşturmadan sonra arab, vak'a 
yeri olan Soğukçeşmede, • dersiamlardan Ab
dülkadir Efendi B.abıhümayun önün<!e, El
besani Efendi de Valide Hamamı . (Ayasofya 
Hamamı) önünde idam olundular .. 

Bibi. : Cabi Said Efendi, Vekaayiname. 

BÜYÜKADA-:-- Batılı yazaTların «Prens 
Adaları», eski Türk kaynaklarının ·«Kızıl A· 
dalar ıı, bizim de bugün sadece « Adalar ıı a • 
dını verdiğimiz İstanbul sularındaki takım 
adaların en büyüğü (B.: Adalar); İstımbul 
vilayetinin Adalar İlçesinin merkezi; Büyük• 
şehrin en meşhur sayfiyelerinden biri, hem 
tabiat güzelliklerine sahih hem de son bir 
asır içinde çok imar görmüş, kaşane denme
ğe seza yazlık köşklerle bezenmiş eski bir 
kibar ve yeni bir zengin yatağı; çariı korula
rı, gazinolar,, plajları, otelleri ve pansiyon. 
ları ile dinlenme, zevkü safa ve muhabbet 
yeri. 

Bu takım adalara Bizans devrinc;len önce 
Demonissia · =';"- Cin Adaları bunların aTasın
da da Büyükadaya Megalr Demonissia, Bü
yük Cin Ad.ası adı verildiği rivayet· edilir; 
sonra Prinkipos = Bey Adası adım ahnışdır 
ki rumlar arasında hala bu . isim ku\Ianılır 
ve bütün batılılar da buraya Prinkipos der
ler. Prens Adaları adı da -bu ismin takı;m a
dalara teşmili ile doğmt:ışdı.ir. 

Limandaı:. uzaklığı , 10 nin;- karşısında 

bulunduğu Anadolu yakasında Maltepe -
Kartal sahillerinden açıklığı 2,2 mil, kendi 
çevresi 8 kilometre, uzunluğu 4 kilometre, 
gen.işliği orti.lama 1350 metre ve yüz geniş
liği 5400 kilometre karedir. 

Kuzey . Güney istikaametinde uzanmış 
olan Büyükada bir boyun He ayrılmış iki te
peden ibarettir; kuzeyde İsa (Hristos) Te
pesi 164 metre, güneyde Yüce Tepe (Ayios 
Yeorios) 202 metre yüksekliğindedir, ve. b.u 
ikinci tepe Büyükadanın en yüksek noktası-· 
dır. 

Batı kıyısında denize bir kıbç gibi .u
zanmış ve «Dil il adı verilmiş bir bunın var
dır, 500 metre uzunluğunda ve en geniş ye
ri de 100 metre olan bu burunun güneyinde 
plajları ile meşhur Yörükali (eski adı Yor
goli) koyu, kuzeyinde de Nizam. koyu adm
da iki koy vardır; adanın doğu· kıyısında da; 
büyük Karacabey Koyu vardır ki bu koyun 
üzerinde de plajlar bulunmaktadır. 

Büyükadanın yalnız kuze~y-doğu kısmı, 

Anadolu kıyıla:rına bakan yalısı ve yamaçla
rı iskan edilmişdir; adayı İsta,nbul'a bağla
yan liman vapurlarının yanaşdığı vapur is~ 
kelesi de buradadır. Mahallelerin güneyinde 
kalan tepeler, sırtlar, yamaçlar çam koruları 
ve fundalıkları ile kaplıdır. 

Eski idari taksimat da Maden, Nizam, 
İskele ve Cami isimleri ile dört mahalleye 
ayrılmış, doğusundaki küçücük Sedef Ada
sı da Büyükadanın bir mahallesi sayılmış 

idi; son teşidlatda bu dört mahalle Maden 
ve Nizam mahalleleri .adı ile tki muhtarlık-· 

da t9planmı~. Sadef adası da Maden muh
tarlığına bağlanmışdır (B.: Sedef Adası). 

1934 Belediye Şehü- Rehberinde Büyük
adanın sokaklarının isimleri şunlardır: · 

Yılmaztürk Sokağı, Silahşor Sokağı, ·çöp
iskelesi Sokaği, Kızılcık Mevkii, Salhane So
kağı, Alparslan Sokağı, Kesedar Sokağı, ücra 
Sokağı, Arslanağzı Sokağı, Büyük Reşid Paşa 
Sokağı, Pancur Sokağı, Başlala Sokağı, Malul
gazi Caddesi, Çukurmanav Sokağı, Konak So
kağı, . Kumsal Sokağı, Demircikız Sokağı, Per
vane Sokağı, Altın ordu Sokağı,· Topuz Sokağı, 
Kefil Sokağı, Kozalak Sokağı, Alaçam Sokağı, 
Mekik Sokağı, Akdemir Sokağı, Zaganos Paşa 
Caddesi, Çınar Sokağı, Nevruz Meydanı, Firuz 
Sokağı, Donanma Sokağı, Selvilicami Sokağı, 
Güzeller Sokağı, Güzeller Çıkmazı, Nevruz 
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Mevkii, Cami tepesi Sokağı, Çarkıfelek Sokağı, 
Hacı Necib Bey Sokağı, Küşadiye Sokağı, Ada 
camii Sokağı, Gazi Mihal Sokağı, Yelüfürdü 
Sokağı, Özdemir Sokağı, Mehmedcik Sokağı, 
Çiçekliyol Sokağı, Yazıcı Sokağı, Çınar __ Cad
desi, Şehbal Sokağı, Sakarya Caddesi, Oreke 
Sokağı, Lonca Sokağı, Çınar _Çıkmazı, Gündüz 
Sokağı, Palamut Sokağı, İsa Çıkmazı, Balıkçıl 
Caddesi, Gülistan Caddesi, Eğri Sokak, Türk
oğlu Sokağı, Küçükkarakol Sokağı, Büyükis
kele Ağızı, Büyükiskele Caddesi, Liman Çık
mazı, YirmiUç Nisan Caddesi, Yeni Sokak, Kol
başı Sokağı, Temenna Sokağı, Aydoğdu Soka
ğı, Çarkıfelek Sokağı, Lalahatun Sokağı, .Kara
kuş Sokaği, Karakuş Yokuşu, Karadağ Soka
ğı, Yaver Sokağı, Löküncü Sokağı, Kadıyoran 
Caddesi, Kaptan Nuri Sokağı, Kanarya Sokas 
ğı, Bağçelerönü Sokağı, Peşkeş Sokağı,. Şemsi 

Molla Sokağı, Bacıkadın Sokağı, Nilüfer Soka~ 
ği, Albayrak Sokağı, Adliye Sokağı, İsa Tepe
si, Haskalfa Sokağı, Nevzad Bey Sokağı, Doğaµ 
Bey Sokağı, Sipahioğlu Sokağı, Bu!salı Hüsnü 
Sokağı, Çankaya Caddesi, Şair Celal Sokağı, 
Hamlacı Sokağı, Peltek Sokağı, Müjde Soka
ğı, Muratlı Sokağı .Zühre Sokağı, Çamlıbey So
kağı, Tayyareci Mazlum Sokağı, Ziyapaşa So-. 
kağı, Akakça Sokağı, Nizam Caddes~, Yahşibey 
Sokağı, Nizam Köprüsü Mevkii, bil Burnu, 
Yörük Ali Mevkii, Büyük Tur Yolu, Sariator
yom Yolu, Kamelya Mevkii, Oltacı Sokağı. 

Rehberde yazılı olmayan sokaklar da şun
lardır: 

Oğuzbey Sokağı, Banyolar Sokağı, İkinci 
Banyolar Sokağı, Mineli Sokağı, Bağçeli Evler 
Sokağı, Mimozalı Sokağı, Kınahçiçeği Sokağı, 

Top Sokağı, Doktor Akil Muhtar Sokağı, Mü-· 
ceddet Sokağı. 

<<Büyük Tur yolU>> gibi güzel gezinti yol
ları vardır; Adaya otomobil sokulması yasak
dır; gaayet süslü at arabaları ile keza temiz v~ 
süslü palanlar vurulmuş merkebler vardır; Bü
yükadaya günübirliğine gezmeye gelenler, bil
hassa merkeblere binmeye son derece rağbet 
gösterirler, neş'eli kaafileler teşkil ederek ga
zinolara, plajlara giderler ve gezi yollarınd:.;ı 
dolaşırlar; merkeb sürücülerinin · çoğu: çocuk-· 
dur, ve hemen hepsi başı açık, yalın ayali, fa~ 
kat üstleri tertemiz şirin ~irin oğlanlardır. · · 

1962 de Büyükadanııi ·araba ücretleri tA• 
rif esi vapur iskelesi önürideld durakdan k

0

alkıl-
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dığına göre Beledi;v.ece şöyle tesbit edilmiş bu
lunuyordq.: 

Gidiş Gidiş - Geliş 
Hükiiınet Konağı .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. .. . 200 300 
Değirmen Plajı .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. . .. 300 !100 
Nizam, evlerin sonu .. .. . .. .. .. .. .. . .. 400 600 
Dil, Yörükali ·Plajı, Aşıklar gazinosu 500 750 
Birlik Meydam ve Sanatoryom . .. . .. 600 800 
Viranbağ Gazinosu .. .. .. . .. .. . .. . .. .. .. 800 1000 
Şemsimolla, Albayrak SokaAı ba-

şına kadar .. .. .. .. .. . .. . .. . .. .. .. .. .. 200 
Doğanbey Sokağı sonuna kadar , .. 
Yaverbey Sokağı M. Durak Köşkü 
Yaverbey Sokağ',, Zanbak Gazinosu 

250 
200 
300 

Yaverbey Soİı:atı, evlerin sonu .. . 
Kadıyoran, evlerin sonu .............. _. 
Türkoğlu Sokağı, evlerin sonu .... .. 
İsa tepesi Gazinosu ...................... .. 
Lalahatun Sokağı, evlerhı sonu .. . 
Karad~ğ, Misak Sokağı, evlerin so-

nu ........................................ .. 
Miden Gazinosu .......................... . 
Maden Karakolu 
Maden, evlerin sonu .................... . 
Karacabey mevkii, mezarlığa kadar 
Çarkıfelek, Misak Sokağı başına ka-

dar 
Tepeköy eski top sahası .............. . 
Tepeköy İslam Mezarlığı .............. . 
Cami ve Kumsal elvan ................ .. 
Küçük Tur ................ , .................. .. 
Büyük Tur ............... , ............... . 

500 
500 
800 

1000 
200 

500 
200 
3'oo 
400 
500 

300 
4!10 
500 
200 

1000 . 
2000 

300 
400 
350 
500 
700 
700 

1000 
1500 

300 

700 
300 
500 
600 
700 

500 
600 
700 
300 

Büyükadada 160 kadar araba mevcud olub 
kışın bunların büyük bir kısmı arabalıklara çe
kilir ve piyasada 30 - 35 araba kalır; 70 kadar 
da merkeb vardır, kışın bunların sayısı d~ yir
mi beşe iner. 

1960 sayımında Büyükadanın yerli nüfu
su 3062 kadın ve 3960 erkek olma!I üzere 7022 
kişi tesbit edilmişdir; yazlığa gelenlerle ada-. 
nın nüfusu her sene 75,000 - 80,000 kişiye yük
selir ki bir sayfiye olarak ne kadar makbul ol
duğuna delildir; Büyükada bu yazlık misafir
ler ini barındıracak ev, pansiyon ve. otellere de 
sahibdir; 1962 de Büyükadada ev ve köşk 274-0 
mesken, 1 O otel, 390 dükkan bulunuyordu. 

Büyükadanın resmi daireleri şunlardır: 
Kaymakamlık - HükO.met konağı (Hacapu

los .köşkünde), Belediye Konağı (İsmail Canbu
lacl Bey köşkünde), Belediy~ Baş Hekimliği, 
Polis merkezi, Nizam ve Maden polis karakol. 
lan; Tekel, Sular, Elekt~ik, Deniz yolları ida
releri; P. T, P. ve bir it(aiye.:grupu (Adalar İt
faiyesi), çamların ·muhafaza· ve· kontrol istas-
yonu. . 

•. Sair dini ve ·husOsi, ticari · bini ve mües-
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seseler şunlardır: 
ı cami (İkinci Sultan Hamidin yaptırdığı 

Hamidiye Camii), 9 rum ortodoks kilisesi (Ayi
os Dimitrios, Ayios Nikolaos, Ayios Teodoros, 
Ayio-.; Y eorios, Ayios Yeorios, Ayios Haralam
bos, Ayia Vlaherna, Ayii Apostoli, Panaia; B.: 
Ayios, Ayia, Ayii), 3 rum ortodoks manastırı 
(Ayio -Nikolaos, Ayios Yeorios, Hiristos), 1 er
meni katolik kilisesi, 1 la.tin katolik kilisesi, 1 
sinagog, 1 türk ilk okulu, 1 rum ilk okulu, 1 
rum yetimhanesi, 1 çocuk bakım evi, 1 dispan
ser, ı sanatoriom, 3 eczahane (biri yazlık), 6 

, doktor muayenehanesi, 3 diş hekimi, 2 ebe, 3 
banka şubesi (İş ve Denizcilik bankaları daimi, 
Yapı ve Kredi Bankası yainız yazin çalışır), 4 
ekmek fırını (ikisi yalnız yazın çalışır), 2 simid
ci fırını, 8 otel (Ankara Palas, Splandid Palas, 
Akasya Oteli, Sümer Oteli, Çankaya Oteli, A
nadolu Oteli, Palas Oteli), 3 pastahane (biri ya
zın çalışır), 38 lokant~ ve aşçı, 3 yazlık sine
ma, 20 kahve ve gazino, 2 plaj, 1 çarşı ha
mamı. 

Büyükadanın İstanbul çiçek pazarlarına · 
güzel çiçekler yetişdiren bağçeleri vardır, en 
namlıları ~unlardır: Ayios Nikolaos Bostanı çi
çek bağçesi, Yörükali Çiçek Bağçesi, İsatepe, 
eski Hristos Çiçek Bağçesi, Seferoğlu Çiçek 
Bağçesi, eski Kostaki yeni adı ile Gavrios ( ?) 
Çiçek Bağçesi; bir de Yörükali üzüm bağı meş
hurdur. 

Çamların muhafaza ve kontrol istasyonun
da 1 orman mühendisi ile 3 memur-korucu ça
lışmaktadır. İtfaiye grupunun Heybeli, Bur
gaz ve Kınalı adalarda birer müfrezesi vardır, 
Büyükadadaki merkez grupunda ı grup .amiri, 
40 itfaiye eri, 5 makina ve 8 motopomp bulun
maktadır. 

· Büyükadanırt en büyük derdi içme ve te
mizlik suyudur. 4 dakim ayazmadan ikisi su
suzdur (Ayios Kostantinos, Ayios Yeorios, Ayia 
Pareskevi,. Ayia Fotini, son ikisi susuz) eski ev 
ve köşklerde sarnıçlar vardır. Adanın içme su
yu.-damacanalarla ve temizlik suyu tankerlerle 
Sular İdaresi tarafından temin edilir, hususi 
bir ·su Jskelc;ı.s:ine indirilir ve .lıalka satılıp da~ 
ğ~iılır .. Eleldrik. Maltepe üzerinden kablo .ile 
geçirilmişdir. _ · 

İslam nı~zar_lığt .Tepeköy -_ denilen mevki- -
de, hiristiyan · mezar.b.ğı _.da Ayanikola denilen 
mevkidedir. 

· ·lskeie civarindaki ,uıeydaooıkda•:«tstanbu-

lun beşyü:'!.üncü ve müteakib fetih yıllarını kut
lama derneği tarafından rekzedilmiş bir anıd 
sütun vardır, kitabesinin metni şudur: «İstan
bul fethinden evvel Kaptanıderya Baltaoğlu 

Süleyman Bey tarafından fedhedilmişdir, 
1953». 

Büyükadanın tarihçesi üzerine aşağıdaki 
satırları Türk Ansiklopedisinden naklediyoruz: 
(Nakilde bazı kısaltmalar yapılmışdır): 

«Büyükadanın ilkçağdaki tarihi hakkında 
hiç bir şey bilinmemektedir. Romalı tabiat bil
gini Plinius'un eserinde tafsilit verilmeksizin 
sadece adı geçen «Megale = Büyük» adlı ada
nın burası olması muhtemeldir. Bazı bilginle
re göre İmparator il. İustinos kendi mulkü o
lan Büyükadada 569 da bir saray ile bir ma
nastır yaptırdığı için bu adaya Prens Adası 
denmiş; diğer bazilarının artık pek taraf dar 
bulmayan fikirlerine göre ise, Büyükadanın 
manastırlarında Bizans prens ve prensesleri 
sürgün olarak yaşadıklarından bu isim veril
mişdir. Bütün diğer komşu adalar gibi Büyük
ada da VIII. yüz yılın sonlarından itibarendir 
ki Bizans hükümdar_ sülalelerine mensub kim
selerin sürgün yeri olmuşdur, halbuki patrik 
Eutykhios'un biyografyasından anlaşıldığına 
göre (bu zatin ölümü 572) Prinkipo Adası daha 
VI. yüzyılda bu adla anılmaktaydi. 

«il. İustinos tarafından 365 de sürgüne 
yollanan patrik Eutykhios Amasyaya gitme. 
den önce üç hafta kadar Şüyükadada kapatıl, 
mışdır. 

«İmparator Hrekleios; kendisine karşı bir 
ayaklanma hareketine girişdiğinden şübhelen
diği oğlu Athalarik'i Büyükadaya sürdürmüş, 
dü. . 

,«İkonoklast İmparator V. Konstantinos 
Kopronymos 765 de kendi adamı olmasına rağ, 
men p<i .;kil. Konstaiıtinosu Büyükadaya sür, 
müş ve iJlr müddet sonra da geri getirterek kı, 
yani eden ahaliye teslim etmişdir. 

«Büyükadanın tarihinde en çok nam bı
rakmış olan İmparatoriçe Eirene'dir. Oğlu VI. 
Konstantinosun 797 de gözlerine mil çekdire
rek tahtı ele geçirdiği zaman torunu prenses 
Euphrosina'yı da Büyükadaiıııi bir manastırı~ 
na kapattirmışdı. 802 de İmparator_ I. Nikepho~ 
ros tarafından idireden .uzaklaşdırılan Eirene 
de Büyükadada kendisinin ku.rduğu büyük 
manastıra kapatılmış,. sonra da . Midilli Adası- . 
na · gönderilerek orada· ölmüş, ces.edi , Büyüka• 
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daya getirilere~. yapdırdığı manastıra gömül
mü~dür (B.: Büyükadada Kadınlar Manastırı, 
Kamares, Mağara harabesi). 

«726 dan 842 ye kadar süren (tapılan) re
sim aleyhdarı hareket = ikonoklazm sırasında 
resim taraf darı bir çok rahib _Büyükadaya sü
rülmüşdür. Bunların arasında bilhassa Studios 
Manastırının baş rahibi ve theoloji bilgini The
odoros'un adı önemlidir. 

«Tahtı ele geçirmek isteyen Thomas ile 
birleşen arab akıncılarının Uludağ dolaylarına 
kadar gelmeleri sonunda, 821 yılına doğru, o
. radaki · manastırlarında barınamayan rabib ve 
keşişler. Büyükadaya sığınmışlarsa da sayıları
nın çokluğu, sıcak ve susuzluk yüzünden bü-
yük sıkıntı çekmişlerdir. · 

«Latinler- ile Bizanslilar arasındaki mü
cadeleler esnasında, 9 nisan 1182 de vukuu bu
lan !atin katliamında canlarını kurtarabilen 
14,000 kadar !atin adalara çıkmışlar, bu ara
da Büyükadadaki manastırları yakdıkdan son
ra güney istikametinde kaçmışlardır. 

«Tahtını kardeşine kaptıran Selçuk · sul
tanı 1. · Giyaseddin Keyhüsrev'in de XII. yüz
yıl sonlarında kısa bir zaman Büyükadada ya
şadır1 tahmin edilmektedir. 

«1302 de Venedikliler Bizansı tehdid e
derken, korsanlar da Büyükadaya çıkarak bu
rasını yağma etmişler, Anadolu kıyılarından 
kaçıp Büyükadaya sığınan ehaliyi esir etmiş~ 
ler, adadaki meskun yerleri yakmışlardır. Bü
yükada manastırlarının ileri gelenleri· İstanbul 
şehrinin surları önünde kırbaçlanarak İmpa
rator il. Andronikos fidye· ödemeye zorlan
mışdır. 

«Cenova - Bizans mücadeleleri sırasında, 
1348 de kıymetli eşya yüklü bir ceneviz gemi
si Büyükada önünde dört bizans gemisi ile sa
vaşarak kendisini kurtarmışdır .. 

«Nikola Pisani idaresindeki Venedik-Ka
talaıi donO:nması Bizansa karşı yapdığı sefer es
nasında 1352 de Büyükada önlerinde demir
lemiş,· mür'ettebat da adaya çıkarak dinlenmiş
lerdir. Bu esnada Büyükadanın mesktln olına
dığı İoannis Kantakuzenos'rin Vekaayiname ad
li eserinden öğrenilmektedir. 

«1453 de İstanbul muhasarası sırasında 
Baltaoğlu Süleyman Bey idaresindeki türk do
nanması Büyükadayı fethetmek üzere buraya 
gelmiş, otuz muhafız tarafından müdafaa edi
len ·kaleyi top ate§i ve şaman dumanı ile tes-

lim olmaya mecbur etmişdir. 
«Osmanlı idaresi zamanında Büyükada u

zun zaman önemli ·bir iskan yeri olmamışdır. 
Evliya ç·eıebi zamanında, XVII. yüzyıl, l3üyük
adaya yamaçları kızıl renkde olduğundan «l{ı
zılada» deniliyor ve o sırada Büyükadada 200 
kadar rum evi bulunuyordu. 

«Bu köy gitgide İstanbulun azınlıkl~ı ile 
yabancıların sayfiye yeri halini almış, ·o sıra
larda sık sık rastlanan veba salgınlarından ka
çanlara da emin bir sığınak .olmuşdur. 

«XVIII. yüzyılda Büyükadanın meskfin 
yeri bırakılarak kuzey tarafında yerleşildiği 
görülmektedir. Bu yüz yılın sonlarında ada 
halkı balıkcılıkla ve . ağa.çlardan kömür ~çıkar
makla ge.çiniyordu·. 

«1824 yılına doğru Büyükadanın halen 
Maden denilen _yerinde bir demir madeni işle
tilmeye başlanmışdı. 

· «Mac . Farlane, Walsh, Brayer gibi batılı 
seyyahlar XIX. yüzyılın ilk yansında Büyüle
adanın nüfusunun 2000 - 3000 arasında oldu
ğunu tahmin etmişlerdir. Bu sırada İstanbul 
ile Büyükada arasında gidiş gelişi 14 aded bü
yük pazarkayığı sağlamaktaydı. 

_ «XIX. yüzyıl ortasında vapur seferlerinin 
başlaması ve Kırım Harbi esnasında ingiliz do
nanmasının Büyükada önünde demirlemesi ile 
Büyükadanın önemi daha da artmış, ve 1850 
den sonra, kuzey yamaçdaki köyden başka ba
tıda bir köy daha kuri.ılmuşdur. Sotı elli yıl 
içinde ise Büyükada hızla gelişerek modern 
bir sayfiye haline gelmişdir. · 

«Büyükadanın Osmanlı devrinde, meskfuı 
ve hepsi de erkeklere mahsus üç manastırı var
dı. Karabey Koyu tarafında olan Ayios Niko
laos Manastırı 1860 da yapılmış, 1873 de ge
nişletilmişdir. Kilisenin mihrabının altında 
Ayia Paraskevi ayazması bulunmaktadır. Son
raları boşalan bu manastır uzun zamandır yaz. 
lığa çıkanlara kiraya verilmektedir. Büyükada
nın ortasındaki tepede bulunan ve halk dilinde 
Hiristos adı ile tanınmış diğer manastırın esa
sı belki Bizans devrindendir, bugünkü binlyı 
1597 de iki rahib inşa etmişdir; 1753 de hirls
tiyan bezirciler loncasına vakfedilmiş, niha
yet çeşidli teşekküllerin malı oldukdan sonra 

· 1840 yılına doğru harab bir hale gelmişdir. 

1869 da patrik Sophranios tamir ettirmiş, 1903 
de «İoakeimeion» (Yovakiniion) adı ile yetim
hane olarak yeni başdan yapilmışdır. Büyüka-
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danın güney tarafındaki Yüce tepenin üstünde 
bu adanın üçüncü manastırı vardır; Ayios İeo
rios (Aya Yorgi) adında olan bu manastır şi
falı hassasına inanılan bir ayazmanın etrafın
da kurulmuşdur. Yine esası her halde Bizans 
devrine dayanan bu manastır IV. Sultan Mu
rad zamanında yeni başdan yapılmış, 1751 de 
tamir görmüş, XIX. yüzyıl başlarından itiba
ren 1914 yılına kadar ortodoks azınlık tarafın
dan deliler yurdu (timarhane) olarak kullanıl
mışdır. Üç kat halinde altı ayrı şapel ve kili
seden başka şimdi boş olan manastır binala
rından meydana gelmişdir». (Türk Ansiklope-
disi). . 

Rahmetli aziz dostumuz Sermed Muhtar 
Alus, İstanbul Ansiklopedisine tevdi ettiği not
larında Büyükada için şunları yazıyor; 1890 -
1900 yıllapnın hitıralarıdır: 

«Büyükada vaktile yalnız çamlık değil, in
cirlik, zeytinlik ve bağlıkmış ta ... O güzelim 
adanın tek büyük kusuru ötedenberi susuzluk
tur. Kuyuları acı, sarnıçları sıcaklarda kurur, 
kurtlanır; içecek suyu hariçten, Maltepeden, 
Kartaldan, Yakacıktan gelirdi. 

«Büyükadanın çevresi 8 kilometre kadar
dır. Muntazam yolları 1888 de yapılmış. Ten
teli sepet faytonları, merkepleri gene mevcud
du. Büyük turu arabalar 2 Mecidiyeye, eşekler 
10, 15 kuruşa yaparlardı. 

İnek ağıllarını andıran salaş iskelenin ö
nüne birikip vapurdan çıkanları karşılama, gi
denleri uğurlama gene mevcud. 

«Şimdi, 1890 ile 1900 arasındaki Büyük
adayı dolaşacağız: 

«Vapurdan çıkıp karaya ayak bastın mı, 
yayılmış kırmızı kumlarda çıtır çıtır yürü: .. 
Sağdaki gazino o zaman ayni mahalde ve ayni 
halde... Sahibi, Dairei Askeriye müteahhidle
rinden Sinyosoğlu, müsteciri Yani idi. Man~ 
dolinli, gitarlı Rum· çalgıları hiç eksik olmaz, 
hazan Beyoğlundaki tiyatro kumpanyaları der
me çatma gelir, kutu kadar. sahnesinde tem
siller verirdi. 

«Yokuşu çıkıp sağa saptık. «Beau Rivage» 
oteli. meşrı1tiyetde yandı. 50 yıllık «Kalypso» 
oteli, Akasya adını aldı. Gene kül olan. «GiaRo
mo» otelinin yerine de «Yat Klübü» yapıldı ki 
şimdi Anadolu . klübüdür. 

«Giakomo'yu tutanın kızı da öyle dilber
lerdendi ki... Kara kaş, kara göz, tombalacık 

vücud; <<Onun yamanlığı Ada erkeklerini de, 
babasının otelini de yaktı» derlerdi. 

. « Yakınlardaki köşklerden birinde ablak 
yüzlü, iri yarı, kesesi dolu, damadlar, gelinler, 
toronlar sahipliğine rağmen gayet zendost bir 
et müteahhidi otururdu. Buna dair, rahmetli 
Tahsin Nahidin ağzından duyduğum bir men-
kıbesini kısaca anlatıvereyim: -, 

«Şair, çok sevdiği arkadaşı Şehabeddiıı 

Süleymanla Dilde dolaşırken, atak mizaç olan 
o iri kıyım müteahhid bunlara çatmış. Fayto• 
nunuıi üstünde zebella gibi arabacısile ispiri 
de var. Tahsin öfkeden kendini kaybedip fırla
maz mı vanlarına?... Kalın bastonunu, araba-.. ... . 

nın üstündekilere, içindekine savµra savura 
kaçırtmaz mı alayını?.... Şehap, ta nerelerdeki 
çamların ıırkasından hayretle bakakalmışmış ... 

«Nizam Caddesinde kurenadan ve katibi 
sani Arap İzzet Beyin sağlı sollu çifte kaşanesi 
semtin en saltanatlı binalarıydı. Yukarıki aile
sine mahsus, aşağıki de selamlığıydı. «Tedkik 
edilecek mühim evrak var» diyerek, oraya çe
kilip sabahlar, ala.rivayetin keyf çatarınış. 

«Hususi bir çatana ile istanbula gelip gi
der, mehtaplarda faytonile Adayı dört dönerdi. 

<<Azaryanın köşkü evvela Tophane müşiri 
Zeki Paşa tarafından alınmış, mütareke sene
lerinde klüp olmuş, bir aralık Karasi mebusu 
B. Süreyya biraderimizin uhdesine geçmiş, ni
hayet Seferoğluna intikal etmişti. 

«Binanın klüplüğü sıralarında, Ada eşra, 

fından B. Cafer de ortaktı. Mumaileyh sonra 
Yat Klübüne geçti. Misafirlerin yiyecekleri ye
mişi temin için, hayli gayret sarfederek, Hris
tos tepesinin eteğindeki araziyi bağlık ve bağ
çelik yapmış, muvaffakiyetle meyva yetiştir
miştir. 

<<Sadrazam Halil Rifat paşa zade Cavid 
bey de Nizamda, gezip tozanların, ele avuca 
sığmazların en büyüğü o. Dokuz - on yaşlarım..; 
dayken tesadüfen orada bulunmuştuk. Köprü
nün Kadıköy ve Adalar iskelesi merdiveninde 
vuruluşu, pike yeleğinin. kanlarla mülamma 
oluşu gözümün önündedir. 

· «Nizam Caddseini takipteyiz. İdarei Mah
susanın meşhur müdürü Con Paşanın malika
nesi sapasağlam duruyor. 

«Dil 1890 da ne ise gene o. Yorgoli •şim
di Yürükali. O vakit te deniz ·hamamları var
dı. Kadınlarınki ve erkeklerinki yanyana ... Pe
davraları sımsıkı kapalı olan kadinlar hama-
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mından bazı.ecnebi madamlar ve matmazeller, 
yasak masak dinlemiyerek dışarı fırlarlar, de
likanlılar da kulaç kulaç peşlerine düşerlerdi. 

«Erkekler hamamının bir hususiyeti de 
paralılar ve· cakacıların deni_zc çil kuruşlar, iki
likler, çeyrekler atması; Rµm çocuklarının da
lıp· dalıp kapması. 

«Dilden Büyük tur yolu tutulunca ileride 
Palyambelos, Yahya Kemalin Viranbağ dediği 
ve.: 

... 

Adalar_dan yaza ettik te veda 
Sızlıyor kalbimiz üstündeki dai 
Seni hatırlıyoruz Viran bağ ... 

mısralarını söylediği yer. 
«Oraya gelinceye kadar toprak ağaçsız, 

her taraf koca yemişi tarlasıdır. Ayayorgi te
pesinin altında, sirtıarın_ eteğinde çam kokusu · 
başlar. Seferoğlunun bağı da yakında ... 

«Palyambelos'taki içkili kahvede boyuna 
laternalar çalınır, sevişenler koca yemişlerin 
aralarına dağılırdı. O gazinocu gene yerine sa
dık ve elan kulübesinde ... 

<<Ayayorgi, denizden 200 metre yüksek
miş. Bin bu kadar yıllık manastırından bakiye 
üç kilise görülür ki aşağısındaki en eskisi imiş. 
Buranın bir kısmı meşrutiyete kadar Şifaha

neydi. 
«Dilden ileri yürüyüp ·sola sapaltm. Diyas

kelos, şimdi (Lüna park» ... Buranın iki gazino
sunda da laternalar, horalar, türküler eksik ol
mazdı. 

«Ayayorgi ve Hristos tepeleri arasında, 

yüksekteki büyük bina otel olarak, hatta adı 
da konup «Prinkipo palas» denilerek 1896 da 
y~pılmış, akıbet Rum yetimhanesi olmuştu. 

«Madene çıkıyoruz. Sağımızdaki Aya Ni
kola manastırına da 1828 de Moskof harbi esir
lerinin bir kısmı nakledilmiş. Semte Maden is
minin verilmesi 1840 senelerinde işletilen ve 
ocakları hala meydanda olan demir madenin
den kalma ... 

«Bu tarafın hatırımıza gelen eski köşkle
rini sayalım: Köprüyü geçince Abdullah Paşa
nın, boğaz hekimi Fotyadis'in, Beyoğlunda 

Bonmarşenin karşısındaki manifaturacı Papa
nınki. 

«Bir vakitki «Bella Vista», şimdiki>«Bel
vü» gazinosunun karşı tarafında Mabeyin mit
tercimlerinden Maruni Sabuncu; bahçesinin 
önünde yaldızlı bir arı kovanı, ve içinde aynalı 
bir hizmetçisi vardı ki eı,11evm hayattadır. 

· «Bahçıvanoğlu, yani bugünün Alpaslan 
sokağının üstündeki caddede tahini boyalı, 
yanyana iki köşk Cemal Beyin; karşısındaki 
çam ağaçlısı da Mahmud Celaleddin Paşanındı. 

«Az· ileride,· Çakır çıkmazının başında M~
beyincilerden Tahir Bey; bitişiğinde Ada muh
tarı saatçi Mihran. Burasını ressam B. Laga 
Mehmed Ali aldı; boyattı, moyattı. 

«Köşe başındaki güllü eve, samimi ahbap
lığı dolayısile, doktor Hıntıryan taşınır durur, 
daha ötede Aslan Freskonun evinin karşısın
da da Abdülhamidin oğlu Abdülkadir Efendi 
otururdu. 

<<Şehzade şıpsevdilerden; burada da bir 
balıkçı kızına vurulmuştu. Yosmaıilli kulağın
da tek taş küpeler, göğsünde pırlanta paıidan
tifler; arabalarda, çamlarda. beraber gezerleı·
cli. Evde her gece saz, ahenk; necabetpenah ta 
piyano başında ... 

«O sokaktan Kumsala inilirken, Ayayorgi 
meyhanesini tutan Andriyanın evini müverrih 
Ahined Refik Bey merhum almıştı ki biçareyi 
ölüme kadar götüren hastaiığı orada başia:mış
tır. 

«Gene yukarı dönelim: Şazili dergahı şey
hinin oğlu Hüseyin Beyin köşkü. Mflmaileyh, 
Cezayirli Emir Abdülkadir zade Muhiddin Pa
şanın damadı olduğundan, bu köşktekilere A
da rumları <<Arappaşalar» derlerdi. 

«Büyükadada o zamanlar büyük kayık ya
pılır, Otel Kalipso'nun rıhtımına bayraklarla 
donanmış seyirci mahalleri ve hakem baraka
ları kurulur, müşterilerle tıklım tıklım dolu 
olan İdarei Mahsusa ve Şirketi Hayriye vapur
ları, muşlar, sandallar açığa sıralanırdı. 

<<Adada polis molis hiç göze görünmezdt 
Eminlik bu kadar olur. İki zaptiye esbak sad
razam Cevad Paşanın biraderi Şakir Paşa köş
künün altında, iki dahası da Nizamda duru!'
lardı. Ufacık bir vak'ayı duyan yok. 

«Museviler rağbet etme~e ve yazlığa gel
meğe başladıktan sonra Ada bakkalları ve ka
sapları: <<Bize alışveriş bırakmadılar, iflb ede
ceğiz; her şeylerini istanbuldan taşıyorlar» di
ye önceleri şikayetçi olmuşlarsa da, sonra, ak
satanlarını yoluna koymuşlardır.» (S. M. Alus). 

Sayfiyeye göç imkanını bulamamiş İstan
bulluların pek azı yaz pazarfari evinde kalır; 
ailece, yahud konu komşu topluluğu, iş ve me
muriyet arkadaşları, mekteb arkadaşları, veya 
sevişen bir kızla bir oğlan muhakkak bir yere 



BÜYÜKADA - 3196 - . lSTANBUL 

giderler; bu pazar gezmeleri arasında dost, ah
bab, akraba ziyaretlerinin yüz nisbeti çok dü
şükdür, gidilen yerler plajlar, kırlar, gazino
lardır. 

İstanbullular, yaz pazarları dört büyük 
yol boyunca dağılırlar: Boğaziçi plajları, gazi
noları, Sular gibi Boğaz gezisi mesireleri, Ru
meli yakasında Florya ve civarı plajları ve ga
zinoları, Anadolu yakasındaki demir boyunu11 
plaj ve gazino1arı, (bu arada serpinti halinde 
Çamlıcaya gidenler, Yakacığa gidenler); veni
hayet Adalar, adalardaki plaj ve gazinolar, 
çamlıklar. 

. Çağdaş İstanbul basının seçkin simaların
dan merhum Cemaleddin Bildik, ömrü boyun
ca · çalışdığı Akşam Gazetesine yazdığı makaa
lelerinden birinde pazar günü İstanbulluları:ı 
Adalara ve bu arada bilhassa Büyükadaya · gi
dişlerini şöyle anlatıyor: 

. «Pazar günü sabahın erken saatinden 10,20 
seferine kadar beş altı vapur hareket ettiği hal~ 
de köprü· iskelesinde biriken kalabalığı kaldı
rıp götüremiyor, daha sonraki vapurlar da tık
lım tıklım, bir balık istifi halinde Adalara gi
diyor. Pek, Adalara demek de doğru olamaz, 
çünkü vapurlar aldıkları binlerce kadın ve er
keği,. ne hikmetse, Büyükadaya boşaltıyor ... 

«10,20 vapurunun bu müdhiş insan kala
balığı içirtde · ben de Büyükadaya gidiyorum. 
Bu gidişin ne çeşit bir yolculuk olduğunu bil
meyenler, vapurun arka tarafındaki koltuklar

. dan birine· oturduğumu, püfür püfür esen se
rin bir deniz havası içinde haftanın yorgunlu
ğunu çıkara çıkara, etrafın güzel manzarasını 
doya doya seyrederek yola devam ettiğimi sa
nırlar ve·. belki de imrenirler. Fakı~.t ne vapu
run arka tarafındaki koltuklarından birinde
yim, ne de püfür püfür esen ve denizi yalıya
rak gelecek rüzgardan küçücük bir hisse ala
biliyorum; Koltukta ~eğil, üst katta; makine 
dairesinin bu kata ulaştırdığı sıcaklıkla kızı. 
şan demir levhaların yakınında ve ayaktayım'. 
Vapur öyle bir doldu ki sırtımın bu kızgın de
mirlere dayanmasından sakınarak bulundu
ğum yerden kaçmağa çalışıyorum. Lakin ne 
ileriye bir adım atmak, ne de sağa ve sola ya
rım metrecik kaymak mümkün oluyor! Ter, 
benim de; civarımda bulunanların da şakakla
rımızdan sızıyor. 

- Aman biraz yol verin! ... Bayılacağım 
şimdi ... 

«Bu, sık sık duyulan bir feryattır. Fakat 
kim kime yol açacak vaziyettedir ki... Öyle bir 
gidiş ki bu. insan bayılsa değil, ölse bile vapur 
bir iskeleye yanaşıp yolcularını boşaltmadık

ça yerinden kıpırdıyamıyacak!. .. 
- Havayı tebdil eder, nane şeker!. .. 
<<Kalabalık içinde eksik olan şey, satıcı

larmış gibi nane şekercinin biri geliyor, biri 
gidiyor ... Nasıl yol buluyorlar da geçiyorlar? 
diyeceksiniz. Onlar, yol değil, etraftakileri ite 
ite, hatta devire devire açtıkları aralıklardan 
sızıyorlar. Bunu gören bir başka satıcı da fer
yadı basarak aynı yerden ilerlemeğe çalışıyor. 

- Acıkanlara sandviç!... 
«Nane ve limon şekercisi, sandviççi, na

zarlık boncuğu satanlar, güneş gözlükçüsü, si
mitçi, terazesinin tek gözüne doldurduğu ar
mutla avaz avaz haykıran bir seyyar satıcı!... 
Hülasa bütün bunlar vapuru, bir yolcu vapuru 
olmaktan çıkarmışlar da seyyar panayır hali
ne getirmişler ... Az kalsın unutuyordum. Ya 
o çikolata, çiklet satanlar ... Bunlar da ellerin
deki tablaları sağa sola çarparak geçiriyor ve 
basıyorlar feryadı: 

- Canları sıkılana sakız!... Kahve yerine 
çikolata!... . · 

«Sanki kahve ile çay, gazoz ve sucu ek
sikmiş gibi... Vapurun kahve ocağı başından 
ellerinde tepsilerle ilerlemek isteyen, isteyip 
de ilerliyemedikleri için: 

- Yağlı boya!... tehdidi ile yol açmağa 
uğraşan ve sayısı diğer satıcılardan çok olan 
beyaz ceketli büfeciler de hareketleriyle insa
nı işkenceye sokmakta ötekilerle yarış ediyor
lar!. .. 

«Şu satıcılar içinde nazarlık boncuğu sa
tan ile çuvaldızcının işi ne? diye sormak hak
kınız; Bu halde yoluna devam eden bir vapu
ra 100 değil, bin nazarlık boncuğu bile az ge
lir ... 

<<Vapur, Büyükada iskelesine yanaştıktan 
sonra çıkan kalabalık: 

- Oooh! ... diyerek geniş bir nefes alıyor. 
Dünya varmış .. . 

<<Sepetlerine yiyeceklerini dolduran aile 
grupları içinde, yüklerini ağırlaştırmamak 

için, ekmeklerini Büyükadaya çıktıkları zaman 
almayı düşünenler var. Vapurdan iskeleye 1-

yak basar basmaz marş marş fırınlara ... 
- Aman! Ekmek ... 
<<Fakat ekmek nerede? ... Fırıncıya biraz 
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ihtiyatlı hareket edilmesi lazımgeldiğini hatır
latanlar cevabı alıyorlar: 

- Bu sıcağa. kar. mı .dayanır a bayım ... 
Sabahtan beri ekmekleri daha kürek üstünde 
iken satıyoruz. Bütün gece çıkardığrmız ek
mekler de sabahın erken saatlerinde eridi, kay
boldu ... 

«Fırınların önü, en kıt zamanında karn-3 
ile ekmek alışımızdan bir hatırayı canlandm
yor. Küçük büyük, kadın erkek kalabalığı kuy
ruk olmuş ekmek bekliyor: 

- Bay fırıncı evvela bana ver, ta Dil'e 
gideceğiz ... 

«Kolları sıvalı tezgahdar, kapı dibinde o
turan şortlu bayana tebessüm ederek: 

- Seni fazla bekletmem küçük hanım, di
yor, biliyorum plaja gideceksiniz ... 

«Bunu gören yaşlı bir kadın başını iki ta
rafa sallayarak ya sabur çekip mırıldanıyor: 

- Öyle ya, itibar gençlere ... 
«Nizam Caddesini dolduran elleri sepetli, · 

paketli ve destili kalabalık, sol -taraftaki dik 
yollara saparak oflıya puflıya çamlıklara çıkı
yor ... Bu yorgunlukla yemekler açılacak, ye
necek ve biraz dinlenmeğe vakit bulunamadan 
haydi vapura ... Vapurdan sonraki yolun bir 
ucu şüphesiz, Maçkaya, Şişliye ve Kurtuluşa 
varacak, öbür ucu da Edirnekapı, Samatya, 
Aksaray, Yedikule ve Topkapıya kadar uzaya
cak!... Bu gezmeğe ve eğlenmeğe ç_ıkan aile 
gruplarile çiftlerin ikinci bir pazar gezmesi 
daha yapabilmelerine imkan var mıdır, yok 
mudur, onu pek kestiremezsiniz amma dönüş 
vapurundaki kalabalık içinde «tövbeler tövbe
si. .. >> diyenlere çok rastlarsınız... · 

«Çamlıkta yemeklerini açmış, güle konu
şa yiyen öyle gruplar gördüm ki yük edip bira 
şişelerini bile yanlarında getirmişler. Hele o 
rakı şişeleri?... Bir pazar çamlıkda kaç şişe 
rakı içildiğini merak edenler, ertesi günü sıkı 
bir tarama ile toplanacak boş şişeleri sayabi
lirler ... Çamlıkta, kuru kozalaklar kadar boş 
şişe bulunabileceğini mübalağasiz iddia ede
bilirim ... 

«Şunu da haber vereyim ki yasak olduğu 
halde ateş yakıp kahve pişirenler de vardır. 

Yarın öbü:rgün çamlıkta bir yangın çıkarsa 

bekçileri sorguya çeker, yangın sebebini tah
kik için haftalar ve aylarca uğraşırız. Bu son
raki uğraşma, yanan çamları yerine koyamıy:ı
cağı için faydasızdır. Şimdiden uğraşmalı, hiç 

değilse pazarları çamlıkta kolcular dolaştırma
lı." Bununla beraber çamlığın başı boş bırakıl
mış olduğuna da pek ihtimal vermiyorum. Fa
kat saatlerce dolaştığım halde kahve pişiren 
hiç bir ailenin ~arşısında yasağı hatırlatan in
san görememekliğim beni, alakadarları ikaza 
mecbur etti, ·Biliyorum, yazının yangın nokta
sına takılan ilgili daire müdür veya şefi, kale
me kağıda sarılıp bir tavzihname yazacak, çam
lıklarda yangına karşı her türlü tedbirin alın
mış olduğunu bildirerek: «Bu işle vazüeli bek
çiler durmadan dolaştıkları halde ateş yakan
lara rastlamamışlardır» diyecektir. 

«Halicin «Tuzluk>> dediğimiz vapurların

dan biri tamir ve tadil edilerek plaj seferleri
ne tahsis edilmiş. Bu vapurun yolcuları ara
sında pantalonlu bayanlara pek sık rastlanıyor. 
Karadan yo"ıculuğu gözlerine yediremiyenler 
haydi vapura... Yiyeceklerini beraberlerinde 
götüren ailelerden bir kısmı da bu vapurla plaj 
iskelesine çıkarak çam altlarına yayılıyorlar. 
Masa ve iskemleler kapanın elinde kalıyor. O
radaki gazinoya ait olan bu masalarda yemek
lerini açıp etrafına dizilenler pek çok... Yan 
taraftaki masalardan birinde garsonla müna-

. kaşaya şahit oluyorum... Garson ısrar ediyor: 
---, Olmaz efendim olmaz... Burada ancak 

bira içilebilir, rakı yasaktır! 
«Yemek sepeti içinde getirilen yarım ki

loluk rakı şişesi derhal bardaklara boşaltılarak: 
- Rakı değil, içmesuyu! deniyor ve gar

sonun kulağına bir şeyler fısıldanması ihtilafı 
hallediyor! ... 

«Fakat bu, öyle bir içme suyudur ki ya
rım saat sonra içenlerin neşesini arttırıyor, 

yükselen kahkahalar arasında tertiplenen o
yunlarla papas bile kaçırılıyor. Birdir bir, is
kemle kapmaca oyunları da ihmal edilmiyor. 

Uzun boylu dikkat. ve tetkike lüzum kal
madan anlaşılıyor ki plaja gelenlerden çoğu, 
banyolarını çamlar altında bira ile yapıyor. Fi
atları hiç sormayın. Dört parça -kuşbaşı et bir 
şiş oluyor ve en lüks gazinonun lokantasındaki 
rakamlar gibi yürekleri dağlıyor. Ayak üstü 
bir şişe su 15, bir gazoz 25 kuruş olduktan son
ra üst tarafını varın kıyas edin artık ... Büyük
adanın birinci sınıf gazino ve lokantasında bir 
şişe buz gibi su 10, gazoz 15 kuruş olsun da 
plaj çamlığında neden 15 ve 25 alınsın? Bunun 
gibi akıl ermeyen ve tenkide müsait daha nice 
meseleler var ki düzene sokulmasını isteyen-
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Hasretinden kan ağlıyor yüreğim 
Hebı\ oldu yazık bunca emeğim 
Benim senden budur en son dileğim: 

Gel de biraz, gözlerini göreyim, 
Ayağına yüzüm, gözüm süreyim. 

Ve diğer bir şarkı'dan: 

Açtıkça her bahar Ada'nın gonca femleri, 
Andım seninle çamda geçen tatlı demleri. 
Yandım vefasız aşkına, hep ölmek istedim; 
Sensiz, gör . anla bendeki ye'sil elemleri. 

Ali Hadi'den bir kıt'a: 

Afet gibi sardıkça bütün yadımı gamlar, 
Yelpazelesin ruhumu şen Dil'deki çamlar. 
Mehtab ile olsun bize gönder de selAmlar 
Yelpazelesin ruhumu şen Dll'deki çamlar. 

- 3200 

Yahya Kemal üstadımızın pek nialftm ve 
müstesna iki şiirini mevzft ile alakası sebebiy
le. kaydetmeden geçemiyeceğiz: 

VİRAN BAÖ 

Adalar'dan yaza ettik de vedilt 
Sızliyor bajtrımız üstündeki dal, 
Seni haıtrlıyoruz Viran Bağ! 

Yine bir soft'ada hep şakraktık 
Gün denizlerde sönerken baktık 
Ve çobanlar gibi dallar yaktık. 

Biz şen, onl:trsa muammalıydı, 
Birinin sözleri iymalıydı 
Birinin gözleri hummalıydı. 

Acı duymuş diye aşkın . tadını, 
Hepimiz sevdik o solgun kadını 
Ve o giin rahibe koyduk adım. 

Uyuduk kırda, gezindik dağda, 

O yazın, ah o engin çafda, 
Geçti en son gUnü Viran Balt'da. 

ESKİ MEKTUP 
Adalar'dan gelen bu mektupta, 
Oradan bir slltlrlf rayiha var; 
İşveler sezdiren bir üslupta, 
Bir giizel şarkı söylüyor rüzgir, 
Adalar'dan gelen bu mektupta, 

Ben o rüzgarla şimdi başbaşayım; 

Galiba yol göründü sevdaya; 
Kendi gönlümce bir saat yaşayım; 
Girmesin başka bir bayii araya; 
Ben o rüzgarla şimdi başbaşayım. 

Halid Fahri Ozansoy, «Aşıklar yolunun 
yolcuları» ve Ada şiirleriyle de daima hatır
lanacak eserler vermiştir. İşte üç ayrı dekor: 

ADA AKŞAMLARI 

1 

Siyah bir ürperişle denize dolar gece, 
Kandilleri pınldar karşıda Heybell'nln. 
Titrerim, bu sulara haşhaşa eğillnce, 

Bir gtil ,-gibi elime temasından elinin. 

İSTANB'Ul. 

Bir nefes bir Ada'dan geçer öbür Ada'ya, 
Dinlerim saatleri göfsünde saya saya, 
Sen yoksan doğsa bile bahçende bakmam Ay'a, 
Taş göğsünde uyunım bir kadın heykelinin._ 

il 
Ay çamlann dibine dökmüştü ışı~, 
Sandım ki beliriyor her _taraftan hayalin. 
Kutularda lçiçe gölgelerin yııtuu 

Sandım ki benim halim, sandım ki senin hillnl 

Bizim de günlerimiz karardı bu sularda, 
Bir yıltm gölge oldu aşkımız kuytularda, 
Bu aşkı yaratmada benim günahım var da · 
Yok mu söyle biraz da kuzum senin vebilln? 

111 
Burda, bu çamlara giden yolun başında 
Ben onu be.kllyorum, meçhulün meçhulünü. 
Bir teselli bulmadan bir damla gözyaşında 
O yalnız uzletlere açmış yalnız gönlünü. 

Bilmem ki siyah mıdır, yeşil midir gözleri?· 
Bilmem ;ki hatırlar mı görse· bir gün bu yeri? 
Saklıyorum elime geçtltl gtindenberl 
Bir çamın gölgesinde unuttutu giiltinü. 

iV 
Gün sönerken bir akşam baktım da ıssız Dİl'e: 
- Yazık, dedim, bu yıl da Adalar'da yaz bliU 1 
Dalgalar köpürürken indim sonra sahile, · 
Kalbim sanki içinden ulultular işitti. 

Ne kadar deniz ·gtbl haykırmak istesem de 
Hislerim sıkışarak boluluyor sesimde, 
Nice gllller açılıp soldu da bir mevsimde · 
Yolunu beklediğim bayii geçme~.U gittl! · 

YANMIŞ BİR KÖŞKttN TARAÇASINDAN 

Hayat. bir sır gibi uçmuş bu tepeden, 
Bu yalnız ruhlarla dolu harabeden. 
Burası yanmış bir köşkün taraçası, 
Her taşta ürpermiş bir yosun parçası. 
Su kemeri gibi altı dehlizinden, 
Bir dilim alıyor Ada denizinden. 
Kimlerin dolmuştu burada çilesi? 
Belki de eski bir paşa ıillesi. 

Kaygusuz yaşardı bu köşkte bir zaman! 
Kaç yaz bu taraça çınlardı sazlardan! 
Ahenkle titrerken yukarda yıldızlar, 
Maşlahlı hammlar, yeldirmeli kızlar, 
Kimbilir o 1.aman neler hissederdi! 
Ne hulya l;lnde utlar inllderdl ! 
Ne hoştu nefesi kimblllr rilzgAnıı? 
Mercan terlikleri genç halayılı:lann 
Bu taşlar üstünde kimbllir ne tatlı 
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Yumuşak seslerle uçardı kanatlı? 
Şimdi duyuluyor, derinden derine, 
Ölüm sessizliği o sesler yerine 1 

TAHASS'OR. 
Geçti mevsim: 
Şehre indik Ada'dan .. 
Ne kaldı bir yığın hiUradan : 
Yalnız hayılllmdeld çamlar 
Marblar, sular ve ılık akşamlar ... 
Geçti mevsim .. 
Şimdi ne çam kokusu, 
Ne çamlar altında hülya, 
Şimdi yatmur ve şehrin uitultusu,n 
Şimdi ne renk var ne ziya .. 

· Şimdi gözlerim kapalı, dalgın .. 
Düşünüyorum bahanm Ada'nın .. 
Dilşünüyonun nisan Yaitmurlanndan 
Çamlann. nasıl tazeleştlliııi 
Nasıl serin serin yelpazeleştlllnl .. 
l>Uşünüyorum mehtapta denizi, 

· Düşünüyorum seıil, beni heplmJzi ... 
Ne kaldı o mehtap turlarından? 
Nerede o açık arabalan Ada'nm? 
Nerede_ o kahkahanın 
Asfalt yollarda bfililrlaştıitJ geceler 
Aşkm · ve neş'enln taştJlı geceler 
Nerede o mevsim? 

Yaşar Nabi, «Onar Mısra»'larının dör-
düncüsünde Ada'dan bahseder: 

Yeşil çamlar altında uyuyor şimdi Ada, 
Şimdi kımıldamıyor zaman bile yerinden. 
Ve apaçık gözlerin en derin bir rüyada, 
Ve güneş pırıl pırıl akıyor gözlerinden. 
Bilsen duracak gibi nasıl yavaş vurmada 
Kalbin öyle muntazam, Iİ:albln öyle derinden, 
Yüzünü ipek bir tül gibi saran terinden 
Güneşi yudum yudum lçtiğlm şu lahzada 
Ruhumuz yıkanıyor zaman sonsuz semada 
Fırtınalı, karanlık günlerin kederinden. 

Necdet Rüştü Efe haliyle «Yaz ve Aşb 
da şu kıt'ayı söyler: 

Pıuic11"111 açtı o kız· mandalını, 

Güllerin kokladı sarkan dalım, 

Suya indirdi kilçlill sandaİını 
Anladım günleri gelmiş Ada'DIIL 

Taksın o güzel göitıüne al goncayı ylr da, 
Gelsin gezelim haydi filsuııkir Adalar'da. 

Nijad Tahsin Alpeh, geçmiş günü yadet
mektedir: 

DİL HATIRASI 
Görürüm sanki ·hayıUlmde Dll'I; 
Dalanın ismini andıkça senin; 
Koyu kirpiklerin altında derin, 
Gözlerla ılsll bir eııpı Jetlll,, 

Suyun Ahengine slnmlşti sesin, 
Rüzgar estikçe saçm darmadağın .. 
Mevsimin sırrına ermiş dudağın, 

Ve sıcak, yaz güneşinden, nefesin .. 

Boğaz'm neş'eli, tılsımlı sazı 

Şarkılar söyllyecek şimdi kime? 
Gözlerim sislenerek ta içime 
Sızdı bir yaş gibi DU hatırası ... 

Yusuf Ziya İnan, «Büyükada'da Aşk»'ını 
ve <<Günlerin Gerjsi»'ni hatırlar: 

O gülü koklarken gönlüm hep sarhoş 

Mizlnln içinde yuvarlanmakta. 
Ada'da her dalda, her kayalıkta 
Aşkımın bayili o dolaşmakta. 

* Dönüşü yok zamanın, 
Giden gelmiyor geri; 
Çocukluğun süt-beyaz düşünceleri. 

Uykular bastırdı yıllan arUk 
Aıaran saçlanm.dır aitırbğından; 

Küllenen mangalda ateş kalmadı. 

Gün hıdi baUya akşam vaktidir, 
Ada'da yankısı türkülerimin 
Aşkıma mersiye okuyor şimdi. 

Fikret Cenap Ege, «Şarkılar»'ının ilkin-
de mes'uttur: 

Bol palmlyell Adalar'dan geldhıiz 
Işıklı sımsıcak 

Yosun kokusu yayıldı şehre 
Sizdiniz sizin kokunuzdu bu 
Artık akşamlann rengi değişti. 

Türk Musikisi'nde Ada mühim yer fotar. 
Bestekarlarımız bu mevzuu da ses ve tel kud
retiyle işlemişlerdir. 

Tamburi Mustafa Çavuş, 

rettir, hıncını Ada'dan almak 
eda takınır ve hüzzam'la inler: 

· Vefa yoktur akan suda 
Ne hıU oldu bize bu da 
Hasret kaldım dilberbne 
Yere batım Büylikada. 

Diğer bazı şarkılar: 

sevdiğine has
ister gibi bir 

Mustafa Nafiz : (Sftzinak) 
Gittin Ada'nın her şeyi, her zevki de gitti; 
Bir sam yeıl, çamlardaki hülyayı eritti. 
Rilhumda o yoksul gece, bağnmda melalin 
Artık ne sesin var, ne Viran-Bağ'dakl halin. 

Şerif İçli : (Müstear) 
Bir dalda öten biz iki sevdazede kuştuk, , 
Aitlardık o hasretten usanmış sesimizle. · 
Bir gün yolumuz düştü Viran Bağ'da buluştuk; 
11:ıçlı:ırdık o dillerdeki sevda dolu izle• 
1.e)'IAklar açan bahçenin Ustlinde uı;:u;tuk. 
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Yesari Asım : (K. Hicazkar) 
Uçswı Ada'dan gönlüme sinendeki gamlar, 
Yelpazelesin ruhumu şen Dll'dekl çamlar. 
Meht4b ne gönder bize binlerce sel_4mlar; 
Yelpizelesin ruhumu şen Dll'deki çamlar. 

Alsam Ada'nın dilberini çamlara gitsem, 
Bir kaç kadehi neş'e ile, zevk ile içsem. 
Sarsam, dolasam, gonce gülü koklasam, öpsem, 
Bir kaç kadehi neş'e ile, zevk ile içsem. 

Osman Nihad : \ (Nihavend) 
Yine bu yıl Ada sensiz içime hiç sinmedi, 
Dll'de yalnıı dolaştım hep gözyaşlarım dinmedi. 
Ben de şaştım nasıl oldu yüreğime Jnmedi; 
Dll'de ya1ruz dolaştım hep gözyaşlanm dinın~dl. 

Artaki Candan : ( Hi_caz) 
Adalar'da gezer durur edalı, 

Bilmem o da bir yare mi sevdalı. 
Adabının her bir bili mıinah; 
Pek güzeldir amma biraz belalı. 

Şükrü Tunaı· : (Hüzzam) 
Ada'mn yeşil çamlan aşkımıza yer olsun, 
Ne çare ayırdı felek kalblerlmlz bir olsun. 
İpek saçından bir tel ver bana yadigar olsun; 
Ne çare ayırdı felek kaiblerlmiz bir olsun. 

Kadri Şençalaı : 
Şu karşıdan gelen esmer aşkıma ihanet etti, 
Geçen lıaftı1 söz verip de Ada'da beni bekletti. 

Sadi Erem : (Nikriz) 
Adalının konyak içtim elinden, 
Sarabilsem o dilberi belinden. 
Neler çektim o çapkının dilinden; 
Sarabll!lem o dilberi belinden. 

Teoman Alpay : 
Bahar geldi gül açıldı, 
Ruhuma neş'e saçıldı. 
Mavi gözlü, sanşm kız; 

Gel gidelim Ada'ya biz. 

(Nihavend) 

Ada'ya dair şiir ve şarkılar elb_ette ki 
bunlardan ibaret değildir. Diğer bir kısmı bıi 
ansiklopedide «Ada» maddesine alındığı gi~ 
bi, ileride alakalı bendlerde tekrar bahsetmek 
imkanı da mevcuttur. 

Hikmet $inaal , ÖNOL 

BÜYÜKADA ANADOLU KULÜBÜ -
İkinci Sultan Abdülhamid zamanında Pear3 
isimli bir İngiliz avukatı tarafından İngiltere
deki «Yacht Club»'füı İstanbulda bi_r şftbesi 
olarak açılmışdır; Pears bu maksadia -Büyük
ada evvela Lebbe ismindeki _ bir zatin köşkü
nü satm almışdır. Bir müddet sonra bu bina
nın yanındaki J acomi · Otelinin yanması üze
rine 125,000 İngiliz lirası sermay~li bir şirket 
kurul arak 1908 yılında -buraya, bugünkü Ana
dolu Kulübü eski binas;nı (Kuleli bina) inşa 
etmiştir. Otuz sene kadar faaliyetine devam 
eden bu müessese,: Yacht Club'ün mali sıkın
tıya düşmesi üzerine, 1938 yılında, . merkezi 
Ankara'da bulunan Anadolu Kulübü, bina ve 
tesisleri srıtın almış ve kulübün Büyükada · Şu
besini açmıştır. 

Büyükada Anadolu Kulübü, Kuleli Köşk 

(Reıim: Kemal Zeren) 
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Kulüp, ~953 yılına kadar Büyük bina, 
(Kuleli bina), Zarifi'nin evi (Beyaz Ev) ile Leb
be'nin evi (Sarı Ev) olmak üzere üç f)ina ve 
bir küçük bahçeden müteşekkildi. Daha son
ra Beyaz Ev yıkılarak yerine 1956 yılında biz-. 
mete girmiş bulunan bugünkü yeni bina inşa 
edilmiştir. Bu modern binanın, hepsi ban
yolu, telefonlu, sıcak-soğuk hava tertibatlı 51 
odasından başka. hergün klasik ve dans mü
ziği çalınan bir gazinosu, 400 kişilik bir res
toraıü ve salonları vardır. 

Tenis kortları, çocuk bahçesi ve 1963 se
nesinde hizmete girecek modern plaj tesisle
ri bulunan Kulübün, halen 225 yatağı. mev
cuttur. 

1962 de 835 asli azası olan Anaı;lolu Ku
lübü, Büyükada Şubesi'nden memleketimizi 
ziyarete gelen· yabancılar da geçici aza olarak 
istifade edebilirler. 

1962 de klasik batı müziği konserlerini 
mümtaz· sanatkar Orhan Borar'ın orkestrası 

vermekte idi (B. : Borar, Orhan). 
özay ASIAN · Halük AK.BAY 

BÜYÜKADA BANGI - Büyükadanın şi~· 
mal (kuzey) sahili açığında, yarım mil uzunlu
ğunda kum ve mercan kayalığından müteşek
kil bir sığlık olup üzerinde ancak. 2-3 · kolaç su 
vardır; bu sığlığın kenarı ziyadesi ile gayri 
muntazam olup kenarı her tarafında dikdir, 
demirleyecek gemiler son derece dikkat et
melidir. 

Bibi. : Mehmed Enis1, Bol!azlar ve Marmara De
nizi Rehberi . 

. BÜYÜKADA BELEDİYE KONA.(a -
Cankaya Caddesi ile Kanarya Sokağı kavuşağı 
köşesindedir; İttihad ve Terakki Fırkası erka
nından maslub İsmail Canbulad Beyin. evi idi, 
sağlığında kendisi tarafından Belediyeye sa
tılmışdır. 

Bina. cadde üzerinde olup bağçesi arka ta
rafındadır; kagir bir bodrum katı üzerinde 
iiç k.atlı · mükellef bir ahşab yapıdır; sokak ka
pısına on basamak mermer merdivenle. çıkı
lır; kapudan mermer döşeli geniş bir taşlığa 
girilir; tam karşıda ikinci kata çıkan, önce çift 
başlayıp sonra ~irleşen büyük ahşab merdiven 
yerleşdirilmişdir, bu merdiven kendi . başına· 
konağın bir süsüdür; sağlı sollu bu merdive< 
nin il~ kısmının ortasından büyük bir · kapu 
ile konağın arkasında bulunan bağçeye çıkılır. 

İkinci katda merdiven . başı ile . ortadaki 

BÖYÖKADA ciNAYETi 

büyük sofanın arası camlı ahşab bir bölme . 
paravan ile ayrılmışdır. 

İkinci katdan üçüncü kata da bu merdi
venin eşi bir merdıvenle çıkılır, ki o merdiven 
de üçüncü katın orta sofasına altda olduğu gi
bi bağlanır. 

. Her iki sofada, merdiven tarafındaki 

camlı bölme - paravanın tam karşısında bulu
nan camlı kapularla sokağa nazır balkonlara 
çıkılır. 

1. katda - Şube Müdürlüğü, Baş Ka
tiblik; 

2. katda - Temizlik İşleri Müdürlüğü, 
Muhasebe, Tahsil Şubesi, Müdür Muavini; 

3. katda - Fen İşleri Tahakkuk Şefliği, 
Arkadaki bağçenin Kanarya Sokağına açı

lır bir kapusu vardır; ağaçlarla gölgelenmiş 

olan bu bağçenin ortasında da bir havuz bu
lunmaktadır. Bağçenin gerisinde de, yüzü ar
ka sokağa bakan Belediye Doğum ve Çocuk 
Bakım Evi bulunmaktadır. 

Hakkı GÖKTÜRK 

BÜYÜKADA CİNAYETİ - Miladi 1786 
yılı haziranın yirmi yedinci ve hicri 1200 şaba-, 
nının son günü gecesi bir hiç yüzünden işlen
miş bir cinayettir; Anadolu yakasında Bos
tancıbaşı karakoluna bağlı bir ~ancabaş ka
yıkla gece Marmarada kola çıkan bostancılar 
(B.: Bostancı, Bostancıbaşı; Bostancı) Büyük
adada mola verirler, her halde zabitlerinden 
izin alıp koldan ayrılan Ahmed adında geiıç 

bir neferle, Gazanfer adındaki arkadaşı civar
da bulunan bir meyhaneye girerler, birer ku
pa şarab isterler, meyhanenin sa.kilerinden 
Saçlı Yuvan adındaki genç nevcivan Ahmede 
bade sunarken, herhalde sekir halinin verdiği 
cür'et, tahrik ettiği vahşetle hançerini çekerek 
genç bostancı neferini kalbi üstünden vurur, 
öldürür, Gazanfer adındaki diğer nefes pala
sını çekerek kapuyu tutar, kaatil kaçamaz, ·bel
ki de meyhane halkı tarafından yakalanır, gü
rültüye diğer bostancılar yetişir, Ahroed'in 
naşini ve kaatili alıp giderler, ve Saçlı Yuvan 
Bostancılar Kolluğunda idam olunur. 

Bu vak'ayı nazımı mechul bir destandan 
öğreniyoruz. Bu destanın şayanı dikkat kty
metli tarafı o tarihde Büyükadada deniz kena
rında büyük bir meyhanenin bulunuşu, bu
rada çalgı ile ve köçek oğlan oynatılarak ge
ce geç vakitlere, hatta sabaha kadar eğlenildi-
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ği, ve meyhane müşterilerinin ekseriyetbıin 
de adadaki manastırlarda oturan keşişler ol
duğudur. Destan şudur: 

ı. Namı Ahmed çakır gözler mestane 
Hamlacı civanlar içre bir dine 
Ah nasıl lrıydılar ol nevcivine 
Bostancı neferi merdi meydine 

2. K.ızıladalarda oldu bu beli 
Feryadü figanle sanki Kerbeli 
Bostancı Ocağında verildi seli 
Cümle ihvan ağladı yine yine 

3. Zulmeti leyi içre çıkılmış kola 
Verilmişdl Büyükadada mola . 
Bir can yoldaşiyle girip kolkola 
Lehi deryide görünmiiş meyhine 

4. Adı meyhanedir güzeller kinı 
Urwn civanları cümle sükkim 
Kara keşişlerin dahi mekanı 
Şarabı li'l ile döner peymine 

S. Sineler küşade kakül perişan 
Herbiri koymuş bir civana nişan 
Ol saçlı sakallı bedmest keşişan 
Hiristos yerine tapar şeytine 

6. Topuk vura vura raks ider rakkaas 
Bir peri süretli liinü hannis 
Rahi daliletde bunda elimle nas 
Rumi makaam üzre ırlar kemine 

7. Sa.kilerde yüz yalın ayak yalın 
Lafı olmaz bunda şekerin balın 
Alti.ın başlı penbe topuk civanın 
Reftirma reşk iderdi pervane 

8. Varınca lld koç yiğit meclise 
Telaş düşdü andaki kırk iblise 
Hallfili müşkilit akçeyle klse 
Sakiler elpençe durdu divane 

9. Didiler şarabı erguvan !>ize 
Gel ey siki otur şöyle diz dize 
Çek bir dolu ey rakkaası pikize 
Ki insan bir geJlr fani clhane 

10. $ol anda ki siki sunardı bide 
Hançerin eylemiş katle imide 
Kıydı veled kahbece perizide 
Hamlacı Ahmed ol şihl hiibine 

11. Bostancı civine hançer savuran 
Sol meme üstünden kahbece vuran 
Saçlı Yuvan dahi ifetl devran 
Sahnı meyhane boyandı al kaane 

12. Çekmişdir palayı yoldaşı -nefe~ 
Hem sireti hem namı ol Gazaıüer 

Ne mlimkln kafire İıalisü mefer 
. Kafir ·beçe gelse dahi imine 

13. Alub kancabaşa şehid oğlam 
Hem kaatili filin ibnl filim 
Keşiş misali ol saçlı Yuvam 
Teslim içün celladı bi amine 

14. Ahmed civan yatar al kan içinde 
Yuvana yağlı ip ı:ından içinde 
Bu vak'a okunsun destan içinde 
Gelür lkiyüzdç selbi şahine 
Destan nazımının son yeniçerilerden Çar

dak Kolluğu çorbacısı Galatalı Hüseyin Ağa 
olduğunu tahmin ediyoruz (B.: Hüseyin Ağat 
Gala talı). 

BÜYÜKADA DEĞİ_RMEN PLAJI - Bü
yükada'nın başlıca iki J>lajından biridir; 1951 
senesinde 1800 M2 lik bir sahada yapılmaya 

başlanıp bugünkü hfilind~ 1953 senesinde ula
şan plajın mimarı Şahab Bey'dir. 

Nizam Caddesinden sağa doğru, sahile 
inen Yahşi Bey sokağında bulunan giriş kapı
sının hemen yanındaki gişenin önünden ge
çerek, oldukça dik· fakat geniş bir merdiven
den plaja inilmektedir. 

«Değirmen Kollektif Şirketi» namı altın
da işletilen bu müessese, doğma büyüme Ada
lı olan 36 yaşındaki Ajlan Gülal ile, sayılı pro
fesyonel balıkçılardan olan babasına aittir. 

Bugünkü plajın yerinde,_ istanbul'un bil-• 
tün Anadolu Yakasının ekmek unu ihtiyacını 
karşılayan ve 1834 senesinde Tantavizade Ha
lit Bey tarafından inşa ettirilmiş bir değirmen 
vardı. Sonradan değirmen, işlemez hale gel
miş, yıkılıp moloz halinde terkedilmiş. Bu za
man zarfında, eski değirmenin arsası ve civa
rı, bütün yasaklara rağmen semt sakinlerinin 
denize girme yeri olarak kullanılmaktaydı. O 
sıralarda Yüksek Ticaret Mektebinden henüz 
mezun olan Ajlan Gülal, her zaman denize 
girdiği bu arsayı bir plaj haline getirmeyi dü
şünmüş; o sene balık çıkmadığı için üzgün 
olan babasını bu işe girmeye ikna etmişdir. 

5 Haziran 1951 de arsa kiralanmış ve 
plaj 5 Ağustosta da 29 kabineyle işletmeye 

açılmışdır. Kabine adedi 1952 de 85, 1953 de 
120 olmuş. Buna ilaveten de iki tenis kortu; 
(ki bu kortlara Değirmen Kulübüne aza ola-· 
rak girilmektedir), plaj dahilinde bir büfe ve 
gazino inşa edilmiş, bu tesisler de sonradan 
geliştirilmiştir. 

· '. Gazinonun kapalı kısmı çok · eksantrik 
bir şekilde tezyin· edilmiş olup, cumartesi ve 
pazar geceleri konserlere sahne olmaktadır. 
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1962 de, dev~mlı kontratla bağlı bulunan sevi
l~n şantör Erol Büyükburç ve Şerif Yüzbaşı
oğlu beşlisi var.dı. 

Kalburüstü bir muhitin bi.ı nezih ve şirin 

plajında 17 müstahdem çalışmakta ve Ajlan 
Gülal da bizzat her işin ·başında bulunmakta
dır. Cumartesi ve pazar günleri buradan deni
ze giren sayısı 1000, diğer günler de ortalama 
olarak 600 kişidir. Belediyeden tasdikli tari
fenin henüz çıkmaması sebebiyle, 1 TL. üze
rinden muvakkat bir fiyat tatbik edilmekte-
dir. .-

68 mil mesafedeki Papazlı'dan getirilmiş 
kumuyla, sığ ve fakat berrak deniziyle, Bü
yükadanın Hayırsızadalara bakan büyük ko
yunda kurulmuş bu plajın halen sağ tarafın
da Rıza Derviş Bey'in, sol tarafında da Hacı 
Bekirzade Ali Muhiddin' Bey'in y~lıları bulun
maktadır (Temmuz 1962). 

H. AKBA Y - Ö. ASLAN 

BÜYÜKADA HAMAMI - Büyükadada 
Maden MahallesLıde Firuz Sokağındadır, 9 ka
pu numarasını taşır ki, aslında Çınar Meyda
nındaki 12 kapu numaralı köşkün hususi ha
mamı imiş, 1910 senesinde köşkle beraber Za
ruhi Karagözyan'a intikaal etmiş, ve bu er
İneni bayan tarafından bazı küçük tadilat ile 
bir çarşı hamamına kalbedilmişdir; halen de 

. bu kadının mülkiyet ve tasarrufunda işletile
gelmektedir; 6 kurnalı küçücük bir hamam
dır. Hara.re kısmı teker kurnalı birer küçük 
halvet ile dört kurnalı bir sofadan ınürekkeb
dir. 

Yaz aylarında günde 20-30 müşterisi olur; 
kışın ise 5 hatta 2 kişiye düşer; 1962 yılında 
temmuz ayında fiat tarifesi şöyle idi: Umumi 
soyunma yeri için kendi kendine yıkanma 175 
kuruş, kese ve sabun sürünme 375 kuruş; hu
susi soyunma yeri için kendi kendine yıkan

ma 2~0, kese ve sabun sürünme 450 kuruş, 
ki bu takdirde kış günleri' hasılaatı asgari 750 
ve azami _2250 kuruş arasındadır. Günde or
talama 5 metre- küb su sarf eder ve 1 çeki 
odun yakar; su parası haric, kışın odun para
sını çıkaramıyor görülmektedir; her gün sa
bahları saat ona kadar kadınlara, ondan sonra 
da gece kapanıncaya kadar erkeklere mahsus-

dur; erkek müşteri hizmetinde bir natır . biri 
dellak iki müstahdemi vardır .(Temmuz 1962). 

öza:, ASLAN 

BÜYÜKADA HAMİDİYE CAMİİ - Bü
yükadada Adacamii Sokağında, bu sokağa gö
re sed üstünde kalan ve büyük bir demir ka
pudan girildikden sonra geniş mermer merdi
ven çı:kılır bir avlu ortasında kesme köfeki ta
şından yapılmış fevkaani bir camidir, alt kıs
mı da mesciddir, iki ibadet yeri bir aradadır 
ki bu bakımdan İstanbulda benzeri yokdur. 

İkinci Sultan Abdülhamid tarafından 
yapdırılmışdır; mimarının kim olduğunu tes
bit edemedik. Yine aynı taşdan yapılmış olan 
minarenin kapusu yanda, avlu üzerindedir. 

Mustatil planlı olan camie avludan hem 
iki yanında 19 basamak ve demir korkuluklu 
çift mermer merdivenle çıkılır; yukarda mer~ 
diven ağzı da mermer döşeli olup bir camekan 
içine alınmışdır, son basamaklardan sonra bu 
camekana birer demir kapudan girilir. 

Son cemaat yeri basıkca alçak ahşab ta
vanlı, zemini de tahta döşeli olup sol taraf
da kapu yanından· başlayan ahşab bir merdi
venle kadınlar mahfiline çıkılır; kadınlar 

mahfili bu· son cemaat yerinin üstünü tama
'men kaplar. Son cemaat yeri ikisi cebhe duva
rında, J:iirer de yan duvarlarda olmak üzere 
4 pencere ile aydınlatılmışdır, iki pencere de 
asıl cami sahnına açılmışdır; yukardaki kadı~~ 
lar mahfilinde ise celehe duvarında 3, yan du
v;ırlarda birerden 5 pencere vardır. 

Asıl ibadet sahnı dört köşe planlı olub 
hemen tam küre bir yüksek kubbe ile örtül
müşdür, yan duvarlarda altlı üstlü ikişerden 
8, mihrab duvarında altlı üstlü ikişerden 4 
ki cem'an 12 pencere ile aydınlatılmışdır; 

mihrab mavi çini taklidi nakıslarla müzeyyen 
olup dış tarafdan çıkıntılıdır Ahşab minberi 
ve ahşab vaiz kürsüsü sanat kıymeti taşıma
yan alelade eserlerdir. Cami halı seccadelerle 

. tefriş edilmiş olup kubbeye orta büyüklükde 
billur bir avize asılmışdır. Mutad cami levha 
ve yazıları arasında hat sanatı bakımından 

kıymetli bir eser görülemedi. Temiz, ferah, 
bakımlı görülür bir camidir. 

Zemin katındaki mescide gelince, avlu
dan, ve merdiven altına açılmış bir kapudan 
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düz ayak bir koridor ile 
girilir; penceresi bulun
mayan bu koridorun iki 
yanında iki maksure - o
da vardır; bu iki oda ve 
koridor yukardaki cami
in son cemaat yeri altını 
kaplar; maksure - odala
rın yanlarda bir, ve bi
rer de merdiven altına 

bakar ikişer penceresi 
vardır; mescid salınma 
gelen taraf da duvara ge
nişce birer kapu açılmış, 
fakat kapu kanadı takıl
mamışdır, bundan ötü
rüdür ki bu iki bölme i• 
çin maksure - oda tabi
ri kullandık. Ziyaretimiz 
tarihinde mescid de üst 
katdaki cami gibi ba
kımlı ·bulunuyordu. 

Sokak cebhesi de
mir parmaklıklı ve zemi
ni taş döşeli avluda, ca
mün sağ duvarı önünde 

, bir musalla taşı vardır; 
yine orada güzel bir çam 
ağacı bulunuyordu (Tem
muz 1962). -

Mehmed BAKIR 

BÜYÜKADA HÜ
KÜMET KONAĞI 
Çankaya Caddesindedir; 
geçen asır sonlarına 

doğru İstanbul'un namlı 
rum zenginlerinden Kiryako 
Hacopulos'un köşkü olarak 
yapılmışdır; zamanının büyük 
ve mükellef ahşap yapıların

dan_ biri olup mimarının adı 
tesbit edilemedi; Birinci Ci. 

han Harbi mütarekesinde ha
zineye intikal etmiş; İstan• 

bul'un işgal yıllarında kiraya 
verilerek 1919 - 1-921 senele
ri arasında «Büyük Emperyal 
Oteli» adı ile otel olarak kul
lanılmışdır; Cumhuriyet dev-

• rinin bidayetindenberi de hü-
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kil.met konağı ittihaz edilmişdir. 
Üç katli ve beyaz boyaıı olan bina bü

yük bir bağçe ortasındadır; demir parmaklık
lı bağçe kapusundan mermer döşeli bir köp
rü ile onüç basamak mermer merdivenden 
inilerek girilir. . 

ikinci katda, dört akşab sütun üzerine 
oturtulmuş büyük bir balkon vardır. Odaların 
ve sofaların bütün tavanları kabartma ve ka
lemkari nakışlarla müzeyyendir. Birinci kat
da 4 büyük oda, ikinci katda 10 oda, üçüncü 
katda da 9 oda vardır; otel olduğu zaman ila
ve edildiğini tahmin ettiğimiz bir de çatı katı 
vardır. 

1962 de konakda şu daireler yerleşmiş 

bulunuyordu: ._ 
ı. kat - Adalar Askerlik Şubesi, Askeri 

Şübe icra Amirliği, Sulh Mahkemesi. 
2. kat - Kaymakamlık Makaamı Mal Mü

dürlüğü, Muhasebe, Nahiye Gelir Vergisi Ka-
lemi, Bekci Bürosu, Tahrirat Kalemi. . 

3. kat - Adalar Müftülüğü, Nüfus Me
muriuğu, Tapu Müdürlüğü. 

Hakkı GÖKTÜRK 

BÜYÜKADA İLK OKULU - Adanın 
Kadıyoran Caddesinde, Türkoğlu Sokağında
dır; bulunduğu bina İskenderiye patriği Sofra
nios'un yazlık köşküdür; İkinci Sultan Abdül
hamid zamanında, Cami Sokağında halen ha
rab bir halde bulunan bir binada açılmış olan 
Büyükada Mektebi 1923 de satın alınan bu 
köşke nakledilmişdir. 

1962 yılında 130 kız ve 138 oğlan olmak 
üzere 268 talebesi bulunuyordu; okulun 900 
cild kitabı ihtiva eden bir öğretmen kitablığı 
vardır; bu satırların yazıldığı sırada (mayıs 

1962) öğretim kadrosunu şu zatler teşkil edi
yordu: Süleyman Nuri Öz (Baş öğretmen), Ha
diye Dinmez, Behice Durudoğan, İffet Güli
ver, Melahat Daradeli, Ahmed. Göçmen, Ah
med Münol. 

Hakkı GÖKTÜRK 

BÜYÜKADA İSLAM MEZARLIĞI -
Adanın tepe bir yerinde kurulmuş olan me
zarlıkda medfun olan şöhretler şunlardır: 

Edib müverrih Ahmed Refik Bey (B.: Al
tınay, Ahmed Refik), sadırazam Ahmed Ce
vad Paşanın ağabeyi Mehmet Şakir Paşa (B.: 
Şakir Paşa, Mehme_d), Süleyman Nazü ve Faik 
Ali Beylerin anneleri Ayşe Hanım (vefatı 
1909), Türk Dil Kurumu başkanlarından İbra-

him Necmi Dilmen, Sanatoriom kurucusu 
Dr. Musa Kazım Bey, meşhur avukatlardan 
Sadi Riza Dağ, nadir yetişir aydınlardan avu
kat M. Afif Şakir. 

Mahmud Ş4klr 

BÜYÜKADA KADINLAR MANASTIRI, 
KAMARES (MAĞARA)HARABELERİ-Bu 
adanın Bizans devrindeki tarihçesinin en şa
yanı dikkat vak'alarını içinde toplamış olan 
muazzam bir yapı idi; temeli_ miladın altıncı 

asrında imparator Justen tarafından atılarak 
inşa edilmiş, sekizinci asrın son yıllarında im
paratoriçe İr-en tarafından da büyütülmüşdü. 
Zamanımıza bu azametli manastırdan ancak 
bir iki biçimsiz yıkıntı kalmışdır. 

Bu manastırın tarihi hatıralarının kah
ramanları aras.ında evvela, manastırın ikinci 
banisi imparatoriçe İren gelir: 

Ayak takımından bir ailenin harikulade 
dilber bir kızı idi. En süfli menşe'li insanların 
tesadifler ve ihtilallerle. imparatorluk tahtına 
kadar yükselebildiği Bizansda İren de güzel
liği sayesinde imparator Beşinci Konstantinin 
.saltanat ortağı Dördüncü Leon ile evlenmişdi; 
775 de Konstantinin, 780 de de kocası Leon'un 
ölümü üzerine o tarihde henüz 15 yaşında bu
lunan oğlu . Altıncı Konstantinin vasisi sıfatı 
ile Bizans imparatoriçesi oldu. 

Saltanat sürmeğe son derece haris ve Al
lah vergisi olarak hükümdarlık sanatını da bi
len bu kadın Şark İmparatorluğunu 790 yii~
na kadar parlak muvaffakiyet ile idare etti. 

Yirmi beş yaşına geldiği halde hala ha
ris anasının tahakkümü altında yaşamakdan 
bıkan Altıncı Konstantin 790 da iren'i ortak
laşa oturdukları Bizans tahtından indirerek 
sarayın bir dairesine kapadı ve istiklal ile im
parator oldu, fakat yerini dolduramadı,' türlü 
sefa.bet ve rezaletleri ile halkın nefretini ka
zandı, -İren de kendisini tahtdan uzaklaşdır
mış olan oğluna karşı bir saltanat darbesini 
kolaylıkla hazırladı; iki sene sonra, 792 hazira
nında curcunalı bir sirk eğlencesinden dönü
şünde içkili fuhuş alemi yapmak üzere, şimdi 
Eyyubsultan dediğimiz yerde, Aya Mamas sa
rayına gittiğinde pek ustalıklı lıazırlanmış 
bir baskına uğradı; genç imparator bu baskın
dan kurtulup Anadolu yakasına kaçmaya mu
vaffak oldu ise de şiddetle takib edildi ve iki 
ay kadar sonra yakalanarak tekrar tahta otur-
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muş olan haris anasına teslim edildi. Kadınlı
ğının omun inceııgını ve evıacı. seygi ve şet.ka
tinı kayoeı:miş oıan ıren, Konsı:amın tehlıke

sinaen tamamen kurtulmak için, bir gece oğ
lunun hapseaııaiği oaaya ceııaaıarını gönder
di; insan süreıınue vahşet timsali bu acı.anı

lar, el.erin uykuaa bulunan Konstaııtinin iki 
gözüne birer mil sokarak tüyler ürpertici bir 
cinayet işleailer. Canhiraş feryaaıarıa uya
nan Konstantinin gözlerini oycıurtan ve onu 
sonsuz karanlık içinae sefil ve zelil sürünme
ye terkecı.en öz anasına canavar sıfatı her hal
de az gelir. Oğlunun böylece kahreden İren, 
Konstantinin henüz buluğ çağına ermemiş Of
roSin adındaki kızını, yani kendisinin torunu 
olan o körpe · bakireyi de saçlarını kesdirerek 
Büyükadadaki Kadınlar Manastırına rahibe 
olarak kap.adı. 

İmparatoriçe İren'in bu ikinci saltanatı 
802 yılına kadar on sene sürdü; bu tarihde sa
ray hadımlarının hazırladığı bir saltanat dar
besi ile tahtdan indirilerek evvela tevkif edil
di, ölüm tehdidi altında muazzam gizli serve
ti elinden alındı,. ve yeni imparator Birinci Ni
kef oros tarafından saçları ustura ile kazına
rak Büyükada Manastırına kapatıldı; ve bu 
haris kadın orada yıllardanberi rahibe olarak 
yaşayan torunu ve kurbanı Öfrosin ile karşı
laşdı; fakat felaketi bundan iMret kalmadı; 

Büyükadayı İstanbula çok yakın, ireni de dai
ma tehlikeli gören Nikeforos, bir gece onu 
bir gemiye koydurarak Midilli adasına yolla
dı, ve İren bir sene sonra orada, bir dilenci gi
bi paçavralar içinde sefil ve zelil kahrından 
öldü;· ölümünde y,aşı ellisini aşkın bulunuyor
du, ve kurbanı olan öz oğlu kör Konstantin de 
sefalet içinde hala yaşamakda ve sürünmek
de idi. 

Büyükada Kadınlar Manastırının ikinci 
kahramanı Prenses . Öfrosin, burada evvela 
828 yılına kadar otuz altı senelik bir çile dol
durdu. Yaşı kırkını buldu, aşdı, fakat yüzü
nün güzelliğini ve teravetini muhafaza etti; 
828 de Büyükadaya giden, evli ve bir yetişkin 
oğul sahibi olan imparator. Kekeme Mihail bir 
tesadif eseri gördüğü bu yaşlı güzel bakireye 
çılgın gibi aşık oldu; o sırada zevcesi de öldü
ğü için bütün diğer engelleri imparator kud
ret ve nüfuzu ile kaldırıp manastırdan çıkar
dığı Öfrosin ile evlendi, fakat bu kadının im-

paratoriçalığı uzun sürmedi, Kekeme Mihail 
928 da öldü, yerine geçen Teofilos üvey ana
sını, saçlarını ikinci defa kesdirterek tekrar 
aynı manastıra kapadı, ve bu kadın oradan 
bir daha çıkmadı. 

Bu manastıra kapatılmış olan üçüncü 
meşhur kadın imparatoriçe Zoi'dir; Bizansın 
Menalinası diye anılan bu haşmetli fahişe için 
Gustave Schlumberger: «Önüne durulmaz şeh
vet ihtiyacını tatmin için ölçüye gelmez haya
sız cür'et göstermişdir» diyor; imparator Se
kizinci Konstantinin kızı idi, 1028 de babası 
öldüğü zaman 48 yaşında bir bakire idi; zama
nını Hipodromda yarış arabaları sürücüleri 
ve uygunsuz delikanlılarla omuz omuza geçi
ren ayyaş ve ahlaksız Konstantin, ölümünden 
ancak üç gün evvel erkek diye çırpınan Zoi'ye 
bir koca bulmak lüztlmu fark etmiş, ve İstan
bul Şehiremini Romanos Argiros'a kırk yıl

lık namuslu karısını boşatarak kendisine da
mad ve Bizans tahtına veliahd · edinmişdi. 

Kırk sekiz yaşındaki Zoi, on sekiz yaşın

daki bir kızı gölgede bırakacak güzelliğe sa
hibdi; cahildi, ömrü boyunca endişesi yüz ve 
vücud teravetini muhafaza etmek olmuş ve 
bunda muvaffak olmuşdu. Romanos stlreta ko
cası oldu, Zoi gözüne kestirdiği erkekle eğ
lenmeye başladı, rütbe ve mevki aramadı, sa
rayın muhafız neferlerinden ve kayıkcıların
dan gözüne kesdirdiği zeberdest delikanlıları 
pervasızca yatak odasına kapadı. Altmış sekiz 
yaşındaki kocası ahlaksız bir ihtiyar idi, Yu
van adında Bursalı bir delikanlısı vardı, bu 
gencin küçük kardeşi Mihal de imparatoriçe~ 
nin eğlencesi oldu; kocası ölüm döşeğinde 

iken kendisi körpe Mihalinin kolları arasında 
idi; Romanosun son veda davetini red etti: 
«Hissiyatı aşıkaarem şu anda kendisini ziya
ret etmeme manidir» dedi. Romanosun ölü
mü ile Zoi imparatorluk tacını Mihalin başına. 
koydu, fakat eski jigolo, bir fahişenin kocası 
olmak zilletine tahammül edemedi, saraydan 
bir manastıra kaçıp rahib oldu. Taht impara
torsuz kalınca Zoi yeni bir genç bulmakda 
zorluk çekmedi, bir gün saltanat kayiğı ile Ha
liçde dolaşır iken bir kalafat yerinde yarı çıp
lak bir amele gördü, Herkül gövdesine Apol
lon başı konmuş bir gençdi; kara kızıl derisin
de katrandan, çalı isinden ve ter tırtılların
dan nakışlar vardı, hemen kayığına aldı, sa: 
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raya götürdü ·ve . başma imparatorluk tacını 
koydu; fakat yeni imparator Kalafatlı Mihal 
bir gece Zoi'yi tevkif ettirdi, saçlarını kesdir
terek Büyükadadaki Kadınlar Manastırına ka
padı. Bu sefer İstanbul halkı: «Biz Zoi anamı
zı isteriz, kahrolsun Kalafata! .. » diyerek ayak
landı ve ihtilalciler tarafından Büyükadadan 
alman Zoi saraya götürüldü, ve Kalafata Mi
halin gözlerine mil çekildi. 

Kalafatcıdan sonra rezilane hayatına per
vasızca devam eden Zoi yetmiş iki yaşında 

. öldü. 
Aşağıdaki satırları Gustave Schlumber

ger'nin <<İstanbul Adaları = Prens Adaları» 
adlı eserinden alıyoruz: 

«Büyükadada Ayanikolaya (B.: Ayios Ni
kolaos) varmadan çok evvel tam-Sedef Adası
nın karşısında, deniz kıyısı ile yol arasında, 
sahilin çıplak ve ıssız zemini üzerinde geniş 
bir takım had.beler görµnür; kubbeleri henüz 
yarı yarıya duran odalar, harab olmuş hücre
ler, yıkıntı altında kalmış dehlizler, yukardan 
kayan topraklarla otlar altında gömülmüş ka
lın duvarlar büyük bir saha kaplar; halk (ada 
rumlan) bu harabeye «Kamares», yani kama
ralar, odalar der. Taşdan yontulmuş mimari 
tezyinat bakiyeleri yerlerde sürünmektedir; 
bir kısmı, yıkılmakdan masun kalmış bazı sa
lonlar hayvan ağılı haline konulur iken örü
len duvarlarda kullanılmışdır; yoldan iki 
adım kadar ötede de içi moloz ile dolmuş mu
azzam bir sarnıç görülür. Bugün deniz kuşla
rının sık sık ziyaret ettiği ve küçük keçi ço
banları ile sürülerinin daima uğradığı .bu se
fil Kamares harabeleri Büyükadanın muaz
zam kadınlar manastırından kalan yegane 
eserdir. O manastırki trajik bir şekilde İren'in, 
torunu Öfrosin'in, Zoi'nin, yerin müsaid bu
lunmaması dolayısı ile isimlerini zikredemedi
ğimiz nice yüksek seviyeli kadın sürgünlerin 
ikaametleri ile meşhur olmuşdur.» (Naci Yün
gül tercemesi). 

BÜYÜKADA KANALI, GEÇİDİ - Bü
yükada Bangı ile Maltepe Burnundan c_enuba 
(güneye) doğru uzanan sığ su arıisında 3/4 mil 
genişliğinde, ve içinde 5 kolaçlık müteaddid 
topuklar bulunan 6 kolaç derinliğinde bir ka
naldır. Bu kanaldan geçmek, Büyükada Ban
gmın şimalinden (kuzeyinden) gitmek için Pi
na = Pide Adasının zirvesini, Heybeli Ada-

nın şimal kısmı altında bulundurarak batı 1/4 
karayel cihetine seyretmelidir; bu seyir gemi
yi 5 kolaç derinliğe sevkeder. 

Bibi. : Mehmed Enisi, Boğazlar ve Marmara ' De
nizi Rehberi. 

BÜYÜKADA RUM İLK OKULU -Ayios 
Dimitrios •Rum Ortodoks Kilisesinin yanında
dır; bir avlu ortasında üç katlı kagir bir bina
dır. 1850 tarihinde kurulmuş olub ahşab olan 
ilk binası 1911 yılında içinden çıkan ateşle yan. 
mış, yerine zamanımızdaki kagir bina yapılmış
dır; bu yeni binada 1914 - 1923 arasında kız, 
oğlan ayrı ayrı bölümlerde okur iken 1923 de 
tevhidi tedrisat kanununun çıkması üzerine 
ayni binadaki iki ayrı okul birleştirilmişdir. 

Ücretli bir okuldur; çocukların aile varlı
ğına göre senede 100 - 200 lira arasında bir üc
ret alınır; yoksul çocuklardan para alınmaz; bu 
yoksul çocuklar, bir rum kültür derneği tara
fından ayrıca himaye edilirler; 1962 ders yı

lında böylece himaye edilen 30 çocuk bulunu
yordu. 

Altı sınıflıdır, 1961 - 1962 ders yılında 55 
oğlan, 65 kız öğrencisi vardı; türkce ve rumca 
200 cildlik bir kitablığı bulunuyordu. 

BÜYÜKADADA RUM ORTODOKS KİLİ
SE VE MANASTIRLARI - (B.: Ayios Yeori
os; Ayios Nikolaos). 

BÜYÜKADA RUM YETİMHANESİ -
Büyükadada İsa Tepesinde (Hristosda) dır. 

İstanbulda ilk rum yetimhanesi 1853 yı
lında patrik Dördüncü Yermanos tarafından 
Balıklı · Rum Hastahanesinde kurulmuşdur; 
1901 de patrik Üçüncü Yovakim çocukları has
tahane muhitinden kurtarmak için, Büyükada
da yeni inşa edilmiş olan bu büyük ve konfor
lu binaya naklettirmişdir. 

İsa Tepesindeki bu binaya gelince, 1890 -
1900 arasında bir fransız şirketi tarafından 

Monte Carlo kumarhanesi ayarında bir lüks 
otel - kumarhane olarak irn~a edilmisdir. Bü
yük bir koru-park içindeki yeri patrikhaneden 
satın almmışdı; burada bir manastır bulunu
yordu. Bu manastır kadim bir Bizans manas
tırının yerine 1597 de insa edilmis oluo 1869 
da tamir edilmiş bulunuyordu. Fakat İkinci 
Sultan Abdülhamid, frans1z sirketine Büyüka
dada bir otel-kumarhane işletme izni verme
miş, bunun üzerine yeni muazzam bina rum 
zenginlerinden Eleni Zarifi adında hayırsever 
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bir kadın tarafından satın alınarak patrikha
neye hibe edilmiş, patrik Yovakim. de Balıklı
daki yetimhaneyi Büyükadadaki bu binaya 
naklettirmişdi. 102 metrelik bir cebhesi olan 
bina 210 oda ve salonu ihtiva eden azametli 
bir yapıdır. Medhalinde kurucuları ile mües
seseye mühim bağışlarda bulunanların isimle
rini ihtiva eden bir şeref levhası vardır; şu 

isimler okunur: «Patrik IV. Yermanos, Patrik 
111. Yovakim, Andreas Singros, Eleni Zarifi, 
A. Yorgiadis, K. E. Sevastopolos, K. S. Arya
dapulos, H. Avranopulos. 

Birinci Cihan Harbi içinde askeri işgal al
tına alınan bina, harp sonunda bir müddet Al
man esirleri ile Rus muhacirlerine misafirha
ne olarak kullanılmışdı. 

Yetimhanede rum ortodoks cemaatine 
mensu,b anasız babasız, yahud ayni cemaatden 
gaayetle fakir ailelerin çocukları bakılmakta
dır; bir çocuğun buraya alınması için diğer bir 
şart da mutlakaa İstanbul, Bozcaada veya İm
roz ehalisinden olacakdır. Evvelce bu yetim
hanede binden fazla çocuk bulunmuş iken 
son senelerde iki yüzü geçmemekdedir; 1962 
yılında 173 ilk okul öğrencisi, 15 sabi, ve İs
tanbul rum orta okulları ile liselerinde tahsil
lerine devam ederek burada barınan yetişkin 
genç bulunuyordu. 

Yetimhanede sesli sinema makinası bulu
nan büyük bir tiyatro salonu vardır; haftada kı. 
şın iki, yazın bir defa terbiyevi filmler göste
rilir ve senenin muayyen günlerinde müsame
reler tertip edilir. Bir reviri vardır, haftada 
iki gün tıbbi muayene yapılır. Bir oyun salo
nu, bir müze, türkçe ve rumca kitabları ihti~ 
va eden bir kitablık vardır; bir de altı sınıflı 
hususi bir ilk okulu vardır. Daha önceleri sa
nata hevesli çocuklar için bir marangozhanesi, 
bir demirci atölyesi ve bir de kundurahanesi 
bulunuyordu, 1927 den sonra her neden ise bu 
atölyeler kapatıldı, yalnız ilk okul kaldı. 

Binanın 210 oda ve salonundan ancak yet
mişi kullanılmaktadır, yapılalı beri en küçük 
bir tamir görmemişdir. Bu binanın yıkdırıla
rak müessesenin bünyesine uygun yeni bir bi
nanın inşası için projeler ve planlar hazırlan
mış olduğu halde parasızlık dolayısı ile tatbik 
sahasına geçilememişdir; zira senelik tahsisatı 
pek cüz'i olan bu yetimhane, rum cemaatı ara
sından toplanan ianelerle ve gaayet güçlükle 

id§:re edilmektedir. Müessesenin başında çok 
namuslu ve büyük feragat sahibi insanlar var
dır, bunlar arasında bilhassa yetimhane mü
dürü Bay Hiristo Mavrofidis değerli bir mü-
rebbidir. · 

ilk Okul - Muazzam yetimhane binası
nın arka tarafında iki katlı ahşab bir yapı

dır; yetimhane bir otel-kumarhane olarak in
şa edilirken bu ahşab bina da otelin idareha
nest olarak yapılmışdır. 1958 de yetimhanenin 
değerli müdürü Hiristo Mavrofidis tarafından 
tamir ve tadil ettirilerek ilk okul haline kon-

. muşdur, daha· önce dersler yetimhanenin mü
talaa salonunda verilmekte idi. 

Müdür odası ile 1., 2. ve 3. sınıflar alt 
katda, muallimler odası ile 4. 5. ve 6. sınıflar 
da üst katda yerleştirilmişdir. Bu ilk okulu bi
tiren, tahsile heves ve istidadı olan çocuklar 
şehir içindeki rum orta okul ve liselerine gön
derilirler, bütün tahsil masrafları yetimhane
ce görülür ve geceleri de yetimhaneye gelip 
barınırlar; müdürden gayri3 Türk ve 5 Rum 
muallimi vardır. 

Hakkı GÖKTORK. 

BÜYÜKADA VAPURU - Şirketi Hay~ 
riyenin ilk vapurlarından biridir; yandan çark
lı (padl) bir tekne olan ve 90 beygir kuvvetin
de bir makinası bulunan bu vapur, hicri 1279 
(miladi 1862 - 1863) yılında seferden alınan 3 
numaralı Sarıyer vapurunun yerine hizmete 
girmişdir; muhtemeldir ki bu Büyükada Va
puru da yerine kaaim olduğu gemi gibi «3» 
numarayı taşımışdır; zira Şirketi Hayriyenin 
o ilk devirlerinde yeni bir gemiye hurdaya çı
kan teknenin numarası verilirdi, mesela 13 nu
maralı Beykoz seferden alındığında yeni Ga
lata vapuruna da 13 numara takılmışdı. 

Büyükada Vapurunun Şirketi Hayriyeye 
ne kadar hizmet ettiği ve ne zaman kadro dışı 
edildiği tesbit edilemedi, bir resmi de buluna
madı. 

BÜYÜKADA VAPURU - Seyrisefain 
İdaresinin liman işletmesi vapurlarından biri 
olup Cumhuriyetin ilk yıllarında lngiltereden 
satın alınmış ve Köprü - Kadıköy ve Haydar
. paşa, Köprü - Adalar hatlarına verilmişdi. Ra
kamla kesin olarak ifade imkanını bulamadık, 
boy uzunluğu ve ton itibarı ile İstanbul sula
rının· günlük hayatında· hizmet etmiş en bü
yük gemidir; tek bacalı, tek direkli, yandan 
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çarklı (padl) bir vapurdu; o zamanlar rivayet 
edildiğine göre, 1850 - 1865 arasında bir ingi
liz lorduna, kendisini Şimal Denizinde ve At
lantikde dolaşdıran bir yat olarak inşa edilmiş, 
uzun bir hizmetden sonra bir nakliye şirketi

ne satılmış, yıllarca da Manş Denizinde İngil
tere ile Fransa arasında yük ve hayvan taşı
mışdı. 1925 de ingiltereye gemi almaya giden 
bir Seyrisefain İdaresi heyeti, büyük lodos 
fırtmalarında kendi liman hatlarında vapur 
seferleri inkıtaa uğradığı için, azgın Manş dal
galarına göğüs geren bu tekneyi pek uygun 
görmüş, yarım asrı aşmış olan yaşını nazarı 

dikkate almayarak, fiatını da uygun bulduğu 
için satın almışdı. «Büyükada» adı verilen bu · 
yaşlı fakat güzel vapura İstanbulda bir hayli 
para harcanarak gaayetle lüks kamaralar, sa
lonlar yapıldı. 

; 

Bu vapuru satın alanlar ilk tahminlerinde 
yanılmamışlardır; Mudanya ve Bandırma se
ferlerinin dahi yapılamadığı lodos fırtınaların
da Büyük ada denize pervasızca açrlmış, Hay
darpaşaya. ve Büyükadaya gidip gelmişdir. Fa
kat cok kömür yakması, tayfa adedinin çoklu
ğu, kazan ve makinalarında sık sık arızalar 

çıkması, İdareyi masrafına dayanılmaz bir ha
le getirmişdir. 3 - 4 sene kadar hizmetden son
ra seferden alınmış, Halice çekilmiş, kamara
ları bozulup lüks eşyası büyük posta vapurla
rına verilmiş, tekne, kazan ve makinaları da 
hurda olarak satılmışdır. 

Salahaddin Kandemir 3 mart 1937 tarihli 
Cumhuriyet Gazetesinde «Vapur Mezarlığı» 

başlıklı bir makalesinde şunları yazıyor: 
«Hatırlarsınız belki, sekiz sene evvel (1925 

de) İstanbula geldiği zaman, gazetelerde re-

simleri çıkan, adı dillerde dolaşan yandan 
çarklı Büyükada vapuru ... 

«Bir o zamanki halini düşünün; yeni bo
yanmıştı, her tarafı pırıl pırıldı. Al perdeleri, 
kadife kanapeleri, endam· aynaları, şen, şak
rak yolcuları vardı. .. Baygın sesinin akisleri 
yorgun bir. martı gibi vardığı Ada çamlıkla
rında dolaşırdı. Yan gelip yaslandığı köprü is-
kelesinde kapkara dumanını savururdu .. . 

«Gelin, bir de şimdiki halin~ bakın .. . 
«Denizden fırlamış kırık bir demir par-. 

çasını andıran baştarafındaki adını görmese
niz, bin şahidle onun «Büyükada» olduğuna 
inanamazsınız. 

«Beş on gün sonra ise bu ad da kaybola
cak... ve Büyükada vapuru tarihe karışacak
tır. 

«Daha şimdiden onun tarihirii anlatanlar 
var: İki yüz yirmi bin liraya alınmıştı. İstan
bula gelince bastanbaşa tamir, tefriş ve tezyin 
edilmişti. O günlerde bununla öğünenler var
dı, Adaya giderken ona· binebilmek için saat
lerce bekliyenler vardı. Burada altmış bin li
radan fazla sarf edilince bu vaour aşağı yukarı 
bize üc yüz bin liraya malolmuştu. 

«Şimdi? 

«Dört bin liraya satıldı.» (Kandemir}. 

BÜYÜKADA VAPURU - Halen Deniz-
cilik Bankasının Liman İşletmesi vapurların
dan biri «Büyükada» adını taşır; «Hollanda 
tipi» denilen altı kardeş geminin biridir, di
ğerlerinin isimleri Anadoluhisarı, Büyükdere, 
Haydarpaşa, Rumelihisarı ve Yalova'dır. 

1948 senesinde Hollandada N. V. Werf 
Gusto Schiedem tezgahlarında-inşa edilmiş ve 
1949 senesinde hizmete girmişdir. Liman İş-

Seyrlşefiin İdaresinin Büyü]ı:ada Vapuru 
. (Resim; Behcet Cantok) 
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!etmesi baş enspektörlüğü kayıdlarında teknik 
evsafı şu rakamlarla tesbit edilmişdir: 

52 metre boyunda, 8,28 metre eninde, 3,12 
metre derinliğinde bir tekne olup 335 net ton 
561 gros ton hacmindedir; yolcu istiab haddi 
yazın 1041, kışın 958 kişidir; 2 filikası, her bi
ri 16 kişi alır 2 tahlisiye salı, 91 cankurtaran 
simidi, 1302 can yeleği vardır. Azami 11 mil 
sür'at temin eder takatda üç genişlemeli bu
har makinası olup devir ciheti sağdır; dümen 
istimlidir; yakıt olarak kömür kullanır; kömür 
istiab haddi 30 ton, su istab haddi 8 ton, gün
lük kömür sarfiyatı 14,000 kilogramdır. 

DAimi bir kaptan ve çarkçıbaşısı olmayup 
nöbet değişdirmek sureti ile vardiya alınır. 

Bütün emsali gibi burun tarafı ikinci mev
ki, kıç tarafı birinci mevki olarak ayrılmışdır; 
üst mevki açık güverte, birinci mevki kapalı, 

camekanlı güvertedir; gemi personeli 13 kişi 

olup 1 kaptan, 1 lostromo, 2 kamarot, 4 tayfa 
(gemici), 1 makinist, 1 makina· lostromosu, 1 
yağcı, 1 ateşçi, ve 1 kömürcüden mürekkebdir. 

Umumiyetle Köprü - Haydarpaşa ve Bo
ğaziçi hatlarında seyrüsefer etmektedir (Tem
muz 1962). 

BÜYÜKADA YÜRÜKALİ PLAJI - Bü
yükadanın en meşhur semtlerinden Yürükali' -
de (eski adı Yorgoli) kurulmuş küçük bir plaj
dır. 

1936 senesinde, o zamanın «Adaları Gü
zelleştirme Cemiyeti» tarafından, muhtelif şa
hıslara ait olan arazinin istimJaki suretiyle ve 
Belediyeden de bir miktar yardım görerek in
şa edilmiştir. Binalarının mimarı bilinmeyen 
bu plaj halen Belediye•nin malıdır ve yirmi 
senedir de Avni Girgi.ıi tarafından kiralanmak
ta. ve işletilmektedir. 

Dil mevkiinin hemen yamaçlarında kurul-

muş plaja Yürükali Caddesi ile inilir; 82 ka
binesi vardır. Her gün ortalama olarak deni0 

ze girenlerin sayısı 150 kişidir; fakat hazan bu 
plajda denize girenler 300 - 400 kişiyi bulur. 

Avni Girgin, Yürükali vapur iskelesinin 
de kendisi tarafından yaptırılmış olduğunu ve 
halen vergisini bile kendisinin verdiğini s?yle
miştir. Denizcilik Liman İşletmesi, Büyükada 
Vapur İskelesi ile Yürükali İskelesi arasında 
küçük vapurlar, deniz otobüsleri işletmektedir. 

Sahilden 25 - 30 metreye kadar sığ olan 
su, gittikçe derinleşmekte olup dip tamamen 
tertemiz kum ve çakıldır. 

Kabinelerin üstündeki beton kısmı halk, 
güneşlenmek için kullanmaktadır. 10 kadar 
müstahdemin çalıştığı Yürükali Plajında fiyat
lar on yıl evvel tanzim edilmiş bir tarife üze
rine olup duhuliye 65 kuruş, 1 kişilik kabine 
135 ve 4 kişilik aile kabinesi 500 kuruşdur. 

Gazino kısmı plajdan tamamen ayrı ola
rak,· iskeleden başlayıp, yukarıya doğru dört 
sed halindedir. Plajla gazinonun ortasından, 

iskeleye giden beton yol geçmektedir. (Tem-
. muz 1962). 

HaIO.k AKBAY 

BÜYÜK ABÔD EFENDİ HANI - Mar
puççular çarşısında 17 kapı No. lu bina; ha
len sahibi olan Mahmud Celaleddin Kulhık'tan 
edindiğimiz malumata istinaden, tahminen 
1908 senesinde inşa edilmiştir. 

Hanı yaptıran, 30 sene kadar İstanbul Ti
caret Odası Başkanlığı yapmış, zamanın çok 
zengin ve hatırı sayılır kişilerinden Mehmed 
Abud Efendi'dir. Bu zata ait gayrimenkul ara
sında Alemdar'da şimdi Amerikan Dershane
sinin bulunduğu konak. Esnaf Hastahanesinin 
binası, Kandilli'de muhtelif yalı ve konaklar 
sayılmaktadır. Halen, Kandilli'deki Abud Efe11.-

Denizcilik Bankasının Büyükada Vapuru 
(Resim: Behcet Cantok) 
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di Yalısında, Mehmed Abud'un kerimesi Bel
kıs Hanımefendi ikamet etmektedir. 

Büyük Abud Efendi hanı mimarının kim 
olduğu _bilinmemekle beraber, o devrin büyük 
ve sağlam binalarından olduğu muhakkaktır; 
maliyeti, bugünkü rayiçle _ 100 - 120 bin lira· 
olarak tahmin edilmektedir. 

Han, M. Celaleddin Kulluk ve Oğullarına 
1918 den 1962 senesine kadar, muhtelif vesi
lelerle, varislerden intikal etmiştir. Bir kapısı 
olan bina 5 katlıdır ve 44 oda, içerde 6, dışar
da da 5 olmak üzere 11 mağazayı ihtiva etmek
tedir. 

Mimarisi, tonoz kemerli, yığma potrelli 
kagir yapı şeklindedir. 

Bugünkü hanın bulunduğu yerde eskiden 
bir marpuççu dükkanı varmış. Han inşa edil
mek üzere arsa satın alındığı halde, bu mar
puççu «dükkanımı yıktırmam» diye diretmiş; 
bunun üzerine, büyükçe bir meblağ para tek
lif edilmiş; fakat senelerin marpuççusu, dük
kanın yıkılmasına bir şartla razı olmuş: yeni 
yapılacak handa bedava bir dükkan. Nihayet 
inşaat başlamış ve bir müddet sonra da bitmiş. 
Marp.!ççu ustası da, han içindeki 21 No. lu o
daya yerleşmiş. Ayrı bir tapu çıkartılıp, · dük
kan, marpuççunun malı olarak gösterilmiş. Ha
len de, şimdiki sahiplerini uğraştıran bir me
sele olarak devam edegelmektedir. 

· Odaların aylık kiraları 50, mağazaların ise 
100 - 150 TL. olarak tesbit edilmiştir. (Tem
muz 1962). 

Haluk AKBA.Y 

BÜYÜK ALLI - İkinci Abdülhamid dev
rinin uçarı zenpareleri arasında büyük şöhret 
yapmış randevucu bir kadının lakabıdır; yine 
o devirde ayni işle meşgul <<Küçük Allı» adın
da bir kadın daha mevcuddur; her ikisi de 
Türk ve müslüman, İstanbulun ayak takımı 
arasından çıkmış, körpelik çağlarında yine 
ayak takımından erkeklerle fuhuş hayatına a
tılmı~, sonra randevuculukda karar kılmışlar
dı. Büyük Allının evi, yerini kesin olarak tes
bit edemedik, Aksaray semtinde idi, dışardan 
gaayet mazbut bir ev görülürdü; içinin gaa
yetle mükemmel döşeli ve pek temiz olduğu 

anlatılır; nazenin hanımlar gündüzden gelir, 
erkekleri_ de ortalık karardıkdan sonra kona
ğın arka kapusuİıdan gizlice ve son derece dik
kat ve ihtiyatla girerler ve kırıkları ile bulu-

şurlardı. Mükellef içki sofraları hazırlanır, ku
rulur, iki üç çift sazlı sözlü eğlendikden sonra 
tertemiz gecelikleri hazırlanmış ve yer yatak
ları döşenmiş odalarına çekilir, kapanırlardı. 
Buluşmalar için de bilhassa kış geceleri, karlı 
tipili, herkesin evine kapandığı geceler tercih 
olunurdu. Büyük Allının bir iki dane de ser
maye kız bulundurduğu söylenir. 1908 meş
rutiyetine tekaddüm eden yıllarda evi kapatı
lanık tevkif edilmiş olan Büyük Allı iki üç 
hizmetkar ve uşağı ile beraber Anadolunun 
küçük bir kasabasına sürgün edilmişdi. O za
manlar bu randevu evlerine »koltuk» denilir
di. (B.: Koltuk). 

Hüsnü KINA YLI 

BÜYÜK ANADOLU LOKANTASI - An
kara Caddesinin alt kısmında; Sirkeciye doğru 
gelindiğine_ göre sağ kolda, Caddenin Hocapa
şa Hamam Sokağı ile olan kavuşağı köşesinde
dir; Sirkecinin temiz ve en iyi içkili lokanta
larından biridir; Belediye kaydında ikinci sınıf 
bir lokanta ise de emsaline nisbetle birinci sın
nıf yerler kadar tatminkar bir mutfağı vardır; 

· 1942 senesinde Sami Çelikyürek tarafından te-
sis edilmişdir. (B. Çelikyürek, Sami); burası 

daha evvel kebabcı, ondan evvel de içkili saz 
. salonu idi; altlı üstlü iki genişçe salondur. 

Bay Sami Çelikyürek bu lokantayı açma
dan Meyve Hali Lokantasını ve Beşiktaşda 

Hüsnü Tabiat Lokantasını işletiyordu; halen de 
Bayazıdda Fen ve Edebiyat Fakültelerinin }o
kanta ve kantin salonlarını işletmektedir. · 

Mengenli Kadri, Bolulu Fahri ve Pirlepeli 
İsmail usta adında üç aşçıbaşının idaresindeki 
mutfağında on beş kişi çalışmaktadır; Pirlepeli 
İsmail Usta bilhassa döner kebab ustasıdır. 

Yemek salonlarında da 10 garson ve 6 ko
mi hizmet etmekde olup bunların içinde Os
man Toros 35, Muharrem Manav 35 ve Abdul
lah Korçak 20 .ı:;enelik tecrübeli garsonlardır. 

Büyük Anadolu Lokantasının bütün ke
bab işleri güzel olmakla beraber bilhassa döner 
kebabı ile tandır kebabı meşhurdur;· mevsimin 
en iyi balıkları da daima bulundurulur. Lokan
ta.İıın salonları dışında düğün ve ziyafet sof
raları da taahhüd edilir. Pilav zerdesi bilhassa 
meşhurdur. Lokantacılar Derneğinin tertip et
tiği pilav zerde gecesinin pilavını, zerdesini bu 
müessese hazırlamışdır. 

BÜYÜKARKIN (Bekir) - Bankacı, mu-
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hasebeci ve yazar; 1921 de İstanbulda doğdu; 
25. ilk okulda okudu, orta ve lise tahsilini Ve
fa Lisesinde görerek 1939 da bu liseden diplo
ma aldı, 1942 de Yüksek Ticaret Okulunu bi
tirdi, aynı yıl içinde sigortacılığa başladı, 1949 
da Anadolu Sigorta Şirketinde muhasebe şefi, 
1953 de Türk Ticaret Bankasında Umumi mu
hasebe müdür muavini, 1958 de aynı bankanın 
umumi muhasebe müdürü oldu. 1960 da ser
best bir mubasebe bürosu kurdu. 

Vefa Spor Kulübü, Vefa Lisesinden Ye
tişenler Derneği, Yüksek Ticaretliler Cemiyeti 
ve Eksper Muhasibler Cemiyetinin azasıdır. 

Güreş, futbol, basketbol sporlarını sever; mü
talaada bilhassa tarihi konulara meraklıdır; az 
fransızca bilir. Telif ve matbu dört eseri var
dır: Cadıların Kırbacı (roman), 1946; Maske 
(roman), 1955; Dökmeci (piyes), 1954; Eski 
Dost (şiirler), 1959. 

Bibi. : Kim Kimdir Ansiklopedisi. 
BÜYÜKATAMAN (Ayla) - İstanbul Rad

yosunun ses sanatkarlarından; 1939 da Anka
rada doğdu; babasının adı Zeki, annesinin adı 
Zeynebdir; 1950 de Bakırköy Kartaltepe İlko
kulunu ve 1956 da İstanbul Konservatuvannın 
Türk Musikisi bölümünü bitirdi. 'Bakırköy Ku
lübünün üyesidir. Deniz ve futbol sporlarını ve 
bisikleti sever; posta pulu koleksiyoncusudur. 
Klasik Türk Musikisi meslek meşgalesi olup 
dolayısı ile Türk edebiyatına çok yakın · bir 
düşkünlüğü vardır. 

Bibi. : Kim Kimdir Ansiklopedisi. 

BÜYÜK BAÖÇELİ LOKANTA - Bir za
maslar Sirkecinin bütün müşterilerini hoşnud 
etmiş büyük ve güzel. bir lokantası idi; bilhas
sa Zafiri ve Çavuş isimlerinde iki idarecisi, An
kara (Babıali) Caddesinin basın mensublarının 
gönlünü almasını bilmiş müıptaz iş adamları 
idiler. 

Bu lokanta halen ayni isim altında «Pehli
van» lakabı ile maruf Süleyman Ortaç adında 
biri tarafından işletilmektedir, (Temmuz 1962). 

BÜYÜK BALIKLI (MİLLET) HANI -
Galatada, Kemeraltı Caddesi, Aynalılokanta 

Sokağı, Arşın Sokağı ve Leblebici Sokağı ara
sında kalmış adayı doldurur; 1875 tarihinde 
Patrik il. Yoakim tarafından, namlı rum zen
ginleri Zo~afos, Zarifi, Rali, Koronos, Haco
pulo ve Kazonova'nın bağışlarıyla Balıklı Rum 
Hastahanesine akar olarak yaptırılmıştır. Mi
marı Aritidi Razi'dir. 

Halen aynı hastahanenin vakfından olan 
han 940 m2• üzerine inşa edilmiş olup önceleri· 
dört kapısı olduğu halde, bilahare iki tanesi 
yanlarına yapılan binalarla kapanmıştır. Bu
gün kullanılan bu iki kapıdan biri Galata, Ta
vukçular, Yeni Kemeraltı Caddesinde 6 kapı_ 
numaralı, diğeri yine aynı yerde, Necatibey 
Caddesi Aynalı Lokanta Sokağında 11 kapı nu
maralıdır. Ortasında avlusu bulunan han dört 
katlı olup içinde 70 büro ve 30 dükkan vardır. 
Bunların kira bedelleri 25 - 50 T .L. arasında 

değişir. Balıklı Rum Hastahanesi ve Büyüka
da Rum Yetimhanesi Mütevelli Hey'eti Büro
ları, diğer bir adı da «Büyük Millet Hanı» olan 
bu handadır. 

Özay ASLAJ>,I 
BÜYÜK BAYIR SOKA~I- Boğaziçinde 

Büyükdere yollarından, Büyükdere Hamam 
Sokağı ile Hançerli Çavuş Sokağı arasında u
zanır dik yoku~ bir sokakdır, evlerinin ekseri
yetini ahşab yapılar teşkil eder, kayde değer 
bir hususiyeti görülemedi. (Ekim 1961). 

Hakkı 'GOKTORK 
BÜYÜK. BAYRAM SOKAÖI - Beyoğlu 

İlçesi merkez nahiyesinin Hüseyinağa Mahal
lesi sokaklarından, Balo Sokağı ile Sakızağacı 
Caddesi arasında uzanır, Yeşilçam Sokağı ve 
Topraklüle Sokağı ile birer kavuşağı vardır. 

Balo Sokağı başından yüründüğüne göre bir 
araba geçebilecek genişlikde, paket taşı döşe
li, iki kenarı yaya kaldırımlı bir yoldur, sola 
ve sağa iki dirsek yapar, iki yanında beşer al
tışar katlı geçen asırdan kalma kagir binalar 
sıralanmışdır; bu binalarda bilhassa nazarı dik
kati çeken ~ilm müesseselerinin tabelalarıdır: 
Toros Film, Sibel Film, Burç Film, Baş Film, 
Saray Film gibi. Yine dikkate değer diğer ta
belalar da şunlardır: «Fethi Pehlivan konser, 
nişan, düğün ve eğlence programı evi», «Halid 
Vurgun artist organize bürosu», «Durak artist 
organize bürosu», «Mehmed Tezcan beynelmi
lel acenta film, müzik, dans, eğlence program
alrı, artist angajmanları bürosu». 

Bu büyük taş binaların altında 2 kundur.:ı 
mağazası, 3 kolacı, 3 kahvehane, 2 marangoz, 
1 avizeci, 1 oto malzemecisi, 1 sucu, 1 elektrik
ci, 1 deri süed bavulcu, 1 bakkal, 1 sobacı, 1 
kömürcü, 1 lostra salonu ile Konfor Kollektif 
Şirketi, Upa çamaşır tozu imalathanesi bulun
maktadır. Sakızağacı Fakir Talebelere Yardım 
Derneği de bu sokakdadır. Taksim istikaame• 
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tinden gelım · otomobiilerin bir kısmı bu sokak
dan geçer. (Mart 1962). 

Hakkı GÖKTÜRK 

BÜYÜK BEBEK - (B.: Bebek). 
BÜYÜK B~ND - (B.: Bendi Kebir). 

BÜYÜKBURÇ (Erol) ~ İstanbulun gece 
kulüblerinde ve muhtelif eğlence yerlerinde 
tanınmış şantör ve kompozitörlerden, _ 1936 da 
Adanada doğdu, aslen Antakyalı olup uzun yıl
lar Devlet Demir Yollarının Adana veznedar
lığında bulunmuş- Subhi Büyükburç'un (1898 -
1954) oğludur; aqnesi Kırımlı · bir aileye men
sub Cemile Hanımdır. İlk tahsilini, güney de
mir yollarının bir Fransız şirketi elinde, baba-

. sınm da bu · şir

Erol Büyükbuç 
(Resim : S. Bozcalı) 

ket hizmetinde 
Halebde bulun
duğu sırada Ha
lebde • Fransız 
Frerler mekte
binde yapdı, son · 
ra, . sonra Türki
yede orta ticaret 
mektebini bitir
di, bir müddet 
de Yüksek Tica
ret Mektebine 
devam etti, ve 
kısa bir zaman 
hususi bir . mü
essesenin muha
sebesinde çalış-

. dı. Batı müziğine olan merak ve sevgisi, evle-
rinde gramofon plaklarından dinlediği caz mü
ziği şarkı ve melodileri ile başladı; annesi de 
güzel ud, keman çaldığı için irsen müzik istida
dına da sahibdi; iki sene kadar konservatuvara 
devam etti; Alis Rozental'den şan, Jirayir Ars
lanyandan da solfej, armoni ve gitar dersleri 
aldı; 1955 de süvari subayı olarak yapdığı as
kerliğini bitirince, bir şantör oiarak evvela 
Reşat Kulübde halkın önüne çıkdı; tenor sesi 
ile söylediği şarkıhır dikkati çekerek alkışlan
dı ve kısa zaman içinde bir muhitin şöhreti ol
du; kurduğu bir topluluk ile paviyon v~ bar
lara ~ngaje edilmeye başlandı; bunları Cadde
bostanı Gazinosu, Suadiye Gazinosu. Rotari Ku
lüb, Moda Spor Kulübü, Yeniköy Turizm Ban
kası Lokali, Divan Oteli ve İstanbul Hilton O
teli paviyonları takib etti; bir gecede üç yerde 
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şarkı söylediği olmuşdur. Ayni zamanda bes
tekar da olan Erol Büyükburç, caz müziği için 
yirmiden fazla hafif şarkı bestelemişdir; ilk 
bestesi «Little Lucy» (Küçük Lusi) dir; «Kiss 
me» (Öp beni), «Golden Hair» (Altın saçlar), 
«For you>> (Senin için), «Memoires» · (Hatıra
lar), «Get Rid of the Blues» (Üzüntüleri atın) 
bestelediği şarkılarm en meşhurlarıdır; hemen 
hepsi plağa da alınmışdır. 

İstanbul Radyosunda da şarkılar söyle
mektedir. Fransızca ve ingilizce okur yazar, 
arabca ve ermeniceyi de pratik olarak konu
şur; karikatür çizer ki resim istidadı~ı d_a ba
basından tevarüs etmişdir. Boş vakıtlerın de 
edebi mütalealarla geçirir; yüzmek, ata bin
mek ve otomobil kullanmak da spor zevkleri 
arasındadır; günlük hayatında tavır ve hare
ketleri de kibarane olan genç bir sanatkardır. 
(1962). 

Hakkı GÖKT()JtK 
B0Y0K ÇAMLICA- (B.: Çamlıca). 
BÜY0KÇAMLICA SUYU - Büyükçam

lıca tepesine 'çıkan yokuşun orta kısmına tesa
düf eden ve tepenin kuzey ve batıya bakan ta
rafında,- Osmanlı Hanedanından, veliahd iken 
intihar etmiş olan Yusuf· İzzeddin Efendinin 
köşkünün kapısı karşısındadır. 

Bu mevki deniz yüzünden 207 metre yük
sekdir. Tepenin eteğindeki yüksek ağaçlar al
tında bulunan çeşmesi ilk defa Üçüncü Sul
tan Mehmed tarafından yaptınlmışdır. Suyun 
menbaı, çeşmenin arkasındadır; bir hazinede 
toplanır; haznenin üstü toprak örtülüdür ve 
harpp bir demir parmaklıkla çevrilmiş ol~p 
bir 'namazgah vazifesi görmektedir; namazgah 
taşı Dördüncü Sultan Mehmed tarafından kon
muşdur. 

Hazneye giriş kapısı üzerinde dokuz be
yitlik bir · kitabe taşı vardır, hicri 1071 
(M. 1660-1661) de çeşmenin Dördüncü Sultan 
Mehmed tarafından tamirinde konmuşdur, 
metni şudur: 

Hazreti sultanı gaazi cem şükiih 
Han Muhammed FAtihi kişver küş& 
Padişahı kal'a girü saf şiken 
Husrevi Rüstem nekr-i şir-i veıaa 

Goncei tab'm ıörünce gül glbi 
Açdı devletle bu cayi dilküşa , 
Oldu cirl emri iH kıldılar 
Bir müferrili. bavzu bir çeşme bina 
Havz°i kevser çeşmesi abi bayat 
Gayreti ciiyt lrem ayni şifi 
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Şehriyare niişl can olsun müdim 
Hıfz ide zatJn cenabı Kibrlya 
Ola ciri ta kıyimet ab veş 
Sii besii emri bl hakkı enbiya 

. D~a zılb hiimayl devleti 
Eylesün dehrl seriser pür ziya 
Nili'den tarihini sordum cildi 
«Çeşme! aynillhayatl can feza» 

(H. 1071) 

Şair Nali'nuı bu manzumesi kitabe taşına 
satırında iki b~yit olmak üzere beş satır üze
rine hak edilmiş, beşinci satırda dokuzuncu 
tarih beyti ortaya alınmış, iki yanda birer mıs
ralık yer boş bırakılmışdır; kitabe talik hat ile 
yazılmışdır ve gaayetıe okunaklıdır. 

Hazneye üç dört ayak merdivenle inilir. 
Zemini mermer döşeli dört metre karelik haz
ne odasının tepe cihetinde, orta duvarında bir 
tünel galeri ağzı açık bulunmakda, ve 2-3 met
relik ·bu tünel zemininde mermer ince bir 
olukdan su akmaktadır. _Bu oluğun nihayetin
deki ufacık bir galeriden de, sağlı sollu ince 
su yollarının kısa bir mesa:f eden geldiği gö
rülmektedir. 

Çeşme lülesinin üzerinde de İkinci Sul
tan Mahmud'un _saltanat yılların1 taşıyan bir 
kitabe vardır. Bu mermer taşın üst kısmı Ba
rok devrinin zarif yaprak motifleri ile tezyin 

edilmiştir. Bu kitabe de, zaman ile harab olan 
Büyükçamlıca Suyu, Çeşmenin İkinci Sultan 
Mahmud ·zamanında tamir ve ihya edildiğini 

göstermektedir. Manzum kitabe şair Rasih'in
dir, ve talik hat ile, ve her beyit bir satır teş
kil etmek üzere hak edilmişdir, metni şudur: 

Kulzüml rüşdü fetanet dı\verl derya neval 
Menbal ciiyl inayet hazreti Mahmfid Han 
A.bl riiyi tacl daram selitinl lzAm 
Niirl çeşmü rfihl alem zılll Rabbül müstean 
Gayreti şahanesiyle kıldı tanzimi umfir 
Devlete verdi nizimlyle hayati cavidan 
Her harabezan ciidl şefkati mAmur lder 
Her dili mahzunu eyler iltifatı kAmuran 
Teşnegam kandınr abl zitlali Iutfuna 
A.kıdub siilar gibi ihsanın ol şilıl cihan 
işte ezcümle harab olmuş görüb bu çeşmeyi 
Eyledi tecdldine ferman inayetle Han 
İttiri.ib _mecrisım tathir suyun buldurub 
Yapdı bu nev çeşmesin ol şehinşihi zeman 
Hükmü fermanı ola cari cihana sfibesfi 
Eyledlkce hükmün icra mlhrü miiıl asüman 
Beş vakit ııis eyler feri bu duftyl elzemi 
Ta be mahşer ide Hak füruk isin si\yeban 
Bendesl Rasih dldl tecdidine tArlhl tanı 

«Eyledi lcri bu ayni zemzemi Mahmud Han» 
H. 12!!1 (M. 1835-1836) 

Büyükçamlıca Suyunun hicri 1071 (mila
di 1660-1661) de Dördüncü Sultan Mehmed 
adına ihyası, bize, İstanbulda çok büyük bir 

Büyükçanıhca Suyunda Fatih Syltan Mehmed Çeşmesi İkinci Mahmud'un kltabesinl · taşıyan çebhe 
(Resim : Behcct Cantok) 
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olayla ilgili görünür'. 1070 de 
(M. 1660) İstanbulun en müdhiş 
ateş afetlerinden Ayazmakapu
su yangını olmuş ve muazzam 
beldenin kadim Bizans surları 
içindeki kısmının dörtde üçü 
yanmış, mahvolmuş, enkaaz al
tında kalanlar hariç, 2700 can 
yanarak ölmüşdü (B.: Ayazma
kapusu Yangını). Bu ateş afeti
ni görmüş müverrihlerden Has
odal.ı Mehmed Halüe ile Silah
dar Fındıklılı Mehıned Ağa, U
rihlerinde (Tarihi Gilmani ve 
Silahdar tarihleri) üç gün üç ge
ce aç ve susuz kalan halkın yan
gından sonra perişan bir halde 
büyük şehrin civarındaki say
fiyelere hicret ettiğini yazarlar. 
Biz tahmin ediyoruz ki, Büyük
çamlıcaya gidenler susuzluk çek
miş, devrin sadırazamı Köprü, 
lü Mehmed Paşa, o zamanlar 
14- 15 yaşlarında bir çocuk o
lan Dördüncü Sultan Mehmed a
dına bu suyu ve çeşmesini he
men ihya ettirmişdir. 

Su yollarının ve çeşmenin 

hicri 1251 deki tathir ve tamiri
ne gelince o da İkinci Sultan 
Mahmud'un kendi sıhhati ile il
gilidir; bu padişah hastalığının 
başlangıcına, ve hekimler tara, 
fından Büyükçamlıcada oturma
sının tavsiye edildiği devre rast
lar, ki Sultan Mahmud hicri 

Büyükçamlıca Suyu Çeşmesinde Dördüncü Mehmed'in kitı\besini 

taşıyan kapu 

1255, miladi 1839 yılında qrada 
ölmüşdür. 

Büyükçamlıca suyu İstanbulun menba su
ları arasında şöhretli bir sudur İstanbul sulan 
hakkında muteber bir eser bırakmış olan Aşir 
efendizade Mehmed Hafid Efendi (B.: Hafid 
Efendi, Aşirefendizade) Büyükçamlıca Suyu 
için: «Suların padişehi meşhftri enam ve nüz
gahı has-ü am ()lan Büyükçamlıcada bin yet
miş bir tarihinde Sultan Mehmed ·Hanı Rabi 
merhumun icra buyurdukları mai leziz derecei 
hamirede bi misil ve aziz, ve idrar ve hazım
da faikül akrandır. Lakin kemali letafetinden 
on dakika mehalle nakil ve tahrik olsa tagay-

(Reshn : Behcet Cantok) 

yürü meşhur ve meşhuddur» diyor. Hafid 
Efendinin, tecrübesine dayanarak, kab içine 
alındıkdan on dakika -sonra kendine has lezze
tini kaybettiğini söylediği Büyükçamlica Suyu 
İstanbulun güzel menl:!a sularından biri ise de 
kaynak verimi azdır. 

Saadi Nizım NİRVEN 
BUYUKÇEKMECE - İstanbul Vilayeti

nin. Çatalca İlçesinin dört bucağının biridir. 
(B.: Çatalca); tam teşkilli bucaktır. 

İstanbul - Büyükçe'kmece karayolu 40 ki
lometrodur, bu yol İstanbul - Edirne asfalt yo
lunun ilk parçasını teşkil eder. Köyün bağlı 

olduğu ilçe merkezi Çatalcaya uzaklığı da 17 
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kilometre olub Edirne yolundan ayrılan bir şo
se ile gidilir. 

Büyükçekmece bucağının ondokuz köyü 
vardır ki 1960 sayımındaki nüfusları ile bir
likde isimleri şunlardır: 
Nüfus 

1716 Büyükçekmece Köyü, bucak merkezi 
370 Ahmediye Köyü, eski adı: Papazburgaz 

1109 Anarşa Köyü 
281 Çakmaklı Köyü 
521 Güzelce Köyü, eski adı: Çöplüce 
131 Dellklikaya Köyü 
969 Ekşlnoz Köyü, eski adı: Eskiyos 
.656 Hoşdere Köyü, eski adı: Bejdar 
653 · Kaml.loba Köyü, eski adı: Paios 
273 Karaağaç Köyü 
460 Kavraklı Köyü,· eski adı: Gardan 
331 Kıraç Köyü 
611 Kumburgaz Köyü 

1570 . Mimarsinan Köyü, eski adı: Kalitıratya 
· 331 Ömerli Köyü 
1066 Tepecik Köyü, eski adı: Playa 

s İLİVRİ 

I 
I 

, 

R 

306 Türkoba Köyü, eski adı: Arnavudköyü 
885 Yakublu Köyü, eski adı: Trakatya 
417 Yeşilbayıı- Köyü, eski adı: Muha 

12656 Bucak nüfus toplamı 

Büyükçekmece Köyü Marmara sahilinde 
ve bu köyle aynı adı taşıyan gölün kenarında
dır; sahil kordonunun çok kalın olduğu ve zi
raate elverişli arazinin batı kısmına nazaran 
daha çok yer kapladığı doğu tarafında, göl ci
hetinde kurulmuşdur. Bucak toprakları çıplak 
olub hububat ziraatine tahsis edilmişdir. 

Beylikdüzü ilerisinde, kuzey-batı istikame
tinde, arazinin hem yüksekliği artma'kda, hem 
de arızalanmaya başlamaktadır, Büyükçekme• 
ceye doğudan hakim tepeler 180 - 190 metre 
yükseklikde olub y4muşak ve çabuk parçala• 
nan neojen arazide:p. teşekkül etmişdir, 

Bucak halkı, köylerinin topra'k verimine, 
içerde ve sahilde öluşuna göre çiftcilik, bağcı-

$ 

il 
C 

ÖLÇEK: 1.'2 00.000 

o. 
Büyükçekmece BucaAı 

(Harita : Behcet Cantok) 
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hk, bağçıvanlık ve balıkcılıkla geçinir. Nefsi 
. Büyükçekmece Köyünde 30 kadar balıkcı ka
yığı olub bunlardan 6 tekne motorludur. 

Başlıca toprak mahsulü domates, soğan, 

karpuz ve 'kavundur. (Bilhassa topatan), bun
ları bağlarının üzüinü ile.beraber İstanbul pi
yasasına gönderir. Ayrıca mısır ve ayçiçeği 

ekilir. Bucakda sütcülük, yoğurtculuk ve pey
nircilik de gelir kaynakları arasındadır. 

Bucak merkezi Büyükçekmece Köyü Fa
tih Mahallesi ve Dizdariye Mahallesi adı ile 
iki mahalledir. Evleri umumiyetle abşab, kıs
men kerpiç duvarlı, bir veya iki 'katlı olup ye
ni yeni tuğla ve beton evler de yapılmaya baş
lanmışdır; görünüşü ve günlük hayatı ile ta
mamen bir köy olan Büyükçekmecede sahil yo
lu üzerine altı tane beton apartıman yapılmış
dır; yakın bir istikbalde hayli inkişaf edeceği 

FAT/H 

p A .Ş A 

; Eıw] 

aydın olarak görülmektedir. Halen 300 hane 
olub Fatih ve Dizdariye adı- ile iki mahalleye 
ayrılmışdır; 35 dükkan (1 manifaturacı, 3 ka
sab, 5 berber, 10 kahvehane, 10 ba'kkal, 4 ter
zi, 2 kunduracı), ikisi ibadete açık, biri harab 
ve kapalı 3 cami (Fatih Camii, İmaret Camii, 
Sokollu Mescidi), beş sınıflı bir ilk okul, İs

tanbul Belediyesine bağlı bir kimsesiz çocuk
lar yurdu, 1 dispanser, 1 sinema (Sevil Sine
ması), 3 lokanta - aşçı, halen yalnız biri çalışır 
3 fırın, 2 tamirhane, ı- yoğurthane, ı plaj - ga
zinosu vardır; 

Tarihi kıymeti haiz eserlerinden, köyün 
hemen yanı başında Mimar Sinan yapısı Sul
tan Süleyman köprüsü, türk yapı sanatı tari
hinde eşsiz sanat eseri kıymetini almışdır. Bu 
köprünün yakınında yine Sinanın eseri Büyük
çekmece Hanı, eşi kalmamış bir sanat bedia-

ih ÇEK: 

C 
1 

2.000 

0000000 

Büyükçekmece .kasabası 
(PIAu • kroki : B. Cantok) 

D. 
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sıdır, maalesef altıda bir mülkiyet hissesine 
sahib olduğunu söyleyen- blı· adamın elinde sa
man deposu olarak kullanılmakda, her an yan
gın tehlikesi ile karşı karşıyadır, dört asırlık 
kagir bir bina için, cehennemi ateş af etinin ne 
kadar tahribkar olacağını söylemeğe lüzum 
yokdur; büyük hisseye sahih Vakıflar Umum 
Müdürlüğünün k.ayıdsızlığı da esefe değer. Bu 
köyde Mimar Sinanın üçüncü eseri, Sokollu 
Mehmed Paşa Mescidi, 1940 dan beri ibadete 
kapatılmış, pek harab bir haldedir, bu satırla
rın yazıldığı sırada büyük vezirµı ahfadından 
Sayın ihsan Sokullu ceddinin mescidinin ta
mirine başlatmak üzere idi. Yine o civarda 
Sultan Süleyman çeşmesi, Fatih Camii önünde 
Süleyman Ağa çeşmesi, İkinci Abdülhamid 
adına yapılmış havuzlu meydan çeşmesi ve ki
tabesiz bir meydan çeşmesi Büyükçekmeceyi 
süsleyen güzel eserlerdir. Büyükçekmecenin 
güzel bir çarşı hamamı maalesef yıkılmış, ye
ri arsa halindedir; Fatih Sultan Mehmedin bü
yük bir kervansarayı da yok olmuşdur. 

Büyükçekınece elektrik ışığına 1959 yı
lında, o zaman belediye reisi olan Bay Kemal 
Şengöz'ün gayreti ile İsmail Mahir Efendi 
santralinden alınarak kavuşmuşdur. 

Fatih Mahallesinin suyu Bizans devrinde 
getirilmiş kadim bir sudur; kırk beş yıl kadar 
evvel de Enver Paşa Sülüklü göl mevkiinde 
Devebağırtan sırtlarından ikinci bir su getirt
mişdir, bu satırların yazıldığı sıralarda Enver 
Paşa Suyu yolunun ıslahına başlaıimışdı. 

Kadimden beri Trakyanın ana ticaret ve 
askeri yolunun üzerinde meşhur bir konak ye
ri olan Büyükçekmeceyi on yedinci asır orta
sında yaşamış büyük seyyah ve muharrir Ev
liya Çelebi meşhur Seyyahatnamesinin üçüncü 
cildinde şöylece tasvir ediyor: 

<<Çekriıecei Kebir - Eyyub Kadılığına bağlı 
nahiyelerd~ir, derya ile göl kıyısında bin 
haneli, bağlı bağçeli, abıhayat çeşmeli, cüle 
kiremit örtülü fevkaani tahtini mamur hane
leri olan bir kasabadır. Arazisi vakıfdır. Süba
şısı, yasakcısı vardır, fakat İstanbula yakın ol
duğundan yeniçeri serdarı ve sipahi kahyası 
yokdur. Deniz kenarında harab bir kalesi var
dır. 

«Camilerinden Sokollu Mehmed Paşa mes
cidi Mimar Sinan binasıdır. Onbir aded (?) bü
yük küçük kurşunlu hanı vardır. İmareti, 

medresesi, sibyan mektebi, çarşı ve pazarı var
dır. Hanlar önündeki meydanda bir ulu çınar 
altındaki çeşmenin tarihi budur: Yine akdı 

cihana abı kevser (Sultan Süleyman Çeşmesi). 
<<Abdüsselam Medresesi büyük medrese

dir. Gelene gidene nimeti bol imareti ve ma· 
mur ve müzeyyen hamamı vardır. Mahkeme 
yanındaki kervansaray bin at alır azim binadır. 
Abü havası gaayet latifdir. Küçükçekmece ile 
arası deryadan on iki mildir. Büyükçekmece 
gölüne yedi aded dere dökülür ki başlıcaları 
şunlardır: Azadlı Deresi, Çatalca Deresi, Baba 
Nakkaş Deresi, Kotluk Deresidir. Gölün suyu
nun lezzeti bozukdur; Gölün ayrıca emini var
dır. Köprü başında yeniçeri kolluğu ve güm
rük emini vardır ·ki geçenlerin kaçak eşyasını, 
maılnı ve kaçak köleleri ve haramileri yaka
larlar, 'kaydü bend ederler, yüklerden hac alır
lar. Gölünde pisi balığı ve yılan balığı olur ki 
medhedilir. Bu gölün ayağı üzerinde ibretle 
görülecek bir köprü vardır ki banisi Sultan 
Süleyman Han, tamamlayan da İkinci Sultan 
Selim Handır, Koca Mimar Sinan merhumun 
binasıdır, yirmi altı gözlu olub her gözü keh
keşan gibi semaya başçekmişdir, yağmur ku
şağından nişan verir, köprünün uzunluğu bir 
mildir, 114 yük 73,850 akçe sadedilmişdir. Bu 
köprüden geçip mamur köyler arasından ge-
. , , iir' ""'.· 

çıp ... ». .• :J_J,: 
Bu meşhur tarihi köprü yapılmadan önce 

kervanlar ve ordular gölü denize bağlayan ve 
dibi ve etrafı batak olan kanalı gaayet güçlük
le geçerlerdi, bir ~ervan bütün bir gün kay
beder, ordunun geçmesi de günlerce sürerdi. 
Batağa gaayet kalın kazıklar çakılmış ve ara
larına kalın halatlar gerilmi~di; yolcular, as
ker, atlar, develer: toplar büyük bir sala, 'salın 
aabildiği 'kadar binip dolar, salcılar da o halat
lara yapışıp çeke çeke salı kanalın bir yaka
sından öte yakasına yüzdürür, götürürlerdi; 
bundan ötürüdür ki İstanbul - Edirne arasın
daki tek büyük yolun üzerinde bulunan ve de
nize birer kanal ile bağlanmış olan iki gölün 
geçidlerine <<Küçük Çekmece» ve «Büyük Çek
mece» isimleri verilmişdi, geçidlerin yanı ba
şındaki köyler de aynı isimleri almışdı. 

E. General H. R. A YYILDIZ 

BÜYÜKÇEKMECE BALIKCI KAHVE
HANESİ - Köyün hemen göbeğinde Havu-z
başı Meydanında, İkinci Sultan Abdülhamid 
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Çeşmesi ve Havuzun karşısındadır; beton y1-
pı, geniş, büyük bir kahvehane olup kapudan 
girildiğine göre, sol tarafa oturulacak bir iki 
masa konmuş; sağda kalan büyük kısmını ağ 
tamir eden balıkcılar işgal etmişdir. Bütün ba
lıkcı kahvehanelerinde olduğu gibi pitoresk 
bir manzaradır. Ziyaretimizde Hasan Başlıkct 
adında biri tarafından işletiliyordu. (Ağustos 
1962). 

BÜYÜKÇEKMECE BALIKCI MEYHA
NESİ - Büyükçekmecede Sultan Süleyman 
köprüsünün hemen başında, köprünün göl ta
rafında, karada bir kapalı yeri, göl üstünde de 
kazıklar üstüne çekilmiş- geniş bir salaşı bu
lunan ve en az iki asırlık bir mazisi olan pek 
mükellef bir meyhane idi. Ne zaman ve niçi.-ı 
kaldırıldığı tesbit edilemedi. 1935 yılında bir 
vesile ile· buraya sık sık uğrama imkanlarını 
bulmuş olan Hüsnü Kınaylı hatırasını şöylece 
tesbit ediyor: «Pek şenlikli bir yerdi, zan edi
yorum ki bir ermeni tarafından işletiliyordu; 
sofraları; istanbulun birinci sınıf lokantaları
nı aratmayacak kadar temizdi; yalın ayakcıla
rın önüne pırıl pırıl bardaklar, kadehler, kar 
gibi peçeteler konulurdu, ve Birinci Cihan 
Harbinden evvelki devri de daha daha ballan
dırarak anlatılırdı. Sofraya en ala barbunya
lar, en ala pisi balıkları gelirdi; lüfer mevsi
mi ise baş'kaca revnaklı olurdu. Adı ya Hasan, 
ya Hüseyin olacakdır, askere git çağında tığ 
gibi delikanlı idi, Kişmir Padişahının oğlu 

kadar dilber ve naz~k bir deniz kurdu idi, bu 
fakirin o zamanlar paraya pula olmayan rakı 
ikramına karşılık soframıza prenslerin sofra
sına layık balık getirirdi, ve koyda balıkcı 

kayığına mangal alıp bir lüfer çe'kmenin, öte 
yandan ısgaradan alınan balıkla deniz üstün
de rakı içmenin tadını anlatır dururdu, ısrar 
ile davetini kabul etmeğe fırsat elvermedi. Şu 
kadar· yıl sonra, 1961 de yolumuz düşdü, Bü
yükçekmeceye uğraq,ık, ne o güzelim meyha
neyi, ne civanmerd dostumuz gene balıkcıyı, 
ne de yüreğinde meşakkatli mesleğinin hakkı 
küçücük bir neş'e kalmış bir balıkcı bulduk; 
dalyan sahibi namlı zengin Ali. Tansever ile 
Büyükçekmece balıkcıları arasındaki kasvet
li dava, «tirol» denilen çelik ağlarla kendi 
hayat sahaları koyda balık kökü kırımı, göz
lere bir endişe, yüzlere hüzün vermiş bulunu
yordu>>. 

Tarihi balıkcı meyhanesinin yok oluşu 

Büyükçekmece için büyük kayıbdır. 
BÜYÜKÇEKMECE ÇARDAK PLAJI VE 

GAZİNOSU - Marmara kıyısında, Büyükçek
mece Gölünü denizle birleşdiren kanala göre 
İstanbul tarafındadır; billtir gibi denizi ve 
tertemiz kumu olan küçük bir plajdır; yer Bü
yükçekmece Belediyesinin olup kiraya veril
mektedir; burada evvela «Kapri» adı ile salaş 
bir gazino-plaj tesis edilmiş, 1961 yılında da, 
açı'k bulunduğu temmuz, ağustos ve eylul · ay
ları için yıllık 300 T.L. kira ile üç sene müd
detle Bay Kemal Şengöz'e verilmişdir; bu zat 
da evvela o özenti «Kapri» adını atarak «Çar
dak» ismini koymuşdur. Briketden yapılmış 
ve üzerine beyaz badana çekilmiş on kadar 
plaj kabinesi ile bir küçük büfesi vardır, üstü 
hasır ile kapatılmış bir de çardağı bulunmak
tadır ki altına konulmuş tahta masa vtı" iskem
lelerle gazino denilmektedir. Alkollü içki ola
rak yalnız bira bulundurulmaktadır; hariçden 
içki getirilmesi yasakdır, yemek getirilebilir; 
plaj duhuliyesi 100 kuruş, kabine ücreti 500 
kuruş, aile kabineleri 750 kuruş idi. B. Kemal 
Şengöz burayı arsa olarak tutmuş ve tesisleri 
kendisi yapmışdır. · 

Büyükçekmece Çardak Pİaj ve Gazinosu
nun esas müşterileri Çatalcalılardır; her gün 
öğleden sonra bir otobüs ile ve yemekleri ge
lirler; cumartesi ve pazar günleri ise iki üç 
otobüs dolusu Çatalcalı gelir. 

Plaj - gazino müsteciri B. Kemal Şengöz 
1959-1960 arasında kısa bir müddet Büyük
çekmece Belediye Reisliğinde bulunmuş, köye 
istanbuldan elektrik getirilmesinde ciddi hiz
meti görülmüş,· gaayet nazik, son derece çalış
kan, muhitine kendisini sevdirmiş, olgun bir 
gencdir; bu plaj - gazinoyu belediye reisliğin• 
den ayrıldıkdan bır sene kadar sonra ihaleye 
girerek tutmuş, bizzat kendisi hizmet ederek 
işletmekde idi (ağustos 1962). 

BÜYÜKÇEKMECE DALYANI - İstan
bul sularının. en büyük çit dalyanıdır, Büyük
çekmece gölünün güney kıyısında, Mimar Si
nan yapısı meşhur ve büyük köprünün önün
dedir. kadim bir dalyan olup asrımız başları
na kadar «Papazın Dalyanı» adı ile meşhur 

idi, sonra Hacı Mardiros adında birinin mül
kiyetine geçmiş, ondan Hüseyin Bey adında 

bir zate intikal etmiş olup, halen s~hibi Hüse-
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GÖL 

Büyükçekmece Dalyanı 
(Plan· kroki : B. Cantok) 

is kele 

yin Beyin oğlu ve istanbulun namlı zengin iş . 
adamlarından Ali Tanseverdir. 

Karakin Bey Deveciyan «Balık ve Balık
cılık» adındaki ölmez eserinde çit dalyanlara 
örnek olarak gösterdiği Büyil'kçekınece Dal
yanı için şunları yazıyor: 

«Kefal, levrek ve bunlara mümasil bazı 
balıklar martdan itibaren yumurtalarını ;ıt

mak için sakin ve sıcak sular ararlar; denize 
bağlantısı olan göllere rastladıklarında kaafi
lelerle oraya hücum eder, ve yumurtalarım 
dökerek göle girerler. Havanın tebeddülü ile 
serinlik his olunur olunmaz yine aynı kanal
dan denize dönerler; işte «kotura» denilen çit 
dalyanı, gölden denize dönen balık-
ların avlanması için kurulmuş bir 
dalyandır. 

«Büyükçekmece gölünde (ba
lıkcılar tarafından ayrıca tutulan) 
yılan balığından gayrı, bütün ba
lıklar· çit dalyanında avlanır . 

. «Gölden denize doğru akan su 
ile beraber bir takım otlar, yosun
lar vesair şeyler geldiğinden, bun
lar suyun ilk çarpdığı çit germele
rinin uzerine takılıp, kalır. Sular 
kısmen çitler arasından, kısmen 

de balıklarla beraber dalyan kapa
ğından (krokide No. 1) havuza 
(krokide No. 5), oradan hazneye 
(krokide No. 6), hazneden kotrala-
ra (krokide N o. 7), kotradan da 

kuzuluk'lara (krokide No. 8) girerler. Hazne-· 
den kotralara, kotralardan kuzuluklaı:a olan 
ağızlar, kapan gibi, girilip çıkılmaz yapılmış 
olduğundan, hazinede kalan balıklar da ürkü
tülüp kotra ve kuzuluklara sevk olundukdan 
sonra oradan kepçelerle toplanır. Bu ,dalyan
da balık avı bundan ibarettir. Yılan balıkları 
çit aralarından kolaylıkla geçdikleri için çit 
dalyanında katiyyen avlanamazlar. 

«Bu dalyanın kazıkları meşe ve yaban 
kestanesinden, çubukları ise kamilen yaban 
kestanesi dallarından yapılır .. 

«Bu dalyanın germeleri çitden yapıldığı 
halde, denizden bakıldığına göre sağ taraf da, 
gölü denize bağlayan kanala karşı, sahile bi
tişik elli metre kadar bir yer taşlarla kapanıp 
adına «Selamet duvarı» denilir; sular kabarıp 
taşdığı zaman bu duvar kaldırılır, su hızla bu
radan geçer, dalyan tazyikden, tahribden ko
runur. 

«Büyükçekmece Dalyanının denize karşı 

dört kapusu olup mart başından mayıs sonu
na kadar açık bırakılır; kefal, pisi, levrek ve 
einsali deniz balıkları yumurtalarını atması 

üzere bu kapulardan girerler, mayısdan son
ra kapular kapanıp dalyanda av başlar». 

Ali Tansever dalyanın yanına bir beton 
platform - adacık yapdırmış bunun üzerine 
de küçük beton bir dalyan evi inşa ettirmiş
dir, ki bu evin öntinde güzel bir sundurma, 
ve etrafı çit çevrili bir kayıkhane bulunmak
dadır; 1961-1962 arasında da, tarihi köprü-

Büyü]ı:çekmece dalyanında 

(Resim: S, 
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Büyükçekmece Dalyanı 

1 - Havuz medhali, balıklar dalyana buradan girer; 2 - Meşe"ve yaban kestinesl çubuklanndan çit; 3 - Balıkla• 
rın denizden göle girmeleri için açılan kapular; 4 - Selimet duvan, su tugyamnda kaldınlır; 5 - Hawz; 6 -
Hazne; 7 - Kotra; 8 - Kuzuluk. 

(Kroki: Karakin .Bey ·Deveclyandan) 

nün, Büyükçekmeceden gelindiğine göre bi
rinci ve ikinci parçalarının birleşdiği nokta
dan dalyan evine, kazıklar üstünde, bir kişi
nin ancak geçebileceği kadar dar ve 300 met
re uzunluğun.da ahşap bir iskele - köprü inşa 
edilmişdir. 

Dalyan evi adaeıll 
Bozcalı) 

1962 de, bu dalyan, sahibi olan Ali Tan
sever ile Büyükçe'kmece köylüleri arasında 

adliyeye intikaal etmiş bir dava mevzuu idi; 
köyde mühim bir çoğunluk teşkil eden Büyük-. 
çekmece balıkcıları gölde balık avlama hakkı
·nın kendilerine aid olduğunu iddia etmekde 
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Büyükçekmece Dalyanında tayfa çocuk 
(Resim : Sabiha Bozcalı) 

idiler. Mart ayından itibaren denizden göle 
girmeye başlayan balıkların gölden denize 
döndükleri kasım ve aralık aylarında yalnız 

bir kişi tarafından avlanması meselesi, kadim 
teamüllerle zamanın te,lakldsi, her halde nazik 
bir konudur. · · 

Bizi dalyana götüren .Büyükçekinece ba
lıkcılarından Ahmed Özkan ile, bizi . nezaketle 
karşılayan dalyanın muhafızı Yaşar Geçim 
Reise burada teşekkürü vecibe biliriz (ağus

tos 1962). 
Bibi. : R. E. K. ve H. Ş. ön:ol, Gezi notu. 

BÜYÜKÇEKMECEDE Y~Nt KÖPRÜ -
Büyükçekmece Gölünü denize . bağlayan kanal 
üzerinde ve tahminen 150 metro kadar uzun
luğunda, Büyükçekmeceyi kenarda bırakarak 
üstünden Londra Asfaltının geçdiği yeni be
ton köprü 1956-1958 yılları arasında yapılmış. 
dır. Muhakkak ki zamanımız köprücülüğünün 

sağlam bir eseridir, mühendisinin a
dını maalesef öğrenemedik. 

BÜYÜKÇEKMECE DİSPANSE
Rİ - 1962 de yedi yataklı bir dis
panser idi; hasta yatırılmıyor, deniz 
ve trafik kazalarında ve cinayetler
de acil müdahaleler için tesis edil
mişdir; poliklinik yapılıyordu; bir e
besi, bir hademesi, bir jipi ve şoförü 
vardır (mart 1962). 

BÜYÜKÇEKMECE FATİH SUL
TAN MEHMED CAMİİ - Köyün şi
maline düşen Fatih Mahallesinde, Ca
mi Sokağındadır, avlu kapusunun so
lunda bu köyü tezyin eden eserlerden 
Süleyman Ağa Çeşmesi bulunmakta
dır. 

Evliya Çelebi seyahatnamesinin 
üçüncü cildinde Büyükçekmeceden 
bahsederken bu camiin adını kaydet
miyor; tamirlerle şekli aslisini çok 
kaybettiği muhakkakdır; «Fatih Dev
ri Mimarisi» müellifi muhterem Ek
rem Hakkı Ayverdi de Büyükçekme
ce' dıe Fatih Sultan Mehmed'in adına 
nisbetle anılır bir cami . kaydetmiyor. 
Planı ufak farklarla bu köydeki So
kollıı Mehmed Paşa Camiinin planının 
hemen aynıdır. Cephe duvarının sağ 
kenarında bulunan kapudan girildi
ğinde, enlemesine mustatil planlı son 

cemaat yeri, taş döşeli yüksekce bir sed ha
linde solda kalır, bu son cemaat yerinin ceb
he duvarında bir. büyük genişce pencere, asıl 
cami sahnından ayıran duvarında da iki kü
çük pencere, bu pencerelerin ortasında da bir 

Büyükçekmece'de Fatih Camii 
(Plln : B. Cantok) 
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küçük mihrab vardır; sağ ve sol ·_ duvarları 
penceresizdir, sol duvarın yanından ·ahşab bir 
merdivenle kadınlar mahfiline çıkılır. Asıl 

ibadet salınma, son cemaat yerinin avlu ka
pusunun tam karşısında bulunan bir kapu
dan girilir; burası da enlemesine mustatil 
planlı olup sağ duvarda altda minare kapu, 
su ve iki pencere, üstde ortada bir pencere, 
sol duvarda altlı üstlü ikişerden dört pence
re, mihrab duvarında da altda iki, üstde, mih
rabın hizasında ortada bir pencere vardır. Ka
pudan girildiğine göre solda, son cemaat ye
rine bakan iki pencerenin önü boydan boya 
bir müezzin mahfili-sofa olarak ayrılmışdır, 

ön kısmı tahta parmaklıklı bu mahfilin önün
de dört köşeli üç ahşab direk üzerine de ka
dınlar mahfili oturtulmuşdur. Zemini taş o
lan asıl ibadet sahnı hasır ve kilimlerle dö
şenmişdir, ahşab minberi ve vaiz kürsüsü ba
sit doğramacı işidir. Cami genişce bir avlu· 
içindedir. Taş minareli, ve minaresi kurşun
lu mahrut külahlıdır (ağustos 1962). 

Bibi. : R. E •. K·., H. R. Ayyıldız, İ. 

Sokullu ve H.Ş. Önol, Gezi notu. 

BÜYÜKÇEKMECE GÖLÜ 
- Marmaranın kuzey kıyısında 

dalgaların sürükleyip yığdıkla

rı bir sed ile denizden ayrılmış 
eski bir koy (deniz kulağı - la-

Büyülı:çekmece'de Fatih Camii_ 
(Resim : Behcet Cantok) 

gün) dur; bir kanal ile sularını denize boşal
tır. Yüz ölçüsü 10 kilometre karedir (adaşı o
lan Küçükçekmece gölü 14 kilometre kare o
lup hem daha büyük hem daha derindir), sığ 

ve bataklıkdır. Sed vazüesi gören ve üzerin
den yol geçen kordonun · en geniş yeri 800, 
en dar yeri 20 metredir; gölün en. derin yeri 
3 metreyi bulur, kanalın en derin yeri de l 
metreyi geçmez. Göle, geniş Çatalca vadisin
den gelen Karasu ve Kördere adında iki de
re dökülür; bu derelerin getirdiği rüsub golü 
hızla doldurmaktadır. Kuzey bitimi tamamen 
bataklık olup sazlık ve kamışlarla kaplıdır; de
nize yakın yerlerinde suyu tamamen tuzlu
dur, insan, hatta ·ıı-ayvan içemez. Kışın yağ
murlar çok yağdığında yukarda adı· geçen iki 
dere de taşkın geldiği için gölün suyu azıcik 
tatlılaşır, kuyu suyu tadını alfr. Lodos hava
larda da denizden göle su· yürür. •Kuzeydeki 
sazlık ve kamışlıklardan sonra gölün eri ba
tak yeri, halen mevcud iki köprü arasidır. 

Gölün kendi balıkları göl, kefalı ile . yılan 
balığı· ve kaya balığıdır; denizden de. bilhassa 
pisi ve lüfer girer. Gölde bahk avı, gölün. gü
neyinde meşhur ve büyük bir dalyanın sa,lıibi 
olan Ali Tansever'in inhisarı altındadır Uü, ... , ... 
yükçekmece b,üıkcıları ile bu zat arasında bu 
yüzden açılmış · bir dava yıllardan beri· sü~üp 
gelmekte idi. 

E. General H. R. AYYILDIZ 

BÜYÜKÇEKMECE 
HANI - Bir benzeri 
memleketimizin hiç bit 
yerinde bulunmayan Mi
mar Sinan yapısı bir 
handır;. Büyükçekmece;
de Köprübaşı denilen 
mevkide,· yine o büyük 
mimarın e·seri . Sokollu 
Mehmed Paşa Mescidi
nin karşısındadır; -uzun
lamasına gemi omurga-. 
sı şeklinde b\r çatı ile 
dört yüksek duvardan 
mürekkebdir; dar cebhe
lerde · iki başdaki iki du-

. varın, yan duvarlara nis
betıe, çatıya mesned o
lan üçgen şeklinde birer 
fazlalığı vardır; köprü 
tarafındaki başında bu-
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lunan geniş kemerli kapusundan girildiğine 

göre, iki yanı ,boydan boya birer sed-sofa üs
tünde ocaklardır; vaktiyle her ocak başına ko
nan yolcu-misafirler, çatıya dayak olan direk
ler arasında ve direklerle duvar arasında bu
lunan demir bağlantı çubuklarına kilimler ve 
çarşaflar asmak sureti ile o ocak başlarını oda
laşdırır lardı. 

Türk mimarisi tarihinde çok önemli bir 
yeri olması gereken bu sanat şaheseri hakkın
da salahiyetli kalem elinden çikınış bir not 
bulamadık. Bu hanı layıki veçhile tarü edebil
mek ve bir kroki - planını çizmek için Büyük
çekmeceye 1961 ve 1962 yıllarında dört defa 
gittiğimiz halde, zamanımızda bir saman de
posu olarak kullanılan hanın anahtarlarını ce
binde taşıdığı halde, her neden ise hanın içi
ni bize göstermek istemeyen bir garib adam 
ile karşılaşdık; çok konuşan, lüzumsuz konu
şan, bütün köylü anahtar kendisindedir dedi
ği halde bize yalan söyleyen ve içindeki ves
vesei şeytaniyyeyi atamayan bu adamın bu 
şehir kütüğüne yapdığı kötülüğün vebali kü
çük olmasa gerekdir. 

Abidevi bir sanat eserinin, ufacık bir kı, 
vılcımdan tutuşup büyük bir yangın·a sebeb 
olacak saman ile doldurulmuş olması, bu gibi 

eserleri korumakla görevli mesul makamların 
kayıdsızlığına da muazzam bir örnekdir .. Dört 
asırlık eşsiz bir bınanın, içinde çıkacak cehen
nemi bir ateş af etinden sonra ne hale gelece
ği aşikardır. Bu konuda Anıdları Koruma Der
neği ile Vakıflar Umum Müdürlüğünü ikaz 
vazifemizdir. Bu satırlardan sonra bize ha
nın içinin neden gösterilmediği acı manası ile 
anlaşılır. Büyükçekmece Hanının bir saman 
deposu olduğunu öğrendiğimizde yukardaki 
endişemizi samancı baya da söylemiş idik. 
Tahmin ediyoruz ki hanın içi, sofalar ve o gü
zelim ocaklar ayrıca tahrib edilmiş olacaktır. 
(ağustos 1962). 

Bibi. : R.E.K., Gezi notu. 
Büyük Çekmece Hanında Evliya Çele, 

bi'nin Macerası - On yedinci asrın büyük 
seyyah ve muharriri Evliya Çelebinin başından 
bu handa tehlikeli bir vak'a geçmiş, kapu yol
daşı olan bir gene tarafından kıskanclık yü
zünden çıkan bir kavga sonunda oyluğundan 
mızırak ile vurulup yaralanmış, kendisi de 
hasmını kılıçla çalarak yaraıamışdır; Evliya 
Çelebi bu macerayı meşhur seyyahatnamesi
nin ·· beşinci cildinde «Sergüzeştü s~rencamı 
Evliyayı bi günah» serlevhası altında şöylece 
anlatıyor: 

Btiyiikçekmece Ham, dolu cephesi 
(R.eılm : Behcet caııtok) 
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«Hicri 1069 cemaziyelahirinin yirminci 
günü Bosna valiliğine tayin edilmiş olan Me
lek Ahmed Paşa efendimizin maiyetinde Bos
na ya gitmek üzere istanbuldan çıkdım (Mila- · 
di takvim ile 1659 yılı martının ortaları; Ev
liya o tarihde ana tarafından akrabası olan 
Melek Ahmed Paşanın imamlığı ve müsahib
liği hizmetinde bulunmakdadır; B.: Ahmed 
Paşa, Melek; Evliya Çelebi). 

<<Topcularda bir hafta kaldıkdan sonra 
yola çıkıp ertesi gün Küçükçekmeceye, daha 
ertesi gün de Büyükçekmeceye geldik. Ora
dan paşa efendimiz b~ni bazı ahval için istan
bula, sadırazam Köprülü Mehmed Paşaya gön
derdi. İstanbula ılgar ile gidip döndüğümde 
Büyükçekmece Hanında'ki konağımızda Me
lek Ahmed Paşanın sair ağaları ile zevkü safa 
ederken paşanın hazinedarı ile kahyası Os
man Ağa, paşa efendimizin bana olan muhab
bet ve itimadını çekemeyüb kıskandıkları, ve 
benim kendi yerlerinde gözüm olduğunu san
dıkları için üstüme gelerek kavgaya başladı

lar. Ben: . 
..:.... Bre varın gidin hey adamlar, benim si-

zin mansıblarınızda gö,züm.. benden hırsınızı 
çekin .. hazinedarlık ve kahyalık hizmetkarlık
dır, ben hizmetkar olamam, bir seyyahı alem 
ve nedimi beni ademim!.. dedim. 

- Yok .. biz seni öldürürüz!.. dediler. 
«Acı acı güldüm. Bu esnada oğlanlarım

dan biri gelip: 
- Sultanım!. hele bir kere gelip ~örün 

sepetdeki esvabın halini!.. dedi. 
«Dışarı çıkdım, ne göreyim?!. Sepetleri 

hazinedar kırmış, handan dışarı atmış, cümle 
zikiymet eşyalar çamurlar içine düşmüş. Yağ
mur yağup harab harab olur iken oğlanlarım
dan biri bazı esvabımı ve mushafı şerifi ça
murdan çıkarır iken kılıç ile vurup oğlanı· ya-
ralamışlar. . _ 

<<Bu hali görünce hamiyet damarlarım ga
leyane gelip gözüm dünyayı görmez oldu: 

- Bre hazinedar ağa!.. bre kapucular 
kahyası ağa!.. Ayıb değil midir ki böyle ider
siniz!.. dedim. 

«O anda hazinedar olan refih oğlan ye
rinden pertab idüp oğluğuıiıa bir hışt (rhızırak) 
vurdu ki kebab şişi gibi bir yanımdan girdi, 
öbür yanımdan çıkdı. 

«Bunu görenler: 

- Bre bre hazinedar ağa ayıbdır!.. de
. diler. 

«Hıştı oyluğumdan çıkarıp: 

- Şahid olun ağalar! .. dediğimde hazine
dar adamları ile üzerime yürüdü. Yoldan ye
ni gelmişdim, atım han önünde hazır, kılıcım 
da belimde idi. (Ben de hazinedara bir kılıç 

çaldım); hemen atıma binüb: 

- Allahaısmarladık sizi ağalar!.. dedim. 
<<Gördüm ki hanın lkapusuna zincir çekip 

kapuyu kapamışlar. Melek Ahmet Paşa geldi, 
araya girdi: 

- Bre Evliya~ bu ne haldir?!. .. dedi. 
- Ne hal olsa gerek!.. senin bana aşırı 

muhabbetinden oldu, dışarda çamurda yatan 
esvablarımı göresiniz!.. dedim. 

« Vak'aya şahid olanlar: 

- Vallahi sultanım Evliya Çelebinin zer
re kadar suçu yokdur, hep suç hazinedarındır, 
şahadet ederiz!.. dediler. 

«Paşa da: 

- Suç ol sefihindir!.. ama davayı büyüt
meyin ata binen, kılıç kuşanan yiğitler arasın
da böyle olur ... tiz Çekmece kadısını çağırın!.. 
dedi. 

«Vak'ayı görenlerin şahadeti ile önce ha
zinedar hışt ile Evliyayı vurdu, sonra Evliya 
Çelebi de onu kılıçla vurdu diye bir höcceti 
şer'iye yazıldı. Hazinedara ve bana cerrahlar 
gelip yaralarımızı timar ettiler. 

«Ertesi günü Melek Ahmed Paşa Büyük
çekmeceden kalkıp Silivriye doğru yola çıka
cağı sırada Köprülü Mehmed Paşadan bir mü
başir geldi, hazinedar ile beni alıp istanbula 
götürdü .. Çekmeceden çıkınca beni atımdan 
indirdiler, bir menzil beygirine bindirdiler, at 
karnından ayaklarına bukağı vurup kaydü 
bend ile Köprülüye götürdüler; hazinedarı da 
teskere ile götürdüler. Köprülü Mehmed Paşa: 

- Evliya, sen elem çekme!.. sen ölür 
isen, hazinedar sağ kalırsa, o sefih oğlanı öl
ditrürüm, ama hazinedar ölürse, bu höcceti 
şer'iye ile sana ölüm yokdur!.. Bu Evliyayı 
şimdilik Ağa kapusunda zındana atsınlar, ta ki 
cihan kaç bucakdır öğrensin!;. dedi. 

«Yeniçeri Ocağında yirmi gün hapis yat
tım. Hamdi Hüda hazinedar o varatadan kur
tuldu, ölmedi, ben de · hapisden halas ol
dum ... >. 
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- ~· ··- . .. -.. 
Büyükçekmece İmiiret Camii 
(Pilin ve resim: B. Cantok) 

BÜYÜKÇEKMECE İKİNCİ SULTAN 
ABDÜLHAMİD ÇEŞMESİ VE HAVUZ:tJ -
Köyün hemen göbeğinde Havuzbaşı Meydanı 
denilen .. çarşı boyundadır. Tahminen 3,60 X 
4,20 metro eb'adında -ve yerden 60 santim ka
dar yüksekliği olan mustatil şek
lindeki havuzun geniş yüzleri 
kuzey ve güney taraflarıdır. Yek
pare mermerden, dış çeşme yü
zü alçak kabartma Türk nakış
lı; havuza bakan yüzü ağzından 
havuza su dökülen yüksek ka
bartma bir arslan başı ile tezyin 
edilmiş olan çeşme, havuzun ba
tı kenarı üstüne oturtulmuşdur; 

havuzun ortasında da, tam mer
kezde .. bulunmayıp azıcık güne
ye kaçmış bir fıskiye bulun-

maktadır. Büyükçekmeceyi tezyin eden bu 
eser, İkinci Sultan Abdülhamid'in yirmibeşin
ci cülus yılı hatırası olarak Büyükçekmeceli-: 
\er tarafından yapdırılmışdır. 

Dış yüzünde güzel bir sülüs ile yazılmış 
olan kitabesi şudur: «Cülusi hü
mayunu Hazreti Abdülhamid Ha
nı azaminin yirmi beşinci dev
rei senevii kudsisinin hatırai 

kıymetdarı şükür güzarisi olarak 
inşa kılınmışdır». 

Havuza bakan yüzünü de, 
arslanbaşı kabartmasının üstü
ne yine güzel bir sülüs ile bir 
dua hak olunmuşdur: 

TavvelallMıü ömrühu ve şevketühil 

Siieffallihü umranü mülkühil 
Sene 1318 (Hicri). 

. Büyiikçe~ece'de İkinci Abdülhamid havuzlu meydan çeşmesi 
· (Resim : Behcet Cantok) 
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BÜYÜKÇEKMECE · tMARET CA
Mİİ - Köyün Dizdariye Mahallesinde, 
güney doğusunda, Hükftmet Sokağı üze
rinde, meydanımsı bir açıklığın gerisin
dedir; hanisini tesbit edemedik. halen 
mevcud bina bir ondokuzuncu asır ya
pısıdır. Son cemaat yerine iki ahşap sü
tün üzerine oturtulmuş bir saçak altın
dan girilir, kapunun iki yanında birer 
pencere vardır, enlemesine mustatil 
planlı son cemaat yerinin sağ ve sol du
varlarında da birer pencere bulunmak
tadır; son cemaat yerini asıl ibadet sah
nından ayıran duvarın orta kısmı geniş 
kemerli :bir geçid olup, buraya came
kanlı bir bölme yerleşdirilmiş, ibAdet 
yerinin kapusu bu bölme de açılmış

dır. Son cemaat yerinin sağından ahşap 
bir merdivenle üç kat kadınlar mahfili
ne çıkılır. Asıl ibadet sahnı kare planlı
dır, sağ duvar penceresizdir, bu duvar
da minberin hemen önünde minare ka
pusu bulunmaktadır, · sol duvarda bir, 
mihrab duvarında da iki pencere bulun
maktadır. Kadınlar mahfili dört köşeli 
iki ahşab direk üzerine oturtulmuştur. 

Cami genişce bir avlu ortasında olub 
avlu kapusunun solunda, asıl yüzü mey
danımsı açıklığa nazır, 1muhdes yüzü 
de cami avlusunda Zeyneb Dudu Çeşme
si vardır (B.: Büyükçekmecede Zeyneb 
Dudu Çeşmesi). Avluya demir parmak
lıklı bir kapudan girilir (ağustos 1962). 

Bibi. : R. E. K., H. R. Ayyıldız, I. Sokullu 
ve H. Ş Önol, Gezi notu. · 

Büyükçekmece'de lklııcl AbdWhamld çeşmesiİıln havuz yüzü 
(Resim: Sabiha Bozcah) 

BÜYÜKÇEKMECE İSMAİL MAHİR E
FENQİ KİMSESİZ ÇOCUKLARI YETİŞTİR
ME YUIC.DU - İstanbul Belediyesine bağlı 
bir , şefkat müessesesidir, yapısı 1959 yılında 
ta~amlanmış ve aynı yıl içinde hizmete gir
mişdir; öğrenci kadrosu 120 çocu).t olarak tes
bit edilmişdir. ]3u yetişdirme yurdunu bitiren
ler maarif vekaletinin açdığı parasız yatılı öğ
renci imtihanlarına· sevk edilirler; imtihanı 

kazananlar tahsillerine devlet hesabına resmi 
mekteblerde liseyi bitirinceye kadar devam e
derler. İmtihanı kazanamıyanlar da İstanbul
da · Mevlevihane Kapusu dışındaki kimsesiz ço
cuklar yurduna verilir, orada himaye görerek 
sanat öğrenirler. Müessese, ilk mezunlarıru 
1959 - 1960 ders yılı sonunda on çocuk ola
rak vermişdir, 5 çocuk imtihanı kazanıp resmi 

mekteblere yatılı olarak girn1işdir. 
. Bu Büyükçekmece Yurdutıun . öğrencileri 
7 - 15 yaş . arası çocuklar olup, Büyükçekme
ce ilk okuluna devam etmekde ve bu yurdda 
da barınmakda, giydirilip iaşe edilmektedir; 
· Yurdun ayrıca mütalaa salonu, · ve yardımcı 

öğretmenleri vardır. Yatakh!nesi koğuş ha
linden çıkarılmış, sekizer karyolalı yatak oda
ları olarak tanzim edilmişdir. ' 

1916 yılında vefat etmiş olan İsmail Ma
.hir Efen dinin bu Çekmece yurdu ile doğru
dan hiç bir ilgisi yokdur; Mahir Efendi, Tür
kiye'de ilk darüleytamların . (yetim yurdları
nın, öksüz yurdlannın) açılması için çok ça• 
lışmış, bu müesseseler kuruldukdan sonra da 
ölünceye kadar umum müdürlüğünü yapmış, 
vefatında da Bebekdeki dirüleytamın avlusu-



BÜYÜKÇEKMECE KERVANSARA Yl - a2M- tstANBüL 

na gömülmüş, medrese mezunu büyük bir 
Türk pedagoğudur. İstanbul Belediyesinin Bü
yükçekmece yurduna onun adını sadece teb
cil edilir bir kadirşinaslık eseridir. 

BÜYÜKÇEKMECE KERVANSARAYI -
Değerli bilgin Ekrem_ Hakkı Ayverdi «Fatih 
Devri Mimarisi»· adlı meşlı.ur. eserinde: «Bü
yükçekmecede Fatihin 859 (1455) de bir ker
vansaray yapdırdığını Kritovulos· zikrediyor 
ise de bugün mevcud değildir, köprü başında
ki han Sinanın yapısıdır» diyor. · 

Kritovulus'un verdiği tarihden iki asır 

sonra, onyedinci asırda yaşamış olan Evliya 
Çelebi Büyükçekmeceden bahsederken: «Mah
•k-eme kurbindeki büyük kervansaray bir at 
alır binayi azimdir» diyor. Bu büyük tarihi 
yapının ne zaman yıkılıp kaybolduğu tesbit e
dilemedi. 

BÜYÜKÇEKMECE KOYU - Kaldırım 
Burnu ile Baba Burnu arasında,· Büyükçekme
ce gölünü meydana getiren sedin bulunduğu 
yere kadar sokulan deniz .. girintisi; Kaldırım 
Burnu ile· Baba Burnu arasındaki ağzının: ge
nişliği 5 kilometreı bu iki burun arasına çeki
lecek mevhum hatdan göl sedine kadar olan 
girintisi de 4 kilometredir. Kuzey bitiminde 
Büyükçekmece Köyü;. batı sahilinde de ·Mimar-

.. -.·. --····.•·:.·· 
... . .. .. - . - . ' -- -·- .. - ___ .... 
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sinan (eski adı: Kalikıratya) k'öyü bulunmakta
dır. Batı lodos ve karayel rüzgarları esdiği za
manlar ufak deniz vasıtalarına, bilhass~ Mi
marsinan Köyü önü emin bir liman olur; fa
kat Marmarada sık sık görülen şiddetli lodos 
fırtınalarında Büyükçekmece Koyu aslaa emin 
bir demir' yeri olamaz; lodos fırtınası başlar
ken burada demirli bulunan gemilerin koyu 
hemen terk etmeğe hazırlanmaları lazımdır. 
Koy ağzının batı burnu· olan Baba Burnunun 
güneyinde ve doğusunda 1½ gomina mesafeye 
kadar kayalar uzanır. Koyun, burunlar arasın
daki ağzının derinliği 20 kolaçdır, koya giril
dikçe tedricen azalarak 5 6 kolaça kadar iner; 
deniz dibi sert çamurdur, çok iyi demir tutar, 
fakat 7 kolaçdan az derinliğe sokulmamalıdır. 

E. General H. R. A YYILDIZ 

BÜYÜKÇEKMECE KÖPRÜSÜ - Kan~
ni Sultan Süleyman, İkinci Sultan Selim ve U
çüncü Sultan Muradın mimarbaşısı Koca Yu
suf Sinan bin Abdullah (AbdÜlmennan) Ağa
nın eseri muazzam, muhteşem, eşsiz güzellik
de bir köprüdür; yapıcısı sanatkar tarafından 
da öylesine benimsenmiştir ki, başda Süley
maniye Camii,. Selimiye (Edirnede) Camii, Şeh
zade Camii gibi muhalledat, cami, mescid, han, 
hamam, kervansaray, türbe, çeşme, sebil, mek-

Bilyükçekmece'de 
(Resim: Eski bir gravürden 
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teb, medrese, köprü; büyüklü küçüklü hepsi 
ayrı güzellikde yüzlerce eserine asil bir fed
gat ve tevazu ile imza koymamış olan büyük 
adam . bu B üyükçekmece Köprüsüne <<amile 
Yusuf bin AbdullaJ:ı.>> (Abdullah oğlu Yusuf 
yapdı) diye bir imza koymuşdur. 

Bu şaheser köprü üzerinde evvela bu im
za kitabesi önünde hiç tereddüde düşmemeli
dir .. 

Genç yaşında girdiği Yeniçeri asker oca- · 
ğında- islamiyeti kabul ettikten sonra Yusuf 
adını alan, ve babaları başka dinlerin men
sfibu olarak ölmüş bütün mfihtediler gibi ba
ba ismi de «Abdullah» olarak kabfil ı:ı~ilmi§ o
lan büyük mimarın «Sinan» adı, neccarlığa 

(dülgerliğe, mimarlığa) heves ederek bu sanat 
ile. meşgul olmaya başlamasından sonra kul
landığı bir mahlasdır. Bu mahlası da, eserleri
ni pek beğendiği Fatih Sultan Mehmedin mi~ 
marbaş-ısı Atik Sinan Ağanın adına nisbetle 
almışdır diyebiliriz. 

İsimler üzerinde bir an'ane olarak bizde, 
kadimdenberi, İsmailler ve İbrahimlerden 
sonra ç<>k kerre «Hakkı» adı gelir, ve Yusuf
lardan sonra da ya «Sinan», ya «Sinanüddin» 
gelir. Sonraları dahi bir mimar olacak genç 

tArlbi köprü 
Behcet Cantok eli De) 

yeniçeri Yu.3uf bin Abdullah'm «Sinan» adını 
bu an'aneye uyarak almış olması da muhte
meldir, 

Biz bu imza kitabesi karşısında, kuvvet
li de olsa, böyle bir kıyas yolunda kalacak 
değiliz, elimizde, hiç itiraz kabul etmeyen, 
ve Koca Mimar Sinan Ağanın adının «Yusuf», 
baba adının «Abdullah» ve künyesinin «Yu
suf bin Abdullah» olduğunu beyan eden vesi
ka vardır. Malfimdur ki büyük sanatkarın hal 
tercemesi ve eserlerinin bir- listesi ilk defa 
olarak çağdaşı ve mahmisi Mustafa Sai Çele
bi tarafından «Tezkiretül Bünyan» ve «Tezki
retül Ebniye» isimleri ile kaleme alınmışdır; 
Süleymaniye Esad Efendi Kütübhanesinde 
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2258 numara ile kayıdlı Sai'nin ilk hazırladı
ğı İnanzum Tezkiretül Ebniyede Mimar Sina
nın adı, bu Büyükçekmece Köprüsündeki im
za kitabesinin aynı olarak geçer: 

Amn devrinde yapdım çok binilar 
Nice camiler ve nice saraylar 
Bi hamdi lilliıh ffilı:ire oldu san'et 
Cihanda bunca beytullihe hizmet 
Bu tilmizi Hibib piri necciır 
Kulun Yusuf bin Abdullah mimar 
Olup piri bu fini tekkegfilıın 
Yetlşdim devrine dört pidişfilıın .. 

Fatih Millet Kütübhanesinde 923 numa
ra ile kayıdlı Dayazadenin · «Selimiye>> adlı ri• 
sa.lesinde (Edirnedeki Sultan Selim Camiin
den bahseder) büyük mimarın ismi 6. sayfada 
«Sinanüddin Yusuf» diye geçer (B.: Sinan). 

Sai Çelebi Tezkiretül Ebniyenin Esad E· 
fendi nushasında bu meşhur köprünün yapı. 

sına başlanmasını şu mısrala~la kaydediyor: 
················································••.•········ 
Pes andan sonra em.rlttl yine Şih 
Yapam deryiya bir köprü ola rih 
Salındı ka'ri deryiya asin 
İrişdi evci iliya bin~ 
Hakkın avni lle buldu kemiU 
Büyükçekmecedekl cisrl ili 

Yine aynı müellif, Mimar Sinanın ağzın
dan kaleme aldığı <<Tezkiretül Bünyan» da 
Büyükçekmece Köprüsünün yapılışını şöyle 

anlatıyor; ki aşağıdaki satırları adı geçen ese• 
rin İkdam matbu nushasından alıyoruz: 

«Der beyanı cisri latifi Çekmecei Kebir -
Bir seher yine ol sultanı bahrü ber ol padi.şa
hi namver şehriyari kamuranı iıi.sü can essul• 
tan ibnüssultan Sultan' Süleyman Han aley
hül rahmetü vel gufran şehri İstanbulun et
rafında seyri guhiı deşt niyeti ile etrafı Ale
mi keşt iderken yolları _saadetle Çekmecei Ke
bire uğrayub fukaranın ol ma'berden geçme
si ızdırabın görüb ve sabıkaa köprü olub der
yanın mevci ile hara.bil yebab olduğun müşa
hede eyleyüb ol mevzide bir cisri ali binasına 
niyyet idüb müslümanlara kemali ş-efakatle• 

rinden hatırı hazinlerin riayet kasd iderler. 
(Nazım) 

Nice dui ile yid itmeyen o sultim 
Dilinde vird idi Menninü ismi Banniiıl 
Bakardı hilf reiyiya ayni şefkatle 

Olurdu Iiitf görüb her biri senihim 

«Pes saadetlu padiş-ahın bu hakire mübl· 
şeretin ayanı devlet ve erkanı saadet gaay~t 

müveccah görüb kemali keremine tahsin ve 
aferin ettiler. 

(Nazım) 

Cihini bi bekaa seyll feni üstünde bir püldür 
Bugün andan geçen ehli dll ehli tevekküldür 
Gerek ili gerek ednA gerek sihü gerek kuldur 
Cihande hayre siy itmek gerek kim ölmez oğuldur 

«Saadetle bu da.ilerine buyurdular ki: -
• Büyükçekmecede kafir zamanında köprü bina 

idenler ne tarik ile eylemişler ve harabına se
beb ne olmuş? Halen cisir bina olunmak lazım 
gelmişdii, yeriyle tecessüs ·idüb deri devleti, 
me _arz eylesin!.. deyü ferman hümayunları 
varid olmağın hakir dahi tamamen ahvalin te
tebbtl eyleyüb cevab verdim ki: - Evvela pa
dişahım bunun binası bi bünyad olmasının 
sebebi mali hazine sarfında tamam mertebe 
ihtimam etmiş iken köprüyü deryadan kaçı

rub kenardan yana batak içine düşürmüşler; 
ol cihetden temeli bozulup harabü yebab ol
muş; deryadan canibi hem sığ ve hem sağ 
yerdir, deryadan tarafa köprü yapılmak ah
sendir.. deytl köprüyü resm,edüp arz eyledim. 
Saadetltl padişah gaayet. haz idüb emri hüma
yunları ile nice yüz neccar ve senktraşlar ile 
mukayyed olub her ayağına bir kalyon misal 
sandtlke çatılub abi deryayı dolandılar ve bü
yük tulumlar ile Süleyman devleri derya su
yunu çeküb boşalttılar ve ziba muhkem sü
tunlardan iki üç adem boyu kazıklar şahmer
dan ile çakılub aralarına kurşun akıtub yek
pare şeklin bağladı. 

(Mesnevi) 
Buyurdu bendesine hazreti şiıh 
Yapam deryaya bir köprü ola rih 
Çekup kavsi kuzah gibi kemerler 
Ki yeksan ola· halka bahr ile her 
Salindı ka'ri deryida esisı 
İrişdl evci üiya biııisı 
Hakkın avni lle buldu kemill 
Büyükçekmecedlr ol clsrl Mi 
Dün bugün olubeiı biis duiya 
Güzergiıh oldu hep biyü gediya 

~-
1 ; 

I 

«114 yük ve 73,853 akçe sarf olunmuş
dur. Ol cisri felek bünyan tlctlbei zaman vaki 
olub şahi cihan bu hakire af erin idiib saadet
le Zigetvara revan oldular, ahir ömürlerinde 
fi sebilillah gaza niyeti ile muradı menzilı 

,maksuda erdürüb yayların yasdılar; cisri ali 
binasına tamam dikkat ve ihtimam olunub na 
tamam iken merhum ve magftiri leh vefat 
idüb Sultan Selim Han saadetle tahtı devlete 
cültls ettiler, askeri is!Amın ardınca gazayi 
küffar canibine Zigetvara azimet eylediklerin-
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de cisri mezkurun binasından külli safa idüb 
itmamına ikdam ve ihtimam eylediler. Gel
diklerinde cisri mezburdan saadetle ubur mü
yesser olub ol asrın şuerasın:dan Hüdayi itma
mına bu mısraı dilpezhi tarih demişdir: 

«Eyledi kamil Süleyman J,cöprüsün Sultan . Selim». 

Müverrih Selanikli Mustafa Efendinin kay
dına göre bu köprü yapılır iken defterdar Kü• 
çük Hasan Çelebi ile Muhasebeci Hüsrev Bey 
binaemini ve binanazırı tayin edilmişlerdi, ve 
yalnız temellerine 200 yük akçe harcanmışdı. 

Büyükçekmece Köprüsü 630 metro uzun
luğunda ve 7 metro genişliğinde olup .bir. ba
kıma, etrafları rıhtımla çevrilmiş geniş plat
form - ayaklarla uc uca eklenmiş dört köprü
den mürekkeb bir uzun köprüdür; üstü düz 
olmayub her parçesi tatlı bir meyil ile çıkışlı 

inişli, hörgüçlüdür; uzakdan · bakıldığı zaman 
taş olup donmuş dört sıra dalga halinde gö
rülür; bu yazının yanında bulacağınız resim, 
bir XVIII. asır gravüründen yapılmış olup 
dört köprünün zirveleri, bu dört dalga, hörgüç 
çok mübalağalı belirtilmişdir .. Büyükçekmece 
tarafından gc:lindiğine göre birinci köprüde 7 
göz, ikinci köprüde 7 göz, üçüncü köprüde 5 
göz ve dördüncü köprüde 9 göz bulunup Bü• 
yükçekmece Köprüsünün heyeti umumiyesi 28 
gözdür .. Gözlerin irtifaı su sathına nazaran ay
m irtifada olmayıp, dört kısmın her birinde 
orta gözlerin kemerleri en yüksekler olup 
bunların iki yanındaki kemerler köprülerin çı
kış-iniş hattı balasını takib ederek kademeli 
alçalırlar. 

Büyükçekmece Köprüsünün bu planı, şa

yanı dikkat bir inşa tarzıdır, şöyle ki; dört 
parçadan mürekkeb köprünün su ortasına 

rastlayan ortadaki üç platform-ayakdaki · üç 
ek yeri, çıkışlı-inişli köprünün en alçak nok
talarıdır, buralarda korkuluklar da hazfedil
mişdir, yolcu, · bir atlamaya hacet kalmadan 
o platform-ayak sathına . .geçebilir; ki bu ya
pı bir tesadüf eseri değil, çok hesablı bir mi
marı ibdadıt; çok yağışlı zamanlarda Büyük
çekmece Gölünün suları yükselip kanaldan 
denize doğru akmaya başladığında, eğer göz
leri doldurur ise, köprünün gövdesine abanan, 
müthiş su tazyiki tehlikesi bertaraf edilmiş
dir, yükselen göl suyu o ek noktalarında üç 
alçak geçidden rahatça akıp geçecek, ve köp
rü . ağır su tazyikinden kurtulacakdır. · 

]3üyülrçekmece Köprüsünün heyeti umu-

miyesi kalın köfeki taşından inşa edilmişdir. 
Kireçli · harç hiç kullanılmamışdır, taşlar eri
miş yahud levha halinde kurşun kullanılarak 
bağlanmışdır. 

Köprünün iki başında iki taraflı ve üst
leri açık şehnişinler, dinlenme yerleri vardır; 
Büyükçekmece tarafındakiler daha kısa ve 
küçükdür, köprüye yürünürken sağ tarafa, 
göl tarafına rastlayanında bir «ibrik» şekli 

kabartması görülür, bunun, suya galebenin 
bir sembolü olduğu söylenir. 

Köprünün Mimar Sinan Köyü (eski adı 

Kalikratya) tarafındaki başındaki sağlı sollu 
şehnişinler birer tak halindedir; iki taraf daki 
taş duvarlar kitabe levhalarının yerleşdiril

mesi için 3,68 metro boy ve 3,20 metro enin
de yapılmışdır, şehnişinlerin altlarında iri is
talaktitler V<irdır. Köprüyü geçerken, Mimar 
Sinan Köyü istikaametinde soldaki şahnişinin 
üstüne 0,83 X 2,32 metro eb'adında mermer 

· bir kitabe taşı yerleşdirilmişdir; bu kitabenin 
dört beyitlik manzum metni şair Hüdai'nin
dir, bu manzume mermere o asrın seçkin hat
tatlarından Derviş Mehmed'in (B.: Derviş 

Mehmed, Tophaneli) neiıs sülüs yazısı ile ge
çirilmişdir; dört beyitlik manzume üç satır 

üzerine hak edilmiş olup birinci ve ikinci sa
tırlarda üçer mısra, üçüncü satırda da tarih 
beyiti bulunmaktadır; metni şudur: 

ı. Hazreti Sultan Süleyman kim ana 
Şıih rih ola sıritımüstakim 
Başladu bu hayrı obnadıyın ( olmadan) tamam 

· 2. Kıldı azmi siiyi cennatünnaim 
Geldi anı zı11i Hak Sultan Selim 
İtti tekmil oldu bir cisrl azim 

3. Didi tarihin Hüdiyi ol zeman 
«Yapdı ib üzre bu cisrl Şeb ·Selim» 

Ketebehu Derviş Mehmed 

Tarih mısraı ebced hesabı ile 975 hicri 
yılını verir ki miladi takvimde 1567 - 1568 yıl
larına tekaabül eder.· Bu kitabenin sağındaki 
babanın üstündeki mermer levhada «Lailahe 
illallah», solundaki babanın üstünde de «Mu
hammed Resulullah>> yazılıdır. 

Bu şahnişinin tam karşısında, sağdaki 

tak şahnişin üstünde de 0,83 X 2,36 metro 
eb'adında, yine hattat Derviş Mehmed'in çok 
güzel bir nesih yazısı ile dört satır üzerine a• 
rabca bir kitabe konmuşdlir; bu arabca metin 
dilimize şöyle çevrilir: 

« Bu güzel köprünün ve yüce geçidin temelinl Alla
hü teilinın . rlzisı için Sultan oğlu Sultan Sultan Se
lim Han otıu. Sultan. Süleyman .attı. Tannm onu Sı-
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rat ve Mizan korkusundan hıfz eyleye. Sonra o mer
hum ve mağfur alçak dünyadan rahmet ve cennetler 
tarafına göçdü. Onun saltanat tahtına ~ğlu sultan 
oturdu. işte bu en büyük sultan, ulu hakan, Areb ve 
Acem hükümdarlarinın efendisi, dünyada ve ihlretde 
AllıUıın gölgesi, Sultan Osman oğlu Sultan Orhan oğlu 
Sultan Murad oğlü Sultan Bayazıd oğlu Sultan Meh
med oğlu Sultan Murad oğlu Sultan Mehmed oğlu Sul
tan Bayazıd oğlu Sultan Sellın oğlu Sultan Süleyman 
oğlu Sultan Selim· 975 yılında bunu tamamladı. Tann 
devletini ebedi kılsııı. Saltanatı ziil olmasın. Tann her 
ikisinin hayırlarını kabul etsin. Bunu Derviş Mehmed 
yazdı.» 

· Bu kitabenin sağında köfeki taşından yığ
ma bir sütun ·halinde yapılan babanın başına 
gömülmüş 33 X 47 santim eb'adında merme
re, yukarda bahsettiğimiz ve metnini yazdığı
mız imza kitabesi konmuşdur; solundaki baba
nın başında da aynı eb'adda bir mermer üze
rinde «gaf erallahü lehft ve lilmübaşirtn>> yazı
lıdır, terecmesi ~Allah ona· ve (bu işde) bizzat 
çalışanlara mağfiret etsin» dir. 

Mustafa Sai Çelebinin tezkirelerinden ve 
köprüdeki kitabelerden kesin olarak öğrenili
yor ki Büyükçekmecedeki Mimar Sinan yapı
sı şaheser köprünün inşasına 1566 da Koca 
Sultan Süleyman Zigetvar seferine çıkarken 

başlanmış, gaazi padişah bu son seferinde 
Türk ordugahındaki otağında vefat etmiş, 

köprü oğlu İkinci Sultan Selim devrinin ba
şında hicri 975 ve miladi 1567 -1568 yılında 
tamamlanmışdır. Bu muazzam eserin o asrın 
vasıtaları ile bu kadar kısa bir zamanda ve 
muhteşem metanetde tamamlanması Türk mil
letinin yapıcı kudretine de ayrıca bir örnek 
teşkil eder. 

Tahminen 25 yıldanberi bu muhteşem 
köprüyü sureti mahsusada giderek beş altı de
fa ziyaret ettik; İstanbul Ansiklopedisi mü
devvini R. E. Koçu bu maddeyi kalemime e
manet edince bir kere daha 3. Eylül 1962 pa
zar günü gidip gördük. 

Buraya derin · bir hüzün · ile kaydediyo
rum soldaki Türkçe kitabe taşını maalesef ye
rinde göremedim; alakalılara sordum, bir se
neden beri yok olduğunu söylediler. Mimari 
tarihimize bir hançer darbesi daha vurulmuş
dur. Ağrı Dağının tepesinde Nuhun gemisi
nin arandığı bir medeniyet çağında Büyük
çekmece Köprüsünün koca kitabe taşının yok 
oluşu, çalıntşı, kaldırılıp götürülmesi tüyler 
ürpertici bir vandalizmdir. 1944 yılında Ak
şehir'de Mahmud Hayran türbesinin üstünde
ki çinide Selçuk devri mimarisinin ve babası-

nın isimlerini taşıyan bir pano görmüşdüm; 
ikinci bir gidişimde bu eşsiz . kitabe çinisinin 
sökülmüş, yok olduğunu gördüm, istasyonda-

. ki bir memurun Almanlara sattığı şayiası da 
kulağıma geldi; Karaman'da da Karamanoğlu 
İbrahim Beyın mezar taşını İmaret Camii ha
rabesinde bulmuşdum, bir başka gidişimde o 
taşın da çalınıp ecnebilere satıldığını duydum. 
Şimdi de Büyükçekmecede böyle bir şenaat 
karşısındayız. 

Büyükçekmece Köprüsü üstündeki küçük 
namazgahların· hepsinin taşları yerlerinden 
oynamışdır; bunların bazı bedbahtlar tarafın
dan yapı malzemesi olarak .kullanılmak üzere 
aşırılması veya denize ve göle düşmeleri ~uh
temeldir. Şaheser köprünün korunması için 
ne yapmak gerekse tez elden yapmalıdır; öy
lesine harabiye terk edilmişdir ki eğer imda
dına yetişilmez ise denize ve göle serilecek
dir. 

İbrahim Hakkı KONYALI 

Çok değerli bilgin İbrahim Hakkı Kon
yalı'nın (B.: Atis, İbrahim Hakkı) güzel ma
kalesinin son satırları pek hazindir. Çalman 
kitabe taşının takibi İstanbul Vilayetinin tez 
elden el atması gereken pek büyük bir me
seledir; hırsızı bulunursa asılması gerekir. 

Büyükçekmecede turistik yol üstüne ye
ni bir köprü yapılmışdır; kıymeti ne olursa ol
sun dünyanın her tarafında on binlerce ben
zeri bulunan bir eserdir. Esef ile öğrendik ki, 
bu yeni köprünün taravetinin (?) muhafazası 
için ağır askeri vasıtalar eski tarihi şaheser 
köprüden geçiriliyor imiş; doğru ise pek acı

dır. Bir on altıncı asır yapısı olan o tarihi sa
nat bediası, ne· kadar metin olursa olsun, yir
minci asrın yüzlerce ton ağırlığındaki vasıta

larını taşımak için yapılmamış, hala taham
mülü şayanı hayrettir. İstanbul Ansiklopedi
si Genel Kurmay Başkanlığından evvelki sa
kim kararın ibtalini ve ağır askeri nakil va
sıtalarının (müdhiş ağır tanklar gibi) yeni 
köprüden geçirilmesini istirham ile vazifesi
ni yapmış olduğu kanaatindedir (İstanbul An
siklopedisi). 

BÜYÜKÇEKMECE MEYDAN ÇEŞMESİ 
- Büyükçekmecenin içinden geçen eski İstan• 
bul • Edirne yolunun, İstanbuldan gelindiğine 
·göre, köye girerken geçdiği meydancıkdadır; 
kaaidesi mustatil, kesme taşdan kitabesiz bir 
çeşmedir. Kuzey ve güney yüzleri geniş, doğu 
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ve batı yüzleri dar, asıl çeşme olan yüzleri d.e 
kuzey ve doğu yüzleridir, . diğer . iki yüzü düz 
. duvardır; doğu, :kuzey ve batı yüzlerini, orta
sında dili bulunmayan «E» harfi şeklinde mer
merden bir yalak - tekne çevirmişdir, Asıl çeş
me olan iki yüzünde, üstleri yaprak süslü on
dokuzuncu asır işi birer mermer ayna taşı var
dır; doğu yüzündeki tek lülesi sökülmüş, yeri 
tıkanarak suyu kesilmişdir, kuzey yüzünde de, 
eski lüle yerinde durmakla beraber suyu ke
sikdir, sonradan yanına ikinci bir lüle ila
ve edilmişdir, su yalnız oradan akmaktadır. 

(Ağustos 1962). 
BÜYÜKÇEKMECESOKOLLUMEHMED 

PAŞA MESCİDİ - Büyükçekmecede Mimar 
Sinan yapısı Sultan Süleyman Köprüsü başın
daki meydancık yanında, Büyükçekmece Hanı
nın karşısında yine Mimar Sinan yapısı, kü
çük fakat çok güzel bir ese!dir. Asıl ibadet salı
nı enlemesine mustatil planlı kagir bir yapı o
lup son cemaat yeri ahşabdır, öyle tahmin edi
yoruz ki son cemaat yerinin üç ahşab duvarı 
sonradan eklenmiş olacakdır, aslında son ce
maat yeriniİı etdfı açık ve üstü, ahşab sü
tun - direklere oturtulmuş bir saçakla örtülü 
idi diyebiliriz. Minaresi sekiz köşeli olup baca 
üslubunda, şerefesi dışarı taşkın 
olmayub gövde bünyesi içinde 
ve gövdenin üst kısmında, sekiz 
parça korkuluğu Türk hendesi 
oymalı mermerdendir; aslında 

külahının da taşdan olduğunu 

tahmin ediyoruz; halen üstü kur
şun kaplı soğan şeklinde bir kü
lahı vardır ki en çok yüz sene 
kadar evvel gördüğü bir tamir
de konduğunu tahmin ediyoruz; 

Avlunun bir köşesinde ve mes
cidin cebhesine karşı, . mesciddeıi 

ayrı olarak yapılmış · olan bu çok 
güzel minareye avludan bir taş 
merdivenle çıkılır ki, merdiveni 
ile . beraber minare bir minberi 
andırır. 

Son cemaat yerine cebhenin 
sağ kenarına düşen kapıdan gi~ 
rilince son cemaat yeri, ta§ bir ·~-.:::!!,, __ _ 
sed halinde tamamen sol taraf- ~ 1 ...... ~ 
da kalır. $on cemaat yerinde rf;~t . e-· 
ayrıca bir mihrab vardır. Ve .., -
mihrabın iki yanında fakat gay-

ri mütenazır, sağdaki soldakinden mihraba da.; 
ha yakın, . asıl ibadet sahnına bakan iki pence~' 
re vardır; son cemaat . yerinin bitiminden ah
şap bir merdiven ile üst kat kadınlar mahfili
ne çıkılır; yine aynı noktada, bu ahşab merdi
venin hemen başlangıcında_ bir kapu ile imam 
meşrutasına geçilir. Son cemaat yerinin ceb
he duvarında, biri kapunun üstünde olıiıak ü
zere, yan yam ve boydan boya dört büyük pen• 
cerc vardır . 

Asıl ibadet sahnının son cemaat yerine 
açılan ve yine cebhe duvarının sağ .kenarında 
bulunan kapusunun üzerinde güzel bir hat ile 
mermer kabartma «La ilahe illallah, Muham
med Resulullah» levhası vardır. · Enlemesine 
mustatff planlı mescidin son cemaat duvarı 

önü, üç kalın ve dört köşeli ahşab sütun-direk 
üzerine oturtulmuş üst kat kadınlar mahfili• 
dir ki, bu ahşab mahfilin altı da boydan boya 
bir müezzin mahfili - sofası imiş; ziyaretimiz
de bu sofa mahfilleri ayırması mutad ahşab 
parmaklıkları bulunuyordu. Mihrab duvarının 
sağ başında da köhnemiş bir ahşab minber bu-
lunuyordu. , 

Büyükçekriıecedeki bu ·. ·sokollu Mehmed 
Paşa Mescidi 1940 senesinden beri ibadete ka-

Büyükçelanece Meydan Çeşmesr 
(:Resim : Behcet Cııntok): 
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tamir bir halde idi. Bu güzel mescidin çatı
sından başlanarak tez elden ciddi bir tamir 

1 görmesi gerekir. 1962 yılı ağustosund~ So
l kollu Mehmed Paşa ahfadından ve bu Istan-

n i'lfm /2 ~ 
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Biiylllı:çekmece'de Sokollu Mehmed Paşa Mescidi 
(Resim ve plin : Hüsnü) 

patılmış, çok harab bir halde bulunuyordu. Pek güzel 
minaresinin çirkin külahının 
üst kısmı ve filemi eğilmiş, 

mescidi çeviren bağçe duva
rının büyük bir kısmı kaldı
rılmış, minare yapınında an
cak küçük _bir . parçası kal0 

rnışdır. Vaktiyle mescide, 
minaresinin kaidesi yanın-

da kemerli bir avlu kapu-
sundan girilir iken, bu kapu ;f! 
moloz taşla örülmüş, ibtal e- / ' 
dilmiş, duvar parçası ile mes-
cid bin~sı arasında kalan boş
luğa uydurrma ve çirkin bir 
tahta kapu takılmışdır. 

Son cemaat yerinin ahşab 
aksa.mı, kaplamaları ve pence
releri elim bir şekilde kavşa-
mış, mescidin ibldet salını da _____ ". 

Büyükçekmece'de Sokollu Mehmed Paşa Mescidi 
(Resim : Behcet Cantok) 
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bul Ansiklopedisinin mümtaz dostlarından 

muhterem İhsan Sokullu, ünlü ceddinin Bü
yükçekmecedeki bu g_üzel mescidinin tamiri
ne . fiilen teşebbüs etmiş bulunuyordu. Bu ta
mir esnasında minare ~ülahının da sekiz kö
şeli bir piramid külahla tebdili her halde pek 
yerinde olur. 

Bu mescid, Büyükçekıİıecenin tarihi ziya
retlerinden biridir; halk ağzında «Köprübaşı 
Camii» adı ile de anılır. . 

BÜYÜKÇEKMECE SULTAN SÜLEYMAN 
ÇEŞMESİ - B-üyükçekmecenin Dizdariye Ma
hallesinde, Mimar Sinan yapısı büyük Sultan 
Süleyman Köprüsünün hemen yakınındaki 

meydancıkda ve Sokollu Mehmed Paşa Mesci
dinin de yanı başında klasik üslubda üç ka
natlı bir kesme taşdan bir çeşmedir; 1962 de 
susuz, metruk-bir halde idi; büyük ve meşhur 
tarihi köprü ile beraber .Kanuni Sultan Süley
man Zigetvar seferine çıkarken Mimar Sinan 
tarafından inşa edilmişdir, ayna taşı üzerinde
ki mermer kitabe taşında · manzum kitabesi 
şudur: 

Kaçan bu çeşmesin itti bini 
Süleyman Han SultADI muzaffer 

. Dldl tarihin anın ehli tarih . 

f 

Yine akdı dhina ibı kevıer 

Sene 974 (M, 1566) 

BÜYÜKÇEKMECE SÜLEYMAN AĞA 
ÇEŞMESİ - Fatih Sultan Mehmed · Camiinin 
önünde köfeki taşından klasik üslftbda büyük 
ve güzel bir çeşmedir, bu köyü tezyin eden üç 
güzel çeşmeden biridir. 'Yakub Alemdar Ağa 
ile Hatice Hatunun oğlu olub Kırım Harbinde 
Yerköyü muharebesinde gazi ve Gözleve şeh
rinde yirmi altı yaşında şehid olan (1854-1855) 
Süleyman Ağanın ruhu için Hicri 1273, (Mila
di 1856) yılında validesi tarafından yaptırıl
mışdır; kitabesi şudur: 

«Çekmecei Kebire tabi Çakmaklı Kariyesi 
sakinlerinden sahibül hayrat ve hasenat Ya
kub Alemdar Ağanın pederi Çiftçi Süleyman 
·Ağa ve validesi Hanife Hatun ve zevcesi Ha
tice Hatun ve oğlu Süleyman Ağa bin iki yüz 
yetmiş bir senesi Yerköyü muharebesinde gazi 
olup Kırım Adasında Gözleve şehrinde yirmi 
alti yaşında - şehiden vefat eyledi. Ebülfeth Ca
mii ihtisalinde (ittisalinde) bina ve ihya eyle-

. diğim bu çeşmenin hayrını oğlum Süleyman 
Ağa'ya hediye eyledim. Bu zikr olanların 

cümlesine ve kaff ei ehli iman ervahları için 
rizaen lillahi teala elfatiha, 
Fi gurrei m. sene 1273». 

Kitabe ilk nazarda ka-

Büyükçekmece'de-Sultan Siileyınaıı ·Çefmesl 
(Reılm: Behcet Cantok) 

rışık görünüyor ise de a
zıcık dikkat ile anlaşılmak
tadir; Çakmaklı . Köyü zen
ginler.inden Yakub Alem
dar, 'Çiftci Süleyman Ağa 
ile Hanife Hatunun oğlu, 

ve Hatice Hatunun kocası, 

genç Süleyman Ağanın da 
babasıdır. Yerköyünde . ga
zi, Gözlevede şehid olan 
genç Süleyman Ağadır; 

Yakub Alemdar · ile Çiftci 
Süleyman ve Hanüe Ha
tun onun şehadetinden ev
veı vefat etmişlerdir; şe

hidin anası Hatice Hatun 
evladının ruhi için yaptır
dığı bu güzel çeşmenin ki• 
tabesinde kocasının, kayın 

atası ile kayın anasının 

isimlerini de rahmetle an
mışdır, 
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BÜYÜKÇEKMECE ZEYNEB DUDU ÇEŞ· 
MESİ - Büyükçekmecede İmaret Camiinin 
avlu kapusu yanında, kapunun sol tarafında
dır; klasik üslubda fakat teknesiz bir çeşme 
olup meydanımsı bir açıkliğa bakan teK lüleli 
cebhesinde şu kitabe vardır: «Sahibül hayrat 
vel hasenat Zeyneb Dudu bu çeşmeyi bina ey
lemişdir; sene 1273 (miladi 1856 - 1857). 

Çeşmenin su hazinesinin İmaret Camii av
lusuna bakan yüzüne üç musluk takılmış, ve 
üzerine la.tin asıllı türk harfleri ile şu kitabe 
konmuşdur: «İşbu hayra.tın ihyası Hafız Mus
tafa tarafından, tesisi şevval 1378, nisan 1959». 

BÜYÜKÇİFTLİK ARl\.LI(a - Beşikta · 
şın Teşvikiye Mahallesi sokaklarından; 1934 
Belediye Şehir Rehber.inde gösterilmem.işdir. 
Meyilli bir toprak yol olup mü.teva.zi ailelerin 
barındığı birer ikişer katlı ve bir kıSmı baf;
çeli kagir evler görülür. Sokağın bitimi, sol 
tarafda ağ,açhk bir vadiye bağlanır. (Mayıs 

1962). 
Hakkı GÖKTORK 

BÜYÜK ÇİFTLİK _SOKAGI - Beşikta• 
şın Teşvikiye Mahallesi sokaklarından; 1934 
Belediye Şehir Rehberinde 20 numaralı paf
tada, üst başı Poyrazcık sokağında, alt başı 
da çıkmaz ve iki isimsiz yolla dört yol ağzı 
yapar gösterilmişdir. İki araba geçebilecek 
genişlikde asfalt bir yoldur. Sağ başda altı 
katlı bir apartıman, sol başda da Amerikan 
Hastahanesinin bağçe duvarı vardır. _ Sağ 
kolda İşçi Sigortaları Hastahanes.i, sol kolda 
da, üzerinde ayni hastanenin başhekimliği ıle 
poliklinikleri bulunan isimsiz bir sokak var• 
dır; sağda solda yine isimsiz aralıklar görü
lür! sol kolda, adı geçen rehberde gösterilme
miş Ferah Sokağı ve Büyükçiftlik Aralığı .ıle 
birer kavuşağı vardır. Sokağın ortalannda 
4 - 5 katlı apartımanlar görülür; bunlar ara
sında sağ kolda Arif /tras Apartımanında 

İsrail Devletinin İstanbul Başkonsolosluğu, 
sol kolda da Bilir Apartımanında İşçi Sigorta·
ları Hastahanesinin Dahiliye Kliniği bulun-

maktadır. Daha ileride 1 - 3 katlı beton evler 
sıralanır; yol, Büyükçiftlik Sokağı olan ka
vuşağından sonra asfalt zemin sona erer, bu
radan ötesi kabataş döşelidir, dikçe bir me
yil ile iner, bostanlar arasında sona erer. Bu 
sokak üzerinde iki bakkal, bir garaj, ve biti
minde küçük bir çeşme vardır. (Mayıs 1962) 

Hakkı GÖKTORK 

BÜYÜK ÇORABCI HANI - Kanuni 
Sultan Süleyman devrinde, Kaptan-ı Derya 
bulunan Piyale Paşa tarafından yaptırıldığı 
zannedilen han; x"tr. yüzyıl türk yapı samı.
tının yadigarlarındandır. İki kat ve bir bod
rumdan ibaret olup -orta-daki av.Juya açılan 

iki kapısı vardır. Bu kapılardan biri Marpuç
çularda, Mahmutpaşa Yokuşuna açılan 219 
numaralı; diğeri ise bu hana bitişik bir bina 
olan F.azilet Hanı'na açılan kapıdır. Hanın 50 
odası da dükkan olarak kullanılır ve her dillt
kanın sahibi ayrıdır. Aylık kira bedelleri 
150 - 250 TL. olan bu dükkanlarda çoğun

lukla manifatura ve tuhafiye ile uğraşan es
naf ikamet etmektedir. (Temmuz 1962) 

Özay ASLAN 

BÜYÜK ÇUKUR HAN - Eminönü ci
varındadır; 156-1 tarihinde ' Kanuni Sultan 
Süleyman'ın damadı Sarı Rüstem Paşa ta
rafından, aynı semtde kendi adına nisbetle 
anılan cami ile birlikte, bu camie bir akar 
olarak yaptirılmıştır. Klasik Türk. mimarisi 
lit~ratürüne girıniş<bir Mimar Sinan yapısı-

BG)'llkçekmece'de SWeyman Ata Çeşıııesl 
(ıtealm ı Bebeet Cantok) 
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dır. Yapıldığı tarih-
· ıerde İran ve Anado~ 
lu'dan gelen zengin 
tüccarların konakla
dıkları bir han ola
rak marufdur: tahmi
nen 350 m2 üzerine 
inşa edilmiştir. İki 
katlıdır ve iki kapısı 

vardır. Kapılardan bi
ri bodruma, diğeri i
se hanın üst katına a
çılır. Bodrumda 11 
mahzen, birinci kattı;ı 

kapıları hanın dışına 

açılan 15 dükkan ikin 
ci katta ise bugün ya .. 
zıhane olarak kullanı
lan 26 oda vardll'. 

Zamanla eski ö
nemini kaybeden han 

3239 -

Büyük Çukur Han 
(Resim : Özay Aslan) 

BÜYÜKDERE 

daha sonra Evkaf tarafından şahıslara satıJ- metre ixtifaındaki su\tlardah doğar, evvela 
güneye doğru , akarak geniş bir kavis ile do-Belgrat orman/ mıştır. Halen yüzden 

fazla hissedarı bulu
nan handa çeşitli es
naf toplanmış olup ki
ra bedelleri 350 - 650 
T.L. arasında değişir. 

Be!llik koru 

'Valide B~ndi 

l,,Bend 

BAHÇEKOY . .. , .. ,. 
1 >ı• 

Kabataş dağı 
236 

~· 
"' .... ~.i:,.:,;4'• 

"t;,.,.,., 

Hanın 1962 deki adresi; Emin
önü, Rüstempaşa Mahkemesi So., No: 
1 dir. 

Ozay ASLAN 

. ğuya döner, Kefeliköy - Büyük.dere Kalafat 
yeri .arasında, koyun bitiminde denize dökü
lür; eskiden Büyükdere çayırından geçerdi, 
zamanımızda bu çayırda Büyükdere Bağçe 
Kültürleri İstasyonu kurulmuş, derenin alt 
kısmı da bu istasyonun arfü:.isi içinde kalmış
drr; ve bu kısmı kesme taşdan bir kanal içi
ne alınmışdır; Büyük Dereye halk ağzında 
Bakla Deresi adı da verilir; adı geçen istas-

Kocaağaç Dağı 
247 

BÜYÜK DERE - Boğaziçinin 
en büyük koyu olan Büyükdere Ko
yun& dökülen, hem koya, hem de koy 
kenarındaki meşhur Büyükdere Köyü
ne adını veren dere; Belgrad . Ormanı 
içinde Valicje Bendinin doğusunda, 

deniz sathından tahminen 230 - 235 

Büyük Dere 
(Harita: B. Cantok) 

KDYIJ 
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Büyükdere, 
(Harita ı B. Cantok) 
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yonda dereye bir de bend yapılmış 
olup derenin suyundan <,istifade 
edilmektedir; fazla yağmurlarla 
bendin taşinaması . için sed · açılır. 
ve kabaran dere denize salıverilir. 
Kaynağından denize döküldüğü ye
re kadar Büyük Derenin boyu 
tahminen 7,5 - 8 kilometredir. 

BÜY'ÜKDERE - Yukarı Bo
ğazın Rumeli yakasında yine aynı 
ismi taşıyan büyül~ koy üzerinde 
meşhur bir ·köy; İstanbul Vilaye.:. 
tinin mülki taksimatında Sarıyer 
kazasının merkez nahiyesidir; Bo-

. ğaziçinde Yeniköy . nahiyesi de bu 
kazaya bağlıdır. · · Kazinuı merkez 
nahiyesi olan .Büyükdereriin hudu
du Kocataş ınevkiin~en Kefeli Kö
yü - Kireçburnu Caddesi üzerinde 
Çakalderesine kadardır. . 

Gaayet büyük ve bazı tarihi 
vak'alara sahne. olmuş bir çayırı 
He meşhur olan bu köy, gemiler 
için yatak yeri derin bir 'koyun sa
hilini işgal eder. (B.: Büyükdere 
Koyu); koy ile beraber adını da 
koya dökülen dereden alır. 

Köprüden 11,l~ mil uzaktadır, 
liman işletmesi vapurları bu mesa
'feyi, iskelelere uğnyarak 1,30 sa
atcie, doğru gelirlerse 55 daldkada 
alırlar. 

Büyük.dere, . nefsi Büyükdere 
Çayırbaşı isimleri ile iki mahalh
.Yf# · aynlmışdır, aralarındaki hudud, 
kqyün ilkokulu yanından geçer. 

Büyükdere Mahallesi 43 so
kak olup isimleri şunlardır: 

Piyasa Caddesi, Piyasa Çıkma
zı, Bülbül Sokağı, · Davar Sokağı, 
Sevimli Sokak, L9karıta ,$okağı, Fı
rın Soka-ğı, Kireç Sokağı, ·;Sefaret 
Sokağı, Kahkaha. Sokağı, Şerbet-

. hane Sokağı ·{eski adi · Şarabhane), 
Yazicı' .Sokağı, Fıstık Suyu Sokağı, 
Hacet· Sokağı; ·. Gü1m.ez: Hasan So

.. ·kağı; · Çobankızf 'Sokağı; · Çubukçu 
Sokağı;'~ffi~lj - Sokağı, Hançerli 

. ÇavuŞS6~ğı, ~opçu Karakol So
, . kağı, · kociltllş MeiJdi; Ballar. Mev-
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kii, Bostan ~kağı, Hamam Sokağı, Kömür 
1.skelesi Sokağı, Bayır Sokağı, Canfes Soka.~ı, 
Dede Korkut Sokağı, Camü şerif Sokağı, Ek
serci (eski adı Enserci, Çivici) Sokağı, Çeşme 
Sokağı, Büyük Tepe Sokağı, Mühendis Şev
ket Sokağı, Azadlı Sokağı, _Ahiler Sokağı, U
zun Fıstık Sokağı, Kırklar Sokağı, Dede Yu
suf Sokağı, İhtilalci Ziya (eski adı Mektubcu 
Osman) Sokağı, Kar.aorman Sokağı, Yemiş1i 
Sokak, Dere Sokağı, Cevizli Sokak, Dildar 
Sok.ağı. 

Çayırbaşı Mahallesi de 11 Sokakdır: 

Çayırbaşı Caddesi (bir kısmı Büyükde
dere Mahallesinde), Nazarlık Sokağı, Sepet
ci Sokağı, Bağlar· Mevkii, Tepe Sokağı, Mer
can Sokağı, Çayırbaşı Ca:mii Sokağı, Testi
ciler Sokağı, Yeni Mahalle So'kağı, Klefeli 
köyü - Bağlar· yolu, . Kireçburnu Caddesi, 
Bağçeköy Caddesi. 

Büyükderede bulunah resmi müessese
ler şunlardır: Hükumet konağı (Sarıyer Kay• 
makamlığı), Belediye şube müdürlüğü, Em
niyet Amirliği, P.T.T., Mal Müdürlüğü, Güm
rük Muhafaza Memurluğu, Liman Memur
luğu, Fener Memurluğ1Jl, Noter, Dehizcilik 
Bankasının Gemi kurtarma işletmesi Bü
yükdere İstasyonu, /ıskerlik Şubesi, Vilayet 
Fidanlık Müdürlüğü, Tekel Kibrit Fabrikası. 

Amme hizmetind.e kurulmuş diğer mü
esseseler şunlardır: Büyükdere· Yardımse

venler Cemiyeti, Orman Fakültesi Talebe 
Cemiyeti, Çocuk Esirgeme Kurumu, Büyük
dere Gençlik Kulübü, Belediye Çocuk Bağ

çesi, Örnek Kültür Derneği, Denizcilik Yüz
me İhtisas Kulübü. 

Eğlence yıer,lerinden İnci Aile Bağçesi, 
· Beyaz P!arlc Gazinosu; Büyükdere Deniz 
l{am.amı vardır. 

Mesireleri arasında Fıstık Suyu, Ali A
ğanın Baği, Sultan Suyu meşhurd,ur; eski 
bir mesire olan Karaıkahya Bağçesi 1931 de 
Meyva İslah İstasyonu olmuşdur. 

Büyükderede bine yakın mesken ile 130 
dükkan vardır. Köyün iki mahallesinden Bii
yükdere Mahallesinde: 1 otel (iskele başm
da Bora Oteli) 1 hastahane, 9 içkili lokanta, 
2 ekmek fırını, 2 simitci fırını, 1 eczahane-, 
18 bakkal, 8 kahvebjane, 5 terzi·, 6 berber, 
7 tuhafiyeci, 1 sobacı 1 kolacı, 3 nalbur, 3 
kundur,acı, 5 kasab, 2 elektrikci, 1 •aşçı, 1 
ciğerci. 1 arpacı kepekci, 1 tornacı, 2 balık• 

cı, 2 yorgancı, 1 odun deposu, 2 elbise temiz
leyici şubesi (Sokrat Mimoza), 2 fotoğrafha
ne, 9 manav, 1 Dizel motorları yedek parça 
satış yeri, 1 balık lokantası (Mardiros), 1 ke
babcı, 1 emlak komisyoncu bürosu, 1 yazlık 
sinema (Ferah), 1 benzin istasyonu; 

Çay'.ıtbaşı Mahallesinde: 1 turistik otel 
(Ender Villa, lokantası ve gazinosu), 7 bak
kal, 8 kahvehane, 3 berber 1 .işkembeci, 3 
aşcı, 1 tatlıcı, 3 manav, 1 kunduracı, 1 ter
zi, 1 arpa ve. kepekci, 1 tornacı, 1 marangoz, 
1 Tekel bayii, 1 soba ve gazocağı tamirha
nesi v.ardır (mayıs 1962). 

İki camii vardır, biri Büyıükdere Ma
hallesinde Karakethüda Mehmed Ağa Ca
rnii (B.: Karakethüda Camii), biri de Çayır
başi Mahallesinde Cerrah Mahmud Efendi 
Camiidir (B.: Cerrah Mahmud Efendi Camii). 
1 rum ortodoks kilisesi (B.: /ıyia Paraskevi), 
1 ermeni katolik kilisesi (B.: Surp_ Boıgos), 
1 ermeni gregoriyen kilisesi (B.: Surp H~
r.ipsine), ve 1 italyan katolik kilisesi var
dır. 

Rusya ve İspanya sefarethanelerinin 
yazlık köşkleri de Büyükderededir. 

Büyükderede bir akşam kız sanat okulu 
ile bir ilkokul vardır. İş Bankası ile Yapı ve 
Kredi Bankasının da şubeleri bulunmak
tadır. 

Onyedinci asır ortasında yaşamış bü
yük muharrir ve seyyah Evliya Çelebi Bi~
yükde~in o asırdaki manzarasını şöy]e 

tasvir ediyor: 
ııB~ kasaba dahi İkinci Sultan Selimin 

teferrücgahı idi. Bir dağlık dere içinde bi
na olunımuşdur. Burada çınar, kavak, servi, 
salkım söğüd ve sair ağaçlar vardır ki, her 
biri gök yüzüne ulaşmış ulu ağaçlardır, ze
minine gün.eş tesir eıt.ıınez bir cilvegahdır. 

Günagıin çimenzar sofaları, nama:.?gahları ve 
nice akar sularla müzeyyen bir mesirei di
laradır. İşte böyle emsali bulunmaz mesire 
olduğu cihetle yanında Büyükdere kasabası 
kurulup mamur olmuşdur. Bin kadar hane
leri vardır. Bir islam mahallesi, yedi mahal
le de balıkcı, gemici, bağçivan evleri var
dır. İskele başında Koca defterdar Mehmed 
Paşa Camii (?) vardır; bir hamamı, bir kaç 
muhtasar sokağı olup_ bağ ve bağçesi sayı

sızdır». 

Yine aynı asırda yaşamış ünlü ermeni 
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yazarı Eremiya Çelebi Kömürciyan, Büyük
dereyi iki satırla geçerek: « Sonr,a -aynı deni
zin biraz içerisinde bulunan Kefeli Köy v~ 
Büyükderenin nihayetinde güzel bir yer o
lan Kırkağaç gelir. Rumlarla• meskun olan 
BüyUkderenin evleri derenin başındadırıı di
yor. Eremiya Çelebi Köıriürciyanın esermı 

türkçeye çevirmiş olan Hrand D. Andreas
yan da bu kısa metne şu notu iiave etmiş
dir: «Bugün yerli müslüman ve hıristiyan 

halk ile ve Avrupalılarla meskun pulunan 
Büyükderede eskiden pek çok rum aileleri
nin ikaamet ettiği malum ise de ermenile
rin oraya ne zaman yerleşmeye başladıkları 
bilinmiyor. Ermeniler Büyükdereye XIX. a
sırdan itibaren oraya yerle,şmeye başlam.ı:ş 

olsa gerektir. Bugün Büyükderede mevcud 
bulunan ermeni kilisesi 1848, er-meni kato
lik kilisesi de 1885 senelerinde yapılmış

dır.ıı 

Geçen asır başlarında Büyükderenin ya
lı boyu binaları için bu İstanbul Ansiklope
di.sinde «Bostancıbaşı Defterleri» maddesi
ne bakınız. 

Birinci _ Cihan Hıarbi aıfifesinde Şirketi 
Hayriye tarafmdan «Boğaziçi ve Şdrketi 
Hayriye» adı ile neşredilmiş tarihçe salna
mede Büyükdere için şu satılar yazılıdır: 

ıı Büyükderede rumlar 4300, islamlar 
700, ınuseviler 300 ve ermeniler 180 nüfus
dur. Büyükdere vaktiyle bir balıkcı yatağı 

idi. Fetihdein sonra Osmanlılar tarafından· 
mazharı rağbet olma·mışdır (Evliya Çelelbi
nin burayı medhedeİı satırlar.ı o!kunmamış 
oluyor). Fakat Arvupadan bize sefirler gel
mek 2deti bı:tş gösterip de Beyoğlunda kış
lık sefarethaneler tesis olunmaya başladık

dan sonra, hu sahillerde de sayfiyeler teda
rik ettiler; Rusya ve İsJ?'a-na sefarethaneleTi 
de Bi.ivükderededir. 

((Büyükderede adedi onbire varan· tuğ

la fabr;ıkaları ile. Nektar namında bir b'ira 
fabrikası (B.: Bira), otelleri, gazinoları. ve 
Fıstık Suyu, Ali Ağanin Bağı, Karakahya 
Bağcesi. Sultan Suyu, Nektar Bağçesi nariı
larındaki mesireleri ile de meşhurdur». 

Büyükderenin bir sayfiye olarak söhre
ti, İkinc.i Sultan Mahmud zamanında başla
dı, o _günden zamanııniza kadar da Boğazın 
,gaayetle rağbetde bir yeri oldu. Müverrilı 

Cevdet Paşa gencliğine rastlayan Abdülme
cin devrini anlatır iken uMaruzatıı adlı ese
rinde şunları yazıyor: 

<cKırım Muharebesinde Fransız, İngiliz 
ve Sardunya askerleri İstanbula geldikle
rinde altınları su gibi akıttılar. İstanbul es,
nafı çok para kazandı; .saray düğün.Jerinde · 
ıse çarşı esnafı, bilhassa kuyumcular fevkal
ade faydalandı, kibara.ne yaşamaya alışdılar, 
Boğaziçindeı yalılar tutmaya kalkıştı;lar. O 
zaman Kadıköyii ve Adalar henüz mamur 
olmamışdı, Kızıltoprağın adı yokdu, şitaiye 
İstanbul ile Beyoğl'una, say;fiye Boğaziıçine 
münhasırdı. Boğazda kiralık köşe bucak kal
madı, Büyükderede dört odalı bir kira evi 
bulmak büyük saadet bilindi ıı. 

E. Gnl. H. R. AYYILDIZ 

BÜYÜKDERE (Türk Edebiyatında) ~ 
Şair ve edibler de şiir, hikaye, r~man, hatı
rat yazılarında muhtelif vesilelerle Büyük
dere'<len bahsetmişlerdir. Alakalı m.anzume 
ve mensure'lerden misaller verelim. 

Fenni, meşh:ur Sevahilname'de, sevdik
leri u~runa bir büyük dere ~ibi gözyaşı dök
tüğünü teşbih san'atiyle anlatır: 

Gözilmlin yaşına rahm ltmediğiçün yaran, 
Bir Büyük-dere gibi itmede her dem cereyıin ! 

. İzzet Efendi ise Sahilname'sinin bir 
beytinde Büyükdere'yi tenezzüh yeri olarak, 
devrinin mutantan lisaniyle, vasfeder: 

Tarab-ehi olagör sahn-ı Tarabyıi'da miidıim, 

Gahice seyre Büyük-Vadi'ye de eyle şiteb .. 
Safvet'in, Büyükdere - Çayırb.aşı Camii 

Çeşmesinin 1197 tarihli kitabe yazısı da şu
dur: 

· Kevser akdı Hüseyin aşkına hamd-ile içiih, 
Döndü Biiyükdere bu menbıi ile me'vaya, 
Safvetıi söyledi bir bir tesnedil tirihln, 
Çeşme yapdırdı dua kıl Hasan Pişa'ya .. 

Ziver Paşa, Büyükdere'den gidilen Sul
tan Mahmud Bendi'riin 1254 tarihli ve la
miye;li kitabesinde şöyle der: 

J...ı\yık o şıihın hasre dek bayrıitı olsa cariye, 
Bu ib-ı can'b~a ile ihyıi-yı ecdid eyledi, 
Umman-ı feyz-i dl.duna nlsbetle çarh olmuş habıib, 
Bu vasf ile lns-ü melek ıisinnı yad eyledi, 
Rojtiziçi'nde Rumeli etrafın lhyi itmelfe, 
Bu bend-i dilcôyi güzel mevkide bünyid eyledi. 
Ehl-i sevihll pek susuz kalırdı vakt-ı ıayfde, 
Ol siyi sirıib itmeğe ihsanın bndid eyledi .• 

· Bend-i cedidin Valide Bendinden a'Ia yapdınp, 
Bend-i atşdan alemi liitfetdi ıizid eyledL_ 
Hakk v6Udlnin rühunu Kevserle sirAb eylesin, 
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Havz-ı Cinin emsalini dünyada l'cıid eyledi. 
Ol'pıidlşıihın. bendinin itmamına cevher gibi, 
Bak hendesi Ziver, iki tarih . inşıid eyledi; 
Kılsın bu debri haşre dek reyyin ciiy-i şevketi, 
Hakaan-ı deryi-mekrümet su bendi i'cıid eyledi .. 

Son devrıin şairlerinden Perihan Tay
lan, bir Boğaziçi şiirine şu kıt'a ile son ve
riyor: 

Büyükdere ufkundan süzülüp Sanyer'e, 
Çırçır'm tadına var bir bardak iç de hele .. 
Dua et ki güzellik katılsın güzelliğe, 

Bir işveli dilbere benziyor Boğaziçi .. 

Sarıyer, Göksu, Küçüksu, H:sarlar ve 
Ça-ınlıca'ya dair çok say',ıd,a manzum yazı 
olduğu halde nedense Büyükdere hakkında 
pek fazla şiire tesadüf edilememiştir. 

Nesir yazılarına gelince: 
Nabi-Zade Nazım, uZehra» adlı romanın

da Boğaziçi'ni uzun tasvirlerle çizdikten son
ra Büyükdere önlerine gelen bir seyyahın te
cessfü;ünü anlatmağa çalışır: · 

ıı Büyükdere hizalarına yaklaşıp da -İn
cirköyü'.ne doğru sahile ·muvazi harekete 
geçince evvelce ·meftun olduğu levha. büs
bütün değişir. Sağlı sollu iki geçe tepeler 
arasından akıntı boyunca akıp gittiği sırada 
ne tara.fa bakın.ak, ne tarafa -daha ziyade 
hayran olmaik lazım:gleceğini bir türlü .tayin 
edemez. Ziten onun için olduğu yerde kal
mak da mümkin olamaz ki her noktası mec
ma' enva-i bedayi bir panorama tavsifine 
şayan olan bu iki sahil üzerinde tesadüf et
tiği bunca menazır-ı fevkalheşeriyenin :ma
neviyetinde husule getirdiği ha.Jecan-ı şaika
ne sevkiyle ,guya kanatlanıp uçacakmış veya -
havalanıp bulutlara kadar çıkacakmış gibi 
çırpına çırptna oradan oraya koşmaktan 

kendisini alması mümkin değildir. Boğaziçi 
bir cıdilber-i tabii» kadar sevimlidir demiş 
olsak, letafetini ,tasvir ve icmal etmiş olama
yız ... ;, 

Mehmed Rauf, hikayelerinden başka 

«Eylulıı ünde Büyükdere'yi dekor olarak alıı-: 
u Sandalcı yelkenlerini açıp tekne rüzga

rın önüne dökülünce dubaya doğru sür'atle 
akmag-a başladılar. Büyükdere'nin üstünden 
güneş onları rahatsız ettiğinden Suad şeırui
yesini açtı. Bu siyah, beyaz ve kurşuni renk
.lerden satrançlı bir _ küçük şemsiye idi. Ne
cib şemsiyeye, çarşafa, -peçeye, eldivene, bu 
kadın· şeylerindeki inceliğe ruhunun derin
liklerinde göres.i gelmiş gibi titreyen bir 

tu~kunlukla ,bakıyor, ,sonra Suad'in külçük, 
bir küçük kuş denilecek ellerinin şemsiyeyi 
tutuşundaki şiire hayran olarak perişan ka
lıyordu ... ıı · 

Safvet Nezihi romanttk bir devrin gö
nüllerde yer eden «Zavallı Necdetıı romanın
da bir tenezzüh başlangıcını şöyle anlatır: 

uAğustos içinde bir cuma günü gökyü
zü ·arza sanki ateş püs_kürüyordu; o derece 
sıcak ki, sabahleyin evimden kendimi dışa

rıya attığım zaman biraz rüzgar, bir taze saf 
hava bulabHmek için Köprü'nün üzerine koş
muş, Rumeli Gazinosunda oturmuştum. Halk 
akın akın •geliyordu. Şişman efendiler kır
mızı çehreleri üzerinden fasılasız akıp du
ran terlerini durdurabilmek için i muttasıl 
mendilleriyle yüzlerini silmekte, bi.let )ıla

bilmek maksadiyle gişenin önünde hasıl o
lan izdihamı ya:rabilmeğe uğraşmakta iken 
diğer ,bir çok sesler: 

- Mesar Burnu -mevki..: Büyükdere ikin
ci mevki... 

•sözlerini etrafa saçmakta idiler. . Dolup 
dolup gitmekte olan Şirketi Hayriye vapur
ları sıcağın şiddetinden bunalmış olan bir 
sürü halkı saf bir hava, serin bir rü~ar bu
labilmek ümidiyle Boğaziçi'nin muhtelif yer
lerine taşıyorlardı. İzdihamın arkası alınmı
yor, yine bir çok hanımlar, efendiler, ma
damlar, mösyöler geliyorlardı. Bende de on
lara karışmak arzusu uyandı. .. ıı 

Ahmed ·Hamdi Tanpınar, ((Beş Şehir-,, 

. adındaki seyahat notlarının İstanbul bölü
münde çok tatlı bir üslupla konuşur: 

u Hasta: veya sıhhatli, alaturka musiki 
ruhumuzun sahibidir. Şu veya bu sebepler
le ondan ne kadar ayrılmak istersek isteye
lim, o içimizde yaşıyor: Daha garibi, peyza
jııniza sinmiş ruhi haletleriinize kendi şek

lini verin.iş ... Bizi bir iç nizamı ,gibi ida·re 
ediyor : · 

Boğaziçi'nde hiç bir tepe, hiç bir koy bu
lamazsınız ki sükun ve. uzleti, onu ruhumn
za dalga dalga boşaltmasın ... 

Kaç defa Bebek sırtlarında, Arnavutkö
yü'nün erken basan karanlığında, İstinye ve 
Büyükdere mehtablarında, Emirıgan üstle
rinde, Anadolu kıyısını 'Osküdar'a bağlıyan 
yolun her köşesinde onun, sessizliğin bütün 
sazlarını çalarak peşim sıra yürüdü-ğünü, bir 
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tarafında bir altın uçurum gibi derinleştirdi
ğini, ebedileşmiş zaman çehresiyle içime yer-
leştiğini gördüm. · 

Hiç bir aşinaya tesadüf edemiyeceğiıni 
sandığım yerlerde daima karşıma o çıktı ... ıı. 

Ruşen Eşref ü'naydın, ııBoğaziçi II ese
rinde şöyle diyor: 

uBoğaziçi'nde Büyükdere'nin mehtabı 

anılmıştır. Bir gece, onu doya doya görmeğe 
gittimdi. Vakit geç idi; denizde de, rıhtımda 
da gezen kalmamıştı. Meydan ıriebtabındı. 
Bir kenarda durdum, onu seyrettim. Aydın
lığı öylesine idi ki bir küçük deftere notla
rımı yazahiliyordum ve yazdıklarilmı seçe
biliyordum. Şimdi de gene o defteri 'açıyo
rum. 

Demişim ki: Boğaziçi'nin. me~tablı gece
lerde· içinden bir an bile aydınhğı eksik ol
:rr.;ayan nadir yerlerinden biri, belki . de en 
belllbaşlısı Büyükdere Koyu'dur. Yuşa'ın 

üstünden ya da bir kenarından akşam üzeri 
doğduğu andan Büyük.dere ısırtlarındki ,bat~ 
tığı zamana kadar ayın . ışığı, o Koy'un ~u 
veya bu yanında biç eksik olmaz ... 11 

Samiha Ayverdi, İstanbul Geceleri'nde 
şiirli diliyle der :ki: ' · . 

u Boğaz, işreti peçe ~bi yüzüne çekip, 
cihanı onun ardından seyreden akşamcilar 
için de köşeler :ayırmıştı. Bunlardan Akın
tıburnu'nu.n Tonozaltı meyhaneleri, meh
tablı e-ecelerde visaline ,hasret cekilen dilda
delerden biri mertebesinde idi. İçine · ay ışığı 
karışan deniz, · tortusu durulan bir su gibi 
yavaş yavaş ağarırken, Boğaz'ın dilsiz dilin
den binbir efsun dinlemek, hangi keyif ehli
nin canına can katmazdı... · 

Gene Büyükdere'nin sulara atlamağa 

bazırlanmışcasına sahile sıra sır.a dizilmiş 
olan meyhaneleri, lasırla.rdanberi, eşikle\rin
den adımlaını atanların kadehlerine, içki ile 
beraber tabiat güzelliklerini de katagelmiş 
değil miydi? Belki gene buralarda-, işretten 

de, .tabiatten de ağır basan bir başka -güzel
lik, on.tara: 

ıı Nim sun, peymaneyi, saki, temam etdin, 
beni. .. ,, 

dedirten anlar yaşatmıştı ... ,, 
Bunlardan başka, /thmed Midhat Efen

di, «Müşahedatıı ında; A. Cabir . V.ada ııBo

ğaziçi Konuşuyor» isimli tedkik kitabındıı; 

Ercümend Ekrem Talu gazete sohbetlerin
de BüyüI~dere'den de bahsetmişlerdir. Diğer 
bazı kitaplarda, gazete, risale ve mecmua sa
hifelerinde mevzu ile alakalı, müteferrik ya-
zılara rastlanmıştır. · 

Biz şimdilik bu kısa örneklerle yetiniyo
ruz. 

Hikmet Şinasi ÖNOL 

BÜYÜKDERE BAĞÇE KÜLTÜRLERİ 
İSTASYONU - İstanbul vilayetinin çok gü
zel, verimi ve faydaları bütün yurdumuza: 
şamil b.ir müessesesidir. 350 dönüm genişli
ğindeki meyva, sebze ve çiçek bağçeleri ve 
fidanlıklarının baltımı, bakımlı manzarası

nın güzelliği; müessese idaresinin yüksek ba
şarılı faaliyeti, titiz dikkati; binalarl;llln te
mizliği; ve nihayet bu müessesenin . içinde 
pratik usta bağçıvanlar yetişdiren •bir yurdun 
da bulunması .ile İstanbul Vilayeti Büyükde
re ıBağçe Kültürİeri tsias'yonu ' Tiirkiyenin · 

· medarı iftihan bir müessesedir. Her İstan
•hulh.inun gidip görmesi, yakından tanımasi . 
gereken bir yerdir. Bu müessesenin kurulu
şu ve çalışmaları üzerine aşağıdaki satırları 
· 1962 senesinde neşredilmiş bir ' fidan satış 
kataloğunun mukaddimesinden· alıyoruz: 

ıı İklim ve coğrafi mevkii itiba•riyle mey
veciliğe çok elverişli bulunan memleketi
mizde 1928 senesine kadar meyvecilik faali
yetleri, pek az münferit çalışmalar istisna edi
lirse, ancak yerli çeşitlere inhisar etmekte ve 
bu mahdud çeşitler üzerindeki çalışmala-r da 
fenni bir şekilde ele alınmadığından pek çok 
çeşitler evsafını kaybetmiş, bir çoğunun 1:la. 
nesli tamamen tükenmiş bulunmaktadır. 

ıı Memleketimizde · meyveciliğin yeniden 
ihyası için gerek yerli iyi çeşitlerden ve ~e
rekse Avrupa ve Amer:ika'dan ıslah edilmiş 
makbul çeşitlerden fidanlar -getirtilerek di
kilip .ilmi usullerle etüd edilmesi, bunlardan 
memleketimiz ik!imine intiba~ edenlerden 
çoğaltılacak fidanların halkımıza tevzii ınak
sadiyle Büyük Atatürk'ün direktifleri ü~e
rine o zamanki İstanbul Valisi Muhiddin Üs
tündağ tarafından, bir fidanlık tesisi için ge
rekli hazırlıklara başlanması Vilayet Ziraat 
teskila tına bildirilmiştir. 

• « Bu talimat üzerine, Vilayetin muhtelif 
yerlerinde yapılan araştırmalar sonunda P.n 
uygun yer olarak o zaman «Büyükdere Ça• 
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yırın diye tanınan, şimdiki fidanlık arazısı 

seçilmiş, ilk ·defa 65 dekar saha üzerinde lii
zumlu çalışmalara başlanmıştır. (B. Büyük
d:ere Çayırı). 

ıcAradan geçen seneler zarfında peyder
pey yapılan istimlak ve ilaveler sonunda is
tasyon arazisi bugün 360 dekara çıkmış olup 
senelik meyveli ve meyvesiz fidan istihsali 
de 350.000 aded gibi çok mühim bir seviyeye 
ulaşniıştır. 

«Çalışma sahasının ve istihsalin artışı 

ile mütenasip olarak ilmi etüd ve araştırma
lara da her sene daha geniş yer verilmekte 
olan istasyonda, bu işler için ,lüzumlu labo
ratuar tesisedilmiş, hastalıklarla mücadele 
usulleri .gelişt_irilmiş, bir Fumigatuar . inşa 
edilmiş, sulama tesisatı genişletilmiş, çeşitli 

ekipmanları ile traktör, motörlü çapa maki
neleri ve pülverizatörler temin edilmek su
retiyle azami randıman alınması hususu ö
nemle göz önünde bulundurulmuştur. 

ıcBu meyanda pratik bilgili eleman ihti
yaci da çok mühim bir mevzu olarak ele alın
mış ve 1936 yılında İstasyonumuzda «Pratik 
Bahçıvan Yetiştirme Yurdun açılmıştır. 

cı Bu yurda İlkokulu bitiren, yaşları 14 
ila 25 arasında olan köy çocukları alınarak 
tedrisata d~vam edilmektedir. Büyük rağbet 
görmekte olan bu kurstan şimdiye kadar pek 
çok ehil Bahçıvan Ustaları yetişmiş olup 
memleketimizin her tarafında faydalı çalış
malardan istifade edilmektedir. 

«Büyük Atatürk'ün direktifleri ile kuru
lan bu müessese, topladığı ve üzerinde etüc.l
ler yaparak müsbet netice aldığı standart çe
şidlerle, memleketimizin bugünkü meyve ih~ 
racını sağlamış bulunmaktadırn. 

Büyükdere Bağçe Kültürleri İstasyonu 
kurucu müdürü olan Bay İbrahim Fuad Tez
can (doğumu 1312/1896 - 1897 İstanbul) 15 
mart 1929 dan 13 tem.muz 1961 tarihine k:ı

dar 32 sene 7 ay bu vazifede kalmış ve yaş 
haddini doldurarak emekliye aynlmışdır; 

güzel büyük müessesenin kuruluşu ile bu
günki seviyeye ulaşmasında ,hizmeti ve do
layısı He şeref hissesi çok büyükdür. Mües
sesenin mutena bir yerine hatırasını tesbit 
edecek bir anıd konulmaya değer. 

İbrahim Fuad ·Tezcandan sonra mües
sese müdürlüğüne tayin edilen ziraatci Bay 

Mehmed Cemaleddin Koygun da . elhak nia
kaamının ehli pek dıeğerli bir zattır; Türki
yenin medarı iftiharı olan bu müessesenb, 
bu zatin elinde yeni yeni gelişmeler göste
receği muhakkakdır. 

Bu mühim zirat istasyonunun kuruluşun
da, Leopold Bologna ve M. Berardi adında 

italyan asıllı iki bağçıvanbaşının hizmetleri 
de büyük olmuşdur, l;,unlardan bilhassa L. 
Bolognanın adı, ki 1 ağustos 1929 dan 28 şu
bat 1937 ye kadar çalışmışdır, ha.la .anılma!{
tadır. 

Müesseseyi İstanbul Ansiklopedisi adına 
ziyaret ettiğimizde idare kadrosunu şu zatler 
teşkil ediyordu: 

Miehmed Cemaleddin Koygun, müdür 

Em.in ·Erentürk, müdür muavini 

Ahmed Şensoy, asistan 

Nuri Mertkan, muamelat memuru 
Muharrem Berkal, ayniyat mutemedi 
Rafet Erkan, katib 
Halen müessesenin bağçıvanbaşıları şu 

zatlerdir: Ram.azan Soylu, Ahmed Uyar, Ni
yazi Soyar, Salih Hançer. 

Aşcı, pansiyoncu, marangoz, demirci, şo
för ve hademe olarak da 2-5 nefer müstahde
mi bulunuyordu. 

İstasyonda mevsim ve iş durumuna göre 
60 - 80 amele, ırgat çalıştırılmaktadır; dik
'katli -bir disiplin altında tutulan amelenin bir 
kantini -ile bakımlı bir kouğuşu vardır. İşe ilk 
girdiklerinde 6 - 7 lira yevmiye ile, ekmeği 

kendilerine aid üç övün yemek vıerHir; ya
taklarını da kendileri getirirler, müessese kar
yola veya ranza temin eder; hizmet kidem
leri ilerledikce yevmiyeleri 10 - 12 liraya ka
dar çıkar. 

İşciler.e bağçıvan yetiştirme yurdunun 
15 - 25 yaş arasında bulunan 25. nefer öğrenci
sini de katması lazımdır. 

Büyükdere Bağçe Kültürleri İstasyonu 
1933 senesinden 1961 senesine kadar paralı 

parasız 1,692,051 aşılı meyva fidanı; 2,479,653 
meyvasız süs fidanı; 5,310,471 sebze fidesi 
dağıtmış; 302,030 kilogram. meyva, ve 61,503 
kilogram sebze satmış; bu yirmi sekiz yıl 

içinde meyve, sebze, fide ve fidan satışların
dan · 3,299,559 türk lirası gelir sağlamışdır. 
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BÜYÜKDERE BAĞÇE K:'ÜLTÜRLERİ 
İSTASYONU PRATİK BAĞÇIV AN YETİŞ
TİRME YURDU - 1936 yılında'istan:bul Vi
layetince pek isabetli bir kararla kurulmuş 

çok güzel bir yurddur; her yıl yirmi köylü 
çocuğa ,geçimini refah içinde temin edecek 
bir meslek sahibi olarak hayata atmakdadır. 
Hususi i-şler bulup çalışanlar hariç, halen Ça
yırova Ziraat Mektebinin, Halkalı Ziraat 
Mektebinin, Beykoz Fidanlığının, Devl'et .De
mir Yolları Fidanlıklarının, Şeker Fabrikala
rının, Eğe Üniversitesinin bağçıvanlarının 
çoğu bu yurddan yetişmiş gençlerdir. Aşağı
daki satır.lan İstanbul Vilayeti tarafından 
1959 da neşredilmiş -bir broşürden alıyoruz: 

"Vilayetimizin iklim ve toprağı makbul 
ve mergub meyve çeşitlerini yetiştirmeye pek. 
müsaid bulunmaktadır. Kesif nüfusu dolaym 
ile İstanbulun meyve istihlaki çok büyük y~
kun tutmaktadır. Coğrafi vaziyeti de her tara
fa meyve sevkine müsait olduğu nazarı . dik
kata alınacak olursa vil~yetimiz meyveciliği 
iktisadi bakımdan pek büyük ehe:ı:nmiy:et arz 

eder. Mevcud bulunan makbul yerli çeşitlerin 
islahı ile ecnebi memleketlerden getirilmiş 

bulunan yeni çeşitlerden memleketimizde iyi 
vasıf göst2renlerin çoğaltılması ve köylere. 
kadar yayılması suretiyle memleketimizin 
esas gelir kaynaklarından bir şubesini teşkil 
eden meyveciliğin inkişafına geniş çapta yar
dım edi1miş olacaktır. 

<ıŞehir ve kasabalarda bağçeli evlerin ço
ğalması, halkımızda ağaç sevgisinin ve süs 
bitgilerine karşı olan heves Ve ihtiyaçlarının 
seneden seneye artması dolayısı ile ihtiyaç
larını karşılamak, sebzeciliğin daha teknik 
usuUerde ,öğretilerek yine köyleı1im.izde bu 
ziraat şubesinin de gelişmesi ve köylümüzü 
çeşitli sebze yemeğe alıştırmak ve bir gelir 
kaynağı temin olunması önemle takip edil
mektedir. 

ıcBağçe tesisi teknik bakımdan bir çok 
bil,giye ihtiyaç göstermekle beraber dikilecek 
fidanların dikimine, budama, ba:kım ve za
rarlıları ile mücadele gibi çeşitli işlerin de
vamlı b.ir şekilde yapılması lazım gelmekte, 

• . _-;. ""'I 
dır. : ;, i 

Pratik Bağçıvan Yetişdlnne Yurdunda bir küçük öirenci iş başında. 
(Resim : S. Bozcalı) 

«Tekniğe uygun ola
rak tesis edilmiş olmak
la beraber bakrlıtıamış 

meyve bağçelerinden bir 
faide beklenemiyeceğin

den fenni meyveciliğin 
tesis ve inkişafı için köy
lerde bu işlerden anlar 
elemanlar yetiştirmek 

maksadı ile Büyükdere 
Bahçe Kültürleri İstas
yonunda 1935 senesinde 
teknik bağçıvan yetiştir
me yurdu tesis edilmiş

tir. Bu yurda köylerden 
ilk okulu bitirmiş genç
ler alınmakta (kadro mü
sait olduğu takdirde şe

hirden de alınabilir), mü
essesede bilfiil, bedenen 
ustaların nezaretinde ça• 
lıştırılarak pratik bilgi~ 
leri arttırılmakta ve ge
celeri de mesleğe ait bi
rer saat nazari olarak 
ders verilmektedir. 
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«Pr,atik meyve bağçıvanı yetiştirme yur
duna ilk kabı.il ve kayıd olunanlar namzed 9-
larak bir sene çalıştırılmakta ve sene sonun
da (en az sekiz ayı doldurmuş olanlar) imti
hana girmeye hak kazanırlar. Sirası ile birin
ci sene sonunda imtihanı kazananlar namzed
likten çıraklığa, ikinci senesi kalfalığa, üçün
cü sene sonunda yapılan imtihanda kazanan
lar ustalığa terfi ederek kursu ikmal ederler. 
Ve k~ndilerine usta bagçıvan ehliyeti ver.ilir: 

u Yurd gençlerine nazari olarak meyveci
lik, fidancılık, süs bitgileri, sebzecilik, bağcı
lık tarla ziraatı ziraat sanatları küçük ehli 
hayvanlar, matematik, okum-a., yazma, yurt
bilgisi, sıhhi bilgiler olmak üzere geceleri bi~. 
rer saat ders verilir. Her dersin tatbikatı Iiiü
essesede yapılmaktadır. Müessesede tatbikat 
.imkanı bulunamıyanlar yaz aylarında birer 
seyahat tertibi ile aid oldukları müesseseler
de gösterilmektedir. Fidanlıktaki bütün ame
liyat dikkatle bilfiil tatb.ik. edilmektedir. 

ıı Üç sene gibi az bir müddet zarfında ye
tiştirilen yurd öğrencileri . meyveciliğin bir 
şubesi ile süs bilgileri ve sebzeciliğe vukuf ha
sıl etmekte, bilhassa ağaç dikimi, bakımı, aşı, 
tim.ar ve mücade_le usullerini mükemmelen 
bilir mütehassıs ameli eleman olarak yetişti
rilmektedir. Bu elemanlarin da mevcudiyıet
leri seneden seneye artmaktadır. Esasen ta
kib olunan ga.aye de v.ilayetimizin bütün köy
lerine meyveciliği teşmi.I ~tmek ve yurd öğ
rencilerini bu işte faal teknik bilgilerle mü
cehhez olarak yetiştirmek süs bitgilerinin çe
şitlerini tanıtmak ve bunların yetiştiriciliği, 
dikim ve mücadele usulleri, ev çiçek bahçe- · 
ler.inin tanzimi, sebze yetiştiriciliğinin teknik 
usullerde gösterilmesi, köylerimizde sebzeci
liğin inkişafı, istihsalin artması, ve köylüleri
mizin ziraatın karlı olan bu şubesinden daha 
çok kazanç sağ-la-makdır. 

u Yurd öğrencileri istasyonda bulunduk
ları müddetçe pansiyon binasında karyolala
rında yatmakta, munta·zam banyolarını al
makta ve yemekhanede intizamla yemekleri
ni yemekte ve her türlü temizlik işlerine alış
tirılmakta olduğundan bu muntazam hayata 
alışan •gençl:erJn köylerinde de bu hayatı ida
meye çahşacakları ve diğer köylüye numune 
teşkil ederek köylerinde içtimai haya-tın isla
hına amil olacakları da aşikardır. 

ııBüyükdere Bağçe Kültürleri İstasyonu 
Pratik Bağçıvan Yetişdirme Yurduna öğren
ci alma~ı şartlar1 ve bu konuda bazı mühim 
hususlar şunlardır: 

1 - Kursa 15-20 yaşında olan ve ilk oku
lu bitiren, vücutlan ziraat işlerinde çalışma
ya müsaid olanlar kabul edilir. Kadro müsaid 
olduğu takdirde 25 yaşına kadar olanlar d,a 
kabul edilirler. Kurs müddeti üç senedir. 

2 - Kursa girmek isteyenler müessese 
veyahut Vilayet Teknik Ziraat Müdürlüğüne 
bir dilekçe ile müracaat ederek nüfus kağıdı
nı, şahadetnamelerini, doğruluk kağıtlarını, 

aşı kağıtlarını ve 4 ad:et vesikalık fotoğrafla
rını birlikte raptederler. Kursa tercihan sene 
başında öğrenci kabul edilir. Kadro müsaid 
olduğu takdirde her zaman öğrenci kabul olu_. 
nur . 

3 - Bu işlere vücutları mütehammil 
olup olmadığı Hükumet Tabibi · tarafından 
muayene olunarak ona göre kabul olunur
lar. 

4 - Kursa kabul olunanlar müessese 
mesai saatleri dahilinde bedenen bilfiil us
taların nezaretinde diğer işçilerle birlikte 
tarlada gösterilen işlerde çalışırlar. Kursa 
ilk kabul olunanla birinci sene çiçekcilik ve 
süs bitgileri şubesinde, sene sonunda yapı

lan .imtihanda muvaffak olduğu takdirde 
ikinci senıesi meyvecilik şubesinde, yine se
ne sonunda yapılan imtihanda kazandığı 

takdirde üçüncü sene meyve fidanları yetiş~ 
tirme (Teksir) şubesinde çalışırlar. Ve bu su
retle üç sene bilfiil gündüzleri tarlada çalış
mak suretile üçüncü sene sonunda . yapılan 
imtihanda muvaffak olduğu takdirde pratik 
usta bağçıvan olarak kursu bitirirler. 

ıı Gündüzleri bedenen ustaların nezire
tinde çalışan öğrencilere geceleri bir saat ol
mak üzere çiçekçilik, süs bitgileri, meyvecilik, 
fidancılık, umumi tarla ziraati, sebzecilik 
bağcılık, ziraat sanatları, küçük ehli hay-
vanlar dersleri gösterilir. · · 

u Öğretim bir qıarangoz. bir elektr.ikçi ve 
bir demircinin yanına girip ameli olarak ça
lışıp usta olanlar sisteminde yetiştir.ilir. Yal
nız geceleri bir saat ders gösterilir. 

5 - Kursta bulunanlara bedenen çalış

maları karşilığı ilk sene bir lira yevmiye ve
rilir. Bu öğrencilerin ziraat işlerinde göste, 
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recekleri ,ehliyet ve kabiliyetlerine göre yev
miyeleri her sene bir miktar arttırılır. 

6 - Müessesede kendilerine mahsus 
muntazam dershane, yatakhane, yemekhane 
ve banyo vardır. Her türlü sıhhi esbap temin 
edilmiştir. 

7 - Ü'ç senelik kurs müddetini bitirip 
bağçıvan ustası çıktıktan sonra köy:lerine gi
deceklere (Vilayetimiz dahilinde) meyve 
bağçesi kurmak istedikleri takdirde yerleri
ni hazırladıktan sonra ihtiyaçları olan mey
ve fidanları parasız olarak verilir. 

8 - İmtihanlar Aı·alık ayı (sene sonun
da) sonunda yapılır. İmtihanlarda muvaffak 
olmak şartı ile bir sen:: çalışanlar .bağçıvan 

çırağı, iki sene çalışanlar bağçıvan kalfası, 

ve üç sene çalışanlar bağçıvan ustası olur
lar ve derecelerine göre kendilerine (Çırak, 
Kalfa, Usta) ehliyetname verilir. 

cıNazari ve ameli derslerde çok muvaf
fak olanlar talim heyeti teklifi ve idare ·he
yeti kararı ile usta çıktıktan sonra iki sene 
daha müessesede staj görerek ustabaşı ehli
yetnamesi alırlar. 

9 - Kursu bitirenler sıerbesttirler. İster
se müessesede isterlerse arıu ettikleri başka 

bir yerde çalışırlar. 
cıAskerliğini bitirdikten sonra müesse

sede çalışmak istedikleri takdirde kendil:erine 
iş verilir. Ayrıca teknik bağçıvan ustası !a
zim olan emin yer.lere tavsiye olunur. 

,, Kursa' devam ederken kursu · hitinne
den askere ç~çnlanlar askeri görevini bitir
dikten sonra tekrar kursa devam ederek kur
su ikmal edebilirler. 

10 ..:_ Kurs öğrencilerinden verilen tali
mata riayet etmeyen ve gösterilen vazifeyi 
yapmayanlar, her hangi bir yolsuz harekette 
bulunanla-r kabahatlarının derecesine göre 
talimatname ahkamına tefikan ·cezalandırılır. 

ıı t.ık defa yurda gelirken öğrencilerin 
beraberinde getirecekleri eşya şunlar~: 2 
k,at iç çamaşırı, varsa iş elbisesi, bir çift ter
lik, ikişer aded yüz ve ayak havlusu, kafi 
mikdarda çorab ·ve mendil. 

ııKurs öğrencilerinin iaşeleri, çamaş~ 

larının yıkanması, yatacalc yıerleri, senede 
b.ir kat yazlık ve bir k,a;t kışlık elbise, bir çift 
yazlık ve bir çift kışlık ayakkabı bir göm
lek müessese tarafından temin edilir .. » 

Bu güzel müesseseyi 1962 yıhnın ağus
to,s 'ayında İst_anbul Ansiklopedisi adına ziya
retimizde yemekhane ve yatakhanenin te
miz.l:ğini bilhass,::ı kayde değer gördük, istas
yon un gen:ş arazisinde toprak ve bitki ile 
uğraşan, ve en şirin tarafı, hatta yalın aya-k, 
bir ameleden farksız çalışan çocukların ve 
genelerin yıkanıp sofııaya oturmaları, yıka

nıp yatağa girmeleri vücud sağlığı bakımın
dan ayrıca kazanc olduğu muhakkakdır. 

Bu güzel yurdun kadrosu ancak 25 öğ

renci için yapılmışdır. Biz bu küçük rakam 
üzerinde ısrar ile durmak gerektiği kanaatin
deyiz, zira bu 25 çocuk ve ,genç mürebbi ida
reci.lerin ve bağçelerde ustalarının çok disip
linli, dikkatli nezareti altında bulunmakta
dır; usta bağçıvanlar her birini, istasyonda 
yetiştirilen emsalsiz bakımlı meyvalar gibi 
yetişdirmek imkanını bulmaktadır; bu şart

lar altında, bu yurda girmiş bir çocuğun ve
ya gencin bir usta b,ağçıvan yetişmesi imkan
sızdır; yurdun kadrosu genişlet,ildiği takdir
de ö-ğr:encilerle teker teker meşgul olma im
kanı muhakkak kaybolacaktır. Hak nazardan 
saklasın. 

BÜYÜKDERE BAĞLAR YOLU - Bo
ğaziçinde Büyükdere yollarından; Topcu Ka
rakol Sokağından köyün gerisindeki tepelere 
doğru uz;anır (1934 Belediye Şehir Rehberi, 
pafta N o. 23); bir araba geçeb.ilecek genişlik
dedir, sağa sola kavisler yapan dik bir top
rak yoldur; sağ tarafında bostanlar, bir kır 
gazinosu, çukur fundalıklar görülür, solda Pa
pa Corci -isminde bir zatin geniş bağçeli köş
kü, az ilerisinde de- binbaşılıkdan emekli 
Bay Osman Nurinin ba-ğı bulunmaktadır~ bu 
bağın y;anından dik bir pateka Rus konsolos• 
luğunun arkasından uzanıp gider; ·asıl araba 
yolu ise bağın içinden geçmekde olup bağ sa
hibi tarafından çekilen bir tel örgüsü ile ka
patılmış; ayrıca ııgirilmez» diye bir de levha 
.a.sılmışdır: bağ içinde ahşab bir bina vardır 
(Ekim 1961) 

Hakkı GÖKTCRK 

BÜYÜKDERE BELEDİYE ÇOCUK BAĞ
ÇESİ - 1962 ağustosunda bakımsız, ihmal 
edilmiş durumda idi, _deniz roenarında, ha, 
manzaralı bir bağçedir; bu çocuk bağçesinin, 
çocuklar için bir iki eğlence vasıtası muha
faza edilerek bir belediye parkı haline çev-
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rilmesi, her halde daha uygun oluır gibi gö
rünür. Boğaziçinin hemen her tarafında ol
du·ğu vechile Büyükdered,e de, para ha-rcam~ 
külfetine katlanmadan deniz kenarında otu
rup etrafı temaşa edecek, dolayısı ile zihin 
huzuru temin edilecek bir yer yokdur. Pek 
yakınında _.bir B ağçe Kü,ltürleri İstasyonun 
bulunması, buranın bir park haline konması
nı kolaylıkla sağlayabilir, hatta burada bu .s, 
tasyonun, yol üstü bir çiçek satış yeri de 
açıla:bilir. . 

BÜY0KDERE BEYAZ PARK GAZİNO
. SU~ DENİZ HAMAMI - (B.: Beyaz Park). 

BÜY0KDERE BOSTANI SOKAĞI -
Boğaziçinde Büyükdere sokaklarından, Can
fes Sokağı ile Hançerli Çavuş Sokağı ,arasın
da uzanır, Büyükdere Haımam Sokağı ile 
dört yol ağzı yaparak kesişir, Çayırbaşı Cad
desine çıkan bir de· •aralığı vardır. Bir araba 
geçebilecek .genişlikde ve kabataş döşelidir. 

Birer ikişer katlı ahşab v:e beton evlerinlıı 

arasında 1 manav ve 2 terzi dükkanı bulun
maktadır, kapu numaral,arı 1-19 ve 2-18 dir 
(Ekim 1961). 

Hakkı GÖKTÜRK 

BÖYÜKDERE CAMİİ - (B.: Cerrah 
Mahmud Efendi Camii; Karakethüda Camii). 

BÜYÜKDERE CAMİİ SOKAĞI --- Bo
ğaziçinde Büyükdere sokaklarından, Çayır

başı Caddesi ile Mühendis Şevket Sokağı 

arasında uzanır. B. Mektebi Sokağı, B. Çeş
me Sokağı ve B. Tepe Sokağı ve isimsiz bir 
yolla kavuşa klan -vardır. Çayırbaşı Cadde;:;i 
tarıafınd-an gelindiğine göre iki araba geçebi
lecek genişlikde ve kabataş döşelidir, ikişer 
üçer katlı ah.şah, beton, yarı ahşab binalar 
arasından geçer, Büyükdere Çeşme Sokağı 
ile olan tavuşağından sonra dikleşir, Büyük
dere Tepe sokağı ile bir çatal a:ğız yap.ar, so
la bir ka•vis çizerek daha dikleşir, sağ tarafı 
kayalık, sol tar-aifında birer ikişer katlı evler 
vardır, böylece Mühendis Şevket Sokağına 
bağlanır (Ekim 1961). 

Hakkı GÖKTÜRK 

BÜYÜKDERE ÇAYIRI - Boğaziçinin 
çok namlı bir mesiresi, en büyük çayırların
dan biriydi, ilçinden «Büyükdere», yahud 
«Bakla Deresiıı a~ardı; bu çayırın ulu çınar
larının şöhreti Avrupaya yayılmışdı ki bu çı
narların •arasında_ b.ir ağaç, miladın onbirinci 
asrı sonunda 1. Haçlı Seferi serdarı Godfroy 

BÖYÜKDER:8 ÇA YIİÜ 

de Bouillon'un adına nisbetle anılırdı (B.: 
Büyükdere Çınarı). Halen bu çayirın yer:n
de İstanbul Vilayetinin Büyükdere Bağçe 
Kültürleri İstasyonu kurulmuş bulunmakta
dır, ulu çınarların hemen hepsi kesilmişdir; 
dere, halk ağzında «Büyükdere Fidanlığı» 

denilen bu zirai istasyonun •arazisi içinden 
akmaktadır. 

Ony-edinci asrın ünlü Türk yazarı Evli
ya Çelebi Büyükdereyi tasvir ederken: «her 
biri ,gök yüzüne erişmiş ulu ağaçlar vardır, 
zeminine güneş tesir etmez bir cilvegahdır,ı 
diyor ki, ismini kaydetım.emckle beraber Bü
yükdere Çayırını kasd:e.ttiği muhakkakdır. 

Evliyanın çağdaşı, adı da adına benze
yen ermeni yazarı Eremya Çelebi Kömürci
yan da Büyükdereden bahsederken: « Büyük
derenin nihayetinde güzel bir yer olan 
Kırkağaç gelir» diyorki bu Kırkağaç mevzii
nin Büyükdere Çayırı olduğunu zan ediyo
ruz. E. · Ç. Kömür-ciyanın eserini türkçeye ter
ceme ederek neşreden Hrand D. Andreasyan 
bu madde üzerine ilave ettiği bir notda şun
ları yazıyor: uBüyükderenin nihayetinde bu
lunan ve ağaçlarının topluluğundan dol•ayı 

Kırkağaç tesmiye edilen bu güzel gölgeli 
mevki, bu havalide ava çıkan padişahların 
ve daha sonra yerli ve Avrupalı zenıginlerin 
rağbet ettiği bir mahaldi. İnciciyan da bu ca~ 
zibe!i köşeyi tasv:ir ederek Birinci Abdülha
midin ilk senelerinde sahilden buraya ka
dar uzanan bir araba yolu yapıldığını, ağaç
ların yakınında eski padişah kasrı temelleri
nin ve kasra gidıen yolun kaldırım bakiyesi
nin görüldüğünü yaza,r; aynı müellif bu kal
dırımın, Kefeliköy Çeşmesi ile ·beraber Birin
ci Abdülhamidin kapdanı Hasan Paşa tara
fından tamir edilmiş olduğunu da kaydeder» 

. diyor. 

Büyükdere Çayırının sahne olduğu en 
mühim vakalardan biri, ttçüncü Sultan Seli
min tahtdan indirilmesine varan yeniçeri ih
tilalinin başlangıcında bu ihtilale önayak 
olan yukarı boğaz kalelerinin ırtuhafızlara 

. laz yamakların bu çayırda yaydıkları mey•· 
dan yemini nümayişidir (B.: Büyükdere Ça
yırı Yemini). 

İkinci Mahmud yeniçeri ocağını kaldırıp 
Asa.kiri Mallsu.rei Muhammediyeyi kurduğun-

- da bir ,yıl sarayını terlt~tmi§, ve yeni kıtala-
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rmın başında evvela Rami Kışlasında yatup 
kall<imış, sonra da bu Büyükdere Çayırında 

kurulan çadırlı ordugahın başında bulunmak 
için oraya çok yakın olan Kalender Kasrın-
da oturmuşdu. · 

İkinci Sultan Mahmud Tarabyayı ve Bü
yükdereyi pek severdi, yazları da ekseriya 
az bir maiyet halkı il:e, Boğazın her yerine 
tercih ederek Tarabyada Kalender Kasrında 
geçirirdi; Lutfi Tarihinde hicri 1245 vekaayii 
arasında bu münasebetle şfrin bir kayıd 

vardır; 

«Padişah Tarabyada oturduğu iç.in bu yı
lın kurban bayramı tebriki merasimi (1830 
yılı haziranı içinde) Büyükdere Çayırında 

yapıldı. Şöyleki çayırda padişah içfn b.ir ça
dır kuruldu, sağ tarafinda da ulema ve dev
let ricali için ayrı ayrı çadırlar kuruldu. 
(Protokol icabı) tebrikde bulunacak olan 
seher vaktinde çayıra geldiler. Hünkar çadı
rının önüne ahşab bir mihr,ab ve b.ir minber 
konımuşdu, bayram namazıda açıkda çayırda 
kılındı. O çayır namazında ve tebrikinde 
İran elç,isi de hazır bulunmuşdu». 

Abdülmecid devrinde -istanbula gelmiş 
İngiliz edfüesi Miss Pardo, Büyükdere çayı
rını şöyle anlatıyor: 

ırBüyükdere vadisi Boğazın Avrupa ya
kasındaki vadil:erin en büyfrğüdür. Beş aı.tı 

mil imtidadmda olup, .manzarasının güzelli
ği ve tarihi vak'ası ile mühimdir; Godfroy 
de Bouillon 1097 Ehli .Salibfode İzniki muha
s,araya giderken bir mil genişliğindeki bu va
dinin çiçekli yeş.illiğinde ordugahını kurdu; 
şimdi ayni yerde Türk askerlerinin çadırları
nı görmek bu htttırayı canlandınyor. 

« Büyükdei-e çayırı padişahın ·da sevdiği 
yerlerden biri; yaz ayları .açık havalı günler• 
de buraya· pehlivan güreşi, cirid :oyunu, 
genelerin sair kuvvet ve güzel gösterisi 
oyunlarını seyrine geliyor. 

« Vadinin merkezine doğru dünyanın en 
. büyük çınarı· sayılan muazzam bir çınar ağa-, 
cı var. Köküne yakın gövdesi 47 yarda mu
hitindedir (B.: Büyükdere Çınarı), 400 · ka
demden fazla dairevi bir sahayı gö1gelendi
riyor. Bu azametli gövdeden on dört kalın 
dal çıkar ki bir kısmının gövde ile yapdık
ları çatallar zamanla toprak altında kalmış, 
diğerl:eri ise zemindıin 7-8 kadem yüksekde 

bulunuyor. Dallardan bir tanesi çok yüksek
lerde kırılmış, diğerinin içi, ateşle olsa ge
rek, tamamiyle oyulmuş, ki kovuğa fırtınalı 
havalarda keçiler saklanırmı.ş. 

· «Bir Fransız tabiiyecisi bu çınarın iki 
b'.n seneden daha fazla bir ömre malik ol
duğunu tahmin etmekted,ir. Bununla bera
ber halen taze yapraklarla süslü ve -en şid

detli fırtınalara karşı koyan ebedi gençlik 
kuvvetine malik dallar her tarafından fış

kırır: Nesiller geçer sabi bir çocuk olur, ço
cuk delikanlı olur, delikanlı ihtiyarlığa gö
çer mevtaların üzerine toprak örtülür, yeni 
bir nesil ölenin yolunu takib ed,er, sonra 
başka, ve daha başka nesiller gelir, gider, 
fakat ayni· ağaç zavallı fani beşeriyetle alay 
ediyormuş gibi sap sağlam, dimdik, ve terü 
taze hala yaşar ıı. , , 

İkinci Abdülhamid zamanında bir Kol
ağası Tayfur Ağa el yaz.ısı olarak bırakdığı 
hatıra defterlerinde Büyükdere Çayırında 

bir kır kahvesinden bahsediyor; namlı mesi
renin şehre uzaklığı dolayısı ile,· burada bir 
kaç gün safa sürmek için gelenlere, kahveci
nin hasırlar üzerine gayet temiz yer yatak
ları sererek bir çeşid açık hava otelciliği yap
dığmı anlatıyor: 

r<Sene 1313 (1895). Hele fırsat el verdi, 
enisi ruhum b.ir tenhaca mahalli dilkuşade 

muhabbete riza göstermekle Büyükdere Ça
yırından münasib ma~al yokdur deyüb o ya
ri cefa.· pişe ile geçen mahi temmuzun birinci 
çarşamba günü iskelede buluşul:! vapur ile· 
Büyükdereye gidüb iskelesinden merkeb te
dariki ile çayira .gidip eyyamı adiyeden ol-: 
makla cümle etraf tek ü tenha idi; kırkahve
sinde hasır döşetip ve yarim ile soyunub dö
künüb ve kahveci dahi ehli keyfden olmakla 
bade tedarik idüb yarim ile badenuş olup ta
mam keyf üzere muhabbet eyledik. Efendim 
o kahveci Silistire muhacırı Mestan olup zen
cileyin aşıkların halinden anlar ehli dil adem
dir. Zahiooe kır kahvesidir ama eğer aşıkı sa
dık ve yanında olan yari rağbet gösterdikde 
gece dahi hasırlar üzere pak döşekler serer 
ki Beyoğlunda olan benam hotellerde .dahi 
öyle döşek ,bulamazsın vesselam». 

Büyükdere Çayırinın yaz süslerinden bi
ri de ,göçebe çingeneler idi. Bilhassa ayak ta
kımı, bunların arasında d;ı hayta güruhu ça-
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yırdaki kır -kahvelerinde gece sabahlara ka
.dar süren işret sofraları kurarlar bir zurna 
ve bir külüstür kemanın ahengi ile yaş yaş, 
boy boy ve hepsi yalın ayaklı, tülü kafalı 
şoparları oynatırlardı. Bazı mirasyedi beyler 
de cuma ve pazardan gayri gündüzleri gider, 
o kır kahvelerinde, donları, mintanları allı 

güllü, hepsi esmerin yosması, yırtık ve per
vasız çingene kızlarını oynatırlardı. 

Muzaffer ESEN 

BÜYÜKDERE ÇAYIRI YEMİNİ (Boğaz 
Kaleleri yamaklannın) - Tarihimizde ıı Ka
bakcı Mustafa Vak'asııı, yahud uVak'ai Seli
miyeıı diye de anılan ve Üçüncü Sultan Seli
min tahtdan indirilmesi ile sonuçlanan 1807 
yeniçeri ihtilali, ııYamak» diye anılan yuka
rı Boğaz kaleleri muhafızlarının ayaklanma
sı ile başlamışdı (B.: Boğaz Kaleleri Yamak
ları); Yukarı Bo·ğazdan İstanbula doğru yü
rü.rlerken, Boğaz Yamaklarının Büyükder~ 
Çayırı yemini, İstanbulun o tarihe kadar ge~ 
çirdiği ihtilallerde görülmemiş · teatral bir 
sahne olmuşdur. 

Kar~eniz Boğazı kaleler~n 

BÜYÜKDERE ÇAYIRf YEMİNi 

ve tabyaların muhafızlan sureti mahsusada 
Karadeniz yalısı uzaklarından seçilmişti; 

Trabzon ile Batum arasının, o devrin tabiri 
ile Lazistanın yalı uşakları idi. Anadolu ve 
Rumeli kavakları ve fenerleri havalisinde 
yerleşmişler, ev bark, evlad iyal sahibi ol
muşlardı. Bu Boğaz muhafızları, yeniçeri 
ocağına yamak bir asker ocağı kabul edilmiş
ti, bundan -ötürü kendilerine sadece « Boğaz 

Yamaklarııı da denilirdi. Son derecede mu
taassıp, kavgacı, inatçı, zıpır, vurucu; kırıcı; 
kolaylıkla kan dökücü adamlardı. 

Karadeniz Boğazı Kaleleri ııNazır» unva
nı altında 1bir kumandanlığa bağlıydı, 1807 
de Boğaz Kaleleri nazırı İngiliz Mahmud 
Efendi de . Nizamı Cedidin en hararetli taraf
tarlarından biriydi. O sıralarda Karadeniz 

yalısından 2000 nefer hepsi tığ gibi seçme ve 
zıpırlıkda kan kırmızı, yaşlan 18-21 arası de
likanlı getirHmişti. Boğazın her iki yakasına 
da birer çadırlı Nizamı Cedid ordugahı ku

rulmuştu. Maksat bu ,genç laz uşaklarını ni
zamı cedid askeri ile ülfet ettirerek evvela 

Bogaz . blelerlndekl 1h yamaklann Büyükdere Çayın yemini. 
·;: (Resim: Sabiha Bozcah) 
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onla·ra nizamı cedid esvabı giydirmek, çekir
dekten talimli kale .muhafızları yapmaktı. Bu 
delikanlılar da nizamı cedid çadırları yanına 
kurulan çadırlarda yerleştirildi. 

Bu genç laz uşaklarını getirme fikri Kö
se Musa Paşadan doğmuştu. Aslında ise bir 
nizamı cedid düşmanı olan Musa Paşa bu 
2000 zıpır, gözü kanlı, eli kanlı genci hazır
ladığı fitnede silah olarak kullanmak kastlı 

ile getirtmişti; öyle ki, mahrem adamları ile 
kesin talimatını da vermişti: «Sizler yeniçe
riye yamaksınız, yani yeniçer.isiniz .. Size Ni
zami Cedid esva1bı giydirilecektir, nizamı ce
did talimi göreceksiniz, bunlar frenk tak
lidi şeylerdir, sizin dinden çıkmış askerle ih
tilatınız yakışık almaz!.ıı diyerek nifak tohu
munu gereği gibi ekmişti. 

Hicri 17 Rebiülevvel i222 ve miladi 25 
Mayıs 1807 pazartesi günü Boğaz Yamakla
rına aylıkları verilecekti ve bu vesile ile ev
vela 2000 nefer genç laz uşağına nizamı ce
did esvabi giydirilecekti. Bu emri veren de 
kaymakam Musa Paşa idi. Esvaplarda sandık 
sandık Boğaz Nazırı Mahmud Efendiye gön
derilmişti. Nazırlık makamı, konağı Rumeli 
Kavağında idi. 

Vak'a genç !azların büyük bir kısmının 
yerleştirildiği. Macar Taıbyasında patlak ver
di. Bu tabyanın kumandanı Halil Haseki de 
bir nizamı cedidci olarak tanınmıştL Sabahın 
erken saatlerinde Macar Tabyasındalti çadır
larda bir kaynaşma, oldu, Halil Haseki: ....:.. . 
Nedir uşaklar ... derdiniz·nedir?!.. diye deli
kanlıların · arasına ~irdi. 

Genç yamaklardan biri: 
- N.azır · Mahmud Efendiye · bizini için 

. . . . i . 

Nizamı Cedi.4 esvabı gelmiş, sen de bize o 
. gavur esvabını giydir:ı;neyi üzerine almışsın.!. 
dedi. 

Halil Haseki: 
- Bunun aslı yoktur. Edebinizle. dağı

lın!. diyecek oldu ise de, yine Musa Paşa eli 
ile Macar Tabyasına sokulmuş bir kat nizanu 
cedid neferi iin!forması ortaya çıkarıldı: «Ya 
bu nedir? .. » diye sorulunca Halil Haseki ·ce- _ 
vap veremedi ve o anda üzerine salg.ıran 

gençlerin pençesinde param parça edildi. · 
Macar Tabyasındaki vak'ayı duyan Mah

mut Ef~ndi hemen üç çifte kayığına'. atlayup 
Jstanbula kaçmak istedi, bu sefer Rumeli Ka- · 

İSTANBtJL 

vağındaki yamaklar kayıklarla peşine düştü
ler, Büyükdere önlerine geldiğinde yakalana
cağını anlayınca kayığını 1bu iskeleye yanaş
tırıp Büyükdere Bostancı Ocağına sığınmak 
istedi, muvaffak olamadı, gözlerini· kan bü
rümüş yamakların eline geçti, - onu da bir 
uşağı ile beraber orada parçaladılar. 

O devrin vasıtalarına göre Padişah Ma
car Tabyası ve Büyükdere vakalarından pa
zartesi günü akşamı haberdar olabildi. Babı-. 
alide hemen bir meclis toplandı. Bu meşve
ret meclisinde kaatillerin takibi ve tecziyesi 
iler.i sürüldü, fakat meclise reislik yapan Mu
sa Paşa: ccBir kazadır olmuş .. llaber .. aldığıma 
göre yamaklar yaptl!klarından peşimandır .. 
Nıi$ihat yollu s-özlerle, önleyelim,. Ceza falan 
diye arkasına düşüp işi büyütmeyelim!..» de
di. Eski yazarlar buna ccafiyon hapı yuttur
ma» derler. 

25 May'ıs 1807 Pazartesi günü üç cana 
kıymış olal'l asi yamaklara salı günü sabahı 
ocak ihtiyarlarından nasihatcı yollandı. 

Yeniçeri ağası ordu ile seferde olduğu 
için kanun üzere İstanbulda · yeniçerilerin 
en büyük amiri Sekbanbaşı ağa idi. Karade
niz Boğazı muhafızı İnce Mehmed Paşa ile 
Nizamı Cedidcilerin başlarından sadaret ket
hüdası İbrahim Nesim Efendi Çardak İskele
si kolluğuna giderek sekban,başı ağayı çağırt-· 
tılar, meseleyi bir kere de ondan sordular; 
sekbanbaşı: «İşittiğime göre yam.aldarın di
mağında fesad vardır, İstanbula gelerek bü-

. yük bir fitne. çıkarmak niyetinde imişler!. 

Tedbir ne ise siz devletliler karar verir! ıı 
dedi;. Dosdoğru . sözdü .. ,İbrahim· Efendi: 

- .ö. makule· hezelenin .~emiyeti karga 
derneğidir, mühimsenecek mesele değildir!. 
dedi. Müverrih Cevdet Paşa, İbrahim Kethü
danın bu ka)'.ıtsızlığına. «ikbal sarhoşluğu» 
diyor. K~ Musa Paşanın aradığı da bu idi. 
Fakat hakikatte de 'Boğazın iki yakasında 
bulunan Nizamı Cedid askerine emir verilse 
idi yal~n ayaklı yarım papuçl.u yamaklar ce
miyeti karga derneği gibi dağıtılabilirdi. 

O · salı sabahı Boğaza giden nasiha-tçılara 
gelince, Köse Paşanın .tenbihi il~ •yamaklara 
nasihat verecek yerde onları davalarında 

ayak diremeğe teşvik ettiler: . 
. - Korkman yoldaşlarL dediler.. Bu din

. _sizlerin sonu gelmiştir, hemen iş sizin, him-
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metinizle olur, ittifak ile İstanbul üzerine yü
rüyün! .. 

Laz uşakları Büyükdere Çayırında top
landılar, ve i,çlerinden Kabakçı Mustafa Ça
vuşu kendilerine başbuğ· seçtiler. Kabakçı 
Mustafa da nasihatcı olarak gelen ocaklıdan 
Arnavud Aliyi, Bayburdlu · Süleymanı ve Me
miş Çavuşu kendisine muavin seçerek cemi
yete tam bir yeniçeri kıyamı süsü verdi. Ve 
o Salı günü Büyükdere Çayırında bir mey
dan yemini verildi. Ortaya b.ir kılıç kondu, 
asi yamaklar birer •birer bu kılıcın üstünden 
atladılar. Sonra hepsi koyunlarındaki en'am
ları çıkarıp el bastılar: 

- Gerek ehli islam gerek hıristiyan her 
k'.m olursa olsun h:ç kimsenin malına, canı
na, ırz.ına dokunmayacağız! .. İçimizden do
kun.an olursa öldüreceğız!. Fetva almadıkça 
kendiliımizden bir şey istemiyeceğiz! Buradan 
Ey Meydaruna gidip kazanları çıkarıp iste
diklerimiz yerine gelmedikçe ölüm var, da
ğılmal;;: yok! .. dediler. 

O Mayıs ,gecesini çayırda, açıkta geçirdi
ler. Çarşamba sabahı da erkenden İstanbula 
doğru sahil boyunca yürüm.eğe başladılar. 

Büyükdereden yola çıktıkları zalllan 400 ne, 
fer yamak idi. Tarabyaya geldiklerinde cemi
yetlerine katılan kayıkçı, dalyancı, korucu, 
bağçıvan, ırgat boyundan bir takım pırpırı 

şehbazlarla cemiyetleri 900 nefere yükseldi. 
Fakat her adımı korku ile atıyorlardı. Her 
an Nizamı Cedid askeri tarafından yolları

nın kesilmesini be;~liyorlardı. Öyle ki, iki 
adım ileri atarlarsa bir adım geri çekiliyor
lar, bir süngü parıltısı görseler dağılıvere
ceklerdi. Kabakçı ile üç yardımcısı her an 
bir paniği güçlükle ön.ıüyorlardı. Baltalimanı 
ile Bebek büyük korlm içinde aşıldı, zira Ni
zamı Cedid'in Levend kışlası bu sahil boyu
nun üstünde idi. 

'Yla Nizamı Cedid · askeri ne yapıyordu 
dersiniz?. Gaflet içinde mi idi? .. Hayır! .. Yu
karı Boğazdan İstanbula kadar yam.akların 
ilerlediği sahil yolunu hakiım noktalarda ku ... 
rulmuş karakolları ile bu yürüyüşü adım 

adım takip ediyordu. Levend 'kışlasında man
galar hazırlanmış. sünıgüler takılmış, yüksek 
kumanda mevkiinden ııDağıt!.» emrini bek
liyordu, Kabakçi Mustafa ile_ serıgerdelerinin 
peşindeki yalın ayaklıları bir kaç dakika için-

'.BÖYÖKDERE ÇINAiH 

de çil sürüsü gibi dağıtacaktı. Fa.kat sadıra
zam vekili Köse Musa Paşa: ııY.erlerinden 

asla kıpırdamasınlar! ıı emrini vermişti. 
BÜYÜKDERE ÇEŞME SOKAĞI - Bo

ğaz içinde Büyükdere sokaklarından, Bü
yükdere Camii Sakağı ile Canfes Sokağı ara
sında uzanır, Ekserci Sokağı ile bir kavuşa
·ğı vardır. Bir araba geçebilecek genişlikde, 
kısmen kabataş döşeli, kısmen toprak bir ara
lık sokakdır. Sokağa adını veren çeşme, Can
fes Sokağı kavuşağı köşesinde ve beton bir bi
nanın altında.olup, yüzü· de Ca-nfes Sokağın• 
dadır; teknesi çukurda kalmış, ayna taşı ka
bartma tezyinatlı, Rize eşrafından Hacı Mus
tafa Efendinin hayır eseridir (Ekim 1961). 

Hakkı GÖKTORK 

BÜYÜKDERE ÇINARI - Boğaziçinde 
Kireçburnu ile· Büyükdere arasında Büyük
dere Çayırında bulunup dünya ağaç literatü
rüne ııBüyükdere Çınanı, adı i_le geçmiş olan 
bu ağaç, bu şark çınarı yalnız İstanbulun ve 
yalnız Türkiynin değil, yeryüzünün en büyük 
ve en uzun ömrü idrak. etmiş bir çınarı idi. 
Bir rivayete göre 4000 yaşını -aşmış olan bu 
meşhur ağaç Birinci Dünya. harbinden sonra 
heder edilmişdir; çina·rın. bulunduğu saha 
şimdi ııBağçe Kültürleri ·tstasyonuıı nun bu
lunduğu yerdir. 

Büyü_kdere çınarının bir resmi, Prof. Hik~ 
met Birand'ın ((Keltepe Ormanlarında Bir 
-Gün» adlı kitabında vardır. Bu resmin aslı 
geçen yüz yıllarda, Avrupalı bir ressam tara
fından yapılmıştır. Yine bu çın:arın bir resmi, 
Ord. Prof. Esat Muhlis Oksal'ın ııSılvikültürıı 
adlı eserinin ikinci cildinin 117. sahifesinde
dir. 

1914 de çıkan ııFenni Hayatı Nebatıı adlı 
kitabında Ali Riza Bey bu ağaç hakkında aşa
ğı yukarı şöyle der: 

ııBoğaziçinde, Büyükdere Çayırındaki, 

önce. içinde büyük bir :kahve bulunan çinar 
şiımdi harp dolayısiyle, Osmanlı. askerlerine 
barınak olmuştur. Avrupalılar bu ağaca, ııPla-

. tane de Godefroy de Bouillon,, - adını verir
ler. Çünki 1096 yılında Haçlı ·ordusu kuman
danı G .. de ·Bouillon bu çınar-ın altında ka
rargah kurmuştu. 

ııBu yaşlı ağaç görünüşce -üçe ayrılmış 

dokuz gövdenin tabii şekilde kaynaşması ile 
meydana ·gelmiştir. İki gövdenin birleşmesi 
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ile hasıl olan birinci gurubun çevresi 1865 de 
yapılan incelemede 10,80 metre, yalnız bir 
gövde olan ikinci ,gurubun çevresi 5,40 met
re, ve öteki altı gövdenin birleşmesinden ha
sıl olan üçüncü gurubun ıgövdesi ise 23 met
redir. Bu çınarın boyu 60 metre, hepsinin 
kapladığı alan da 112 metre karedir. 

« 1914 de is.e, ağaçta bir kaç dalcı.ktan 

başka bir şey görülmemektedir. Çevresine 
yapılan barakalar bu ulu ağacın gözden kay
bolmasına sebeb olmaktadır.» 

İkinci Sultan Mahmud, Boğaziçinde, Bü
yükdere Çayırındaki ulu bir çınarın altında 
yeniçerile.rin ilgasından önce ara sıra ıı Tok
mak oyunu» oynatırmış. Yine burada güzel 
sesli kimselere ezan okuturmuş. O ağacın ma
hiv sebebi şöyledir: Çınar gövdesinin 32 met
re bir çevresi olduğu ve içinde kahvehane ya
pılarak ateş yakılması yüzünden yandığı Zi. 
raat Mektebinin es_ki muallimlerinden Hüda
verdi Efendi tarafından söylenınişdir. Dünya. 
ca tanınmış bir ağacın bu şekilde heder ol
ması bağışlanması iıınkansız ihmallerimizden
dir. 

William H. Ablett tarafından 1880 de 
Londrada basılan «Enıglich Treres ,and Plan
t:iıg>1 adlı 'kitabda Büyükdere çınarından şöy

le bahsolunur: 

ıı Boğaziçi sırtlarında bazı ulu çınarlar 
görülmüştür. Hususiyle Büyükdere Çayırın
da bir danesi gezginlerce 7 - 8 ağaç -görünü
şünde bir gövdeye ırialik: olarak vasıflandırı
lır. Topra,k seviyesindeki çevı(esi 141 ayak 
(43 metre), dallarının çevresi 130 ayak idi. 
Eğer o bir tek ağaç farz edilmiş olsa Asya ve 
Avrupahın en büyük çınarı olacaktı .. De Can
dolle onu iki bin yaşında tahmin ediyor.» 

1912 d~ ııNebatatı Saydalaniyeıı adlı bir 
kitap çıkaran Prof. Esat Şeraf~ddin Bey de 
bu eserin 611. sahifesinde · «İstanbulda Bü
yükderedeki _çınarın toprağa yakın hizasın

daki çevresi 45 metre kadardır. Kökleri ve 
gövdenin içi o kadar geniştir ki için~e bir çok 
kimselerin oturduğu rivayet olunur» deu
mektedir. 

Büyükdere çınarf hakkında Alman yazar
lar da ilgi .göstermişlerdir: Aşağı, yukarı yüz 
yıl kadar önce yani 1869 da Leipzig'de Dr. 
Karı ,Muller tarafından yazılan ııD\is Buch 
der Pflanzenwelt» adlı kitabın 235. sahife-

sinde Büyükdere çınarının bir resmi vardır. 
Kitabın 232. sahifesinde de ağa-ç hak.kında: 

şöyle deniyor: 
«Büyükdere çınarının 90 fus (bir fus 

0,305 metre) yükseklJğ-inde ve 150 fus çev
resinde, ortası 80 fus genişliğinde oyuk ve 
ağacın işgal ettiği yer 5.00 fus karedir. Yaşı 
ise 4000 yıl tahmin edilmektedir.» 

Kıymetli ilim adamlarımızdan rahmetli 
M. Cevdet te 1928 de çıkardığı «As_keri Din 
Derslerin adlı kitabında, 35. sahifede Büyük
dere Çınarının bin yaşından fazla olduğunu 

söyler. 

Orman Fakültesine giden yol üzerinde 
bulunan bu ağa<!ı, eski hocalar, öğrencilerine 
vakit geldikçe kıyımetli bir hatıra olara_k an-
1 a tırlardı. O hatıraları dinleyerek yetişenler
den biri de benim. Bugün bu değerli çınarın 
ufak bir paçasının olsun Orman Fakültesinde 
veya bir müzemizde bulunmayışına içim yan
maktadır. 

Kerim YONT 

BÜYÜKDERE DALYANI -Eskiden Bo
ğaziçinde Büyül;:deı1ede Kalafatyeri önünde 
kurulurdu; hududu, ,geçen a_srın namlı sar
.raflarından :Kamantonun 'yalısı önünden 
Mercan Sokağı hizasına kadardı; hududu için
de iki voli yeri vardı; bu dalyan yüz yıldan
beri kurulmamaktadır. 

Bibi. : K.· Deveciyan, Balık ve Balıkçılık. 

BÜYÜKDERE DALYANI - Halen Bli
yükde-re sınırı içinde Kocataş Menba Suyu 
satış .merkezinin pek' yakınında bir dalyan 
kurulmakta olup Yeniköylü Sokrat adında 
bir z.ate aiddir. Fazla bilgi edinilemedi. 

· E. General H. R. A YYILDIZ 

BÜYÜKDERE DEĞİRMENİ SOKAĞI --
. Boğaziç.:nde Büyükderenin yollarından; Mal
tız Sokağı ile köyün gerisindeki tepeler ara
sında uzanır; Çayırbaşı Caddesinden gelinin
ce Maltız Sokağının s_oluna düşer, sağ kolda 
Nazarlık Sokağı ile bir kavuşağı olup sol kol
da da bir aralı.k sokak vardır. 

Geniş bir toprak yol olarak başlar, üze
rinde birer katlı evceğizler görülür, aralık so
kağını geçdikden sol?-ra sağa bir kavis çizerek 
dikleşir; daha ileride sol kolda bir yol ile ça 
tal ağız yaparak kavuşur; bu noktada ağ ke• 
narında, çukurda kalmış bir bostan ile evle
rin damları görünür; sol tarafda ise, yüksek-
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de ikişer katlı ahşab ve beton evler vardır. 

Sokak buradan sonra fundalıklar arasında 

kaybolur. (Ek.im 1961). 
Hakkı GÖKTÜRK 

BÜYÜKDERE DENİZ İNŞA.A'f VE KI
ZAK YERİ, ııKVÇÜK TERSA.NEıı -Büyük
derede Çayırbaşı Caddesinde 54 - 56 kapu nu
maraları taşıyan yerde, deniz kıyısında, şah
si teşebbüsün tahakkuk ettirdiği övünülecek 
bir müessesedir; Süleyman Saim Birkök ve 
-ortakları Anastas N oum ile Yana.ki N oum fir
masına aiddir. Çekek ve tamir yeri olup 50 
metre boyunda, 8 metre genişliğinde, -750 
tonluk .gemi çeker ve indirir; bu günkü du
rumunda aynı tonda yan yana üç gemi birden 
yapılabilir; 1962 yılı ağustos ayı sonlarında 
bu tezıgahlarda Denize.ilik Limited Şirketine 
aid 750 tonluk «Piri Reis» tankeri inşa ha~ 
linde idi. Sanatkar amele sayısı işe göre aza
lıp çoğalır ki 10 - 30 kişi arasındadır; 1962 de 
gemi inşa ustaları Receb Kalenderli ile Fey
yaz Toker, mühendisleri de Fikret Gönül, 
Yılmaz Karahan ve Necati Özel idi. 

Bibl. : Ferruh Sayver, _ Not. 

BÜYÜKDERE DENİZ KIZAKLARI VE 
TAMİABANESİ - Büyükderede Çayırbaşı 
Caddesinde 42 kapu numarası taşıyan yerde, 
deniz kıyısında, şahsi teşebbüsün tap.akku1~ 
ettirdiği övünülecek bir müessesedir; 1958 de 
Çelik Trans Deniz İnşa.iye Limited Şirketi un
vanı ile kurulmuşdur; şirketin ortakları Jıah
mi Ersin ile Rıfkı Özbaşarel'dir; 1962 yılı 
ağustosu sonlarında bu kızaklarda Kem':ll 
Telli'ye flid 600 tonluk bir tanker inşa edil
mekte idi. Müessesenin )nzaklan -60 metro 
boyunda ve 8 - 9 metro genişliğinde 600 - 800 
ton arasında gemi inşa edecek kudrete sahib
dir; 20 metro boyunda 6 aded tekneyi de ka
lafat için aynı zamanda kızaklara çekebfür. 
Sanatkar amelesi işe göre 20 - 60 kişi arasın• 
da değişir. Kızak yerinde Haımi Kaynak'a aid 
bir de torna atölyes.i mevcuddur ki bu zatin 
kendi hesabına iş ,,görmektedir. (1962, eylül) 

Bibi. : Ferruh Savyer, Not. 

BÜYÜKDERE FIRIN SOKAĞI - Bo
ğaziçinde Büyükdere yollarından; Sefaret So
kağı ile Sevimli Sokak arasında uzanır, iki 
araba geçecek genişlikde kaba taş döşeli bir 
aralık sokakdır. Sefaret Sokağı başından yii
ründüğüne göre sağ başda, Birinci Cihan Har
bi mütare.kesinde yanan Surp Hripsime gre-

goriyen ermeni mektebinin duvar kalıntısı 
vardır, mektebin levhası hala durmaktadır; 
yanında kapusu Sevimli Sokağında olan bağ
çeli ve tek katlı bir beton ev, sol _kenarda da 
üçer katlı iki ahşab ev ile üç katlı bir ahşab 
konak ve dört katlı bağ-çeli bir beton bina 
vardır. ·(ekim 1961). 

Hakkı GÖKTÜRK 

BÜYÜKDERE GENÇLİK KULÜBÜ -
1949 yılında kuruLmuş bir spor ve beden eği
timi kulübüdür; sporun her kolu ile meşgul 
olup futbolda İstanbulun ikinci küme kulüb
lerinden biridir, azası 20-0 kadardır, 1962 de 
umumi kaptanlığını Hi_kmet Öziş yapmakta 
idi; kulübün forma rengi kırmızı, sarı, laci-
vertdir. ' 

Bibi. : Ferıuh Sayver, Not. 

BÜYÜKDERE HAMAıMI - -Evliya Çe
lebi, meşhur seyahatnamesinin İstanbula tah
sis etdiği birinci cildinde, halkının ekseriye
tinin balıkcı ve gemici olduğunu söylediği 

Büyükdereyi tasvir ederken bu :köyde bir ha
mam kaydetmiyor; fakat eserinin aynı cildin. 
de İstanbul hamamlarının isimlerini yazar, ve 
her hamamı, latife yollu bir sınıf esnafa tah
sis ederken: ccBüyükdere Hamamı balıkcıla
ra mahsusdutıı diyor; bunda nanlaşılıyor ki 
XVII. asır ortasında Büyükderede bir hamam 
mevcuddur. 

İstanbul Kadılığınca· tanzim edilmiş hic
ri 1147 (M. 1734 -1735) tarihli bir hamam 
müstahdemleri defterinde de Büyükdere Ha
mamı gösterilmiş, ve adının yanına ((Dellaki 
yokdur» kaydı konmuşdur; bundan da- Bü
yükdere Hamamının çok küçük bir hamam 
olduğu anla!?ılıyor. 

Zamanımızda Büyükderede ııBüyükdere 
Hamam Sokağııı adı ile bir sokak nievcud, 
fakat hamam yokdur. Köyün -doğma büyüme 
oralı yaşlıları da Büyükderede bir hamam bu
lunduğunu hatırlamadıklannı söylemişlerdir. 
Büyükdere hamamının en az yüz sene kadar 
evvel yıkdırılmış olması g.eİ'ekir. 

Akademik bir terbiye ve kültüre sahih 
Sarıyer emniyet amiri sayın Ferruh Sayver'in 
İstanbul Ansiklopedisi için yapdığı araşdır• 
mada Büyükdere Hamamınin 1305 (1889 -
1890) de, yanında bulunan bir bakkal dükka
nı ve bu dükkan üstündeki ahşab ev ile bera-

. ber yandığı, yangından sonra tamir edilme-
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yip bir müddet yanık kaldıkdan sonra yıkıl
dığı öğrenilımişdtr. 

BÜYÜKDER.E HAMAMI SOKAĞI -
Boğaziçinde Büyükdere yollarından; Çayır ba
şı Caddesi ile Gülmez Hasan Sokağı arasında 
uzanır; Büyükdere Bostan Sokağı, Büyükde
re Mektebi Soka-ğ-ı ile birer dört yol ağzı ya
parak kesişir, Büyükbayır Sokağı ile de bir 
kavuşağı vardır. Çayırbaşı Caddesi başından 
gelindiğine göre :ki -araba geçebilecek geniş

likde ve kabataş döşelidir; Büyük_dere Mekte· 
bi Sokağı kavuşağını geçince bir yokuş olur, 
Büyükbayır Sokağı kavuşa•ğını geçince de dik 
bir toprak yola çevrilir, Gülmez Hasan Soka
ğına kadar da böylece devam eder. 

Sokağın iki kenarına büyüklü küçüklü 
ahşab ve ka,gir evler ve apartımanlai- sıralan
mışdır; bir de manav dükkanı vardır; kapu 
numaraları 1- 9 ve 2 - 16 dır. (ekim 1961). 

Hakkı GÖKTIJRK 

BÜYÜKDERE- KOYU - Yukarı_ Boğaz
da, Kireçburnu ile Mesar Burnu arasında bü
yük bir koy olup gerisinde _çok latif bir vadi 
uzanıb gider; bütün rüzgarlara karşı mahfuz 
Karadeniz Boğazmda en güzel_ demir yeridir. 
Büyükdere bu kovun şimal sahiH üstündedir. 
koyun bit.:minde Kefeli Köyü (B.: Kefeli Kö
yü) bulunmaktadır. 

Koyuri şimal kısmında, Büyükdere kasa
basının kıble keşişleme cihetine doğru 4 go
m5na imtidadında 10 kolaç derinlik · vardır ki 
dihl düz bir sahadır; bu sahanın nihayetine 
doğru bir gomina dahilinde derinlik 5 kolaç
dır. Koyun cenub kısmında ise 13 - 20 kolaç · 
su vardır. Koyun cenub sahilinde, kasabanın 
biraz açığında, bir gomina açığa kadar 3 ko-

laç derinlikde bir bank vardır; bu çıkıntıdan 
sakınmak lazımdır. 

Dibi çaırnur ve ince kum olduğu için Bü
yükdere koyunun her tarafı demirlemeğe mü
saiddfr. Medhal kısmında 18 - 24 kolaç, b.iti
mine doğru da 4 - 7 kolaç su bulunduğu için 
koya pek çok .gemi, hatta bir küçük filo girip 
demir atabilir. En .güzel demir yeri de, kato
lik kilisesinin 2 3/4 •gomina cenubunda, Ke
feli Köyü Camiinin minaresi (bu cami Men
der.es imarında yıkdırılmışdır) 278 derece ci
heti hakikide ve 3 gomina mesafede kerteriz 
edildiği noktadır ki 7 kolaç derinliği vardır; 
Boğazdan giren gemilerin kontrol ·muamele· 
si de burada yapılır. 

Boğazın ana akıntısı ,Mesar Burnu önün
d~ vapur iskelesi hizasında· şiddetlenir ve Bü
yükdere -Koyuna g.irmeden, koyun önünden 
Kireç Burnuna doğru akar geçer. Ana akıntı 
koya girmemekle beraber koyda daima hafif 
ve mütehavvil bir anafor cereyanı vardır, Ki
reç Burnundan Yenimahalleye kadar his olu
nur, ana akıntı şiddetlendikce bu_ anafor da 
kuvvetlenir. 

Büyükdere Koyunda ufak tamirler için 
bir d.e kızak bulunmaktadır. 

Geçen asrın ortalarına kadar, yelken dev
rinde Osmanlı Donanması Karadeniz sefer
lerine ç:kdığında, Beşiktaş önünden kalkdık
dan sonra bu Büyükdere Koyunda demirler 
ve Boğazdan Kar,adenize çıkmak için müsaid 
havayı (rüzgarı) burada beklerdi. _ 

Büyükdere koyu Boğaziçinde mehtabı ile 
de meşhurdur; eski tantanalı mehtab alem· 
lerine sahne olmuşdur ki müverrih Cevdet 

Geçen asli· ortaslllda Osmanlı Donanması Büyüİı:dere Koyunda. 

ı _ Yenimahalle; 2 - Bogaz ağzı ; 3 - Ceneviz Kalesi; 4 - Yüşıi Tepesi; 5. - Beykoz; 6 - Orhanlye; 7 ·_ Ar
kadl; 8 - Azizi.ye; 9 - Mahmudiye; 10 - Osmaniye; 11 - ?; 12 - Fethi Bülend; 13 - İclillye; 14 - Avnlllah; 

15 - Muini Zafer. 

(Bir. İtalyan gravürden Behcet Cantok eli ile) 
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Paşa ccMaruzatır adlı eserinde: ccMehtab ge
celeri denizin yüzü seyirci kayıkları ile res
mi alınacak b.ir şekil ve mahiyetde idi; en gü
zel mehtabı olan da Bebek Koyu ile Büyük
dere Koyudurıı diyor. 

Em. Gnl. H. R. A YYILDIZ 

BÜYÜKDERE KOYU TAYYARE İSTAS· 
YONU - Birinci Cihan Harbinin son yılla
rında, Büyükdere Koyunun bitiminde, Kefeli 
Köyünde kurulmuş askeri deniz uçakları is
tasyonu idi; kesin bilgi edinmek imkanını 

sağlayamadık, müracaat etdiğtmiz yerlerden 
cevab alamadık; 1934· Belediye Şehir Rehbe
rinde 23 numaralı paftanın. Büyükdere par
çasında bu .istasyon .gösterildiğine göre o ta
rihe_ kadar muhafaza edildiğini tahmin ediyo
ruz; zamanımızda mevcud değildir; hangar 
ve iskele izlerine de rastlanamadı. (1962}. 

BÜYÜKDERE MEKTEBİ SOKAĞI -
Boğaz:çmin Büyükdere Köyü sokaklarından; 
1934 Belediye Şehir Rehberinin 23 numaralı 
paftasında Büyükdere Camii Sokağı ile !As
malı yol arasında uzanır ,gösterilmişdir; Can
fes Sokağı, Büyükdere Hamamı Sokağı, Han
çerli Çavuş Sokağı ve Hacet Sokağı ile b.irer 
dört yol ağzı yaparak kesişir. Yerinde ise · 
Azatlı Sokağı ile·Mektupçu Osman Bey Soka
ğının birleştiği meydanlıkdan başlar. Bu mey
danlıkdan girildiğine göre, bir arabanın ra· 
hat geçebileceği genişlikde, ka•ba taş döşeli 

bir yoldur, iki kenarı boyunca çoğu ikişer 
katlı ahşaıb ve beton evler görülür, kapu nu
maraları 5 - 41 ve 2 - 44 dür. (ekim 1961). 

Hakkı GÖKTtlRK 

BÜYÜKDERENİN PAZAR KAYIĞI:_ 
Geniş kara yolu aç11madan, ve kara yolların
da motorlu yük nak.il vasıtaları büyük şehrin 
günlük hayatında yer alı:madan, diğer Boğaz
içi köyleri gibi Büyükderenin de bir pazar 
kayığı vardı (B.: Pazar kayığı); köyün çarşı
sının İstanbul piyasasından aldığı bütün mal-. 
lar, İstanbul piyasasına gönderilen köy mah
sulleri, Büyükdereye yazhğa gelenlerin eşya
.Iarı bu pazar kayığı ile nakil olunurdu. Hadi
katüicevamiin kaydine göre Büyükdere pa
zar kayığı hicri 1175, (miladi 1761 - 1762) de 
vefat eden maliye kalemi katrblerinden Mus
tafa Efendinin vakfı idi; senede 80 kuruş kar
şılığı bir mültezime verilirdi; bu paranın 20 
kuruşu Yeniköydeki Molla Çelebi Camiinin 

imamı ile hademesine, 20 kuruşu Y eniköyde 
Osman Reis Camiinin hademesine verilir, ge
ri kalan da Mustafa Efendinin vakfına öde
nirdi. 

BÜYÜKDERE PİYASALARI - Zama
nımızda da Büyükdere Vapur İskelesinden 
Sarıyer Vapur İskelesine kadar deniz kena
rında uzanan cadde «Piyasa Caddesi» ıı adını 
taşır; bu cadde, Birinci Cihan Harbi arifesi
ne kadar, Büyükderenin, belki bütün Boğaz
içinin en namlı gece .ğezintileri yeri idi. Mo
torlu nakil vasıtalarının ·bulunmadığı o hu
zur ve sükun devrinde, akşam yemeğinden 
sonra, ekseriveti ,gayri ıınüslim kadınlı erkek-

- ,Y. 

li bir kalabalık bu cadde üstüne dökülür,. bir 
yandan derya temaşası ile, bir yandan tatlı 

sohbetle, boydan boya saatlerce dolaşılır idi, 
yorulanlar cadde üstündeki kahvehanelere, 
gazinolara girer otururlardı. Bu piyasalar_ ge
ce yarısına kadar devam ederdi; hatta yavuk
lular, nişanlılar daha geç vakitlere kadar da 
kalırlardı, kalabalığa- katılan ayak takımından 
bile edebe ykırı haller görülmez ve yüz kı
zartıcı laflar işitilmezdi. Piyasa yolu üzerin
deki gazinolar pahalılığı ile dile düşmüşler
di; « insan para yemeğe Büyükdereye gider! ıı 
denilirdi. 

Halen motorlu nakil vasıtaları bu cadde 
üstünde huzur ve emniyeti selbetmişdir; ya
yalara ancak dar b.ir saha kalmışdır; gece do
laşmaları yine devam etmektedir, fakat, ccasi 
gençlik ıı neslinin birbir.leri ile · sert şakalaş

malarına, -etrafa dikenli çıkışlarına taham
mül gerekir; -argo lugatcılarının pek zengin 
kelimeler, deyimleri rahatça toplayabileceği 
yer olmuşdur. 

Hüsnü KINAYLI 

BÜYÜKDERE SOĞUKHAVA - BUZHA
NE DEPOSU - Büyükderede Çayırbaşı Ma
hallesindedir; Tut-Sat Balıkcılık Türk ltno
n:m Şirketine aiddir; istihsal edilen gıda mad
clelerini yazın saklar, kışın yurd içi piyasala

_ra ,gönderir; kapasitesi 3500 tondur. Yazın ve 
kışın balıkçının ihtiyacını karşılayacak buz 
imal eder; balığın az çıkdığı aylarda halk ih
tiyacını da karşılar, günde 25 ton buz yapar. 

E. General H. R. A YYILDIZ 

BÜYÜKDERE SUYU - Büyükdere Va
pur İskelesinin hemen karşısında cadde üze
rinde büyükçe meıımer bir çeşmesi bulunur. 

Bundan yarını asır evvel basılan Meh-
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med Raif Beyin «Mir'atı İstanbul» unda bu 
menba suyunda vaktile, bir kitabesinin bu
lunduğunu öğreniyoruz: 

Etti bu çeşmeyi bini Ali bey 
Kodu dünyada nimına böyle eser 
Mai cari ili:' oldu aynı beşer 
Sevabı ruhu piki Hüseyne gider 
İçüp atşina dedi bibedel tarih 
«Ayni libı numune Kevser» 

(Tarih mısraı hicri 1020, miladi 1611 yı

.Jını vermektedir). Suyun menbaları, çeşme
nin arka tara-fmdaki bayırda, beş dakikalık 
bir mesafede, fundalıklarla örtülü bir toprak 
çöküntüsü içindedir. Bilhassa civar halkı ta
rafından istihlak olunan suyun evsafı güzel 
olup, sertlik derecesi hafif, 2 fransız derece
sidir. 

Saadi Nazım NlRVEN 
BÜYÜKDERE TEKEL KİBRİT FABRİ

KASI - Memleketimizin ilk kibrit fabrika
sıdır; Büyükderenin ger.isinde, Bağçeköye 

giden asfalt cadde üzerinde, Büyükdereden 
gelindiğine göre caddenin sağ tarafında, eski 
Nektar Bira Fabrikasının arazisi üzerinde ku
rulmuşdur; halen Tekel Umum Müdürlüğüne 
bağlı bir fabrika müdürlüğü idaresinde bü
yük müessesedir. 

Fabrika müdürlüğünden -aldığımız malu
mata gör.e tarihçesini şöylece· tesbit ettik: 

Kibrit, icadı tarihinden itibaren Türkiye 
iç:n bir idhal maddesi olmuşdu; kapitülasyon 
muahedeleri inhisar idareleri kurmaya mani 
olduğu için, Avrupa malı kibritlerin rekabeti 
karşısında yerli kibrit imali mümkin olmu.:. 
yordu. Mesela İstanbul halkı arasında ıımı
zıraklııı diye anılan bir ingiliz kibriti gaayet
le meşhur ve makbul idi. 

Birinci Cihan Harbinde Osmanlı Hüku
meti umumi seferberlik ilan etmiş,. henüz 
harbe iştirak etmemiş · bulunduğu sıralarda 
kapitülasyonları ilgaa ettiğini ilan etmişdi. 
Bu esna.da kibrit ile sigara kağıdlarına ban
drol koymak suretiy,le de inhisar yoiuna gir
miş bulunuyordu. 

Bu hal Lozan Muahedesine kadar devam 
etmiş, bundan sonra Türkiye Cumhuriyeti 
Hükumeti kibriti devlet inhisarı altına ala
rak, bunun tatbikini, Belçikalı bit şirkete tev
di etmişdL Bu şirket bir tarafdan mtihtac ol
duğu kibritleri Avrupadan·ıgetirtmekle bera~ 
ber, hükumetle yapdığı anlaşma gereğince, 

yerli kfürit imalini, bir kibrit fabrikası tesi-

sini taahhüd etrniş bulunuyordu. Türkiyenin 
ilk kibrit fabrikasının, civarında Z.ingal Or
manları bulunan Sinopd:a kurmaya başlamış 
ve aynı zamanda bu ormanla bu ormanları 
işletecek diğer •bir şirket kurmuşdu. 

Sinop kibr.it fabrikası inşa edildiği sıra

da-, zemin kum tabakalarından müteşekkil ol
duğu için, binaların sikletine ve makinaların 
ihtizazına dayanamamış, fabrika sahasında 
bir heyelan başlamış ve fabrika- duvarları her 
tarafından çok tehlikeli bir şekilde çatlamış
dı. Bu hal karşısında her ne kadar temeller 
takviye edilmek istenilmiş ise de muvaffak 
oluria-mamış, henüz tamamlanmamış olan in
şaat durdurulmuş; başkaca bir takım husu~ 
satı da bu şirketin yapamıyacağı ve taahhüd
lerini ifa edemiyeceği .görülerek: .mukavele
nin feshi ile kibrit inhisarının devletçe düzen
lenmesi yoluna gidilmişdir. 

Bu sıra-da uAmerican - Turkish Invest
ment Corporation » şirketi kibrit inhisarını 

işletmeye ta.lib · olmuş, devletçe de memleket 
dahilinde . mahalli ibtidai maddelerden fay
dalanmak, tedricen yerli elemanlar yetişdi
rilmek gibi esasları havi şartlar dahilinde ve 
8· milyon altın dolar avans verilmesi şartı ile 
bu imtiyazın bu amerikan şirketine devri mu
vafık görülmüştür. 

.Bu suretle teşekkül eden Vi! u Türkiye 
Kibrit ve Çakmak İnhisarı Sahibi İmtiyazı» 
namını alan yeni şirket faaliyete •başlamış, ilk 
iş olarak tehlikeden masun bir yer olari.Bü
yükderede Nektar Bira Fabrikası arazisini sa
tın alarak kibrit fabrikasını Sinoptan buraya 
.nakletmeye başlamış ve imtiyazın işletilme
sine devam edilı:iıişdir. 

Büyükderedeki Kibrit Fa·brikasının in
şaatına 1930 senesinde başlamış olan Ameri
kan şirketi· m~ türk kibritiiıi piyasaya 1932 
sen_esinde vermişdir. 

Bu ilk kibritin kutuları üstündeki etiket
·de çift öküzle sapan süren başı kasketli bir 
çiftçi resmi, altında da ara-b asıllı türk harf
leri ile «Türkiye Cumhuriyeti Kibritleri, Si
nob Fabrikası» ibaresi vardır. Bu kibrtler 
İstanbulda Büyükdere Fabrikasında imal e
dildikleri halde, evvelee Sinob Fabrikası için 
basdırılmış olan milyonlarca etiketin heba 
olmaması için kutularda kullanılmasında 

mahzur görülmernişdir. 
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Büyükdere Kibrit Fabrikası 

1 - Giriş kapusu ve emniyer amirliği; 2 ;_ İdare; 3 - Dispanser-; 4 ...... Sivil savunma şubesi; S - Yemekhane 
ve mutfak; 6 - Kreş ve çocuk yuvası; 7 - Memur loJmaıii; 8 .._ Destere dairesi, altından erkek işçilerin ban
yoları ve ayak yolan; 9 - Kazan;- 16 - Çöp soyma dairesi; 11- - Kutu .soyma dairesi;_ 12 -- Çöpkurutma: ve 
perdaht dairesi; 13 - Çöp istifleme dairesi; 14 --:- Kontiµü (eczayı. çöp başlarına koyma) dairesi; 15 - Kutulara 
doldurma dairesi; 16 - Kutu imali, etiket ve doldurmaya kutu ihzar dairesi; 17 - Kütu kenarlarını fosforlama 
dairesi ve paketleme; 18 - Ecza ve kola dairesi; 19 - Fosfor .ihzar dairesi; 20 - liboratuar; .21 _..,.. Marangoz• 
hine; 22 - Tamir atölyesi; 23 - Kalayhane, kaynakhane ve sarachane; 24 - Kadın işçiler banyo dairesi ve 
ayak yollan; 25 - İtfaiye; 26 - Mamul anbarları; 27 - Umuıiıu büyük anbaı· (Nektar Bira Fabrikasından kal
mış olan bina); 28 - Anbarlar; 29 - Katrakt (tomrukdan kereste -- kalas . yapılan yer) dairesi; 30 - Müdür 
lojmanı; 32 - Ser; 33 - İki sarnıç kuyu (suyu dışardan taşınarak doldurulur), 
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Bu Amerikan şirke
ti 1943 yılına kadar .kib
rit imal etmiş, o yılın 
Mayıs ayında da bütürt 
haklarını tesbit edilmiş 
şartla:r dahilinde hüku
mete devrederek işden 
çekilmişdir. Büyükdere 
Fabrikasının işletilmesi 

için hükumetce bir mu
vakkat işletme · idaresi 
kurulmuşdur. Fabrika 
1946 yılı mayıs ayı sonu
na kadar bu muvakkat 
idare elinde kalmış, aynı 
yıl haziran ayı başında 

da bu idare lağvedilerek 
Büyükdere Kibrit Fabri
kası bütün tesisatı, teş

kilatı; personel ve işçile

ri ile birlikte Tekel U-
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Biiyükdere Kibrit Fabrikasında ~ektar Bira Fabrikasından kalan bina. 
(Resim : Behcet Cantok) 

mum Müdürlüğüne dev- .m,;,;;_;..;;,;-. =. -~ ,,.. 

redilmişdir. i.lavelerle binaların kapladığı saha da 6000 
metro karedir. Büyükder.e Kibr.it Fabrikasının kuruldu

ğu arazi 85,000 metro karedir; son yapılan Müessese şu bina gruplarından müteşek-

Büyükdere Kibrit Fabrikasında idare binası. 
(Resim: . Behçet Cantok) 
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Büyükdere kibritlerinin. ilk etiketi Sinob Fabrikası için 
hanrlanmışdı; üstiinde Arab asıllı Türk harfleri ile: 

«Türkiye Cumhuriyeti Kibriti, Sinob Fabrikası,. 
yazılıdır. 

kildir: Nektar Bira Fabrikasının eski binası; 
Fabrika binalari, İdare, emniyetArnirliği, it
faiye, yeıµekhane ve mutfak. kreş dispanser 
binaları; müdür ve . memur lojmanlan> ·. ·. ··. 

29 ağustos 1962 çarşamba günü. fabrika 
bağçesine sanat okulundan satın alınan bronz 
bir Atatürl:;: ·büstü (Heykeltraş Kenan Yon
tunç'un eseri) fabrika işçisinin inşa ettiği gü
zel bir kaaide üzerine törenle k·onmuşdur; 
çok geç kalmış bir işdir yeni müdür Rahmi 
Deınirsoyun himmeti eseridir. 

Türk.iyede kibrit inhisarının kaldırılması 
üzerine biri İstinyede (Vehbi Koç-firmasının 
Türkay kibritleri), diğeri Kartalda (Safina 
A. Ş. nin Ateş kibritleri) iki.rakib kibrit fab- · 
rikasının açılması Büyükdere Fabrikasına. kü~ 
çümsenmiyecek darbe vurmuş; herşeyden 

önce en iyi işç.ileri daha tatminkar ücretlerle 
elinden alınmışdır; bir yandan da i§"i~,cnu 
küçülınüşdür, 1961 de 726 işçi ile çalışaıı~b-- · 
rika, 1962 de 629 . işçiden· mürekkeb ~iT ~ad.; 
ro ile faaliyete başlamışdır. 27 işçi de sene 
içinde ayrılmış, 250 si kadın olmak il~:~~. ~~ 
işçi ka.lmişdır; çıkanlarin yerine de · yenlişçf 
alınmamaktadır. 

17 yaşından küçük işçi çalışdınrıayan Bü
yük.dere .. Kibrit -Fabrikasında mesa~ şal:>ahJıı-

rı 7,30 da başlar, 12,30 • 13,30 arasında bir 
saatlik ·Öğle paydosundan sonra akşam 17 ye 
kadar devam eder. Fabrikada gece mesaisi 
yokdur; geceleri bekci ve itfaiyeden mürek
keb vardiya usulü ile bir uyanık ekip bulu
nur. 

Kaqın işçilerin çocukları için çok güzel 
bir kreş - çocuk yuvası vardır; burada yeni 
doğmuş bebeklerden 7 yaşına kadar işçi ço
cuklarına bakılır; mekteb çağma gelen çocuk
lar da tepeden tırnağa giydirilip okula uğur
lanır; kreşde her yıl 60- 70 çocuk bulunmak
tadır. 

Büyükdere Kibrit Fa,brikasını İstanbul 
Ansiklopedisi· adına 1962 ağustosunda ziya
retimizde••· fabrikanın muhterem müdürü ec
zacı Rahmi Demirsoy ile müdür muavini Fah
reddin Güneş.den gördüğümüz alakayı ve hüs
nü kabulü bu.rada şükran ile tesbit etmek ve
cibemizdir; fabrikanın makina mühendisi o

lup on dokuz yıldan ·beri bu fabrika.da çalışan 
v:e bize fabrikayı gezdiren sayın Orhan Hı
zıroğlunun adını da· bu şehir kütüğüne kay
deder iken büyük bir haz duyduk. 

1962 de müessesenin en emekdar simala
ır 32 yıldan beri burada çal!şan ustabaşı Ed
hem Em.ekdaş ile 27 senelik bir memuru olan 
mübayaa amiri··said A:kova idi. 

Kibritin süreti imali İstanbul Ansiklope
disinin konusu dışındadır. 

Bij.yükdere · Tekel Kibrit Fabrikası 1932 
yılından 1961 yılına kad.ar otuz.· sene içinde 

. 1,609,129 sandık kibrit imaLetmişdit, bir san
dıkda ,5000 kutu kibrit bulunduğumrgöre fab~ 
rika imalatı 8,045,645,000 . kutu kibrit olur. 
. . 1932 de 10,721 sandık, 1961 de de 57,900 
sandık kibrit yapılmışdır; fabrikaııın istatis
tik cedvelindeki kayıdlara göre kibrit imala
trrekoru 8-4,728 sandıkla 1956>.yılındadır; fab-

Tekel kibritlerinde en uzun zaman 
kullanılan etiket. 

Tekel kibrltlerlnde piyasaya çıkıİıamış Ankara ve İstanbul için 
lilks klbrlt etiketleri 
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rikanın en y-üksek istihsal devresi de 1954 -
1959 arasında olmuşdur. 

Halen istinyedeki . Türkay Kibrit Fabri
kası bu Büyükdere Fabrikasınin en kuvvetli 
raki:bi olup 1961 imalatı Büyükdere Fabrika
sına yetişmiş durumda id~. 

BÜYÜK.DERE TOPSER KİREMİT FAB
RİKASI - Yapı ve Kredi Bankasının malı 
olup bir anonim şirket· olarak işletilmektedir; 
fabrika binası Kefeli Köyü ile nefsi Büyük
dere arasında, yalı boyunda ohip önünde 

. fabrikanın mülkü bir mal tahmil ve sevki is
kelesi ~ardır, ve Tops~r İskelesi diye anılır; 
Boğ·azın Rumeli yakası sahil yolu iskele . ile 
fabrika arasından geçer; 1962 de Bay Rahmi 
Bacıoğlu fabrika müdürü, Salahaddin Esmer 
de muhasebe müdürü bulunuyordu. . 

Tuğla ve kiremit imal eden Büyükd~re 
Topser Fabrikası 1951 yılında kurulmuşdur; 
kiremit ve tuğla son sistem fırın -v;e makine
lerde yapılır; yaz ve kış çalışır, işçi kadrosu 
200 kişi olup günde 70,000 tuğla ve kiremit 
yapar. Mamulatının bir kısmını kamyonlar
la karadan:, bir kısminı da, yuxa:rda kaydetti-

ğimiz iskeleden .gemilerle sevk eder. (1962). 
Em. General H. R. A YYILDIZ 

BÜYÜKDERE VAPURU - (B.: Büyük
ada vapuru). 

BÜYÜKDERE YANGINLARI - İstan
bulun hemen her köşesi gibi Büyükdere de 
yangın felaketleri görınüşdür; 1872 de 6 bi
na, 1872 ikinci bir yangında 38 bina, 1873 de 
6 bina, 1876 da• Maltız Caddesinde 11 bina 
yanmışdır. 

ı eylül 1898 yangım - Gece yarısı Tarik 
Gazetesi sahibi Filip Efendinin yalısından, 

bir rivayete gör~ de bitişiğindeki yalıdan çı-
. kan ateşle başlamış, şiddetli bir poyraz rüzga
rı ile sür'atle büyümüş, ertesi günü sabahın 
ilk sa•alerine kadar devam ederek 400 den faz
la ev ve dükkan yanmışdır. · Büyül\'.dere ile 
civar köylerin tulumbalarına Büyükdere Ko
yunda demirli bulunan . yabanci devletlerin 
maiyet vapurları itfaiye takımları da katıl
mış, ateş, Mal ta Çarşısında İspanya Sefaret
hanesi önünde, ve Fındık Suyunda karakol 
b.inası önünde güçlükle durdurulabilmiş, bu 
iki nokta arası tamamen kül olmuşdur. 

Bu yangına İstahbul tulumbacı,ları ela 
Sirketi Hayriyenin 42 numarali ,,Eseri Mer
hamet» vapuruna dolarak gelmişlerdi. 

BÜYÜKDOĞU GAZETE VE MECMUA
LARI...;_ Edib ve şair Necib Fazıl Kısakü
rek'in ('B.: Kısakürek, Necib Fazıl) İstaribul
da 1943'den bu yana onaltı yıl boyunca ~ısa 

fasılalarla çıkardığı muhte-
. lif boy, sahife . ve şekilde 

T~PSl!rt 
TUGLA vt Kİ RE MİT . FABR1KA51 

İSKELESi 

neşriyat. Mevkutelerin tam 
bir kolleksiyonunu bulup 
tetkik etmek · imkanını sağ
layamadık. Ancak çeşitli 

hususi ellerden ve Maarif 
Vekaleti Basma Yazı ve 

Büyükdere Topser Fabrikası iskelesi. · 
· (Resim: Behcet Cantok) 
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Resimleri Derleme Müdürlüğü'nün fişlerin
den tesbit edebildiğimiz VIII serilik tam kol
leksiyonun yılları ile neşriyat süreleri şöyle
dir: 

A - İlk seri I. sayı 18 Eylül 1943. Baş
lığında ıcFikir - Sanat - Hadise -,İş» ibaresi
ni taşıyan ve kapak resmi olarak Roma Fo
rum'undaki Büyük Kostantin zafer takının 
bulunduğu bu sayı «cumaları çıkar siyasi ve 
edebi mecmua·» şeklinde 16 sahife idi, fiatı 

20 kuruştu. Bu ilk serinin yazı kadrosu şöy
ledir: Nec:p F.azıl Kısakürek (Müessisi ve baş
yazarı), Behçet Adil Bağdatlıoğlu (İmtiyaz 
sahibi), Sami Karayel (U. Neşriyat Md.), Prof. 
Hilmi Ziya ÜLKEN, Ziya· Osman SABA, E
min ULGENER Burhan TOPRAK, Dr. Rebi 
Hikmet BARKIN; Rıza ÇANDIR, Sait FAıiK, 
N. İlhan BERK, Sadi ÜNAL, Rıza BEŞER, 
Neriman ÇENELİOĞLU, Ziya ŞAKİR, Sela
hattin GÜNGÖR, Vehbi EMRE, Nurullah 
BERK, Rasih Nuri İLERİ, Ahmet Adnan 
SAYGUN, Prof. M. Ş. YALTKAYP.ı, Ümit Y. 
o<'lOZCAN. 

Bu ilk serinin 30. ncı son sayısı 5 mayıs 
1944 de çıkmıştır. Bu seri; 34X25 santim 
eb'adında idi. 

B - İkinci seri, ilk sayı 2 Kasım 1945 
cuma günü çıkmış, 87 numaralı son saıyısı da 
2 Nisan 1948 de neşredilmiştir. Ya:u kadro
su: N. F. KLSAKÜREK, Peyami SAFA, K. 
Nami DURU, Prof. M. Şektp TUNÇ, Prof. 
S. M. UZD1LEK, Burhan BELGE, Ö. Riza 
DOĞRUL, S. Z. AKTAY, S. Faik ABASIYA· 
NIK, Celal SILA Y, Cemal Reşid REY, Reşad 
Ekrem KOÇU, N. MUHSİNOĞLU, Neslihan 
KISAKÜREK, Mahmud RAGIP, Zahir GÜ-. 
VEMLİ, Samiha A YVERDİ, Sami KAR/ı
YEL, Selahattiıi GÜNGÖR, N. Feyzi TOGAY, 
H. Kamil AK, -Kilisli Rifat BİLGE, Cafer 
SENO, Ercüment UÇARI, A. HÜNALP, Ümit 
DENİZ, Prof.Kenan ÖNER, S. Y. BAYDUR, 
F. BAYSAL, Prof. E. Ş. EGELİ, R. F. YÜ- · 
ZÜNCÜ, A. Kemali ÖÖ:ÜTÇÜ. 

C - Üçüncü seri, ilk sayisı 14 Ekim 
1949 da çıkmış, 62. son sayısı 29 haziran 1951 
de neşredilmiştir. Bu seıj 28,5X20,5 santim 
eb'adında yine haftalık 16 sahife 25 k1:1ruş

tur. 

Yazı kadrosu: N. F. KISAKÜREK; İ. Hi
mi DANIŞMEND, A, APSU, Prof. S. M. UZ-

DİLEK, Nihal ATSIZ, Dr. N. Nur BAKİ, A. 
H. YEŞİLYURT, S. ERT'ÜRK, C. R. .PıTİL
HAN, A. Şeref LA.Ç, Prof. Z. Fahri FINDIK
OĞLU, Burhan TOPRAK, M. Süleyman ÇA
PANOĞLU, M. Raif OGAN. 

D - Dördüncü seri; sayı birden yiımiye
diye kadar çıkmıştır. Son sayısı 11 aralık 
1951 de neşredilmiştir. 26 ve. 27. sayıları 
« H;İL.A.Lıı ismiyle çıkmıştır. Tetkik edeme
dik. 

-E - Beşinci seri, 6 sahife 62 X 43 san
tim eb'adında günlük ga•zete şeklind.e «Yeni 
BÜYÜK.DOĞU» başlığı altı1ında çıknuşdır; 
Vakit Matbaasında basılmış ve 10 kuruş fi
atla satılmışdır. İlk sayısı 16 mayıs 1952 de, 
son 122. sayısı 19 eylı1lde neşredilmiştir. Son 
sayıda sahipleri <<Birdenbire· üstüne çöken 
manevi bir mecburiyet yüzünden kendi ken
disini kapatma kararını verdi». diyorlar. 

Başlığında: «Hakka ve yeni bir dünya gö
rüşüne bağlı Müslüman Türklerin .gazetesi» 
ibaresi bulunan bir «fikri ve siyasin gazete 
idi. Sahibi ve neşr.iy,atı fiilen idare eden Hüse
yin YANANLI, müessisi ve baş muharriri 
N~cib Fazıl KISAKÜREK idi. Devamlı yazar
ları şunlardı: O. Y. SERDENGEÇTİ, İ. Hakkı 
KONY'ALI, A. Fuad BAŞGİL, S. İzzet SE
DES, Doç. Dr. Nurettin TOPÇU. 

F - Altıncı seri; ilk sayısı 23 Nisan 1954 
de çıkmış 10. ve sonuncu sayısı 9 temmuzda 
neşrediimiştir, görüp tetkik edemedik. 

G - Yedinci seri; ilk sayısı 30 mart 1956 
da, 35. son sayısı 3 mayıs'da çıkmıştır. Tetkik 
edilemedl 

H - Sekizinci ve sonuncu seri. Büyük 
boyda 30 X 38 santim eb'adında 16 sahife «si
yasi ve edebi mecmua» idi. İlk·sayısı 6 mart 
1959 da neşredilmiş, 33 sayı. çıktıktan sonra 
16 ekimde kapanmıştır. Yazı kadrosunda ~u 
ımzalar vardı: M. Şekip TUNÇ, A. Şe:tef LAÇ, 
N. Fazıl KriSAKÜREK, Prof. A Nihad TAR
LAN, M. N. SELÇUK, -B. Süha EDİBOĞLU, 
Peyami SAFA, t Hami DANİŞMEND, Nihal 
ATSIZ, Ord. Prof Şükrü BABAN, Sedat .z. 
ÖRs,·t. Hakkı KONYlALI, N. Sami ÖRİK, 
Doç. Dr. Nurettin TOPÇU; Ord. Prof. Dr. A. 
Fuad BAŞGİL. 

Sahip ve baş muharriri Necib Fazıl KI
SAKÜREK, İdarehanesi Şeref efendi Sok N o. 
50, Ca:ğaloğlu idi; sayısı ·50 kuruştu. 
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Böylece 18 eyfül 1943 den 16 ekim 1959 
.gününe kadar geçen 16 yıl içinde -6 yıl 6 ay 
10 gün devamlı çıkmış, 17 cilt ta·mamlanmış 

ve 406 sayı neşredilmiştir. 
Muhiddin NALBANDO~LU 

BÜYÜK ELMALI Sl,JYU - İsta~bulun 
en namlı sularından Taşdel~nin civarında bu
lunan menba sularından biri. 

Suyun kaynakları, Alem.dağının Üçüncü 
Sultan Muradın validesi Nur Banu Sultana 
ait vakı_f araı;i içinde bu,lunan Taşdelenin 

menbfilarından bir çeyrek mesafededir. Men
ba civar arazisi deniz seviyesinden 284 met
relik bir yüksekliktedir. Menbalar ufak bir 
dereciğin açtığı çöküntünün kem,ırında bu
lunmaktadır. 

Su evsafı itibar-ile Taşdelen suyundan az 
farklıdır. Hatta bu su yumuşaklığı ile Taşde
lenden de üstün denilebilir. İçme sularının 
haiz oldukları kıymetli vasıflar arasında gö
rü.len · radiaktiviteden bu mıntaıkamn diğer 

suları gibi bu su da temayüz eder. 
Saadl NAzım NİRVEN 

BÜYÜK FİTNB 

BÜYÜK FİTNE - Dördüncü Sultan Mu
radın henüz on iki yaşında bir çocuk iken 
tahta çıkdığı 1623 yılından 1632 deki dalga 
dalga kanlı ihtilallere kadar geçen dokuz yıl
lık büyük anarşi devrine eski vak'anüvis ve 
müverrihlerimiz ((Büyük Fitne» adını ver
mişlerdir. 

Devlet sözünün ayağa düşdüğü Büyük 
Fitnede İstanbulun günlük hayatının feci ha
lini, o devirde yaşamış Enderunlu Mehmed 
Halife ((Tarihi Gilmani» adını verdiği risale
de şu kuvvetli satırlarla tasvir ediyor: 

« •. • nice türlü fesatlar oldu, nihayet ye
niçerilerin, kapukulu s,ipahilerinin, ve halk
dan baldırı çıplak erazil ve eclaf güruhunun 
tugyanı şol mertebede idi ki ,günd:{iz hamam
dan peştemal He çıpla:k avr.et çıkarmak, sipa
hilerin gulamiye aldıkları .gün Fatih Cami
inde tütün içmek, müslümanların ırzını payü
mal etmek, sokaklarda bir köşeye çekip aşi
kare ayak üstü zina ve livata etmek; kan dök
mek, evler ve saraylar basmak, bayram gün-

Gündüz hamamdan ı,ettemalla çıplak kadın çıkardılar. 
(Realm: Sabiha Bozcalı) 
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!erinde salıncak kurup bizzat padişahı ve va
lidesini (Kösem Sultan), vüzera v,e divanı 

hümayun erkanını kınalı muıınlarla sahncağa 
davet etmek, bahusus kahvehanelerde ve 
meyhanelerde na meşru fiiler vasfa gelmez; 
alem nizamından çıkdı». 

Bu İstanbul Ansiklopedisinin müellif.i ve 
müdevvini R. E. Koçu, Büyük Fitnenin sön 
kanlı faslını teşkil eden zincirleme 1632 ih
tHallerini, ve ·o günler içindeki İstanbul vak'a
larını cc Yeniçeriler» adındaki eserinde şöyle 
anlatıyor: 

"1632 İhtilali - Sultan Murad çocukluk 
çağıni atlatmış, yirmi bir yaşlarında bir şeh
baz civa-n olmuştu; veçhen dilber, vücut ya~ 
pısı pehlivan çatısında, elhak pençeli delikan
lıydı. Ne ya'Palım ki, bir tarih hakikatidir ve 
anası Kösem Sultanın, har,emde rakip bir ha
seki sultan görmemek için kötü terbiyes,i ese
ridir, bu yürekli, pençeli delikanlı bir mah
bubdost idi, ve bu zaafının icablarından ola
cak içkiye aşırı derecede iltifat ediyor idi. 
Mührü hümayununu Hafız _Ahmed Paşaya 
verirken, müsap.iplerinden ve meclislerinde 
has yaranından henüz b.ir nevcivan ola-n Ha
san Halifeyi de Yeniçeri ağası tayin etti. Bu 
genç adamın sara.ydan çıkarılıp yeniçeri oca
ğının başına geçirilmesi, gözü sadırazamlık 
makamında• olan Receb Paşayı fevk,alade en
dişeye düşürdü. 

<< Gençlik ve güz.elliğini zeka, zarafet ve 
nezaket ile de tezyin etmiş olan Hasan Hali- · 
fe padişahın gayetle makbul müsahibi, nedi
mi idi, Sultan Murad kendisinden öylesine 
hoşnud idi ki bir ihsanı şahane olarak Boğaz:. 
içinde Bebek Bahçesinin tapu senedi verilmiş-. 
ti. (B.: Bebek; Hasan Halife). Yeniçeri /ığalı• 
ğ·ı ile saraydan çıktığında da kendisine şehir 
içinde bütün mülıikane eşyası ile miri bir sa
ray tahsis edilmişti. Bu aşırı iltifatları -ve ih
sanları ve bu ikbal ve ihtişamı -çekemeyenler 
çok idi, fakat Receb Paşanın endişeleri başka 
yönden idi. Hasan Halifenin yeniç.eri ağalığın
dan sadrıazamlık makainına atlaımasını pek .. 
ya-kın görüyordu. Sultan Muradın bu makbu~ · · 
lü olan genci, Kanuni Sultan Süleymanın Par
galı İbrahim Paşası gibi sadrıazamlığa hazır.;. 
ladığı belliydi. Hads Receb Paşa için de sa--_ 
daret, Kaf Dağının ardındaki Zümrüd Anka _ 
kuşunun yuvası kadar uzaklaşıyordu. 

<cİşte bu ahval ortasında Osmanlı tarihi
nin en uzun sürmüş bir yeniçeri - sipahi ihti
lali şöylece ba•şladı: 

cc 1632 yılı Kasım ayının ortalarında s,a
dırazam Hafız .Aıhmed Paşanın sarayında bü
tün· devlet erkanının, Şeyhülislam ile bütün 
yüksek mevki ve pay.eli ulemanın iştiraki ile 
bir meclis toplandı, bu toplantıya yeniçeri 
ocağı ile kapukulu -s.ipahi bölüklerinin ordu 
sefere çıkarken İstanbulda kalmış .gün gör
müş ihtiyarları davet edildi. Genç padişahın 
fermanı ile · konuşulacak konu askerin ahvali 
idi. Yeniçeri ve sipahi ihtiyarları: 

- Asker .geçen kış da taşrada kışladı, çok 
zahmet çekti, zebun düştü, yeniçeri ile ka
pukulu :Sipahisinin bu kış Diyarbek.irde kal
mayıp İstanbula gelmesi makuldür ... dediler. 

ııMeclis bu teklifi kabul etti. Diyarıbekir
deki orduya emirname yazılıp Yeniçeri ile 
Kapukulu sipahisinin İstanbula dönmesi bil
dirildi. 

_ ıı Askere ulufe dağıtma zamanı da yakla
şıyordu. İstanbul civarında, Trakyadan Edir
neye kadar, Anadoluda da Kocaeli Yarıma
dası ile Bolu, Bursa, Balıkes.ir havalisinde a
sayiş ve inzibatı temin ile görevli .sipahiler ve 
yeniçeriler İstanbula dökülüp dolmaya baş
ladılar: İstanbulda sipahi menzilleri ol.an bü
tün hanlar, bu arada büyük Kurşunlu Han, 
bu hanlar yanındaki bütün evler sipahilerle 

· doldu, taştı; her türlü habaset ve mel'aneti ve 
~enaati yapabilecek binlerce şaki sipahi kı

lığına girip İstanbula geldi, ve böylece ııİs
tanbulda bir .ihtilalin çıkmasına istidat hasıl 
olduıı. Bu istidadı ilk sezen de Topal Receb 
Paşa oldu. 

ııBu haris vezir aslında sakat değildir, 

ayak parmaklarında müzmin sızı illeti, ıınik
risıı vardır: Daima aksayarak yürür, topallığı 
bundan kinayedir~ · Hem Hafız Ahmed Paşa
nın, henı de._Hasan Halifenin vücudla-rını or
tadan kaldırm.aklçin. ·tam fırsattı; bilhassa 
kapukµlu ··sipahileri _arasında kafaları Receb. 
Paşanın.' tezvirlerinE! yatkın v.e ortalığı kolay
lı}{la karıştırabilecek ad·amıar pek çoktu: Na-
ima_ iıHer biri kendi başına fesad. inaddesi
dir ıı dedikten sonra b.ir takım isimler sıralı

yor: Saka Mehm.ed, Cin Ali, Cadı Osman, Bı
çakçıoğlu, Kütahyalı Kalem Bey, Emir Hali
fe, Salih Efendi,. Nazlı Muslu, Rum Mehmed, 



ANSİKLOPEDİSİ 

Mahmud Ağ~ oğlu ... Bunlar, hem kendi baş
larına f~sad maddesi, hem de her ·birinin pe
şınde yüzlerce adam . körü körüne yürüyen 
zorbalardır; başbaşa verdi,ler ve günlerce ko
nuştular. Karşılarında tek korku yeniçeriler
di; ocak ağalarına ehemmiyet vermiyorlardı, 
iş, yeniçerilerin neferlerin~e, neferle haşir 

neşir olan odabaşılarla çorbacılarda idi, onla
rı kendi tar,aflarına çekmede idi, bunu da k;>, 
!aylıkla başardılar. 

«İlk fitne ateşi 8 şubat pazar günü At 
Meydanında parladı; yeniçerilerin nefer ve 
küçük zabitleri ile kapukulu sipahisi ayak
landı: 

- Kılıcının şöhreti düşman ülkesini vel
veleye salmış Husrev Paşa gibi bir yeziri pa· 
dişaha azlett.irenler padişahın ve devletin dos
tu değildir, padişah bu adamları bize versin, 
paralayahm! ... dediler. 

ıı Hem.en bir defter tanzim edildi ve padi
şahdan . alınıp paralanmak üzere on yedi ki
şinin adı yazıldı, başta bulunan isimler · şun
lardı: Asrın büyük şairi Şeyhülislam Yahya 
Efendi, · Sadırazam Hafız Ahmed Paşa, Def
terdar Mustafa Paşa, yeniçeri ağası Hasan 
Halife, müsahib Musa Melek Çelebi (Padişa
hın gözünün nuru, gönlünün süruru bir deli
kanlı); ve mahut defter saraya gönderi.idi. 

ııSaray, kapularını kapamıştı. Üç gün Ba· 
bıhümayun ile At Meydanı arasında velvele 
ve gulgule gök yüzünü tutarak nümayiş ile 
geçti. istanbulda bütün dükkanlar, çarşılar 
kapandı, ırz ve ehli kapularını kapayıp evle
rine çekildi. İhtilalciler ge~eleri de meydan-

-dan ayrılmadılar, yeniçeriler kışlalarına, si
pahiler hanlarına gitmediler. Bu çalkantı iki 
gün, firtınalı deniz sahili döver gibi At Mey
danından saray kapusuna hücum edip geri çe-
1:ildi; nihayet pazartesi günü akşamı idi, sa
raydan bir cevap çıktı: «Yarın kula cevap 
verilir ... 11 denildi. 

ıı Yarın dedikleri salı idi. Salı günleri sa
bah namazından sonra sarayda Divanı Hüma
yun toplanırdı. 

ııPadişah ulema efendilere haber yolla
mış, salı sabahı da efendilerin hepsi saraya 
gelmişti. Kubbe vezirlerinden Bayram Paşa, 
aklı başında, vakarlı, dirayetli, hayslyetli · a
damdı. Sadrazam Hafız Ahmed Paşaya erken
den haber yollamış, ııMeded zinhar devletli 
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sultanım bugün meşverettir diye sakın diva
na gelmeyin, hemen bir yere saklanın, bu ce
miyet elbet çözülüp dağılacaktır» mealinde 
bir mektup yazmıştı. 

ııBayram Paşanın mektubunu geti.ren 
ulak sadırazama yolda ı1astladı, Hafız Ah
med Paşa, namuslu adam, merd adam, mü
nevver adam, Hüsrev Paşanın a<,zlinde en 
küçük ilişiği olmayan alnı açık temiz adam, 
sadırazamlık mevkiinin şeref ve haysiyetini 
müdrik adam mektubu açtı, okudu. ve omuz 
silkti: 

- Başıma gelecek kazayı rüyamda gör
düm, yoldan dönüp kaçıp gizlenecek adam 
dğilim, ölüm, hacil olmaktan yekdir!. .. dedi. 

ııBabıhümayun · önüne kadar kazasız, be
lasız geldi. Saray kapusu önii sipahiler tara
fından tutulmuştu. Hepsi koynunu ·ve cebi
ni taşla doldurmuştu, evvela açılıp vezire 
ve maiyetine yol verdiler. Hafız Ahmed Pa
şa onlan selamına durmuş sandı, selam ver-

. di ve atını sürdü geçti. Önce kalabalık ara
sından iler.i çıkan bir sipahi paşanın arka· 
sındart bir taş attı, bunu bir: 

- Bre vurun!.. narası takip ett( ve bir taş 
yağmuru başladı. Hafız Paşayı atından yık

tılar, fakat hançer v~ kılıç üşüremediler, pa
şanın muhafızları olan şatırlar hemen kol
tuklarına girip kaldırdı ve Babıhümayundan 
içeri hastalar odasına kaçırdı. Bu hengame
de şatırlardan biri göğsünden hançerle vu
rulup öldürüldü. Bu ihtilalde ilk döküleiı 
bu delikanlının· kanıdır. 

ııŞatırlar paşayı kurtarırken sadırazamın 

üst kaftanı ile başındaki vezirlik kavuğu, mü
cevvezesi paralanmış, düşmüş, talan olmuş
tu. Paşa içeri alınınca Babıhümayun da he
men k~panmıştı. Hafız Paşa bosfancıbaşının 
getirdiği yeni bir üst kaftanı ve mücevveze 
giyerek padişahın huzuruna çtlrtı, ımühıp 

hümayunu eÜyle teslim ederek sadaretten 
çekildi. Sultan Murad da: 

- Yürü ... Var git!.. diyerek kaçıp saklan
ma.sına destur verdi. 

ıı Hafız Paşa hemen kıyafetini tebdil et
ti, Yalı Köşkünden bir kayığa binerek Üs
küdar tarafına geçti. 

ııKaıilı Ayak Divanı - Vak'anüvis efen
di yazıyor ama biz tahmin ediyoruz. Receb 
Paşanın sarayda da elbet ki, havasına uydur-
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duğu adamlar vardı, ve kim bilir onlara sa
dırazam olduğu takdirde yerine getirilmek 
üzere ne zengin vaidlerde bulunmuştur. Zi
ra Hafız Paşanın istifası üzerine Babıhüma
yun ve Orta Kapu açılmış, ihtilalci yeniçe
rilerle sipahiler sarayda birinci avlu ile di
van meydanı olan ikinci avluyu birden işgal 
etmişti. 

c, Evvela sipahiler ileri çıkıp: 

- Padişaha sözümüz vardır, ayak diva
nına çıksın!.. diye bağırışmaya başladılar. 

«Sultan Osman vakası dünkü hadise idi. 
(B.: Osman II). Ola ki, ihtilalciler Babüssaa
deden de girmeye cüret edebilirlerdi, ve hat
ta bu sefer sarayı hümayun yağma edilebi
lirdi. Böyle bir tecavüze karşı sarayi ve pa
dişa_hı silahla müdafaa etmek için biitün 
bostancılar ve Enderunu Hümayunun bütün 
zülüflü ağaları silahlandırılmıştı. 

cı Sipahi zorbalarının ayak divanı isteği 

kabul edildi. Taht Babüsaadde önüne, Sul
tan Murad da ayak divanına çıktı (B.: Ayak 
Divanı). Vücuduna b.ir zarar erişmemesi için 
genç hükümdarın oturduğu taıit . bostancı
larla enderun a•ğ'aiarı tarafından sıkı muha
faza altına alınmıştı. Sultan Murad: 

- Muradınız nedir kullarım? diye sor
du. 

cıBu soruya cevap olarak h_er ağızdan 

b:r laf çıktı. Naima Efendi söylenenleri «e
depsizlik ve dil uzatmanın. son haddi» diye 
topluyor, ve her halde edebinden cümleler 
halinde kaydetmiyor. Fakat o devri, diliyle 
beraber iyi tetkik edecek bir romancı bu 
sahneyi gaayetle canlı ve heyecanlı tasvir 
edebilir. Bütün lafların hülasası: ccDefterde
ki on yedi adamı bize ver, parahyacağız!..ıı 
dan ibaretti. 

ccİhtilalciler önce biraz- uzakça· duruyor
du, meydan hatipleri pervasız pervasız ko
nuştukça taht ve padişaha doğru bir kayına, 
yaklaşma başlamıştı, hele . konuşanlardan 
biri: 

- Vermezsen iş .gayri olur!;. deyince 
adeta padişaha hücum edeceklermiş gibi bir 
dalgalanma oldu. Naima: cıEliyazıbill.ah! pa
dişahın vücuduna el uzatacak mertebe yak
laştılar ıı diyor. Sultan Murad birden tahtın
dan kalk-tı ve: 

- Yok!.. Siz cevaba kulak tutmaısımz 
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ve kabili hitap değilsiniz, mademki, ·sözümü 
dinlemezsiniz; ya niçin beni dışarı divan 
için istediniz!., dedi ve müsellah iç ağaları 
ile bostancıların himayesinde Babüssaadeden 
içeri girdi. İhtilalciler· padişahın ardından 
sel gibi boşanıp Babüssaadenin eşiğini d.e 
aşmak istedilerse de kapunun büyük ve ağır 
kanadları yüzlerine süratle kapanıverdi. Dı
şarda müthiş bir gulgule kopdu, uzeriıine zel
zele ve asümana velvele saldın. Bu sesler 
de şu ·cümlede toplanmıştır: 

- Madem ki, istediğhniz adamları bize 
vermezsin, biz işimizi biliriz!.: 

cıBildikleri iş kendilerine yeni bir padi
şah bulmaktı. Deli Mustafa. mı? .. Hayır, Sul
tan Muradın kendisinden küçük dört erkek 
kardeşi daha vardı. 

ıiVak'a bu rengi alınca sarayda padişa
hın yanındaki vezirler arasında bulunan fit
nebaşı Receb Paşa artık ortaya cesaretle atı
labilirdi, yüreğ.inde fesad, yüzünde riya, pa•
dişahın ayaklarına kapandı: 

- Padişahım, bu müfsidleı'i • teskin ıa~ 

zımdır, başka cevap dinlemezler, eğer -ben 
kulunu dahi isteseler ver ki ,kul efendi yo
l una kurban ola gelmişdir, · kul da padişah
larından istediklerini ala -gelmiştir!.. Birkaç 
bendeniz gitmekle bir şey lazım gelmez, ama 
Hak saklasın eğer bu bedhuylar teskin olun
mazsa ahval müşkül olur, nizamı devlet alt· 
üst olur... dedi, hatta daha ileri gitti: · 

- Hafız Paşayı getirtin, bana. da izin 
verin, sizin ağzınızdan Saka· Mehmed Ağa
ya ve sair ağalara rica edeyim, belki kabul 
ederler. Hafız Paşayı af ederler, kurtarabili
rim!.. dedi. 

cı Bunlar padişahı ve padişahlık müesse
sesini küçülten ne ·cür~etkarane, küstahane 
laflardi. 'Fakat bir Hak cilvesi idi, cahil, ah
mak ve haris adam ihtilalcilerin elebaşıları 

· ile gizli münasebeti olduğunu, bu f~tnenin 
kendi .başı altından koptuğunu adeta itiraf 
ediyordu. Sultan- Murad, Receb Paşanın bu 
laflarına bit balmumu yapıştırmayı: unut
madı. 

cı Sultan Mur&dın Yedikuledeki Genç Os
man faciasını bütün tafsi.latı ile dinlemiş ol~ 
duğunu kabul etmelidir, kendisi de büyük 
kardeşi İkinci Sultan Osman gibi toy bir 
gençti, Receb Paşanın tehditkar sözleri, Genç 
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Osmanın, bir gecelik entarisi ile yalın ayak 
başı açık, ejderha misal yeniçerilerin pen
çesinde perişan hayalini .gözünün önüne ge
tirmiş olacaktır ki, az evvel « var git ... ıı di
ye destur verdiği Hafız Paşanın Üsküdar
dan geri getirilmesini eı:rµ-etti, ve bostancı
başı Cafer Ağayı dokuz çifte kancabaş ka
yıkla Üsküdara yolladı. 

ıı Yukarda naklettiğimiz ayak divanı sah
nesinin kaç dakikaya sığdığını göstermek 
için mühimdir, bostancıbaşı Cafer Ağa Ha
fız ıA.hmed Paşaya, kayığı Üsküdar iskelesi
ne henüz yanaşmış, karaya ayak atarken 
yetişti: « Sizi padlişahnruz ister. ıı dedi, ve 
kendi dokuz çiftesine alara:k sarayi hümayu
na döndü. 

«Hafız Ahm.ed Paşa saraya gelince Ba
büssaade tekrar açıldı, taht çıktı, ardından 

Sultan Murad ikinci defa. ayak divanına çık
tı. Burada küçük bir sahneyi unutmamalıdır. 
Genç padişah divana çıkarken Receb Paşa, 
delikanlının metanetini bir yılan gil;>i daladı: 

- Padişa:hım abdest alın, öyle çıkın!. .. 
dedi 

,,Bu sözün apaçık manası: «İhtilalcilerin 
istediğini yapmazsan akibetin ya burada, ya
hut Sultan Osman gibi Yedikule zindanında 
ölümdür! .. ,, demekti. Sultan Murad hemen 
abdest a:ldı ve ikinci sefer divana i.lk meta
neti azıcık kırık çıktı. 

«Az evvel dışardaki uğultu zemine zel
zele ve asümana velvele salarken şimdi so
luk bile alınmıyordu. Sultan Murad gözleri
ni önündeki gazablı kalabalığın ön safla:rı 

,ti.zerinde gez-dirdi, ve eliy.Ie: ıı Sen!.. sen!.. 
sen! ıı diye işaret ederek iki ihtiyar sipahi ile 
yeniçeri çorbacıların ikisini ileri çağırdı; ar
tık kalabalıkla değil, kalabalığı temsil edecek 
bu dört kişi ile konuşacaktı: 

- Bu hareketiniz devletin namusunu u
lu orta ayak altına almaktır, siz müslüman 
iseniz hareketiniz dinimize v:e şeriatıımıza 

uymaz, Kafir iseniz bura islam diyarıdır, 

benden ne istersiniz?.. dedi. 

Padişah abdest alıp ayak divanına öyle çıkdı. 
(Resim : Sabiha Bozcalı) 
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«Bu dört temsilcinin yeniçeri ve sipahi
ler adına ağız birliği ile cevabı şu oldu: 

- Padişahım devletine hayırlı olmayan 
adamları ver ki, görüyorsun yeniçeri ve si
pahi kulların deryayı bi payan, tuğyan ha
lindedir, başka türlü dağılmaz ... 

u Babüssaadenin kanatları açıktı, ve Ha
fız Paşa ay.ak -divanında konuşulanları işiti
yordu, içindeki hamiyet cevheri birden coş
tu, abdestsiz adım atmazdı, ama böyle bir 
anda abdest tazelemek gerekirdi, az evvel 
padişaha gelen leğen ibrikle abdest aldı, so
yundu, başına sade bir dülbend sardı, han
çerini çıkarıp bıraktı ve Babüssa:adeden çı

kıp padişahın huzurunda durdu. 
ııBinbir ayak bir aya:k üstünde, o mah

şeri kalabalık birden soluğu kesti, çıt yok, 
işidilen yalnız Hafız Paşanın, Kur'an okur
ken dinleyenleri vecd içinde mest eden, ağla
tan güzel sesi idi: 

- Padişahım ... Senin yoluna Hafız gi
bi bin -kulun feda olsun! .. Ancak recam bu
dur ki, beni se~ katlettirme, bırak benim 
masum kanımı bu zalimler döksün ve bana 
şehidlik nasib olsun, sen de lutfet, benim na
şımı Üsküdarda defnettir, yetimlerimi de sa
na emanet ediyorum! dedi. 

cıVe padişahın cevabını beklemeden 
«Bismillahirrahmanirrahim ve lahavle ve 
la-kuvvete illa billahül aliyyül azim... inna 
Ullah ve inna ileyhi raciunıı diyerek ihtilal
cilere kar.şı yürüdü. 

«Naima «Meydan sanki arsai Kerbela 
idi. .. » diyor. Sultan Murad çevres.ini çıkarıp 
faciayı görmemek için yüzünü kapadı, ve 
ağlamaya başladı, padişah tarafındakiler de 
sahneyi gözleri yaşla dolarak seyrettiler. 

«Hafız Paşa ortaya çıkınca, karşısında 

tuğyan halinde bir derya gibi kalabalığın 
ön saflarından bir kaç sipahi ileri atıldı, ilk 
yaklaşan sipahi paşaya sa,ldırayım derken, 
paşa dindar adam, ruhu Allahın emaneti ve 

· onu korumaya kendini mecbur bilmiş, heri-
fin yüzünün tam ortasina öyle bir yumruk 
indirdi ki, sipahi, ağzı burnuna karışıp yarı 
ölü yere serildi. Fakat ikinci sipahi paşanın 
başına bir hançer vurdu ve çok derin bir ya
ra açtı, onu üşüşen diğer hançer ve kılıçlar 
ti'kib etti. Sonra sayılmışdır, o güzide vezir 
tam onyedi bıçak darbesiyle yere serildi, he-

nüz ölmemişdi, bir yeniçeri paşanın göğsü
ne çıkdı, ve bıçakla boğazını keserek şehid 
etti. O anda nereden bulmuşdur bilinmez, 
saray adamlarından biri elinde büyük bir ye
şil örtü ile koşdu, vezirin naşını örttü. Sultan 
Murad da tahtından kalkq.ı, bir o yeşil örtü 
altında yatan şehide, bir de, bu kanın vebali 
hepsinin ,alnına yazılmış olan o gazaplı ka
labalığa baktı: 

- Hak teala bana kudred ver.irse sizden 
nasıl intikam alınacağını üğreteceğim! dedi, 
bu sözü ancak muhafızlar, işitebildiler, son
ra yüksek sesle bağırdı: 

- Bre Hakdan korkmaz, Peygamberden 
utanmaz, şeriata ve padişaha itaat etmez za
limler!. .. dedi. 

ıı Hafız Paşanın padişah önünde paralan
ması ihtilalcilere de dehşet vermişti. O gi,iğ
remiş insan seli uğulduyarak saraydan çık
maya başladı, suçlu kaçışı .gibi bir çıkış ... 
İhtilallerde ola geldiği gibi, Hafız Paşanın 
cesedinin ayaklarına ip bağlayarak sürükle
yip götürmeğe kimse cesaret edemedi. Naaş 
sarayca kaldırı,larak vasiyeti gereğince Üs
küdara götürüldü. 

«Bu faciadan sonradır, Sultan. Murad 
mührü hümayunu Receb Paşaya verdi, fit
ne üstadı nihayet meramına nail olmuştu. 

«Defterlilerden şeyhülislam Yahya E
fendi kaçmış, saklanmışdı. İhtilalcilere efen
d.inin azle~ildiği tebliğ edildi, katlinde 'israr 
etmediler. Defterdar Mustafa Paşa da kaçmış 
saklanmış, yeniçeri ağ.ası Hasan Halife ise 
kumandanı bulunduğu ocağa sığınmıştı. Ye
niçeriler ağalarına sahip çıktılar. Bu hima
ye ağalarına olan bağlılıktan değildi; on se
ne evvel Genç Osman da yeniçeri ocağına 
sığınmış, fakat yeniçeriler padişahı düşman
larının pençesine alçakça teslim etmişlerdi. 
Bu sefer de Hasan Halifeye aynı ihaneti gös
.terir.Ier ise yeniçeri . ocağının adına, şanına 

çok ağır bir leke sürülecekdi. Receb Paşa
nın teşviki ile sipahiler yeniçeri kışlalarına 
gidip «Ağayı siz paralamaz iseniz verin, biz 
µaralayalım.» dediler; · yeniçerilerden ters 
bir cevab alındı: «Paralar·isek biz parala
rız, sipahi kim olur ki bizim ağamızı parala
yacakdır! .. » Israr edilirse iki asker arasına 
kılıç girecekdi. SipahUer ısrar etmediler. 

İhtilalci asker, Hafız Ahmed Paşayı Pa• 
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dişahın ;gözleri önünde paraladıktan ve sipa
hiler de yeniçerilerin elinden Hasan Halife
yi alamadıktan sonra, yeniçerilerle sipahiler 
arasına kılıç girme tehlikesi belirince fitne 
ateşi tavsadı, küllendi, sipahiler hanlarına 

ve yeniçeriler de kışlalarına çekildiler. Fa
kat Receb Paşa, şu kadar zam.andan beri göz 
diktiği mührü hümayuna ka'Vllştuğu halde, 
o altın mühür koynunda sanki çöreklenmiş 
yatan bir yılan gibi duruyordu, ilk fırsatta 
baş kaldırıp Paşayı sokacak, öldürecekti Ye
niçeri ve kapu kulu sipahisinin zorbaları ile 
ittihad ederek, İstanbul erazil ve eclafı ile 
bağdaşarak Receb Paşanın bu davaya atılma
sının sebebi, Sultan Muradı iyice sindirerek, 
hatta avucunun içinde bir kukla yapmak, ol
mazsa onu tahttan indirip, kardeşlerinden 

birini tahta çıkarmak, tam istiklal ile vezir
likti. Gözleri ancak baktığı şeyi ve onun da 
ancak sathını görür bir kafadadır ki, böyle 
avami kaba hırs doğar, kaba ve basit entri
kalar beslenir, gelişir. Zararını devletle mem
leket yüklenir, ıstırabını millet çeker. Re
oeb P!aşanın hamam ,çıplağı da1lak ile yalı 
kopuğu salapuryacıdan farkı sadece sırtında
ki samur kürküydü. Galiz cehlinin kaba he
sabı ile sadarete kaydı hayat şartiyle gelmiş
ti. Yerinden emin değildi, emniyet .getirince
ye kadar her şeyi yapacaktı, fitneyi tekrar 
uyandırmak için fırsat gözetmeye başladı, o 
fırsatın çıkması da gecikmedi. Uzun sürecek 
bu ihtilalin ilk alevi « Hüsrev Paşa niçin az
ledildi?» diye parlatılmıştı. Bir ay sonra ikin
ci kundak da «Hüsrev Paşa niçin katledildi?» 
diye koptu. 

"İhtilalin mart ayı safhası - Azlinden 
sonra Tokad'a çekilmiş, oturmakta olan Hüs
rev Pa1;ıa bu kanlı, cebba•r vezir, ilk ayaklan
ma onun adı Heri sürülerek olduğu için, or
talık yatışır yatışmaz padişahın emri ile To-

kadda idam olunmuştu ve kesik başı da giz
lice İstanbula getirilmişti. Aslında bu kesik 
baş, sadaret makamı için Receb Paşanın en 
tehlikeli rakibi idi. Receb Paşa bunu bildiği 
icin önce rahat bir nefes aldı, sonra fırsat _ga
nimettir diyerek fitneyi tahrik etti, o asrın 
tabiridir, ıızorbaların arasına dil sokduıı, bu 
şer aletleri: ııHüsrev Paşa gibi vücudü lazım 
bir vezirin katline sebep olanlardan ahzi in
tikam lazımdır!. ıı dediler. · 

BÜYÜK FİTNE 

ıı Sebep olan kimdi? İhtilalin ilk safha
sında defterli olan 17 kişiden biri paralan
mış, biri af edilmiş (Yahya Efendi), biri pa
dişahın yanında (Musa Çelebi), on beşi de 
kaçmış saklanmıştı. Ortada tek sima, padi
şah kalıyordu. Hakikatte de ihtilalin bu ~in
ci safhasında Receb Paşanın hedefi o idi, as
keri ayaklandırdı ama, dilediği gibi hedefine 
sevk edemedi. 

ccl632 martının on ikinci cuma• günü sa
bahı İstanbul yine ihtilal dehşeti içinde u
yandı. Sabah namazı vakti Pıt Meydanında 

toplanan yeniçerilerle sipahiler, ve peşlerine 
takılan İstanbul erazil ve eclafı namazdan 
sonra sarayi hiınayuna yürüdü. İhtilalci a
yakları Babıhümayun ile Orta Kapım.un e
şiklerinden atlamaya çoktan alışmıştı. Dör
düncü Sultan Murad yine ayak divanına çı

karıldı. Yeniçeri neferleri, sipahioğlanları 

padişah ile de yüz ,göz olmuşlardı: 

- Padişahım, sen niçin Hüsrev Paşa gi
bi yarar veziri katlettin ve kendi devletini 
rahnedar ettin? diye sordular. 

Bu soru, facianın uvertürü idi. Sonra es
ki defter ve yeni kanlı sahnelerin perdesi 
açıldı: 

- Madem ki bu işi yapdın, sen de bize 
Hasan Halifeyi, defterdar Mustafa Paşayı ve 
müşabih Musa ÇeKebiyi ver, paralayıalıml 
denildi. 

« Bu arada birden aşırı küstahlaştıiar: _ 

- Saraydaki .şehzadeler bizim efendimiz 
oğullarıdır, sana itimadıımız kalmadı, Hüs
rev Paşayı öldürdüğün gibi şehzadelere de 
kıyarsın, onları çıkar, bize göster! dediler. 

re Vak'anüvis Efendi padişahın cevapi:.ı

rını şöylece toplayub naklediyor: 
- Hasan Halife ve Defterdar nerededir

ler bilmiyorum, Musa Çeleb.ip.in ne günahı 

vardır ki size vereyim? Bir padişaha karşı 
bu mertebe hürmetsizlik olur mu? 

ııİhtilal sahneleri anlatılırken en zor iş, 
o atmosfer altında ruhların tahlilidir. B..oğu,ı
dıa, han odasında, hamam külhanında veya 
c.:oğukluğunda, kahvehane, kayıkhane, fırın-

1arda bekar odalarında yatan, bütün bedii 
duyguları birkaç saniyelik nefis lezzetinde 
toplanmış, bütjin dini ibadetleri duygusuz 
mihaniki hareketler olmuş insanların başla
rındaki şahsiyetkre karşı hürmet yoktur, 
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onlardan sadece korkarlar, ve bir kere de o 
korkuyu attılar mı, yeni bir yılgınlığa uğra
yıncaya kadar alabildiklerine pervasız ve 
tahribkar olurlar, akıl ve mantık çenberle· 
rini yırtıp, tezad.Iar içinde hayır ve şer hiz
met ve ihanet her şeyi yaparlar, işte buna 
şılriş denilir, felakettir, afettir. Eclafın padi
şah sözünü anlamasına elbetteki imkan yok
tu. Ihtilalci Yeniçeri ve sipahilerin sözü gel
di, yine mahud tehdide dayandı: 

- Bu dediklerimizi bize vermezsen san 
bize padişahlığa lazım değilsin ... dediler. 

«O sırada «Hünkar şehzadeleri boğdur
muş!» diye bir laf çıktı, bunun üzerine: 

- Şehzadeleri isteriz! Şehzadeleri çıkar 
görelim!... sesleri yükseldi. 

Dört şehzadeyi Babüssaade önüne çık.a.

rıp gösterdiler: Bayazıd, Süleyman, Kasım, 
İbrahim ... 

«En büyükleri şehzade Bayazıd, şişman
ca bir gençdt. Süleymanla beraber kapı eşi
·ğinden biTaz ileri çıkıp ihtilalcilere hitab, 
ettiler. Bayazıd: 

- Bizden ne istersiniz? Biz bir köşeye 
çekilmiş, kendi halimizle meşgulüz, adımızı 
anmak, bizi dile düşürmek ne manadır? .. de
di. 

«Süleyman daha açık konuştu: 
- Sebebi felaketimiz olacaksınız!.. Al

lah'dan korkmayıp, pad;işah hazretlerinden 
utanmayıp böyle tugyan edersiniz!.. Allah 
aşkına bizi kendi halimize koyun, sizin hi
mayenize muhtaç değiliz, bizi· korumak size 
düşmez! dedi. 

«Fakat divan avlusunda kaynaşan o mah
şeri kalabalık bu iki şehzadenin ne sözünü, 
ne de endişesini anladı. Mazisiz adamlar is
tikbali göremezler.-

«İki şehzadenin yalvarmasına rağmen ih
tilalci yeniçeri ve sipahiler Dördüncü Sultan 
Murada karşı küstahlığı son mertebeye çı

kardı: 

- Bundan sonra bizim sana itimadımız 
yok!.. bu efendileri sana bırakmayız, bunla
ra zarar etmeyeceğine bize kefil göster! ... de
dileT. 

ıcAğır hakaretti. Böyle bir günde ve böy
le bir sahnede bir padişaha kefil olmak fela
ketti, fakat o anda galeyanı yatıştırmak da 
lazımdı, Sultan Muraduı belki de hayatı teh-

likede idi. Yeniçeri ve sipahi, genç hüküm
darı · tahdından kapıp aldığı gibi paralayıp 
öldürmeseler bile, Sultan Murad padişahlığı 
kaybedecekdi, ve belki de Receb Paşa bunu 
bekliyordu. Orada bu tehlikeli kefaleti yük
lenmek devlete de, padişaha da hizmet idi, 
ancak büyük medeni cesaret sahibi, büyük 
hamiyet sahibi adamın yapabileceği i~di, şey
hülislam Ahizade Hüseyin Efendi hiç tered
düd etmedi: 

- Be.n kefilim! dedi. 
«Avam koca şeyhülislamın kefaletini 

kafi görmedi, kendilerinden değildi, inanmak 
için kendilerinden de birinin kefil olması la
zımdı. Bu sefer Receb Paşa: 

- Ben de kefilim! .. demeye mecbur ol
du, ortalık yatışdı ve şehzadeler içeri almdı. 

«Naima Efendi: ıcCahil dostdan akil düş
man yekdirıı diyor, şaşmaz hikmettir. Bu 
oniki mart günü, şehzade Bayazıd, Süleyman 
ve Kasım ile Ahizade Efendinin ileride se
bebifelaketleri olacaktır. Receb Paşaya ge· 
lince, Sultan Muradın nazarında o cı Topal 
zorbabaşııı dır, cezası öbürleri ].{adar aecik
meden, ilk fırsatda verilecektir. O güıı Sul
tan Muradın ayak divanı bu sinirli, gergin 
hava içinde dağıldı. 

ıcO Cuma günü çarşılar, dükkanlar açıl

mamış, halk sokağa çıkmamış, cam.ilerde 
cuma namazı kılınmamıştı. Ve tam üç gün 
çarşı pazar açılmadı. İstanbulun günlük ha
yatı mefluç kaldı. 

« 14 mart pazar günü yeniçerilerle sipa
hiler yine ayaklanıp toplandılar: ıcDefterdar 

Mustafa Paşa ile Hasan Halifeyi isterizıı di
ye bağırıştılar. Hasan Halife, sadırazam Ha
fız Paşanın paralandığı gün ağası bulundu
ğu Yeniçeri Ocağının namusuna sığınmışdı 
ve yeniçeriler d~ o gün kendisine sahih çık
mışlar, sipahilere kanı korumuşlardı. Hasan 
Halife ocaklının kendisini namus belası hi
maye ettiğini biliyordu, onun için ortalık azı
cık yatışdığında Ağakapusundan kaçmış, 

Mehterhanede gizlenmişdi. Firarı muhakkak 
ki yeniçerileri kızdırmakdan ziyade memnun 
etmişdi. Bir ara «Padişah defterdar ile yeni-. 
çeri ağasını sarayda, Hasbağçede saklamışıı 
rivayeti çıkdı. 

«Mart ·kapudan baktırır, kazma kürek 
yaktırır sözünün doğru çıkdığı bir kış, i.ki gün• 
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denberi lapa lapa durmadan kar yağıyordu. 
İhtilalciler At Meydanındaki Sultanahmed 
Camii ile sahiblerine zorla açdırdıkları civar
daki dükkanlara doldular. Bir bölüğü sadı
razam Receb Paşanın sar.ayma giderek şeyhül
islam ile ulemayı da saray ve konaklarından 
zorla kaldırıp Receb PaşaJ?.ın sarayına götür
düler. Paşa At Meydamna nazır miri bir sa
rayda oturuyordu, tahmin ediyoruz ki bu bi
na, zamanımızda Ticaret Okulunun bulundu
ğu yerde idi. Paşa sarayında yeniçeri ve sipa
hi kılıçlarının tehdidi altı.nda sözde bir şeriat 
meclisi kuruldu. Padişahın ayak divanında ol
duğu gibi ulema efendilerle hayli çekişildi, 
nihayet ihtilalciler, istedikleri kimselerin ida
mına bir höccet yazdırıp efendilere imzalat
tılar. Receb Paşa yeniçeri ve sipahinin bu 
meclisdeki söz sahiblerine: 

- Defterdar Paşa ile Hasan Halife saray
da Hasbağçede değildir, yakinen biliyorum, 

_padişah da onları aratıyor! .. diye yemin et
mişti. 

ııMusa Melek Çelebinin katli - Devrin 
müverrihi Hasanbeyzadenin rivayetine göre 
o pazar günü ihtilalcilerin ağzında padişahın 
pek sevgili gözdesi Musa Melek Çelebinin adı 
yokdu. O masumu, adını yeniçeri ve sipahi 
ağzına düşürüb felakete sürükleyen Receb 
Paşa oldu. Ulema höcceti imzalayıp dağıldık
tan sonra sadırazam padişaha gitti, vak'ayı 
tasarladığı mel'anete göre tahrif ederek an
lattı: 

- Şevketli padişahım, kul Hasan Halife 
ile defterdar Mustafa Paşayı sizin Hasbağçe
de sakladığınızı zan ediyor, tekrar sarayi hü
mayuna yürüyecekler, nahoş haller olmak ıh
timali vardır, Musa Çelebiyi bu kulunuzun 
sar.ayına gönderin, ben de yeniçeri ile sipahi
ye nasihat edeyim, işte padişahımızın sizler
den esirgediği yokdur, bu kadar makbulu ve 

Musa Melek Çelebl. 
(Resim: Sabiha Bozcab) 
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mergubu Musa Çelebiyi dahi bana gönder
miştir, defterdar ile Hasan Halüe sarayda 
olaydı onfarı da verirdi, siz de Musa Çelebi
yi istemekten artılr vaz geçin diyeyim, hem 
saraya yürümelerini önleriz, hem de inşaal
lah Musa Çelebiyi ellerinden kurtarırız!. dedi. 

u O sırada Receb Paşanın kendi havasına 
uydurduklarından Canbuladoğlu Mustafa Pa
şa da huzurda idi .. o da: 

- Padişahım, Receb Paşa lalanın bu sö
zü makbuldür. Musa Çelebiyi kul onun sara
yında görünce Musa Çelebiye zarar ihtimali 
yokdur, kaldı ki vezirin sarayından zor ile 
almak kimin haddidir, ben kefilim!.. dedi. 

cc İki vezir yeniden ayak divanına çıkmak 
istemeyen padişahı ikna ettiler. Sultan Mu-
rad: ; ·: 

- Hoş .. Musa size Allah emaneti olsun, 
e·ğer bir kılına })ata gelirse sizden bilirim! 
dedi ve sevgili .g.övdesini hüngür hüngür ağ
layarak o ıakşam ortalık iyice karardıktan 

sonra Receb Paşanın sarayına gönderdi. 
ccBu türkünün güftesi Dördüncü Sultan 

Muradın imiş, ne zaman okunsa ağlarmış: · 
Yola düşüb giden dilber 
Musam eğlendi gelmedi. 
Aceb yolda yol mu şaşdı 

Muı:.am eğlendi gelmedi. 

(<Aynı gece, Recep Paşa Yeniçeri kışla
hrına ve sipahi hanlarına: cıMusa Çelebiyi 
pad~ah benim sarayıma gönderdi, gelip iste~ 
sinler, alsınlar!..» diye gizlice haber yolladı. 

cı Pazartesi sabahı, yine mahşer gününden 
örnek verdi. Yeniçeri, sipahi ve şehrin era
zil, eclaf güruhu Receb Paşa sarayı önünde 
toplandı:. 

- Musa Çelebi gelmiş, elbette isteriz.!. 
diye kapulara dayandılar. . 

,dvi:usa Çelebi, Paşanın oturduğu odaya 
gitti: 

- Sultanım, benim hakkımda şefaat ta
ahhüd etmişdiniz, bana. kıymak reva mıdır? 
dedi. 

Receb Paşa kayıdsız: 
- Oğlum.. ne yapalım, padişahımızın 

vücudunu muhafaza için senin ve benim gi
bi bin uşak fedft. olsun!. hemen görelim, bel
ki def'i mümkindir~. diyerek hemen hareme 
kaçtı. 

cc-İhtilalciler kapuyu açtırmış, ve sara• 
ya girmişti: 

- Musa Çelebi merdiven başına gel~ 
sin görelim!.. diye bağırışıyorlardı. 

ccMusa Çelebiyi merdiven başınıa çıkar
dılar. Paşa. kendi ağa.farına talim etmişdi. İç
.terinden biri güzel delikanlıya kuvvetli bir 
Oı.'lluz vurdu ve merdivende.n aşağı yuvarla
dı. Sahne, eski Romalıların sirklerdeki vah
şi hayvanlara attığı ve diri diri parçalattığı 
mazlum kurbanların akibetine benzer. Deli
kanlının acı feryadı, dehşeti tarif edilmez pa
ralayıcı kaba sesler arasında boğuldu. Yeni
çeri ve sipahiler hançer üşürdüler. 

ccReceb Paşa, aşağılık facia aktörü, ku
lağı kirişde, gulguleyi işidince, haremden 
ayaklarında sade mest ile fırlayarak ve ak
saya aksaya koşarak, merdiven başına geldi: 

- Bre el çekin!.. O Çelebi benim kefA
letim ile gelmjşdir .. Bre ·bu ne olmaz işdir!.. 

diye yalandan bir iki bağırdı: cc lakin Musa 
Çelebinin işi bitmişdi, vücudu hançer zah
minden surah surah olmuşduıı. Paşanın ta
limli adamları: 

....:.. Çünki hal böyle oldu, bari ölüsünü 
dışarı bırakalım da cemiyet dağılsın!.. dedi
ler .. 

cıMusa Çelebi, henüz ruh teslim etme
mişdi. Vücudunu delik deşik edenler de Pa
şayı merdiven başında görünce kaçmış, sa
raydan çıkmışlardı. Ağır yaralı delikanlıyı, 

bir çul çaput• çuvalıymış gibi sarayın duvarı 
üstünden savurub, dışarı, meydan taraıfına 
attılar, orada üzerine bir kere daha hançer 
üşürüldü. Çırıl, çıplak soyduktan sonra kanlı 
cesedini At ,Meydanında bir çınarın altına 

bırakdılar. Durmadan yağan k~r, masum 
gencin kefeni oldu. 

ccSultan Murad Musa Melek Çelebinin 
katledildiğini öğrendiği zaman, ''yüreğinin ta 
derinlerinden bir ah çekerek: 

- Ya Rab!.. bu mazluma kıyan zalimle
rin haklarından gelmeğe sen bana kudret 
ver!.. diyerek ağladı. CB.: Musa Melek Çelebi). 

cc Padişahın fedakar . ben delerinden bir 
kaç kişi, ya Yeniçeri, yahud sipahi kıyafe
tinde ve muhakkak ki, gece yansından son
ra olacakdır, Musa Çelebinin naşini atıldığı. 
yerden kaldırıp, kaçırdılar ve Eyyüb Sulta
na götürüp defnettiler. O asrın adamı Evliya 
Çelebi, Sultan Muradın bu sevgili gözdesine 
baş ve ayak şahideleri ve sandukası kabart-
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ma güllerle müzeyyen pek mükellef bir ka
bir yapdırttığını yazıyor, ve kabrinin cadde 
üzerinde olduğunu söylüyor; caddenin adı 

belli değil, Eyyubun hemen her tarafında 

uzun zaman aradık, bulamadık. 
ııHasan Halife ile Defterdar Mustafa Pa· 

şanın katli - Ya, o 14 Mrıit Pazar günü, ve 
ya 15 Mart Pazartesi günü; Musa Çelebinin 
şehid edildiği gün, ihtilalciler evvela Yeniçe
ri Ağası Hasan Halifeyi, ve sonra, Defterdar 
Mustafa Paşayı da buldular. 

cı İstanbul'da köşe be köşe aranıyorlardı. 
Hasan Halife, Ağakapusundan kaçıp saklan-

Biri başsız iki çıplak cesed sallanıyordu. 
(Resim: Sabiha Bozcalı) 

dığı Mehterhanede yakalandı, bir ata bindi
rilip At .Meydanına getirildi. Etrafını derya 
gibi yeniçeri ve sipahi sarmış, gazablı nara
lar dalga dalga yükselir ça•rpar, biçare genç 
adam, Naima burada civan kelimesini kulla
nıyor, ölüm korkusu ile vahşetle bakınarak: 

- Bana kıymayın .. Vallahi, devlet işleri 
için padişah huzurunda söz s•öylemiş değilim, 
beni azad edin, başımı alup başka diyara gi
:ieyim, beni na hak yere katletmeden size 
ne hasıl olur! .. diye yalvarıyordu .. 

«-Etrafındaki binlerce yeniçeri ve si
pahi, hepsinin yüzünde, kin ve hased vardı; 

hepsinin yüreği taş gibiy

di. Ağızlardan çıkan yalnız 

küfür ve hakaret idi. En 

yu muşak konuşanı: 

- Bre sefih oğlan! .. 
mülukane saray ve padişa-
1:ane yalılar yapup, arzı ih
tişamı bilirsin!.. Bre o ka
dar. devlet senin gibi oğla

na neden layıkciır? .. diyor
du. 

«Bir ara, bir adam Ha
san Halifenin başına doğru 
bir sopa indirdi, bu sopayı 
o anda hançer ve kılıçlar 

takib etti, atından düşür
dükleri ağayı lahzada öl
dürdüler ve lahzada ana~ 

doğması soyarak ayak bi
leklerine ip geçirdiler, At 

Meydanına sürüyerek gö
türdüler, meydandaki çı
narlardan birinin bir dalı
na ayaklarından baş aşağı 
astılar. 

«Öldürüldüğü zaman 

Yeniçeri ağalığı üzerinde 

bulunuyordu, yahud ki az

ledilmiş, fakat yerine bir 

başkası tayin edilmemişdi. 

O gün Sultan Murad tara

fından ocakdan yetişme Kö-

şe Mehmed Ağa, Yeniçeri 

ağası tayin edildi. 
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«Defterdar Musfafa Paşa da, ya aynı 
gün, ya bir gün sonra Vefada bir evde bulun
du. Evvela At Meydanına, oradan Sadıra

zam Receb Paşanın Sarayına götürüldü. Sa
dırazam Paşa hemen atlayıp sarayı hümayu
na gitti. Sultan Muraddan Mustafa Paşanın 
idam fermanını aldı, döndü, Mustafa Paşayı 
elleri arkasına bağlı siyaset meydanına çıkar
dılar Ve çökertip boynunu vurdular. Başsız 

cesed ihtilalcilere verildi, artık bir kaaide ol
muşdur, hemen çın-1 çıplak soyuldu, ayakla
rına ip takıldı, ve Hasan Halif eİıin sallandığı 
ağacın başka bir dalına baş aşağı asıldı. Ke
sik başı ne oldu?.. bir kayde rastlamadık. 

ıı Bu iki çıplak cesed, soğukdan kas katı 
olmuş, bir kaç gün karlı buzlu rüzgarla lapa 
lapa savrulan kar arasında, garib garib, vah
şetle sallanıp durdu. Aşağıdaki kıt'a adı meç
hul bir halk şairinindir: 

Biri başsız idi birisi başh 
Biri taze civan birisi yaşlı 
Defterdar Paş:ımn aslı Ayaşlı 
Hasan Ağa şehri• civan dört kaşlı. 

«Bu uzun ihtilalde ayak takımı gılzeti
nin ne hal aldığını gösteren •acı ve müthiş mi
sallerdir: 

Yeniçerilerle kapukulu sipahisinin peşi
ne takılıp ihtilale katılan cebeci.Jer toplandı
lar: 

- Bre canım, biz adam değil miyiz .. 
dediler, yeniçeri ile sipahi sadırazamı, yeni
çeri ağasını ve padişahın şöyle makbul bir 
nedimini paraladılar, biz dahi zabitlerimizin 
hakkından gelip şanımızı isbat etsek · gerek
tir! .. 

« Hlemen cebeciler ocağından şöhret sa-· 
hibi bir çorbaci ağanın evine hücum ettiler. 
Çorbacıyı paralayıp öldürdü.Ier, evini yağma 
ettiler, ve yeniçeirlerle sipahilere uyarak 
paraladıkları o garip adamı çırılçıplak soy
dular, ayaklarına ip takıp mahut çmara as~ 
mak üzere At Meydanına getirdiler, fakat 
sipahiler mani oldu: 

- Yok!. dediler, cebeciler çorbacısı bir 
adam mıdır ki, böyle kibar.Iarla beraber aynı 
ağaca asılsın!.. 

«Bu kanlı vakalardan sonra ·.İstanbul bir 
müddet yeniçeri ve sipahi zorbal-arının elin
de kaldı. Tabanı yarık, yeni yakası bitli, ırzı

nı namusunu bir lüle tütüne değişir ve tüyü
nü düzmek için de ihtilal günlerinde saray 

ve konak yağmalarını fırsat bilir kaldırım 
uşakları eclaf da birer sokak ağası oldula•r; 
her türlü şenaat, fuhuş, rezalet göz göre iş
lenir oldu, pervasızca sokağa döküldü 

«Manzara ihtilalci zorbaları da düşün

dürmeğe başlamıştı. Sipahilerin söz sahiple
rinden Saka Mehmed, Cin Ali, Salih Efendi, 
Çalık Derviş, Mahmudağaoğlu, Yemişçi Mus
tafa ve daha gayrileri toplanıp konuştular 

ve şu ağız birliğine vardılar: 
ıı Hazmedilmez ve asla af edilmez işler 

yaptık. Bu mertebe isyandan ve alemi şu ha
le düşürdükten sonra bu padişah eline fırsat 
düşünce bizi sağ bırakmaz, nereye kaçsak, 
nerede gizlensek bize kurtuluş yoktur. Bi
zim için tek halas yolu Sultan Muradı taht
tan indirip kardeşlerinden birini padişah 

yapmakt;ır. Yeni padişahın yanında birer 
mevki sahibi oluruz, a,leme yeni bir nizam ve
ririz, padişahı kendimizden hoşn:ud kılarız ... ıı 
dediler. 

« İçlerinde büyük nüfuz sahibi olanlar
dan biri Rum Mehmed Ağa idi, ortaya atı
lan bu yeni ve büyük, ve· belki de yeniden 
pek çok kanların dökülmesine sebep olacak 
,fitneye şiddetle itiraz etti:· 

- Padişahımızı aldatanlardan istediği
miz gibi intikam aldık, fitneyi daha ileri gö
türür isek, alem zaten :ayak üstünde, eliyazi
billah devlet güneşini söndürürüz., deıvleti 
aliosman munkariz olur!. dedi. F'akat s-öz ~e
ciremedi. Zira sipahi zorbaları bu madde için 

· de Receb Paşa tarafından ,gereği gibi ifsad 
edilmislerdi. 

«Tahttan padişah indirme, Osmanlı ta
rihindeki ihtilallerde daima en büy~k iş ola 
gelmiştir, sipahilerin kendi başlarına başa

rabilecekleri şey değildi, yeniçeriler ile mut
.lak şekilde ittifak etmeleri lazımdı. Onun 
içindir ki, kendi aralarında kesin kararı ver
dikten sonra sipahi zorbaları yeniçeri ocağı
na baş vurdular. 

Saraydan çıkma Hasan Halifenin yerine 
yeniçeri ağası olan Köse Mehaned Ağa (B.: 
Mehmed Ağa, Köse) ocaktan yetişmiş, çe
kirdekten yeniçeri idi; Sultan Murada sada
katle bağlı kaldı; Yeniçe·ri neferlerini de, 
ocakta kademe kademe yükseldikçe hoşnud 
tutagelmiş, neferin gönlüne girmişti. Ocaklı; 

«Bu bir büyük meseledir, ağamız nerede ise 
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biz oradayız .. » dedi. Köse Mehmed Ağa da, 
.sipahi zorbalarını asla ürkütmeden padişah 
değiştirmenin vehanietini anlattı, yeniçeri 
ocağı sipahilerin cülus teklifini şiddetle red
detti. 

uKöse Mehmed Ağa günde bir ~aç sefer 
gizlice saı-aya gidip padişah ile buluşmakta 
ve dışarıda olup bitenleri tezi tezine Sultan 
Murada arz etmekte idi. Güçlükle önlediği 
bu yeni fitneyi de anlatırken: 

- Padişahım, bu maddenin de başı Re
ceb Paşadır, Musa Çelebiyi de Canbuladoğlu 
ile söz· birliği edip senden •alan ve o mazlu~ 

Ramazan geceleri rezıiletlerl. 
(Resim: Sabiha Bozcab) 

mu yeniçerilerin haşeratı ile sipahilere para
latan odur.. dedi, ve sipahi zorbalarından 

Rum Mehmed Ağanın da cülus meselesine 
muhalefet ettiğini söyledi. 

«Sultan Murad Rum Mehmede gizlice 
şahane ihsanlarda bulundu, yeniçerilerin ve 
Rum Mehmedin muhalefeti Receb Paşanın 
hazırladığı yeni fitneyi alevlenmeden bastır
dı (B.: Mehmed, Rum). 

« Sinirli hava biraz yatıştı, padişahımız 
olup biten maddelerde cümle suçları bağış
laı:rı.ıştır.» sözü çıktı, ve işte bu sakinleşen 

hava içindedir ki, mübarek ramazıan ayı girdi. 

«Nakletmekte oldu
ğumuz vakalar hicri tak
vimde 1041 yılının receb 
ve şaban aylarında geç
miştir. O yılın Ramazanı 
da martın yirmi ikinci 
günü girmişti. 

«İhtilal içinde hicri 
1041 (M. 1632) Ramazan 
Rezaletleri Naima 
Efendi şöylece anlatıyor: 

<<Ramazani şerif gel
di. Sipahi kıyafetine gir
miş halk eşkiyası, şeytan 
kılıklı hayta ve hezele 
güruhu takım takım, 
hepsi pür silah, seı:nt 
semt kurdukları meclis
lerde ıyşü işret sofraları 
donattılar, ve fisku şe
naatlerine devam ettiler. 
Kimi güzel güzel yüzlü 
ve kimi de acaip dev mi
sali koca koca heykeller, 
kuklalar yaptılar, sokak
lara kandillerle yer mah
yaları kurdular, arkala
rmda bir sürü baldırı 
çıplak, davul zurna ile 
Allah Allah sayhaları 
gök yüzünü tutarak, . ve 
geceleri de ellerinde me
şalelerle İstanbul sokak
larını dolaşmaya başla-

-dılar, ve İstanbul halkın
dan zorla kukla ve mah
ya seyri ve eğlencesi pa-
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rası topladılar. Vüzera, ulema, kibar ve zen
ginlerin kapularına bu şehir çetelerinden bi-. 
ri gelir dayanır, bahşişini alıp giderken köşe 
başından bir yeni güruh çıkar gelirdi. Kukla
larını, çengilerini köçeklerini oynatır, çuha, 
kumaş, nakit kuruş ve akçe, her kapunun şa
nına layık ihsanını a!ırdı.» 

ııBüyük müverrih hicri 1041 Ramazanının 
rezaletlerini tasvire şöyle devam ediyor: «Ye
niçeri ve . sipahinin erazili ve baldırı çıplak 
şehirliden davullu zurnalı ve kuklalı köçek
li soyguncular bir kapuya vardıklarında yüz 
kuruş verilse: 

- Bu falanın kapusudur, buraya bin 
kuruş baha biçdik!. 

- Yok!. bura filan devletlinin menz.ili
dir, temaşa parası ikibindir!. derlerdi. 

«Yine Hasanbeyzade ile Naima'dan og
reniyoruz istedikleri bahşiş verilmiyecek, \Te
ya bahşişin çıkması azıcık .gecikecek olsa el
lerindeki meşaleleri o devrin o muhteşem 

ahşap saray ve konakalrının geniş saçaklarına 
ve şahnişinlerine doğru kaldırarak: 

- Şu kadar yüz kuruş ve şu kadar çuha 
ve kumaş tiz getirin yoksa konağı yakıyo

ruz!. .. diye saçakları meşalelerle tutuşturur
lardı, çaresiz menzil sahibi haytaların ayak
larına düşer yalvarır, tutuşturulan saçağı 

söndürtür ve istediklerini de verirdi. 

ııBayram rezaletleri - Ramazan so
na erinceye kadar bu davullu zurnalı, kö
çekli çengili, kuklalı, meşaleli gece çapul
ları devam etti. Yalnız büyük konaklar, sa
ray yavruları ve saraylar değil, namus erba
bından ortıa halli kimselerin kapulffl l~ ça
lmdı, herkesin evinde hediyelilf. ~.~zff \. eşya 
bulunmaz, o şehir eşkiyasına . t.az~ i '•Tliıılrrin 
veya gelinlik kızların sandık,lardakLçeyız eş-
yaları verildi. · \ . >i ·· 

uBayram oldu, üç gün de /· Ş~kaklara, 
rrieydan1'ara salıncaklar ktirdulat,/·a~ylet er
ka~ırtı İstanbut ayan, eşraf ve' }i~#fını, ·• dü
ğüne divet eder ğibi kınalı murrilai-Ia salın-

Bayramda salıncak rezaleti. 
(Resim : Sabiha Bc;,zcah) 
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caklara davet. ettiler, salıncaklara gelenler 
de. çuha ve kumaş ve boğca boğca: çamaşır 
Ve esvap bayram hediyeleri ile geldiler, her 
salıncakta bir dükkan dolduracak mal top
landı. Ve far eza bir vezire yüz mumdan faz
la geldi, her mumum üzerine: «Bu fal-an sa
lıncağın mumudurıı diye bir de kağıt vardı. 

Mum alanlar salıncaklara verecekleri hediye
ler.in defterini yaptırdılar, ·arabalara yükle
nen hediye denkleri salıncakları birer birer 
dolaşarak bu defterlere göre dağıtıldı. Tam 
rezalettir. 

Bayramdaki küstahlıklarını padişahın 

anası Eösem Sultan ile bizzat padişahı dahi 
kınalı mumla salıncağa çağıracak kadar ile
ri götürdüler; kendileri gelmediler ama, he-
diyeler geldi. 1 

· ! •• 

«Bu 1041 Ramazanında ve Ramazan 
bayramında olanları anlatırken N aim.a Efen
di: «Nice erazil ve bi edeb cahiller ramazan 
günleri alenen oruç bozdular, sokaklarda, 
kahvehanelerde tütün içtiler, alenen şenaati 
kabiha, fuhuş irtikap ettiler, kimse men'ine 
kaadir olmazdı. Aşikare meclis kurup çalgı 

ile köçek oğlan ve çengi avret oynattılar, iç
ki içtiler, sokaklarda avrete ve ta.ze oğlana 
taarruz etmek gibi nice mel'anetleri oldu ki, 
anlatılması bile müstehcendir» diyor. 

«Yine onun anlattıklarıdır: «Yalın ayak-
1:ırına b.i.r papuç almağa kudreti olmayanlar 
katar sahibi ağ'a oldu, bayramdan sorira da 
hepsi mekanına menziline çekildi, ortada 
ancak zorbabaşıları kaldı. n 

,,Fitne kundakcısı Receb Paşanın ida
nn - A~,ı ortada kalan fitne kundakçısı sa
d1razam Receb Paş:a idi. 

· ıı Yeniçeri Ağası Köse Mehmed Ağanın 
sadakati ve sadak.at yolunda cesaretle him
met ve gayreti sayesinde yeniçerileri kendi 
tarafına çevirme·ğe muvaffak olan . Sultan 
Murad, artık ne Receb Paşadan, ne de sipahi 
zorbalarından korkacaktı. Bayramın ayı çık

madan, 28 şevval 1041 ve 18 mayıs 1632 salı 

günü ki bir divan günüdür, paşa erkenden 
saraya geldi. Gelir gelmez divan toplanma
dan padiŞ"ah tarafından huzura çağırıldı, kuv~ 
vetle tahmin. ediyoruz ki, vak'a Arz Odasın
da geçmiştir. Aksak adımlan ile huzura çı
kan Receb Paşa osmanlı protokolu icabı taht 
eşiği, saçağı öpecekti, buna resmi istilaahın-

da ııay,ak öpme» denilir; fakat yine o proto
kol icabı sadırazamlar huzura divan dağıl

dıktan sonra girerlerdi; vakitsiz erken davet 
kendisini şaşırttığı için bir tereddüt anı ge
çirmişti. Sultan Murad kaşları çatık: 

- Beri gel Topal Zorbabaşı!. dedi. 
«Bu hitab Receb Paşanın «canını başı

na sıçrattı», alçak adamlar cebin olurlar, 
klendilerinde aciz ve karşısındakinde kuv
vet his edince hemen zelil olurlar: 

- Haşa padişahım!.. Vallah billah padi
şahımın rizasından dışarı zerre kadar hare
ketim yoktur!. diyerek türlü türlü yeminler 
etti. 

«Receb Paşanın ayak divanı günündeki 
tehdidini unutmamış olan Sultan Murad: 

- Bre kafir abdest al!. dedi. 
«Kendi tezvir ve fesadı ile ayaklanıp 

kükremiş olan Yeniçerilerle kapukulu sipahi~ 
leri bir takım masumların başını isterken 
adeta alay ederek ıı Uşak efendisine feda ola 
gelmiştir!.» diyen Topal Receb Paşanın dili 
tutuldu, sızılı bacakları da gövdesini çekemi
yerek olduğu yere çöktü. Ölüm karşısında 
abdest almak muhakkak ki, metanet ve cela
det sahiplerinin işidir. Padişah onun bu zelil 
çöküşünü seyre tahammül edemedi: 

- Tiz şu hainin başını kesin! dedi. 
ııHazırda cellad yoktu. Zülüflü baltacı

lardan iki zeberdest tuvana kemend atarak 
boğdular. 

<1Dalga dalga uzun bir ihtilalin sağladığı 
sadırazamlığı ancak üç ay sürmüştü. Bu üç 
ay içinde sar.aya her gelişinde kapukulu si
pahisi zorbalarının namlılarından bir kaçını 
da yüzlerce adamları .ile peşine takar, Babı
hümayuna kadar bu ava.mi kuvvet gösterisi 
ile gelirdi; o gün de öyle gelmişti, sipahiler 
Babıhümayun önünde paşalarını bekliyordu: 
ııkemendin izi boynuna kara yılan gibi sarıl
mış», Receb Paşanın cesedini bir hasıra koy
dular, ve hasırla sürüyerek Babıh~mayun
dan dışarı bıraktılar. Sadırazamın boğuk ce
sedini gören paşalılarla sipahileri bir dehşet 
aldı az evvel kabadayı nümayişi· ile el kol 
sallayıp pala bıyık buran adamlar bir anda 
çil yavrusu gibi dağıldı. 

ıı Receb Paşanın boynundan alınan müh
rü hümayun ııTabanıyassııı lakabı ile meş
hur Arnavud Mehmed Paş·aya• verildi, padi-
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şahın yeni sadır.azamına ilk hitabı da: 
- Göreyim seni, zorbaların hakkından 

. gelesin! .. demek oldu. 
"Sinan paşa köşkü yemilli ve büyük fit

nenin sonu - Biri ağa, biri paşa iki ada§, 
Köse Mehmed yeniçerileri zabtu rabt altına 
alınca Düztaban Mehmed de zorba kapukulu 
sipahilerinin hakkından gelmeye muvaffak 
oldu. 

ııReceb Paşanın idamından sonra s.aray
da deniz kenarında kale bedeni üstünde Si
nanpaşa köşkü önünde, fakat bu sefer padi
şahın isteği ile büyük bir ayak divanı top
landı. Şeyhülislamın ve yüksek mevki ve pa
yeli ulemanın, sadırazam ve bütün vezirle
rin, devlet erkaninın. İstanbul ayan ve eşra
fının, ve yeniçeri ağası ile yeniçeri ocağının 
bütün katar ağaları ile çorbacı ve odabaşıla
rının, sipahi bölük ağalarının iştirak ettiği 

bu divanda, padişahın oturduğu taht, köş

kün bahçeye açılan kapusu önüne konmuş
tu. İlk sözü padişah aldı; alemin keşmekeşin
den devletin gördüğü zararları anlatarak 
uzunca bir konuşma yaptı ve nihayet: 

- Yeniçeri ve sipahi kullarım araların
dan bir kaç ihtiyar kimseleri seçip gönder
sinler, dilekleri ne ise bu divanda: söylesin
ler, ve burada verilecek· karar ne ise, ona 
razı olsunlar, aleme bir nizam verelim artık!. 
dedi: 

ıcYeniçeri ve sipahi neferlerinin temsil
cileri de geldi. Köşkün altındaki sahil boyu 
da sipahi ve yeniçeri ile, adım atılamayacak 
şekilde doldu. 

cıBu ayak divanında Sultan Murad önce 
yeniçerilere· hitap etti: 

- Bu devlette ·asker, ulu ecdadıma itaat 
ede gelmişken siz o yoldan çıktınız, asi oldu
nuz, bunca vak'alar oldu .. Devlet binası sar
sılıyor! ... Düşmanlara fırsat düşüyor!.. Bu
nun sonunun dünyada husrah ve ahirette de 
gazabı Rahmen olduğunu bilin!. dedi. 

«Yeniçeriler padişahı alkışladı, ve yeni
çeri ağası Köse Mehll1:ed Pığa ocak adına: 

- Devletli Padişahım, sen bizim padişa
hımızsın, bizim sana bir veçhile muha-lefeti
miz yoktur, dostuna dost, düşmanına düşma
nız .. dedi. 

Sultan Murad: 
- Aranızda fitne ve f esad koparmış bed-

bahtlar vardır, sizi iki cihanda bednam eden 
onlardır, sözünüzün doğruluğuna inanmam 
için o makuule müfsidleri himayeden elçe
kip bana teslim edin, onları katlile ortadan 
nifak ve fesadı kaldır.alım! deyince yeniçe
ri ağası ve bütün ocaklı bir ağızdan: 

- Biz şevketli padişahımıza itaat üze
reyiz, maazallah o eşkiyayı himaye etmeyiz, 
padişahımıza kulluğa gerekmeyen ocağımıza 
da gerekmez!. diye bağırıştılar. 

ııSultan Murad «Vallah mı, Billah mııı 
diye yeniçerilere, ortaya konulan bir mus
hafa el bastırarak bizzat teker teker yemin 
ettirdi, ve bu yemini div.andaki ulemaya res
men ve şer'an tescil ettirdi. 

ıı İşte Sinanpaşa Köşkü ayak divanında
ki bu yeniçeri yeminidir ki, Sultan Murada 
ayaklanmaların ön saflarında bulunmuş yeni
çerilerle k.apukulu sipahisi zorbalarının 

amansız tedibine imkan verdi. O dalga dalga 
ihtilale ön safda ka,rışmış olanlardan tek ki
şi sağ birakılm.adı. Dokuz yıldan beri devam 
edegelen Büyük _Fitne devrini Dördüncü 
Sultan Muradın amansız kanlı istibdadı ka
padııı (B.: Murad IV). 

BÜYÜKGÜNGÖR (Mehıned) - Matbaa 
makina ustalarından; 17 Temmuz 1911 de De
deağaçda doğdu. aynı yılın Eylülünde, henüz 
iki aylık iken Balkan Harbi muhaciri olarak 
ana kucağında İstanbul'a geldi; ,San.güzelde 
yerleşdiler; 1ki yaşında iken annesini, dört ya
şında iken b~basını kaybeden sabi, ilk tahsili
ni türlü güçlükle tamamlayarak 1922 de on 
bir yaşında iken Matbaai Amireye (Devlet Ba
sımevine) çırak olarak girdi; önce mücellidha
nede çalıştırıldı ,sonra .aşırı heves ve istidadı 
nazarı dikkati çekerek makina dairesine alın
dı, ve or.1da çalışkanlığı ile ustalığa kadar 
yükseldi. Devlet müessesesi bu büyük matbaa, 
da, çok mühim eserlerin baskısı onun titiz 
dikkatine emanet edilerek otuz sekiz sene hiz
met ettikden sonra 1950 yılında Devlet Mat
baasından ayrılarak piyasa -matbaalarına geç
di, muhtelif müesseselerde ustabaşılık yapdı. 

Mesleği dışında musikiye merakı olup 
1926 da onbeş yaşında iken 0.di E~riye Ha
nımdan ud ve usul dersi almışdı; plaklardan 
kulak dolgunluğu ile makamlar ezberledi; 
1948 de de Arif Sami Toker'den altı ay ka
dar ders alarak büyük faydalar sağladı; şar-
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kılar bestel~di; güfte ve bestesi kendisinin 
Hüseyni makaamından düyek usulünde «Bu 
gecem de yine geçdi bin ahü vah ile» şarkısı 

3 Mart 1953 tarihinde Ekrem Güyer tarafın

dan Ankara Radyosunda okundu; on kadar 
bestesi vard:r, bunların aı:asında kendisinin 
en çok sevdikleri «Bir derin sızıdır hatıran 

bende» ve «Dün seni gördüm ğüzel yüzün 
solmuş» şarkıları ile «Yarim gitti. çeşmeye a
man güzel oğlan» türküsüdür (1961). 

Hakkı GÖKT0RK 

BÜYÜK HAMAM - Bir çifte hamam o
lup Üsküdar hamamlarının en büyüğü; Türk 
yapı san'atının Üsküdarı tezyin eden bir şah
eseri idi; çarşı boyunda olduğu için Çarşı Ha
mamı adı ile de meşhurdur; Hadikatül Ceva
mide ise « Yeşildirekli Hamam» adı ile kayde
dilmişdir; hayratına gelir olarak İkinci Sul
tan Selim'in zevcesi ve Üçüncü Sultan Mu
rad'ın anası Nurbanu Sultan tarafından yapdı
rıldığı için «Valide Sultan Hamamı», veya 
<<Atik (Eski) Valide Sultan Hamamı» isimleri 
ile de anılır. (Nurbanu Sultanın yine Üskü
dar'da Toptaşında Atik (Eski) Valide Camii 
diye anılan büyük c~miinin yanında bir çifte 
hamamı d:ıha var idi}; muhtelif kaynaklarda 
beş isim altında kaydedilmiş olan Büyük Ha
mam bir Mimar Sinan yapısıdır; Nurbanu 
Sultanın valiae sultanlığı zamanında yapılmış 
olduğuna göre, oğlu Üçüncü Sultan Murad'ın 
cülus tarihi olan 1574 ile kendisinin vefatı 
tarihi olan 1583 arasında inşa edilmiş olması 
gerekir; dihi mimarın son yapdığı hamamdır 
(Sinan'ın ölümü 1588). 

K!Asik Türk hamam yapısı planında idi: 
Fenerli büyük bir kubbe altında· camekan 
(soyunma yeıi), bir soğukluk; bir göbek taşı 
etrafında dört halvet ve üç sofadan mürek
keb, göbek taşı üstü büyük bir kubbe, halvet
ler dört küçük kubbe ve sofalar üç beşik kub
be ile örtülmüş hadre, yıkanma. yeri. 

Oıi yedinci -asir ortasında yaşamış Evliya 
Çelebi bu hamamı «Çarşı Hamamı» ismi ile 
kaydederek şunları yazıyor: 

«Üsküdarda çarşı içinde Çarşı Hamamı 
gaayet müferrik hoş hava, hoş bina bir ha
mamdır. Mahbub ve pak dellakleri ve ffttei 
nilgunleri vurdır». 

İstanbul Kadılığınca tanzim edilmiş .hicri 
1147 (miladi 1734-1735) tarihli bir hamam 
defterinde Ü:~küdardaki Büyük Hamamda üçü 

Arnavud (B. · Arnavud Dellaklar} ve onbiri 
ecnası saireden olmak üzere 14 nefer ham;ım 
uşağı bulunduğu gösterilmiş ve bunlar isim
leri ve memleketleri ile teker teker tesbit e
dilmişdir ki şunlardır: 

46. yeniçeri ortasından emekli ser nö
bet dellak ka'ra sakallı Üsküdarlı Ahmed bin 
Mehmed, dı:::llak ihtiyar Üsküdarlı Mustafa 
bin Abdullah, ı;lellak ihtiyar Üsküdarlı Hasan 
bin Mehmed, dellak cebeci neferi ihtiyar Üs
küdarlı Mustafa bin Mehmed, dellak kara sa
kallı Üsküdarlı Ahmed bin Mustafa dellak 
taze oğlan Üsküdarlı Mustafa bin Mustafa, 
dellak çarebru oğlan İstadveli (Arnavud) Mus
tafa bin Osman, dellak kumral bıyıklı İlbe
sanlı (Arnavud) Hüseyin bin Mustafa, natır 

sarı bıyıklı İstadveli (Arnavud) Abdi bin Ö
mer, natır ihtiyar Üsküdarlı Veli bin Mehmed, 
natır kır sakallı Köle Yusuf, natır carebru oğ
lan Malatyalı Hüseyin bin Mer.med, külhancı 
Sivaslı zimmi (hıristiyan) Benli. 

Yukardaki kayıddan 1734 - 1735 arasında 
Büyük Hamamda 9 dellak ve 4 natır çalışdığı 
görülüyor ki o tarihlerde bu büyük ve güzel 
hamamın gürül gürül işlediği anlaşılır; garib 
bir tesadif dir ki o tarihlerde bu hamamın 9 
dellakinden beşinin adı Mustafa'dır. 

Yine aynı defterde Büyük Hamamda 10 
nefer gedikli hammal kaydedilmişdir ki bun
ların hamam odunlarını indirip istif ettikle
ri, kütük yardıkları külhana odun taşıdıkları, 
ve icabında müşterilerin boğçalarını taşıdık

ları söylenebilir. 
Üsküdarlı halk şairi Vasıf Hoca bu ha

mam hakkında bize şu notu 'tevdi etmişdir: 
« Ü sküdarımızın en büyük hamamı idi. 

Bu hamam üzerine geçen asrın diyar garibi 
saz şairlerinden Aşık Veysel'in bir destanı var
dır, Tophaneli Aşık Razinin evrakı metrukesi 
arasında elime geçmişdir ki Veysel'in Razi'ye 
destancılık vadisinde hocalık ettiğini sanırım. 
Veysel Ağa!nın destanında mühim olan nokta 
Büyuk Hamamıri, bir tarih zikretmeden ciddi 
bir tamir görmesinden bahsetmesidir. Öyle 
tahmin ediyorum ki gazetenin yaygın olmadı
ğı, ve belki de gazetenin mevcud olmadığı o 
devirde, bir müddet kapalı kalan hamamlar, 
ilan mahiyetinde böyle destanlar yazdırılarak 
ve basdırılarak halka bildirilirdi, Aşık Vey
sel'in destanını hamamcı hesabına ilan gibi 
yazdığı söylenebilir. Düşükce bulduğum bazı 
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yerlerini tashih etmek küstahlığını gösterdi
ğim 20 kıt'alık destan şudur: 

ı. Ey ahbabı safi ehli muhabbet 
Ey şehrl dilberan yan şekerleb 
Vasfideriı size bir dllküşa hamam 
Eylemek gerekdir teşrife rağbet 

2. Şehri Csküdarda çarşı içinde 
Misli yokdur ne Acemde ne Çlnde 
Büyük Hamam diye meşhtlrl alem 
Yeni timir gördü hele geçende 

3. Blııisı mı,tfndlr çifte hamamdır 
Esbabı Zl.Vkil safa hem tamamdır 
Hergün ,1ke bey paşa ayan gelir 
Bı'lzısı da esnaf ile avamdır 

4. Şahirih üzere kapusu anın 
Bir ali kubbesi var camekanın 
Zemini ak mermer ortası havuz 
Etrafı gülistandır şadırvamn 

S. Avamın h:.visın ayrılmış yeri 
Hasır üstü kilim döşeli · biri 
AyAnü eştifa serilmiş şilte 

Hamamda adettir kadimdenberi 

6. Misk ılbl gill kokar havlu peştemal 
Kahveci Arif bir tize gülcemal 
Yanaşmaıar dahi gaayetle hobrii 
Natırlar nlizlkdir sihibi kemal 

7. Buyur gel efendim başımın tacı 
Bu kebir hamamda caııın U4cı 

İbrişim klııeler misk sabunlan 
Sizler lçla getlrtmfşdir hamamcı 

8. On nefer delliki şehbaz civandır 

Hem ikisi anın tize fidandır 
Biri şehri "Üsküdann gülüdür 
Sivaslının şöhreti Erguvan'dır 

9. Qellakler karşular selim temenna 

Soğukluk müferrih gaayet rilşena 
Anda bir de küçük halveti vardır 
Cümle tize civanlara aşina 

10. Ande ister isen gice yat uyu 

Seyreyle uzanmış bir selvi boyu 
Sanma bili vahşet üzredir iihii 
Kuzu mLıalidir hepsinin huyu 

11. Göbek taşı bir pak mermerden alan 

İçeri girince gel bir yol uzan 
Kıl temaşa güzellerin reftann 
Gör nasıl olurmuş servi hiriiman 

12. Oç sofası ııardır dört aded halvet 

Her birinde ayn sanat letafet 

Mücerrebd.ir suyundaki şifası 

Tatlı· olur kuma baş. muhabbet 

13. Sivaslı Erguvan Ahmeddir biri 

Şehri Gül Hasandır öbür dilberi 

Şimşir nalin üzrt reftiir iderek 

Hizmetine gelir birinden biri 

14. İkiz midir yaşıd mıdır bilemem 

Oobeşerdeil yukarıdır diyemem 

İşve cilve hem edeble nezaket 

Mislin bir hamamda bulamaz adem 

.... ~.. .. -~-.,. .. . -··' 
Büyük Hamam, 1962 de, 

(Reslııı: B, Cantok) 

1STANBUL 
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15. Koltuğund;. lenger sabun ile lif 
Gelir hizmet.e o dellaki latif 
Elpençe karşındıı divan durarak 
Sanırsın çekllm4 nurdan bir elif 

16. Atup payi billurundan nalbiin 
El öper evvela şiihi nazenin 
İbrişim klseyi alıp destine 
Nazikane ovar çıkarır kirin 

17. Temaşa kıl cünbüşünü kakülün 
Şebnem nıisal teı dinesin ol gülün 
Kasem size el ayakda parmaklar 
Eşi birer koçan penbe sünbülün 

18. Heman bütün lhvanımız buyura 
Nevcivan uşaklar selama dura 
Osküdarda Büyük Hamam efendim 
Böyle bir hamamı dllküşa bura 

19. Oç kunışıı efendim bunca safilar 
Ama gönül çeker yük yük cefalar 
Mürüvvete yokdur endaze arşın 

SelsebU olsun bahşişi musaffalar 

20. Aşık Veysel yazdı size destanı 
Görüp aklın verip nice bütanı 
Bura hamam değil periler kanı 
Osküdar şehrinin hem gülistanı. 

Mustafa Galib Bey adında bir zatin 1917 
de neşrettiği «Rehnümayi Zabıta» adlı eserin
de Üsküdardaki Büyük Hamam, İstanbul'un 
işlemekde ıJlan çarşı hamamları arasında gös
terilmişdir. Bu eserin neşrinden az sonra, yine 
o 1917 yılında Büyük Hamam kapanmış, ve 
bu yapı san'atı şaheserinin hazin, elim mace
rası başlamışdır; şöyle ki: 

Onsekizinci asır- ortalarında «icarei mü
eccele» denilen pis hilej şer'iye ile (B.: Bilica
reteyn) Evkafın elinden çıkıp eşhasa intikal 
eden abidevi eser, hamam olarak işletilmekle 
kiracı hamamcısını ve mülk sahihlerini tat
min etmeyince bir müddet kapalı kaldıktan 

sonra o devrin büyük tüccarı Salim Nuri Be
ye tütün deposu olarak kiralanmışdır. Salim 
Nuri Bey yedi sene kadar, muhteşem hama
mı, içinde e~ küçük bir tahribat yapmadan 
depo olar.ık kullanmışdır. Bu arada hamamın 
sahibleri ölmüş, bina 16 varisin malı olmuş
dur; tütün tüccarının verdiği kira hiç birisini 
tatmin etmemiş, sahib oldukları eserin • tarih 
ve sanat kıymetini idrakden aciz kafalar taşı
yan bu varisler, ellerine bir an evvel topluca 
bir mikdar para, bin lira, iki bin lira gibi ha
sis bir para geçirmek için güzel hamamın tah-

rib yolu ile tasfiyesini düşünmüşlerdir; Salim 
Nuri Beyin işlerinin bozulması, ve hamam ~ 
depoyu tahliye etmesi, bu köstebek ruhlu 
mülk sahiblcrine ilk fırsatı vermişdir. Şura

sını da esefle kaydedelim ki devletin şöh
retli azalarına huzur hakları ödediği <<Mu
hafazai Asarı Atika Encümeni» gaflet uyku
sundadır. 

Varisler. Salim Nuri Bey merhumun bir 
kurnasını dahi zedelemeden gül gibi teslim 
ettiği hamamın evvela içindeki bütün mer
merleri 2000 liraya bir mermerciye satmışlar, 
ve Sinan yapısı §aheserin içine cani kazma gir
miş, zeminler sökülmüş, kurnalar sökülmüş, 
canım hamam, «Hoş hava, hoş bina», «Üs
küdarın gülistanı», «müşterilerine misk sa
bunları sürülen ve bir eşi ne Acemde ve ne 
Çinde bulunan» o dilkuşa hamam bir mağa
ra oluvermişdir; çok acı ama hakikatdır, yir
minci asırda vandalizm, yalnız yurdumuzda 
kalmışdır, on altı hissedar bir sanat şah.eseri
nin yok olması karşılığı 125· şer lira almış-

lardır. · 
Bu sefer mağaranın duvarları için bir 

taşcı aranmışdır; bina hak ile yeksan edile
cekdir, o zaman, 1929 da, bu facia sahnesine, 
aslı Gümülcinalı olup Üsküdarda tavattun et
miş bir zengin, idhalat ticareti ile meşgul Bay 
Mehmed Buzkurt el atmış, evvela, ne yapa
cağını düşünmeden, fakat yıkmamaya karar
lı, Büyük Hamamı satın almak istemişdir, 16 
hissedardan hamamın satın alınma muamele
si 1929 dan 1932 ye kadar üç sene sürmüş ve 
bina Mehme::l. Bozkurda intikal etmişdir. 

Bu zat, hamamın cephesinde muhdes ah
şah ilaveleri kaldırmış, cadde boyuna bir sı

ra beton irad dükkanlar yapılmış; mermerci
nin cani kazmasının köstebek gibi oyup tah
rib ettiği asıl hamamı da bir marangoz ile ta
mirciye kira~a vermişdir, külhan avlusu da 
garaj olmuşdur. 

1959 da Üsküdar Çarşı boyuna Menderes 
imarı gelmişdir; ölçülmüş, hesablanmış, Meh
med Bozkurt'dan., çarşı boyuna yapdırtdığı üç 
beton dükkan ile, ardında, erkekler ve ka
dınlar hamamının camekan kısımları istimlak 
edilmiş ve yıkı]mışdır; zaten mağara haline 
dönen abideye ikinci darbe inmiş, soğukluk
larla hara.relerden ibaret güdük bir yapı kal
mışdır. Bu sefer Mehmed Bozkurt gereken 
makama müracaat etmiş, «Bu hamamı ne ya• 
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pabilirim?~> diye sormuşdur; «Aslaa yıkamaz
sın!..» demişlerdir. Eshabı Kehf «ba'de hara
bül Basra,> uyanmışdır; mülk sahibi: «Kıyme
tini takdir edin, alın!.» demişdir, «Alamayız!.» 

cevabı verilince: «Camekanlar gitti, Mimar Si
nan da yok, geri kalanı restore ettirip her han
gi bir işde kullanabilir miyim?» demiş; «Res
torasiyon projesini bizim tasdik etmemiz şar

tı ile evet! :> cevabı verilince rahat bir nefes 
almışdır, Teknik Üniversitenin Yapı Kürsüsü 
asistanı mimar Doğan Hasol bir restorasiyon 
projesi hazıdamış ve Mehmed Bozkurt da 
1962 yılında asil ve necib bir vatandaş ola
rak restorasiyon işine başlamışdır. 

Üsküdarın muhteşem Büyük Hamamı, 
restore edildikden sonra bir kapalı çarşı ola
rak kullanılacak; Mehmed Bozkurt'un güzel 
bir kararı vardır; artık bir hamam olarak ih
yasına imkan kalmamış olan güzel binanın içi 
dükkan· dükkan bölünmiyecek, içine giren,· 

evvela, vahşiyane tahrib edilmiş eski ve bü
yük bir hamamı, bir bütün olarak görecekdir; 
halvet ve sofa bölümlerine ve soğukluğa 22 
çeşid iş kolunda (tuhafiye ve kırtasiyeden 

bakkala ve kasaba kadar) sadece tezgahJar ko
nulacak, çarşı bir firmanın temsil ettiği bir 
müessese Jlacakdır; Büyük Hamam Çarşısını 
da M. Bozkurt kurup işletecekdir. 

BÜYÜK HAMAM - (B.: Kasımpaşa Ha
mamı). 

BÜYÜK HAMAM SOKAĞI - Üsküdar 
Merkez İlçesinin Çarşıboyu semtindedir; Ha~ 
kimiyeti Milliye Caddesi ile Bulgurlu Mescid 
ve Kassam Çeşmesi sokakları kavuşağı arasın
da uzanır; Hakimiyeti Milliye Caddesi tarafın
dan gelindiğine göre bir araba geçecek geniş
likde, · paket taşı döşeli olarak başlar; yukarı
da adı geçen cadde genişletilir iken bu soka
ğın bir parçası da caddeye alınmışdır. Bu sa
tırların yazıldığı sırada sokağın sağ başında 
eski şirin ahşab bir ev, her ne sebebden ise 
yıkıcılar tarafından kaldırılmakta idi; bu evin 
yanında bir arsa ve bir mozayık-çini imalat
hanesi vardii'. Sokağın sol başında yapısı he
nüz tamamlanmamış üç beton dükkan, zemin 
katı tuğla, kapusuna onbir basamak mermer 
merdivenle çıkılan üç katlı bir ahşab ev var
dır, geçen as:.:r yadigarı sayılacak binalardan
dır. 

Sokağın geri kalan kısmı kabataş döşeli~ 
dir; sağa sola birer dirsek yaparak iki defa 
kırılır, iki§et katlı mütevazi ahşab evler görü
lür; ve bu malllarasını muhafaza ederek tek
rar iki dirsekle kırılır ve böylece sona erer; 
kapu numaralar, 15 - 49 ve 8 - 28 dir; adını, 

bu satırların yazıldığı sırada bir harabe ha
linde bulunan Üsküdarın meşhur hamamın
dan almışdır (mayıs 1962). 

Hakkı GÖKTÜRK 

BÜYÜK HAMAM VAK'ASI - Hicri 
1225, miladi 1810 yılında Üsküdarda geçmiş 
kanlı bir vak'adır; yeniçerilerin haytalık ve 
şehir şekaaveti yolunda 1::.er gün türlü hadise 
çıkardıl;darı bir devir idi; baldırı çıplak güru
hundan dört nefer yeniçeri Büyük Hamama 
giderek hamamın müsteciri Hafız Ağadan, pa
la çekerek ölüm tehdidi ile bin kuruş harac 
istediler. Hamamcı ağa: «Ümmeti Muhammed 
yok mu?!. Dünkü gün ferman okundu, bu ne 
demekdir?!. >> diye bağırmağa başladı. 

Bu vak'adan bir gün evvel, şehirde uy
gunsuz ve haydudluk, yolunda olan yeniçeri 
eşkiyasının aman verilmeyüp hakkından ge
linmesi için bir ferman çıkmış idi. Hafız Ağa
nın sesini duyan ehali sopa, balta ve kazma
larla hamama koşdu, yeniçerilerden ikisi he
men orada öldürüldü, diğer ikisi Atpazarı ta
rafına kaçdılar ve orada bir bostana girib ta,
kib eden halka 1;üfenk ve tabanca ile ateş aç
dılar, halk da silah kullandı ve üçüncüsü de 
bostanda tüfenkle katledildi, diğeri de diri 
yakalandı, fakat o kadar çok dayak yedi ki 
Üsküdar İskelesindeki yeniçeri kolluğuna ge
tirildiği zaman yarı ölü bir halde .idi. Hamam
da ve bostanda öldürülen üç baldırı çıplağın 
cesedi ayaklarına ip takılıp tahkir ve teşhir 
edilerek İskele Meydanına getirildi. Bir müd
det ölü mü, diri mi belli olmadari kolluk ö
nünde yatan dördüncü hayta, hayatda olduğu 
anlaşılınca bir kayığa konulup İstanbul'a ge
çirildi, Ağakapusuna götürüldü; ve o da ora
da, ahırda boğularak idam olundu. 

Bibi. : Cevdet Tarihi, IX. 

BÜYÜK HAREKETİ ARZ - (B.: Zel
zele}. 

BÜYÜK HAREKETİ ARZ DESTANI -
Eski İstanbul h2yatı, bu arada bilhassa tulum
bacılık ve külhanbeylik aleminin bir adeti- o
larak, halk şairleri büyük yangınlar, zelzele
ler, ve geniş akisler uyandıran cinayetler ü
zerine destanlar yazardı; ki bu destanlardan 
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biri de Halid adında bir halk şairi tarafından 
10 temmuz 1894 zelzelesi üzerine yazılmışdır 
(-B.: Destan; zelzele). Destanın aşağıdaki met
nini Tahir Alangunun «Çalgılı Kahvelerdeki 
Külh:anbeyi Edebiyatı» adlı eserinden .alıyo

ruz: 

1. Dinleyin ahvali başdan ibtldi 
İstanbul <;ehrinde olan kazayı 
Karal.ır giymekde ahili bili 
Nice baba:s,iğit gitti ziyane 

2. Muharrem ayında bir salı günü 
Saat de heman geçnıişdi dördü 
Ahili heman bir zulüm gördü 
Cihan bulanmışdı tozu dumane 

4. Zabitler der ki :«Bıı ne felaket? 
Var mı bizim için cayi selamet 
Olur ise ancak Mevladen hidayet» 
Cümlenin halleri düşdü yamane 

5. Kurtulduk mektebden, çok şükür ettik 
Kimsede hal kalmadı cümlemiz bittik 
Peder miderimlı.i görmeğe gittik 
Hazır olduk ol emrü fermane 

6. Kimisi bı.rakdı hep kitablanru 
Kurtarmak için hem canlarını 

Koşdular görmeğc hep hanelerini· 
Hepsinin göz yaşları oldu' revane 

7. Teneffüshane başdan başa yıkıldı 
Şaklrdan zabit sokaklara döküldü 
Çok şükür Tanrıya hepsi kurtuldu 
Koç kurban kesildi Rabbül Sübhı\ne 

8. Zelzelenin akabinde başladı harik 
Yıkıldı duvarlar kapandı tarik 
Ahili mallarından oldular fariğ 
Hepsinin didesi oldu hicrane 

9. Zalim Çırçırlılar yangına geldi 
Pervane misfill ateşe daldı 

Kurtardı çok yerleri kurbanlar aldı 

Çok şükür ettiler emrül Sübbine 

10. Sandıklar gelm1şdi karşı tarafdan 
Ateş sardı ham her bir tarafdan 
Kurtardı -:ümlesln Biri Yaradan 
Liitfundan gösterdi gayret lnsane 

11. Yıkıldı cümle haneler, banlar · 
Kalmadı aslaa sağlam duvarlar 
Abfilinln göz yaşı sel gibi damlar 
Çok dua ettiler ol (ulu) Yezdane 

12. Ne çire bozulmaz takdiri Hüdi 
Hemen yardım etsin cümleye Mevll 
Yıldırdı Fitilıln alemi hfili 
Çıkmaz oldu müezzin ezlne 

13. Yıkıldı Edimekapu minlresi 
Harab olmuşdu civarlar kalesi 
Kurtulmanın yokdu gayri çaresi 
Herkes dökülmüşdü bağ ~ bostiine 

14. Yıkıldı cümle kagir binalar 
Çatladı kaıakol, kışla duvarlar 
Harab oldu cümle hanlar, hamamlar 
Bu da ibret oldu böyle clhine 

15. Yıkıldı Yeni Canıiin külahı 
Billiih söylemem aslaa hilafı 
Ey kerem kanı Cenabı Biri 
Yazık değil miydi bunca insane 

16. Zelzeleden Çarşı olmuşdu harab 
Dökülmüş cümle taş ile türab 
Burada ezilenler gaayet bi hesab 
Leşleri serdiler cümle meydane 

17. Bir kimesne var mı idi hanın içinde 
O da kalmtşdı bu zulmün dibinde 
Çıkardılar toz toprak içinde 
Yazık elif kaddi döndü kemane 

18. Anı kurtardılar toprak içinden 
Tuttular ııemen iki kolundan 
Verdi bir seda ol derunundan 
Çehresi benzerdi bir kahramine 

19. Allah dinil devlete vermesin zeval 
Cümlesi ı,uldu keyfinde kemıll 
Ehli servet yardımda etmedi ilımal 
Rahmet ettiler ehli islame 

20. Her bir dr,vletten iane geldi 
Takdir böyle imiş yerini buldu 
Nice canlar gül gibi soldu 
Kara haber gitti bunca cihine 

21. Nasıl hareket desem bu bir zulümdür 
Söz lif anlamaz böyle bir zalimdir 
Kimi «babacığım,,, kimi «evlidım» dir 
Yeniden gelmişdi sanki clhane 

22. Sene bin üç yüz on iki tamam 
Takdir bu hali eyledlnı ' beyan 
Söylesem çokdur hasılı kelim 
Gayret et Halid işbu destine 

Emsali arasında en zaü, belli ki bu yol
da çok acemi bir kalemden çıkmış bir des
tandır. 

BÜYÜK HAYDAR EFENDİ SOKAĞI 
Kumkapının Tavşantaşı Mahallesi yollarından
dır; nahiyenin adı Kumkapudur ama sokak 
Bayazıtdadır: Turanlı Sokağı, Sekbanbaşı So
kağı ve bir isimsiz çıkmazla teşkil ,ettiği dört 
ağzı ile Bayazıd Karakol Sokağı arasında uza-
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nır; Midhatpaşa Caddesi ve Dibekli Cami So
kağı ile birer dört yol ağzı yaparak k~_sişir 
(1934 Belediye Şehir Rehberi, pafta 3). Uç a
raba geçecek genişlikde ve paket taşı döşeli

dir. İki kenarında, altlarında dükkanlar da 
bulunan 2 - 5 katlı kagir evler, apartımanlar 
sıralanmışdır; Dibekli Camii Sokağı dört yol 
ağzından sonra bu camii solda bırakarak da
ralır, zemini de paket taşından kaba taşa ta
havvül eder, ve Bayazıd Karakol Sokağına 
böylece bağlanır. Sokağın bu son kısmında 
ik! kati! Çubuk Hanı görülür. 

Büyük Haydar Efendi Sokağında 3 kun
duracı, 2 kadın terzisi, 1 pantaloncu, 1 berber, 
1 elektrikçi, 2 matbaa, 1 bakkal, 1 elbise te
mizleme evi, 1 kömürcü, 1 garaj, 1 oto lastik
cisi, oto levazımııtcısı, 1 camcı, Pardo Labora
tuarı, Türkiye İ~· Bankası arşiv dairesi vardır. 
Marmara Sinemasının arka kısmı tam sokak 

Büyiikhendek Caddesi 

üstündedir (Mart 1962) 
Hakkı GÖKTÜRK 

BÜYÜK HENDEK CADDESİ - Beyoğ
lunun Şahkulu mahallesi ile Galata'nm Bere
ketzade mahallesi arasında sınır, Şişhane Mey
danı ile Galata Kulesi, Kuledibi Meydanı ara
sında uzanır, Şişhane Meydanı tar.afından ge
lindiğine göre sağ kolda Şişhane Sokağı, La
kerdacı Sokağı, Şair Ziya Paşa Caddesi, Por
takal Sokağı, sol kolda da İlk Belediye Soka
ğı ile kavuşakları vardır; iki araba geçebilecek 
genişlikde asfalt bir yoldur; tam karşıda meş
hur Galata Kulesi, heybeti ile gözü çeken ilk 
binadır (B : Galata Kulesi); iki kenarı boyun
ca 4 - 6 katlı apartımanlar sıralanmışdır; bu 
binaların altı dükkan, semtin yegane çarşı bo: 
yudur: 2 kahvehane, 4 berber, 1 kadın ·berbe
ri, 4 bakk::ı.l, 4 kasab, 5 manav, 2 helvacı, 4 tu
hafiyeci, .S elektrikci, 2 mezeci, 2 kolacı, 2 kun

dura tamfrcisi, 3 tenekeci, 1 kontrplak
cı, 1 matbaa, 1 mermerci, 1 marka - rozet 
atölyesi, 1 kebabcı, 1 eczahane, 1 balık

cı, 2 terzi, 2 nalbur, 1 tekel bayii, 1 hur
dacı, 1 fotoğrafhane; mesken ve dükkan 
kapu num:ıraları 1 - 35 ve 2 - 66 dır. Ke
naset ve Neva Salom Senagogları, Gala
ta Mfısevi Cemaatı, Halk Dispanseri, Po
lis EmekEleri Cemiyeti, Galata Genelik 
Kulübü, ve İş Bankası ile Yapı ve Kredi 
Bankasının Kuledibi şO.beleri bu cadde 
üzerindedir (mart 1961). 

Hakkı GÖKTÜRK 

BÜYÜK HENDEK CADDESİ KART
POSTALLARI -··· Galata Kulesinin hey
betli görünüşü dolayısı ile, 1908 meşrO.
tiyetinden evvelki devrin İstanbul man
zaraları ktrtpostallarından birinin konu
su da bu cadde olmuşdu; Beyoğlunda 

«Bon .LVlan·he» müessesesi tarafından ba
sılmış olan bir kartpostal serisinin 122 
numaralı resmidir; renkli ve renksiz iki 
çeşidi vardır, renklileri Paris'de The
nard Sokağında «Photo - peinture A. are
ger Freres» müessesesinde yapdırılmış
dır; eski kartpostalları satan bazı kırta
siye dükkanlarında hala bulunabiliyor. 

(1908 den evvelki kartpostallanndan B. Cantok eli ile) 

BÜYÜKHENDEK VA,K'ASI - Şa
ir Bur3alı Yakubun (B: : Yakub, Bursalı), 
1887 ,. 1888 de Büyükhendek Caddesin
de bostan sergisinde yanaşma Çatalcalı 
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Mustafa adında genç ve güzel bir gencin bir 
sa~raf Yakoıiun kızı Ester'i kaçırması vak'ası 
üzerine yazdığı bir şiirdir: 

Haber 
Çok eski biı· gazetede, 
Rumi 1303 
1887 • 1888; 
Ne kızın resmi var, ne oğlanın; 
Vakanın kahramanı Çatalcalı Mustafanın 

Bugün resmini çizmek güç. 
Bence, 
Yıkmış ark.ıya fesir.i 
Şahin başında; 

On dokuz yirmi yaşında 
İnce uzun dal gibi. 
Ostiinde püskiil püskiil 

Kapkara bir -tutam kakiil -
Işıklı alın. 

Bir şairindir tarif! 
«Zerkaa gözlü», 
Ve kaşları giirca kalın 

Giimrih, 
Çatıldı mı, pek güzeldir. 
Uçarı, 

Sıvamış paçaları, 

Büyük büyük ayakları yalın, 

O ayaklar, eller, 
Eski Yunandan kalmış tunç, mermer 
Bir heykelden çalınmış sanki, 
Güzel yüzücı, zerkaa gözün dengi. 
Alın yazısı, benim gibi, 
Kalmamış gene yaşında 

Girmediği kalıp, kırmadığı ceviz, 
Doyamadığı boya. 
Bakır olmuş altın adı; 

Geçmişin hatırası 

Ham bir nıeyvanın buruk tadı. 
Kahvecide çırak, 

Marangozda çırak, 
On yaşında tütün, 
Onbeşin_!le rakı, 

Takada tayfa, 

Hanıamda dellik, 
Yaprak yaprak, 
Tas tas, 
Kiifür küfür, 
Başak başak 

Geçmiş çocukluk, 
Geçiyor gençlik; 
Terleyen bıyık, 

Tüylenen yanak, 
Ama hep pırpırı 
Hep yalın ayak, 

Mintanın üstünde bir kopuk yelek, 
Belinde kuşak 
1303 de Büyükhendek; 
Gel oğlunı demiş Kanbur Felek, 
Uşak ol şu bostan sergisine. 
Belinde afili peştemal, 
Karpuz değil, elini kesmiş bıçkın, 

Kan kıl'DIUl. 
Ve bal kutusu kırkaağaçlar, topatanlar. 
Kütür kütür, 
Ateş gibi oğlan; 

Topuk vurur, 
Kasıp kavurur 
Kızı, kanyı; 

Kimi Efendi der, 
Kimi Bey, 
Kimi Aslan:.m, Civanım; 

Ve Kuledibi yosmalan pervasız, 
«Oğlan adın Mustafa 
Gir koynuma sür safi .. ,» 

Güldürmüş yüzünü ustasının, 
Sergi 
An kovanı. 

Gece 
Sergide _ yatar 
O Adonis, o Adnıet, 
O Sisamlı Batll, 
Altında ot, bir yasdık, 
Üstünde mitil. 

Bir sabah ne oğlan var ortalıkda, _ 
Ne de 
Sarraf Yako'nun kızı, 
Uğur yıldızı Ester'i; 
İşin beteri 
Beşyüz de altın gitmiş. 
Artık oğlaııJıı kız, 

Herkesin afzında sakız: 
:Yalın ayak, yuİnru topuk, 
Alnı perçemli kopuk 
Bıçkını sev, 
Beşyüz altım al kaç, 
İtin koynuna gir yat; 
Hiln evlat! .• 

Zabtiye nasıl, nerde arasın, bulsun, 
Altın kanadla uçanlan? 

Geçmış·-üstünden onblr ay, 
Mektub 
Ti Cezayir'den gelmiş, 
•Bir oğlumm: var dendş Mustafa, 
•Nur ıo.,u! .. 
«Bulduk bir kapu, 
«Kıt kaiıaat geçiniyoruz; 
~,Altınlarına dokuİımadım, 
«Altınlar seııin Yako Efendi, 
«Buraya bir türlü ısınamadım Yako Efendi, 
«Döne~ deriz . fstanbul'a, 
«Allah -kerim. 
«İstanbul'da geçinir giderim 
«Mahsus selim ederim, 
«Yako Efendi ••• ». 

BÜ'YÜK İSKELE AĞZI - Büyükada Va
pur İskelesi'nin medhaline verilmiş olan isim
dir (B.: Büyükada); iki araba geçecek genişlik
dedir; sağ başda Tekel bayü, kitabcı, kundu
ra boyacısı ve çiçekci, berber, büfe ve İskele 
üstüne çıkan merdiven, iskele memurları ve 
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baş memurluğu odaları; sol tarafta da Deniz
cilik Bankası Şftbesi, kapalı biı· dükkan, Be
lediye Zabıtası Adalar merkez baş memurlu
ğu, bir bekci odası vardır. İki yanda vapur
lardan çıkış yolu, ortada bir bekleme salonu, 
bilet gişeleri. ve vapurlara giriş yolu vardır. 
Kapu numaraları 1-15 ve 2 - 14 dür. 

Hakkı GÖKTÜRK 

BÜYÜK İSKELE CADDE$İ - Büyükada 
yollarından, Büyükada vapur iskelesi ile bir 
meydancık arasında uzanır ki iskele önünde 
Liman Çıkmacı ve Gülistan Caddesi ile, mey
dancıkda da 23 Nisan Caddesi ve Mehmedcik 
Sokağı ile kavuşakları vardır; ayrıca imtida
dı boyunca Balıkçıl Caddesi ile de bir kavu
şağı vardır. 

İskele tarafından gelindiğine göre iki ya
nı yaya kaldı.rınılı, üç araba geçecek genişlik
de asfalt bir yoldur; sağ başda Gülgftn Gazino
su, dört katlı kagir bir bina, iki katlı beton bir 
bina, 1 fotoğrafcı, 1 pastahane, 1 manav, ka
palı iki dükkan ve dört katlı kagir bir bina; 
sol başda da yüzü Gülistan Caddesinde iki 
katlı ahşab bir bina, yanında altında Çağla

yan Gazinosu, bir katlı kagir bir bina altında 
Yeni Arman içkili gazinosu, içkili Emek Ga
zinosu vardır (mart 1962). 

Hakkı, GÖKTÜRK 

BÜYÜK İSKELE MESCİDİ - (B.: Eyyüb 
İskele Mescidi). 

BÜYÜK İSMAİL PAŞA HANI - Hami
diye (Sirkeci Tramvay) Caddesinde 4. Vakıf 

Hanı yanından sapan ve Sirkeci İstasyonu 
meydanına çıkan Mimar Kemaleddin Cadde
sinde 45 kapı numaralı bina. 

125 senelik maziye sahip han, denizin 
dolmasından bilistifade, 250 m2 üzerine, Bü
yük İsmail Paşa tarafından inşa ettirilmiştir; 
iki katlı bir yapı olan hanın birinci katında 
4 mağaza, ikinci katında ise 7 oda bulunmak
ta olup bir kapısı vardır. Bu 4 mağazada de
rici, manifaturacı, bakkal, ve anbar. bulun
makta; odalar ise avukat, ithalatçı gibi mes
lek sahipleri tarafından işgal edilmektedir. 

1952 senesine kadar Akşehir Bankasının 
kiracı olarak bulunduğu hanın şimdiki sahip
leri Koço ve Avram Filipitis'tir. Bina, bu iki 
şar.sa Mihahıki Filipitis'ten intikal etmiş olup 
hiç bir tamir görmemiştir. 

Hanın :ıltı tamamen ardiye olarak inşa 

edilmiştir. M.ınifaturacılıkla i§tigal eden, kira-

cılardan İshak Filipitis'in anlattığına göre; 
Harb-ı Umu~i'de Almanlar bu binayı muh
kem bir hale -sokarak el bombası imalatında 
kullanmışlar; bombalar 4 mağazada toplanır 
ve umumiyetle Çanakkale'ye sevkedilirmiş. 

Eskilerin «Şeyh Geylani>> veya «Emirler 
Mahallesi» diye andıkları semtin en eski bina
larından olan Büyük İsmail Paşa Hanı'nda ki
ralar 10 - 100 TL. olarak tesbit edilmiştir. 
(Temmuz 1962). 

Halik AK.BAY 
BÜYÜK KAHRAMAN SOKAĞI - Fatih

de Hüsambay ve Kirmastı mahalleleri sokakla
rından; Arslanhane Sokağı, Mıhcılar Caddesi 
ve Fatih Camii Avlusu ile kavuşduğu dört yol 
ağzından İtfiiye Caddesine kadar uzanır. Ça
maşırcı Sokağı, Kıztaşı Caddesi, Manisalı Fı
rını Sokağı, Taylasan Sokağı ile kavuşakları 

vardır, Dülgeroğlu ve Haydarbey Sokakları 
ile de birer dört yol ağzı yaparak kesişir. 

Fatih Camii tarafından gelindiğine göre, 
iki araba eeçecek genişlikde asfalt yaya kal
dırımlı asfalt bir sokakdır; iki kenarı boyun
ca 2 - 4 katlı, altları ,dükkan beton binalar sı
ralanmışdır; Haydarbey Sokağı dört yol ağzını 
geçince sağ tarafta Fatih Parkı, sol tarafta 
da Fatih Kaymakamlığı binası, Belediye Şft
besi ve İstanbul Askerlik Dairesi bulunmak
tadır. 

Ev ve apartımanların altındaki dükkan
lar: 1 pastahane - mahallebici, 1 mahallebici, 
1 börekci, 1 eczahane, 4 oto döşeme atölyesi, 
2 oto tamir atölyesi, 1 garaj, 1 oto parçacısı, 
1 kundura tamircisi, 1 saatci, 1 büfe, 1 elek
trikci, 1 kahvehane, 1 manav, 1 bakkal, 1 em
lakci, 1 foto - daktilograf, 1 berber, 1 su ve 
havagazı tesis ve tamircisidir. Binalardan bi
ri de, altında lokantası da bulunan Reşadiye 
Otelidir; büyük bohem şair ve filosof Neyzen 
Tevfik iki yıl kadar da bu otelde otJrmuşdur; 

. bina ve dükkan kapu numaraları 1 - 69 ve 
2 - 80 dir (ni~an 1962). 

Hakkı GÖKTORK 

BÜYÜK KAPALI ÇARŞI, ÇARŞôYi KE
BİR - Yalnız İstanbul'un değil, Türkiye'nin, 
ve hatta yeryüzünün eşsiz eserlerinden biridir. 

Bu ansiklopedinin mümtaz kalem arka
daşlarından Ekrem Hakkı Ayverdi, Büyük 
Kapalı Çarşının Fatih devri yapısı bir Türk 
eseri olduğunu Milliyet Gazetesinde neşredil
miş bir makaalesinde şöyle tesbit ediyor: 
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«Beşyüz seneyi aşan bir mazisi olan ve 
benzeri dünyad::ı olmayan abide, daha doğru
su abideler manzfimesi, bütün ruhuyla bizi 
ifade eder. Çarşı, günlük ihtiyaç maddeleri 
haricinde kalan ticaret_, metalarının satışını 

örtülü ve emin bir yerde 'toplamak, bu suret:. 
le Bizans'tan zaptolunan boş topraklar üzeri
ne kurulacak şehre bir imar ve ticaret çekir
deği teşkil etmek üzere bu beldenin dahi fati
hinin ibda ettiğı en büyük şehircilik müesse
selerinden biridir. 

«Fatih Sultan Mehmedin birinci ve ikin
ci" vakfiyeleri ve bunlara zamime teşkil eden 
üçüncü Türkçe nüshadan anlaşıldığına göre, 
ilk hamlede Bedesten yapılıp etrafında bizzat 
Fatih'in inşa i!e Ayasofya'ya vakfettiği . 849 
dükkan sıralanmış, bir kaç sene sonra buna 
Sandal Bedesteni ve yanındaki 265 dükkan ila
ve olunmuştur. Bunlar Fatih'in önce Ayasof
ya'ya ve Fatih külliyesinin ikmalinden sonra 
da bütün hayratma irat makamında bıraktığı 
musakkafat olup, ayrıca «Padişah servet-i ce-. 
simeye malik bulunan zevatı nezdine celbede
rek şehir dahilinde muhteşem haneler, cami
ler ve mabedler inşa etmelerine müsaade ve 
herkesin servet ve kuvveti derecesinde şehri 
tezyin edecek cesim binalar vücuda getirme
sine irade» eyleyip bu teşvik ve bizzat Padi
şahın önayak olmasiyle şehrin bağrında bir 
medeniyet, sanat ve ticaret abidesi doğmuş ol
duğunda, yerli, yabancı bütün müverrihler 
müttefiktir. 

«Bu imar hareketine iştirak eden zatla
rın isimleri meyanında Molla Hüsrev, Muhid
din Kocavi, Mimar Atik Sinan, Muslihiddin 
Yarhisari, Çakır Ağa, Kapıcıbaşı Mustafa Bey, 
Hoca Hasan, Daye Hatun, Mercan Ağa, Mu
hiddin Hayyam, Abdüsselam Bey, Emin Nu
reddin, Sarı Beyazıd, Kürkçübaşı Ahmed Şem
süddin v. s. zikrolunabilir. 

«Bunların isimleri Ayasofya Vakıfları 
Tahrir Defterinde mevcut olup her biri on ila 
kırk dükkan yaptırmışlar ve bu çarşıyı Padi
şah ve millet. müşterek bir eser olarak kur
muşlardır. Daha Fatih zamanında bu çarşı 

imece ile o.ctay:1 çıkarken, bugün Kalpakçılar 
denilen sokak Külah<!ılar ve manifaturacıların 
yeri Bezazlar diye isimlendirilmiş, mücellid
ler, sahaflar hemen beş asır aynı yeri işgal 

edegelmişlerdir. Bu suretle bugün çarşıda 
mevcut 3000 dükkandan 1800 kadarı gerek 

bizzat genç hükümdar tarafından, gerek şa

hıslar tarafından yapılarak yarıdan fazlası o 
devirden bize emanet edilmiştir. Müteakip a
sırlarda çar§ıya ilave olunan dükkanlar pek 
fazla değildir. Çarşının büyütülmesi zarureti 
ancak yirmi bir han ilavesiyle karşılanabil
_miştir. Bugün Büyük Bedestenle Sandal Be
desteninden maada, toplu binalar sonradan 
yapılmıştır. 

«Çarşı bir zamanlar 3000 küsur dük·kan, 
iki büyük b~desten, kapıları ç_arşıya açılan 

yirmi bir hanı ihtiva etmekteydi. Bu hanla
rın da her biri!lde kırk ila altmış mağaza ve 
oda olduğun& göre,· heyeti umumiyesiyle dük
kan adedi 4500 ü bulmaktaydı. Çarşının eriş
tiği en yüksek seviyenin 17. asır olduğu mu
hakkaktır. O asrın ortasında çıkan büyük bir 
yangında hayli hasar görmüşse de tekrar ima
rı uzun sürmemiş, mana ve hüviyeti tahrif e•· 
dilmeden bu asır başına kadar devam edegel
miştir. Ancak, 1894 deki müthiş zelzele ile 
ikinci bir, felakete uğramıştır. Sultan Abdül
hamid zelzeleden yıkılan binayı erkanı harb
lerden teşkil ettiği bir heyet marifetiyle pek 
kısa zamanda tamir ettirmiş olmakla beraber, 
esnaf, bu geçen müddet zarfında, İstanbul'un 
dört bir tarafına, bilhassa Eminönü ve Sir
keci semtlerine dağılmıştır. Bu iki semtin ti
caret mıntakası olması bu tarihten sonralara 
rastlamaktadır. Asıl İstanbul çarşısı zelzele
den evvelki çarşı idi. Maamafih 1954 kasım 
ayındaki son yangın af etinden evvelki çarşı 
da gerek bina. gerek meta itibariyle, her şeye 
rağmen bize_ mazinin asaletinden ve bereke
tinden bakiyeler arzediyordu. Mesela, Türk el 
sanatlarından işlemeler, kumaşlar, halı, gü
müş, bakır, çini ve cam eşya, yazi, tezhip gi
bi, artık yavaş yavaş arkası kesilen, işçisi, us
tası kalmayan şaheserlerin son örnekleri gene 
de- bu tarihi ve mütevazi köşede bulunuyordu. 
İşte bu son yangın, istanbµl'un şerefli mazi
siyle olan bağlarından birini daha kopardı, za• 
man zaman çetin realiteden kaçarak sığındı• 
ğımız bir şeref ve sanat köşesini de küllere 
boğdu. 

«Fatih'in, Bedesteni ahşap yaptırdığı bir 
efsaneden ibarettir. Filhakika Beyazıt il. dev
rinde Bedestenin içi yanmış, fakat o zaman 
banka kasası vazifesini gören halk sandıkları• 
nın adedi fazlalaştırılarak 118 den 140 a çı-
karılmıştır. · 
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Büyük Kapah Çarşıda· Bedesten önü 
!Biı' XVII. asır gravüründen B. Cantok eli De) 

«Bunun gib:, çarşının eski bir Bizans ese
ri olduğunu bazı kasıdlı müellifler ileri sür
müş, buna da iştirak edenler olmuştur. Bu pe
şin hükümlerine mesned olarak icat ettikleri 
bahane, Bedesteni.n kuyumcular kapısına ya
pıştırılmış bir çift kuş kabartmasıdır. Bu ba
röliefin Bizans eseri olduğuna hükmedecek 
koca Bedesteni Bizans ismine vaftiz etmekte 
tereddüt göstermemişlerdir. Bir kere Bizans 
çarşısı son zamanlarda yalnız sahillerdeydi. 
Orta kısımda ticaret yoktu (B.: Bedestan). 

«En eski zamanlardan Latin istilasına ka
dar da büyük kısım Yerebatan civarındaki 
Augusteon'da, ufak bir parçası Divanyolu'nun 
üstündeydi Latin İmparatorluğundan sonra 
ahali azaldıkça azalmış ve fetihten elli sene 
evvel esk~inin rekizde birine düşmüştü. Böy
le olunca da çarşılar, Sultan Ahmet .Sirki gi
bi, istimalden sakıt bir hale gelerek harab ol
muştu. Bizans şehrinin son zamanlarında böy
le bir çarşıyı kaldıracak takat aramak abestir. 
Söylediğimiz gibi, ticaret sahillerde, hatta su
run haricindeki deniz kenarında, o da ecnebi-

ler elinde tıJplanmıştı. Onlar bu kuş kabart
masını kat'i bir hükme mesned yaparken Si
nan yapısı .t(azlıçeşme'nin üzerindeki çift .ta
vus resmini veya Gebze'de Sultan Orhan Ca
mii minare kaidesinde bulunan kuşu görme
mişler . midir? Bu resim hoşlarına gitmiş ve 
Türkler kendi elleriyle yaptıkları binaya koy
muşlardır . 

«Bu söylediklerimiz, çarşının ve bedeste
nin ne kadar eskilere dayanarak bu şehre 

Türkler tarafından vurulan İstanbul damgası
nın ne mühim bir motifini teşkil ettiğini gös
termektedir. Eskiden tahta imiş de sonradan 
kagir yapılm,ştır, bugünkü hali uydurmadır 
nev'inden sözler, onun misilsiz kıymetini göl
gelemekten başka bir şeye yaramaz. Zafer ve 
şürlerine «Cihad-ı Asgar» deyip imar ve me
deniyet eserlerini «Cihad-ı ekber» kabul etti
ğini vakfiyelerinde ilan etmiş olan büyük da
hi Fatih'in kurmuş olduğu bu eşsiz abide için 
asırlar boyu şehri ziyaret etmiş olan seyyah
ların gıpta ve hayranlıklarını bir araya getir
mek istesek ciltler dolar.» (Ekrem Hakkı Ay-
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verdi, Büyük Kapalı Çarşı; Milliyet Gazetesi, 
28 kasım 1954). 

Yine bu ansiklopedinin pek değerli ka
lem arkadaşlarından Haluk Y. Şehsüvaroğlu 
«Kapalı Çarşı ve Tarihi» adlı bir makaalesin
de şunları yazıyor: 

«Fatih Sultan Mehmed İstanbul'u aldık
tan sonra şehrin dahilinde çarşılar, hanlar, 
dükkanlar. hamamlar, haneler ve camiler ya
pılmasını emretmişti. 

«Şarkta bez satılmak için yapılmış, sonra 
her nevi kıymetli eşyanın alım, satımına tah
sis olunmuş Kapalıçarşılara bedesten denil
mekteydi. İstanbul'da biri Galata'da, diğer i
kisi İstanbul'da olmak üzere üç bedesten in
şa olunmuştu. 

«Fatih'in Eski Saray yakınına yaptırdığı 

bezestan sonraları eski bezestan, iç bezestan 
yahud cevahir bedestanı diye anılmaya başla-

Büyük Kapalı Çarşıda Bedesten Yanı Sokagı 

(Ekrem Hakkı Ayverdi'den) 

mıştı. Bunun ilerisine yapılan ve yeni bedes
tan denilen Kapalıçarşıda bir yolu pamuk, bir 
yolu ipekle dokunan ve sandal denilen bir 
nevi kumaş satışma tahsisinden dolayı Sandal
bedesteni ismini almıştı. 

«Her iki bedesten de Fatih devri inşa ka
rakterindedir. 28 X 36 metre ölçüsünde olan 
eski bedesten dört duvar ile sekiz fil ayağı 

üzerine yapılm~tır. üstü üç sırada pn beş 
kubbe ile örtülüdür. 

<<Eski bedestenin içinde 28 mahzen ve 
dolap denilen dükkanların altında da bir çok 
sandıklar vardı. Fatih devrinde bedestende 
yüzü ayrı, yirmi sekizi dükkanla beraber ol
mak üzere tam 128 sandık, yani kasa veya 
mahzen bulunmakta idi. 

«Eski zenginler, tacirler mücevherlerini, 
kıymetli altın, gümüş eşyalarını bedestendeki 
kasalarda küçük bir ücret mukabilinde sak

larlardı. 

«Bedestenlere emanet edil
miş, zamanla unutulmuş ve mi
rasçısı çıkmamış eşya ve mallar 
beytülmala kalırdı. Abdülmecid 
devrinuı Şeyhülislamlarından 

Mekkizade Mustafa Asım Efen
di, büyük bir servet topladıktan 
sonra 1846 yılında ölmüş ve be
destende muhafaza ettiği kırk 

bin kese akçe. devlete intikal e
derek bu para ile Ayasofya camii 
tamir ettirilmişti. 

«Bedestende dünyanın ve 
İmparatorluğun her tarafından 
toplanmış mücevherler, altınlar, 

silahlar, kıymetli kumaşlar, şal
laı\ kürkler, halılar ve her nevi. 
kıymetli eşya bulunurdu~ Bura
daki esnaf şehrin en zengin es
nafı idi. Bu sebeple Çarşı geç 
açılıp erken kapatılır, cuma gün
leri de tatil yapılırdı. 

«İmparatorluğun serveti bu
rada büyük bir emniyet içinde 
muhafaza edilirqi. Evliya Çele
bi bedesten bekçilerinin dürüst
lüğünden bahsederken bunlar. 
öyle mutemed adamlardır ki be
destende olaı,ı dolablar açık ka-
lıp nice Mısır hazinesi, hesapını 
ancak Bari bilir, mücevherat, 
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murassaat meydanda yattığı halde asla el sür
mezler demektedir. 

«Kapalıçarşının iç ve dış kapıları vardır. 
Eski Bedestenin dört cephesindeki kapıların 
bilinen en eski isimleri Sahaflar kapısı, Tak
keciler kapısı, Zenneciler kapısı ve Kuyumcu-
lar kapısıdır. . 

«Bedesteni 16 rtcı asrın ikinci yarısında 
ziyaret etmiş bu!unan Nicolas. de Nicoiay şun
ları yazmaktadır: Bedesten deiıileıi mahal mu
rabba şeklinde ve yüksek, büyük bir kapalı 
holdür. Dört kapısı ve içeride o kadar yol var
dır. Bu yolların iki tarafında, mücevherat ve 
ziynet eşyası ve envaı kürkler çok ucuz fi. 
atla satılır; bazan Zerdevadan yapılmış uzun 
bir cübbe saksen, yüz dü:kaya alınır, halbuki 
başka yerde üç, dört misline, alamazsınız. Be
destende, bunlardan başka,· her türlü altın ve 
gümüş işlemeli ve ipekli kumaşlar, nefis ma
rokenler, firuze işlemeli kemerler, kalkanlar, 
hançerler ve diğer çok kıymetli eşyalar var
dır. Bedesten cumadan maada her gün öğle
ye kadar açıktlİ'. 

«Beseten 18 inci asrın başlarında büyük 
ve esaslı bir tamir görmüştür. Bu sıralarda 
İstanbul'a gelen Tournefort Bedestenin dört 
senedenberi tamir ve imar edildiğini,. kubbe
lerin tamamile tuğlalardan yapıldığını ve bi
nanın eskisinden daha aydınlık olacağını söy
lemekte ve yapılan ilaveler arasında çarşıya 
nezaret eden memurlar ve bekçiler için yeni 
daireler bulunduğunu da zikretmektedir. 

«Bu tamirlerden sonra ve 18. asır orta
larında İnciciyan isimli bir İstanbullu da çar
şı hakkında etraflı malfimat vermektedir: 

<<Cevahir Bedesteni denilen yer murabba 
şeklinde olup etrafında olan ve Türklere aid 
bulunan dükkanlarda mücevher, sırmalı Hind 
kumaşları ve diğer kıymetli eşya satılmak

tadır. Bu bedestenin dört demir kapısı, önle
rinde yapılan mezadlara göre adlandırılmış

tır. Bunlardan mücevherat mezadı yapılan 

kapı «Kuyumcular>>, hazır elbise mezadı ya
pılan kapı «Oturakçılar», kitab mezadı yapı
lan kapı «Kitabcılar», keza hazır elbise satı

lan diğer mezad yerindeki kapı da «Dolancı

lar» ismini taşımaktadır. İlk kapı gruptan ya
.rım saat evvel, diğer kapılar ise öğleden son
ra mezad bitince kapanmaktadır. Sandal Be
desteni ismini taşıyan ikinci Bedestendeki 
dükkan sahihlerinin çoğunu Sakızlı Rumlar 

ve Latinler teşkil etmektedir. 
«Kapalıçarşı muhtelif te:inirler görmüiş 

ve 1894 zelzelesinden sonra esaslı tadilata 
uğramıştı. Bu tamirde Çarşı, bazı kısımları 

kaldırılmak suretile küçültülmüştü. Çadırcı

lar, Kürkçüler kapıları kaldırılmış, evvelce 
iç kapılar halinde bulunan Dua ve Bat pazar
ları, Yorgan ve Koltukçular kapıları da dış 

kapı haline getirilmiştir. Lütfullah sokağı ta
mamile yıkılmış ve Lütfullah kapısı da kapa
tılmıştır. Evvelce Çarşının içinde bulunan 
Sarnıclı Han, Paçavracı Han, Alipaşa camii 
Hanı dışarı bırakılmıştır. Yolgeçen Hanı'nın 
bir kapısı da dışarda kalmıştır. 

«Çarşıda eskiden (iki lokanta, 4399 dük
kan, 2195 oda, bir .hamam, 497 dolab, 12 ha
zine, bir cami, 10 mescid, 19 çeşme, 8 tulum
balı kuyu, bir türbe, 24 han ve bir mekteb) 
bulunuyordu. 

«Kapalıçarşı içindeki çeşidli binalarla, 
caddeler, sokaklar ve meydanJarla bir küçük 
şehir halindedir. Ana caddelerini Çadırcılar 

caddesi, Yorgancılar caddesi, Fesciler cadde
si, Kalpakçılar caddesi, Keseciler caddesi, 
Takkeciler caddesi, Kuyumcular caddesi, Çar
şıkapı - Nuruosmaniye caddesi teşkil etmek
tedir. İçindeki sokaklardan bazıları da &1.
vaflar sokağı, Basmacılar sokağı, Sandal Be
desteni sokağı, Muhafazacılar sokağı, Ağa so
kağı, Zenneciler sokağı, Aynacılar sokağı ve
sair isimlerle anılmaktadır. 

«19. cu asrın 2.ci yarısından itibaren 
Avrupa kumaşlarının geniş ölçüde memleke
timize ithali, bedestenlerimizin yerli el doku
ması kumaşlar ticaretini sekteye uğratmış, 

bankaların açılmağa başlaması da Bedestenin 
banka hizmetine nihayet vermişti. 

«Bu suretle eski Bedesten mücevherat, 
halı, antika eşya. satışile iktifaya başlamış, 
Sandal Bedesteni ise faaliyetten kalkmış ve 
1914 yılinda burası İstanbul Şehremaneti ta
rafından satın alınarak bir umumi mezad ye
ri haline sokulmuştu. 

«Kapalıçarşı bu son müessif yangından 
evvel 9 eylul 1943 tarihinde bir yangın afeti 
daha geçirmiş ve o defa Yarımtaş han, Yeşil
tulumba, Mfüevelli, Sarıhasan, Yeşildirek, 
Ağahan, Cübbeci sokakları ile ,Alipaşa hanı 
yanmıştı. 

«Kapalı çarşı, beş asırlık içtimai hayatı
mızın en renkli1 en güzel bir meşheriydi. A-
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sırların zevki. serveti, ihtişamı, o sokaklarda, 
o dükkanlarda seyredilmiş, eski İstanbullular 
renk renk kıyafetlerile hüzünleri ve şevkleri- . 
le «Atik» ve «Cedid» Bedestenlerde dolaşmış
lardı. 

«Her devirdeki hayatımızı aksettiren 
çarşı, yabancı seyyahların kitablarında, ya
bancı ressamların f ırçalarmda binbir gece 
masalları gibi yaşatılmıştı». tH. Y. Şehsüvar
oğlu). 

Başda Büyük Kapalı Çarşı, İstanbul'un 
bütün çarşı ve pazarları, bu beldeyi ziyaret 
eden seyyahların tecessüs ve hayranlığını çe
ken yerlerden biri olmuşdur, içlerinde kalem 
sahibleri de. gördüklerini vatandaşlarına an
latmayı daima en cazib bir konu olarak bul
mcşlardır, ve yazılarmda servet, ihtişam ve 
güzelliği pek µıübalağalı tesvir yolunu tut
muşlardır. 

Aşağıdaki :::atırları Abdülmecid devrin
de İstanbul'a gelmiş İngiliz edibesi Mis Par
do'nun meşhur seyahatnamesinden alıyoruz; 

bu seçkin kadın yazar eserinin «İstanbul Pa
zarları» başlıklı bahsinde Büyük Kapalı Çar
şı ile Mısır Çarşısını, ve İstanbul'da içlerinde 
bazı esnafın yerleşmiş bulunduğu bazı büyük 
hanlarını, mesela Şekerci Hanı gibi, birbiri
ne karışdırmış görülüyor; zira Mis Pardo'nun 
bütün endişesi, İstanbul çarşı ve pazarları

. nın tümünün azametini belirtebilmekdir: 
«İstanbul çarşıları, vatanına dönen bir 

avlupalıya Binbirgece Masallarındaki hayal
lerin teskini bırakmışdır. Seyyah onların ta
rifindeki mübalağada adeta kendini kaybe
der. At Meydanındaki asarı atika yahud A
yasofyanın_ azameti bu üç denizler .şehrinin 
büyük çarşısı hakkında merakla sorulacak 
suallerin yarıya inmesine bile, sebeb teşkil 

edemez. 
«Eski zamanlarda İngiltere'cle ilim ve ir

fan o kadar yayılmamış iken, bir çok köylü
lerce Londra'nın tozu altın ve kaldırımları 

gümüş olduğuna: inananlar bulunduğu gibi, 
bugün de bir çok kişiler istan bul çarşılarının 
masallardaki Alaaddinin sihirli bağçeleri mi
silli pek m.utaiıtan, müdebdeb ve müzehheb 
olduğuna inanırlar. 

«Çarşıda bir zairin alakasını uyandıran 

şeyler, onun pek büyük oluşu, kendine mah
sus tarzda tertib ve tanzim edilişi, bir takım 
insan gruplarının mütemadiyen yer değişdir-

Büyük Kapalı Çar,ıda Bedesten Yanı Sokağı 

(Ekrem Hakkı Ayverdl'den) 

melerinden dolayı meydana gelen garib man
zaralar, ve halkın birbirine uymayan kostüm
leri, . simalarıdır. Şark pazarlarını Londra'da
ki gibi üzerleri gönül çekici oyuncaklarla, ci
cili bicili şeylerle dolu muntazam tezgahların 
sıralandığı geniş daireler. tarzında tahayyül 
etmek doğru değildir. İstanbul'un muazzam 
ticaret yerinde Londra'daki"· zarafet yokdur. 
Çarşı, bir takım sokaklar topluluğudur. Bü
tün yollarının üzeri kemer şeklinde kargir ta-
vanla örtülmüş küçük bir şehre benzer. Ba
zen kemerler arasında _tahta parmaklıklı dar 
galeriler bulunur. Bunların birinden aşağıda 
mütemadiyen tebeddül eden rengarenk kala
balığı seyretmek hoşdur .. Hatta burası seyyah 
için _ayrı bir kıymeti de haiz olabilir, çünki, 
insan, az çok baş döndüren bu irtif aa vasıl 
olduğu zaman kendisini güvercinlerle muhat 
bulur. Bu kuşlar yabancının gelmesinden ürk-
mezler, insanlara son derece yaklaşırlar, hem-
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cinslerinin arasında dolaşıyorlarmış gibi ka
yıdsızca hareket ederler. 

«Çarşının her sokağı muayyen bir tica
ret metaına tahsis edilmiştir. Bedesten deni
len caddede karşılıklı tezgahlarda mücevhe
rat satılır. Mücevher tezgahı tahtadan mamul 
yüksekce bir yere konmuştur. Sahibi de bu
raya yaydığı halıya oturmuşdur. Dizine koy
duğu parşömene benzer koyu sarı uzunca bir 
kağıd üzerinde hesabını yapar. Bu sırada 

çubuğunu ağzından çekmez, ara sıra, kamış 

kalemini belini saran şal kuşağının kıvrım

larına sıkışdırdığı divitine batırır, bu suretle 
hem hesabına devam eder, hem müşterisini 

vakurane bekler. 
«Tezgahın gerisinde pek sağlam bir oda 

vardır, kapusu çok muhkemdir, bu odalarda 
dünyanın eh kiymetli mücevheratı bulunur. 
Bilhassa inciler, pırlantalar, firuzeler heb bu
radadır. Her nekadar bir yabancı tezgahların 
üzerindeki cam boncukları ve pırtanla takli
di şeyleri görüb Bedesten için alelade bi~ yer 
diye düşünürse zeki ve anlayışlı satıcılar - ki 
ekseriya ermenidirler - iyi bir müşteri karşı
sında olduklarını his eder· etmez a:ı;ka oda
nın kapısını derhal ardına kadar açar, gözler 
etrafını saran mücevherat ile kamaşır. 

<<Ağızları cevahirle müzeyyen su kapları, 
her danesi kiymetli bir taş olan tesbihler, ha
remin gene ve güzel kadınlarının türbanları 

için türlü türlü eşkalde pırlanta iğneler, fes 
sorguçları, paşaların atları için incilerle, al
tın halka ve zincirlerle, yıldızlarla müzeyyen 
takımlar.. kısacası; · Bedestenin hazinelerini 
icmale teşebbüs bir budalalıkdan başka bir 
şey olamaı. 

«Sarrfafların sokağı karanlık ve nahoş

dur. Burası saatlerce altın şıkırdısını dinle
mekden, veya ağır başlı, kalantor sarrafların 
sikke yağınlarını yahud işlenmemiş altın çu
buklarını tedkik ve vezn etmelerinden zevk 
alabilecek insanların yeridir. Ticaretin bu 
şubesi de hemen hemen ermenilerin inhisa
rındadır. Zaten İstanbul'da oturan mütema
yiz ermeniler yüksek meziyetleri ve namusla
rı dolayısı ile paşaların sarrafı, bankerleridir
ler. Türkler ticaret teşebbüslerinde, sipekü
lasiyondan tabiatları icabı hoşlanmadıkların

dan, ve daha muayyen işleri tercih ettiklerin
den ancak birkaç sarraf dükkanı açmışlardır. 
Rumların dükkanı ise, zannıma göre müşteri 

bulmakda müşkilM çekdikleri için, daha az
dır. Binnetice İstanbul bankerlerinin ekseri
sini ermenilerle yahudiler teşkil ederler. Ya
hudilerin de çoğu şayanı itimaddır. 

«Çarşının alaka uyandırıcı kısımlarından 
birisi de silah pazarıdır. Burada bir kimse 
beş dakika içinde her devirden, her milletin 
silahı ve kisvesi ile, Hamlet'in babasının ha
yali gibi: <<Tepeden tırnağa kadar zırhlan

mış ... » olabilir. İki tarafdaki duvarlar zırh 
parçaları ile örtülmüşdür. Buralard~ her tür
lü kalkanlar, at başlıkları, miğferler, pırıl pı

rıl pırıldayan ve peri değnekleri gibi hafif 
mızrakhtr, pasl2 kararmış göğüslükler, yan
yana asılmış İngiliz, Amerikan tüfenkleri ile 
Hind yayları, Şam kılıçlarından, Mısır yata
ğanlatından, Türk hançerlerinden mürekkeb 
yığınlar, pars derisinden eğerlikler, şarka 
mahsus arabesk tarzda gümüş kakmalı ağır 

çakmaklı tüfenkler bulunur. 
«Satıcıların bir ~renk müşteriyi elde ede

bilmek için baş vurdukları _ hareketler pek 
gülünçdür. Müşteriyi el ve kollarını oynata
rak ısrarla dükkanlarına öyle davet ederler 
ki, buna mümaneat iırlkansızdır. Her birini 
dikkatle muayene etmenize meydan verme
den süratle birbiri peşine belki yirmi türlü 
şey çıkarırlar. Üzerine ayatı kerime y~zılmış 
bir Şam kılıcının veya müzeyyen bir arnavud 
piştovunun evsafını tedkike imkAn bulama
dan önünüze sade ve siyah renkli bir Horas}ı,n 
çeliği konulur, bir az sonra satıcı müşterisi

nin silahlarmdan hoşlanmadığını aniyen dü
şünerek bütün bunları bir tarafa atar; ~özle
rinize, Acemistanın kıymetli tezgahlarından 

çıkmış kadifeler üzerinde zarif kehruba çu
buklar, Tyrien işlemeli örtüler, ve daha bir 
çok bahalı, nadide şeyler serer. Zengin ka
firin aldatılması · için taliini beklemeye razı 
olmayan bazı dükkancılar da frengi komşu

larının tezgahlarından kendilerine celbet
mek için hususi adamlarına güvenirler. Bun
lar ellerine mücevher kabzalı bir piştov ve
ya altın ile pek mahirane işlenmiş zirh altı

na giymek için kullanılan bir deri yelek ala
rak yabancının önünde, nazarı dikkati çek
mek için bir aşağı, bir yukarı dolaşırlar. 

<<Bu sehhar ticareti hemen her millet ay
ni tarzda yapar. Ermeniler, Türklerin yanına 
halılarını sererler. Solgun benizli yahudiler 
keskin bakışlı ve kurnaz rumları dirsekle 
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dürterler. Şurada burada eşyasının ortasına 

oturmuş ve halinden memnun olmadığı anla
şılan Acemler görülür. Bunların yüzlerinde 
değişen çizgilerin manası büyük beyaz sarık
ları ile kısmen gölgelenir. Boş gezen insan 
grupları da sokak başlarına yığılarak kahka
haları ile, yüksek se.sleri ile uzun çarşının ak
si sedalarına daimi gürültüler karıştırırlar. 

Büyük Kapalı Çarşıda bir sokak 
(Resim : C. Blseo) · 

«Kundura çarşısına ~elince, burası İs
tanbulda her milletin kendine göre muayyen 
bir renkde ayakkabı giymesi adeta bir kanun 
hükmünde bulunduğu için, pek hoş bir man
zara arzeder. Çünki Türkler parlak sarı sah
tiyan, ermeniler kırmızı, yahu diler mor, rum
lar siyah giyerler. Buna şarklıların her şeyi 
çabuk beğenmemek huyunu da katan . ayak
kabıcılar, seri bir satış yapabilmelerini temin 
edebilmek için fazla mikdarda mal teşhir 
ederek caddeyi bir lale tarlasına çevirirler. 
Fakat sattıkları en güzel şey, bayramlarda 

güzel Türk kadınlarının giydiği, yüksek sınıf

ların her zaman kullandığı altın işlemeli ve 
mücevherli kadife terliklerdir. Bu terliklerin 
büyük Osmanlı ailelerinde senevi' gelirin hay
li bir kısmının başmaklı namı altında sarf 
edilmesine sebeb olur. 

«Terliklerin arasında kısa saplı, altın ve
ya gümüş kakmalı, ekseriya incili el aynaları 
görülür, bu aynalar, Türk hanımlarının lazımı 
gayri müfarikidir. Onlar bu aynaları yalnız 

süslemeleri için kullanmazlar, kayıklarında 

minderlere yaslanıb Boğazda seyran ederler
ken rüzgarın kar beyaz yaşmaklarının kıv

rımlarındaki muziblikleri düzeltmekde kulla
nırlar. 

«Çarşının en göz alıcı caddelerinden bi
ri de işlemecilere aid olanıdır. Burada ipek, 
altın ve gümüş tellerie işlenmişdir. Gaayet 
ince müslinler parlak renkli ipek çiçeklerle 
tezyin oluşdur. Ancak bir yılda tamamlanmış 
gibi görünen tütün keseleri; kenarlarına 

Kur'an ayetleri, Hafız'ın aşk beyitleri işlen
miş giranbaha Acem şalları vardır. İstanbul
daki bütün işlemeler, bir. ikisinden gayrisi 
ermenf kadınların işidir. Bunlar, bir haremde 
kapanan güzel Türk kadınlarından daha şid
det ve dikkatle tecrid edilirler. Yorulmak bil
medikleri bu sanatlarında ızdırab ve hüsran 
içinde çalışırlar. Bununla beraber en kiymet
li şallar !randan idhal olunuı-. 

«Şal pazarı bir lüks ve masraf yeridir 
ki teşhir olunan emtia kıymetli olmakdan zi
yade gösterişlidir. Ekseriya İskoç ve Fransız 
fabrikaları eseridir. Bunları orta ve aşağı 

tabaka halk alır. Satıcı mallarını ya duvarla
ra asmışdır. yahud yerdeki balının üzerine 
sermişdir. Bu suretle teşhir olunan malların 
arasında altın benekli muslinden Rum başlık
ları, lama bürümcüğünden eşarplar, ve işle

meli hamam takımları da vardır. Fakat tüc
carın arka tarafda bulunan hususi deposun
da Tibet ve Lahurun en değerli şalları, Bağ
dad kumaşları, kısacası şark tuvaleti için la
zım olan her türlü giranbaha eşya bulunur. 
Şalcıların çoğu İranlıdır. Bunların eline dü
şecek bir frenge Allah yardım etsin!.. Çünki 
yalancılık cesareti milliyesi ile riyakarlık 

meharetine ilaveten Rumun kurnazlığı, Er
meninin inadı ve Yahudinin hilekarlığı on
larda toplanmışdır. Gösterdiği bir şalın. bin 
kuruşa pek ala bir kar temin edeceğini bil-
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diği halde pazarlığa ikibin, hatta üçbin ku
ruş isteyerek başlar. Maksad ve gaayesine 
uygun diller döker, akşam hayırlı bir rüya 
gördüğünden, müşterisine, · alacağı malın u
ğur getireceğinden dem vurur, malı hakiki 
değerinden çok aşağiya sattığına dair babası
nın sakalına, anasının mezarına yeminler e
der. Fakat yüzü hiç kızarmadan bir anda iki, 
üçyüz kuruş iner, bu iniş, mal uygun fiatını 
buluncaya kadar devam da edebilir. 

«Rum kadınları Keşmir şallarına pek 
düşkündürler. Her şarklı kadın gibi bir şala 
sahih olmaya istekli oldukları kadar da titiz
dirler. Bu ;_;arşıda büyük konaklara mensub 
köleler de dolafır. Bunlar güzel pazarlık bi
lirler ve ekseriya çarşıya tamir edilmek üzere 
şal getirirler. Tamirciler, caddenin alt başın
daki dükkanlarda, halılarına bağdaş kurmuş, 
ağır başlı ihtiyarlardır, gözlüklerini burunla
rına takmış, ellerinde iğneleri, şalın renkle
rine uygun ipliklerle yırtığı örerler, ve tamir 
edilen yeri arayıp bulamayanları hayret için-
de bırakırlar. · 

«istanbul'un Büyük Çarşısı işte böyle bir ·· 
yerdir. Her anı istifadeli olmak üzere bütün 
bir hafta yorulmadan, usanmadan gezilir.» 

Geçen asrın sonlarına doğru İstanbul'a 
gelmiş olan İtalyan edibi Edmondo de Aliıi
cis (B.: Amicis, Edmoiıdo de) «Constantinopo
li» adındaki meşhur eserinde Büyük Kapalı 
Çarşıyı şöyle tasvir ediyor: 

«Kapalıçarşı dışından göze çarpmaz, dı

şından bakıp içinin anlaşılması imkansızdır. 

Şekli gayri muntazam, yüksek esmer duvarlar
la çevrilmiş, üstü kurşun kaplı ve gün girmek · 
için delikleri bulunan yüzlerce kubbe ile ör
tülü muazzam bir abidedir. Civarından hiçbir 
ses işitilmez, hatta kapusuna dört adım yakla
şıncaya kadar bu kale duvarlarının ardında 

sessizlik ve ıssızlıktan başka bir şey bulunma
yacağı sanılır. Fakat içine girer girmez insan 
şaşırır kalır. 

«Bu bir abide değildir: Sütunlar ve ke
merler üzerine oturmuş, kubbelerle örtülıiıüş, 
yollarıyla bir labirent; küçük meydanları ve 
yol ağızlar.ıyla hakiki bir şehirdir, sık bir or
man gibi loş, içinde azim bir kalabalık dola
şıyor. 

«Her sokak bir paz~rdır. Bu yarı karan
lık sokaklardan ve dalgalanan kalabalığın or
tasından arabalar ve atlılar geçiyor. İnsan her 

taraftan işaretler ve sözlerle çevrilir; Rum ba
zirgan seslenir ve eliyle koluyla işaretler ya
parak davet edt-r; Ermeni, biraz daha müte
vazı; Yahudi malını kulağa fısıldayarak arze
der. Türk'e gelince, sessiz dükkanının eşiğine 
koyduğu bir şiltenin üzerine diz çökmüş, müş
terisini sadece bakışlarıyla çağırır. On kişi

nin birden size seslendiğini işitirsiniz: «May
lord! Kirya! Ekselans! Sinyör! Kaptan! Mös
yö!» 

« Yanlarındaki medhallerden her sapışta, 
uzun koridorların boyunca bir sıra payeler 
ve kemerler, kısa sokakcıklar, pazarın uzak
tan ve karışık bir manzarası görünüyor; dük
kanlar, duvarlara ve kubbelere asılmış mal
lar, işi başından aşın!§ ba,zerganla:r, yüldii: 
hammallar, yaşmaklı kadın kafileleri. Bu kar
makarışık görünüş tamamen zahiridir. 

«Kapalıçarşıda pazarların en inuhteşem
lerinden biri de Kavaflardır. Birbirine benze

. yen iki sıralı dükkanlarda Asya ve Avrupa
yı dolaşan bütün ayaklara mahsus ayakkabı 

vardır. Bölmeler, acaib renkli ve tuhaf şekilli 
, saten, işlemeli, tüylü ve kadife terliklerle 

·· kaplı" Çifti beş frankdan · yüz franga kadar, 
'bir kayıkcının karısının ayağından bir saray-
lı ayağına kadar her nevi ve kıymette ayak
kabılar; sok:ığın kaldırım taşlarını çiğneye

cek kösele ayakkabılar, halılar üstünde geze
c~~ ,pabuçlar, beyaz satenden ökçeli lzenne 
pabuçları, inci işlemeli kadın terlikleri. Bu 
terliklerin içme girecek olan ayak nasıl bir 
şeydir? Bir htlri, bir melek ayağı mı ki, boyu 
bir_ zanbak yaprağı, ve eni bir gül yaprağı 
kadardır! 

«Ecnebilerin en çok dolaştıkları yer bu
rasıdır. Bilhassa genç Avrupalı kadınlar gö
rülür, ellerinde .bir halyan veya Fransız aya
ğın:µı kağıt üzerine alınmış ölçüsü, gözlerini 
tutan bir pabuca · bu ölçüyü koydukları za
man· pabucun _küçük kaldığını görünce hay
ret. etmekten kendilerini alamıyorlar. 

«Bıi çarşıda ekseriya beyaz yaşmakları 

ile Türk kadınları dolaşır, onların satıcılarla 
uzun uzadıya konuştukları görülür. Kulağı bir 
mandolin gibi okşayan berrak sesleriyle gü
zel Türkçenin ahenkdar kelimeleri işitilir: 

- Bunu kaça verirsin? 
- Pahalıdır!.. 

~ Ziyade vermem! .. 
«Bu muazzam çarşıda ;herşey bir loşla 
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gibi tanzim edilmiş, zabtu raht altına alınmış
tır. İnsan kısa bir zaman içinde hiç bir reh
bere ihtiyacı olmadan aradığını bulabilecek 
hale gelir Her nevi esnafın bir küçük mın

takası, bir küçük sokağı, bir küçük geçidi, bir 
küçük meydanı vardır. Kapalıçarşı birinden 
öbürüne geçilen yüz tane küçük çarşının mec
muudur. Ve her çarşı da aynı zamanda bir 
küçük müze, bir pazar, bir tiyatrodur. insan 
onun içinde hiçbir şey satın almadan her şe
yi görür. K::ıhve içer, on çeşit dille konuşur, 
ve Şarkın en güzel kadınları ile göz alışveri
şi eder. 

Büyük Kapalı Çarşı 
(Reıim: C Blıeo 

«Kumaş ve esvab satılan yere girelim. 
Burası evvela gözlerin karardığı, başın döndü
ğü ve kesenin boşaldığı bir zenginlik ve haş
met çarşısıdır. İpek üstüne sırma işlemeli 
Bağdad kumaşlarından, Karaman halıların

dan, Bursa ipeklilerinden, Hind· bürümcükle
rinden, Madras, Keşmir ve Acem ·şallarmdan, 
Kahire'nin _j~aca dokumalarından yığınlar a
rasında dolaşır. Altın arabesk işlemeli yastık
lar, gümüş Ç!lbuklu ipek tüller, ten rengi ve 
mavi çizgili hafif ve şeffaf, sanki bir buhar 
gibi tüten gaz eşarplar, sempatik imtizaçlara 
karşı· en asi olan kırmızı, yeşil ve sarı renk-

ler cür'et ve ahenkle bir
leştirilerek dokunmuş her 
nevi ve çeşitte kumaşlar 

karşısında ağzınız açık, 

hayretler içinde kalırsınız. 
«Burada yeşil, . porta

kal rengi ve sünbül rengi• 
feracelerden ipek iç göm
leklerine, altın sırma işle

meli mendillerine, saten 
kumaşlarına kadar bir Türk 
kadınının kocasından baş
ka bir erkeğin göremiyece-
ği eşyalarını birer birer gö-

\ 
rür ve hayran olursunuz. 

<<Şurada k_akum kenar
lı kırmızı kadife kaftanlar, 
penbe ipek donlar, beyaz 
~amasko üzerine altın çi
çekli içlikler, gümüş yolla
rıyla ışıldayan gelin duvak
ları, Rum, Ermeni ve Çer
kes kadınlarının bir zırh gi
bi göz kamaştıran ve sert 
nakışlarla donanmış binbir 
çeşit tuhaf esvabları, kötü 
renkleriyle, şiir sahifeleri 
arasında, bir terzinin ölçü 
alırken kaydettiği avare 
rakkamlar gibi... 

«En zengin ve görül
meye değer bir pazar da 
silahcılardır. Burası bir pa
zar değil bir müzedir. Ha
tıralarla dolu hazineler ... 

«Silahların ortasında 
al ve mor kadife, inci ve sır
madan ay yıldız işlemeli 
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kaltaklar ve eğer takımları, binbir 
gece masallarındaki peri padişahla
rının rüyalar memleketindeki altın 

şehirlere girerken bindikleri atlara 
m1ıhsustur. Bu hazinelerin altında 

Arnavud tabancaları, mücevher gibi 
işlenmiş uzun Arab tüfekleri, kap
lumbağa kabJığu ve su aygın derisi 
kaplı antika kalkanlar, Kafkasyamn 
örgülü zırh gömlekleri, Kazak kal
k~1lar;:, Moğol miğferleri, oklar, yay
lar, her nevi bıçak ve hançerler a
sılmış ... 

«Silahçı esnafının hepsi Türk
tür. Ekserisi ihtiyar, uzun boylu, za
yıf, kıyafetleri ve simalan ile eski 
asırlardan kalma cengaverlere ben
ziyorlar ... » 

Büyük istanoollu Ahmed Ra
sim (B. : Ahmed Rasim) Malumat 
Mecmuasına yazdığı Şehir Mektup
la:cından birinde Büyük Kapalı Çar
şının geçen asır sonl_!ll'ındaki güzel 
bir resmini şu satırlarla çbiyor: 

«f\man bu ne dehşet!.. Yürü
mek Jhtimali yok. 

«Poturlu, şalvarlı, feraceli, yel
dirmeli, çarşaflı, paltolu, cebkenli, 
saltalı, tablalı, işportalı, sırtı küfeli, 
başı simitli, çocuklu, boğçalı, paketli, 
çantalı, şemsiyeli, bastonlu, iri, kı-

sa, zayıf, şişman ne kadar cins varsa cüm
lesi söylüyor Her dükkanın önünde genç, ih
tiyar birer petalyacı durmuş, yıllanmış kuşcu 
çığırtkanı gibi bağırıyorlar. Bu nidayi umu
mi arasında ince, kalın, sert, ağır, hoppa · el
hasıl derecatı tasavvutun cümlesine muvafık 
sedalar işidiliyor: 

- Ne ala potinler, çorablar, mendiller!. 
- Ne güzel ipekli hediyelik kumaşlar! 
- Hanım efendi!.. Ne şık mendillerim 

var!.. ·. 
- Büyükhımım, iki kuruş daha verir ırii

sin? 
- Beyfendi. kürklü beyfendi!.: On kuruş 

daha verdin mi?.. (kürklü bey olmaz diye baş 
sallayınca) Haydi gez!.. 

- Hanım! .. Hanım!.. EvlAdın başı için 
kırk para daha ver! 

- Allah Allah amma tamahkar oldun gö
züm! 

.. ··. 

.f . . • - · 
... -. 

.C _r,'.'S, 

" 

Kalpakcılar başı 

(Resim , C. Blseo) 

Küçilkhanım!.. Buyurun!.. 
- Piyazım .. piyazım! 
- Yandı kebab! 
- Francelas! 
- · Pideler haaaas! 
- Güler yüz, tatlı dil, gül yanak söğüşcü! 
- Haniya haniya barbunyanın tavası! 
- Bogos!.. Artinen mecidiyemi arper .. 
--: Tamis tomerid yu so kolise tona (?) 
(Sana içinden hanod çıkacak, şu malı he

rife çak) 
- Buyurun beyim!.. Küçükbey Allah aş

kına gitme! 
- Hınzır herif! .. Yakamı çekme, alma

racağım! 

- Aman anneciğim ayağıma basdılar! 
- Oğlan nerdesin?.. a dostlar oğlan ka-

yıp! 

- Kızım .. kızım buraya gel! 
- Varda! .. destur!.. dokı,mmasın! .. 
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- Bacı kalfa!.. dadı kalfa!.. düz yünlü 
allılarım var!.. 

- Haniya ipekli çarşaflar, kordelUaır, 

basmalar! 
- (Çeşmenin önündeki boğaçacı) Tak!.. 

tak! .. buyrun gozum! 
- (Kalın sesle) Sebil! 
- Tavası tavası vay şekerim vay! 
- Harrftb!.. harrO.b!.. 
- (Rast üstünden( Yüzükler, bilezikler, 

iğneler, makaralar, tireler!_ 
«Burası çarşı değil, Babil Kulesi. Dur

mak ihtimali yok, omuz omuza! Tam yanke
sici yatağı olacak yer! .. Aman kurtulayım di
ye Nuruosmaniye Kapusuna doğru yürüdüm. 
Mahaşerallah! Fakat bu izdiham alıp satıcı

lardan olmasa gerek. Gözlüklü, bastonlu, el". 
divenli şık beylerımiz de piyasada. Sürt Allah· 
kerim diyenler de var». 

BÜYÜK KINACIYAN HANI - Sirke
ci'de Meydancık diye adlandırılan yerde Muh
zirbaşı Sokağına bakan 14 numaralı bina; A-: 
ram ve Serkis Kınacıyan tarafından 1910 se
nesinde han olarak inşa ettirilmiştir; mimarı 
bilinmiyor Serkis'in ölümünden sonra, 1948 
senesinde bina_ Aram Kınacıyan. tarafından 

Türkiye Kredi Bankası'na satılmıştır. 
Beş katlı olan binanın bir ana kapısı var

dır. 1948 den evvel, Hekim Çıkmazı'na bakan 
bir yük kapısı varmış, ki halen kullanılmıyor. 

Kredi Bankası'na geçmeden evvel, yani 
han olarak kullanıldığı zamanlarda, 42 müs
takil oda - işyerini ihtiva etmekde idi. 

1940 senelerinde, şimdiki Türkiye Kredi 
Bankası İstanbul Şubesi'nin bulunduğu, cad
deye bakan mağazalarda Anadolu Sigorta Şir
keti vardı, ve han «Anadolu Hanı» diye de a
nılırdı; 1949 - 50 senelerinde ise şimdiki ban
kanın teşkilatı taşınmıştır. 

Bina, adı geçen bankaya satıldıktan son
ra epeyce iç tadilata uğramış, bazı yerleri o
narılmış, odaların duvarları yıktırıllıp büyük 
salonlar, bürolar yapılmıştır. Bu arada, halen 
4. ve 5. katlarda camla kapatılmış ve. eskiden 
zemin kattan dama kadar açık bulunup «ay
dınlık» tabir edilen boşluk da ilk 3 katta ta
mamen ortadan kaldırılmıştır. Binft.mn üstü 
teras olup fevkalade bir manzarayı haizdir. 

Yanındaki Güzel Han ve ufak birkaç dük
kanla, bir ada teşkil eden binanın tam karşı
sında Büyük Postahane bulunmaktadır. 

İstanbul'da iki Kınacıyan Hanı vardır; yu
karıda ismi geçen «Büyük», Galata Söğüt So
kağında bulunan öteki han ise «Küçük Kına
cıyan» olarak bilinmektedir (ağustos 1962). 

Haldk AK.BAY 
BÜYÜK KIRLANGIÇ SOKAĞI - Tak

sim'in Bülbül Mahallesi yoll$1.ndandır; Pa
şabakkal Sokağı iİe Büyük Ziba Sokağı ara
sında uzanır. Havahoş Sokağı ile dört yol ağzı 
yaparak kesişir. Pa~aba]Qkal Sokağı tarafın
dan gelindiğine göre, iki araba geçebilecek 
genişlikde. kabataş döşeli ve meyilli bir so
kak olup, Havahoş Sokağı kavuşağında sola 
bir kavis çizer, bµrada o kadar bozuk bir hal: 
dedir ki zemlni ideta topark olmuşdur. Vak
tiyle Büyük ZiM Sokağına merdivenli olarak 
kavuşurmuş, taşlar sökülmüş, basamaklar top
raklaşmış, inilemiyecek bir hal almışdır. Tek 

· . bir ahşab ev müstesna bütün binaları 2 - 3 
katlı kagir yapılardır, kapu numaraları 3 - 45 
ve 2 - 48 dir (şul?_at 1962). 

Hakkı GÖKTÜRK 

BÜYÜK KORKU - Hicri 1066 ve mila
. dı 1656 yılında İstanbul )alkının geçirmiş ol
duğu m·üdhiş bir panikdir. Girid harbinin. en 
buhranlı devrinde idi, Venedikliler Çanakkale 
Boğazını abluka etmişlerdi. Aslı Rus ofan Sa
rı Kenan Paşanın kumandasındaki Donanma
yi Hümayun bu ablukayı yararak Marmara'
dan Ege Deruzine çıkmak isterken Kenan Pa
şanın aczi ve cebaneti, gemilere bindirilmiş 
cenkci yeniçeriler ile sipahilerin de, muhak
kak ki çok çetin olacak bfr deniz harbinden 
yüz çevirmeleri dolayısı ile donanmamız Bo
ğaz kıyılarına başdan kara ederek büyük bir 
bozguna uğramış idi, ki bu vak'a deniz tari
himizin korkunç ve yüz kızartıcı mağlO.biyeti
dir. Boğazdaki hezimet haberi İstanbul'da ya
yılınca, halk arasında: «Venedikli İstanbul'a 
geliyor! .. » diye 

1

bir panik başladı. Devrin pa
dişahı Dördüncü Sultan Mehmed çocukdu, sa
daret mevkiinde de aciz ve cahil Boynueğri 
Mehmed Paşa bulunuyordu. 

Vak'anfü1is Naima Efendi bu büyük kor
kuyu şöyle anlatıyor: «Veziri bam tedarik ve 
tedbirden aciz, tamah ve hırsı gaalib bir pir 
idi, bir faydalı işe eli değmeyüb küffarın Bo
ğaz vak'asından sonra Bozcaada ve Liınni'yi 
istilası haberi geldiği gibi, eğer Venedik Do
nanması Çanakkale Boğazından geçib İstan
bul'a gelir korkusu ile şehrin etrafındaki sur
ların denize bakan yüzünü, bu kale duvarla-
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rı düşmana sağlam ve heybetli görünsün diye 
boydan boya badana ettirdi. Ahırkapu'dan Ye
dikule'ye kadar sur bedenleri üzerinde inşa 
edilmiş ne kadar ev ·varsa hepsini yıkdırttı. 

Gerçi hisar üstündeki evlerin yıkdırılması ma
kul idi, ama zamanı değildi.. Bu hali gören İs
tanbul halkı·. «Hay meded, küffarın gelmek 
ihtimali olmc1sa veziriazam bu işi yapmazdı .. >> 

diye cüle v~hme düşüb kimi haccı şerif ve 
kimi gayri behane ile Üsküdar'a can attılar, 
ekseri on kese değer hane ve emlakini bin 
kuruşa ve belki noksanına sattılar, ama nice 
neticei hale vakıf arifler ve böyle şeye kulak 
asmaz rindi zarifler bu esnada ucuz ucuz mü
zeyyen saraylar ve mükellef evler satın alıb 
birisi dünya olan korkakların pek çok emlak 
ve akaarı bu vehim sebebi ile yok bahaya git
ti». 

-----

Dördüncü Sultan Mehmed donanmayı 

Boğaza doğru uğurladıktan sonra Enderun 
halkı ile o de~rin büyük yazlık sarayı olan Üs
küdar Sarayına göç etmişdi. Padişahın Üskü
darda bulunması da korkakların telaşını art
tırmışdı. O günleri yaşamış olan .müverrih 
Enderunlu .Mehmed Halife de «Tarihi Gilma
ni» adınd.tki eserinde şunları yazıyor: «Saa
detlu padişah dahi donanma gittikden sonra 
mahi şevvalin onunda, 1 ağustos, Üsküdar'a 
göç etti, bir mikdar yaz faslında iç halkı ile 
istirahat edeler diye. Kenan Paşa gibi tedbir
siz ve hebennakadan ahmak idraksizin fikri 
fasidi ile Boğazdaki hezimet haberi şüy-ıl bu
lunca cümle İstanbul halkı ayağa kalkub el
bette padişahımız İstanbul'a gelsün, seyir ve 
temaşa ve bağ ve bağçe ve zevkü sefa zama
nı değildir. küffar dahi yarın öbür gün İstan

bul'a gelir. Boğaz dahi ka
pandı, böyle kalırsa İstan
bul'da kahtü gala olmak 
mukarrerdir, Üsküdar'da 
ne işi vardır diye. Bu haber 
dahi padişahımızın mesmuu 
oldukda bila tevakkuf geri 
İsta_nbul'a göç etti>>. 

. . . : .,.;.,- ~ ..... ---~-. --~ 
. ------

Naima, Büyük Korku
da padişahın İstanbul'a dö
nüşünü biraz daha mufas
salca anlatıyor: «Akdeniz 
Boğazı kapanınca der akab 
zahire bahalılaşdı, kıtlık a~ 
lametleri belirdi. Halkın 

kalbine dehşet düşüb yer 
yer toplandılar, bu nasıl 

vaz'u harekettir, vükelayı 
devlet · cümle mal kaydine 
düşüb adaları ve donanma
yı küffara verenlere ağız 

açmazlar, akçesini alub 
mensıbı verirler, vezari a
zam tedbir ve tedarikden a
ciz, padişahımız ise Üskü
dar'da zevkü sefasında, ah
vali alem ile tekayyüdleri 
yok diye şikare söyleşdiler. 
Bu mazmun üzere, mufassal 
arzuhaller yazub ulema, 
meşayih ve ocaklıdan ihti

. ........ ! .. 

Bilyük Kınacıyan Ham 
(Resim: Reşad Sevincsoy) 

~l yar adamlarla rikabı hüma-
yuna sundular. Bi garaz 
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müsliminden çok kimseler Üsküdar'a geçüb 
padişaha arzuhaller verdiler, alenen feryad ve 
figan ettiler. İhmalin akibeti bir ihtilal olaca
ğı alametleri belirince padişah, zilkaadenin 
onüçüncü günü. 3 eylül, İstanbul'a geldi.» 

Bibl. : Naima, VI; Mehmed Halife, Tarihi Gil
ınani. 

BÜYÜK KÖMÜRCÜ SOKAĞI - Kum
kapı sokaklanndandır, Çiftegelinler ve Tiyat
ro caddelerinin birleşdikleri nokta ile Kum
kapu meydanı arasında uzanır; üç araba ge
çebilecek genişlikde, paket taşı döşeli, iki ke
narı yaya kaldırımlı ve yaya kaldırımları ka
ba taş döşeli bir sokakdır .. Sağda dört katlı 
kagir binada i stanbul Askeri Tıbbiye Okulu 
Kumandanlığı vardır; diğer binaları da 2 - 4 
katlı kagir yapılardır; 1 berber, 1 eskici, 1 ter
zi, 1 kırtasiyeci, 1 p:;mtaloncu ve 1 kundura 
levazımatcısı dükkanları vardır. Kapu numa
raları 1 - 27 ce 2 - 28 dir (mart 1962). 

Hakkı GOKTORK 

BÜYÜK KÖPRÜ - Birinci Cihan Harbi 
arifesine kadar Haliç kayıkcıları Karaköy 
Köprüsüne ,zBüyük Köprü» derlerdi; zamanı
mızın Haliç kay:ı:kcıları ağzında bu isim kay
bolmuşdur; bir Haliç iskelesinden sandala bi
nilirken: 

- Çek Büyük Köprüye! .. denilirse, azıcık 
idraki olan sandalcı müşterisini alıp yola açıl
dıkdan sonra «Karaköye mi, Emin önüne mi?» 
diye sorabilir, fakat çoğu da: 

- Anlamadım Bay .. hangi köprü? .. di
yecekdir. 

Ancak üç sandalcı ağzından tesbit ettik, 
kesin hüküm veremiyeceğiz, halen Haliç san
dalcılarından bazıları Unkapanı Köprüsüne 
«Yeni Köprü», Karaköy Köprüsüne de «Eski 
Köprü» demektedir (B.: Köprü). 

Hüsnü KINAYLI 

BÜYÜK KULELİ - Samatya'da, kendi· 
adına nisbetle isimlendirilmiş Büyükkuleli So
kağında İstanbul'un en eski ve çok şöhretli 
bir gedikli meyhanesi, <<Selatin Meyhane» idi . 
(B.: Meyhane). Burasını son işleten meyhane
ci ihtiyar Barba Vasili'nin ölümü üzerine, 
1944 sonbaharında kapandı, içine bir dokuma
cı yerleşdi 

Kadim kale duvarının iç yüzüne yapışık 
olarak inşa edilmiş, adını da yanındaki kale 
burcundan aln:ıışdı. 

Sokak kapısından, etrafı peyke, ortada 
on kadar mermer masa bulunan büyük bir sa-

lona girilirdi. T~vanın ortası açıktı, ikinci kat
taki odaların kapısı, etrafı ahşap parmaklık

lı fırdolayı bir iç balkona açılırdı ki; buradan 
alt salon temaşa edilirdi. Bu odalarda, vaktiy
le, meyhanenin gedikli kibar müşterileri işret 
ederlermiş; ve meclislerinde, agyar gözünden 
gizlenmiş has m:ıhbub sakiler hizmet edermiş. 

Aşağıdaki iki kıt'a, geçen asır sonlarında 
yaşamış Dikran isminde güzel bir ermeni ci
van,_ı şAnında yazılmış. bir menzilmeden alın
mışdır ki Büyük Kuleli'de bu üst kat odalar
da yapılan bir işret aleminin tasviridir (B. : 
Barutcuoğlu, Dikran): 

Büyük Kulelide kurarlar meclis 
İnsan suretinde çend nefer iblis 
tlçleme sunulur bide o şaha 
Mest ider o şuhu iyini teslis 

Raks ider meydana çıkup Dikranım 
Şfihane mestane ruhi revanım 
Kah parmak fiskesi kah topuk vurur 
Tuluıiıbacım o bıçkınım külhamm. 

Bu üst katt~n, sur üzerinde bir taraçaya çıkı
lırdı. Bu taraçada, mehtapta Marmaraya · karşı 
içkiye doyum olmazdı. ,Büyük Kulelinin lç 
mahzen kapısı üstünde, son küşad tarihi !a
tin- ra'kamlariyle 1828 olarak kayıtlıydı, buna 
göre bu n;;ımlı meyhanenin son devri 116 se
ne sürmüşdür; içki yasaklarında kapatılan 
meyhanelere yasak kalkdığında yeni ruhsatna
me verilirdi; Barba Vasili'nin sandığında en 
eski 1641 tarihli bir ruhsatname var idi ki 
kıymetine b:ıha biçilmez vesika idi. 

Antika bak).r rakı güğümleri, bu güğüm
lerin üzerinde de pirinçten. yürek şekli vardı. 
Barba Vasili'nin turşuları, bilhassa biber tur
şusu meşhurdu: 

Bu meyhanenin kapanması İstanbul'un 
tahiri siması için çok -büyük bir kayıpdır. 

BÜYÜI{ KUYU ÇIKMAZt - Ortaköy'de, 
Büyük Kuyu Sokağı üzerindedir. Bir araba 
geçebHecek genişlikde, kabataş döşelidir, ve 
bir dirsekle kıvrılır. 21 kapu numarasını ta
şıyan son evinin yanından Ortaköy Dere So
kağına çıkan, 1934 Belediye Şehir Rehberin
de gösterilmemiş yeni bir sokak vardır (ma
yıs 1962). 

Hakkı GÖKTCRK 

BÜYÜK KUYU SOKAĞI - Beşiktaş'ın 
Mecidiye Mahallesi ile Ortaköy yollarından-· 
dır. Ortaköy Deresi Sokağı ile Anbarlı Dere 
Yolunun birleşdikleri nokta ile Ortaköy'ün ge
risinde Mecidiye Mahal1esinde Varııalı Soka-
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ğı arasında uzanır; üzerinde kendi adını taşı
yan bir çıkmaz sokak vardır; bitimine yakın 
da Çevirmeci Sokağı ile bir kavuşağı vardır 
(1934 Belediye Şehir Rehberi, pafta No. 20). 
Yolun ortası dere olup sağ kenarında geçid 
yokdur, ancak bir. araba geçebilecek genişlik
de ve kabataş döşelidir, sola sağa kıvnlarak 
uzanır. Sağ tarafda Hacı Mahmud Camii _gö
rülür, ve om. bostanlar takib eder. Sol kena
rında da büyüklü küçüklü, birer ikişer katlı 
ahşab ve kagir evler sıralanmışdır; derenin 
öte tarafındaki camie beton bir köprü ile ge
çilir. Çevirmeci Sokağı kavuşağında Ortaköy 
Rum Ortodoks Mezarlığının yan kısmı görü
lür. Mezarlık duvarını geçince yanında bulu
nan isimsiz yol da bir dere boyu olup · bu Bü
yük Kuyu Sokağı bir beton köprüde sona erer; 
kapu numaraları 1 - 29 dur (mayıs 1962). 

Hakkı . CÖKT'ORK 
BÜYÜK LİMAN - Yukarı Boğazın Ru

meli yakasında büyük koylardan biri, Karibce 
Köyünün bulunduğu yarımadanın güneyinde
dir; karşısında Anadolu · yakasının Fil Burnu 
bulunmaktadır. Mehmed Eşref Beyin 1324 
(1906) tarihli ve 1/60000 mikyaslı İstanbul 
civarı ve Boğaz haritasında bu koy üzerinde 
tek bina, meşkOn nokta olarak bir hastahane 
gösterilmiştir. 

Bahriyeli Mehmed Entsi Beyin Boğaz 

rehberinde (1893 - 1894) Büyük Liman hak
kında şu malOmat veriliyor: «Durgun havada 
Rumeli Kavağı ile Büyük Liman arasınqa ve 
1½ gomina mesafede 8 - 13 kolaçda bir demir 
yeri vardır. Lakin en iyi yatılacak yer, Büyük 
Limanın cenub burnunu teşkil eden• bir tepe 
üstünde vaki mağazanın (?) ceiiub tarafında
dır. 

«Büyük Limanın iç bitimine doğru ancak 
11 kadem siı bulunduğundan hiçbir büyük ge
mi giremez. İşbu limanın Poyraz Burnundan 
Boğaza yukarı bir düzlük 2 gomina devam 
eder ki dış kenarı üzerinde 5 kolaç su var
dır». 

1928 de İstanbul Ticareti Bahriye Mü
dürlüğü . tarafından neşredilen «tsianbul Li

· manı» adlı rehbere Enisi Beyin notu aynen 
alınmış, yalnız «mağaza» kelimesi «bir kale 
harabesi» şeklinde değiştirilmişdir. 

Karakin Bey Deveciyaıi · ise «Balık ve Ba
lıkcılık» adlı muhalled eserinde Büyük Liman 
Dalyanından bahsederken bu harabe için «Bü
yük Liman Kalesi» demektedir. 

Büyük Liman 
(M. Eşref Bey haritasından, 1906) 

İstanbul Ansiklopedisi adına Büyük Li
manı gidip görmek ve manzarasını tasvir im
kanı bulunamadı; 

BÜYÜKLİMAN DALYANI - Yukarı 
Boğaz dalyanJarından; Karakin Bey Deveci
yan «Balık v_e Bahkcılık» adındaki muhalled 
eserinde şu malumatı veriy<>r: «Büyük Liman 
denilen mahaldedir; hududu Karibce Burnun
dan Büyük Liman Kalesine kadardır; yazın 
mart ortasından haziınan sonuna kadar, kışın 
teşrinievvel (ekim) başından kanunuevvelin 
(aralık) onbeşine kadar kurulur; uskumru, pa
lamut, torik, çiroz, lüfer, kefal ve ilarya ba
lıkları avlanır. Bu dalyanın hududu içinde ve 
Kariha önünde bir dalyan yeri daha vardır. 
Kadim teamülüne göre ;bu dalyanın devam·· 
ettiği müddetçe gündüzleri hududu dahilin
de hiç bir balı'krı balık avlayamaz, akşam eza
nından sonra dalyan hududu içinde balık av
lama serbesttir. Dalyan bozuldukdan sonra 
gündüzleri dahi her balıkcı balık tutabilir, ve · 
dalyan sahibine ondalık namı ile hiç bir şey 
vermez». 

Bu dalyanın zamanımızdaki durumu tes
bit edilemedi. 

Bibi. : K. Deveciyan, Balık ve Balıkcılık . . 

BÜYÜKLİMAN VOLİ YERİ - Yukarı 
Boğazın voli yerlerinden; mevkii, Karataş 
Dalyanı ile Büyük Vman Dalyanı hududları 
arasıdır; Karakin Bey Deveciyan «Balık ve 
Balıkcılık» adındaki eserinde şu malOmatı 
veriyor: «Kışın Sarıyer, Rumeli Kavağı ile Bü~ 
yükdere 'kanca ıgrıb kayıkları hiç bir aidat 
ödemeden balık avlayabilirler ise de yazın 
Büyük Limcın Dalyanı kurulu bulundukca bu 
volide balık avlanamaz. Kışın ıgrıb kayıkları 
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bulunmadığı zaman küçük ıgrıb ve manyat ka
yıkları da· balık avlayabilirler». 

Zamanımızdaki hali tesbit edilemedi. 
BÜYÜK MUSTAFAPAŞA SOKAĞI - Üs

küdar'da İhsaniye semtindedir; Çatmacılar 
Sokağı ile Edhem Paşa Sokağı arasında uza
nır bir dirsekli bir yoldur. Bir. araba geçebile
cek genişlikde, kabataş döşelidir. Kapu nu
maraları 3 - 36 ve 2 - 46 dır; umumiyetle iki
şer katlı kagir, beton ve ahşab bin&lardır, bir 
kısmının bağçeleri vardır. Hafif meyilli bir 
sokakdır (mayıs 1962}. 

' Hakkı GÖKTtlRK 
BÜYÜK MÜSELLİM - Geçen asır son

larında İstanbul'un şöhretli meyhanelerinden; • 
Gedikpaşa'da, bu semtin de iki büyük gedik
li meyhanesinden biri idi ki öbürü de «Kü
çük Müsellim» adı ile meşhurdu. Akşamcı 

müşterilerinin ekseriyeti tulumbacılar, kaba
dayı külhanbeyleri, bunların koltukları altın
da nara atıp kadeh kırmaya özenir yalın a
yakları yarım pabuçlu tüysüz delikanlılar, bıç
kınlar, külhani fideleri idi. 

Kendisi Gedikpaşa'da oturur, ilk şöhre
tini 1876 da: Beyoğlunda Caddei Kebirde meş
hur Pirincci Gazinosunda yapmış hanende 
Şamlı Agavni'nin rastdan söylediği bir «Mü
sellim Kantosu» vardı ki bu namlı meyhane 
kapanıncaya kadar heman her akşam müşte
rileri tarafından bir ağızdan: muhakkak söy
lenirdi: 

Yumru topuk, şıpıdık terlik 
Gelsin önüme binlik 
Yaşasm külhanbeylik 
Her akşam çakdılun Büyjik Müsellim 
Kadeh kınp saranın elim· · 
Sarhoşµm sarhoşum ben 
Meyhoşum meyhoşum aman 1 

Bakmam b..:n üçe beşe 
önümde br:şalmış şişe 
Bıçkınım Aıukmıı geçirdim şişe 

Gel omuzdaş gidelim 
Bekliyor beni. Müsellim · 
Kendimde4 geçerim meyhoşum ben 
· Harcandı genı:llAbn sarhoşum aman! 
Bibi. : V. Hiç. Not. 

BÜYÜK OTLUKCU YOKUŞU - (B. : Ot
lukcu Yokuşu). 

BÜYÜK PARMAK KAPU SOKAĞI -
Taksim'in Katip Mustafa Mahallesi sokakla
rından, İstiklal Caddesi ile Tel Sokağı arasın
da uzanır, sağ kolda Hasnun Galip Sokağı, sol 
kolda da Ragib Paşa Hanı geçidi ile kavu§ak· 

lan vardır. İki araba geçebilecek genişlikde, 
paket taşı döşeli, iki kenarında yaya kaldırı

mı olan az meyilli yokuş bir sokakdır. İki kat
lı kagir bir bina ile tek katlı ahşap bir yapı 
müstesna, iki kenarı boyunca dörder beşer 
katlı apartımanlar ve hanlar dizilmişdir. Beş 
katlı Garib Paşa Hanı geçidine halk ağzında 
Afrika Hanı denilegelmektedir. Sokağın bir 
kenarı taksi otomobilleri durağıdır (mayıs 

1962). 
Hakkı GÖKTORK. 

BÜYÜK PİYALE - (B. : Piyale Paşa Ca
mii). 

BÜYÜK REŞİD PAŞA CADDESİ - Ba
yazıdda Camcı Ali ve Balaban mahalleleri hµ
dudları içindedir, Ordu Caddesi ile Nadir Bey 
sokağı arasında uzanır, sağ kolda isimsiz bir 
yol, sol kolda da Kurultay ve Ahmed Şuayib 
sokakları ile kavuşakları vardır (1934 B. Ş. · 
Rehberi, pafta No. 4). Ordu Caddesi tarafın
dan gelindiğine göre üç araba geçebilecek ge
nişlikde, iki yanı yaya kaldırımlı asfalt bir 
caddedir. Vezneciler - Şehzadebaşı yolu geniş
letilir iken Nadir Bey Sokağının bir kısmı 
kaldırılmış, bu suretle Reşid Paşa Caddesi, 
Vezneciler ve Şehzadebaşı caddelerinin birleş
dikleri noktaya bağlanmışdır. Sağ kolda Üni
virsite binası, altında üç dükkan bulunan üç 
katlı bir apartıman, bir arsa ve bir baraka 
dükkan vardır, sol kenarında da üçer dörder 
katlı beton apartımanlar sıralanmışdır. 

Binaların altındaki dükkanlarda Gazia
ayintap Baklavacısı, 2 berber (kadın ~ erkek), 
1 emlakci, Hasan Paşa Fırını şftbesi, 1 kadın 
terzisi, 1 eczahane, 1 kitapcı, 2 terzi, 2 kıra
athane, 1 tekel bayii - bakkal, 1 mahallebici, 
2 kadın berberi. 1 işkembeci, 1 fotoğraf cı, 1 
pantaloncu, 1 saatci, 1 buzcu vardır. Bu so
kakda bir göz doktoru muayenehAnesi ile bir 
de sağlık memuru bulunmaktadır (nisan 1962). 

Hakkı GÖKTÜRK 

BÜYÜK RF.;ŞİD PAŞA İLK OKULU -
Cağaloğlunda Babıali Caddesindedir. Rumi 
1303 (hicrii kameri 1304 - 1305, miladi 1887 -
1888) tarihinde «Büyük Reşid. Paşa Nümftne 
Zükur Mektebi» adı ile açılınışdır. Bu satır
ların yazarı Birinci Cihan Harbi yıllarında ilk 
tahsilini bu mektebde yapdığı sıralarda okul, 
Cağaloğlu Molla Fenari Mahallesi Yanıksaray
lar Sokağında Çiftekonaklar denilen binada 
idi. Yine aynı yıllarda kar§ı sırasinda Menge-
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ne Çıkmazı kavuşağı köşesinde üç sınıflı Sul
tan Ahmed iükur Nümfı.ne Mektebi Büyük 
Reşid Paşa Mektebi ile birleşdirilmişdi. Mü
tarekenin son yıllarında 'Büyük Reşid Paşa 
Nümune Mektebi iki kısma ayrılarak 1., 2. ve 
3. sınıfları Kumkapuda Alemdar Mektebine, 
4., 5. ve 6. sınıfları da Şehzadebaşında İbra
him Paşa Medresesine nakledildi. 1920 de da
ğıtılan sınıflar tekrar, fakat bu sefer zamanı
mızdaki binada toplandı. 

Bu bina Bezmialem Validesultan vakfiye
sine göre· Rüşdiye Mektebi olarak inşa edil
mişdir. 1923 de bura Muallim Mektebine 
bağlı beş sınıflı bir tatbikaat ilk okulu tesis 
edilmişdir, o zaman Büyük Reşid Paşa Mek
tebi de yine o civarda Türkocağı Sokağında 
halen Etibba Odasının bulunduğu binaya nak
ledilmişdir. ve «Reşid Paşa» adı kaldırılarak 

«l. İlk Okul» adı verilmişdir. Binanın tamiri 
· dolayısı ile oradan da Divanyolunda Ticaret
hane Sokağında halen Sultanahmed İlk Oku
lunun bulunduğu binaya gelmişdir. Daha son
ra Gedikpaşada Mahmud Şevket Paşa ilk oku
lu ile müşterek tedrisat yapmak üzere birleş
dirilmişdir. Bu bina ;da harab olduğundan, 
zamanımızda Mahmud Paşa İlk Okulunun bi
nasına nakledilmiş, bu üç mekteb «4. İlk O· 
kul» adını almışdır. Bir müddet de Piyer Lo
ti Caddesinde Taşmekteb binasında tedrisat 
· yapmışdır. 

1933 de Cağaloğlundaki Bezmialem VAli
desultan binasındaki Tatbikaat İlk_ Okulunun 
lağvi üzerine yerine İstanbul Kız Lisesinin 
orta kısmı yerleşdirilmişdir. Onbir yıl Kız 

Lisesinin emrinde kalan güzel mekteb binası 
1944 de tekrar Büyük Reşid Paşa adı ile ilk 
okula verilmişdir. Halen öğlederi evvel ilk 
okul, öğleden sı>nra da İstanbul Kız Lisesinin 
orta kısmının 1. ve 2. sınıfları olarak kulla
nılmaktadır. Yukardaki satırlar İstanbulda 
maarif müesseseleri göçebeliğinin hazin tarih
çesinden bir parçadır. 

1961 - 1962 ders yılı sonunda 70 mezun 
vermiş olan Büyük Reşid Paşa ilk okulunun 
öğretmen kadrosunu şu zatlar teşkil ediyor
du: Hikmet İstemi (müdür), Behzad Aydın, 
Cemile Özkarabay, Leman Atambay, Esfed 
Arıman, Hacer Arun, Süeda Tekin, Nebahat 
Yüklengil Sebahat Alp. 

Okul binas:, üzerinde bulunduğu Babıa
li Caddesine nisbetle çok yüksek bir sed üs-

tünde iki katlı kagir bir yapıdır. Caddeden 
okul avlusuna evvela tek, sonra çift merdi
venle çıkılır. Binanın üç tarafı taş döşeli avlu 
ile çevrilmişdir. Merdivenden çıkılınca bina 
sol tarafa ·rastlar Camlı bir kapudan _geniş bir 
sofa taşlığa girilir. Sağda yemekhane, üst ka
ta çıkan merdiven ve ayak yolları bulunmak
tadır, sol tarafda da dört oda vardır. 

Üst kata çıkan merdiven evvela çift ola
rak başlar. sonra birleşip 'tek merdiven olur, 
çift kısım onbeşer basamak, tek kısım da se
kiz basamakdır, ki bu merdiven binanın aynı 
zamanda mimari bir süsüdür. Üst katda mer
divenin bağlandığı salon sofada Atatürk'ün 
büyük bir portresi ile 1944 yılından beri bu 
ilk okuldan· mezun olmuş çocukların resimle
ri asılmışdır; masum ve şirin bir hatıradır. 
Yine aynı duvarlard~ İstiklal Marşının metni 
levhası ile Mehmed Akif'in bir fotoğrafı ası
lıdır. 

Hakkı CÖKTORK 

BÜYÜK SAFRAN HANI - Kapalıçarşı
nın Mercan'1 açılan Örücüler kapısı cihetinde, 
Yağlıkcılar Caddesinde 39 kapı numaralı· han; 
hangi tarihte ve kimler tarafindan yapıldığı 
bilinmemekle beraber bir rivayete göre, Bi
zanslılar zamanından kaldığı söylenir. 1894 
tarihindeki «Büyük zelzele» de mühim hasar 
görmüş olan han yeniden inşa edilmiş oldu
ğundan mimart özelliğini kaybetmiştir. 

İsminden. baharat çarşısı olarak kullanıl
dığı tahtnin edilen. han bir kapılı olup tahmi
nen 200 m2 üzerine inşa. edilmiş, iki katlı bir 
yapıdır. Zemin katta hanın avlusunu çevreli• 
yen 16, ikinci katta ise yine avluya bakan 4 
dükkan vard:.r. Her dükkan ayrı bir şahsa ait 
olup bugünkü kiralan 150 • 250 T .L. arasıp.da 
değişir. Handa çanta imalatcıları ekseriyeti 
teşkil eder (1962, temmuz). 

Özay ASLAN 

BOYOK SELİM PAŞA CADDESİ - Üs
küdar'da Toptaşı ve İnadiye semtleri yolların
dandır; 1934 Belediye Şehir Rehberinin 27 
numaralı paftasında Gündoğdu Caddesi (ye
rinde Karacaahmed Caddesi) ile Toptaşı · Cad
desi arasında uzanır; İnadiye Mezarlık Soka
ğı, Nalçacı Hasan Sokağı, Şair" Zati Sokağı, 
Tabaklar Meydanı, Tabaklar Camii Sokağı, iki 
isimsiz yol, Hüseyin Hüsnü Paşa Sokağı, A
yin Sokağı ile kavuşakları vardır. Toptaşı Cad-

. desi üzerinde olan alt başından girildiğine 
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göre evvela üç. sonra iki araba geçebilecek 
genişlikde kabataş döşeli bir yoldur; önce düz 
olarak başlar, sonra tatlı meyilli bir yokuş o
lur, sağa sola kavisler çizer, ikişer üçer kat
lı ahşab ve kagir evler arasından geçer, Ta
baklar Meydanından sonra daha dikleşir. Sağ 
kolda Ayin ,Sokağı kavµşağında harab ve 
metruk Kurban Nasuhi Baba Camiine ve ya
nında Rüfai Şeyhi Mehmed Nureddin Efen
di Türbesine rastlanır; türbenin bulunduğu 
avlu içinde ikişer katlı beton kagir evler var
dır; yine sağ kolda iki isimsiz yol arasında 
küçük bir mezarlık görülür. Bütün cadde bo
yunca 1 kömürcü, 1 doğramacı, 2 bakkal, 1 
terzi dükkanı vardır (mayıs 1962). 

Hakla GÖKTORK 

BÜYÜK SİNAN PAŞA SOKAĞI - Ka
sımpaşa'nın, Kaptan paşa Mahallesi yolların

dan; Sinan Paşa Yumak Sokağı ile Piyale 
Mektebi ve Cevizaltı Çıkmazının teşkil ettiği 
dört yol ağzı arasında uzanır, Yumuk Sokağı 
ile bir kavuşağı vardır. Dört yol ağzı tarafın
dan gelindiğine göre, bir arabanın geçebile
ceği genişlikde, zemini dere yatağını andırır 

denilecek kadar bozuk dik bir sokakdır; iki 
kenarı boyunca 1 - 2 katlı ahşab yahud sıva

sız tuğla evler dar gelirli fille meskenleridir; 
2 bakkal, 1 kundura tamircisi ve 1 kahveha
ne vardır; sokağın üst başında Fev:ıtaant Si
nan Paşa Camii görülür (haziran 1962). 

Hakkı GÖKTORK 

BÜYÜK ŞAKİR PAŞA SOKAĞI - Bü
yükadanın Maden Mahallesi yollarından; Lala 
Sokağı ile Kumsal Sokağı arasında uzanır; 

Alparslan Sokağı ile dört yol ağzı yaparak 
kesişir, iki isimsiz çıkmaz solfak, Salhane So
kağı, ve Pancur. Sokağı .ile kavuşaklan vardır. 
Kumsal Sokağı tarafından gelindiğine göre, 
iki araba geçebilecek genişlikde bir asfalt 
yoldur; küçüklü büyüklü, bağçeli bağçesiz, ah
şab ve kagir evler arasından geçer, Alparslan 
Sokağı ile teşkil ettiği dört yol ağzı geçilince 
hafif dikleşir ve mıcır taşlı yol olur. Günün 
hemen her saatinde sükO.n içinde, gürültüsüz, 
sessiz bir sukakdır (mart 1961). Vaktiyle bu 
sokak üzerinde büyük bir bostan vardl, bo
zulmuş ve parsellenen arsası mesken inş~sı 
için satılmışdır. 

Hakkı GÖKTVRK 
BÜYÜK ŞEKERCİ S!)KAĞI - Boğaz

içinde Ortaköyün yollarındandır. Muvakkit 

Sokağı ile Müverrih Sadeddin Sokağı arasın
da uzanır. Aktar ve Sandıkcı Mecit Sokakları 
ile birer kavuşağı vardır, İskenbeci Yaver So
kağı ve Gözlükcü Sokağı ile de dört yol ağzı 

yaparak kesişir. 
Muvakkithane Sokağında olan alt başın

dan gelindiğine göre, bir araba geçecek ge
nişlikde, kabataş döşeli hafif yokuş olarak 
başlar, sonra bir dirsekle kırılıp düzleşir, iki
şer üçer katlı kagir evler arasından geçerek 
uzanır gider ve böylece sona erer; sokağın üst 
tarafında 2 nalbur, 2 çini imalathanesi, 1 ber
ber, 1 sobacı, 1 tenekeci vardır. Kapu numa
raları 1 - 59 ve 2 - 62 dir (mayıs 1962). 

Hakkı GÖKTVRK 
BÜYÜK ŞİŞECİ HANI - Marpuççular'

da, Alacahamam Caddesinde 44 kapı numara
lı han. Ne zaman ve kimler tarafından yaptı
rıldığı kat'i olarak bilinmeyip, bu semtte bu
lunan diğer hanlar meyanında XVI. yüzyılda 
yapılmış olduğu tahmin edilmektedir. Hayli ta
dilat görmüş olup halen 1~ mağazası bulunan 
han, Emiroğlu ve Leblebici hanları arasında 
iki katlı bir yapı olup İbrahimzadeler ailesi
nin mülküdür. Aylık kira bedelleri 100 - 250 
TL. olan mağazalarda çoğunlukla tuhafiye ve 
manifatura ticareti yapılır (temmuz 1962). 

Haliik AKBAY 

BÜYÜK ŞİŞHANE SOKAĞI - Taksi
min Bülbül ve Kocatepe mahalleleri yolların
dan; Kılbumu Sokağı ile Taksim Caddesi a
rasında uzan~r; Uygur Sokağı, Çalgıcı Sokağı, 
Madırga Sokağı, Tavşctn Sokağı, Küçük Mum
hane Sokağı ve Küçük Şişhane Sokağı ile ka
vuşakları vardır, bunlardan son üçü ile dört 
yol ağzı yaparak kesişir. İnişli çıkışlı bir top
rak yoldur; iki kenarı boyunca, yalnız ikisi 
ahşab 1- 3 katlı kagir evler sıralanmışdır; ço
ğunun altı dükkan olup 1 nikelaj - pres işleri 
atölyesi, 2 oto tamircisi, 1 galvaniz yapım e
vi, 1 oto çamurluk ve şase servisi, 1 madeni 
eşya ve boru imalathanesi, 1 kaynakcı, 1 ber
ber, 1 terzi vardır; Bülbül Mahallesi muhtar
lığı da bu sokakdadır. Kapu numaraları 3 - 3'.7 
ve 2 - 22 dir (şubat 1962). 

Hakla GÖKTORK 

BÜYÜK TEPE SOKAĞI - Yukarı Bo
ğazın Rumeli yakasında Büyükdere'nin sokak
larından; Büyükdere Camii Sokağı ile köyün 
gerisindeki tepeler arasında uzanır; sağ kolda 
Kılcı Sokağı ile bir kavuşağı vardır. Bir ara-
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ba geçecek genişlikde, kabataş döşeU dik ·bir 
yokuş olarak başlar, iki tarafa kavisler çizer; 
sağ tarafı çukur, sol tarafı yüksek yamaçdır; 
çoğu tek katlı ahşab ve beton evler arasındaiı 
geçer, kayde değer başkaca hususiyeti yok
dur (ekim 1961) 

Hakla GÖKTÜRK 

BÜYÜK TULUMBA ÇIKMAZI - Kum
kapu Nahiyesinin Tavşantaşı Mahallesi so
kaklarındandır; sokak Bayazıd semtine düşer; 
Soğanağa Camii Sokağı üzerindedir (1934 Be
lediye Şehir Rehberi, pafta No. 4). İki araba
nın geçebileceği genişlikde asfalt döşeli ise 
de bakımsızlıkdan toprak yol olmuşdur. 

Sağ baş.fa, kapusu Soğanağa Camii Soka
ğında zemin katı kagir üç katlı bir ahşab ev, 
yanında bu ~vin bağçe duvarı ve bağçe kapu
su, önünde yüksek taş bil~zikli bir kuyu, o
nun yanında 5 - 6 metre yükseklikde ve üstü 
kiremit örtülü taş bir su hazinesi, önünde top
rağa gömülmüş demir kapaklı bir menfez; sol 
başda ise yarı kagir bağçeli bir ev, yanında 5 
katlı Yeke Palas Apartımanı, onu müteakib 
bağçeli kulübem&i bir evceğiz, onun yanında, 
sokağa girilince tam karşıya rastlayan 4 kat
lı kagir bir ev vardır. 

Yol, yukarda adı geçen rehberde tesbit 
edildiği gibi bir çıkmaz sokak değildir, su ha
zinesinin yanından bir dirsekle Sekbanlar So
kağına bağlanır; bu dirsek üzerinde sağda 4 
katlı Karde~ Apartımanı, yanında bağçeli beş 
ev, bir ezcahane; solda, yüzü Sekbanlar Soka
ğında bir binada Kardeşler Pasajı vardır. 

Sokak sekenesinin nakline göre su hazi
nesi itfaiyeye. aid imiş (mayıs 1962). 

Hakkı GÖKTORK 

BÜYÜK TULUMBA SOKAĞI - Samat
ya'nın Cerrahpaşa Mahallesinde, iki başı da 
Şeyhülharem Sokağında iki dirsekli bir yol 
olup Hobyar Camii Sokağı ile de bir kavuşağı 
vardır (1934 Belediye Şehir Rehberinde 11 nu
maralı pafta); bu sokağı yerinde tesb~te gitti
ğimizde Hastahane arazisi içine alindığı gö
rülmüşdür; müracaatımızda Hobyar Mahalle
si muhtarı emekli levazım yarbayı B. Halid 
Baykara şu malumatı vermişdir: İki arabanın 
geçebileceği genişlikde kaba taş döşeli bir so
kakdİ; üzerinde ikişer katlı, şahnişinli cum
balı, geçen asırdan kalma tipik ahşab evler 
vardı; bu evlerin hepsi bağçeliydi; aralarında 
bir kaç tane de bostan vardı, sekenesi, çoğu 

oturduğu evin sahibi küçük esnaf ve küçük 
memur aileleriydi (mayıs 1962). 

Hakkı GÖKTORK 

BÜYÜK VALİDE HANI - Onyedinci a
sır Türk yapı sanatının şaheserlerinden, İs
tanbul'un en büyük hanlarından biri, abide
vi muazzam bina; Çakmakcılar Yokuşunda, 

Büyük Yeni Hanın hemen karşısında, bu yo
kuşu Sultanhamamından Bayazıda doğru çı

karken sağ koldadır. 
Bu şehir kütüğünde Büyük Valide Hanı

nın mimari hüviyeti ile tesbiti için kendileri
ne müracaat ettiğimiz salahiyetli kalemler, ki 
içlerinde bu ansiklopedinin pek ·aziz dostları 
bildiğimiz simalar_ v&rdır, susmuşlardır (Bu 
ansiklopedide Büyük Yeni Han maddesinde 
Cemaleddin Bildik'in imzasını taşıyan makaa
lenin sonundaki nota bakınız). Bundan ötürü
dür ki burada tarih kaynaklarımızdaki kayıd
larla iktifa etmek zaruretinde kaldık. 

Bu büyük han, kendisine irad olarak 
Dördüncü Sultan Murad zamanında (pMişa.h
lığı 1623 - 1640) bu padişahın anası Kösem 
Mahpeyker Sultan tarafından yapdırılmışdır. 

O devrin adamı büyük muharrir Evliya 
Çelebi. şu satırları yazıyor: 

«Kösem Valide Sultan Hanı - Bu hanın 
yerinde evvelce Cerrah Mehmed Paşanın sa
rayı vardı, zaman iie yıkılmış olduğundan Kö
sem Valide altlı. üstlü üçyüz höcreli şeddadi 
bir han bina ettirmişdir ki İstanbul'da Mah
mud Paşa Hanı ile bundan büyük han yÖk
dur. Bir tarafında dört köşe bir cihannüma 
kulesi vardır ki eflake ser çekmişdir. Develi
ği ve bin aded at ve katır alır ahırı vardır. 
Ortasında camii şerifi .vardır». 

Hadikatül Cevami, Kösem Sultanın hayır 
eseri olan Üsküdardaki Çinili Camiden bahse
derken bu hanın o camiin evkafından olduğu
nu zikrediyor ve şunları yazıyor: 

«İstanbul'dP. vaki Valide Hanı ·denmek 
şehir hanı kebir bu camiii:ı vakfından olub 
han derununda olan mescid dahi sultanı mü
şarüileyhanın eseri hayrıdır». 

Büyük Valide Hanının banisi Kösem Sul
tan gayri meşru yollardan topladığı muazzam 
servetinin bir kısmını da bu handa · kendisine 
tahsis etdiği odalarda saklamışdı. Müverrih 
Naima Kösem Sultanın katlini naklederken 
bu münasebetle Handan şu satırlar ile bahse
diyor: 
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«Mercan çarşısında bina etdiği han ki Va
lide Hanı dedikleri muazzam handır (müşer
rihin Mercan Çarşısı diyerek Çakmakcılar Yo
kuşunu zikretmesi hata değildir, bu yokuş da 
dahil bütün o havali o tarihde Mercan adı al
tında toplanmışdı); ol handa yirmi sandık fi
lorisi (florin altını) bulundu, anı dahi miriye 
aldılar» (Naima, V}. 

Hicri 1078 (miladi 1667 - 1668) yılında 
dinsizlik ile ittiham edilerek · ıstanbul halkı
na teşhirden sonra İstanbul tarafındaki Par
makkapuda başı kesilen ulemadan Lari Meh
med Efendi bu handa bir bekar odasında otu
rurdu. Müverrih Fındıklılı Silahdar Mehmed 
Ağanın « Valide Hanında mütemekkin müte
mevvil ve maldar ve ilmü zeka ile maruf ve 
meşhur» dediği bu zatin Valide Hanında tica
ret işleri ile de meşgul olduğunu tahmin e
debiliriz (B. : Mehmed Efendi, Lari); Lari 
Mehmed Efendi münasebeti ile o tarihde han
da mukim ve yine bekar taifesinden pek çok 
kişinin hayli sıkıntılı günler geçirdiği, efendi 
ile sıkı teması olanların ise en hafifinden ha- · 
pis ve sürgün cezalarına çarpdırıldıklan da 
söylenebilir. 

Onsekizinci asır sonları şöhretlerinden 
Yegen Mehıned Paşa (B. : Mehmed Paşa, Ye
gen), gençliğinde Belgrad Serdengeçdi ağası 
bulunur iken bk fitneye sebeb olmuş, oradan 

Anadoluda Alaiyeye (Alanya'ya) kaçmış, yine 
uslu durmayarak hadise çıkardıkdan sonra İs
tanbula firar ile Büyük Valide Hanında bir 
bekar odası bularak saklanmış, handa oturur 
iken bir vasıta bularak devrin devletlilerine 
50,000 kuru§ rüşvet verip suçlannı af ettirmiş 
ve Eflak Serdarı tayin edilmişdi (Cevdet Ta
rihi, iV). 

İstanbul'da Kur'c:tnı Kerimin ilk defa o
larak gizlice basıldığı yerlerden biri Büyük 
Valide Hanında İranilerin matbaaları olmuş
dur; müverrih Cevdet Paşa, hicri 1272 ~ 1292 
(miladi 1855 - 1875) yılları vakayii üzerine ka
leme aldığı notlar arasında, ki bu notlar Os
manlı Tarih Encümeni Mecmuasında neşre~ 
dilmişdir, bu meseleyi şöylece anlatıyor: 

«Nice senelerden beri Kur'an cüzü'leri
nin tab'ı Babıalice arZ'lı olunurdu, FetvAhane
den muvafık cevab alniamamışdı, halbuki 
İranlılar Valide Hanında ve sair ı;nahallerde 
gizlice Kur'anı Kerimi tabı', ve alenen de sa
tarlardı; hazan da matbaalarında kalan hurda 
kağıdlar halinde bu mushaf yapraklan bak
kal dükkanlarında görülürdü» (Osmanlı.Tarih 
Encümeni l\Iecmuası, V). 

Meşrutiyetden evvel Büyük Valide Ha
nında irani kitabcıların kurmuş olduğu bir 
kaç küçük matbaanın hususiyeti, rağbet gören 
eserlerin hemen taklidlerini basarak piyasaya 

Büyük VAiide Hanı, avludan kapuya bakış. 
(Resim : Ö, Arslan) 
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sürmek, bir metelik bir telif hakkı ödemeden 
belki yüzünü dahi görmedikleri müelliflerin 
sırtından para kazanmakdı. Bu yüzdendir ki 
o devirde basılmış eserlerin çoğunun kapağın
da «mühürsüz nushalar takliddir» yahud 
«sahtedir» gibi notlar bulunurdu; hatta sahte
karlığın şirin1iği diyebiliriz, Valide Hanı mat
baalarında hırsızlama eserlerin kaplarına as
lındaki bu notu da koyarlardı; eserin aslında
ki mühürle hiç ilgisi olmayan mühürümsü bir 
motif koyarlar ve altına .da «mühürsüz nus
halar sahtedir! .. ,> derlerdi. 

Bununla beraber bu son derece cessur 
adamlar hürriyet mücadelesinde hizmet de 
görmüşlerdir, Ahmed Rasim «muharrir, şair, 
edib ... » adındaki eserinde anlatıyor: 

«Diğer tarafdan bizde serbestii matbuatın 
en faal amillerinden olan irani kitabcılar, Va
lide Hanı Matbaasında hükumetce muzir görü
nen veya görünmesi mültezim olan asarı dur
mayıp basıyorlardı, bu matbaayı sed etmek 
her nasılsa mümkin olamıyordu. trani taklid
cilerin bu babdaki hizmetleri bence pek ziya
de mühimdir.» (Ahmed Rasim). 

Rahmetli aziz dostumuz İhsan Hamamioğ
lu Büyük VaJide Hanının günlük hayatı hak
kında bize şu küçük notu tevdi etmişdir: 

«1926 senesinde bu meşhur hanın Hanı 
Sagir denilen kısmında bir inhidam olmuşdu. 
Hanı Sagirdeki kahvehanede hem gaayetle ne
fis çay yapılır, hem de esmer üzerine hak 
edilmiş bir kahve für-0.şi naz Isfahani feta var
dı, merak ve endişe ile gittim, hamdolsun ha
tırı rencide olmamış. Asıl Valide Hanı kah
vehanesinde oturduk, delikanlı: 

- Aman efendim, odasından nasılsa çık
mış sizi Akay Halid Han ile tanışdırayım .. de-
di. . 

Tam doksan dokuz yaşında, uzun boylu, 
kupkuru bir Tebrizli, etrafımızı saran gazete
cileri de savdıkdan sonra dilbazlığım tuttu, 
36 seneden beri bu handaki bekar odasında 
tek başına oturmakda olan piri de dillendir
dim, ve mübalagalarına aslaa dokunmadan 
ağzından alabildiklerimi kaydettim: 

- Bura Han değildir, memlekettir, on 
beş bin irani oturur, beşyüz bab hanedir, bir 
zen ile akdi nikah eyleyüb aguuşe şevher alan 
handan çıkar, İstanbul mahallatında sakin o
lur, bu handa oturanların hemmisi nigara il
tüat eylemez bekarandır, amma her kişinin 

odasında, evinde evlad yerine beslediği püse
ram vardır ki işimizde çırağımız uşağımız, 

hem evimizde odamızda gülümüz ve bülbülle
rimizdir ki elemü gamü derdü mihneti gur
beti onlarla refümuş eyleriz; kandehari, ısfa

hanı, şirazi, hemedani, tebrizi güllerdir ki her
birinin ıtri !Atüi kendi hemşehrisine hoş gelir; 
odamızı, evimizi temizleyen, aşımızı pişiren, 

çamaşırımızı yıkayan ve haftada asgari bir 
gün germabeye bile gelüb bizi dahi yıkayan ol 
yari sadıklarımızdır, biz dahi giydirir, kuşa

turuz, ve kemal üzere hattı geldikde serma
ye verir çırağ ederiz, amma bana sual eylesen 
ki ey Akayı Tebrizi senin gonce gülün kan
dedir ki görelim, bu handa gördüklerinin 
hemmisi benimdir; bu handa ki bu kadar ira
nt cem olmuş ne iş görür diye sual eylesen, 
kimi halıcı, çuvalcı, kimi kesekağıdcı, çorabcı, 
iş yokdur ki irani anı bilmeye, büyük zengin
ler, yüzbin kere yüzbinlik kişi vardır, hem da
hi ayak işleri görür fukaara vardır, amma ne 
sahibi gururi nahvet, ve ne de kendin hakir 
ve zelil görilr kişi yokdur. Sual etsen ki bu 
han iraniye kimden kaldı, Takyanos Tekfur 
binası derler. hatadır, bu hanı Sultan Mah
mud Gazne\-inin validesi Şeker BanO. İstan
bul'daki iranilerin özleri için yapdırmışdır». 

Bu vadide çok hünerli bir kaleme sahih 
olmasına rağmen Hama.miza.de İhsan Bey 
merhumun Akay Halid Han Tebrtzinin beya
natını gereği gibi zabtedemediğini tahmin e
diyoruz. Yaşı yüzü bulmuş tebrizlinin Valrde 
Hanının banisinden bahsederken zikrettiği 

Şeker Banu adı da tamamen haval mahsftlü 
değildir. Hanı yapdıran Kösem Mahpeyker 
Sultanın oğlu Sultan İbrahimin namlı gözde
lerinden biri Şekerpare Kadındır, bu kadının 
servetini bu handa tuttuğu bir odada sakladı
ğı da tarih kaynaklarımızda kayıdlıdır (B.: 
Şekerpare Kadın). Üç asır sonra Şekerp~re a
dının Şeker Banuya inkılabı folklor ile uğra
şanlarca pek şirindir. 

İstanbul basınının en mümtaz kalemle
rinden merhum Cemaleddin Bildik 1948 yı
lında «İstanbul'un Hanları» serlevhası altında 
Akşam Gazetesinde neşrettiği bir sıra makaale 
arasında Büyük Valide Hanı için en geniş yeri 
ayırmış ve pek değerli malumat vermişdir; 

aşağıdaki satırları o makaalelerden alıyoruz: 

«Onyedind asırda Sultan İbrahim'in vali
desi Kösem Mahpeyker Sultan tarafından in-
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şa ettirilmiştir. Hana «Valide» isminin veril
mesi de bu münasebet iledir. Han, varisten 
varise intiköl ede ede bir çok el değiştirmiş 
ve o hale gelmiştir ki hissedarlar çoğalmış, 
her katın odaları için .birer sahip meydana 
çıkmışdır. Hatta bu arada odalardan 20. si de 
Evkafa geçmiş, Evkaf da bunun yarısını sat
mışdır. 10 oda da halen (1948) Evkafa ait bu
lunmaktadır. 

« Yol üstündeki daracık kapısına bakılır

sa «Büyük Valide Hanı» nın 210 odalı muazzam 
bir bina olduğu anlaşılamaz. İçeriye girildiği 
takdirde ise binanın, üç avluyu içine aldığı, 

kemerler üzerine iki katlı olarak inşa edil
miş şeddadi bir yapı olduğu -görülür. Birinci 
ve ikinci avluda 2 si cami odası 153, üçüncü 
avluda da 57. oda bulunmaktadır ki hepsi 210 
oda eder. Üçüncü· avlunun 57 ·odalık kısmı 
şimdi harap vaziyette olduğundan ancak bi
rinci ve ikinci avlulardaki 151 oda meskftn
dur. 

«Daha ziyade İranlıların ticaret merkezi it
tihaz ettikleri bu han 126 hissedarın malıdll'. 
Harap ve metruk vaziyette bulunan 57 odanın 
40, diğer 153 odanın da 86 sahibi vardır. Yal
nız 4 odanın dört sahibi İranda, diğer 122 sa-
hip ise buradadır. · 

«Yirmi yedi yıldan beri hanın odaba§tlı
ğını yapan Ahmed Bahadır diyor ki: 

«- Bu han, 1931 yılına kadar bekar u
şağı İranlıların bir ikametgahı idi. O yıl, ika
metgah olarak kullanılarnıyacağına vilayetçe 
karar verilmesi üzerine han boşaltıldı. Tica
rethane olarak' kiraya vermek için sağa sola 
başvurduk ve odaları 6 şar 7 şer lira aylıkla 
zorla kiraya verebildik... Şimdi bu odalar bi
rer imalathane, fabrika ve yazıhanedir, fakat 
hanın geliri azametine göre devede kulak ka
bilinden bir şeydir, ayda 2890 lira... Şunu da 
söylemek isterim ki 1931 de 6 şar 7 şer liraya . 
kiraya verdiğimiz odaların kiraları ,öylece kal
mış değildir. 10, 15, 30 liraya yükselmiştir. 

Yani vasati olarak 22 liradan hesap edebili
riz. 46 odanın müsteciri de benim, ayda 580 
lira kira veriyorum. 151 odadan 46 sını çıka
rırsak 105 oda kalır, 22 şer liradan 2310 lira 
eder. 580 de benim verdiğim kira 2890 ... -E
vet, bu han ayda 2890 lira kira getiriyor. 

«Senede getirdiği kira ise 34,680 lira; .. 
«Senede 34,680 lira getiren Büyük Vali

de Hanı o derece bakımsız bir haldedir ki yıl-

!ardır, oynayan bir taşın dahi yerine konma
sına teşebbüs edilmediği ve hanın yıldan yı
la haraplaşmakta olduğu aşikar bir surette 
göze çarpmaktadır. Birinci kattan üst kata çı
kan merdiven basamaklarındaki taşlar aşına 

aşına yamrı yumru hale gelmiş, çukurlar ha
sıl olmuş, çoğu yerinde -de taş bile kalmamış
dır. Fakat böyle olmasına rağmen han, tam 
bir ticaret merkezi halinde vızır vızır işlemek
tedir. 

«Birinci avlunun birinci kemerindeki alt 
katında 1 bakkal, 1 kahvehane, 16 çuvalcı ol
mak üzere 18 oda; bunların üstünde de 1 per
delik kumaş dokuma atölyesi, 1 dökmeci, 1 
gömlekci, 4 terzi, 8 şapkacı ki ceman 15 oda 
bulunmaktadır. 

«İkinci avlunun birinci kemer altı katın
da 10 çuvalcı, 3 büküm atölyesi, 1 kilit fabri
kası, 1 ayakkabıcı, 1 iskemle fabrikası, 2 bo
yahane, 7 kumaş fabrikası (ipekli ve yünlü 
kumaş), 1 köfteci, 2 kahvehane, 1 terazi fab
rikası, 1 baskül fabrikası, 3 bakır kab yapan 
fabrika, 4 ardiye, 18 terzi olmak üzere 55 o
da; bunların üst katında da 4 dökmeci, 10 mo
törlü _dokuma atölyesi, /13 el tezgahı dokuma 
atölyesi, 4 ,apkacı, 1 ayakkabı mantarcısı, 30 
terzi, 1 lastik şerit fabrikası ki ceman 63 o
da vardır. 

«Şu hale göre birinci avludaki odalar ye
kunu 33, ikinci avludaki odalar yekunu 118 
ki her iki avludaki odaları topladığımız vakit 
151 meskO.n odayı buluyoruz; iki oda da ev
velce kaydettiğimiz gibi cami odasıdır. 

«Bu üç yüz yıllık binaya, üç yüz yılda 
· üç yüz taş konmadığı, 300 çivi çakılmadığı, 
hatta tamiri için 300 kuruş masraf edilmediği 
açıkça görülüyor! Yalnız iç kısmı değil, dışı 

da, üstü de bakımsızdır. Saçak kenarlarından, 
· kubbeler arasından fışkıran yabani incirler, 
aylandoslar ağaç haline gelmişdir. 

«Büyük Valide Hanının 75 odalı ikinci 
bölümü Sagir Han, Hanı Sagir (Küçük Han) 
adı ile anılır. 1926 da bu handan bir kısmı 
yıkılmış ve anlatıldığına göre bir iki vatan
daş enkaz altında kalarak ölmüştür. Bunun ü
zerine o zamanın Belediye fen heyeti Sagu
Hanı gezmiş, duvarlarından ve kemerlerinden 
bir kısmında çatlaklıklar görerek cümle ka
pısına mührü basmış: Tehlikeli oldµğundan 
Sagir Hana girmek yasaktır! 

«Bu yasak devam ede dursun, bir yandan 
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hazine, diğer yandan da bazı varisler odaları
nı satılığa· çıkarmışlar... Talibler zuhur et
miş, cümle kapısındaki «yasak» ihtarın~ rağ
men içeriye girip satılığa çıkarılan odaları tet
kik eden talipler, alım muamelesini intaç e
derek odalarına sahip olmu_şlar... Odalar satı

lır da onları alanlar, boş mu dururlar... Bir 
kısmı dokuma, döküm atelyeleri haline ge
tirilmiş, bir kısmı da ikametgah olarak kira
ya verilmiş.. Seneler geçtikçe Sagir Hanın 
bütün odaları dolmuş, muhtelif yerlerinden 
de kapılar aı;ılmıştır. Şimdi (1948) bu han 
tıklım tıklım doludur ve cümle kapısında da 
Belediye fen heyetince asılan kilit ve «Yasak
tır!» mührü durmaktadır! 

«Değirmendere Saraylı köyünde oturan 
bayan Yegane Demirel diyor ki: 

«Sagir Hanın 11/12 numaralı odasının 
varisiyim. Elimde buna dair resmi vesaik de 
mevcuttur. Fakat içeriye girilmesi Belediye
ce yasak edildi diye yıllardan beri bu hana 
giremiyor, odamı göremiyordum. Nihayet ha
ber aldım ki hanın birçoJ,c yerinden kapılar 

açılmış, odalara yerleşenler olmuş ... Cümle 
kapısındaki yas.ak devam ede dursun, açılan 
diğer kapılardan içeriye girince ne yalan söy
liyeyim hanı tanıyamadım. Bir çok yerleri yı
kılmış, avlu ortasındaki çeşme moloz yığınla

rı altında kaybolmuş-... Hülasa han berbat bir 
hale gelmiş ... Yıkılma tehlikesine karşı içine 
girilmesi yasak edildiğini bildiğimiz hanın, a
çılan gizli kapılarla yeniden bir iş merkezi 
olduğunu görünce hayret etmemeğe imkan 
var mı?» 

«Bir çok sahipleri bulunan Sagir Hanın 
bugünkü durumu yürekler acısıdır. Asarı ati
kadan olduğu ileri sürülerE;ık vaktile sahipleri 
tarafından en ufak tadilat yapılmasına mü
saade edilmeyen han, şimdi bir harabe haline 
getirilmiştir. Yıkılan odaların taşı toprağı av
luya dolmuş. sağlam kalan odalarda . da du
.varlar delinmiş, bölmeler yapılmış, kısacası 

han, gizli kapıları ve yollariyle bir köstebek 
yuvasından farksız hale gelmiştir. 

«Han, bugün de bir fen heyeti tarafın

dan gözden geçirilse yıllarca evvelkinden da
ha tehlikeli durumda olduğu görülecektir. Şa
yanı hayret diğer bir cihet de şudur ki, bu 
tehlikeli durumuna ve yasak kararma rağmen 
han odalarında harıl hani çalışılmakta, ça-

lışanlar da kemerlerde ve duvarlarda büyü
yen çatlaklıklardan her an korkmaktadırlar: 

- Günün birinde. diyorlar, bu han müt
hiş bir gürültü ile çökecek ve yüzlerce işçinin 
ölümüne sebeb olacaktır.» 

«Bu sözler de hanın salahiyetli bir fen 
heyeti tarafındım tetkik edilmesine şiddetle 
ihtiyaç hasıl olduğunu· belirtmektedir. 

Odalardan birinin varisi bulunduğunu 

söyliyen Ye~ane Demirel, bir çok varislerin 
Belediye yasağı var diye yıllardan beri h~na 
uğramadıklarını, odalarının ne hale geldiğini 
bilmediklerini ve kiralarını da almadıklarını 

anlatarak diyor ki: 
- Odam bir boya atelyesi olmuştur. İçin

de çalışanlardan kiramı istiyorum vermiyor
lar. Kimden kiraladıklannı soruyorum cevap 
vermiyorlar. Kontrat istiyorum, göstermiyor
lar, Odalar kapanın elinde kalmış... Bu kira- . 
ları emaneten alıp saklıyacak bir makam yok 
mu? Belediye yasağı konduğu zaman mülkü
müz, yüzüne bakıbr halde idi. Şimdi ise her 
tarafı delik deşik edilmiş... Belediye bu hanı 
niçin görmüyor?» 

«Açılan · gizli kapılardan girdiğim Sagir 
Handa gezerken kalın duvarlar arasında uza
yıp giden bir delhize rasladım. Yürüdüm. Bu
radan harap ve korkunç bir taş odaya çıktım. 
Hava dehşetli soğuk olduğu halde bu taş oda 
hamam kadar sıcaktı. Hayretle etrafı gözden 
geçirmeğe koyuldum. Az ileride yerde büyük
çe- bir delik vardı. Yaklaştım, baktım ... Yer· al
tında bir demir dökümhanesi... Kıpkızıl de
mirler, kalıplara dökülüyor. 

«Beş altı adam boyu derinlikte bulunan 
bu dökümhaneye girilecek kapıyı arıyorum. 
Sağa gidiyor, sola sapıyor, odalardan odalara 
geçiyorum.. . Yok, yok, yok!.. Peki bu işçiler, 

nereden girip de çallşıyo:ı;lar. Nihayet sonra-. 
dan öğreniyorum ki, cümle kapısında Beledi
ye yasağına dair kilit asılı dura dursun, Sa
gjr Hanın mahzen kısmına da soka.ktan gizli 
kapı açılarak girilmiş ... 

«Bu harabe· içinde ikametgah da bulun
duğunu öğrenince orada, rasladığım esmer 
· orta boylu zayıfça bir erkeğe soruyorum: 

- Hani ikametgah? 
Az ileride iki taş odayı göstererek: 
- İşte; diyor, şu iki odada ben oturuyo

rum. Hem de 25 lira kira ile ... » 
Kimden kiraladığını söylemiyor amma: 



BÜYÜK V ALlDE HANI. - 8312 - İSTANBUL 

- Şu taş odaları oturulacak hale sokun
caya kadar 1200 lira masraf ettim.» diyor .. 

«Kendileriyle konuştuğum diğer kiracılar 
da Sagir Hanın işine akıl erdirmenin güç ol
duğunu söyliyerek: 

- Fakat davası büyüktür bu işin... Bir 
odanın bir sürü varisi var. Kimin kimden ne 
aldığını, kimin kime neyi ve nasıl kiraya ver
diğini tesbit edip meydana çıkarmak kolay 
değildir, diyorlar». (Cemaleddin Bildik, İs
tanbul'un Hanları, Akşam Gazetesi, 1948). 

Cemaleddin Bildik'in Hani Sagir hakkın
daki notları, bir büyük şehrin türlü cilve ile 
dolu günlük hayatı bakımından bilhassa dile
kate değer. 

Şii iriııilerin muharrem matemi ayini -
İstanbul'da oturan şii iranilerin hicri takvim
deki muharrem ayında Kerbela ficiası yad ile 
yapdıklan büyük matem ayini, Türkiye'de bu 
gibi törenlerin yasak edildiği 1927 yılına ka
dar, asırlar boyunca Büyük Valide Hanında 
yapılagelmişdi. Handa bu ayin hakkındaki 

hatıralar. pek değerli gazeteci Cemaleddin Bil
dilc, bütün meslek hayatını geçirdiği Akşam 

Gazetesinde, şu satırlarda toplamış ve neşret-
mişdir: : 

«Ernest Mamboury 1925 de neşrettiği «İs
tanbul rehberi» adlı eserinde Valde Hanına 
tahsis ettiği sahifede bu handa yapılagelen bu 
kanlı muharrem ayinleri hakkında şunları .yaz
maktadır: 

«İranlıların muharrem ayında· (Aşura 
ayı) icra eyledikleri ayin bu Hanın birinci 
avlusu dahilinde vukubuluyordu. «Aş-0.ra me
rasimi» denilen bu ayin, İmam Hüseyin Haz
retlerinin itbaiyle birlikte Kerbela'da şehid e
dilmesi He nihayet bulan facianın yıldönümü 
vesilesiyle icrA edilirdi: İmam Hüseyin, 58 se
nei hicriyesi muharrem ayının 10 uncu günü 
72 neferden mürekkep akrabası ile · birlikte 
Sahrayı Kerbela:da Fırat nehri kıyılarına gel
miş ve bu nehirde hararetini teskine çalışır

ken Mülüki Emeviyeden Yezid ibni Muaviye
nin emriyle şehid edilmiştir.· Bu vak'a dola
yısiyle İmam Hüseyin menakıbının her sene 
kanlı ayinler ile ihya ve tecdidi Şii Müslü
manlar arasında adet olmuştur. İranda, Kaf
kasya'da ve Hindistan'da muharrem ayinleri 
pek mutantan ve velvelelidir.» · 

«1925 yılında, Büyük Va:lde Hanında 
devam ettiğini «İstanbul rehberi» _ nde yazan 

Ernest Mamboury'nin hatırladığına göre, 
«Muharrem ayinleri» 1927 de veya bu yılın 
sonlarına doğru menedilmiştir. 

«Hanın 27 senelik odabaşısı, aynı za
manda da müstecirlerinden biri olan Ahmed 
Bahadır'ın anlattığına göre bu ayinler, tüy
ler Ürpertici derecede heyecanlı olurmuş; 
Odabaşı şöyle anlatıyor: 

«Ayinlere. 40-50 kadar İranlı bilfül kan 
akıtıcı olarak iştirak ederdi. Ayinden bir 
gün evvel yani muharremin 9 unda Valde 
Hanına 15-20 bileyci gelir, akşama kadar 
bıçak ve hançer bilerdi. Ayine iştirak edecek
ler bu bıçak ve hançerlerle kendilerini başla
rından, yüzlerinden yaralar, kan akıtı:rlardı. 

Bu arada bir demir çubuk ucuna takılmış 

zincirli topuzlarla da sırtlarını döverlerdi. 
Ayin yapa.tılar siyah birer gômlek giyerler, 
topuzlu zincirlerle kan akıtacaklar, bu göm
leklerin arkalarını murabba şeklinde keserek 
açık bırakırlard1 .. Sağ ve sol omuzlardan aşır
tılarak sırttaki açıklığa vurulan zincirlerin uç
larındaki topuzlar vücudün o kısmını zedeler 
ve oradan kan çıkmağa başlardı.» 

«Soruyorum: 
- Niçin her İranlı bu ayine iştirak et

mez de 40-50 kişi katılırdı? 
«Ahmet Bahadir: 
~ Sebebi vardır, dedi, ananeye göre, 

İranlılardan bazıları, doğan erkek çocukları 
için «Ben oğlumu İmam Hüseyin uğruna zin
cir vurmağa veriyorum», yahut da sadece 
«kan akıtmağa veriyorum» der. İşte o çocuk, 
anasının veya babasının bir nevi adağıdır ve 
sözü yerine getirmeğe mecburdur. Her İran
lı, çocuğunu bu yolda bir adak ile vazifelen
dirmediği için herkes ayine iştirak etmez, yal-

. nız anası ve · babası tarafından vazif elendiril
miş olanlar kan akıtırlardı.» 

«Yine sordum: 
- Bu kan akıtma esnasında ölenler de 

oluyor mu. idi? 
- Kan akıtma merasimi bittilcten sonra 

o kafile, sırtları, yüzleri ve başları kan için
de Valde Hanından çıkar, Bayazıda doğru yü
rür, Çemberlitaştaki Vezir Hanına uğrıyarak 
kısa bir müddet orada kalır ve doğruca Köp
rüye inerek Üsküdar'a geçerdi. Yüzlerce İ
ranlı da onları takibederdi. Üsküdar meyda~ 
nında yeniden toplanan kalabalık, önde kan 
akıtanlar olduğu halde Seyid Ahmed deresi-
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ne gider ve· Muharrem ayini oradaki camide 
nihayet bulurdu. Bütün ayinlerde bulunmu
şumdur. Fakat yıllarca devam ·eden bu ayin
ler esnasında ancak bir tek kişinin Öldüğünü 
gördüm. Kan akıtanlar, yaralı halde başı boş , 
bırakılamaz. Ayinler başlamadan bir gün ev
vel nasıl Hana bileyiciler geliyorsa, yaralıla
rın ilk tedavilerini yapmak üzere de doktor 
gelir, ilaçlarını, sargı bezlerini ve pamukla
rını getirirdi. Yaralar derhal sarılır, fakat sı
zan kanlar silinmezdi. Onlar, ancak Ü sıiüdar
da'ki Seyid Ahmed deresi camiinde merasi
min sona ermesiyle temizlenirdi.» (Cemaled
din Bildik, İstanbul'un Hanları; Akşam Gaze
tesi, 1948). 

· Büyük Valide Hani İnhidamı - Yapıl
dığı tarihlerden bu yana hiçbir ciddi tamir 
görmeyen bu büyük hanın bir kısmı 1906 s~
nesinde çökmü§dür: 6 ağustos 1322 ve 19 
ağustos 1906 tarihli Sabah gazetesinde şu sa
tırlar yazılıdır: ~Hanın iç tarafında bulunan. 
ve münhedim mahallin ittisalinde yekdiğeri- , 
ne mülftsık iki odayı tefrik eden duvarın dahi 
çatlak ve tehlikeli olduğu görülmesi üzeıine 
heman mezk1ir odalar tahliye edilmişdir. En;. 
kazın serian kaldırılmasına fevkalade çalışıl
dığından birkaç güne kadar Sakaçeşmesi So
kağı ile Mehmecl Paşa caddesinin alt tarafın
daki yol küşad edilecekdir». 

Bilhassa son satırlardan 1906 daki · in
hidamın mühim olduğu anlaşılır. 

Hani Sagir inhidamı -: Çakmakçılar yo
kuşunda Büyük . Valide Hanının ikinci bölÜ: 
mü olup kadimdenberi Hani Sagir (Küçük 
Han) diye anılagelmiş olan, :aslında ise bir 
avlu etrafında 75 höcreli koca bir ban olan 
tarihi yapının mühim bir kısmı 21 mart 1926 
da çökmüş, enkaz altında. genç bir amele te- · 
lef olmuş ve vak'a İstanbul gazetelerinde bü
yük kazalardan biri olarak kaydedilmişdir. 

Hanı Sagir'in ~ab ve bakımsız, ve bir 
kısmının maili inhidam olduğunu gören Şe
hiremaneti heyeti f enniyesi, bu kısının yıka: 

tırılmasına karar vermiş ve işi müteahhid 
Kayserili· Ali Bey · isminde birine · vermiş, mü
teahhid de altı amele ile işe başlamıştır. Bi~ 
tinci gün tehlikeli kemerlerin kubbeli. yeri 
yıktırılmış, ikinci gün de amele işe başla

dıktan az sonra, kemerlerin dıvarlara bağlı 

yeri, birden bire çökmüş ve amele enkaz al-
. tında kalarak ağır yaralanmışlar, Irgadpaza-

rında İplikci Hanında oturan 18 yaşında Kay
serili Mehmed. oğlu Abdürrahman adında 
genç bir amele de enkaz altından ölü olarak 
çıkarılmıştır. 

Hadiseyi gazetesi için tesbit eden bir 
muhabir şu şayanı dikkat satırları yazıyor: 

«Hanın medhalinde papağılı, kasketli yüz
den fazla irini kaynaşıyordu, sanki içeride 
hiç bir hadise olmamış · gibi, hepsi kendi iş

leri, alım satımları ile giirültülü bir suretde 
mezgul idiler; büyük kemerli dehlizd_en, ka
labalığı güçlükle · yararak geçebildim. Bura
sı bir alemdi. Dehlizlerin sağında solunda 
kirden ve . çamurdan renkleri kaybolmuş taş 
merdivenlerle çıkılan daireler, evler, ticaret
haneler vardı, yine dehlizlerde, üzerlerindeki 
tabelelerde «Tütüncü .Ali Ekber>. «Bakkal 
Mirza Cafer» gibi isimler yazılı dükkanlar 
bulunuyordu. Yirmi adım sonra önüme pek 
geniş bir meydan · çıkdı, bu• · meydanın tam 
ortasında · ahşab bircami, etrafında dairen 
madar demir kapulu bir çok ev vardı. İrani
lerin muharrem ~yinini yaptıkları yer,· cainiin 
arkasında kalan kısımdı. Burası mustatil bir 
meydancık idi. Üzerinde, icabmda çadırlar 
ve halılarla örtülebilen bir sayvan yapılmış
tı. İran sefiri, ailesi ile ·birlikde, bu meydan
cığm etrafındaki evlerden beyaz badanalısma 
gelir, ayini oradan seyredermiş.» 

BÜYÜK V.ALİDE HANI CAMİİ - (B.: 
Valide Ham Camii). 

BÜYÜK YENİ HAN - Onsekizinci asır 
Türk yapi · sanatının .şaheserlerinden, .İstan

. bul'un en l;ıüyük hanlarından biri, yapıldığı 
tarihden zamanımıza kadar en küçük bir tamir 

. görmediği hal<f e · dimdik duran abidevi bir 
muazzam bina; Çakmakçılar Yokuşunda, Bü
yük V~lide Haı:ıının hemen karşısında, bu yo-

. · kuş Sultanhamamından Bayazıda doğru çıkı
lırken soldadır; Çakmakçılar Yokuşu ile Ta
rakcılar Caddesi · ve Tığcılar Sokağı· arasında 

geniş bir adayı doldurur, asıl büyük giriş ka
pusu 56 kapu numarası ile Çakmakcılar Yo
kuşundadır. 

Hicri 1177 (miladi 1763-1764) yılında ü
çüncü Sultan Mustafa (padişahlığı 1757-1774) 

· tarafından yapdırılmışdır, hanın bir köşesin
de 1177 yılını gösteren bir tarih kitabesi var 
ise de tarih kaynaklarımızda bu büyük ha
nın inşasına dair en küçük bir kayde rastlana
madı. R. Ekrem Koçu 1947 yılında Haber 



Büyük Ye~ Han 
(Thomas Allom'un ıra "'ründ vu en Sablha Bozcalı eli ile) 
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Gazetesinde . bir sohbet yazısı içinde bu hanın 
inşası üzerine bir vesikadan şöylece bahset
mektedir: «Dostum kitabcı Nişanyan .keçen 
gün bana çok kıymetli bir vesika ~österdi, 
bu, 1817 de İstanbul ermenileri tarafından 
Venedikde ermeni harfleri ile türkçe olarak 
basdırılmış bir salname (almanak) .dir. Bu ki
taba İstanbul vekaayü üzerine bir de krono
loji cedveli eklenmiş olup tarih kaynaklarımı
za geçmemiş pek çok ve şayanı dikkat şeyler 
tesbit edilmişdir, m~sela inşası tarihine hiç 
bir yerde rastlamadığım Çakma.k:cılar Yoku
şunda.ki Büyük Yeni Han, bu kronoloji ced
velinde 1761 senesinde Üçüncü Sultan Mus
tafa tarafından yapdırılmış gösterilmekte
dir». 

Hicri 1177 yılına karşılık olan 1763-1764 
yılları ile 1761 arasında 2-3 senelik fark bah
sedilen ermeni salnamesinde bir küçük mü
rettib hatası olarak görülebilir. Fakat Emest 
Mamboury'nin İstanbul Rehberinde bu ham 
onyedinci asırda yapılmış göstermesi fahiş 
bir hatidır. 

1948 senesinde A~am <;azetesinde İs
tanbul Hanları üzerine bir sıra gezi notları 

yayınlar iken Büyük Yeni Han hakkında da 
iki yazı yazmı~dım. İstanbul Ansiklopedisinin 
müdevvini ve sahibi Reşad Ekrem Koçu bu 
muazzam eserindeki Büyük Yeni Han madde
sinin yazılmasını benden istemek nezaketini 
göstermişlerdir. Aşağıdaki satırlar Akşam 

Gazetesindeki o yazılarımdan alınmışdır. 

Büyük Yeni. Han hemen karşısındaki 

Büyük Valide Hanı kadar geniş bir sahayı kap
lamıyorsa da Büyük VMide Hanından fazla 
odası vardır. (B.:. Büyük Valide Hanı) .. 

Büyüle Valide hanında 57 si metrılk 210. 
oda, Büyük Yeni Handa ise 233 oda vardır. 

Büyük Yeni Hanın odalarının Valide Ha
nından daha çok olması, bu hanın Valide 
Hanı gibi iki kat üzerine değil, üç kat üzeri
ne inşa edilmiş olmasıtidan da ileri· gelmek
tedir. İki kat kemer sıralarını havi ve iki av
lu bırakılmak suretiyle inşa edilen Büyük 
Yeni Hanı ikiye taksim eden bir orta yapı 
daha vardır ki, iki taraflı odalara taksim edi
len bu parça, hanı tam ortasından ikiye ayır
makta ve her iki avluya bakan odaların kori
doruna geçen bir kısa yol vazifesini görmek-
tedir. · 

Üç kat üzerine inşa edilen Büyük Yeni 

Hanın içten . 'birinci katında 57, on beş basa
mak taş merdivenle çıkılan ikinci katında 58, 
otuz basamak merdivenle çıkılan üçüncü ka
tında da yine 58 oda olmak üzere 173 oda 
vardır. 233 e · varmak için 66 oda daha ister 
ki, hanın pek eskidenberi odabaşılığını ya
pan ve şimdi hasta bulunan Recep Ü ster' e 
1922 yılından beri yardımcılık eden Kamil 
Öztürk: 

- Bu 66 oda da,· diyor, hanın dış kıs

mındadır. Bir kaç tanesi Çakmakçılar Yoku
şu üstünde, bir kaçı Tarakçılar, bir kısmı 
Çarhçılar, bir kısmı da Sandalyeciler sokağın
dadır. 

Kamil Öztürk'ün verdiği bu izahat ile ha
nın 233 odası olduğu. ve yukarıda isimlerini 
saydığımız dört sokak ile çevrilmiş bulun
duğu anlaşılmaktadır. 

Büyük Yeni .. Hanın sadece Çakmakçılar 
Yokuşundaki değil, arkadan Tarakçılar soka
ğına çıkan bir kapısı daha vardır. Fakat bu 
iki kapıdan Çakmakçılar Yokuşunda buluna
nı gayet büyüktür; .. ceviz üzerine dövme de
mir kaplanmak stireiiyle yapılmıştır, iki ka
nadının 20 ton ağırlığında olduğu tahmin 
edilmektedir. · 

Arkada Tarakçılar sokağına çıkan kapı 
ise geçittiı'. Anlaşılıyor ki, arka kapı tüccar
ların girip çıkması, ön kapı da arabalarla 
yüklü hayvanların girmesi için inşa edilmiş
tir. 

Arka kapının tüccarların girmesi için a
çılmış olduğu, Tarakçılar sokağının hanın 

üçüncü katı ile aynı seviyede olmasından da 
anlaşılıyor. O sokaktan girildiği va.kit doğru
dan doğruya hanın üçüncü katına ayak ba
sılmakta, o"kattaki koridorlarda sıralanmış 

58 odaya kolaylıkla g!dilmektedir. İkinci ka
ta geçmek için 30, oradan birinci kata geç
mek için de 15 basamak merdiven inmek la
zımdır. 

Hanın duvar kalınlıkları 1 metre 30 san
timdir. 

Binanın dışa açılan pencereleri kalın de
mir parmaklıkl2rla örülmüş, ayrıca demir 
kepenklerle de içten kapanır vaziyette yapıl
mışdır. Fakat zamanla içerden · kapatılan bu 
demir kepenkler kaybolmuş, şimdi sadece 
dış · taraftan örülü demir parmaklıkları dur
maktadır. 

Büyük Yeni Han, Büyük Valide Hanına 
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nisbetle daha bı:ıkıınlı, daha temiz, daha_ derli 
toplu ise de uzun yıllardır onun d~_ tamir 
görmediği anlaşılıyor. ' 

Bu handa da bir çok iınalathan-e ve do
kuma tezgahları vardır. Üst 58 odadan he
men hepsinde çatır çatır tezgahlar işlemek
te, bez ve perdelik dokunmaktadır. üçte bi• 
rinde de terziler çalışmaktadır. 

İkinci katın 58 odasından çoğunda -itha
latçı ve ihracatçı tüccarlara ait yazıhaneler 

bulunmaktadırlar. 

Alt kat 57 oda da ikinci ve ü~üncü kat
lar gibidir. -İkinci avluya bakan kısmın birin
ci katlarına da barsakçılar yerleşmişlerdir. 

Büyük Yeni Hanın_ odaları, vaktile bu
rada alış veriş yapan -tüccar ve SID.Tafların 

servetlerile mütenasip şekilde tezyin edil
miştir Bazı odalar da Malakaıi tezyinat · ile 
Edirnekari resimler ve sanatkarane yapılmış 
Musandıra ve Şirvan'lar mevcuttur. 

· Hanın odabaşısı Kamil Öztürk önde, ben 
arkada odaları geziyoruz. 34 numaralı odaya 
girdiğimiz zainan odabaşı _tavandaki tezyina
tı göstererek ilave ediyor: 

- İşte şu tava:111 buradan· söküp satın al
mak için Amerikalılar tarafından binlerce 
lira verildi. Fakat müzeler idaresine ait ol
duğu için vermedik tabii .. » 

Eski Eserleri Koruma Encümeni arşi

vinde bu hana ait, «Nuri Ebussuudoğlu» im
zasını taşıyan 971 numaralı fişte enteresan 
malOmata raslanmaktadır. Encümen Reisi 
Aziz Ogan'ın müsaadelerile elde ettiğim bu 
malumatı da şöylece gözden geçirelim: 

«Uıuım cephesinin bulundutu Çakmakçılar cadde
si de tarihi bir yoldur. Bu yol üzerinde aşalı.dan yu
kanya çıkılırken · sağ taraftaki dükkiıılann hemen 
tıepslnde tüfek ve fatıaııca çakmalı imal edilir, tüfek• 
~1 ustalan buradan çakmak satın _ alarak yaptıklan 
sUihlan tamamlardı. lstanbulkiri karanfil ve. horozlu 
çakmak ile çekirge çakmak denilen nevUer çok meş
hur olup erbabı tarafından hararetle aranırdı. Yoku
şun baş kısmındaki -dükkıinlarda 'da tığ imal e_den es
naf bulunurdu • 

Büyük Yeni Han hakkındaki 'tarihi ma
lumat arasında şunlara da raslıyoruz: Banka
ların teessüsünden evvel, muamelatı sarrafi
yeyi idare edenler, famamile bu hanın harici 
ve dahili odalarında sarraf dükkanları açmış
lardır. Bu sebeple ilk defa kurulan Emniyet 
Sandığı da bu hanın üst katında bir kaç oda 
içinde teessüs etmi§tir. Sonraları bankalar 

çoğalmış, -sarraflar da bu _ handan ayrılarak 
bankalar civarnıa dağılmışlardır. 

Büyük Yeni Han, oldukça geniş bir sa
hayı kaplamaktadır. Birinci ve ikinci katla
rında elli sekizerden 116, üçüncü \katında- da 
57 olmak üzere 173 oda vardır. Aynca büyük 
methal kapısının yanlarında da 8 oda bulun-

. maktadır. Dış dükkanların mecmuu kırkı mü
tecavizdir. 

Binanın inşasında Köfeki · taşi ile Ot taşı 
kullanılmıştır. Büyük Yeni Han bir hayli ta
havvülata uğramış olmakla. beraber,· benzer
lerine kıyasla en iyi bir vaziyettedir (1948). 

Cemaleddln BİLDİK 

Kendisinden 1948 senesinde rica ettiği

miz bu yazı bugün, İstanbul basınının_ müm-
-taz bir siması olan merhum Cemaleddin Bil~ 
dik için rahmet vesilesi -olmuşdur. Büyük Ye
ni Han gibi abidevi bir şaheserin bu şehir 
kütüğünde mimar hüviyyeti ile tesbiti için 
kendilerine müracaat ettiğimiz salahiyetli -ka
lemler, ki içlerinde bu ansiklopedinin pek 
aziz dostları bildiğimiz kimseler vardır, sus
muşlardır. M~;ızzam eserin basit bir kroki -
planının· çizilmesi, ve yine çok basit bir iki 
mimari resminin yapılması için baş vurdu
ğumuz iki genç mimar ise bizden 10-15 lira 
gibi astronomik ücretler istemişler, ve bir 
mimar ise mesai saatinin yüz liradan aşağı 

düşmesi sanatkar hüviyeti ile asla kaabili 
telif olmadığını söylemişdir. Baş bayii tara
fından ancak 300 nüsha satılan İstanbul An
siklopedisinden -°Qi.Z:im ]mesaimizin -Akatr§tl~ğı, 
bu filemi faniden göçüp- gittiğimiz zaman, ka~ 
dir ve kiymet bilecek nesillerin dökeceği iki 
damla göz yaşıdır. Bu satırları, Büyük Yeni 
Han maddesinin yanına, gereken plan ve re
simleri koyamamakdan duyduğumuz üzüntü 
yazdırmışdır (B. İstanbul Ansiklopedisi). 

BÜYÜK YILDIZ jHANI - Mahınutpa
şa Yokuşunda, meşhur çeşmelerin bulunduğu 

köşenin hemen yanındaki han; tahminen 250 
senelik bir bin:ıdır ki hiç tamir görmemiştir. 
Sultan Hamid zamanında İranlılar burayı 
hem cami, hem de otel olarak kullanırlarmış. 

Hanın yegane kapısından ortada bulunan 
avluya geçmek için merdivenli bir geçit ka
tediliyor, ki bu geçitte kahve ocağı ile küçük 
dokuma atölyeleri vardır. -

Kapı girişinde 2 ka'tlı olan yapı, avlunun 
karşısında 1 kat ilavesiyle 3 katlı oluyor. ı. 
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katı asma olup köhne bir merdivenle çıkı,1-

maktadır. Bütün odaların kapısi avlunun et
rafını çeviren balkona açılmaktadır; en alt 
· katta müstakil dükkinlar bulunmakta ve Ar
navut kaldırımıyla döşenmiş avludan girip çı

. kılmaktadır. Tahminen 100 seneden beri, ba
badan oğula intikal- eden hanın bugünkü sa
hibi, idni asıllı Mehmed Ali Mebmedzade'dir. 
Handa umumiyetle trikotaj, dokuma ve iplik 
üzerine iş yapan küçük esnaf vardır. 

Bize bu malilınatı veren hanın. sahibinin 
yeğeni İlhami Azer Bey, kiraların azlığından 
uzun uzun dert yandı; . meselA, 7 oda- ve üst
. te de. bir balkondan müteşekkil bir dairenin 
bir liralık· odabaşı parası da· dahil olmak üze
re aylık kirası 62,5·TL. dır. Azami kira bede
li 75· lirayı aşmamakta olup, bu miktar, -da 
dükkfuılardan alınmaktadır. - . . 

Avlunun altında, devamlı surette dipten 
kaynayan ve çok soğuk tatlı suyu bulunan 
bir sarnıç \"ardır. Hanın odabaşısı da, han da
hilindeki bir odada dokumacılık yapmakta
dır (temmuz 1962}. 

_ Halik AKBAY 

BÜYÜK YOKUŞ -- Kasımpaşaıiın H~cı-
-hüsam · Mahallesi yoÜanndan; Haci Hüsrev 
Caddesi . ile İplikci Sokağı arasıp.da uzanır;_ 
Paşalı Hasan Sokağı ile de bir kavuşağı var
dır, 

İplikci Sokağı tarafından yüründüğüne 
göre, iki arabanın geçebileceği genişlikde ka~ 
bataş döşeli .bir. sokak Olup, sağa kavisli dik 
bir yokuş olarak başlar; küçüklü büyüklü, bi
rer ikişer katlı, çoğu kulübemsi ahşab evle
rin· .arasından geçer, sonra•··geldiği istikaaine
tin tam aksine döner, sonra tekrar bir kavis 
çizerek Hacıhüsrev Caddesinde sona erer;· bu
rada, fevkaani Hacı Hüsrev Camii bulunmak
tadır (Haziran 1962). 

Hakkı GÖKTVRK 

BÜYÜK YOL GEÇEN HANI -:-- .Beyazıt
ta Kapalıçarşı'nın Çaı:Iırcılar kapısı önündeki 
yolda 2 kapı numarali avlunun etrafında top-

. lannuş olan 6 hanın hepsine birden Büyük · 
Yol Geçen Hanı adı verilir. Bu·. hanların isim
leri: 1 - Zeynel Abi~ dairesi, (Bugünkü is
mi, sahibinin soyadından ötürü «Karagöz 
dairesi> dir:) 2 - Y~pağa dairesi; 3 ~ Ka
vukcu Ham; 4 .;_ Kostald diiresi; Ş. - Kasap. 
dfuesi, (Yıktırılıp yeniqen yapıldıktan sonr;ı _ 
adı «Yenl Pasaj» olarak deği§tirilmi§tlr.); 

6 - Mahmud dairesi'dir; bunlardan hiçbiri 
- hakkında herhangi bir b_ilgiye sahip bulunul
mamaktadır; çoğu muhtelif zamanlarda yapı
lan tadilat ile tarihi hüviyetini kaybetmişdir; 
mimarimiz bakımından mevcud izlerin muha
fazası gerekir. · Hfilen bir çok şahsın hissesi 
bulunan hanlarda çeşitli zeneatten esnaf top
lanmıştır (Temmuz 1962). 

özay ASLAN 

BÜYÜK ZİBA SOKAĞI ~ Taksim'in 
__ · Bülbül Mahallesi sokaklarından; . Paşabakkal 
Sokağı ile Serdar Ömer Paşa Sokağı · arasında 
uzanır; Büyük Kırlangıç, Küçük ZiM, Atlıases 
Sokakları ile kavuşakları olup Havahoş Sokağı 

. ile dört yol ağzı yaparak kesişir. • 
Paşabakkal Sokağı tarafından gelindiğine 

göre iki araba geçebilecek genişlikde, kabataş 
döşeli, meyilli iniş, sağa sola kavisli bir so
kakdır; iki kenarındaki 2 - 3 katlı kagir evlerin 
altları dükkan olup bir .çarşı boyudur, şu es
nafı tesbit ettik: 1 borucu, 3 doğramacı -- mo
bilyacı, 1 ot:> tamircisi, 1 kömüreµ, ·1 berber, 
2 kahvehane. 2 demirci, 1 tenekeci, 1 maran-

-goz, 1 tornan 1 buz dolab_ı tamircisi, 6 ka
palı dükkan. 

Eskiden Beyoğlunun umumhanelerinin 
bir kısmı bu sokakda idi, 1954 senesinde kal
dırıldılar, bll münasebetle bu sokağa, adının 
bir harfini değiştirerek «Zina Yokuşu» der
lerdi (Şubat_ l 962). 

Hakkı GÖKTORK 

BÜZÜK - Argoda ve halk ağzı deyim
de cesaret, yürek; misaller: 

Kış, yerde kar, deniz gömgök ve vahşi, 
üç haneberdıiş genç, pelaspare, _çul çaput için
de Sirkeci'de araba vapuru iskelesinde tıtre
şirler, içlerinden biri ayın kılıkda ve kendi 
yaşıdlan birıni göstererek: 

- Şu oğlanı gördünüz mü!?. Bu sabah' 
· denize girdi be... · · 

- O ela iş miL 
.:.....,. Ulan büzük varsa sen de girsene göre

lim! .. 
· *' 1912· de tulumbacılığa hevesli bir paşa

. zlde · şanında Ali Ça~iç Ağa tarafından yazıl-
mış manzOme: , · 

Paşa da'olsa baban 
Koşııi:ıtksm daltaban 

-Nasıl koşdJIYU beyfm 
Nlee bin ,Ahlh1lbaa ~· -



BÜZÜKDAŞ - 3318 - İSTANBUL ANSİKLOPEDİSİ 

Bugün deııtıae yann 
Alışır ayaklann 
Keçe kilim halıdan 
Farkı yolc buzla kann 

Yanı.mı sanma oyun 
Soyun küçük bey soyun 
Bir fanila d1zllkle 
Göre!lm iidan boyun 

Sanma baklava börek 
Yüc~k IAzımdır yürek 
Tulumbacı olmaya 
Adewde bilzOk gerek. 

Bban bilgi, irfan manasına da kullanılır, 
misal: 

Bir sabahcı kahveh~esinde üç gene a-
dem baba bir ihtiyar üzerine konuşurlar: 

- Kim bu ulan? 
- Muallimmiş, kancık mantarına basmış .. 
- Hadi gidip konuşalım. 
- Onunla konuşmaya büzük ister ulan ... 
B0Z0KDAŞ - Külhaniler ve pırpırı ha

neberduşlar argosunda ve halk ağzı deyimde: 
«her türlü kötü yollarda, hileli dalavireli iş

lerde, rüşvet . ve irtişa dolaplarında b~raberce 
!evse batmış ve yüzlerinin karası aralarında 
sıkı dostluk bağı olmuş adamlar». 

BYZANCE, BİZANS - Bu madde «İs
tanbul Ansiklopedisi» adını verdiğimiz bu bü
yük şehir kütüğü tamamlandıktan sonra bü
yük kütüğe ek ayrı bir cild olacakdır; zira bu 
konunun burada kaydı ve mütaleası, İstanbul 
Ansiklopedisinin kendi seyrine büyük engel o
lacakdı. İstanbul Ansiklopedisinin kendi bün
yesi içine Bizans devrinden kalmış halen göz 
önünde bulunan eserler alınmışdır (Ayasofya, 
Küçük Ayasofya, Gül Caıııil:, An,:emas Zındanı, 
Arkadios Sütunu, Ayazmalar vesaire gibi); on
lar arasında her hangi bir sebeble bu şehir 
kütüğüne dere edilemeyen maddeler de (Bü
yük Sarayın Kalıntısı gibi) bahset<Uğimiz ek 
Byzance cildinde bulunacakdır. 

BYRD (D. Harold) - Adı «Berd» oku
nur· Amerikan sanayi kırallanndan ve mil-, . -
yarderlerinden; meşhur kutub seyyah ve ka-
şülerinden Amerikan amirali Richard Evelyn 
Byrd'in kardeşi; 1962 senesi ağustos ayının 
ilk günlerinde zevcesi ve bir rahib arkadaşı 

ile beraber turist olarak İstanbul'a gelmiş ve 
İstanbul Hilton Otelinde misafir olmuştur. 

Memleketinde muhiti çok · geniş ve Türki
ye hakkında turist celbi için müsbet propa
ganda yapma imkanları pek çok: olan bu zat 
İstanbul HU.ton .Otelinde bir şefgarsonun Mol
liere'nin .«Kibarlık Budalaları» nı hatırlatan 
bir muamelesine maruz kalmışdır; şöyle ki: 7 
ağustos günü İstanbul'da bunaltıcı bir sıcak 
vardır; adı geçen otelin taraça lokantasın~ ce
ketsiz ve kravatsız inen Amerikalı .· milyardere 

ceketsiz ve kıravatsız yemek yiye~yeceği ih
tar edilmişdir; altmış yaşları.ııda ,bulunan D. 
Harold · Byrd bu ikaz lcarşısmda gülmüş, ve: 
«Şefgarsonun hakkı var, fakat ben de kaba
hatli sayılmam!..» demiştir; kalmakda olduğu 
Karadeniz Dairesine çıkmış; ceketini giyerek 
ve bir spor boyunbağı takarak yemeğe gelmiş
dir. Kendisi ile görüşen Hürriyet gazetesinin 
bir muhabirine de: «Türkiye;ye geldiğim için 
son derecede memnftnum, fakat böyle bir ha
dise ilk defa başıma geliyor! .. » diyen D. Ha
rold Byrd kendisi hakkında da şunları söyle
mişdir: «Birleşik Amerika'da pet~ol, ticaret 
(idhUat - ihrac&t) ve borsa başda olmak üzere 
37 büyük teşkilatın sahibiyim; teşkilatlardan 

biri olan «Ling - Temco - Vaught» çelik en
düstrisi, bu yıl kurduğum (D. H. Byrd Enter
prises> şirketine 350,000,000 dolar (3 milyar 
150 milyon T.L.) kar sağlam,ışdır; bu endüstri
de 22,000 i~çi çalışmaktadır; şahsıma Aid 58 
yolcu uçağım vardır, bunlardan· biri ile seya
hat ettiğim zaman uçağı ben kullanırım». 

Bibl. : Hüıriyet Gazetesi, 8.8.1962. 



Muhteşem camileri ile bir İstanbul silueti 
(Resim : Sabiha Bozcalı) 

CABA -- Dilimize İtalyanca «giabba» ke• 
limesinden alınarak geçmişdir; bedava (badi
heva), beleş; bahşiş, ikram demekdir (Türk 
Lügatı) 

CABALAMA KAPTAN BEN GİDEMEM 
- İstanbul halkı ağzı bir deyim: «Aslaa dü
zelmez», «ıslahı güç bozuk düzen». 

Misal: Yeni bir şehremini (Belediye Rei
si) gazetecilere beyanatta bulunur; «İstanbul 
sokakları geeeleri yıkanacakdır .. Bütün dilen
ciler toplanacakdır .. Muhtekir ve hilekar es
naf şiddetle takib edilecektir.. Odun kömür 
sıkıntısı çekilmiyecekdir... vesaire». Ertesi 
gün bir gazete bu beyanatı şu serlevha altın
da verir: «Cabalama kaptan ben gidemem!..». 

Bu deyim, Boğaziçinde ve Limanda ilk 
şehir hatları vapurları . işlemeye başladıkdan 

sonra vücud buJmuşdur; 'bilhassa Boğazda, 
padl (yandan çarklı) vapurlar akıntıları güç
lükle yenip geçerlerdi; bacadan kapkara· du
man savrulur, çarklar güm güm dönerek kö
pükler saçar. ve vapur, yerinde sayıyormuş 
gibi gaayet ağır yürür idi, ve deyim vapurun 
ağzından kaptanına hitaben söylenmiş idi. Za-
manımızda kullanılmıyor. . 

cABt - Tanzimatdan evvel «tahşildar» 
karşılığı kullanılan bir kelimedir; vergileri, 
gelirleri «cibayet eden», «toplayan» adam. 
Vakıf mülklerin gelirlerini toplayanlara da 
«Cabii Vakıf», veya nerenin vakfı ise o isme 
nisbetle \«Ayasofya Cabii», «Sultan ;Bayazıd 
Cabii», denilirdi. 

Cabller kavuklarında katibi destar, ku
şaklarında divit: koyunlarında cizye ve harac 
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gibi vergi defterleri, vakıf defterleri ile dola
şırlar, topladıkları parayı mükelleflerin veya 
kµ-acıların gözleri önünde bu defterlere işler
ler, zamanımızın pullu makbuzları yerine de 
zati mühürleri ile mühürledikleri pusulacıklar , 
verirlerdi Cabilerin topladıkları para da, ver
gi ise defterdarlığı, evkaf geliri ise o vakfin 
mütevellisine o defterlerle teslim edilirdi; 
mütevelliler de c!bllerle' toplanan paranın, 

vakfın şartlarına göre hesAbını kadılığa verir, 
tasdik ettirirdi. · 

. Sünbiilzftde Vehbi «CAbb için: 
Koynu defterli o cAbl ne belll .. 

diyor; yine geçen asırda yaşamış külMnt -bir 
şair ise şu kıt'ayı yazmış.dır: 

Ey cAbU ~ rG 
Defterlııle aıel berfi 
Koynundadır hes&bım 

Nakdi canal ribertl 

Bibi. : M. Z. Pakalın; Os~anlı Tarih Deyim ve 
ferimlerl. 

C.ı\Bt ALİ SOKA.Öl - Halle Fenerinde 
Hatib Muslihiddin Mahallesi sokaklarından; 

Sultan Selim Caddesi ile Mercimek Sokağı a
rasında uzanır, bir araba geçebilecek geniş

likde, aslı kabataş döşeli iken bakımsızlıkdan 
toprak yol olmuş, bozuk bir . sokakdır; kapu 
numaraları 1 - 13 ve 2 - 12 olup evlerinin hep
si mütevazı gelirli Ailelerin. meskenidir ve ço
ğu ahşabdır (Ağustos 1962). 

Hakkı GöKTORK 

CABİR CAMİİ - (B.: Atikınustafapaşa 
Camii). 

CACIK - Küçük küçük doğranmış hı
yar ve az sulandırılmış yoğurtla yapılan ve 
bir kAse içinden kaşıkla yenilen sofra soğuk~ 
luğu; yazın yapıldığı için ekseriya içine bir 
buz parçası da konularak sofraya gelir; İstan
bul meyhfuıe, gazino ve içkili lokantalarının 
paş mezelerinden biridir. Ancak istek üzeri
ne içine azıcık sarmısak, sirke, .eser mikdan 
zeytinyağı da katılır: 

Bir bid'at olarak hıyar yerine, kıvırcık 

. salata ve marul ile de cacık yapan yerler. var
dır, bu takdirde cacığın yoğurdu bir az daha 
koyuca tutulur, öyle ki cacık, çatal ile de alı-
_ nıp yenilebilir. · 

CADALOZ -Cadı isminden uydurulmuş 
bir sıfat: « Utanmayan, sıkılmayan, aslaa, çe
kinmeyen, el attığı yeri bırakmayan, pervAsız
ca çekişen1 djdi§ın, iclbm4a yalanla, dolanla 

her işinde muhakkak muvaffak . olan insan»; 
Hüseyin KAzım Bey Büyük Türk Lügatında · 
cadaloz lcarşılığı «cadı huylu, saygısız, terbi- . 
yesiz, mütecaviz, küstah, geveze» sıfatlarını 

da 'sayıyor ki biz. bunlardan birini· cadaloz kar
şılığı denildiğini hiç duymadık; mesela: «bı

rak şu terbiyesizi!.. bırak şu. kustahi!..» yeri
ne: «bırak şu cadalozu!..»· denmez; fakat İs~ . 
tanbul ağzında şöyle -bir· konuşmayı her za
man . işidebilirsiniz: 

- Ulan bizim Ahmed kaç kuruş serma
ye ile açmış o köfteci dükkamn,ı, biliyor mu-
sun?.. · .•. .· • '·· .· 

- Hiç sermayesiz ele açar. oL Cacaloz ço•. 
eukdur, muvaffak. olur!.. - · . . . .. 

Cadaloz tabiri. «cadı» gibi.• · kayn~alar 
hakkında da kullanılır (B. ·: Ca!iı); fakat «cadı 
karı» U.birinde «fena karı> manası mutıaJt 
iken «cadaloz karı» tlbirinde .· bu iriaha, yok
dur, «kendisi ile başa çıkılmaz karı» anlamı 

· vardır;. misU: ' 
Mahalle kahvesinde semtin «Çamur» -la- . 

kabı ile anılan en utanmaz, yırtık külhanbe
yi anlatır: 

- Boşayacağım kaltağı be... Ulan ne a
teşe düşmüşüm ben be... Ulan yine pabuçsuz 
yalın· ayak kaçırdı evden be... Vallah billah 
kızı anasından cadaloz be ... 

CADALOZ - İkinci Meşrtitiyet yılların
da intişar etmiş bir mizah gazetesidir; imtiyaz 
s4hibi ve başmuharriri Nureddin Rüşdi ve 
mes'ul müdürü Haydar Rüşdi Beyler olan ve 

. t . . 

Tercemanı Hakikat Matbaasında basılmış olan 
Cadaloz 28 X 40 santim eb'adında dört sayfa 
olarak haftada iki gün, salı ve cumartesi gün
leri yayınlanmışdır; idArehane olarak Ebus
suud Caddesinde 35 numaralı dairei mahs-0.Sa 
gösterilmişdir; bir nüshası 10 paraya satılmış 
olan Cadaloz'un 1 numaralı nushası 22 mart 
1327 ve 4 nisan 1911 salı,günü çıkmışdır. Ç_ı
karanlar huzursuzluk içınde çok· dikkatsiz ça~ 
lışmış olacaklardır ki ·bu ı .. numaralı sayının 
ilk sayfasının en başında milAdi yıl rakamı 

1191 olarak yazılmış, ve bu hat! müteakib 
nushalarda da devam ederek ancak altıncı 
nushada 1911 olarak düzeltilmişdir. 

Birinci sayfaya bir büyük karikatür kon
muş, ikinci ve üçüncü sayfalar, resimsiz üçer 
sütun üzerine yazı ile doldurulmuş, dördüncü 
sayfanın üst yarısına bir. büyük karikatür, ve 
alt yarısJDa üç yarım sütun yazı konmµıdur. 
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Cadaloz Gazetesinin .1 numaralı nusbasınua birlnct sayfası. 
(Karikatürün sözü, Teknede hamur yo~an sadır!zam Hakkı Paşa, yelurdutu sadlret büdceıL Un döken MM!• 

ye nazın Cavid B~y, un da Alman unu. Yazı). · 
Hamurkar - HamurkAn cihim kader yapar yo~rur! 
Cadaloz ..- Hamur~ıi fa1'ııt ııı~•rl vata~ dQ~! 
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Açıkca ifade edilmemiş olmakla beraber İtti
had ve Terakki Komitasına karşı bir muha
lefet seziliyor; Hakkı Paşa kabinesi zamanın
da intişar etmiş olan bu mizah gazetesi İtti
had ve Terakki'ye karşı diğer muhalefet fır
kalarının anlaşmazlığından üzgündür. 

O devrin mizah gazetelerinin çoğu fikir, 
sanat ve zevk yoksulluğu makesi olmuşken Ca
daloz'un resimlerinde de, yazılarında da bir 
üstünlük görülür; yazılarında Çakırpençe, 

Ef'i, Selis, Deh~et, Cadalos, Horoz, Çaparoz, 
Kılavuz gibi müstear isimler kullanılmış; ay
nı kalemden çıkmış ola.n karikatürleri de ha
zan !atin harfleri ile «D. Mazloum» diye im
zalanmışdır. 

Cadaloz'un kaç nüs~a çıkdığinı tesbit ede
medik; Hakkı Paşa kabinesinin istifasından 

sonra İttihadcılar tarafından kapatılmışdır. 
Her nüshasına «Kötek» başlığı altında 

muntazam olarak bir kıt'a yazmış olan Çakır
pençe, birinci sayısında gazeteyi bir tarafsız 
gazete olarak takdim ediyor: 

Her nlyyete ye, tatlı, acı, belld de muzdur 
Emsall mlzahkin gibi ·sanma kokozdur 
Millet yoluna can verir, kendisi hak gu 
Sermiyesl çok, flkrl büyük bir Cadalozdur. 

Baş makaaleleri «Çançan» başlığı altın

da muhavere tarzında yazılmışdır; _ Karagözün 
Haciva.tla konuşması gibi Cadaloz da erkek 
eşi Cavalacoz ile konuşur. İlk baş makaale
sinin ilk satırlarında zamanının gazetelerine 
çatmaktadır, ve basını, milleti ikiliğe düşür
mekle ittiham etmektedir. Cadaloz, Cavalaco
za çıkışarak şöyle konuşur: 

«- Sizi gidi maşa bacak züppeler sizi! .. 
Sizi kaynana değneği önünden pabuçsuz kaç
mış gelin suratlı yumurcaklar! .. Kendinizi dev 
aynasında görüp de alemin etlisine sütlüsüne 
karışmaya başladınız ha! .. Daha yaşınız ne, ba
şınız ne? .. Küpe girmeden sirke mi oldunuz? .. 
Akıllı uslu vatan yavrularını biri birine tutuş
durdunuz! .. Biriniz enine çeker, biriniz boyu
na, okuyanlar da yazan şaşkınlar gibi şaşırıp 
kaldılar! .. 

- Hükumeti niçin tenkid ettiğimize mi 
darılıyorsun? (Cavalacoz'un hükftmetden kas
dı Hakkı Pa~·anın tarafsız Adlü İhsan kabine
sidir). 

- Yok size darılmıyorum! .. Niçin ken
dilerini tenkid ettirecek halde bulunuyorlar 
diye onlara çıkışırım! .. Sizin maksadınız da 

tenkid değil, gazete satmak, ya kendinize bir 
mevki temin etmek! .. >.· 

Bu gazetenin mizah diline örnek olarak 
16. sayısından bir yazı alıyoruz; o nushanın 
birinci sayfasında «İşte Ondördüncü Asrın 
Tfilıir ile Zühresi» diye bir resim vardır, on
dördüncü asır hicri takvim ile asnmızdır, res
min altına da «manisi 3. sayfada» diye yazıl

mışdır. Resimde saz çalan bıyıklı delikanlı, 

«Tahir» Hüseyin Cahid Bey, sakallı kız «Züh
re» de Lütfi Fikri Beydir. Bu resmin iç say
fadaki yazısı şudur: 

« Aldı Tıihlr : 
Ne istersin? Ne istenin? 
Kafesde durmaz ötenin 1 
Böyle dargın ötiltilnle 
Beni divine edenin! 

Aldı Zühre : 
Ne lstedlllm billnln! 
İmdi sözüme gelinin! 
Bu dlyinn beyi Tihlr 
Belki bize de verirsin! 

Aldı Tihlr: 
Ben Tihlrlm bana karşı duran yok 
Deniz deryi yesem içsem soran yok! 
. Bu obanın, bu yurdlann içinde 
Benim gibi atan da yok, vuran yok! , 

Aldı Zühre : 
Deve deveyi yeder 
Çoban deveyi güder 
Tahir gibi koç ylllt 
Şimdi düello eder! 

Aldı Tihlr: 
Zilhrem kaşım çatmlfSJD 
Gaygulara batmışım 
Deryiya teklif olmaz 
Bildim ağular katmıf81D 

Aldı Zühre : 
Bizim bağda al olmaz 
Kara salkım af olmaz 
Bahri Ulta dlişenln 

Yilrellnde yağ olmaz!. 

Aldı Tihir: 
Süt pişirdim taşıyor 

Öfke başdan aşıyor 
Kavgayı bırakalım 

Alem bize Ş&flyor! 

Aldı Zühre : 
Ziltürt ne bulsa yermiş 
Zengin murada ermiş 
Anam beni dilnyiya 
Gavga içbi getlrııılş ! .. 
«Deyüp kesdl, ve yine aldı Tılhlr, Ey benim gönlü• 
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mün dürdanesi, kalbimin bir danesl, çarhımın pervine
si Zühreciğim ! .. deyüp aşk ateşi gözlerin bürüyüp boy
nuna sarıldık.da ol fettihı dilaş1lb dabl vilidesinden 
taallüm eylemiş olduğu sihir ve mekrin kuvveti ile ka
kıdı! Ve etti ki: Ey vezir oğlu Tıihir! •• Senin bu obada 
yapmadığın kalmadı, tiz çadıra varayım, gürz: ve kal
kanımı alayım. başın derde salayım, dur ki göresin 
beni dey1l _çadıra doğru gltmeğin Tahir dahi kükreyip: 
Kız kanı yüzük suyu, rüsvay eyledin beni, tiz eve va
rayım, gör ne iderim seni deyüp saz be ddş olarak 
savuşduğunun resmidir!! !», 

CADDEBOSTANI, CADIBOSTANI - Bu 
ansiklopedinin rahmeti Rahmana kavuşmuş 
baştacı dostlarından ve ınümtaz kalem arka
daşlarından Sermed Muhtar Alus, bize tevdi 
ettiği notlarda şunları yazıyor: 

«Evvela bir rivayet: Üsküdardaki Kara-. 
caahmed Mezarlığından başlayarak Heri giden 
ve eskiden. beri Bağdad Caddesi denilen yolu 
takib ederek Göztepe ile Erenköyü . arasına 
gelindi mi, caddenin cenub tarafında gaayet 
geniş bir bostan varmış; benim çocukluğum
da dahi bu bostandan eser yokdu (S •. M. A
lus'un doğumu 1887). Bu bostanın büyük bir 
kısmını sadaret seryaveri ve Babıalinin mu
hafazasına memur piyade feriki Cemal Paşa, 
paşa olmadan önce satın almış, livilığında 
caddenin yakınına bir köşk, yanına da gaayet 
büyük dört köşe bir havuz yaptırmışdı. 

«Cemal Paşa, bir ara Bayazıd Belediye 
Dairesi olan binayı da (Bu ahşab konak Ba
yazıd Meydanının mahvedildiği imar adı al
tındaki vandalizmde yıkdırılmışdır) o köşkden. 
çok sonra kışlık konak olarak kurmuşdu. 

«Avam tabaka, civarın kadınlan bugün 
Caddebostanı denilen Göztepenin altındaki o 
semte Cadı Bostanı derlerdi. İstanbul'da a
yak takımı ağzı bazı semt isimlerini bozarak 
telaffuz ederdi. Eyyub demez, İp; Vefa demez 
Mefa derdi; fakat burada tamamen aksidir, 

· bu semtin hakiki adı Cadde Bostanı değil, Ca
dı Bostanıdır, Cemal Paşanın oraları satın al
masından 3onradır ki «cadı» ismi ürküntü ver
miş, cadı caddeye tahvil edilmişdir; bir bos
tan adı olarak da Cadı, her halde caddeden 
çok daha yakışık alır; çok kuvvetle tahmin e
derim ki oranın, halk hafızasından silinııtiş 

cadı üzerine bir de hikayesi olmak gerekir. 
Anadolu yakasına İdarei MahsO.sa vapurları 
işlemeye başlayınca deniz kıyısına bir iskele 
yapılarak ona da Caddebostanı İskelesi adı 
verilmişdi. 

«Bizim çocıiJduğumuzda, gençliğimizde 

Caddebostam 
(1934 Belediye Şehir Rehberinden) 

havali gaayet tenha. idi. Sahilde, şimdiki plaj 
yerinin yamacında Ertuğrul Süvari Alayı ku
mandanı Horoz Ali Paşanın köşkü (B. : Ali 
Paşa, Horoz); sadırazam Kıbrıslı K~mil Paşa 
zade Ziraat Bankası Umum Müdürü Şevket 
Beyin köşkü; Askeri Tıbbiye Nazırı, sonra 
Serasker Kapusunda İstihkam ve İnşaat Da
iresi Reisi sinisi Erkanı Harbiye Feriki Avni 
Paş-a'nın köşkü; cadde yüzünde KaainO.sül A
lam müellifi Şemseddin Sami· Beyin köşkü; 

az ötesinde askeri doktorlardan ve bir vaktin 
meşhut dahiliyeciler-inden Celal İsmail Paşa
nın köşkü'. 

«Cami 1901 - 1902 arasında yapıldı. Da
ha sonra da Mabeyinci Ragıb Paşa şeddadi sa
h,i.l hanesini kurdu. Ragıb Paşa sahilhanesi 
kagirdir, denizden rutubet almaması için tuğ
laların üstüne tahta kaplamalar kaplaıiniış
dır. Ardından az ötede yine kıyıda kızına mah
sus köşkünün de temellerini attırmışdı. 

«Bağda~ Caddesi o zam.anlar berbad hal
de idi; hendekler, tümsekler, toz toprak der
yası. Yağışlı havala:rda çamurdan geçilmez. 
Ragıb Paşa bu köşkü yaptırd.ıkdan sonra, Şe

hiremanetine çıtlatmış olmamalıdır ki, cadde 
yine eski halinde kalmışdı. 

(<Göztepe ve Erenköy havalisii:ı.de yazı ge
çiren rütbeli, mevkili zevat, deniz havası al
mak, etrafı seyrederek ferahlamak için Cad
debostanı İskelesine uğrayan vapura· rağbet 
ederler; İdarei .Mahs-0.sanın en rabıtalı ve yol
lu vapurlarından biri olan 17 numaralı Şihin 
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işleyüp durur, güvertesi paşalarla, beylerle 
dolar, hazretler Caddebostanıha inerler, ken
dilerini bekleyen konak faytonlarına binip ev
lerine revan olurlardı. 

«İsk~lenin yanından odun, kömür kayık
ları eksik olmaz. Köşklerin hamamlarını ısı

tan odun, mutfaklarında yakılan mangal kö
mürü o kayıklardan, gemilerden alınır. Mar
mara iskelelerinden karpuz, kavun, üzüm ka
yıklari da sık sık uğrar, o meyvalar da ora
dan tedarik edilirdi. 

«İskelenin solunda erkeklere mahsus, 
200 - 300 adını uzağında da kadınlara mahsus, 
her yaz iki deniz hamamı kurulurdu; temmuz 
ve ağustos aylarında müşterisiz kalıriazlarsa 

da, Fenerbağçedekiler daha geniş, daha derli 
toplu olduğu için çok kimse yakınındakini bı
rakır, yarım saat araba ile gidişi göze alup 
Fenerbağçeye gidei'letdb. 

Mülkt idarede Kadıköy ilçesinin Kızıltop
rak nAhiyesine bağlı bir semt olan Cadde Bos
tanı Cumhuriyet devrinde İstanbul'un son de
recede inkişaf etmiş ve güzel -güzel bil)Alarla 
tezyin edilmiş köşelerinden biri olmuşdur. 

- Vefalı:Ar muh!birimiz Hakkı Göktürk 
Caddebostanının 1962 deki siması için bize 
şu notları verınişdir: 

«Kızıltoprak, Göztepe, Erenköyü ve . Su
Adiye semtleri ile çevrilmiş olan ve Marmara 
kıyısında bulunan Caddebostanı 1934 Beledi
ye Şehir Rehberinde 30 -ve 31 ııu:maralı paf
talarında gösterilınişdir. Sınır yolları: 18 Mart 
Sokağı (eski adı Cemil Paşa Sokağı), Hazırce
vab Sokağı ve Göztepe Hamam Sokağıdır. İç 
sokakları şunlardır: Bağda:d Caddesinin bu 
semtlerden geçen kısmı, Çütehavuzlar Cad
desinin bir kısmı, Tütüncü Mehmed Efendi 

·• . ,,, 

Sokağının bir kısmı; Kadir Ağa Sokağı, Tan-
zimat Sokağının bir kısmı, Ömer Paşa Soka
ğının bir kısmı, Cadde Bostanı Caddesi, Ed
hem Efendi Sokağının bir kısmı, Kokar Pınar 
Sokağı, Şerif et Sokağının bir kısmı, Kantarcı 
R12a Sokağının bir kısmı, Köseleci Sokağı. 

«1934 Belediye Şehir Rehberinde görül
meyen yeni sokaklar şunlardri': Papatyalı So
kak, Doktor Vjsıf Sokağı, Mehtab Sokağı 
(1934 Rehberinde bu isimle Burgaz Ad~sında 
bir sokak vardır), Gülistan Sokağı (1934 Reh
. berinde bu isimle J3üyükadada bir sokak var
dır), Demirağa Çıkmazı, Yelengül Sokağı, Yıl-_ 
dız Sokağı1 PIAj Yolu, Moralı Çıkmazı, Rifat 

· Bey Sokağı (1934 Rehberinde bu isimle Paşa
. bağçesinde bir sokak vardır), Cami Sokağı, Bu
luş Sokağı, Y ~illik Sokağı, Okul Sokağı, A
gah Efendi Sokağı. 

«Caddebostanında ı cami (Galib Paşa 

Camii), 1 okul ıEreıiköy 38. ilk okul), l yurd 
(Darüşşafaka Muhtar Özkara Yetiştirme Yur
du), 2 polis noktası, Belediye Parkı, Ameri
kan W. C. A. Kız Kanıpı, Ziraat Veküeti De
neme Bağçesi. Telefon Santralı, 4 kulilb (Dağ 
Müzik Kulübü, Büyük Ktılüb, Marmara Yellcen 
Kulübü, Bahk Adamlar Kulübü), 2 plAj (Cad
debostanı Gaıino Plajı, Reşit PUjı), 2 yazlık 
sinema (Çiçek ve Oran sinemaları), 2 eczah!-

. ne, 2 ebe, 10 kadar doktor, Kıyık Pastah!ıie
si şubesi, 1 sebze bostanı, 12 bakkal, 7 kasab,. 
6 manav, 4 kadın berberi, 4 kolacı, ~ bisiklet 
tamircisi, .ı demirci, LkahvehAne~- 1 benzin 
istasyoµu, 1 odun deposu, ve 1 gazino · (Cad~e-
bostanı Gazinosu) vardır. _ 

«600 '!)inA vardır, buıiuıı 200 kadarı eski 
ahşab köşkler ve evler olup geri kalan -400 
bin! 1925. den sonra' yapılmış beton· villalar 
ve apartıınanlardır. Daim! nütusu s;ooo kişi 
olup yazlık nüfusu 12,000 e yükselir; denizi 
çok temiz plajlm, güzel gazinosu, yaz . için 
kiralık güzel güzel villAları ve apartımanları 
ile Caddebostam servet erblbı için rağ~tde 
bir sayfiyedir. İstatistik ralcamlan seint muh
tan Bay İhsan Özen'den aldık.» (Hakkı Gök-
türk). -

CADDEBOSTANI CADDESİ - Adını ta
şıdığı semtin b~lıca yollanndan biridir; Çif
tehavuzlar Caddesi ile Bağdad Caddesi ara
sinda uzanır; iki arabanın rahat geçebileceği 
genişlikde asfalt bir yoldur. Yolun iki kenarı 
ağaçlandırılmış olup boydan- boya bağçeli 
köşkler, vill&lar sıralaıımışdır, Yapı ve Kredi 
Bankasının ikdıniye apartımanfan. da bu cad
de üzerindedir (1961}. 

Hakkı GÖKTORK 
CADDEBOSTANI CAMİİ - ·(B.: Galib

paşa Camii). 
. \ 

·cADDEBOSTANI GAZİNOSU .-Diınitri 
isimli bir rum vatandaşla, beyaz rus olan. di
ğer bir şahıs tarafından ortak olarak, 1926 
senesinde, kJ.r kahvesi şeklinde işletnıeye açıl
mıştır. 1938 senesine · kadar, 350 "400 tlemir 
masa ve iskemleyle salaş bir sahneden ibaret 
olarak faaliyetine devam eden bahçede; per-

. şenbe ve. cuma, sonra cumartesi ve pazar gün-
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ler.i müzik vardı. Bu arada, kurucuları tara
fından Akif Bey isimli bir zate kiraya veril
mişdir. 1938 de ise bahç.e, Madam Ayten adlı 
muhacir bir.. bevaz rus tarafından Akü Bey
den kiralan~ışd~r. Bu devrede yenilik olarak 
yalnız hasır masa ve koltukların ilavesi görü-
lür. · · 

Daha sonraları, 2200 m2• lik bu · arazi şim
dild sahibi Orhan Ulueren tarafından satın a
lmıp, kiracılar çıkarılmış ve 1950 senesinin 
8 Ağustosunda, 400 tahta masa ve sandalya, 
20 müstahdem ve haftada üç gün müzikli ola
rak gazino - lokanta şeklinde işletmeye açıl
mıştır. İlk zamanlar. yalnız, denize nazır uç 
kısımda faaliyet gösteren· tesis, 1951 de bu
günkü müzik yeri, sahnekulis ve büyük piste 
kavuşmuştur. Ve bu tarihten itibaren de her 

. gece müzikli ve varyeteli bir program tatbik 
ediliyor. Bir tesadüf eseri, ilk açıldığı zaman
ki dans orkestr,ısı olan Roberto Lorano Or
kestrası, 1961 ve 1962 yın~·yaz eğlence mev. 
simlerinde de aynı yerde çalıyordu. 

Dekoratör ~ Mimar Ali Mukadder Çizer'in 
mimarlığını yaptığı tesise, büyük pistle birlik
te bir «sol» .anahtarı teşkil eden küçülç pist, 
sonradan. dans müsabakalarının başlamasıyla 
ilave edilmiştir. 

Halen 1400 sandalya-kôltuk ve masası •bu
lunan gazinonun 60 müstahdemi vardır. Lo
kantası birinci sınıftır. 

Umumiyetle müzik ve varyetenin 22,30 -
23 de başladığı gazinoda haftalık program şöy~ 
ledir: Pazariesi - Alaturka; Salı - Dans müsa
bakası; Perşembe - Twist gecesi; Çarşamba 

ve Cuma - Muhtelif alafranga şarkıcılar. Bun
lara ilaveten d~, sık sık değişen bir atraksi
yon programı v:ardır. 

Semt sakinleri, bilhassa gençler tarafın
dan çok rağbet gören gazinonun sağ tarafın
da, Orhan Pluevren'e ait plaj, sol tarafında 
da kayıkMnelerle Caddebostanı vapur iske
lesi bulunmaktadır. Saat 19 dan sonra giriş, 
konsomasyon· olarak 4 · TL. dır. · 

Vaktiyle bu arazi, Abdülhamit'in süvari 
paşalarından Horoz; Ali Paşa'nın bahçesiydi. 
Halen pansiyon olarak kiraya verilen paşanın 
üç katlı yazlık köşkü, plajla gazino arasında 
bulunmaktadır <Ağustos 1962). 

HaUik AKBAY 

CADDEBOSTAN MOTORU - (B. : Bos-
tancı Motoru). · 

CADDEBOSTANI PLAJI - 192~ sene
sinde, Dimitri ve ortağı tarafından kır kahve
sine gelenlerin faydalanması maksadı ile, yal
nız kumluk olarak açılmıştır. 

Asıl şekiini 1950 den sonra, bugünkü sa
hibi Orhan Uluevren'e geçmesi suretiyle al
mıştır. Bugüne kadar bir çok defalar ilave 
görüp imar edilmişdir. 

Tam orta yerindeki bir manolya ağacı, 

plaja hem gölgelik vazifesini görmekte, hem 
de karakteristik bir hüviyet vermektedir, ki 
bu ağaçlar. yandaki büyük plajda daha çok
tur. 

Halen 300 anahtarlı kabinesi ve aynca 
gardropları vardır.· 

Kumu Marmara Ereğlisinden gelen plajın 
yeri eskiden bostandı. 

Sol tarafında, epeyce yüksekte kalan Cad
debostanı Gazinosnunun hemen yamacında 
kurulmuş ku~ük bir büfesi vardır, ki bu· kıs
mın zemini denize kadar tamamen betondur; 
bu sol taraf, sığ. ve· kayalık olması bakımından 
denize girmeye elverişli değildir. 

7 devamlı müstahdemin çalıştığı plajın 

1962 deki fiyatlan: Duhuliye 75 Krş; Kabi
. ne 135 Krs. idi. 

Haltlk AKBAY 

CADDEF.OSTANI REŞİD PLAJI - 1928 
senesinin 1 Ağustos günü Reşid· Menteşoğlu 
tarafından işletmeye açılmıştır. Caddebostanı 

.:semtinin iki plajından biri ve büyüğü olan bu 
tesis yapılmadan evvel yeri bostanlık ve kuın
lukmuş. Halen G740 m2• lik bir sahada faali
yet gösteren pla:•, ilk zamanlarda, kum üzeri
ne inşa edilmiş birkaç tahta kabineden ibaret~ 
ti; zamanla, bugünkü kagir binalar yapılmış
tır. ; .. ;.: ı, i 

Beton, genişce ve oldukça eğimli bir yol
dan kumuna inilen plajın kapusu Çiftehavuz
lar (yeni adı.yla Cemil Topuzlu) Caddesinde
diı', kapu numarası 82/1 dir. 

Normal olarak bir mevsimlik faaliyeti, 
Haziran ortasından-Ağustos ayının sonuna ka
dardır. Plaj.:n ikinci sınıf bir lokantası ve 
kumsalda da bh· büfesi vardır. 

Halen 146 anahtarlı, 106 anahtarsız, 23 
aile ve 85 de döşenmiş olmak üzere -cem'an 
360 kablııesi vardır. Bilhassa pazar günleri 
yer bulmanın bir mes.ele teşkil ettiği plajda, 
ayncaJ açıkta soyunarak numaralı fiş muka-
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bili elbise ve çamaşırların emanet edildiği bir 
gardrop vardır. 

1962 deki fiyatları şöyle tesbit edilmiş 
bulunuyorı:lu: 

Duhuliye 7f, krş., anahtarlı kabine 135 
krş. (çıkarken geri alınan 250 krş. luk anah
tar depozitosu vardır.), Döşenmiş Kabine 500 
krş. . 

Döşenmiş kabinelerden bazıları da mev
simlik pansiyon şeklinde kiraya verilmekte
dir. Bu plajın karakteristik bir güzelliği ulu 
manolya ağaçlarıdır (Ağustos 1962). 

Halük AKBAY 

CADI - Dilimize farscadan alınmışdır, 
o ağızla telaffuz «cadth; geceleri mezardan 
kötülük yapmak için hortlak, muhayyel mah
lftk; mecazen «gözbağcı», «sihirbaz», ve «ef
sunger = efsuncu» yerine kullanılır (Türk 
Lügatı). 

Asırlar boyunca İstanbul'da ayak takımı 
arasında «kaynana>>, gelinleri ve güveyleri ta
rafından daima bir «cadı karı» olarak görül
müşdür; hatta orta tabaka ·ve kibardan gelin
ler ve güveyler de. «kaynanam cadısı» tabirini 
kullanmışlardır; manzum tekerleme meşhur
dur: 

Kaynanam cadı kan 
Dilini sokswı an. 

CADIBOST ANI - Zamanımızda . Cadde-

bostanı denilen semtin asıl adıdır, ve muhak
kak ki Caddebostanma göre daha manalı bir 
isimdir; «Balık ve Balıkcılık» adı ile milli kü
tübMnemize muhalled bir eser koymuş olan 
eski balıkhane müdürlerinden Karakin Bey 
Deveciyan da bu büyük eserinde o civarda 
kurulan Şabka Dalyanı ile Kiri Dalyanı hak
kında malti.mat verirken bu semte «Cadıbos
tanı» diyor (B. : Caddebostanı; Şabka Dalyanı; 
Kiri Dalyanı) 

CAF - Zamanımızın seçkin karikatüris
ti Cafer Zorlu'nun 1962 yılı sonlarına doğru 
kullanmaya başladığı imza; çağdaş Türk mi
zahının babası Yusuf Ziya Ortac'ın Akbaba 
mecmuasında çalışan gene sanatkar önceleri 
karikatürlerine «Cafer Zorlu» diye tam idını 
yazıyordu; eserleri zamanımızı istikbale nak
ledecek kıymetde olan bu gencin asil açık is~ 
mi bırakıp remlı kullanmaya ne gibi bir saik 
ile karar verdiği bilinemez; yıllarca sonra 
«Caf » m bir karikatürü tarih vesikası olarak 
ele alındığında, remizden sanatkarın adını 
bulmak içiiı çalişanlara ender rastlanacakdır; 
«Caf», yarım asır evvel devrinin üstadı «Cem» 
in akibetine uğrayacakdır (B.: Zorlu, CMer). 

CAFCAF - Halk ağzı deyim: «Şatafat», 
«Debdebe», «Tantana»; misaller: 

Bir kaldırım kopuğu konuşur: - Ulan 
gördün mü Mustafa
nın Kadillakda cafca
fını.. İskele başında 
yalınayak yarım pa
rım pabuçla simit sat
tığını ne çabuk unut
tu be!.. 

* Kahvehane de
dikodusu içinde: 

- Her akşam 

taksiyle dönüyor.. u
lan bu ne cafcaf be!.. 
Kaç para maaş alır bu 
delikanlı be! .. 

Cafcaflı - Şata

fatlı, debdebeli ve 
tantanalı anlamları i
le beraber bilhassa 
«Süslü», «Şık», mi
sal: 

o:C:af» m Akbaba'da çıkmış bir karikatürü (1962 Kasım): «Hem kendi gü
zel, hem cafcaflı .. ma~ iUı Yardım... . 
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hallenin bütün kızları oğlanın peşinde! .. » * «Bey kızı arabacı kopuğunun nesine 
tutulmuş deme.. . boy · bos, kaş göz afet gibi; 
üstelik alnında karanfil perçem, şıpıdık da 
yurnru topuk, ince belde trabulus kuşak, Ah
med cafcaflı delikanlıdır!.,» 

CAFER (Altıparmak) - 1912 ile 1913 ·a
rasında Üsküdar çarşısında fırın iıamurkarı 
bir delikanlı olup ~ilkat garibesi olarak el ve 
ayaklarının her birinde altışar parmak vardı; 
ayaklarının altı parmağı adeta parmak idi, 
yani baş ·parmakdan sonra dört parmak ola
cak yerde beş parmak vardı, pek dikkat et
meyen fark edemez idi, lakin ayağının tarağı 
genişlediği için hamurkar Cafer'in ayağına 
uygun hazır yemeni kundura asla bulunmaz, 
ısmarlama yapdırmak gerekir, o 
takdirde dahi kunduracilarda o
na uygun kalıb mevcud değildi; 
delikanlı cuma günleri ve sair 
izinli günlerinde dahi gideceği 

yere takunya ile giderdi, . takun
yanm tasması da ona mahsus bir 
geniş tasma idi. Ellerine gelin~ 
ce, altıncı parmaklar baş parma-

Lütfi Bey vardı ,meşhur Kaptanı derya Hacı 
Vesim Paşanın gaayetle yakini idi, oğlu yahud 
torunu diyeceğim geliyor, işte bu zat Altıpar
mak Caf er'in çalışdığı fır~ın bahçesinde bir 
resmini alınış, bir sftretini de, bu gibi şeylere 
ben de mer:ı.klı olduğum için bu fakire ver
mişdi. Bir daha Üsküdar'da görünmedi, şehid 
mi oldu, esir eılup gurbet illerinde mi öldü bi
lemem; sağ kalsaydı Üsküdarımıza muhakkak 
döner gelirdi derim. 

Visıf HİÇ 

CAFER (Berber) - Ol altıncı asırda gü
zelliği dillere destan olmuş bir nevcivandır. 
Asrın şairlerinden Ulvi ·Çelebi İstanbul'un es
naf güzelleri şanında yazdığı «Şehrengiz» inde 
bu berber güzelini şu beyitlerle övüyor: 

Birisi dahi bir mahbiib berber 
Anun nimı litffi oldu Cifer 

... ,., . . • · ı ., · 1 . •• · --
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Çekerse blşım üzre hançeri med 
Dili mecriba olur bahtı ıenned 

Tem4şa eylemiz ol nev tıraşı 
Hilale andunır her demde ba,ı 

Benim ol gamzesi hunrize aşık 
Yolunda subh veş mihriyle sAdık 

Hüma veş yüksek uçar ol dilaver 
Heınan o CMerl Tayyir'e benzer 

Bibi. : Ulvi Çelebi, Şehrengtzi 

İstanbul. 

C.ı\FER (Börekci) - 1882 
ile 1884 yılları arasında Üskü
dar'da şehlevendane güzelliği ile 
şöhret bulmuş Safranbolulu bir 
seyyar börekcidir; sabahlan he
men alaca aydınlıkda fırından 
çıklp doğruca ~apur iskelesine 
gelirdi, nefasetine doyum olmaz 
puf börekleri getirir, iskele civa
rı bekar uşakları ve ilk vapur 
yolcuları tarafından derhal ka
pışılırdı; fırının adı anılmaz, 

«Caferin böreği» denilirdi. Va
tanımiz Üsküdar'ın medarı üti• 
harı halk şairi Tophane ketebe
sinden tşık Razi bu nevcivanı 
şu manzume ile övmüşdür: 

ğın dış tarafında tırnaksız, yek 
nazarda özür olduğu belli bir a
caib çatal çıkıntı idi. Birinci Ci
han Harbi seferberliğinde ha
murkar Cafer'i bu 24 parmak 
dolayısı ile evvela . askere alma
mışlardı. Vechen hüsün sahibi o
lan bu genç bana: «Akran- ve em
salim cümle silah altına alın
mışken beni kabul . etmemeleri 
ağırıma gidiyor, halk arasında 
dolaşmakdan utanıyorum» de
mişdi; yüreğinde cevheri hami
yet olan bir delikanlıydı; Safran
bolulu idi, hemşehrilerinden bir 
miralay bulmuş, ona yalvarmış, 
«Razıyım, benim fazla parmak; 
!arımı kesin, askere alın, erkek
liğimden utanıyorum» demiş. · ts
tid§ verdi, hastahaneye yattı, a
meliy~t oldu, yalnız, ellerindeki 
fazlalıkları kesip almışlar, ayağı
na da çarık giymek için izin ver
mişler; asker oldu. Garaib me
raklısı Üsküdar eşrafından bir 

Albparmak Cifer 

Her sabah sıdkile gider meselde 
Börekcl civanın gözleri mahmur 
Al al nıhler üzre KU,b4ri hatla 
Kudretden yazılmışdır Ayeti Nur ( Resim : Sabiha Bozcalı) , 



CAFER (Güzel) - 8S2$ - iSTANBUt 

İskele başına gelir şiihine 
Sattığı kıymalı peynirli börek 
Gamzeli bakışı kafi şehbazın 

•Erir karşuında taş olsa yürek 

Safranbolusundan kopmuş ol · afet 
Hemşehri iguuşu olmuş laııesl 

tl'sküdar halkına düşdü velvele 
Fınn misal yanar bin diviriesl 

Zeberdest tığ· gibi dal levendidir 
İsmi şerifini sor.dı.tm şehbAze 
Çatub ebriUerln Ciferdir dedi 
Yandım o dAviidl bülend avize 

Takvimi hicretin bin üçyüz sili 
Basdı Osküdara güzel ayalı 
Han vahşet üzre şOhl şehlevend 

On dokuz yaşında -bıçkınlık çAtı 

Şu kahbe dünyida nice güzeller 
Türab' olmuş kalİnamışdır nişanı 
Ey kalem sayei nakşında senin 
Anılsın Börekcl CA.ferln şanı. 

1884 de kurrası çıkdı, asker oldu, Ye
men'e gönderild:, bir daha Üsküdar'a dönme
d-i. 

VAsıf HİÇ 

CAFER (Giizel) - On altıncı asırda gü
zelliği · dillere destan olmuş bir nevcivandır; · 
asrın şairlerinden Katibi İstanbul civanları 
şanında yazdığı şehrengizinde bu güzel genci 
şöyle medhediyor: 

Güzel Cafer dürür birisi Tayyar 
Gözü slhr idlcl zülfln tarrar 
Revlşde kaameti tObaya benzer 
Gören yüzünü bedri Aya benzer. 

Fahri D-ONGELEN 

CAFER CHamlaeı Kurdoğlu) - Son yeni
çerilerden bir saz şairi, Galata'mn namlı .kal
dırım haytalarından bir zorba. Ellaltıncı ye
niçeri ortasının çorbacısı olan ve Yemiş İske
lesinde Çardak Kolluğunda haytaca saltanat 
süren halk ~airi Galatalı Hüs·eyin Ağanın ha
. niisi, destancılıkda ve saz çalmada ustası (B. : 
Ellialtılılar; Çardak; Hüseyin Ağa, Galatalı). 

O zamanlar Kurdoğlu gibi zorbalar,. so
kaklarda rastladıkları yalın ayaklı pırpırı bi
re çocukhrdan vücud yapıları düzgün ve 
vechinde de letafet cılanlan hemen kolundan 
tutarlar, çarşıd.ı bir kaç dükkAna sokup çı
kararak kılık kıyafetini bıçkın modasına gö
·mQ~ eunsnde}[e~v dqe urny~o aA ·.rnınnpzeı( 
aupauap lfl?OO tJusem: ueropd-eA'. '.taı.raznp a.r 
-n uata:aH ·1p.rnpmpz-eA'. paJau J.-ı:a5JuaA'. l{a.ra.r 
10.feye bağlanmayan bu genclere civelek de-

nilir, mahliHden bir yer bulunup gündeliğe 
geçinceye kadar kışlada veya yollukda yatar 
kalkarlar, kazandan yemek yerler, ceb harc
lıklarını da kendilerini yeniçeri yazdıran ha
milerinden alırlardı, ve hamileri ile araların
da bir nevi kan kardeşliği kurulurdu. Çok fa
kir bir mahalle kahvecisinin oğlu olan Gala
talı Hüseyin Ağa 106 kıt'alık bir serencam 
destanında Kurdoğlu Cafer'le tanışmasını şöy• 
le anlatıyor: 

1. M41emlzde (Mahallemizde) kahvecinin oğluyum 

Onilçüııde samur saç fidan boyluyum 
Rlvliyet gayriden bir içlin suyum 
Sürünün içinde bir altın palaz 

2. Hamlacı feti Kurdoilu Cafer 
Namı Galatayı ditretilr ejder· 
Ateş içre girer yüzer semender 
Mıicerıiyı tafsil idelim biraz 

3. Babam yollar beni bir gün çarşuya 
CA.ferle geUrllm karşu karşuya 
Geçoıekmlş nlyyeti meğer Karşuya (İstanbula) 
Belinde yatataıı üç arşın diraz 

4. Bıçkınhk uygunm'llf zihlr meşrebe 
Yabn ayak idim günü perşenbe · 
tl'stilınde çul çaput abayla kebe 
Gelberi be dedi gelberi . Ayvaz 

5. Bre canını dedi yollar cam · dllı:en 
Batar aya~ına yalın gezerken 
Ne revi bu bilin Ocak dururken 
Sandım Şah .Mahmude olmuşum iyaz 

6. Vardık Tophanede yemeniciye 
Galata fflin aldı hediye 
Bahada bakmadı bire ikiye 
Akçesini ocak defterine yaz 

7, Helali gömlek hem çatşırla mintan 
Hem sırmalı al kadife camedan 
Dilzllb koşar iken o merdi meydan 
Başımda eserdi bir deli poyraz 

8. Milr4hlk ayırmaz karayı · akdan 
İlriYl dolrudan fesidı hakdan 
BıçkuJlık geldi. blçDıııiş kaftan 
Bir gün içre oldum çarçabul canbaz 

9. Dönmedim bir dahi baba evine 
Ayak uyd•ırdum hamlacı itine 

. Bakmadım da yen yakanın bitine 
Taallilm eyledim Kurdoflunda saz 

10. Bana neler etti görün feleği 
Bekir odasına serdim döşeği 
Oldum Hamlacımn yalın köçeği 
KWhanlıkda geçdl balw' Ue yısz. 
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11. Bekir odalan. bir koca kazan 
Kaynayor içinde mühmel dilberan 
Paşazıide beyoğlu it daltaban 
Vefıikir civelek, kaıive düzenbaz 

12. Yosma nigı\n var ileti devran 
Sırma saçlannı , örmüş kırk kolan 
Gel şehbazım der boynuma dolan 
Kimi dahi satar cilve ile ·naz 

13. Yanıma koşdular şöyle bir nlgir 
Ahu gözlli gamzeleri fitneklr 
Saydoldum bu yoldan ldemem lııkir 
Destimm oldu bO.Sellk şehnaz 

14. Tutup desti ııAzeninlm ol CA.fer 
Götürüp OcaJla yazdırdı nefer 
Beniınle fabrider oldu gazanfer 
Altml)aş üstünde üsküfl.inı beyaz 

15. Çardak kahvesine attmı postumu 
Bilmedim bir eyyam dllşman doıtumu 
Bıçağuııa bağlayarak bahtumu 
Kimi şehbıaz didi klmis1 haylaz 

16. Pala çaldık deryi deniz bir eyyim 
Düşmedi elden hiç bidel gülflm. 
İçer içer içer içer doyamam 
Hem dahi kılarız beş vakit namaz 

17. Bekarbk sultanlık yokdur hAnemlz 
Çardakdakl kollukdur ~&nemiz 
Kayde gelmez şu dili divinemlz 
Kafesde beslenmez blilbWl dilbaz 

18. AyaAm Ateşe bas didi apm 
Öl dise ölürdlim ne perd ne ıam 
Akran içinde olunca benam 
0-ç akçe yevmiye vlrildi ivaz 

19. Olmuşdur Kurdoilu CA.fer Ustidım 
Atmadım emrinden dıtan adım 
Gelişinceyt'dek kolum kanadım 
Ti ki şahin misal ideyim pervaz 

Galatalı Hüseyin Ağa bu uzun destanında, 
kendisini baba evinden alıp bıçkın kılığına so
karak yeniçeri ocağına yazdıran bu Hamlacı 
Kurdoğlu Ctıfer'in akibetinden hiç bahsetmi
yor; Ocağın kanlı bir şehir muharebesi ile kal.: 
dınldığı 1826 dan evvel, ölmüş olacakdır. 

CAFER (Helvacı) - Mısır Çarşısının Ke
tenciler Kapusu karşısındaki helvacı dükkA
nında güzelliği dillere destan olmuş bekftr u
şağı bir helvacı çırağıdır ki bu gencin şhıın- ' 
da bir manz1lme kaleme almış olan . .Aşık İs
kender'in kaydından geçen asrın ortalarında 
yaşadığı anlaşılıyor. Güzel Cafer'in çıraklık 

ettiği helvacı dükkanı hMen durmakta,dır ve 
yine helvacı dükkAnıdır, 

CAFER (Heivacı) 

İkinci Sultan Mahmud bir gün tebdil ge
zerken bu dük.lcanın önünden geçmiş ve Ca
fer'i görerek çocuğun güzelliğine hayran ol
muş, saraya Helvahaneye aldırtmış; 1826 da 
Yeniçeri Ocağı kaldırılıp yerine Asakiri Man
sttrei Muhammediye teşkilatı kurulurken Ca
fer askerliğe heves etmiş ve Rami Kışlasına 

giderek Asakiri Mansureye nefer yazılmış, ço
cuğun bu hareketi gece ve gündüz Rami Kış
lasında askerlerinin başında bulunan padişa

hın son derecede hoşuna gitmiş, padişahın 

iltifatı ve hüsnü nazan sayesinde Helvacı Ca
fer az sonra çavuş, ve başçavuş· olmuş, başça
vuş iken de damad paşalardan biri tarafından 
himaye edile!·ek yaşca ve güzellikde dengi bir 
hanım sultanla evlenmiş. İşte Aşık İskender 
bu menkibeyi kaleme almışdır: 

Nısfı dünyidır bu şehri istanbol 
FAsikil ficiri eşkiyAsı bol 

Nice dilberleri igfil !derler 
Hakdan görlinürler bir il iderler 

Gilzelleriıı hem çok olur şeytanı 
Adım başında bir şehir fettanı 

Ey yirıim safi muhabbet ehli 
Tirif idem şimdi ben bir gilzell 

Helvacı Cilerdir ol şiilıin adı 

Helva gecesinin ağzımda tadı 

Ketencilerdedir anın dükkwu 
Mermer tezgah başı olmuş mekinı 

Günıiiş eldt: kalem parm&1ı ballı 
Mintanı ak şalvar üzre bindallı 

Nizlk ince belde ibrişim futa 
"'1kıan anı baş üzre tuta 

NAlln ile reftar lttikce dilber 
P4yl blUilruııa reşk ider mermer 

Fısbk mlsiUdir vücidi p4Jd 
Dir anı hamamda yuyan delWd 

Kasem lder tıraş eyllyen · berber 
Bilmem kiküİ müdür ya sünblilteber 

Samur saç üstünde ak keçe külih 
Sevmemek günahdır şehbazı blUih 

Odur dilberinı ~ şihı 
Efl4kin hİırşid ti şebçırag milu 

Helvacııüzell <:Aferin bahtı 
01 semtden geçlrdt ııihlbi tahtı 
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Sultan Mah.ıııud Handır meşhurdur adli 
Ol garib uşağa uzattı eli 

Eşldya ,errinder. halasa anı 

Çırağ idüp verdi ana fermanı 

C4fere açıldı rahi ikbali 
Olmuş idi önce Helvahı\nell 

Sarayi Hümayun oldu linesi 
Yerin buldu elhak ol dür dinesi 

Mürur etti üç beş sili ferhunde 
Teali tefeyyüz buldu ol bende 

Yeniçerileri kırdıkda ol şah 
Güli sadberk misal açıldı ol mı\h 

Rimi Kışlasmda yazıldı nefer 
Güzeller şahı ol Helvacı Cafer 

Padişahın ana hüsni nazari 
Çavuş yapdı ıieman Cafer neferi 

Bir sali dolmadan başçavuş oldu. 
Kurbf sultan Ue hem şeref buldu 

Nevcivan Başçavuş dediler ine 
Hem niU oldu bir hanım sultine 

Duhteri pıiktze gevheri yekti 
Çekdi iguuşlne mürahlk feti 

Ondokuz yaşında halen ol civan 
Sıhhati ömrün~ olam duihan 

Ateşi aşk içre olup semender 
Yazdım bu ebyitı niınım iskender 

Büyük teyzemizin kocası topçu binbaşısı 
Sadık Bey isminde bir zat vardı, son · derece
de güzel bir adamdı; babası kolağası Cafer A
ğa adında biriymiş ve Nizib Muharebesinde 
şehid düşmü~. o Sadık Bey: «Babam Ketenci
ler Kapusunda · bir helvacı çırağı iken Sultan 
Mahmud tebdili kifayetle dükkana gelmiş. 

helva yemiş, kendisine babam hizmet etmiş, 
çocuğun hem güzelliğine hayran olmuş hem 
de hizmetindeki nezaketi beğenmiş. O sırada 
dükkana bir de yeniçeri girmiş, çocuğun ba
zusuna ve baldırına: «Ulan hani senin orta 
nişanın? .. » demiş. Babam merhum Ağa: «A
ğa ben ocaklı değilim!.~» deyince; «Bre ol
maz... Şu palanın hakkı için sen şimdi benim 
civeleğimsin, hemen boğçanı al, seni kışlaya 
götürürüm!.. x diye bir nara attığında Sultan 
Mahmud kendisinin kim olduğunu açığa vu
rup hemen o .anda:·babamı saraya aldırtmış .. » 

diye anlatırmış. Şehid kolağası Cafer Ağanın 
Aşık İskender'in bahsettiği Helvacı Cafer ol
duğu aşikardır. 

Vasıf HİÇ 

C.AFER (Kazdağlı) --- Hicri 1268 de (mi
ladi 1851 -1852) Fethi Bülend kalyonu nefer
lerinden bahriyeli bir delikanlıdır; o tarihde 
on sekiz yaşında bir gene olup memleketinden 
İstanbul'a i~ bulmak için gelmiş, Üsküdar'da 
Balaban İskelesinde (B. : Balaban İskelesi) bir 
han odasına sığınmış, diyar garibi perişan bir 
bekar uşağı handa oda yoldaşı Aşık Veysel a
dmda bir halk şairi tarafından· baba şefkat ve 
muhabbeti ile sevilmiş, korunmuş, bakılmış 

ve o cemal aşıkı temiz adamın delaleti ile Ter
saneye nefer kaydedilmiş, ve hamisi tarafın
dan 22 kıt'alık bir destanla övülmüşdür ki 
hayatı hakkında bildiğimiz halk şairi ağzı o 
satırlardan ibarettir: -, 

ı. Mihman oldum Osküdarda bir hana 
Semti meşhur İskelei Balaban 
Bahtım güldü ben geleli cihana 
Oda yoldaşımdır bir şihi hilban 

2. Selviden yücedir şehlevend şehbaz 
Onseldz )ıı.şmda civelek dilbaz 
Köle olsa bin altına satılmaz 

Gözüm nilru yArimdir, ol mlhrlban 

3. Güzel ayatında yolların tozu 
İstanbul garibi kınalı ~ 
Henüz açılmamış yüz ile gözü 
Avare ivlire depiyor taban 

4. Başı gökde Kazdağınm bir gülü 
Ak alnına döker kara kakülü 
Oldu gönül' kafesimin bıtlbülü 
Karagöz Ciferiın ol şihi hilban 

s. Cümle h~şehrisl hamlacı hammal 
Nasıl refik ola böyle gülcemil 
Baş tacı ne revi olsun piyümil 
İnci elmas kadrin bilir mi yaban 

6. Dedim ana canıni ey misli melek 
Fetism veıaldn toysun civelek 
Bura İstaobuldur hlmiye gerek 
Kabul eyler isen olayım baban 

7. El öperek girdi kanat altına 

Hem dahi oturd~ gönül tahtına 
Devlet kuşu kondu civan bahtına 
Miceriyı bir bir ideyim beyan 

8. Biz de bir garibiz derviş kalender 
İçimizde yatar şir il İskender 
Serencama yetmez yüz kadar defter 
Nice çöller gördük nice hlyAban 

.. 
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9. Hübbfilvatan dedik imfimn şarh 
Anınçün ·dolaştık garb ile şarlı:ı 

Didemde meş'alim güzelin şavlı:ı 
Aşk tarlas,n sürdüm eliınde saban 

10. Kande vardım ise gördüm itlbir 
Her yerde buldum bir dilber nazlı yir 
Meclisime rağbet eyledi klbıir 
Kadrim bildi nice eşrıifü 'iyan 

11. Rahi dalilete sapmışlar iken 
Şaki iguuşunda yatmışlar iken 
Altun adı bakır yapmışlar iken 
Halis ettik nice şuhl mOmeyan 

12. Baş koduk yoluna biz gazAlinın 
Nice şahi bütan bürehne pfimn 
Çekdik cefasını bin blr belinın 
Sıdku vefômızı eyledik ayin 

13. Telezzüzü nazar dervişin kin 
Flrimuş ne mümkin ulu hilnkin 
Ne milmkin cevheri namus lnkin 
Kitibi imfil iken kertlbeyin 

14. Güzelin ayatın öperiz zelU 
Be aşlı:ı Ytlsufü İbrihim Halil 
Rihl selimete oluruz delll 
Çlrke düşüb gonce olmasın zlyin 

15. İşte efendim Kazdağh Ciferi 
Şol pirlik çağımda gözümUn feri 
Diledim ki olsun kalyon neferi 
Gezsün deı-yilarda ol şirl Jiyan 

16. Vardım Tersaneye Kaptanpaşaya 
Paşa bakdı yanımdaki ol aya 
Ol pulid \'Ücudlu ol selvl boya · 
Dedi ben görmedim böyle balaban 

17. Cafer evlidımı soydular heman 
Gemici formasın giydi ol civan 
Başkaca TI:vnakın buldu hiimil an 
Aksidelerle şihl keştiban 

18. Belinde al kuşak başda al fesi 
Rtlyi ahmerlnde iffet canfesi 
Görmemiş Kasımpaşa Tersinesi 
Böyle civan ıcı.1ayı Kalyonc:iyan 

19. Yalın ayaftyla şahi şehlevend 
Gelince şan buldu ol «Fethi Billend». 
Nefer (:aferlme yirmi llı:1 bend 
Okusun destanım cümle muhlbban 

20. Yirlm otaıi goncei muhabbetin 
Tize civaıı tfnısill celadetin -
Altmış sekiz silindedlr hicretin 
Tersineye kaydl ideyim beyaıı 

-sası - CAFERAÖA MAHALLESİ 

21, Alımlı ça.tmılı gaayet civelek 
Geldi veda etti eliın öperek 
Babacığım biz gideriz diyerek 
Açdılar ga-ı:ii yollannda bidban 

22, Aşık Veysei itti göz yaşın revan 
Heman selametle dönsün ol civan 
'Üstümüzde ol kubbei erguvan 
Necmi keysudire olsun dideban 

CAFERABAD TEKKESİ - Evliya Çele•• 
bi'nin Halicde Südlüce'de gösterdiği bir tek
kedir; büyük seyyah muharrir şu 'satırları ya• 

. zıyor: 
«Südlüce tekkelerinin en eskisidir; bani

si Sultan Süleymanı Kanuninin hüddamların
dan ve erbabı tabiatdan Ca:f er · namında bir 
zattır. Mürtefi bir zemin üzerinde, gunagftn 
ağaçlarla müzeyyen müteaddid sofalar, avlu
lar, mutfaklarla bir Caferabaddır. Süleyman 
Han bu tekken.in deryaya nazır bir köşesinde 
sakin olup teferrüc ederken Hind padişahın

dan nakşi bukalemun teldtin derisinden ma
mul bir tactm sofrası, yüz aded Hataiben ta
baklar ve kaseler ve bir çok zikıymet avani 
hediye gelince hepsini birden bu tekkeye vak
fetmişdir. Lakin. sonraları zorba asrında ha• 
zineye alınıp sade sofra ile bir aded derviş 
~eş-külü kalmışdır. 

«Bu tekkenjn mücella der ü divarında o
lan güzel yazılar ve ibretriüma nakış ve tas
virler kalem ile tarif edilemez; hatta Nakkaş 
Ağa Riza ruyi divara siyah kalem ile bir vah
şi geyik tasvirini cesim bir kaya üzere öyle 
tasvir etmişdir ki Bihzad ve Mani kalemini 
çekmekden acizdirler. Erbabı maarüin na• 
zargahı bir asitimei aliyyedir» (Evliya Çele
bi, 1.). 

Biz, bu Ca:ferabad Tekkesinin hicri 1307 
(miladi 1889 - 1890) da neşredilmiş Üsküdar
lı Ahmed Münib Efendinin «Mecmuai TeMyb 
adındakt eserinde Südlücede »Bademli Tek
kesi» ismi ile gösterilmiş bektaşi tekkesi ol
duğunu zan ediyoruz; ki Vak'ai Hayriyeden 
sonra kapatılan bütün bektaşi tekkeleri gibi 
burası da bit nakşi tekkesi olmuşdu. 

1962 deki durumu tesbit edilemedi. 

C.AFERAĞA MAHALLESİ - Kadıköy 
merkez nahiyesinin mahallelerindendir; 1934 
Belediye Şehir Rehberinde Kadıköy tarafı 

mahalleleri numaralanmamışdır, bu rehberin 
. 29 numaralı paftasında Caf erağa Mahallesinin 
sınırı tesbit edilemez. Bizi bu hususda mahalle 
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muhtarı emekli albay muhterem Kemal l}in
göl aydınlatmışdır; bu değerli zatin bizat çiz
miş olduğu pafta - grafike göre Caf erağa Ma
hallesi Osmanağa Mahallesi ile deniz arasın~ 
dadır; hudud yolları şunlardır: İskele Cadde
si, Yasa Caddesi; Tellalzade Sokağı; Nailbey 
Sokağı, Bahariye Caddesinin bir kısmı, Emin
bey· Sokağı, Kuzukestanesi Sokağı, Bakla So
kağı, Hasırcıbaşı Sokağı, Doktor Esad Işık 

Sokağı (Eski Yoğurtcu Parkı Yokuşu). 
. İç ısokakları şunlqrdır: Ağabey ·Sokağı, 
Ahter Sokağı, Atıfet Sokağı, Arayıcıba§l So
kağı Bakl:ıtarlasl' Sokağt;- Bademaltı .Sokağı, 

Beşbıyık Sokağı, Bülbüllü Sokak, Caferağa 

Mescidi Sokağı'.. Cem Sokağı, Cihan Seraskeri 
Sokağı, Dalga Sokağı, Damacı Sokağı, Dam
ga Sokağı, Devriye Sokağı, Dumlupınar Soka
ğı, Fazlıp!tşa C.ıddesi, Fırildak Sokağı, Gün
·doğdu Sokağı,. Gürbüztürk So_kağı, Güneş So
kağı, Güneşlibağçe Sokağı,· Gün er Sokağı, Ha
lisef endi Sokağı, Hüseyin bey Sokaği, Hacıizzet 
Sokağı, Hacıhüsam Sokağı, Hacıahmed Soka
ğı, Haliledhem Sokağı, Hacışükrü Sokağı, İma
mata Sokağı, İleri Sokağı, Kadife Sokağı, Kı
labdancı SJk~ğı, Ka:bukluceviz Sokağı, L~ylek 
Sokağı, Lütfibey Sokağı, Mühürdar Caddesi, 
Mühürdarbağı Sokağı, . Mühürdarbağı Çıkma
zı, Mühürdar· Karakolu Sokağı, Moda Çıkma
zı, Modaburnu Sokaği, Modamektebi Sokağı, 
Muradbey Sokağı, Miralay Mazlumbey Sokağı 
(eski adı !nönü Sokağı), Misbah Sokağı (reh
berde yok), Muvakkithane Caddesi, Neş'e So
kağı, Nisbiye Sokağı, Rizapaşa Sokağı, RO.şen
ağa Sokağı, Serasker Sokağı, Soktillu Sokağı, 
Şifa Sokağı, Şükran Sokağı, Şina:sief endi So
kağı, Şairldtifi Sokağı, Şairnef'i Sokağı, Şa
irnef'i Çıkmazı_ Doktorşakirpaşa Sokağı (reh
berde yok), Şevkibey Sokağı, Tarla Sokağı 
(rehberde yok), Tavus Sokağı, Yusufkaınilpa
ia Sokağı, Yaverb_ey Sokağı, Yenifikir Sokağı, 
Zunal Sokağı. 

Son sayım rakamlarına göre . Ca:f erağa 
Mahallesi nüfusu 18,500 candır. Mahalle sı
nırı içinde 3 cami (Caferağa, Bayazıdkethüda, 
Moda camileri), 1 rum ortodoks kilisesi, 1 er
meni katolik kilisesi, 1 fraıisız kilisesi, . 2 ilk 
okul, 2 lise (Kadıköy Kız Lisesi, Saint Joseph 
Fransız Erkek Lisesi), 1 kolej (Marmara Ko- -
leji), 3 özel ana ve ilk okul,· 1 kız sanat ens
titüsü, 1 doğum kliniği, 1 hususi hastahAne, 
ı devlet dispanseri, Kadıköy Adliyesi, 2 pos-

tahane, 1 karakol (Rizapaşa Karakolu), 1 kü
tübhane (eski halk evinde), 1 hamam, 1'2 ban
ka şubesi (2 İş Bankası, 2 Yapı ve Kredi Ban
kası, Osmanlı B.:ınkası, T. Ticaret Bankası, l)e~ 
mir Bank, .Ekspres Bank, Emniyet Sandığı, 
Garanti Bankası, Ray Bank, Deniz Bank), 4 
otel (Rain Bow Oteli, Nana Palas, Huzur O
teli, Deniz Pansiyon), 4 kulüb (Moda Deniz 
Kulübü, Lozan Kulübü, .Avcular Kulübü, Ci
f erağa Genelik Kulübü), 3 sinema (Opera; Sü
reyya, Yurd sinemaları), ve 1 Sümerbank Mü
essesi vardır (1962). 

Hakkı.GÖKTORK 
CAFER.\ĞA MESCİDİ - Kadı.köyünde 

idi, Hadikatül Cevami şu malumatı veriyor: 
· <<Banisi Babtissaade ağalarından Cafer · Ağa
dır, kabri de oradadır, mezar taşında ölüm ta
rihi yazılı değildir, mahallesi yokdur>. 

Sonradan bu mescide nisbetle Kadıköyün
de bir mahalle tesis edilmiş olup halen de o 
adı taşımaktadır (B. : Caferağa Mahallesi); 
mescid ise hicri 1298 (milMi 1881) de yanmış, 
banisinin kabri de ·yangından sonra kayboi-
muşdur. -

Bibi. : Hadikatül Cevami, il, 255; Turlııg Kulilb 
Belleteni; 

CA.FERAĞA MESCİDİ SOKAĞI - Kadİ
köyünde İskele semtinde, Güneşlibağçe Soka
ğı ile Moda Caddesi arasında uzanır; bir ara
ba geçebilecek genişlikde, kabataş döşeli, yo
kuş bir aralık sokakdır; üzerinde 4 - 8 ve .1 - 13 
kapu numaralarmı taşıyan ikişer üçer katlı 
kagir evler görülür, · dükkan olarak 1 emlak 
bürosu vardır (Eylül 1962). 

Hakkı GÖKTORK 
C.AFERAĞA .RUM İLK OKULU - Ka

dıköyünde Mühürdar semtinde Sivastopol So
kağındadır. Üç katlı kagir .. bir bina olup ar
ka tarafında bulunan geniş av !usu ile Neşe 
Sokağı ve bir .· aralık sokakla üç cepheli bir 
adacık teşkil eder. Binaya demir parmaklık
lı bir kapudan, evvela tek ve sonra çift mer
mer bir merdivenle , girilir. 

Okul 1875 yilında inşa edilmişdir; daha 
önce yerinde ahşab bir bina varmış, yanmış 

1945 senesinde, adı tesbit edilemiyen ha
yır sahibi bir kadın :tarafından, bu ilk okulun 
arka tarafına rastlayan Neşe Sokağı üzerinde 
yine üç katlı diğer bir kagir bina bağıflanmış,. 
burası da kız öğrencilere tahsis edilmişdir, 
1875 de yapl1lnl§ eski bina da tamamen erkek 
öğrencilere bırakılmışdır .. Neşe Sokağındaki 
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binaya ayrıca Moda (Rum) Kültür Cemiyeti 
ile Kadıköy (Rum) Fuk~aperver Cemiyeti yer-
leşmişlerdir _ 

Bu okul altı dershAneli olup normal ted
risat yapmaktadır; 1 başöğretmen ve dördü 
Türk altısı rum ·ıo öğretmenlik bir kadrosu 
olup 123 kıı ve 107 erkek talebesi vardır; 
35 - 40 kadar yoksul öğrenciye kitab, defter., 
kalem gibi d~rs malzemesi okul tarafuı~an te
min edilir, ve bu çocuklara ayrıca öğle yeme
ği verilir. Okulun rumca bir kitaplığından 

başka her sınıfın da türkce - rumca birer ki
tablığ1 vardır (1962). 

Hakkı CöKTÜRK 
CAFER BEY (Büyük) - Devrinde ines

lekdaşları . tarafından çok sevilmiş orman u
mum müdürlermden biridir ki «Büyük Ca-
fer Bey» diye anılmışdır. -

Hicri 1294 ılVL 1877) de istanbu.l'da doğ
muşdur, aslı İşkodralı bir ailenin evladıdır, 
1900 de Halkalı Ziraat Mektebi Al1sini bitir
miş, ormancılığın çeşidli kademelerinde vazi
fe görmüş, Adana Orman Müd}irlüğü sırasın
da da İslahiye'd2 açılan Orman Ameliyat Mek
tebinin müdürlüğünü yap~ışdır; 1928 - 1929 
da Ot_man Umum Müdürü olmuş, bu vazife
den Ziraat Vekaleti Umum Müfettişliğine ta
yin edilmiş , bu görevinde ormanda çalışır i
ken bir s;:,ğuk alnıa ile başlayan hastalıktan 
kurtulamıyarak 1931 de İstanbul'da ~adıkö
yündeki evinde vefa_t etmişdir; kabri Karaca
ahmed -~ezarlığındadır. Ölümü münasebeti 
ile «Orman ve Av» dergisinin ~l. sayısında 
Mehmed Ali Gökberk'in imzası ile «Yüksek 
bir irad~nin kayboluşu» haslığı altında bir ya
zı yayınlanmışdır. 

Cafer Bey, canlı, heyecanlı bir meslek 
adamı idi. O zam.an 
merkezi İstanbul'
da bulunan Türki- \ 
ye Ormancılar Ce
miyepnın !kongre~ 
lerine katılmak ü-
zere ve bu cem~yet-
le işbirliği yapmak 
için Anka:ra'dan İs
tanbul'a gelirdL 
Kongreden sonra 
gerek İstanbul teş- _ 
kilAtını, gerekse 
Yüksek Orman 

Büyilk Cifer Bey 
(Resim: B. Cantok) 

Mektebini gezer, bunların dilek ve ihtiyaçla-· 
nnı yerine getirmeye uğraşırdı. Orman işleri 
için gazetelerde beyanlarda bulunur, mahke
melerdeki önemli orman davalarına bizzat gi
rer. idarenin hakkını bir va-tan meselesi ola• 
rak belagatle savunurdu. 

CAfer Bey, 1928 yılı Ağustos ve Eylül ay
larında Almanya'da Dresten'de ·yapılaın .or
mancılık kongresine oradaki stadjiyer orman 
mühendislerimizle birlikte · katılmış ve Alman 
ormanlarında da incelemeler yaparak yurdu
muza dönmüştür . 

Cafer Beyin Orman Umum Müdürlüğt!,n
de pek kısa kalması ve vakitsiz ölümü Türk 
· ormancılığının onun son görüşlerinden ve in
celemelerinden faydalanmasına imkan verme
mişdir. 

Kerim YUNO 

CAFER BEY (Raşidzade) - On dokuzun
cu asır başlarında yaşamış ulemadandır; ba
bası ricalden büyük Raşid Efendidir; Hicri 
1196 (M. 1782) da doğmuş, ci~di bir tahsil 
görmüş, İzmir, Şam, Medine kadılıklarında 
bulunmuş, Rumeli kazaskerliği payesine ka
dar yükselmişti. Vak'ai Hayriye'de saraya ça
ğırılıp_ saray avlusunda kurulan çadırll:lrda 

· misafir edilen ulema arasında bulunmuş, fa
kat manzaranın dehşet ve heybeti karşısında 
cinnet getirerek geceleyin aynı çadırda yatan 
Dürrizade Ef ell{iinin imamına saldırmış, a• 
damcağızın feryadı üzerine etraftan yetişile-; 

rek bağlandıktan sonra sabahleyin erkenden 
araba ile evine gönderilmiş, arası ·ço'k geçme• 
den de mecnun olarak ölmüştür. Cafer Beyi 
yakından tanıyan Keçecizade İzzet Molla, ken• 
disinde cinnet alametlerinin ötedenberi bulun
duğunu söylermiş. Cafer Bey devrinin en -
namlı satranç oyuncularındandı. Satranç tah•
tası önünde düşünürken kendinden. geçer, dü
şünce halinde alnını kaşırken tırnaklariyle 

derisini yüzerek kan içinde bır~kır, haberi ol
mazmış. Daima · beraberinde bulundurduğu bir 
uşak <la yanında bir miktar pamuk taşırmış, 

beyin alnında kan gördüğü gibi tırna·k yara• 
sına derhal azıcık pamuk yapıştırırmış. Kab
ri Bayazıd Camii m.ezarlığında sokağa bakan 
taraftadu. 

CAFER ÇELEBİ (Taeıbeyzade) - Onbe
şinci asır sonu ricali arasında en parlak si0 

malardan biri; devlet adamı, şair, hattat; as
lı Amasya'lıdır. Babası Taci Bey, İkinci Sul;. 
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tan Bayazıd şehzadeliğinde Amasya valisi i
ken lalası imiş, rülOsu ile de defterdar olmuş
du. 

Cafer Çeleb;. çocuk sayılabilecek bir yaş
da iken asrın en büyük hattatı Şeyh Hamdul
Iah'dan yazı öğ.!·enmiş, küçük kardeşi Sadi 
Çelebi ile beraber çok ciddi bir tahsil ve ter
biye ile yetiştirilmişdı. Kadıasker Hacıhasan
ziide'nin mülazimi oldu ve tedris hayatına a
tıldı, hicri 904 (miladi 1498 - 1499) de. Mah
mutpaşa müderrisi iken nişancı tayin edil

. di ve Dianı Hümayunun en nüfuzlu bir sima-
sı oldu. O zamana kadar devlet teşrifatından 
defterdarlar nişancılardan bir rütbe üstün tu
tulurken Cafer Çelebi defterdarın üstüne a
lındı, saray ziyaretlerinde ,vezirİerin hemen 
solu:r:ıda otul'tuldu ve seferlerde bir vezir ll

tağı kurmağ:ı. mezı.in olduğu bildirildi. 
İkinci Sultan Bayazıdın son yıllarındcı 

şehzade Sultan Ahmed'i tahta çıkarmak iste
yen devlet ricalinden biri de Cafer Çelebı ol
du; hatta· İstanbul'da «Sultan Selim'i isteriz .. » 
diye ayaklanan yeniçeriler tarafından sadıra
zam Koca Mustafa Paşanın ve baz1 vüzeranın 
meskenleri arasında Tacibeyzade Cafer" Çele
binin konağı d'.l asker tarafından Jağma e
dildi, ve k~ndisi azil edildi (H. 918; M. 1512}. 

Yavuz Sultan Selim'in cültisuntla hiç um
madığı halde fevkalade iltifata mazhar oldu, 
ikinci defa olarak nişancılığa getirildi, bu va
zife üstünde kalmak üzere Anadolu Kadıas
keri tayin ~dildi, padişahın siyası maşaviri, 

has yakını oldu. Asrın İdrisi Bitlisi ve Halimi 
Çelebi. gibi seçkin simaları arasinda İran sefe
rine iştirak etti, Çaldıran zaferinden sonra, 
bir rivayete göre esir düşen meşhur Taclı 

Hanım padişah tarafından nikah ile kendisi
ne verildi Fakac bu sefer dönüşünde, yine hiç 
umulmaz iken padişah gazabına uğradı; şöy

le ki,· asker Karabağ'da kışlamamak için aya'k 
diremiş ve Sultan Seliın'i dönmeğe mecbur 
etmişdi. · Padişaha askeri ayaklanmaya teşvik 

edenler arasında Cafer Çelebinin de bulundu
ğu ihbar edildi. Cafer Çelebi padişah huzu
runda kendisini pek beliğ bir· şekilde müda• 
faa etti ve isnadı red etti, fakat başını kur
taramadı, «hükmi kaza» yerine geldi, hicri 
921 recebinin sekizinci günü, (18 Ağustos 
1515) idam olundu, naşi ·'kardeşi Sadi Çelebi• 
ye. teslim edildi. o da Balat'daki mesciliinin 
harhnine defnettirdi. 

3334 - ISTANBUL 

Bir beytinde: 
Biz şehidi tigi aşk oldukde rahi yarde 
Yumadayın defo eyleniz tenden guban gitmesün .. 

demişdi; garibdir, «tu'mei şimşiri kahramanı» 
oldukda gasil edilmeden «zeri halisi Caferi gi
bi defini ziri zemin» oldu. 

Yavuz'un bilahare Cafer Çelebiye kıydı
ğına nadim old11ğu söylenir. Divanı, bir mün
şeat risalesi, «Hevesname» adında manzum, 
«Mahrtisei İstan~ul Fetihnamesi» adında 

· mensur risaleleri vardır. Hükümdarlara gön
der~len tumtaraklı namei hümayunlar için u
zun zaman onun yazıları örnek olmuşdu. Ha
yır eserlerinden İstanbul, Bursa ve Simav'da 
birer camii ve İstanbul'ıia bir medresesi var-
dır. · 

Muzaffer ESEN 
CAFER EFENDİ (Eyyublu Kirli) - On 

yedinci asır hattatlarından, yazıyı Eyyublu 
Sıiyolcuzade Mustafa Efendi'den öğrendi, hic
ri 1091 (M. 1680) de öldü; hayatı hakkında 

başka bilgi edinilemedi. 
Bibl. : Müstakimzade, Tuhfei Hattatin. 

C.AFER EŞREF BEY (Mahrtıkizade) 
Zengin, kibar ve münevver bir İstanbullu, çok 
yakın bir geçmişin pek seçkin bir siması ol
duğu halde, hayatı hakkında en küçuk bir 
bilgi edinilemedi. Haricfyeye intisab etmiş, 
Vakit ve Tarik gazetelerinde çalışmış, Bombay 
Konsolosluğunda bulunmuş, Birinci Cihan 
Harbi arifesinde memlekete dönerek harb 
yıllarını Bilecik'de geçirmiş, mütarekeden az 
sonra da İstanbul'a gelerek kah SüleymanP 
ye'deki kendi 'konağında, kah kız kardeşi Na
ciye Hanımın Göztepedeki köşkünde oturma
ya başlamışdı. O kara günler içinde vefat et
miş olacaktır. 

Buraya kaydettiğimiz malumatı bir ma
kaalesinden dedediğimiz Abdürrahman .Adil· 
Bey: «Ölümüne bedayi perestanı Osmaniye 
ağlamalıdır; Cafer, Cafer değil cevherdi,· cev-· 
her değil, definei cevahirdi; İstanbul halkının· 
'bir sınıfı var idi ki dostlukda, vefakarlıkda bir 
seciyei milliyei mahsilsa ibraz ederlerdi, Ca
fer o sınıfı latifin son simalarındandır» diyor.· 

Süleymaniyedeki :konağı bir müze halin
de idi; . kıymetli taşlar üzerine en büyük hat
tatların· yazılarını eri İlamlı · hakkaklar oymuş 
meşhur adamların · mühürlerinden ırtürekkeb 
kıymetine baha biçilmez bir koleksiyona sa• 
hibdi; eski usül cild ve tezhib mütehassısı idi, 
zengin bir posta pulu koleksiyonu ve çeşit çe• 
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şit nadide antika eşyası; Karagözcülü:k hakkın
da da derin bilgi sahibiydi. Ecdadından kal
ma Bursa'da -bir Çardak Çiftliği vardı, ·Os
man Gazinin ilk fethettiği Koyun Hisarı bu 
çiftliğin arazisi içinde olduğu söylenirdi, hi
sardan eser kalmamış, fakat, Şeyh Edebali
nin (veya hareminin) kabri olduğu rivayet e
dilen bir merkadi Cafer Eşref Bey ihya etmiş
di. 

Ölümünde güzel ve zengin mühür kolek
siyonu ve sair kıymetli antika eşyaları ne ol
muşdur bilinmiyor. Bu hüviyetde bi_r vatan
daşın ölümünden otuz kırk sene sonra,hayatı 
. hakkında bütün izlerin ,kayboluşu pek acıdır; 

cemiyet hayatında perişanlık örneklerinden
dir. 

Bibi. : Abdurrahman Adil, Hatıralar; İkdam Ga

letesi. 

CAFER PEHLİVAN (Demirci) - İstan
bul Ok Meydanında Nakkaş Menzilinde rekor 
kırmış ve nişari taşı dikmiş kemankeş pehli
vanlardan, hayatı hakkında bilgi edinilemedi. 

-·CAFER PEHLİVAN (Lenduha). -· İstan
bul Ok Meydanında kendi adina nisbetle <<Ca
fer. Pehliv-dn Menzili» ni kurmuş keriıankeş 
pehlivanlardan; kurduğu menzilden gayri 
«Çizmeci», <<Tekke» ve «Topyeri» menzille
rinde de ok atarak rekor kırmış ve nişan taş

ları dikmişd L Hayatı hakkında bilgi edinile
medi; 1750 - 1800 arasında yaşamış olacağını 

tahmin ediyoru:ı. 

CAFER PEHLİVAN MENZİLİ - İstan
bul Ok Meydanmdaki atış menzillerinden bi
ri, Lenduha Cafer Pehlivan tarafından tesis 
edilmiş idi; lodos hava ile ok atılan bu men
zilin ayak taşı (B. : Ayak Taşı) Tekke Tepesin
de Rum Yusuf'un menzili ayak taşından on 
gez kadar geride .küçük bir köfeki taşı idi. 
Burada evvela lodos hava ile Pehlivan · Diva
ne Kaasım :1k atmış, sonra Lenduha Cafer 
Pehlivan menzilini tesis etmişdi. \ ", 
"j CAFERİYE SOKAĞI - Alemdar huca-
ğının Cankurtaı·an Mahallesi sokaklarından; 
Alemdar Caddesi ile Soğukçeşme Sokağı ara
sında uzanır, i.kı araba geçebilecek genişlik
de asfalt bir aralık sokakdır, Soğukçeşme 
Medresesi Çıkmazı . ile .bir kavuşaği v.ı:rdır; 
Soğukçeşme Sokağı tarafından gelindiğine gö
re sağ kolda iki katlı kagir bir ev, yanında Err 
debil Tekkesi, üç katlı Esnaf Hastahanesinin 

arka kapusu ve bir katlı kagir bir ev ve bir 
seker imalathanesi vardır; sokağın sol yanını 
Ayasofya Müzesjnin demir parmaklıklı avlu 
duvarı kaplar (Eylül 1962). 

Hakkı GÖKTORK 

CAFER KAPTAN (Gürcü Bodur) - On 
yedinci asrın ortalarında namlı Akdeniz kap-

·- tanlarından ve İstanbul armatörlerinden; bü
yük yolcu ve ticaret malı kalyonları techiz e
dip işleten zengin iş adamlarından; adından 

başka bilgi edinilemedi. 
Bibi. : Evliya Çelebi, I. 

C.AFERSÜBAŞI CAMİİ SOKAĞI - Ha
lic Fenerinde Hatib Muslihiddin Mahallesin
de, her iki başı da Camcıçeşmesi Yokuşu üze
rinde bir .sokakdJr (1934 Belediye Şehir Reh
beri, pafta 8/100); yerinde ise bu sokak, da
ha geride bulunan ~bdi Sübaşı Mektebi So
kağına kavuşur; Caf ersubaşı Camii Sokağı a
dını taşıdığı mescidin arkasına düşer; bozuk 
bir toprak yoldı,r (Ağustos 1962}. 

Hakkı GÖKTÜRK 

CAFER SÜBAŞI MESCİDİ -- Halic Fe
nerinde Camcı Yokuşundadır; Hadikatül Ce
vamide «Camcı Mescidi» adı ile ka).'._dedilmiş 
olup şu sa~ırlar yazılıdır: «Sultan Selim Ca
mii kurbinde olup banisi Cafer Sübaşıdır. 
Camcı çesmesi kurbinde olmakla Camcı Mes
cidi diye meşhurdur, mahallesi vardır». 

Duvarları kesme köfeki taşından. murab
ba planlı, kiremitli .ahşab çatı ile örtülmüş 
bir binadır. 1938 yılında· kısmen yanmış o
lan mescid 19Ş5 -1956 yıllarında beton yapı 
olarak tamir ve ihya edilınişd~r. Mescide, ön 
kısmı mozayık döşenmiş .bir avludan girilir. 

Zemini mozayık döşeli dar, uzunca son 
cemaat yerinde bir kapu da Abdisübaşı Mekte
bi Sokağına açılır; üç ahşab direk üzerine o
turtulmuş ahşab kadınlar mahfiline mescidin 
içinden bir merdiveni~ çıkılır. Mihrabı mer
merdir; bir sanat kıymeti olmayan minberi de 
ahşabdır. Sağ ve sol ve milirab duvarlarında 
ıı.ltlı üstlü ikişerden 12 pencere vardır; son 
cemaat yeri tarafındaki duvarda da altda bir, 
üstte iki pencere b~lunmaktadır; minateye: 
sağ maksurede bulunan kapudan girilir. Son 
cemaat yerinde bir müezzin odacığı vardır. 

Gasilhanesinin yapısı yarını kalmış olup imam. 
meşrfttası mescidin arka tarafındadır. 

Hakla GÖKTORi 
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CAĞALOĞLU İstanbulun meşhur 
semti; 1934 Belediye Şehir Rehberine göre 
İstanbulun ana, yollarından biri olup Vilayet 
Konağı önünden İkinci Sultan Mahmut Tür
besi köşesine kadar uzanan yeni Babıali Cad
desi (eski tarihi Babıali Caddesi 1934 Rehbe
rinde Ankara Caddesi adını almışdır) bu sem
tin içinden geçer; bu semtler gibi hududunu 
kesin olarak tayin imkansızdır; 1rıan Konso
loshanesi, Gazetecil~r Cemiyeti binası, M. T. 
T. B. Eminönü Lokali, İstanbul Erke~ Lisesi, 
Cumhuriyet Gazetesi binası, Yenisabah Ga
zetesi binası; İstanbul Maarif Müdürlüğü, Em
niyet Sandığı merkez binası, Cağaloğlu Ha
mamı, Hürriyet Gazetesi binası, İstanbul Sıh
.hıat Müdürlüğü binası, Cezeri Kasım Paşa Ca
mii (yıkdırılmış, yeri dolmuş otomobilleri 
parkı olmu.şdur; 1957) bu semtin hududu için
dedirler. Yakın geçm.işde ikaametgah olarak 

1 

bir kibarlar semti gibi bilinirdi ve namlı dok
torların muayenehaneleri de bu semtdeki gii
zel ve büyük kagir binalarda toplaıimışdı. 

Semt adını, on altıncı asrın ikinci yarı
sında namlı· vezirlerden Cağaloğlu Sinan Pa
şanın burada bulunan mua;.zzam. ve muhteşem 
sara:yına nisbetle a~dır ki halen o sarayın 
yerinde İran Konsoloshanesi ile İstanbul Er
kek Lisesi (eski Düyunu Umumiye binası) bu
lunmaktadır. 

Cağaloğlu, uÇeg,aaleoğluıı ndan ,bozma 
bir telaffuzdur; çegaale, bugünkü telaffuzla 
«çağla» demekdir, ham, olmamış meyva,.ham 
badem, ham erik demekdir; böyle bir bağlan
tı ile Cağaloğlu, «Çağlaoğluıı demek olur; es
ki metinlerin çoğunda bu isim uçıı ile y,azıl
mışdır. 

Zamanımızın doksanlık kalend_erlerinden 
halk şairi Bitlisli Ali Çam.iç Ağa Cağaloğlu 

semti üzerine şöyle ;bir hatıra naklediyor: 
· ıı Şimdi Hilali Ahmer Caddesi denilen 

Emniyet Sandığı merkez binası ile Cağaloğlu 
Hamamının. bulunduğu. caddenin ,adı Y ereba
tan Caddesi idi. _1880 - 1885 arasında küçük 
bir çarşı boyu idi; hamamın yanında g11:ayet 
meşhur bir helvacı dükkanı vardı, onun ya
nında d,a bir ıbörekci fıruiı ve bir berber dük
kanı vardı. Fırın sabahlan yenmesine, tadına 
doyulmaz puf börekleri çıkarırdı ki, her sa~ 
bah civardaki kibar konaklanndan tepsilerle 
.gelen uşaklar yüzer, yüz e_llişer ctane puf bö
reği alır giderlerdi. Beıber dükkan~da gaa-

yetle mahbU:_b bir, çırak vardı, eli yeni yeni 
ustura: ve makas tutmaya başlamış olduğu 

halde konaklar1a devrin rical ve kibarı tıraş 
etmeğe bilhassa bu ç~cuk davet edilirdi; genç
liğimde külhanilik ça·ğlarını şöyle bir yave 
karıalamışdım: 

Cağaloğlı.mda sevdim bir berberi 
Clhande görmedim öyle dilberi 
Al kadife c.:lbnedan dal fes ile 
BilUlr topuk şehbazım olmuş peri. 

Müşteriler c-ümle ayan ü eşraf 
Kabetül :ışşakdır iılllür tavaf 
Yokdur kelimımda bir habbe hilaf 
Naz ü cilve destlndeki şeşberi. 

Hama.mı dilküşi kurbinde dükkin 
Sıdk ile muhabbet obnuş riyegi.n 
Biz de bilür idile idib ü erkin 
Kalender gönlümün oldum rehberi. 

Germibede bir gör sen oı" şehbazı 
Al futayI.ı Köroğlunun Ayvazı 

Oftidesi beşyüz disem en azı 
Sadn vakti ili makamdır biri. 

ııBu garibin o kibar muhitde beş sene bıi
lunuşum sebebi, efendim Cağaloğlu Hama
mında külbıancı idim. O zamanlar1 hamam kü!
hancıları hep ermeni taifesinden· olur iken 
şaz olarıak Cağaloğlu Hamam.cısı ağa beni tut
muş !di.ıı 

Hüsnü KINAYLI 

CAĞALOĞLU AKŞAM KIZ SANAT 
ENSTİT--0S0 - Cağa-loğlunda Çatalçeşıne 
Sokağı ile Mollafenari, Hocarüstem Sokıakla
rı başında -olup iki katlı, bağçeli kagir bir bi
nadır. 

Bu enstitü evvela 1928 - 1929 ders yılın
da Çapada Selçuk Sanat Okulu içinde açıldı; 
fakat hemen tezine Dizdariyede Terzilik O](u. 
lu binasına: naklolundu; burada bir yıl öğre
tim yapıldıkdan· sonra 1930 - 1931 ders yılı 
başında Şehzadebaşında müstakil bir binaya 
ikinci bir göç yapdı, ve o z.amandır ki Akşam 
Kız Sanat Okulu adını ,aldı. 1935 - 1936 ders 
yılında üçüncü bir göç ile Alemdarda, Sağlılc 
Yurdu binasına geldi; o zaman okulun bit 
kısmı da Nişantaşında Valikonağı Caddesin
de bir binaya taşınar1ak okul ikiye ayrılm1.ş 

oldu. 1939 da da Alemdarda-ki bina terk ed!.l
miş, dörüncü göç ile Çatalçeşme Sokağınd1 
1 numaralı bini.ya gelinmişdir. Burada on; se
ne kadar kalan enstitü, bina sahibinin açıp; ka
zandığı bir tahliye divası sonunda- 1949 yı-
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lının haziran ayında beşinci göçünü yapını~, 
aynı sokakda 13 kapu numaralı Cağ.alo·ğlu 

Kız Orta Okulu binasına geçmiş, ve o zaman 
da ,c Akşam Kız Sanat Enstitüsü ıı adına Ca-

. ğaloğlu ismi eklenmişdir. 

I 

Bu okulda biçki - dikiş, nakış, kadın ve 
erkek çamaşırı, dantel, moda, çiçek, ev ida
resi, yün örgüleri, yemek, pasta, resim ve in
giliz,ce dersleri verilir. Dersler üç grup halin
de verilir, 1. grup saıbah saat 9 - 12; 2. grup 
.öğleden sonra saat 13 - 16; 3. grup da akşam 
16-19 arasında dev,am ederler. akşam ders
leri haftada .iki defa salı ve cuma günleri ve
rilir. 

Dersler iki sene devam eder; öğrmciler 
birinci sınıfı ders yılı içinde' aldıkları notlar!a, 
ıkinci sınıfı imtihanla . geçerler; imtiharida 
muvaffak olanlar enstitü diploması alırlar. Di
kiş derslerinden üç ayda bir, bir defile yapı
lır; senede bir ~efa da diğer sanat okulları ile 

birlikde yıl sonu defilesine iştirak edilir. Bü
tün ders kollarının iştiraki ile de . her ders 
yılı sonunda bir sergi tanzim edilerek açılır. 

1962 de enstitünün öğretmen kadrosu 20 
kişi idi ve 1370 talebesi bulunuyordu. 

Enstitüden 1962 ders yılı· sonunda 373 
kız diploma almışdır; i930 - 1961 .ar,asında 
geçen otuz yıl iç.inde de 8947 öğrenciye diplo
ma verilmişdir. 

Hakkı. GÖKTÜRK 

CAĞALOĞLU HAMAMI - İstanbulun 
en büyük çifte . hamamlarından, ve büyük 
çarşı hamamlarının en yenilerinden biri, hic
ri 1154, miladi 1741 senesinde yapısı tamam
lanmış ve yıkanmay,a açılmışdır. Onsekizincj 
asır türk yapı sanatının şaheserlerinden biri
dir, mimarının kim olduğu maalesef tesbit 
edilemedi. · · 

Bu satırların· yazıldığı sırada, 1962, Ah
med Emin Akmanlar ,adında bir adam tara ... 

ı'mdan işletilmekte olup, değerli 

ve pek kültürlü muhabirimiz Özay 
Aslan bu hamamı İstanbul Ansik
lopedisi adına ziyaret için usftlen 
kendisine müdcaat ettiğinde ava
mı huşunet ile karşılanmışdır; 
<,Ben öyle ansiklopedi, tarih kü
tiiğü bilmem» diyen bu hamamcı 
muhabirimizin hamamı gezmesine 
mani olmuşdur. Asırlar boyunca 
eiJerde dolaşacak bu tarih kütik 
ğünde adını ve lafını buraya kay-
1etmeği uygun gördük. Kaldı ki 
İJ1Zim'· arşivimizde bu hamam hak-

kındaki notlar, 
bu hamamcının 
işlettiği . hamam 
hakkındaki bil
gisinden kat kat 

01 . .2.3,(.56Tt-' 10 M 

· üstündür. Cağal
ıOğlu Hamamı, gi. 
bi eserler: tapu
su kimin cebin
de olursa olsun, 
bir sanat eseri 
olarak milli mül
kiyet altındadır. 
İş yeri olduğu i
çin, hamamcısı
nın tensib. ede
ceği gün ve sa-

Caltaloğlu Hamamı 

(Plıin : H. (;;ıuck) 
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atde, bu eseri tetkik etme hüviyetine sahih 
herkes bu b;naya girebilir ve görebilir. Bu şe• 
hir kütüğüne yine kemali ehemmiyetle kayde
delim ki böyle sanat eserleri bu zihniyetd~ 
adamların tasarrufu altında kaldıkca, en ha
fifinde:n, «çok modern bir şekilde restore e
dilmek» tehlikes: karşısındadır. 

Cağaloğlu Hamamı 1934 Belediye Şehir 

Rehberine göre Eminönü Kazasının Alemdar 
Mahallesinde Hilali Ahmer Caddesi üzerin
de geniş bir adayı işgal eder, erkekler kıs

mının kapusu bu cadde üzerinde, kadınlar 

kısmının kapusu da Cağaloğlu Hamamı So
kağındadır. Şehirin ana trafik kanallarından 
biri olan Ankara Caddesi ile gelindiğine gö
re, İstanbul Maarif Müdürlüğünün bulundu
ğu binanın köşesinden Hil~li Ahmer Cadde
sine sapılınca Emniyet Sandığı Mjiesseses.i 
geçildikden sonra sol koldadır. 

Erkekler kısmının büyük bir kubbe ile 
örtülmüş olaO: camekan kısmının ~rtasında 
büyük bir mermer havuz, ve hayuzun. orta--· 
sında da güzel bir mermer fıskiye bulunmak
tadır ki, kendi :başına yüksek sanat kıymeti 
taşımaktadır. 

Camekandan soğukluğa çift kapu ile gi
rilmekted.ir. Soğukluk, yarım küre şeklinde 

bir küçük kubbe ve yedi beşik kubbe ile ör
tülmüşdür. Kubbeleri taşıyan kemerlere isti
nad noktalari olmuş dört ince mermer sütun 
ile müzeyyen. soğlJkluğun asil türk hamamı 

hüviyetine küstahca tecavüz edilmiş ve mo
dern (?) duş yeri yapılarak· iki banyo (?) ko-
-nulmuşdur. Ayak yolları, soğukluğun sol ta
rafındadır. 

Sekiz büyük mermer sütun ar.alarma 
atılmış sekiz tane dantelli kemer üstüne otur
tulmuş büyük bir kubbe ile örtülü hara.re, 
asıl yıkanma yeri, eski yazarların kullandığı 
uHamamı Dilküşa» tabirini hakikaten yaşai
maktadır; şahane güzellikdedir. Büyük bir 
göbek taşının etr,afında dört köşede dört hal
vet, ve bu halvetler arasında üç şahane sofa 
bulunmaktadır.· Halvet kapularının iki yanın
da da ikişerden ayrıca sekiz, küçük mermer 
sütun vardır. Soğuklukdan __ girildiğine göre 
sağdaki sofadan açılmış bir kapu ile beşinci 
bir halvete girilmektedir. Beş halvet ve üç 
sofa yarım küre şeklinde küçük kubbetlerle 
örtülmüşdür. 

Cağa.loğlu Hamamına günde ortalama bir 
rakamla yazın 50, kışın 100-125 müşteri ge-

. -. İip · yıkanmaktadır. 1962 ·. de külhancı, dellak 
ve natır 14 nefes müstahdemi bulunuyordu. 
Yıkanma ücreti 175 kuru~{ della)t eliyle ke
selenip yıkanma. ücreti; dellak bahşişi müş
terinin mürüvvetine b:İ,ra..~ıhnışdır, 325. ku
ruş, hususi yerde soyunma 'ücreti de 200 ku
ruş idi. . , 

Zamanımızın yaşı doksanı aşmış kalen
derlerinden halk şairi Bitlisli Ali Çamiç lığa 
gencliğinde 1880-1885 arasında· Cağal_oğlu Ha-

Cağaloğlu Hamamı, yıkanma yeri 
(Re~lm: H. \iluck) 
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manında külhancılık yapmışdır, bize tevdi 
ettiği notları arasında şunları anlatıyor: 

« Oağaloğlu semti kibar ve rical yatağı 

olduğundan; bu hamam İstanbulun çarşı ha
mamları içinde gaayetle muteber hamamdı. 
O zamanlar -hamam külhancıları hep ermeni 
milletinden olurdu,· Cağaloğlu hamamcı Ha
cı Mustafa ehli dil, muhabbet aşıkı. hem gaa
yet musalli ,adamdı, şaz olarak beiı ın.üslü- . 
manı külhancı aldi idi; on sekiz ya.şiarında 
idiı:_n, lakin toprağımız Bitlis dağla:ı;-ı olduğun• 
dan gene irisi, · meşe yarması idim, iki sene 
külhancılık · ettim, iki sene kadar da_ içerde 
soyundum, siyah dellal peştemalı sarınıp· ha
ınam çıplağı oldum idi. Dellakliğim gaayet 
garib bir vak'a ile başlarki kimsenlıı başıfa 
gelmiş değildiı:, şöyle ki, bir şeyh efendi gece 
rüya görmüş, rüyasında riyazet için kendisi 
bir hamama gidip bir ga
rip dellak uşa_ğı kise ve 
sabun ile yıkaması em
rolunmuş. Efendi haz
retleri Cağaloğlu sem
tinde cıturmakla Cağal

oğlu Hamamına gelmiş, 

kadimden m1:1teber müş
terileri olmakla dellak
lardan hiç biri efen diye 
kendisini yıkatmak iste
memiş, haşa edebimiz ve 
hürmetimiz manidir de
mişler, hamamcı ağa da 
külhancı Ali'yi getirin 
demiş. Baş sofada şeyh 
efendinin önüne otur• 
dum, efendi ak sakal 
yetmişlik bir ihtiyar, di
ğer müşteriler cümle bi
ze bakarlar, ben hica• 
bımdan terlerim, kazık 
kadar delikanlının ken. 
disini öyle mübarek bir · 
zate yıkatması Oılacak 
şey değildir. Efendi rü
yadaki riyazet emri ye
rine gelsin diye şöyle bir 
iki kese vurup bırakma
dı, dellak müşterisini na
sıl ~karsa öyle yıkadı, 
üstelik hamamdan çık
dığında bana bir altın 

,:;;~ 

da bahşiş verdi. işte asıl nakledeceğim hikmet 
bundan sonra başlar. Efendim, verdiği o al
tını keseme attım; tam elli yıl o altını bozdu
rup harcayamadım, öyle parasız anlarım oldu, 
meteliğim hlmadı, tam. şeyhirt altınını . boz
durayım dediğim anda biryan~an. bir iş çıkdı, 
elime para geçdi, altm kesemde kaldı, öyle 
tılsımlı bir altın idi kfbana para sıkıntısı çek
dirmediC < 

u R~azanlard1\~cı· .. ~a9.1···•~.t1Stafa, 
hamaın. uşaklarına_. heı- akşaın. ötle ift~f sof
rası açardonatırd(ki kibar · komtklarıI}claki 

. iftar. ,sofralarından · farksız·. idi, heı- a!f.ş~ d
var konaklardan da ,hamam~ bir kaç/itepsi 
ala• yemekler gelir~i .. Her dellakiır eatına/yı
lcadı~'r ~ir .kib~'t m.üşt~t • ?luı-dıt ki .~ar . da 

.·•. ba.y;ranılarda. O\garibe< doıı, g-önil~~· ınintan, 
çorab çevre bir boğça çamaşır . gönderirler 

Cagaıogıu Hamamı. soğukluk 

(Resim : Özav Aslaıı) 

' · 

' ' · _ ... . - .-.-- --.-.•·.:.',\~ 
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idi. Cağaloğlu Hamamından seyyahat ·arzılla
rı ile başıınd.a kav.ak yelleri esmeye başla
yınca çıkdıın, senelerce sonradır kf o günler 
hatıra gelerek Cağaloğltı Hamamı için des
tan kılıklı bir şey karaladım, onu da hatıra 
olarak kaydedelim: 

ı. Yazdım bu hamama destan efendim 
İçi dışı gii: gülistan efendim 
Dellik olnıuş nice fettan efendim 
Cağaloğludur semti meşhiiru 

2. Pikü pikizedlr cümle blsitı 

Küşade sinei billur mlr'iti 
Zemini ak mermer hem çir clhatı 
Tas tas dökün gelilp mü tahiiru 

3. Gör auda ı.ahir olmuş hünerleri 
Ali kubbe münakkaş kemerleri 
Mermer siltunlann pek dilberleri 
Göbek taşı alur yüz can cümhiıru 

4. On nefe.rdir anın üstad dellikl 
Şehbazlann cümle çibük çı\liki 
Hüsün µıilncell slnıı\yf piki I 
Hem dört nefer idib üzre nit~ru 

5. Ak mermerden sankim servi serbülend 
Ktse sabun hizmetinde hünermend 
Cümle halkı İstanbul eyler pesend 
Mecmer içre yakmış anber buhuru 

6. Hamamc,sı ehli dildir çelebi 
Bflür nazaketle müşteri celbi 
Nice beyzade kibar şekerlebl 
Yoksam eılur ol tarikin kaatiiru 

7. Hünki.ra liyıkdır dört göz halveti 
Sofalarda ehil dil muhabbeti 
Göbek taşmdadır rlndan sohbeti 
Herdem bahar yok eyyimı bihiiru 

8. Gündüzleyin fcr:ahfezi gülşendlr 
Geceleyin kanidllle riişendlr 
Mebriileri Huda hakkına bedir 
Aşıklan çalar keman santiiru 

9. Kahve ocafı.nda kahve Yemenden 
Kahvefüriişi naz gül pirehenden 
Niiş it afiyetle simin elinden 
Bahşiş ile hoşnud · eyle ol hiiru 

10. Cümle külhancılar zimmi ermeni 
Anlarda gör kerihet ehremeni 
Bitlisli Çemiç de kınp dümeni 
Oldum müsllm külhan~ı nev zuhuru 

,r ' 

11. Cağaloğlu Hamamına buyurun · 
Bugün olmaz ise beklerüz yanin 
Saf bestei ihtiram delliklerun 
İydü ,,ııevnız olsun cümle şuhtiru 

1 
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12. Külhancı Bitlisli Ali kelimı 
Medheyledi · size işbu hamamı 

Şehri İstanbul'u tutmuşdur nimı 
Dahi Hlndü Acem Çlnü Lüıiiru. 
, Geçen asır ortalarında İstanbula gelmiş 

ünlü ingiliz ressamı Thomas Allom'un Cağal
oğlu Hamamının erkekler kısmının yıkanma 
sah~ını gösteren çok güzel bir gravürü var
dır .. 

Çok değerli ressamlarımızdan Ahmed 
Ziya Bey merhum d'.1 bu büyük ve muhteşem 
hamamın yin'e erkekler kısmının yık.anma 

salınım gösteren pek güzel bir tablosunu 1901 
de Galatasaray · Resim Sergisinde teşhir et
ınişdir; güzel tablo bugün kimin elindedir bi-

·- lemiyoruz. · Ahmed ,Ziya Beyin, 1927 senesin
de, Cağaloğlu Hamamının bir so:fiasında genç 
ve çehreli bir·dellakin müşteri yıkarken _ya
pılmış ikinci güzel bir tablosu da ne olmuş
dur meçhulüırtüzdür. 

CAĞALOĞLU HAMAMI SOKAĞI -
' ' 

Eminönü İlçesinin Alemdar Mahallesi yolla-
rındandır; Hilali Ahmer Caddesi ile Gümüş
haneli Sokağı arasında uzanır; T-aşsavaklar 
Sokağı.ve .isimsiz bir. sokakla kavuşaği var
dır. Hilali Ahmer Caddesi tarafından geline
cek ölursa iki arabanın geçebileceği genişlik
de ka-bata:ş döşeli ve bir dirsekli bir yoldur; 
üzerinde, aralarında noktacık halinde duran 
tek katlı bir' ahşab evceğiz ile ikişer, üçer 
katlı kagir binalar vardır. Yüksek Öğretim 
Kredi ve Yurdlar Kurumu İstanbul Yurdlar 
Müdürlüğü (Eski Hilali Ahmer binası) hu so
kaktadır. Evleri geçince yol sola bir. di.ı'sek 
yaparak kırılır ve darlaşır; sag .kenarı . yük
sek bir duvar, sol yanı da Cağaloğlu Hama
mının külhan avlusu· duvarıdır. Sol kolda 
isimsiz bir aralıkdan sonra- Gümüşhaneli So
kağında son,a erer. Sokağın p.st b:a§ında sol 
köşede Birinci Sultan Mahrriud'llll hayır• ese
ri susuz, hara.biye , terk. edilmiş iki yüzlü bir 
çeşme vardır. Bu çeşme geçilince de C'ağal
oğlu Hamamının kadınlar kısmının kapusu 

. görülür. Kapu numaral-arı 1-17 ve 2-10 dur 
(Eylul 1962). 

Hakkı GÖKTÜRK 
CAĞAİ..OĞLU İTTİFAKI - İst.aıibulun 

günlük hayatında büyük bir inkilabın tahak
kuku yolunda ilk adım ol!11-uş bir .~ak'adır. 

İstanbulun fethinden hicri ·12ao yılının 
şevvaUne ve miladi 1864. yılının mart-nisan 
aylarına: kadar Büyük şehir'in sokakLarında 
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fener yokdu; akşam olup gün battıkdan, or
talık karar,dıkdan sonra şehrin istisnasız bü
tün sokakları ve meydanları karanlığa gömü
lürdü; ancak belli ve gök yüzünün de ıaçık, 

bulutsuz olduğu gecelerde ay ışığı aydınla
tırdı. 

Akşam ezanından sonra yatsı nam.azına 

kadar herkes sokağa, içinde mum yahud zey. 
tinyağı kandili y,akilan camlı yahud deriden 
(işkembe) el fenerleri ile çıkardı. Petrol lam
basının yeni icad edildiği ve henüz İstanbul
da yayılmadığı devirdir. 

Gece misafirlikleri de yatsı namazına 

kadar sürerdi; evlerde, mescid ve camilerde 
yatsı kılındıkdan sonra herkes evine çekilir, 
veya bulun4uğu yerde gece yatısına kalır, 

ı şehrin sokakları bekçilerle zabıta kollarına 

(Yeniçeril~re, sonra Asa.kiri Muhamınediye

ye) bırakılırdı; bir de kellesini koltuğuna al
mış hırsızlar dolaşırdı. 

Kibıar ve rical,_ayan ve 'eşraf konakların
da, dergahlarda akşam yemeğine alıkonul-. 

muş, bilhassa ramazanlarda ütara davet edil
miş misafirleri yatsıdan sonra evlerine dağıt
mak üzere fenerci uşaklar bulunurdu; buna 
-«fener çekmek». ve bu uşaklara da «meş'al
keş» denilirdi; aşağıdaki mısralar rind ve za
rif şa:1.r muallim T.ahirülmevlevi'nin (B.: Ol
gun, Tahir) bir gece kendis.ini evine götüren 
bir fenerci uşak için yazdığı kıt'adır: 

BİR FENER ÇEKENE 
İn'lkAsı tibl nıhsarınla ey kudsi furug! 
Ateş ender ateş oldum, ateş ender iteşim 
Tablşi ahım yeter söndür o şem'l -biferi 
ŞiUeye hicet ml var ey dilber meş'alkeşlm. 

Akşam ezanından sonra ortalık kararın
ca gece sokağa fenersiz çıkmak yasakdı; ve 
namus erbabı, yatsıdan sonra, fener ile de ol. 
sa sokağa çıkmazdı. Ayrı bir nizama tabi be
kar odaları ve hanları akşam ezanından son
r.a kapularını kapardı (B.: Bekar).,, 

Ahmed Rasim (doğumu 1865): uGeceleri 
elde fener olmadıkca gece sokağa ,çıkılmaz 

yasağının hükümran olduğu zamanlara yetiş
dim. Hatta geceleri üç dört kapu yukarı aşa
ğı komşuya, bile misafirliğe gid,ilirken, evve
la sokakl:arımızda diledikleri yerde yatan kö
peklere basmamak için (B.: Sokak Köpekl~• 
ri), saniyen ko~"'!.lluğa gidilecek hanenin ka
pusu diye zifiri karanlıkda başka kapu çal
mamak için, salisen o zamanın hırsızları, soy
guncuları fenerden çekinir, korkar denilirdi, 

rabian sokaklarımızdaki çukurlara, su ve çir
kef birikintilerine dhşmek, batmak endişesi 
ile evden çıkmadan fener yakıldığını pek ati. 
bilirim. Eshabı hayratdan bazılarının üst kat
da sokağa nazır olan odalarından birinin pen
ceresinde zeytin yağı kandili yakmak gibi !ü
tufkarlıkda bulunduklarını da bizzat görmii
şümdür» diye anlatıyor. 

İşte İstanbul şehri b':1 durumda iken, 
kendi aralarında toplıanıp ittifak ederek ken
di .semtlerinin sokaklarını kendi elleri ile ay
dınlatmaya ilk def~ olarak karar veren Ca
ğaloğlu semti halkı olmuşdur. Şehir hayatı, 
hemşehrilik vecibeleri idrak bakımından b..ı 
vak'a son derecede şaya-nı dikkatdir; Terce
manı Ahval gazetesinin (Hür türk basının ilk 
gazetesi, B.: Tercemanı Ahval) 21 şevval 1280 
tarihli ve 469 numaralı nushasından öğreni
yoruz ki Cağaloğlu Mahallesi halkı aleni bir 
topbantıda i!tifak etmiş, « Hergün kendi so
kaklarını temizlemeğe, evlerinden çıkacak 
süprüntüleri tedarik e4ecekleri hususi araba
larla yakın iskelelerden birine nakleq.ip ora
dan denize attırmaya; her gece cümle ev ka
pularına birer fener koyup yakmaya» yemiıl 
etmişl'er, ve bu yeminli-ittifak kararını Şehir 
Eminliğine (o zamanın belediyesine) bildir-
mişlerdir. , 

Cağaloğlu Mahallesi halkının bu ittifakı 
hükumeti de ikaz ederek harekete geçirmiş, 
bir n Sokaklar Tenvir (Aydınlatma) Nizamna
ırtesi» hazırlanmışdır. O zaman •basdırılıp da
ğıtılan bu nizamnamenin metni şudur: 

«Verilen karar üzerine müteallik bulunan iradei 
seniyel Hazreti Pıidisahi mantiiki müni(i vecbile iş'ali 

kana.dil hakkında tenbihitı aliyyeyi mutazammin bu 
kere tabı ve neşir olUDan varakal mahsiisanın sureti• 
dlr: 

«Sokakların geceleri kandil ile aydınlık ~dilmesi 
birinci derecede mıimüriyet ve medeniyete delilet e• 
der esbabdan ·ve ammenin menfaatleririlg büyük vesa
Uinden oldulfu gibi bir takım uygunsuz eşhasın icrii 
habasete meydan bulamamalarına medar olarak zabı
taca dahi mtihassenatı müsellemdir. 

«Sayel Hazreti Pidlşihide ilerde timiimen gaz ya
kılıncaya kadar bJr başlangıç olmak için memü.rln ve 
ahaliye fener ,,iıkdınlınası, yine kendi menfal'ttlerlni 
lstlkmal eyllyecek güzel ve lazımlı bir şey olduıtundan 
bu def'a Meclisi Vilavi Ahkamı Adliye karan üzerine 
şeref taalluk eden iridel seniyei cenabı şehlnşAhi muk· 
teziyi münifi üzere bundan böyle: 

«Evvela: Kiffei memurin ve bendegan, hine ve 
yalıları önlerinde kışlı ve yazlı birer veya ikişer kan• 
illl yakmaya ·mecbur olacaklardır. 

«Saniyen: Ehiliden dahi bu usule riayetle hinesi-
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· önüne kandil yakmaya herkes mezwı bulunacağı Cİ· 
betle ol vechlle ehatiden kendi arzii ve haheşiyle kan• 
dil yakanlar olur ise işbu: hareketleri nezdi hükümet• 
de tahsin ve takdir olwıacakdır. 

«Salisen : Şehir Emaneti behlyesiiıden esnaf kah
yalanna oluııacı,k · tenbih vechile aralannda ha.ne bu• 
lunmayan dükkanlar esbabı dahi' masarifi aralannda 
tesviye olunmak üzere ~irbirinden kırk elll adım u- -
zaklığında kandil yakmafan İcab edecekdir. 

«Rıibian: Fenerler bir tarz ve resimde olmak için 
canibi zabtiyeden yapılmış ve birer adedi zabıtalara 

verilmiş olan numüneye tatbıkan herkesin fener yap
dırması lazım gelecekdir». 

, Bu nizaninameden sonra Cağaloğlu İtti
fakı ile İstanbulun günlük hayatında ne ka
dar büyük bir ileri adım ,atıldığı daha aydın 
b'elirir. 

' Hüsnü KINAYLI 

CA:ĞJ\LOĞLU KIZ ENSTİTÜSÜ - Adı
riı taşıdığı semtde; Çatalçeş.me Sokağı ile Ho
ca Rüstem Mektebi Sokağı ve Başmüsahib 
Sokağı kavuşaklan köşesindedir; işgal ettiği 

bina hemen bir asırlık bir yapı olup sadaret 
müsteşarlığınd,a · bulunmuş Bülbül Tevfik 
Paşanın konağıdır. , 

Kız Enstitüsünden evvel bu konakda sı
r.ası · ile Bezmialem Sultanisi, Aın.eli Hayal 
Mektebi, Maliye Tahsil Şubesi bulunmuşdu;:; 
1937 .; 1938 ders yılı başından itibaren de or: 
ta öğretim emrine verilmişdir; 1949 - 1950 
ders yılı başından bu yana da Enstitü ola:rak 
kullanılmaya başlannı.ışdır. Dört ıdttlı, dışı 
kag:r, içi ahşab bir yapıdır. ·1952 - 1953 ara
sında ilk defa oLara:k-es~lı bir tamir görmüş, 
bu arada elektrik tesisatı \yenilenmişdir; bu 
tamir için takriben 25,000 lira harcanmışdır. 
Cağaloğlu Kız Enstitüsü 1950 yılında burada 
faaliyete geçdiği zaman üç şube olarak 150 
talebesi ve 10 kadın ,öğretmeni bulunuyordu. 
1961 . 1962 ders yılı başında talebe mevcudu 
450 ye, öğretmen kadrosu da 25 muallime 
yükselmiş bulunuyordu. 

Gayesi, umumi kültürle mücehhez eli 
her işe yatkın ide,al ·. ev kadınını yetişdirmek 
olan bu kız enstitüsü ve emsali kız mekteb· 
!erinin gün günden çoğalıp gelişecekleri mu
hakkakdır. 

Enstitü; Orta Kısım, Esas Kısım ve Özel 
Kısım isimleri ile üçe ayrılmışdır; Öğretim 
programları şöyle tesbit edilmişdir: 

Orta 1: Türkçe, Tarih - Coğrafya, Yurt 
Bilgisi,· Matematik, Tabiat Bilgisi, Yabancı 

Dil, Beden Eğitimi, Resim, Müzik, Din Ders-

CACALOCİ..U KIZ YURDU 

!eri, Ev İdaresi, Gıda, Çocuk Bakımı, Alışve• 
riş işleri, Giyim. 

Orta 2: Bir evvelki sınıfın derslerine Fi
zik, Yemek Pişir~e, El İşleri ilave edilmiş
dir. 

Orta 3: Bir evvelki sınıfın derslerine 
Kimya ilave edilmişdir. 

Esas 1: Türkce, Matematik, Yabancı Dil, 
Jimnastik, Müzik, Biçki - Dikiş, Moda, Çiçek, 
Çamaşır, Nakış, Ev idaresi, Yemek Pişirme, 
Çocuk bakımı. 

Esas 2: Bir evvelki sınıfın derslerinin de-
vamı. 

Özel 1: Biçki - Dikiş, Moda, Çiçek, Na• 
kış, Çamaşır, Ev İdaresi, Yemek Pişirme, Re
sim, Çocuk Bakımı. 

Özel 2: Bir evvelki sınıfın derslerinin 
devamı. 

Orta Kısım diploması üç senede, Esas Kı
sım diploması ortayı ·bitirerek beş senede v~
rilmektedir. 

Özel Kısım diplomasi ,almak için ilk iki 
kısma lüzum görülmeyerek iki senede veril
mektedir.· 

Orta Kısma ilk ok:ul mezunları, Özel Kıs
mı:ı, da orta okul mezunları alınır. Cağaloğlu 
Kız Enstitüsünden 1950 - 1951. ders yılından 
1960 . 1961 ders yılı sonuna kadar 755 öğren
ci kiz diploma almışdır; 1962 senesinde de 
Orta Kısımdan 18 öğrenci, asıl enstitü hüvi
yetini taşiyan Özel Kısımdan da 91 öğrenci 
mezun olmuşdur. ··· 

Hakkı GÖKTÜRK 

CAÖ-ALOĞLU KIZ ÖĞRENCİ YURDU 
Cağaloğlunda Taşsavaklar Sokağ'mda üç 

katlı kagir bir bina.dır. Yurd Halk Partisi ta
rafından kurulnmsdur, kuruluş tarihi tes
bit edilemedi. Çifte Konaktar binası yurd 
olarak kullanılmaya ., b~lanmış, bir aralık 

Yüksek Muallim Mektebi kaoanınca onun 
kız ö~rencileri, esyaları ve ba•y,an idarecileri 
ile -beraber Cağ,aloğlu Kız Yurdu ile birlesti
ril:mj,ş ve bu arada yurdlar Türk Maarif C,~
mivet.in'e jlecmişdir. Daha sonra da yurdlar 
Maarif Vekaleti /ııskerlik ve Seferberlik Mii
dürlüP-üne bağ"l,anm.ışdır. 

1957 - 1958 yıhn.da Yüksek Tedrisat 
Umum Müdürlüğü tar:afından idare edilmiş 
ve bu sene zarfında Cağaloğlu Kız Yurdu 
simd.1ki binasına tasınınısdır; ki o tarihde bu 
binada Cağaloğlu Erkek Öğrenci Yurdu ·bu-
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lunuyordu, bina kızlara devredilirken erkek 
öğrenciler Site Yurduna taşınmışdır. 

Namzed kız öğrencilerin sayısı çok fazla 
bulunduğundan, bu bina da ihtiyaca kafi gel
meyince Cağaloğlu Kız Yurdunun yine Çifte 
Konaklar binasına nakli uygun görülmüş ve 
bu karar 1958 yılında tatbik olunmuşdur. 

1961 yılında yurd1arın idaresi Yüksek 
Öğre.tim Umum Müdürlüğünden yeni -kuru
lan « Yüksek Öğretim Kredi Yurdlar Kuru
mu Genel Müdürlüğü» ne devredilmişdir. 

Yurda aileleri İstanbul Vilayeti dışında 
bulunan yüksek okullar öğrencileri -:alınır; 
yemek dahil, aylık ücreti 35 liradır. Yatakha
neleri 10-30 yataklı odalardır, bu Cağaloğlu 
Kız Yurdunda 200 kız öğrenci barınmaktadır. 

Yurd binası, ders yılı sonu tatil ayların
d:a, taşradan İstanbula · gelen öğrenci ve öğ
retmenlere tahsis olunarak otel gi'bi kullanı
lır; bir yatak ~çin ayda türk öğretmenlerden 
4. yabancı öğretmenlerden 8 ve öğrenciler
den 2 lir,a ücret alınır. 

Yurdun 10 yataklı bir reviri vardır; y:urd 
kendi öğrencilerinden doktor ve ilac parası 
almaz. İki de etüd ;alotıu vardır, biri mimar
lık ve mühendislik tahsil eden öğrencilere 

tahsis edilmişdir. 
Yurdun, idare: heyetleri öğrenciler tara

fından seçilen kültür, sağlık, temizlik kolları 
ile bir yardım sandığı bulunmaktadır. Yurd
da konferanslar yerilir, ntünazaral:ar yapılır. 
Yurd geceleri saat 21, e kadar açık .olup öğ

renciler sinema ve tiyatrolara gitmekde ser
besttir; her -hangi 'bir sepeble daha gecikmek 
icab ediyor ise idareye haber vermek şartı ile 
saat 23 e kadar izin alınabilir. Yurdun bir 
idare müdür~ ve muhtelif hizmetleri için 10 
kişilik bir memur ve müstahdem kadrosu 
vardır. · · · 

1962 yılı aralık ayında Cağaloğlu Kız 
Öğrenci Yurdu Çifte Konaklıarı terk ederek 
Lalelide bir apartımana nakledildi; dolayısı 
ile de Cağaloğhi adına 'bağlı bir kız öğrenci 
yurdu kalkmış oldu. 

Hakkı GÖKTÜRK 

CAĞAWĞLU SIHHAT YURDU __,,.. İs
tanbulun en eski hususi hastahanelerinden 
biridir; adını aldığı semtde, Himayeietfal So
k.ağında 6 numaralı binadır; kurucusu ve sa
hibi Operatör Doktor Orhan Üa:ııalan'dır (B.: 
Ünalan, Orhan). 1938 yılında mükemmel te-

sisat ve teşkilat ile Büyük şehrin tam _mer
kezinde, ötedenberi bütün tıb · üstadlarının 
ve hocalarının muayenehanelerinin bulundu
ğu bir yerde, Doktor Ziya Nuri Paşanın ko- · 
nağında tadilat y;apılar:ak kurulmuşdur; ayni 
senenin ekim ayının ikinci güınü hizmete 
açılmışdır. Hastahanenin şehrin merkezinde 
olması, bütün yüksek etibbanın birleşdiği, 

yerleşdiği yerde kurulması, hastalara karşı_ 

daimi azami şefkat gösterilmesi, cansiparane 
hizmet, bunlar.a ilavet€=n binanın konforu, 
büyük bağçesi, yazın çok ser.in, ve kışın met
kezi teshin ile daima sıcak tutulması, azami 
titiz temizlik, bu hususi hastahaneyi yİrn.li 

küsür yıl boyunca yaşatmış, müessese hakkı 
olan rağbeti görmüştür; ve şerefli hizmetine 
devam 'ed~gelmektedir. 

Müessese halen 15 yataklı olup 5 yatağı 
birinc_i ve io y:atağı ikinci sınıf olarak ayrıl
mışdır. Gündelik ücretleri. 1. sınıf 35 ve 2. sı
nıf 25 liradır; kadın ve erkek koğuşları ayrı 
ayrı katlardadır. 

Ayni zamanda çalışabilir üç 'ameliyatha
nesi vardır; hastalar, ıarzu ettikleri mutahas
sis etibbaya: tevdi edilir. Bulaşıcı hastalık ile 
musa·b olanlar, tedavisi imkaiısız görülenler 
ve tütün tiryakisi hastalar (?!) hastahaneye 
kabul edilmezler. 

Hasta_ha:neyi kuruc{ısu Op. Dr. O. Üna-
1:an re'sen idare etmektedir; ameliy,atları da 
bizzat yap-maktadır. Babasının kabiliyet, ce
saret ve enerjisini tamamiyle tevarüz etmiş 
olan oğlu Dr. Cüneyd Ünalan da babasının 
€-n yakın yardımcısıdır. Op. Dr. O. Ün.alanın 
Sarı:at Enstitüsü mezunu olan tefikası İrfan 
Ünalan da hastahanenin kadın şefkatini tem
sil ede;n baş hemşire hanımıdır; maddi, ma
nevi 'büyük yardımları görülür; kendisi ay
rıca ebelik diploması almışdır. , 

Hakkı GÖKTÜRK 

CA:ĞALOĞLU YOKUŞU , - Eminönü 
merkez nahiyesinin Hobyar Mah:allesi sokak
larmdan; Ankara Caddesi ile, Babıali Caddesi 
arasında uzanır; Sirkeci tar,afınçlan gelindiği
ne göre alt başı Ankara Caddesinin sağ tara
fında, oldukça dik bir yokuşdur; Cemal Na
dir (eski adi Acımusluk) ve Narlıbağçe so
k.akları ile kavuşağı vardır, isimsiz bir aralık 
sokak ile. de Vilayet Konağı -karşısında Anka
ra ve Babıali Caddelerinin kavuşak noktası 

olan meydanımsı açıklığa bağlanır (1934 Be-
' 
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lediy_e Şehir. Rehberinde Pafta 1, mahalle nu
marası 3). 
· Babıali Caddesinde olan üst başından inil
diğine göre sağa doğru kıvrılan bir kavis ile 
başlar. Sağ başda Maarif Vekaletinin Basma 
Yazi ve Resimleri Derleme Müdürlüğünün 
bulunduğu tarihi bina görülür, bu biµanın 
köşesinde bulunan küçük bir hazire 1957 -
1958 arasında k:~ldırılmışdır. Sağda 2 numa
ralı dört katlı kagir binada Bakış Müessesesi 
bulunmaktadır; bina bu müessesenin malı, 

müessesenin sahibi iş adamı eski . öğretmen 
Avni Altıner'dir. Bu müessese okullar ve no
terlikler için basılı evrak, her türlü ders araç
ları, duvar ders levhaları ve duvar haritaları, 
bayrak, Atatürk büstler~ ve Atatürk resimle
ri satar; bir kütübhanesi; bir matbaası ve bir 
mücellidhanesi vardır; kütübhanesinde öğ

retmen ve öğrenci kitabları satılır, matbaası 
kartvizitden kitaba Jtıadat her türlü basın işi

ni yapacak kapasitededir, mücellidhanesi de 
lüks cildler yapacak ayardadır. Mü'essese ay
rıca «Bakış Kültür Mecmuası» adı ile aylık 
bir dergi neşretm.ektedir. 

Bakış Müessesesinin yanında 4 numarada 
dört katlı Kemaliye Hanı; sahibi Mustafa Ku
curoğlu' dur. Handa Tefeyyüz Kütübhanesi, 
ressam Bere Gurtan'ın atölhesi, ressam İ. 
Şahverdi'nin atölyesi, Ak-İş Matbaası, avu
kat İhsan Üngör ile avuk,at Rahmi Çetinel'in 
yazıhaneJ:eri, ve hanıri altında iBambo Kırta-__ 
siye Mataz\ası ile Öz-Ar Klişehanesi bulun
maktadır. 

6 numara, üç katlı kagir bina; ııÇocuk ve 
Öğretmen Kitabevi» bir tabela Vıardır. · 

8 numara, ild katlı kagir metruk bina; 
zaman zaman bazı· matbaıalara iş yel'.i olmuş
dur. 

10 numara, iki katlı kagir bina, altında 
Rubin Basımevi. 

12 numara, iki katlı. kagir bina; ressam 
M. Hayta atölyesi, :altında Etiket Basımevi. 

14 numara, iki katlı kagir bina; Renk Kli-
şe, Kenan Öziç. e 

16 numara, iki katlı kagir bina. 
18 numara, Uy.ar Matbaa Levazımı Kol

lektif Şirketi, M. Baruh ve ortağı. 
,20 IlUJnaria, üç katlı kagir bina, altında 

Tolay Matbaası. 
22 numara, üç katlı kagir bina; içinde 

tüccar terzi, altında şerbetçi - bozacı Cafer 
Özalp. 

24 numara, iki katlı kagir bina; kapm.u 
yandaki isimsiz ıeralık sokakda; altında bir 
matbaa; yüzü bu Cıağaloğlu Yokuşunda su
suz, metruk Şerife Saliha Hanım çeşmesi (Ta
rihi hicri 1287 = M. 1870- 1871). 

Bu aralık soka-kda, Ankara Caddesinin 
çok svilmiş bir siması b!akkal Petro'nun dük
kanı ve bir müvezziler kahvehanesi vardır. 
Aralık sokıak geçilince köşede elektrik mu
havvile merkezi bulunmaktadır. 24 - 32 nu
maralar aralık sokaktadır. 

34 numara, Matbaa Mürekkebi ve Leva
zımatı; Abbias Uzman. 

36 ntimarıa, büfe - tütüncü:. 
38 numara/ kapusu Ankara Caddesinde 

üç kaetlı ·beton bina; bu binanın bu yokuş ü
zerindeki yüzü altında Hayri Zorlutuna Mat
baası, 

38 numara (mükerrer); İstanbul M:a;arif ' . 
Kütübhanesi ve Matbaası (B.: Maarif Kütüb-
hanesi). Başlı başına büyük bir bina olan Ma
arif Matbaasının mükerrer numarıa taşıması
nın sebebini anlayamadık. 

40 numara, beş katlı beton Nur İş Hanı; 
içinde Parlar Matbaası, Kıanaat Matbaası, las
tik mühürcü, Anten Yayı.nevi, Radar Reklam, 
Öğretmen Sadık - Mürsel Köymen Yayınevi, 
S. Salmaner, Foto - Film Servisi. 

Y oltuşun üst sol başında evvela İran Kon
soloshan·esinin kale duvarı gibi yüksek bağçe 
duV:arı uzanır. 

1 numara, Uyar Basımevi. 
1/2 numara, Emek Basımevi; Narlı Bağ

Çe Sokağı kavuşağı köşesindedir. 
3 numara, üç katlı kagir bina; ressim 

Gündüz Şenay atölyesi bu binadadır, :altında 
3/1 numara ile Şerif Tezgeldinni berber dük
kanı. 

3/2 numara ile Muharrem. Akgün'ün Ba
bıali Matbaası. 

5 numara, bir -katlı kagir bina, Ayyıldız 
Matbaası, Hasaiı. Ayyıldız; Bütün Kitabevi. 

7 numara,· mücellid. 
9 numara, Gayret Matbaası. 
11 numara, Faik Paran Matba/ası. 
13 numara, Nuri Uçer Cildevi. 
15 numara, Zafer Matbaası ve Cildevi. 
17 numara, Sinangin Matbalası; 17 /1 A-

kay Bası~evi; 17/2 Kaligraf Yervant. 
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19 - 21 numara, Samuel Kohen Matbaa 
Mürekkebleri ve Levazımatı. 

23 numara,_ iki katlı kagir bina. 
25 numara, Türkiye Mücellidhanesi. 
27 numara, Anadolu Matbaası; 27/A Riza 

Coşkun Matbaası; 27/B Genel Sigorta Acen
talığı; Genel Kırt.asiye ve Matbaa Levazımatı. 

. 29 numara, üç katlı kagir bina; ıaltında 
lastik mühürcü ve tabelacı. 

31 numara, Meti Matbaası, Vasıf Meti. 
33 .numara .. Ahenk Matbaası. _ 
35 numara; üç k,atlı kagir bina, Pak• Ar 

Klişe Atölyesi. .. _ 
37 numara,_ Matbaa, K. Ütüciyan halef

leri; 37 /1 Durusoy Matbaası. 
39 - 41 numara, Ekspres Matbaası, (Eski 

hurufat dökümhanesi). 
43 numarıa, iki katlı kagir bina, içinde 

ambalaj sandığı imalcileri istihlak ve istih
sal kooperatifi; Ada Matbaası; avukat Niya
zi Savcı, M. Temel, Hüsnü Açıksöz yazıhane
leri. 

Zemini paket ,taşı döşenmiş olan bu yo
kuşun hemen tam ortasın,a rastlayan sokak 
kavuşakları, günün her saıatinde Ankara Cad
desi hammallarının açık hava sohbet yeridir;,' 
hammal şak,aları arasında pervasız ağızlıardan 
bekar uşağı hezeliyatı dökülür. Yokuşım üst 
başında bir yayma kitabcı da semtin eski ve 
tipik bir simasıdır. (Eylül 1962). 

Hakkı GÖKTORK 

CAILLARD (Sir Vincent) - 1896 ile 
1897 arasında Düyunu Umumiye İda:rıesinin 
ingiliz dayinler vekilliğinde bulunhıuş bir 
ingiliz maliyecisidir, ve . o devrin Beyoğlu · 
yüksek sosyetesinin en· parlak simalarından 

biridir; t:ırih ra1kamları vermeden Malftmat 
Mecmuası Sir V. Caillard hakkında, neşretti
ği bir resmi vesilesi ile şu satırlan yazıyor: 
« Londrada doğmuş ve tahsilini orada yap
mışdır; İngiltere ticari ve mali mahfillerinin 
pek tanınmış simalarındandır; bir müddet 
babasının bankasında çalışmış, kendisi ayrıca 
bir banka kurmaya teşebbüs edeceği sırad,a 

. Düyunu Umumiye ingiliz dayinler vekilliği
ne tayin edilmişdir; ayı-ıca Osmanlı Banka
sında da mühim bir memuriyet almışdır. Sir 
V. Caillard Osmanlı Devletinin de maddi ve 
manevi menfaatkrine hizmetden zati şahane 
nezdinde dahi izzet· ve itibar görmüşdür; bi
rinci rütbeden Mecidiye Nişanını, altın v-e 

İSTANJfüi.. 

gümüş imtiyaz, altın ve gümüş Liyakat ma
dalyalarını hamildir. Geçenlerde . Londrada 
bulunduğu sırada İngiltere Kraliçesi tarafın
dan uzun bir mülakat ile taltif edilmişdir». 

Sir Vincent Caillard İstanbul tarihçesin
de bir mühim hatırası, İstanbul Limanında 
ilk defa olarak romorkör ve tahlisiye şir

keti kurmuş olmasıdır. 

CAINO (Albino) -Mensuc.at Fabrikatö
rü, İstanbulda 1906 yılında doğdu. (Babası 
Carlo Ca.ino, annesi Maria); Deutsche Ober
realschule'de okudu, 192,6 da İtalyan Ticaret 
Mektebini bitirdi; 1933 yılına kadar men
sucat fabrikası müdürlüğü yapdı, sonra aynı 
iş kolunda kendi fabrikasını kurdu; 1940 da 
bir idhalat ve ihracat şirketi ile Kuru.çeşme 
Tekstil Sanayii Şirketini kurdu; almanca, İn
gilizce, fransızc.a, İtalyanca ve rumca bilir; 
Anadolu, Dağcılık, Dante Alighieri, . Burgaz 
Deniz kulüblerinin üyesidir; tarih ve arkeolo
jiye meraklıdır; 1928-1961 İtalya, Fransa, Al
manya, Lehistan, FJnlandiya. İngiltere, Dani
marka ve İsveç'e sey.ahatlar yapı:nışdır.; B,a
yan Maria _ (Arghirya-dis) ile evli ve iki kız 
evlad sahibidir. 

Bibl. : Kim Kimdir Ansiklopedisi. 

Ci\,LDWELL (Erskine) _;_ Amerikanın 
ve dünyanın çok tanınmış. yazarlarından, bü
yük romancı; zevcesi ile beraber uçakla 
21 ekim 1959 d,a İstanbula gelmiş ve büyük 
şehirde üç gün kalxpışdır; gazetecilere verdi
ği beyanatde: ,, Sırf Türkiyeyi görmek için 
geldimıı diyen ünlü romancının İstanbulda 
nereleri dolaşdığı, hangi otelde misafir oldu
ğu, İstanbuldan sonra yurdumuzun nereleri
ni gördüğü tesbit edilemedi. (Doğumu Geor
gie'da White .Oak, 1903, Birleşik Amerika; 
meşhur eseri: Tütün Yolu). 

CALO (Carlo) - 1959 senesinde 38 y;a
şmdıa iken tek başına küçük bir motosikletle 
dünya turuna çıkmış bir italyan seyy~hı; ken-

. di gücü ve kuvveti ile tahrik , edilmeyen hiç 
bir nakil vasıtasına binmeme ahdettiği için, 
Trakyadan İstanbula gelen C,arlo Calo moto
sikletini Üsküdara !araba vapuru ile gönder
miş, kendisi denizi, kiraladığı küçük. bir san
dalla, ve yine tek başına kürek çekerek geç
mişdir. Üsküdardan yoluna yine motosikleti 
ile devam eden Carlo Calo ga~etelerıe: _ «Ana
doludan Singapur'ıa kadar motosikletle gide-



ı\NSİKWPEDİSİ -384'1- CAMCI (Orhan) 

ceğimi; önceden sipariş verdim, Singapurda 
.9 metre boyunda bir yelkenli kayık yaptır
dım, onunla tek başıma Singapurdan /ıvus
traleyaya gidecğim, yine aynı tekne ile Pasi
fik Okyanusunu geçeceğim, Amerikayı moto
sikletle katedip Atlas Okyanusunu da yine 
küçük bir yelkenli ile ve. tek başıma aşarak 
memleketime döneceğim» demişdir. 13 Ağus
tos 1959 ·a,a İstanbula gelmiş olan bu italyan 
seyyahının hal tercemesini elde edemedi~, se
yahatini başarıp başaramadığı da .Jileçhulü
müzdür. 

CAMADAN SOKAĞI - Kasım.paşanın 
Çatma Mescid Mahallesinde, Çatma Mescid 
Kuyu Sokağı ile Tepebaşı Caddesi arasında 
uzanır, Çatma Mescid Mektebi Sokağı ve Çat
ma Mescid Çeşme Sokağı He dört yol ağzı Y:3.
parak kesişir, Taburimamı Sokağı ile de bir 
kavu~ağı vardır. 

Bir_:araba geçebilecek genişlikde kabataş 
döşeli, yer yer be,zuk yokuş bir yoldur. İki 
kenarınd,a ikişer, üçer, dörder katlı ahşab ve 
kagir binalar sıralanmışdır; zemin katı kagir 
sekiz katlı bir ahşab bina, beş katlı Camadan 
Apartımanı ve yine beş katlı kagir bir bina 
soka·ğın •en yük&ek yapılarıdır. 1 mobilya ci
lacısı, 1 ktınduracı, 2 µtai-angoz, 1 döşemeci 
dükkanı vardır. Kapu numaraları 1 - 29 ve 
2 - 40 dır. (Eylül 1962). . 

Hakkı GÖKTtlRJC 
· CAM, CAMCILAR - Cam; tarihçesi:, es-

ki ve yeni imal usulleri ile bu :ansiklopedinin 
konusu dışında kalır. 

Camdan yapılmış eşya ile, ihtiy,aca göre 
binalarda ve sair yerlerde levha halinde kııl
lanılan cam, İstanbulun günlük hayatıfida 
aşikardır ki önemli bir yer alınışdır. 

Levha halinde cam ve camdan yapılmış 
eşy,a, memleketimiz ve bu arada İstanbul için 
kadimden beri bir idhal maddesi ola gelmekle 
beraber, zamanımızdaki Pa-şabağçe Cam ve 
Şişe l<.,abrikası kurulmadan önce, geçmiş asır
larda ~a İstanbulda cam ve camdan eşya ya
pılmış, sanatkarlarımız cam eşya· üzerinde 
büyük hüner ve pek ince bir zevkle çalışmış, 
bugün onların elinden çıkmış olan eserler 
antikacılık konusu içine girm.işdir, o mamu
lat' «Eski İstanbul», «Beykozıı, «Çeşmi bül
bül» gibi is.imlerle ve çok yüksek fiatlarla an
cak antik.acı dükkanlarında, İç Bedestende 
satılır, (Bu isimlere bakınız). 

Binalarda kullanılan levha halinde renkli 
veya renksiz, şeffaf camların da İstanbulda 
imal edildiği söylenebilir; elim.izde bir vesi
ka, höccet almamakla beraber, mesela Süley
ınaniye Camiinin ınihrab duvarındaki renkli 
pencere camlpXının İstanbulda yapılmış oldu
ğu muhtemeldir. 

Evliya Çelebi İstanbul esnafından bahse
derken camcılıtr için «71 dükkan 400 nefer
dir»; ordu esDtaf alayını tasvir ederken de: 
«T~htı revanlarına ibretnüma elvan camlar 
takarak geçerler ... » diyor. Evliyanın bahset
tiği camcıların cam satıcı esnaf olduğu aşikar
·dır .. 

İstanbul~ esnaf ciVıanları şanında ıı Şeh~ 
rengiz» denilen manzum risaleler, şehrengiz 

yollu beyitleri kıt'alar yazan k~lender meşreb 
şairler camc:ı. güzellerini de unutmamışlardır; 
Ayıntablı Ayni: 

Camcı güzelin iyinei riiyine bakdım 
Aksi leblnin şevkine ben badeyi çakdım ! .. 

diyor. Geçn asır sonlıannda kaleme alınmış 
<(Hubannamei nevedaıı isimli manzum risale
de camcı güzeli şöyle övülmüşdür: 
l\ı.• 

Camcı güıellnln bllliir topuğu 
Peşinde çal'ŞllllD cümle. kopufu 
Ki.kili tarar ~yinesi elinde 
Hançeri 1,tiıidı ince belinde 
Kemlliııde fllklerl görünür 
Cam misali kınlmakla övünür 
Kalem kalem pa~aklara re,k ider 
O dllberl gördükde avizeler 
Kadehi çeşmlnde sunar badeyi 
İhya ider Aşıkı. üfta.deyi 

. Aynı vadide kaleme alınmış bir kıt'a da 
şudur: 

Camcı gilzelintn bllliirdur teni 
Şeffaf olmak gerek hem pireheni 
Germab«ıe soy camekan içre 
Öp kırmadan dilberin her yerini 

CAM, CAM FABRİKASI,- (B.: Paşa
bahçesi Şişe ve Cam Fabrikası). 

CAMCI (Orhan) - Orman yüksek mü
hendisi; ~922 de Kaı-adeniz Ereğlisinde doğ
du, _t~mıail Bey adında bir zatin oğludur, an
nesının adı Eriı.inedir. 

1932 de doğduğu ş~-hirde Bozhane ilk 0 • 

kulunu, 1935 de Bartın Orta 0kulumi, 1938 de 
İstanbulda Haydarpaşa Lisesini bitirdi, 1943 
de Orman Fakültesinden mezun oldu 1946 ya 
kadar Düzce Orman İşletmesinde, 1949 a ka• 
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dar K!arabük Orman İşletmesi Yemze bölge
sinde çalışdı, sonra İstanbula gelerek İstanb-ı.1.l 
Belediyesi'nin Bıağçeler Müdürlüğünde muh
telif park ve yeşil saha tanzimi ve ağaçlan
dırma :işlerini idare etti; bu satırların yazıl
dığı sırada Belediye Bağçeler Müdürlüğünde 
b~unuyordu. Bayan Pakize (Çakınakkıaya) 

ile evli ve üç çocuk sahibidir; fransızca bilir; 
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, 0r~ 
man Mühendisleri Odası üyesidir; at'ı çok se-

. ver, spor oyunlarından voleybol ile meşgul 
olmuşdur, denizi sever ve yüzer; İktisadi Yü
rüyüş, 0rma~ ve Av, Ormancı Postıası, Şirin 
Ereğli mecmua ve gazetelerinde muhtelif ik
tisadi konular, ziraat ve bilhassa ormancılık 
üzerine makalel~r.i intişar etmişdir .. 

Bibi. : Kim Kimdir Ansiklopedisi. 

CAMCIALİ MESCİDİ . .......:. Vezneciler Cad
desinde, Veznecilerden Şehzadebaşına gider~ 
ken sağ kolda idi; Menderes devri istimlakle
ri ar,asmda yıkıldı. yeri Kuyucu Murad P.aşa 
Medresesi'nin karşısına rastlar, genişletilen 

caddeye katılmişclır, 
Hadikatül Cevami şu malumatı veriyor: 

uCamcı Mescidi der kurbi türbei Kuyucu 
Murad Paşa - Banisinin ismi Ali Çelebidir, . 
kabri na malumdur. Minberini Şeyhülislam 
Pirizade Sahib Mehmed Efendi vazeylemiş-
dir; mahaU~si vardır)). . , 

CAMCILAR MESCİDİ - Aksaray'da idi, 
Aksaray 'lahde Camiini Topkapu istikaam,e
tine doğru az g~çince sağ kolda bir aralık so
kak içinde idi; l 957 -.1959 arasında İstanbu
lun' tarihi simasını değiştiren, ve tarih ilmi
nin cahili kimselerin imar adını verdikleri 
büyük afetde yok olmuş eserlerden biridir. 
Hadikatül Cevamide şu satırlarla kaydedilmiş
dir: «Camcılar Mescidi der kurbi Aksaray -
Banisi dört bölük ağalarından gurebayi yemin 
ağası Hüseyin Ağadır, kabri na maİO.nidur, 
minberini Osman Efendi vaz eylemişdir; ma-

. hallesi ·vardır». 
CAMCIOĞLU (Agop Tıbir) -;Veya Cam

cızade, onsekizinci asırda yaşamış bir Erme
ni mütercim ve dilcidir. Takriben 1695 de 
doğmuştur. Öldüğü tarih bilinmiyorsa-da, es
ki bir vesikadan 1 777 den evvel vefat ettiği 
anlaşılmaktadır. Pederinin ismi Eğya'dır. 

1715 de Paris'de filoloji tahsilini ikmal ede
rek İstanbul'a döndükten sonra, 1721 yılın
da İsveı; . Sefarethanesine tercüman tayin .e-

dilmiş ve ömrunun sonuna kadar işbu vazi
fede· kalmıştır. · 

Tercüme ettiği maluı:n olan eserler şur..
lardır; uKirk khiratakan» (Nasihat kitıabı), 
fransızcadan ermeniceye çevirdiği bu kitap 
1723 ve 1736 yılhırında İstanbul'da basılmı~
tır. Tarihçi Arşak Alboyacıyan'a göre, 1723 
de aynı e~erin e11menice harflerle türkçesi de 
neşredilmişdir. Yine 1723 de latin nıoralisti 
Caton'un (ölümü miladi üçüncü asır) iyi bir 
ömür yaşamak hakkındaki eserinin (Disticha 
de Moribus ad Filiom) latinceden ermenice• 
ye çevirınişdir. -

1745 de ise ,Patrik Nalyan'ın (1701-1764) 
tavsiyesi ile, meşhur-Jngiliz alimi Newton'urt' 
(1642 - 1727) felsefesini muhtemelen Iatince
den keza enneniceye tercüme etmiştir. Bu 
eserin 1687 de neşredilen nPhilosephiae Na
tur.alis Principia Mathematica» olması lazım
dir ki daha ziyade ııPrin-cipia» adı ile zikre
dilmektedir. Bu son ikı eser gayri mat-bu olup 
elyazmaıarı Kudüs Ermeni P~trikhanesinin 
kütüphanesinde bulunmaktadır. 1749 yılın-· 

da da, Ortodoks mezhebine· mensup bazı Er
meniler için,· mezkur Kilisenin ayinlerini gös
teren u0roloğion» ıadlı dini eseri yunancadan 
ermeniceye çev.irmiştir. İşbu eser, 1800 de 
İstanbul'da, meşhur matbaacı, edip ve müder
ris BaLatlı Matteos Tıb'İr'in (1741 - 1827) mat
baasında tabedilmiştir. 

4gop Tıbir Camcıoğlu'nun, keza tercü
manlık --yapmış İstepan 0anıcıoğlu adlı bir bi
raderi 18 Nisan 1777 ·de Eçmiadzin'de vefat 
etmiştir. 

Kevork PAMUKCİYAN 

, CA,MCIOĞLU (Mehmed Ali) - Avukat, 
1913 de İstanbulda doğdu. (Babası Mustafa 
Halid Bey, annesi Safvet Hanım); ilk ve or
ta tıahsilini Feyziye Lisesinde yapdı ve 1931 
de diploma aldı, 1934 de İstanbul Üniversite
si Hukuk Fakültesini bitir!:U, 1939 da Pa•ris 
HuR:uk Fakültesinden diploma aldı, 1935 '." 

· 1949 arasınd,a Maliye Vekaletinde hukuk iş
lerinde çalışdı ve 1949 da serbest avukatlık 
hayatına atıldı; bu satırların yazıldığı sırada 
bazı ticari müesseseler.in müşavir avukatı idi; 
deniz, av ve futbol sporlarını sever; posta 
pulları koleksiyoııcusudur: seyahati sever, he
men bütün. Avrupayı dolaşmışdır. Bayan Se
miramis (/ıkol) ile-evli ve iki çocuk sahibidir; 
fransızca bilir; 1939 da neşredilmiş «Türkiye-
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de Bankaların Kontrolü ıı .adında fransızc.a bir 
eseri vardır. , . 

· Bibi. : Kim Kimdir Ansiklopedisi. 

CAMCIOĞLU (Nazif) - Hukukcu, 1913 
de İstanbulda doğdu, avukat Mehmed Ali 
Camcıcğlunun ikiz kardeşidir, kardeşi ile be
raber Feyziye Lis~s:nde okudu, 1933 de İs
tanb.ul Hukuk Fakültes.:ni bitirdi; 1934- 1948 
.arasında Maliye Vekaleti müfettişliğinde bu-
1 undu, sonra serbest :avukatlık hayatına atıl

dı. 1955 yılından beri de Eyyub Herko Yün -
Pamuk Kombine Mensucat Anonim Şirketi 

Umum Müdürlüğünü yapmaktadır ve bu ş:r
ketin ortaklarındandır; Bayan Mübeccel (Ar
kut) He evli, iki çocuk sahib.idir; fransızca bi
lir; ,av, deniz, otomobil sporlarını sever; ·çi
çek meraklısıdır, hemen bütün Avrupayı ve 
Afrikanın bazı bölgelerini gezmiş, görmüşdür. 

Bibi. : Kim Kirndlr Ansiklopedisi. 

CAMCIYAN (Horen) - Bir Enneni ga
zetecisidir. Galatasaray Lisesinden mezun ol
duktan sonra Maliye Nezaretinde müfettişli
ğe 'kadar yükselmiştir. 1940 da vuku bulan ö
lümünden bir kaç ay evveline kadar « Are
velk ıı (Şark) adlı günlük bir gazete neşret

miştir. 

Kevork PAMUKCİYAN 

CA..MEDAN, CAMADAN - Eskiden g:
yilen, kısa ve kolsuz, ön tarafı çaprast kavu
şur bir yelek; b.ilha2.;:a ayak takımı, avam, es
naf giyerdi; çuh1dan, yahud kadifeden kesi- • 
lir, göğsü, kenarları, yaka etrafı şeridlerle, 

gümüş ve ıaltm sırma ile işlenirdi; çuha olsun, 
kadife olsun, al ve mor gibi parlak, göze çar
pan renkler terc:h olunurdu. Yukarda kaydet
tiğimiz tabakalardan mürahik bir genç, veya 
taze delikanlı için, güzel bir camedan, daima 
çazib, sahib olmak istenilen bir şeydi; 'pırpırı, 
afili, cakalı, fiyakalı, reftan levendane bir 
şehbaz gencin bıçkın tuvaletine ayrıca revnak 
verirdi; öylesine ki İstanbul civanlarını man
zumelerle övmüş kalender şairler onlara bir 
albeni veren caınedanlar üstünde de durmı,ış
lardır; köçek - rakkas oğlanhnn çoğu da, bil
hassa raksa çıkarken camedanlan ten üstüne 
giyerler, çıplak kolları tamamen meydanda 
kalır, camedanın çaprıast ön kısmını da ka
vuşdurup iliklemedikleri :çin, meclisdek:.lere 
ayine sine temaşası .imkanını da ayrıca bah
şetler lerdi. ~ağıdaki camedanlı portreler son 
yeniçerilerden halk şairi Galatıalı Hüseyin A-

ğanın Destan mecmuasından derlenmişdir. 
, Köçek oğlan portres.i: 

Panayot denilen o nazlı oğlap 

Hele giyse sırmalı al cimedan 
Topuk vura wra ol Sakız gülü 
Raksa çıkdığında ditretür meydan 

Kopuk civan, bıçkın portreleri: 
Birine Horhorlu Nazmi. diyorlar 
Ol feta yaşça yirmi yirmi üç var 
Sırmalıdır cimedam hem şalvar 

Gel gör ki itlikden ayaklar yalın 

* 
Samurkaş Kız Ali Celladçeşmell 
Küşade sinesi çakıl ınemell 

Selvi boy ortası incecik beli 
Atmış omuzuna camedanını 

* 
1'op sırma sünbül kikilllü melek 
Camedan altında helali gömlek 
Baldın çıplak bıçkın civelek 
Yanağında ebri şafak hicabı 

Koltuğunda Leyla Mecnun kitabı 

Hamlacı, kayıkcı c:van portreleri: 
Al kadlle caınedanh o kopuk 
Ayakda al filir kütürder topuk 
Belde al kuşağı ipliği pamuk 
Samur saça .yıkmış baratasım 
Pek sevdim bostancı keratasını 

* 
Al fesinde kırmızı karanfili 
Hem al cimedanı gaayet afili 
Gördün mü Adalı Tiryandafili 
Molla Beyin iıevhat hamlacısıdır 

* 
Yusufum dokunmuş ipek sırmadan 
Hem pek açmış giydiği mor cam.edan 
Ak bezdim şalvarla ol taze fidan 
Sultan hamlacısı şahi hO.bandır 

* 
Fesini o keman kaşına eğmiş 
Fildişi ten üstü camedan giymiş 
Kuşağının ucu topuğa değmiş 
Kaptanpaşa çıplağıdır Caferlm 
Seher yellerinden haber beklerim 

Hayta portresi: 

Sırmalı kadife cimedan nene 
A · kaldırım iti a kayışbacak 
Sırtına katır palam çokdur 
Seni ayağından asmalı ancak 

• 
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CAMEGAH - Eskiden çarşı hamamları
nın soyunm,a yerlerine verilmiş olan isim; za
man ile halk ağzında «Camekan» olmuşdur; 
fakat bu değişme basit bir telaffuz ,farkı de-
ğildir. (B.: Camekan). 

Bu isim yalnız çarşı hamamlarında kul
lanılmışdır; saray ve konak hamamlarının so
yunma yerlerine daima hamam odası adı ve
rilmişdir (B.: Hıam.am). Bu mürekkeb isim 
farsca ubedene giyilen şey, esvabıı manasına 
ucame» isminden gelir. 

CAMEKAN - Çarşı hamamlarının so
yunma yerlerine verilen isim; bir çarşı ha
mamının «soğukluk» ve uharare (asıl yıkan

ma yeri)» ile beraber üç bölümünden biri. 
Camekan, «camegahıı isminin halle ·ağ~ında 
bozulmuş şeklidir. (B.: Caınegah); fakat bu 
değişiklik sadece bir telaffuz farkı olmayıp 
camegahın camekan ·oluşunda. 

Türk hamam yapısında, sokakdan girilen 
ilk kısım olan soyunma yerinin üstü, ahşab 
bir çatı ile örtülmüş ise çatının tam ortasın
da, bir kubbe ile kapatılmış ise kubbenin or
tasında bir boşluk bırakılır, buraya etrafı cam
lı bir fener oturtulur, soyu:ı.nna yeri bu sü
retle yuk,ardan bol ışığa kavuşdurulurdu. So
yunma yerlerine halle ağzında camegah yeri
ne camekan denilmesinde bu tepe ışığı fener
lerinin de büyük dahli vardır. 

~amanımızda, bir kaç küçük hamam 
müstesna, (Hacı Evhadüddin Hamamı gibi), 
bütün hamam camekanlığında ıahşab bir mer
divenle çıkılır, fır dolayı, ortası boş bir ah
şab koridor üzerinde soyuma odaları bulunan 
birer asma kat vardır. Bu asma katların hep
si, hamam camekanlarına on dokuzuncu a~ 
sırda, Vak'ai Hayriye dediğimiz Yeniçerilerin 
kaldırılmasından, 1826 d~ sonra yapılmış
lardır. Camekanların ıalt kısmında camlı böl
melerle kurulmuş soyunma odacıklan da öy
ledir. 1826 dan evvel, büyük veya küçük çar
şı hamamlarında bölünmüş soyunma odacık
ları ve merdivenle çıkılır asma katlar yokdu; 
camekanın dört duvarı etrafını mermer pey
keler çevirirdi; bu peykelere hasır ve kilim 
döşenirdi; ay,ak takımının, avamın, esnafın, 

efend:den, ağadan kimselerin soyunacakları 
peykeler ayrı ayrı idi; efendi ve kibar sofala
rına ayrıca uzanıp istirahat etmek için döşek
ler serilir, ve yasdıklar konulurdu. Bazı bü
yük hamamlarda, mesel& Ayasofya Hama• 

mında olduğu, gibi, mermer peykelerin ön 
kısmı altma, terlik ve nalın koymak için pek 
zarif höcrec~kler yapılırdı. Halen hamam.ta
rın çoğunda alt katda sonradan yapılmış ah
şap soyunma odalarının altında eski mermer 
peykeler pek bariz olar,ak görülür. 

Camekanların zemini istisnasız mermer
le döşenmişdir. Bilhassa büyük hamamların 
camekanları ortasında bir havuzcuk veya şa
dırvan, onların ortasında da bir fiskiye yapıl
mışdır. Camekandan soğukluğa girilen kapu
nun bir yanma mermer tekneli bir çeşme, bir 
yanma da bir kahve ocağı yapmak hamam 
mimarisi .·an'anelerinden olmuşdur. 

Camekanın bir dip köşesinde «kafes» bu
_lunur; müşterilerin yıkanıp çıkdıklarında Ü

zerlerinden alınan ıslak ve kirli peştemallarla 
kurulandıkları peştemal, havlu ve peşkirler 
hamam uşakları tarafından yıkandıkdan son
ra, kışın ortasına büyük bir mang,al konulan 
ve kafes adı verilen bu ahşab çatının üstüne 
serilerek kurutulurlar. Dikkats.iz uş.akl8:f elin
de harlı ateşle tutuşan kıafesler yüzünden pek 
çok hamamın camekanında y,angın çıkmış
dır, mesela tarihi yapılardan İstanbulda tek 
kışla hamamı örneği Şehzadebaşındaki ·Ace
mioğlanlar Hamamının camekanı bu suretle 
yanmış, ve yerine şimdiki ,ahşab camekan ya
pılmışdır. 

Yakın geçmişde (İkinci Abdülhamit dev
rinde) sabahcı hamamı denilen ve sabaha ka
dar açık bulundurulup yıkanmak için değil 
de geceyi geçirmek, gece barınmak için gelen 
müşterileri de kabul eden hamamlarda came
kanın soyunma odacıkları bir otel odası vazi
.fesini görürlerdi. Sabahcı hamamlarında bu 
odalar bazı nahoş misafirliklere de sahne ol
muşlardır. 

Müşteri yıkamadıkları boş zamanlarında 

dellakler, camekanda bir köşede, çıplak omuz
larına bir peştemıal atarak otururlar. Hizmet
leri camekanda olan natırlar ise daima giyim
li, fakat ekseriya çıplak ,ayaklarında bir mer
can terlik, ve pantalonları üstüne, sair bazı. 
esnafdıa olduğu gibi bir · peştemal bağlamış 
bulunurlar. Camekanın bir siması da müşte
riye pabuç çeviren ve müşterinin pabucunu 
silen yall'.işmadır; yanaşmaların natırdan bir 
nazarda ayırd edilmesi, bellerine peştamal 
bağlamamış olmasiyle mümkindir. 
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Hamamcının çekmecesi de camekande ve 
ekseriya kapıya · yakınca bir yerdedir. 

Bir hamamın camekanı, or,ada görülen 
simabr ile daima çok renkli bir resim konu
sudur. Geçen. asrın ilk yansında İstanbula 
gelmiş İngiliz ressamı Thomas Allom'un Ga
latada Kapuiçi Hamamı ile Sam;atyada Ağa 
Hamamının camekanlarını gösteren çok gü
zel iki gravürü vardır; birincisi gece, ikincisi 
gündüz yapılmı, resimlerdir. 

C~MEŞUY. ÇAMEŞUYCU - (B. : Ça
maşır, çamaşırcı) 

CAMGÖZ - İstanbul sularının canavar 
balıkLarından, köpek balığının bir cinsi; göz
leri açık yeşil yahud sarı, cam gibi parlama
sından ötürü bu isim verilmişdir, fransızlar 
«le chien de merıı (deniz köpeği,; yahud «mi
landreıı derler; rengi açık deve tüyü, karın 

tarafı beyazdır. Burnu uzun ve yassıeıa, ağ

zının yarrğı düz ve üst çenesi üç sıra keskin 
ve içeri çevrik dişlerle.silahlanmışdır; alt çe
nesinde de iki sıra diş vardır, bunların ucları 
da y.ana bakar; dişler birbirine merbut, yek
pare destere dişler,ine benzediği için pek da
yanıklıdır. , 

Üst çenesin.in, .ağzından ileri uzamış olan 

Camgö:ı: 

kısmının altında iki aded burun delikleri, ve 
başının · üzerinde gözlerinden yukarı da iki 
aded büyük menfezler vardır. Kulak kafesle
ri beş aded olup karnında bulunan yan ka
nadları ile başının ,arasında bulunur. Pek u
fak kıt'ada ve yekdiğerine bitişik olan karın 
kanadları sidikliğin yanındadır. Sırtının or
tasında bir yelesi, ve kuyruğuna pek yakın 
bir aded sırt kanHdı vardır; bütün bu kanad
lar üçgen şeklinde, vücudunun renginde ·· ve 
kıkırdakdan müteşekkildir. 

Camgözün vücudunun üstünde, dikkatle 
bakılacak olursa bir takım ince satrançlı hat
lar görülür; derisi zımpara kağıdına benzer. 
En büyükleri 1,5 metre boyunda olup eti lez
zetlidir ve sair l.:öpek balıklarının etine ter
cih olunur; müslümanlar yemez. 

Camgözün <,Boz camgöz» ve <<Mahmuzlu 
C'3mgözn ... adı ile iki nev'i daha vardır. 

Boz camgöz. iri, uzun ve yelesiz bir nevi 
köpek balığı olup yan kanadları ile başının 
,arasında bulunan kulak de1ikleri altı aded~ 
dir. Karın yüzgeçleri He makad yüzgeci yek
diğerine ya~i:ın olup ufak kıt'!ada olan sırt yüz
geci bunların hizasında ve kuyruğa yakındll'. 
Rengi umumi_yetle boz ise de alt tarafı beyaz

dır. Istanbul sularında 4 metro bo
yunca ve 2,40 metro çevresi olan gaa
yet irileri görülmüşdür; alt ve üst çe
nesındeki dişleri, destereye benzeyen 
uzun kemiklerden ibarettir; derisinin 
üstti ince dişli zinpara kağıdına ben
zer. 

l - Camgöz: 2 - M,,ıhmuzlıı camgöz; 3 - Boz camgöz. 
(Resim: K. Deveclyan) 

Mahmuzlu camgöz, asıl camgöze 
çok benzer, tek farkı, yelesi ile sırt 
yü?'.gecinin hemen önlerinde birer . ka
lın diken bulunmasıdır. En büyüğü ı 
meto boyundadır. Rengi, asıl cam
göz gibi açık deve tüyü, yahud esmer 
sincabidir; karnının altı beyazdır. u
faklarının üstünde mavimsi lekeler 
görülür. Keskin dişleri ile ol.taları ko
lay<';ı kesdiğinden, ve ağları parçala
yıp içindeki ·balıkları yediğinden ba
Iı_k<;_!lar. bu mahmuzlu camgözden . çok 
şıkayet ederler. Tutulduğu zaman 
denizden çıkarılır iken yaylanır v~ 
mahmuzu ile çarpar, çok dikkatli ol
mak lAzımdır. Köpek gibi yavrular, 
her seferinde de yavrusu dörtten faz-
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la olmaz. :!<.:ti ı;ok serttir, hiç rağbet görmez, 
pek ucuza satılır; İstanbul Balıkhanesinden 
satın alınanı.ar da umumiyetle İzmir'e gönde
rilir. 

CAMİ -- Aslı arabca «cemi'>> toplanma 
kökünden isim. cem eden, toplayan, bir ara
ya getiren, müslümanların ibadet için toplan
dıkları yer; camiin mescidden farkı, içinde 
hutbe için minber bulunması, her camide mu
hakkak cuma namazı kılındığıdır; fakat İs
tanbul' da ne kadar mescid varsa zaman ile 
hemen hepsine minber konmuşdur. 

İstanbul camilerini dilimizde bir beyit 
içinde en giizel toplayıp tasvir eden şair Ab
dülhak Hamid Tarhan olmuşdur: 

Görmez m½ çeş~I lbretiniz nuru camii 
lstanbul'uıı nedir o selatin cevimii! .. 
İstanbu·. ağzında cami ismi ile darbı me

seller vardır; devlet idaresi mesuliyetini ta
şıyanların aydın hakikatlere karşı "' kaskatı, 
kör inadını anlatmak için: «CaIQi ne kadar 
büyük olursa olsun imam bildiğini okur»; iyi
nın, güzefüı, üstün kıymetin dalına tercih edi
leceğini ifade yolunda: «Cami dururken mes
cidae namaz kılınmaz»; çaği geçdiği halde es
ki güzelliği."lm cazibesini hala muhafaza eden 
dilberler şar.ında: «Cami yıkılmış ise de mih
rab yerinde>); divari edebiyatında bilhassa 
hat'aver, yfüJeri yeni yeni tüylenmiş civan
lar . sanın da kullanılır: 

Hatıiver olsa da ebriisidir perestlşııih 

Yıkıl~ camü hüsni yerindedir mlhdb .. 
(Sünbülzade Vehbi) 

Gördüm ol şahı \ 
Günün birinde 
Cinıl yıkılmış 

Mtlırab yerinde 
S0.rel Ydsuf 
Gubari hatle 

Fennam kazi 
Sanmışız katle 

ÇeriiAı, hüsnü 
Nuri aiti nur 
Ebrude va'di 
Vaslı okunur 

Pay~ billuri 
Uşşaka mihrab 
Cebinin koy gel 
Ey haneharab 

(Ali Çamiç) 

. CAMİ. CAMİLER - Haşmetli tabiat gü
zelliği, zengin tarihi ve sinesinde taşıdığı türk 
yapı sana-tının sayısız şaheserleri ile İstanbul 
şehri şehiri, ,,Türk vatanının ziyneti, türk ta
r.ihinin hazinesi ve türk milletinin göz bebe
ği» oldukdan başk,a bütün alemi islamın en 
muazzam beldesidir Bu büyük ş·ehrin ıı.is
tanbul Ansiklopedisiıı adını verdiğ:miz bu 
büyük kütüJünde İstanbul camileri evleviyet~ 
le mütalaa ettiğimiz bir konudur; en küçü
cük mescidine varınca, yalnız şehrin içinde 
ve etrafında değil, şehre en uzak köyler:ne 
dolaşmakdayız, ve İstanbul cami ve mescid
leri, bu kütükde kendi isimleri ile şanlarına 
layık tafs:lat ile yer almaktadırlar. 

İst,anbul cami ve mescidlerinin bir kere 
de ııcami" . maddesinde toplanması öylesine 
azametli bir işdir ki kendi başına iki büyük 
cild teşk:l eder; ve tez elden · tamamlanma
sına çalışdığimız bu kütüğün devamına uzun 
zaman için sekte verir. Yerinde verdiğimiz 

ve üzerinde yıllardan beri ayrıca çalışdığım1z 
bir karar ile, İstanbul camilerinin toplu ola
rak mütalaası bu şehir kütüğüne ek müsta
kil iki cild olarak neşredilecek, ve . bu kitah: 
ıı İstanbul Camileri; Hadikatül Cevaminin 
ilavel.erle resimli yeni baskısın adını t,aşıya

cakdır. 

CAMİALTI I ve CAMİALTI il VAPUR
LARI - Haliç iskelelerinde çalıştırılmak ü
zere 1961 yılında Camialtı Tersanesine yap-

Camlaltı ı. Vapuru 
(Resim ı Bebceı f;anıok) 
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tınlan ikiz vapurlar; istiab hadleri 515 kişi 
olan bu vapurlar aynı sene içinde hizmete 
girmişlerdir. Denizcilik Bankasının liman iş
letmesi vapurlarından olup kadro dışına çı

kardığı 55 numarah Bebek vapurunun ma
kinaları Caınialtı I, ve 56 numaralı Göksu va
purunun rr..akinalan da Caın;altı II vapuru
na konmuştur. (B.: Bebek vapuru; Göksu va
puru). Bu ikiz vapurlardan her biri Denizci
lik Bankasına 1 milyon 400 bin liraya mal ol
muşdur; boyları 30,70 m., enleri 6,20 m., ve 
derinlikleri de 2,20 m.'dir. 1661,61 gros ton 
ve 78,69 net ton ağırlığındadırlar. 

Mürettebatl,arı 1 kaptan, 1 lostr0rmo, 2 
gemici, 1 kamarot, 1 baş makinist, 1 makina 
lostromosu, 1 kömürcü, 1 yağcı ve 1 ateşçi ki 
cem'an 1 O kişidir. 

Kaptan köşkleri burun kismındadır; baş 
taraf ikinci ve kıç taraf birinci mevki olar.ak 
ayrılmışdır. (1962). 

Haluk AKBAY 

CAMİALTI TERSANESİ - Unkapanı 
köprüsünden, Haliç yoluyla Kağıthaneye doğ
ru gidildiğine göre, Camialtı Tersanesi, Ha
liçin sağ sahilinde yer almaktadır. 

Bu tersane, Liman İşletmesine b.ağlı ola
rak ,,Liman Atölyesi» adı altında, 1939 yılın.• 
da kurulmuştur. 

1944 yılına kadar mavna, duba ve Liman 
İşletmesine aid makin.alı vasıtaların tamir 

yeri olar,ak kullanılan Atölye, bu tar:hte Dev
let Deniz Yolları Genel Müdürlüğü'ne bağlı 
olarak çalışmaya başlamıştır. 

Denizcilik Bankası'nm kuruluşuna ka
dar tamirat ve küçük çapta yeni inşaatla iş
tigal etmekteydi. O devrede yapılmış olan 
yeni inşaat şunlardan ibarettir: 

- Şeh;r Hatları İşletmesi'ne 228 gros 
tonluk 15 No. Hal:ç Vapuru (Sene 1946). 

- Şeh:r Hatları İşletmesi'ne 260 gros 
tonluk 17 No. Haliç Vapuru. (Sene 1950). 

- Şehir Hatları İşletmesi'ne 6 adet Ro
inorkör, 2 adet Palamar, 2 ,aeet ı::aç mavna. 

Bu arada·, 1951 senesi sonuna kadar, Ter
sanede yapılan tamirat m:kdarı, muhtelif to
najlarda olmak üzere 801 adedtir. 

1952 senesinde, Denizcilik Bankası'nın 
kuruluşunu ıpüteakip, müstakil bir ün:te ha
line getirilerek ıcCamialtı Tersanesi» adı v~
rilen bu işyeri, Bankanın yeni gemi inşaatın-

Ciimlaltı Tersanesinde Yüzer Havuz 
(Resim: Behce! Cantok) 
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da, modern bir zihniyetle yaptığı ileri ham
leye, aşağıda sıralanan faaliyetiyle iştirak ,~t
miştir: · · · ·· 

- 2 Nisan Yolcu Vapuru (Van Gölü İş
letmesine) 29.8.52 - 15.5.53 tarihinde. 

- Karamürsel Araba Vapuru (Şehir 

Hatları) 22.7-55 - 1.8.56 tarihinde. 
- Abidin Daver Şilebi (Denizyolları) 

15.8.53 - 18.8.60 tarihinde. 
- Camialtı I Yolcu Vapuru (Hali:;) 

10.2.60 - 24-5.61 tarihinde. 
- Camialtı II Yolcu Vapuru (Haliç) 

10.2.60 - 20.6.61 tarihinde) 
- 1225 HP. · Romorkör (Denizyolları) 

7.7.58 __:_ 31.12.61 tarihinde. 
- Baraj Motorları (Büyü!.: tipi) 14.12.59 

5.12.59 tarihinde. 
- 1050 HP Romorkör (Denizyolları) 

12.5.61 - (tam.amlanıyor). 

- 1200 HP. Tanker (Denizyolları) 1.7.62 
(yapılıyor). 

- Tersane Romorkörü 26.5.62 (hazır va
ziyette). 

- Baraj Motorları (küçük tipi) 16.3.60 •-
13.12.61 tarihinde. 

Bunlardan başka, 1.10.1956 da başlanıp 
17.12.1959 tarihinde tamamlanan 5000 · ton
luk; ve 17.12.1959 da baslanıp 22.9.1962 ta
rihinde tamamlanan 10.000 tonluk, cem'ıın 

15.000 tonluk Yüzer Havuz vardır. 
Büyük boyda ve tonajda gemilerin yapı

mı yanında, ağaçtan mamul teknelerle muh
telif küçük deniz vasıtası ihtiyacını da ra
hatça karşılayahilen; Türkiye'nin tonaj ba
kımından en büvük, fakat işçi ,adedi bakımın
dan Haliç ve İstinye'den sonra üçüncü gelen 
bu tersane, 1962 senesine kadar toplam ola
rak 33 aded çeşitli motorbot, 7 adet romor-

kör (en büyüğü 1225 HP.'lik), 3 adet saç mav
na, 4 adet çamur kLapesi, 135 adet şarpi (pi
rat), 18 adet kotra (bu miktara özel bir stili 
olan Dragon kotrası da dahildir), 23 adet san
dal, 108 adet muhtelif spor teknesi, 18 adP,t 
şat, 2 .adet p~lamar, 4 adet iskele dubası, 2 
adet ziyalı şamandıra, 15 adet •bot, 2 adet finn 
yolesi. 6 adet snipe (son senelerde bilhassa 
yelken yarışlcırmda çok tutulan bir spor· tek
nesi çeşidi), 19 adet filika, 42 adet servis bo
tu ve 12 adet göl motoru y.apılmışdır. 

İş kapasitesi bakımından, Cami.altı Te:r
sanesinin bugünkü durumunu dört kısımda 
incelemek mümkündür: 

1) Çelik tekne inşaatı - Tersanede 3500 
ton çelik malzame işlenmektedir. (Çelik ihti
yacının tamamını, Karabük Demir ve Çelik 
Fabrikası k,arşılamaktadır). Yapılmış olan 
6500 D. W. tonluk Abidin Daver şilebi ile 
15.000 tonluk Yüzer Havuz gibi, 10.000 tona 
kadar da şilep veya tankerler inşa edilebil
mektedir. 

2) Ahşap tekne inşaatı - Balıkçı tek
neleri, motorbotlar, yelken tekneleri ve san
dallar olmak üzere takriben senede 100 adet 
tekne insa edilebilir. 

3) Tamir kapasitesi - 12 aded vasat 
büyüklükte 200 aded küçük geminin motorlu 
veva stimli olmak üzere, tekne, makine ve 
techizat tamh·leri yanılabilir. Ayrıca azamı 
35 metre boy ve 300 tona kad.ar 200 tekneyi 
kızaklamak mümkündür. · 

4) İmalat kapasitesi - İmalat esas iti
bariyle döseme do2"rama ve mobilya islerini 
ihtiva etmektedir. Döseme - tente atölveleri; 
Denizcilik Bankası '1'emilerinin ihtiyaclarını 
tamamen karşılamaktad1r. Ah~ap imalat ka 

Camial!1 Tersanesinde Denizcilik Bankasına yapdan Tanker. 
(Resim : Behçet Cantok) 
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pasitesi ise doğrama ve mobilya olarak sene
de takriben 1,000 metreküblüktür. 
ve 801 gemi de yalnız borda olmak üzere ta-

Camialtı Tersanesi'nde yapılan tamirai 
üç ayrı şekilde ifa ·edilmektedir. Bunlar; yal
nız kızak, borda ve kızak, yalnız bardadır. 

1962 senesine kadar, muhtelif tonajlarda 168 
gem.i yalnız kızak, 1160 gemi borda ve kı

zak, ve 801 gemi de yalnız 

borda olmak üzere tamir e
dilmiştir. Bu faaliyet bir 
büyük kızak ile 36 şar met
relik üç küçük kızakda ( çe
kekde) yürütülmektedir. 

Çok geniş bir çalışma 
gücü olan Camialtı Tersa
nesi'nin 5 büyük atölyesi 
vardır, ki tesisin her türlü 
ihtiyacını karşılamaktadır. 

Bu atölyeler, iç teşkilatla

rı bakımından modern a: 
raçlarla teçhiz edilmiş o
lup sırasiyle şu kısımları 
ihtiva etmektedirler: 

1 - İnşa.iye: İnşa.iye 
yeni, İnşaiye tamir, ince 
saç, Tesviye, Lumbuz, Per
çin, Kalafat, Demir, Oksi
jen-Kaynak, Elektrik-Kay
nak; 

2 - Ahşabiye: Kala
fat, Kaba Marangoz, İnce 
Marangoz, Makine Maran
goz, Filika; 

3 - Makine: Tesviye, 
·ror~a, Planya, Freze, Mo
tor; 

4 - Elektrik: Tesisat, 
Bobin, Tesviye; 

5 - Boya - Teçhizat: 
Armador, Yelken, Döşeme. 

Bu kısımların en mühim
lerinden olan Dökümhane
nin üç ayrı cins ocağı var
dır. Bunlar: 

miktarı 10 tondur. 
b) Devvar Ocaklar - Üç aded ocak 

vardır; kapasiteleri 150 kg., 250 kg., ve 250 
kg. dir. Bomer ile çalışırlar (Borner, ocağın 
içinden _malı boşaltmak için kullanılan daire 
şeklindeki koldur). 

c) Gamme Ocaklar - Üç ocak vardır; 
kapasiteleri 0,300 ton, 0,300 ton ve 0,200 ton-

a) Kupol Ocaklar - 3 
ade,ttir; kapasiteleri 0,300 
ton, 1,500 ton ve 3.000 ton
dur. Mevcut ocaklarda ay
da en çok 19,2 ton pik dö
külebilir. Gerekli kömür 

Çamialtı · Tersanesinde yapılmış Dragon Kotrası 
(Resbn : Bc:bcet Caııtok) 
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dur. Ayda ,en çok 9,6 ton pirinç dökülebilir. 
Gerekli kömür miktarı 6,10 tondur. 

1959 yılında 774, 1960 yılında 896, 1961 
yılında 976, 1962 yılında (halen mevcut) 988 
işç:nin çalıştığı Camialtı Te~sanesind.e günde 
8 saat mesai yapılmaktadır. 

Tersanenin toplam takati 929.908 Kw. 
dır. İstihlak ettiği enerji ise, 1959 yılında 
798.656 Kw/h karşılığı olan 162.904 TL., 
1960 yılında 860,611 Kw /h ve 1961 yılında 
da 764.623 Kw /h dür. Halen beşer tonluk 
müteharrik bir aded ve üç tonluk mütehar
rik bir adet vinç (1962 de 3 tonluk olanın 
onarımı yapılıyordu), inşaiye kısmına a:d beş 
tonluk gezici bir Greyn (raylar üzerinde ha
reket eden vinç) ve ayrıca motorlu Crayn 
Car'lar (tekerlekli ve motorlu vinçler) var
dır. 

Denize.ilik Bankası A. O. nın, Camialtı 

Tersanesi'nin daha faal çalışması ve geniş 

mikyasta gemi inşa edebilmesi amacıyla, u
zun vadeli bir çok projesi vardır. Bu meyan
da; ihtiyaca kafi gelmı::yen malzeme anb.9.rı-. 
nın genişler;lmesi. d_iğer ·binaların tevsii, Car-· 
go Gear testi için atölye yapılması, yatak me
tali dökümü için atölye yapılması, büyük kı

zak için 35 ton kapasiteli 16 m. açavlalı Crayn, 
inşa.iye atölyesi çok dar olduğundan kaynak 
ve prefabrikasyon binası inşası, 90 lık bir te
lefon sant :·alı rıhtımların islahı, İstin ye' de 
çalışan 8.50ü tonluk eski J;ıavuzun bu Tersane
ye verilmesi., 120 ton kapasiteli Liman İşlet
mesi vasıtaları için bir Yüzer Havuz, 40 .ton
luk bir maçula inşası, atölye Crayn'leri, nakil 
vasıtaları, tl!'it cihaz ve tesisleri, ikinci büyük 
kızak inşası düşünülmektedir. 

Ayrıca, 988 işç.inin ihtiyacını rahatça 
karşılayacak kapas:tede bir lok.9.ntası olan 
Tersane'nin bugünkü arazisi, bilhassa büyük 
kızağın bulunduğu mahal; eskiden Askeriye
ye ait kışla binal&·rıyla kaplıymış. Bu bina
lar zamanla yıktırılıp, saha Camialtı Tersa
ne'sine bırakılmıştır. Halen. hemen sağ biti
şiğin~e, Taşkızak lıskeri Tersanesi vardır, ki 
bur.ası da çok eski bir maziye sahiptir. F~
kat, Camialtı mensuplarının en büyük arzu
larından biri de, Askeri Teşkilatın, Taşkızak 
Tersanesini Camialtı Tersaııesi'ne bırakarak 
Gölcüğe taşınmasıdır. Personele göre, o va
kit çok geniş bir çalışma sahası kazanılımş 
olacaktır. 

Organ:.ze edilmiş çok g2niş bir iç teşki

lata .sahip olan Camialtı Tersarıesi'nin 1962 
yılında müdürlüğünü, Yüksek Mühendis E:::-
tuğrul Nişel ifa etmekteydi. Bu malum.atın 

büyük bir kısmmı temin ettiğ:miz Celal Kap
lan ise, Planlama Baş Teknisyeni olar.ak va
zife görmekteyd.i. (Eylül 1962). 

Haluk AK.BAY - Özay ASLAN 

CAMİ DERSLERİ - Medreselerin ka
r,atıldığı tarihe kadar (B.: Medreseler)-Med
reselerin yanında camiler, bilhassa büyük 
salatin camileri İstanbulda, .~:sırlar boyunca,. 
İslami fümler için birer yüksek okul ola gel
mişdi. Medreselerde dersler belli bir progra
ma göre verilirdi, ve o derslere o medres·enin 
talebelerinden gayri kimse devam edemezdi, 
cami dersleri ise serbest kürsüler idi, « der
siam» unvanını taşıyan cami müderr.isleri de 
devrinin daima en seçkin, derin ve geniş bil
gili simaları olurdu; b:r büyük camide ders 
vermek çok çetin bir iş idi; bir dersiam efen
dinin karşısında okuttuğu dersde kendisin
den üstün bilgi sahibi k:mseler bulunabilir
di. Medresede d'ers esnasında hocaya süal so
rulmaz, takriri dinlenir, müşkiller için ken
disine sonra müracaat edilir, o da dilediği za
man cevabını verirdi; .cami derslerinde ise, 
konudan dışarı çıkmam.ak şartı ile hoca süal 
yağmuruna tutulurdu; cami derslerine yeni 
çikmış bir dersiam efendi, bu suallerle adeta 
imtihan edilirdi. cevab veremedi mi, o ser
best kürsünün karşısında toplanmış olanlar: 
usenin bu konuda konuşma, ders verme sala
hiyetin yokdur» manasına kalkıp dersi terk 
ederler, dersiam efendi çok müşkil duruma 
düşerdi. 

Mesela geçen asır üzer:ne konuşacak o
lur· isek, o devr.in büyük din bilginlerinden 
Vidinli Hoca Fatih Can,ıiinde «Mutavvel» o
kutacakmış denilirdi, bu ders üzerinde bil
g:sini genişletmek isteyenler de V.idinli Ho
canın derslerine devama başlardı. 

Yahud bu Vidinli Hoca efendi F,atih Cn
miinde kürsüye çıkar, şöhreti. dolayısı ile kar
şısında toplanmış her yaşdan ve sınıfdan ka
labalığa: ccNe okutalım? .. » diye sorarak; bir 
eI~er.iyet: uEfendim Mutavvel okutunuz! .. ı> 
dedi mi o derslere başlardı. 

Cami dersleri sabah, öğle ve ikindi na
mazlarından sonra verilirdi. 

Cami derslerine d·evamdan başlayıp H-
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miıı tadını aldıkdan sonra medrese tahsili ya
pan ve ilm:ye mesleğinde en yüksek katle-

. melere çıkan simalar pek çokdur, Sultan Ah
dülazize şeyhülisla:ırJık yapmış Turşucuzade 
Ahmed Muhtar Efendi bunlardan biridir; A
yasofya· çarşısında Safr.anbolulu bir turşucu
nun oğlu idi, ilim aşkı He babasından gizli 
cami dersler-in•e giderdi_; şeyhülislamlığı za
manında devrinden rical:nden Sadık Paşa

ya: «Pabuçlarımı elime alıp y,alın ayak ca
mie derse girdiğim zamanlar gözümün önün
de, gönül o zamanları ,özlüyor!..» demişdf. 

Surılrinin bir kasidesinden aldığımız şu 
beyit pek güzeldir: 

Gerek cıimide tullabı, gerek gülşende mürgaanı 
Temıişa eylııkinı yokdur birinin farkı diğerden. 

İstanbulda cami dersleri, T.ürkiye Maa
rif tarihinde salahiyetli k.alemler tarafından 
ele alınması gerekir pek geniş ve önemli bir 
konudur. 

CAMİİ KEBİR - (B.: Eyyub Camii; 
Kaptanpaşa Camii, Kasımpaşada). 

CAMİİI\EBİR MAHALLESİ - Kasımpa
şanın mah<1Iielerinden, Hal_icin tarihi çok zen-

H 

C 

gin bu meşhur . semti bu mahalle ile başlar 
denilse yendir; Kasımpaşa vapur iskelesin
den çıkıldığına göre iskelenin ve Bahriye 
Caddesinin sol tı:.rafındadır (B. : Bahriye Cad
desi; Kasımpaşa); deniz, Bahriye Caddesi (bu 
caddenin sağı Bedreddin, Çatma mescid, Yah
ya Kahya mahalleleri), Ziyafet Sokağının bir 
kısmı, Kas:mpaşa Fırını Sokağı, Dört Kuyu 
Sokağı (bu sokakların ötesi Küçükpiyale ma
hallesi), Mu~bak Kapusu Caddesi, Melez Soka
ğı ve Kasımpaşa - Hasköy Yolu (bu yolların 
ötesi Kadı Mehıned Efendi mahallesi) ile sı

nırlanmışdn·. iı:; sokakları şunlardır: Türabi 
Baba Sokağı., Kasımpaşa Muvakkithane Soka
ğı, Paşa Deresi Sokağı, Gülhane Sokağı, Sıra 
Berberler Sokağı_ Kasımpaşa Camii Sokağı, 

Potinciler ~bkağı, Kasımpaşa Külhan Sokağı, 
Turşucu B1yram Sokağı, Kasab Zekeriya So
kağı, Ziyafet Sukağının bir kısmı, Kebabcı Şe
rif Sokağı, Dereboyu Sokağının bir kısmi, Ka
sımpaşa Mt>drese Sokağı, Cezayirli Mektebi 
Sokağı, Gazi Hasan Paşa Mescid Sokağı, Şair 
Mihri Sok;tğı, Dört kuyu Sokağının bir kıs-

Kasımpaşa'da Camlikebir Mahallesi 
(1934. Belediye Şehir Rehberinden) 
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mı, Kasımpaş.:. Tabakhane Caddesi, Başhane 
Sokağı, Tab:?klar Sokağı, Kasımpaşa Mescid 
Sokağı, Tabakhane Yolu, Kasımpaşa Salhane 
Sokağı, Hoca Ahmed Sokağı, Çaydanlık so·
kağı (1934 Belediye Şehir Rehberi). 

Bu ansiklopedi için mahalleleri tesbit e
den değerli muhabirimiz bu satırların mat
baaya tevdi edileceği son ana kadar bu ma
hallenin durumunu beyan eden notlarını ge
tirmemiş bııluiıuyordu (16 Ocak 1963). 

CAMİİ NUR - (B.: Hekim oğlu Ali Pa~a 
Camii). 

CAMİ KAPUSUNA ÇOCUK BIRAJ<
MA - Zamanımızd,a rast gele bir yere, so
kaklara, parklara bırakılıyor; eskiden, pek 
nadir olar~k fakirlik yüzünden, ve umumi
yetle -bir zina mahsulü · bebekler, ·kundakları 
içinde, yahud alelade bezlere sarılmış olar,ak, 
anası müslüman ise gece bir cami veya mes
cid kapusuna, gayri müslim ise bir kilise ka
pusuna bırakılırdı; ve bulunan çocuğu da, bir 
hayır sahibi alır. bakar, · büyütürdü. 

Halk ağzında hakaaret yollu, -ııpiç» ma
nasına: ııBiz onun cami kapusunda bulundu
ğunu biliriz!. .. ,, denilir. Sururinin de· şöyle 
b.ir hicviyesi ~ardır: 

Sen Havat biibt ciimideıı alınmış piç idin 
Yok idi evvelden adın sonra şu bil koymuş ad! 

CAMİLERDE TÜRK ORDULARININ 
MUZAFFER OLMASI İÇİN KUR' AN O
KUNMASI EMRİ - Hicri 986 (Miladi ...... ) 
tarihli bir fermandır; kadimqen olageldiği gi
bi haftada üç gün, İstanbulda ne kadar cami 
ve niescid varsa. seferde bulunan ~rdula:rın 
müzaffer olması için halkın toplanarak Kur' -
an okuması, pazar ve çarşamba günleri En
'am Suresinin, cuma günleri de Fetih Sure
sinin okunması tenbih edilmişdir. (B.: Cami 
Tenbihi). 

CAMİ TENBİHİ - İstanbulda ilk gaze
telerin çıkdığı geçen asır ortalarına kadar ca
miler ve mescidler, içinde ibadet için topla~ 
nan halka, imamları vasıtası ile hükumP.t 
emirlerinin ve, mühim hadiseler karşısınd•a 
hükumet açık.lamalarının tebliğ edHdiği bir 
yer ola gelmişdi; halk, camilerde öğrendigi 
emirlere, tebliğlere ııcami tenbihiı, derdi. 

Gazetenin olmadığı devirde büyük şehir
de, bir vak'a, bir h~di-se ,sğızdan kulağa dedi
kodu yolu ile yayılır, ve hakiki şeklini pek 
çabuk değişdirerek, ehemmiyetsiz bir vak'a, 

şehri heyecana düşüren bir mahiyet alırdı. 
Mesela Mora- ihtilali sıralarında, Galatada ve
ya Yemiş İskeJ-esinde bir rumun dükkanınd,a 
kaçak, gizli bir ti.ifenk bulunurdu; bu haber 
ağızlarla dağılır iken değişir, büyür ve kısa 
bir zaman sonra. · ıırumlar İstanbulda vak~a 
çıkaracakmış, hepsi silahlanmış, bir gece 
müslüman mahallelerini basarak kundakla
yıp yakacakmış» şeklini alır, şehrin huzuru 
kaçar, geceleri delikanlılar, sokak b.aşlarına 
hasırlar, seccadeler ve kilimler sabaha kadar 
mahallelerini beklemeye başlarlardı; ve pek 
tabii bunun piyasaya, iş ve ticaret hayatına 
kötü tesiri olurdu. O zaman hükumet halka 
hiç bir şey olmadiğını açıklama zorunda ka
lır ve bunun halka resmen bildirilmesine ma
halle. imamlarını memur ederdi; imam efen
diler de ,akşamdan bekciler.i çıkartırlar, bek
. ciler sokaklarda ucu demirli ağır sopalarını 
vura vura: 

- Komşular ... Komşular!,. -bu gece ca
mie buyurun, tenbih v~r!.. diye bağırırlardı. 

Halk cami ve mescidlere toplanır, hüku
met tebliği imamlar tarafından kendilerine 
okunurdu. 

Yukarda misal olarak aldığımız Mora İh
tilali sırasmda İstanbul asayiş ve emniyetine 
topçubaşı Çengeloğlu Tahir Ağa (sonra Kap
tanı derya Çengeloğlu Tahir Paşa) memur 
edilmişdi. Tahir Ağ,a, delikanlıların gece 
mahallelerini beklemelerini, yatsı · namazın
dan sonra fenerli, fenersiz sokağa çıkılmasını 
yasak etti, keyfiyeti de halka bir cami tenbi
hi ile ilan etti; bu emir okunduğu zaman 
halk: «Biz kendimiz mah,allelerimizi bekle
diğimiz halde her gece türlü fenalık oluyor, 
bu deli herif nasıl başa çıkacak, meramı bizi 
kıtır kıtır kesdirmek midirıı diye söylendi 
ise de eınre yine itaat edildi İlk gecesi Çen
geloğlu Tahir Ağa sokaklardan yüz kadar 
adam toplattı ve ertesi sabah bunları bizzat 
sorguya çekdi. Ciddi ihtiyaclarla, sokağa .çık
miş olanları: ııBir daha ııörmeyeyim!-.. ıı di
YP. serbest bırakdı; hatta bu arada ı,rebe olan 
karısının sancısı tuttuğu için 'ebe cağırmaıta 
Rittii'dni sövleven bir adama: «O hatuna söy
le, bir daha gece vakti ağrısı tutmasın!. .. ı, 
ded;ti:i meshurdur Bir kaç azıli hırsızı da :ı

yaklarına tas ba~lat.arak den;ze attırdı, bu 
sefer de İstanbulda: · C<Cene-eloe:Iu her gece 
yüzlerce adamı gümbür gümbür denize at-
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tırıycr! .. ıı haberi yayıldı. Yine bu Çengeloğ
lu Tahir Ağanin şöyle bir cami tenbihi var
dır: c< Halkın malim, canını korum.ak devle
tin vazifesidir; herkes geceleri kapusunu a
çık bırakıp yatsın, bir tenceresi kaybolana 
kazan vereceğim! ... ıı • 

CAMPHRLL (Sir Stuart) - Çağdaş İn
giliz basınının en nüfuzlu simalarından, 1959 
da Times gazetesinin idare meclisi reisi idi; 
aynı yılın Ağµstos ayı başında Türkiye hükii. 
metinin misafiri olarak memleketimize f el
miş ve 6 Ağustosta İngiltereye dönmek ÜZP.· 

re İstanbul'dan Venedik'e hareket etmiştir. 
Cumhuriyet Gazetesi muhabirine şu beyanatı 
vermişdir: 

«istanlrnl'da ancak bir kaç gün geçirebil
dim. Fakat. bu vesile ile lutufkar misafirper
verliğini ö{·mek fırsatını elde ettiğim hüku
metinizin nc·zaketi sayesinde, bu bir kaç gün 
içinde güze: camilerinizi gezmek, gün b~tışı~ı 
Boğaziçi, Haliç sırtlarından seyretmek ımka
nını elde ettim. İtiraf etmeliyim ki bana k~r
şı gösterilen hüsnükabul, kelimenin tam ma
nasiyle sıcak oldu. 

«Bir zıyaretçinin Türk politikası üzeıin
de fikir yürütmesi yersiz olur. Bununla b~ra• 
ber Türk ordusuna dünyanın en iyi ordu1arın
ılan biri gözüyle bakmağa alışmış olduğumu 
ve bu ordunun coğrafi bakımdan bir derece· 
ye kadar müşkül bir mevkide olmasına rağ

men yine de karşılaştığı güçlükleri yeıımege 
muktedir bir dünya kuvveti olduğunu belirt
mekten kendimi alamamaktayım, 

«Zorlu günlerde yaşamaktayız. Uerek 
Müslümanlığın. gerekse Hıristiyanlığın arzu
ladığı gibi .insanlar birbirlerini daima sevemi
yorlar Buna rağmen üçüncü cihan harbi faci
asını aklı başında hiçbir milletin göze alabi
leceğini sanmıyorum. 

Memle.ketime döndüğüm zaman vatan
daşlarıma yurdunuz hakkında bir şeyler söy
liyebileceğimi ve böylelikle başkalarını da bu
raya gelmeğe teşvik edebileceğimi ümid edi
yorum.» 

Sir Stu~rt Campbell'in hal tercemesi el
de edilemedi. 

CAN -- Dilimize farscadan alınmış isim, 
«ruh», mecazen kuvvet, _kudret, hayat, dirilik 
(Hüseyin Kazım, Büyük Türk Lugatı). 

İstanbul ağzı sohbet dilinde, halk ağzı de• 

yimlerde ve · külhani argosW1da pek çeşidli 
ve pek çok kullanılan zengin kelimedir. 

Darbı meicller - Nefsin kıymeti, insa
nın herkesden önce evvela kendisini düşüne
ceği: «Can cümleden aziz», «Evvela can, son
ra canan». 

İştahın sıhhat alameti olduğu, insanın 
boğazına, yemeğine dikkat etmesi gerekdiği 
yolunda: «Can boğazdan gelir». 

Her şeyden bıkılacağı, bütün sevgililerin 
bırakılabilece~i: <<Can cefadan da usanır, sa
fadan da». 

Kahramanlıkların, büyük fedakarlıklatın 
laf konusu değil. iş konusu olduğu: <<Can cö
merdliği lak.rdı ile olmaz». . 

İnsan hayatının kıymeti; ufak tefek ha
tal'arından, suçlarından dolayı ağır, zalimane 
cezalar verilmemesi gerekdiği yolunda: «C~n 
bostanda bHmez». Misal: «Ol zalim ve gaddar 
Bayrakdar (Alemdar Mustafa Paşa) her gün 
kahvehaneler, bekirhaneler, hanlar ve ha
mamlar basdırıp üçer beşer onar garib uşak
ları ve nice taze yiğitleri uryan püryan çıka
rup kimin boğdurur denize atdurur ve kimin 
başın kesdidr, bilmezdi o canlar bostanda 
bitmzedi» (Galhtalı Mecmuası meşruhatı). 

İnsanın tıynetinin değişmiyeceği: · «Huy 
canın altınd~» «Can çıkmayınca huy çıkmaz». 

Madımlara, zebunlara, müstahdemlere in
saf ile muamele etmek gerekdiği: <<Canı cana 
ölçmeli». 

Tevbih ve cezanın insanı yola getireceği, 
bazan, · acı tecrübenin kıymeti: «Canı yanan 
eşek atdan yüğrük olur». . 

Akraba arasındaki hased, çekememezlık 
için: «Candan ahbab, kandan şarab olmaz». 

Yerine, söz gelimine göre: Netice alına

mıyacak işlerle uğraşan, yahud tamamen ak
si, herkesin olmaz dediğini başaran: «Cansız 
koyundan süt sağar». 

Her hangi bir konuda, en asil bir aşk u 
alakadan en hasis bir madde ahş verişi es
naflığa kadar henüz başarı ümidinin kesilme
diğini ifade için: «Çıkmadık canda ümid var-
drr». -

Dostluğun kıymeti için: «Can canın yol
daşıdır». 

B.ir badirenin içinde bir kimsenin her 
kayguyu bırakarak sadece kendisini kurtar
maya çalışması: «Can cana, baş başa». 

Israr ile istenilen bir şeye büyük feda-
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karlıkla kavuşulacağı: «Can gitmeyince canan 
ele girmez» 

dır: 

Halk ağzı deyimler- 1) Bed dualar var-

Allah ,.anını alsın!.. 

Canı !ehenneme!.. 
Canı çıksın: .. 
Canı çıkasıca! .. 

2) Hayır dual::ır ve temenniler vardır: 
Allah canını bağışlasın!.. 
Ölmüşlerinin canına değsin!.. 
Ölmüşlerinin canına rahmet!.. 

3) Küfürler vardır: 
Canına iükürdüğüm! 

Canına okuduğum!.. 

4) Aşırı sevgi hitabları, nidaları vardır: 

Canım! .. 
Canım benim! .. 
Canım ciğerim!.. 

Camın kuzum!.. 
Hey canım! .. 
Cancağmm! .. 
Efendir.,-ı canım!.. 

. Canım:u içl! .. 
Canımın · bir tanesi! .. 

5) EkseriyiJ f(:vkalade cür'et karşısında kul
lanılır bir de hayret hitabı vardır: 
Vay canına! .. 
Can - H:ılk ağzı deyim; 1 - Şahıs, a

dam, kimse; 2 - Cür'et, cesaret (argo); 3 -
Sevimli, sıcak kanlı; 4 - Tekkelerde genç 
müridlere "verilen isim; misaller: 

Bir deniz kazasından bahsedilir: 
. - Bir !~işinin hatası 162 cana mal oldu! .. 

* İki p:rpırı oğlan konuşur: 
- .Ulan o morukda karşıma çıkacak can 

var mı be?1• 

* Bir mersiyeden: 

Can çocukdur, 
Kıuab, boyalı 

Tekir, mercan çocukdur. 

i,, Vak'ai Hayriyede, yeniçerilerle olan sı
kı münaser.etleri dolayısı ile bütün Bektaşi 
tekkeleri kapatılmış, bazı babalar da idam e• 
dilmişdi. İk:nci Sultan Mahmud bir gün Ru-. 
melihisarı Tekkesi Bektaşi Şeyhi Nafi Baba
ya (B. : Nafi Baba) uğramış, eski şenlikli der
gahın yerin,le bomboş, hara.biye yüz tutmuş, 
bir tekke görünce acı bir istihza ile: · 

- Ha:ıi? .. Canlar nerede?., diye sormuş-
du. 

.Zarif şeyh derhal: 
- Efendimizin korkusundan kimde can 

kaldı!.. demişdi. 

İki canlı -·- Halk ağzı argo: Gebe kadın; 
misal: Gelin kaynana kavgasında şirret ma
halle karısı taze bağırır: 

- Üstüme varma benim ayol! .. İki can
lıyım!.. 

Yedi canlı ~ Halk ağzı argo: Çok daya
nıklı, müteh.:ımmil (ekseriya istihkar kastlı ile 
kullanılır); hazan, muhakkak bir ölümden 
mt1cizevi k111:tulma; misaller: 

Soğuk bfr kış günü, sokakdan yalın geçen 
bir hanebe,·duşu göstererek iki kişi konuşur: 

- Biz olsak zatürrie, verem olur, ölürüz .• 
- Yedi c,mlıdır onlar! .. 

· * İskele haınmalı iki haneberduş genç 
konuşur: 

- Seııin Karaoğlan diin iskele ile vapur 
arasına düşdü!. 

- Öldü mü çocuk be?!. 
- Ye.tı canlıdır o be .. İskelenin altında 

bh; kalas kopmuş geçenki fırtınada, hemen 
onun boşluğuna girivermiş!. . 

İt canlı -- Halk ağzı argo, «yedi canlı» 
ile aynı manada şu kadar ki bunda istihkar, 
açıkdır. 

Canlı cenaze - Halk ağzı argo: Son de
recede zayıf, bir deri bir kemik kalmış kimse; 
•misal: Bir lisede yeni talebe sorar: 

- Kim ulan bu canlı cenaze?!. 
- Meşhur <<Be Cim» be.. Matematik ho-

cası! .. 
Can pazarı -- Halk ağzı argo: Sonu ölüm 

olabilecek çok nazik, tehlikeli durum, iş; bü
yük bir kav.~anın tehlikeli keşmekeşi, ihtilal 
döğüşü, göğüs göğüse cenk, cenklerde ateş 
hattı; misaller: 

Hastahinede kızlarının doğum yapmasını 
bekleyen karı koca konuşur: 

- Sakin ol biraz hanım ... 
- Kolay mı bey ... Evladım can pazarın-

da ... 
•~ Bir sirkin trapez canbazları üzerine ko

nuşulur: 

- Ne alın yazısıdır bu!.. Her gece can 
pazarı ... 

* İki hfineberduş, cebren ırza tecavüzle 
katil suçundan maznun olarak yakalanmış bir 
ayakdaşlarının muhakemesinden bahsederler: 
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- O yµre~li oğlan hakimin karşısında 
t~rtir titriyo•:du be ... 

· - Kolay mı ulan, can pazarı bu!.. 
* Emekli bir general anlatır: <<Ôndokuz 

yaşında idim. ilk ateş hattına Makedonya'da 
girdim .. Sım··a Trablus Harbi, Balkan Harbi, 
Harbi Umu:mi,. İstiklal Mücadelesi birbirinf 
eklendi.. Bit"i ağır, sekiz defa yaralandım ... 
Her seferinde ateşe girince bir kere alt duda
ğım çatlardı, işte o kanı yaladın mı, can paza
rında olduğt:nu unutursun azizim ... » 

Can CjOhbeti - Halk ağzı deyim: Bir sev
gili ile koklaşıp öpüşmeden vuslata kadar mu
habbet. 

Can ciger _..:, Halk ağzı argo: 1) Çok ya~ 
l;nn dostluk, samimiyet; misal: 

Ahmedle can ciğeriz biz!.. 
* Bir kaatilin ifadesinden: 

Can:,:-ieer arkadaşımı vurmuşum ben ... 
2) Ha:ı.eberduş ağzında aşırı sevgili; mi

saller: 
Körkütük sarhoşdurlar, büyüğü göğsünü 

açar: 
- Can,m ciğerim benim!.. Vur ulan.. Se- . 

nin elinle öJeyim be!.. 
* - O çocuk canım ciğerimdir benim ... 

Yan bakanı yakarım! .. 
Can atmak - Halk ağzı deyim: 1) Şid• 

detli istek, arzu· 

Hasanpaşa çıplağı kılık kıyifet 

Teni dövme bakır bir kızıl Afet 
Can atardı ana cümle eşkiyi 

Bihaber o şihi hüsnü letafet 
(Galataiı, Çardak Destanı) 

Can atar tigi kaza sinei bimanmıza 

(Eşref ~aşa) 

2) Bit yere sığınma, iltica; «Çocukdum, 
Büyük Çatşıda yağlıkcı çırağı idim, koca çar
şı zangır 2.mgır sallanıp duvarlar kemerler 
çatlamaya lıaşlayınca sokağa can attık» (Ri
fat Efendi, Not) 

Sen gider:.en bütün helik oluruz 
Koynuna can atar da hak oluruz 

Nimık Kemal 

Kösem Sultanın sarayda boğulduğu gece
nin· hatıratı arasında: « ... tut kap sedası bil
mana yeti~ip biz Babıhümayundan dışarı güç
le can attık .. » (Naima Tarihi). 

Canı ağzımı gelmek - Halk ağzı deyim: 
Ziyade ko.rku. dehşet hali, misal: «Küçücük 
vapurla koı!'.l şilebin önünden geçmeye kalk
tık, gemini!ı burnu gözümüzün önüne dağ gi~ 

bi dikildi, tarpışmasına kıl kadar mesafe kal
dı, can boğazımıza geldi..» 

,:, Sofada biri gezinjyor gibi geldi, kapu
yu birden a~dım; karşımda bir insan azmanı, 
saç sakala kc1.rışmış, yalın ayak, pelaspare için
de bir şaki, hemen elini bıçağına attı, fakat 
benim elimde tabancayı görünce mıhlanmış 

gibi durdu, gözünü gözüme dikdi, can boğazı
ma geldi. Kapuyu nasıl kapayıp kilidledim, 
camı nasıl aı;dım, hırsız var diye nasıl bağır
dım, bir Allah bilir ... ». 

Can alıp can vermek - Halk ağzı deyim: 
1) Izdırab i!;inde bunalmak, derin ruhi buh
ran; Nedim bir şaheser beyitde kullanmışdır: 

U'Ji yar a~zında amma vapesin olmuş nefes 
Aşıkı bim.irı gördüm ~ virüb can almada. 

2) Ağı.r maddi sıknıtı, darlık içinde bu
nalma: «Ben can alup can veririm, sen oy
naşdan bahsedersin .. ». 

Canı bumuna gelmek - Halk ağzı de
yim: Maddeten ve manen çok sıkılmak, sıkın
tıya düşmek. «Parasızlıkdan canımız burnu
muza geldi..>~ 

Can çekişmek - Halk ağzı deyim: Başa• 
rısızlıkla sona ermiş bir işin son anları; mi
sal: 

İki geıır muharrir konuşur: 
- Sizin mecmua ne alemde? 
- Can çekişiyor!.. 
Canını almak - Soygunda, dayakda, taz

yikde, her türlü eza ve cefada son haddin 
gelmesi, «yeter artık» anlamına halk ağzı ar
go; misal: 

Üç hayta genç pusuya düşürdükleri bir 
adamı don gömlek bırakınca soyarlar ve kı
yasıya dövmeye başlarlar; nihayet içlerinden 
biri acır: 

- Bıtakın artık be.. Canını mı alacağız 
herifin? 

* Yahud o durumda mağdur yalvarır: 
- Bırakın artık be! .. Canımı mı alacak

sını2 be!.. 
Can evi, can alacak nokta, can alacak 

yer - Bir kişinin, bir toplumun, müessese
nin, bir işh1, en nazik, en önemli, en esaslı 
yeri anlam11:a deyim; en kuvvetli olarak Meh
med Akif 'nıllanmışdır: 

Hiç görülınüşmüydü olsun 'kaydi vahdet tarümir? 
Böyle olmuşınuydu millet can evinden· rahnedir? ! 

* Biric.k yetişkin oğlu ölen bir adam 
hakkında: <<Çok yaşamaz... Can evinden vu
ruldu zavallı .• :.. : : . , 

1
dj 
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* Müteşebbisler konuşur: «Bu iş yürür 
azizim .. Can noktası sermaye ile dayanmak ... » 

Canpare - Yeniçeri argosunda mahbub: 
Canpiiredb: rüşcn lder dünyayı 
Omuzda şJhlnsiz gezer mi dayı 
Kadl~den beridir arslan hissesi 
Şehri dilb.?randan ocaklı payı 

( Galatab Hüseyin) 

Caııbaz -·-- Mürekkeb isim; canla oyna
yan, canı ile oynayan, canını tehlikeye ko
·yan (B. : Caııbaz). 

Canan -- İsim; gönülden, candan sevi
len; maşük2. · maşuk; yolunda can feda edi
lir sevgili. 

Eskileı.' böyle sevgiliye «cana! .. >> diye hi· 
tab ederlerdi; şairi mechul beyit pek güzel
dir: 

Cana! .. Yolunda ölmeğe layık delil miyim? 
Kurbanın olduğum! .• Sana il.şık .delil miyim?! 

CANAN SOKA(a- Kadıköyünde Baha
riye semti sokaklarından; Nevzemin Sokağı 

ile Süleymanpaşa Sokağı arasında uzanır, 

Kalfaoğlu Sokağı ile bir kavuşağı vardır (1984 
B. Ş. R. P:ifta 29). Yerinde ise, Haliledhem
paşa ve Hacımehmed efendi Sokakları ile teş
kil ettiği dört yol ağzı ile Süleymanpaşa So-

. kağı arasındadır. 
Süleymanpaşa Sokağı tarafından yürün

düğüne göl'e iki araba geçebilecek genişlikde 
asfalt bir yoldur; 2 - 3 · katlı ahşab ve beton 
evler arasmdan geçer, Kalfaoğlu Sokağı ile 
olan kavu§:ığından sonra sola bir kavis ya
par, B. Ş. Rehberinde gösterilmemiş _Nesrin 
Sokağı ile de bir kavuşağı vardır, bu kavu
şakdan sonr3 Canan Sokağında yepyeni a
partımanlar görülür. · Kapu numaraları ı -79 
ve 2 - 58 olup sokak boyunca yalnız bir bak
kal dükkanı vardır (Kasım 1962). 

Hakkı GÖKTORK 

CANA OKUMAK - Argo deyim: «Kıya
sıya dayak atmak, bilinen yüz kızartıcı hal
lerini herkese söyleyip yaymak, hulasa bir 
kimseyi he~· ne suretle olursa olsun madde
ten ve manen rezil ve perişan etmek»; bu de
yimde ölüm anlamı yokdur; mesela bir adam 
gece düşmanları tarafından çevrilip müdhiş 
bir şekilde dövülür; ertesi sabah mahalle 
kahvesinde konuşulur: 

- Ulan akşam canına okumuşlar Arna
vud İsmail' 1n, · ı:ı.e ağız kalmış ne burun he
rif de be! .. 

Ama bu Arnavud İsmail dayakdan ölmüş 

ve onun ölüsü bulunmuş olsaydı: «Ulan ak
şam canına okumuşlar Arnavud ismail'in, öl
dürmüşler! .. >> dE:nilemezdi. 

Ekseriya tehctid yolunda kullanılır: «Söy
le ona adımı ağzına almasın, bir elime geçi
rirsem canına okurum!..», «Söyle ona aaımı 
ağzına almasın; ben de ağzımı açarsam canı
na okurum, alem önüne çıkacak yüzü kal
maz», «Ulan çek arabanı git şuradan, ben bil
diğin mallarctan değilim, canına okurum a
damın», «Baba hakkımı ver benim, yoksa ca
nına okurum». 

Haneberduşlar arasında ırza tecavüz yo
lunda vah§~ti ifa için kullanılır: «Güllüye o 
kadar söyledim o hergelelerle dolaşma diye, 
akşam Çamurun orda canına okumuşlar, has~ 
tahaneye kaldırdılar zavallıyı. .. ». 

Bazan cta <,ağır iş, insafsız ve merhamet
siz çalışdırma» anlamına kullanılır; misal: 

- İşi bıraktın mı ulan? 
- Bıraktım ağabey... Sabahm ö7edisin-

den akşamın yedisine kadar ayakda, kara su 
indi ayaklarıma, üstelik yüz kiloluk sandık

ları da yü!rlüyorlar .. Canına okuyorlar ada
mın orada ... 

CANBAZ, CANBAZLAR - Türk luga
tında mürekkeb isim; canla oynayan, canı ile 
· oynayan, canını tehlikeye koyan; ip üstünde 
ve sair tehlıkeli yollarda hünerler, marifetler 
gösterip geçinen sanatkarlara alem olmuşdur, 
hak budur ki takıldığı o sanatkarlara lugat 
manası ile ve telaffuzundaki kıvrak ahenk ile 
de yakışmış isimdir. 

Canbaz üzerine güzel bir darbı mesel var
dır, herkesin. kendi haddini bilmesi gerekdi
ği yolunda söylenir: «Canbaz ipde, balık dib
de gerek». 

Bilhassa İstanbul'un artık mevcud olma
yan eski büyük bayram yerlerinde, mesire 
çayırlannda, pek tantanalı olarak günlerce 
haftalarca süren şehzadelerin sünnet düğün
leri ile sultanların evlenme cemiyetlerinde, 
yer yüzüniin muhtelif ;yerlerinden gelmiş 

canbazlar. Hüyük şehirde, isimleri tarih kütü
ğüne geçecek hatıralar bırakmışlardır. · 

Evliya Çelepi İstanbul esnafından bah
sederken Canbazlar hakkında da şunları yazı
yor: 

«Esnafı bazbazan (oyuncular) canbft.zan 
pehlivanan -- İstanbul'da hazır bulunan can
baz pehlivanlar on üç neferdir ki her biri ip-



ANSİKLOPEDİSİ - 3363 - CANBAZ, CANBAZLAR 

den kemenct atarak eflake doğru urılc ettik
lerinde feleki alada Hazreti İsa ve Kerılbeyan 
ile mükalemeye çıkıyorlar zan edilir. Üskü
darlı Mehmed Çelebi, Magribli Hacı Nasır, 
İskenderiyel: Hacı Ali, Harputlu Şaşı Hüsam, 
Bursalı Kübadi, Arabkirli ~ara Şüca, Kam
beroğhı, K1·~ Pehlivan, bunlar padişah huzu
runda terazıli terazisiz, kubadi pabuç ile, ki
misi ellerinde birer desti ile, arkalarında bi
rer himar He. kimisi ellerinde yalın kılıç ile, 
velhasıl ikiyüz pare alet ile arzı marifet ider. 
Galata Kulesinin ta zirvei alasındaki topa a
yak basmış arab, acem, rum, hind, yemen 
pehlivanlarıdır. Suru hümayunda, At Meyda
nında resenbazlık iden Üsküdarlı Mehmed Çe
lebi hattı şerif ile serçeşmei pehlivanan idi. 
Onun defter: ile dünyMa gezip dolaşan can
baz pehlivanlar cümle 200 neferdir, yamakla
rı ile hesap edilir ise 2000 adamlardır. Pirle-

. ri Davftdi Habli ibni İmrülkays'dır; bu Da
vud, Hayber Kalesine resenbazlık ile çıkıp 

fethine hizmet ettiğinden Selmari belini bağ
layıp resenbazlara (ip canbazlarına) pir yap-
mışdır». . 

Evliya'dan bir asır sonra yaşamış şair 

Seyyid Vehb!. hicri 1132 (miladi 1720) yılın
da Üçüncü Sultan Ahmed'in oğullarının 15 
gün sürmüş muhteşem sünnet düğünü üze
rine yazdığ~ meşhur Surname'sinde Şahin a
dında bir hokkabaz canbazın hünerlerini şöy
le anlatıyor: 

«Düğünün birinci günü, düğün yeri olan 
Ok Meydanmda marifet gösterenlerden biri 
de, Mısır Valisi Ali Paşanın bu sünnet düğü
nü için sftreti mahsusada gönderdiği Canbaz 
Hacı Şahin He Hacı Mehıned oldu. Arkadaşı
nın eline ve..-ip havaya kaldırttığı bir çembe
rin içinden, uzakdan koşarak bir ok gibi ge
çen Hacı Şahin, sonra, bu çenbere kendi be
li kadar inc·e dört çenber daha ilave ederek 
bir sıçrayışda dördünün birden içinden geç
di. 

«Düğünün ikinci günü Hacı Şahin çen
berlerin içini fırdolayı hançerlerle donattı, 

üstüne de içleri su dolu fincanlar dizdi, yine 
koşdu geldi, · çenber,lerin içinden geçdi, ne 
hançerlere dokundu, ne de fincanları oynat
tı, herkes parmak ısırdı. Sonra yamakların
dan on yaşında bir oğlanı bir s:ı,rığa çıkarttı, 

çocuğun eline su dolu bir desti verdi, sırığı 
yerden kaldı.rıp başına koydu, oynayıp sıçra-

maya başladı; sırık başında, üstündeki çocuk
la beraber mmclik dururctu, çocuğun eııncteki 

destiuen de bir katra su ctökülmedi. 
«Izmit'den gelen bir canbaz da ağzına bir 

yalın kılıç s.:ıkctu, sonra başı yere koymadan, 
ağzında kılt~la havada ili aefa perencte attı. 

«Düğüniin üçüncü gecesi ip canbazların
dan altı yaşmda bir kız, ip üzerincte vücudu
nun her uzvmm bir tarafa bükerek bir takım 
hayvan taklidleri yapdı ... » 

Seyyid Vehbi bu yolda geniş tafsilat ve
riyor (B. : Şahin; Hacı; Mehmed, Hacı). 

Devletir.. resmi vak'anüvisi Raşid Efendi 
de kendi adına nisbetle. anılan meşhur tari
hinin beşinci cildinde bu sünnet düğününün 
tafsilatına 50 sayfa ayırmışdır; aşağıdaki sa
tırları oradan alıyoruz: 

«Hali!:de Aynalıkavak İskelesinden kar
şısındaki Fener İskelesine kalın, sağlam ve 
yüksek birer direk dikildi, ortalarında kalan 
denize de yan yana iki kalyon çekildi; Aynalı
kavak ve Fener İskelelerindeki direklerin te
peleri ile b!ı kalyonların direk tepeleri arası
na, deniz üstünde palamar tabir edilen kalın 
halatlar çeJd!ip gerildi ve bağlandı. Sabık 
Mimarbaşı tığa (İbrahim Ağa) atları kukla
dan sanatlı oir araba yapmışdı, arabanın içi
ne biri kadın kıyafetinde biri arabacı kılığın
da iki canbaz bindi, yine bir sanat ile araba
sı o kukla beygirleri sürerek araba ile ip üs
tünden denizi bir yakadan öbür yakaya aşdı
lar. Sonra o ip üstünde canbaz rakkaslar o~ 
yun oynadı, bunlardan bir rakkas oğlan, ken
dilerini Aynalıkavak Kasrından seyreden (B. : 
Aynalıkavak) padişahın huzurunda güzel bir 
perende ile denize atladı ... » 

. Bu İstanbul AnsiI<Iopedisi'nin · . mümtaz 
dostu Haluk Y. Şehsüvaroğlu Akşam Gazete
sinde intişar etmiş <<19. asırda İstanbul'da 
canbazlar» başlıklı bir makaalesinde şunları 
yazıyor: 

«18. Yüzyıl sonlarında İstanbul'da yaşa
mış olan ve Üçüncü Selim'in hemşiresi Hati
ce Suıtan'ın hizmetine giren mimar Melling 
(B. : Selim HI.; Hatice Sultan; Melling) meş
hur eserinde Padişahın deniz gezintileri ve 
gittiği yerlerdeki eğlencelerini etrafiyle şöy
le anlatma1itadır: 

«Nereye teşrifi Şahane olursa oraya der
hal çadırlar kurulur. Padişah orada yemek 
yer ve namazını kılar, bundan sonra oyuİı i· 
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şareti verilir. evvela ip ve menzil canbazları 
meharetler!ni_ gösterirler. Menzil ipleri bir 
tepeden bir tepeye yahud bir ovadan bir te
penin üzerine gerilir, bu manzara halkı hem 
korkutur, hem de eğlendirir. Canbazlar bu 
iplere büyük bir cü{'et ve çala.ki ile çıkarak 
oynarlar. Bu oyunlar on üçüncü, on dördüncü 
asırlarda Fransa Kıralları şerefine tertip o
lunan düğünlerdeki eğlenceleri andırır» di
yor. 

«19. asırda İkinci Mahmud da canbaz o
yunlarına büyük bir alaka göstermişti. BU a~ 
sır içinde tstanbul'a bazı. mahir canbazlar da 
gelmiş, bunlardan maada yerli oyuncular da 
halkın rağbetini toplamağa muvaffak olmuş
lardı. 

«1837 yılında İkinci Mahmud Rumeliye 
yapdığı büyük seyahat esnasında Silistire'de 
çok meşhut bir Avusturyalı canbazın hüner
lerini seyretmiş ve ·canbazın İstanbul'a ge~
mesine müsaadede bulunmuştu. 

«Canbaz o yıl içinde İstanbul'a gelerek 
ilk evvel h!:nerlerini ricale, sefirlere göster
mişti. 

«Bu maksatla Haydarpaşa sahrasındaki 

Osman Paşa Kasrı önüne büyük çadırlar ku
ruldu. Buradaki alafraııda sofraların tanzimi 
vazifesi de Gümrük ;Emini Tahir Efendiye ve
rildi. 

<<Oyunlar bir cumartesi günü başlamıştı. 
O gün Sadrazam, Şeyhülislam, Damat Paşalar, 
Kaptan Paşa ve bazı rical ·davetli idiler. Erte
si pazar günü ise eski Serasker Hüsrev Paşa, 
eski Kaptam _ Derya _Çengeloğlu Tahir Paşa, 
Gümrükçü Osman Paşa, Bosna'nın eski Va
lilerinden Davud ve Ali Namık Paşalar, İşkod
ralı Mustafa Paşa, Akkanın eski Valisi Abdül
lah Paşa, eski Hariciye Nazırı Akif Efendi, es-. 
ki Defterdar Ali Necib Efendi ve İstanbul'da 
misafir olarak bulun.an İran prenslerinden 
Hüdaverdi Mirza, devlet ricalinden Naşid . 
Bey çağrılanlar arasındaydı. 

«Pazartesi günü ise mazul ilmiye ricali 
davet olunan Ertesi haftanın pazarınd~ is
tanbul'daki yabancı elçiler Haydarpaşa'da ha
zırlanan faytonlarla oyun meydanına geldi
ler, kendile:ine hususi bir çadırda <<envai · şe
kerleme_ şü;cftfe ve türlü turfanda meyvalar
la müzeyyen ve muntazam alafgranga sofra 
tertibi ile • haklarında merasimi dilsazi» ıcra 
edildi Ve «anlar dahi memnwı» kaldılar. 

«O gün orada bulunan Sadrazam Paşa da 
sefirlerle g::irüşmeler yaptı. Avusturyalı can
baz sanatındr hakikaten mahirdi. Seyircileri 
büyük heyecanlar içinde bırakan meharetle
rini muvaffakiyetle gösterdi. 

«Oyunlardan sonra sefirler emirlerine 
tahsis edilmiş faytonlarla tekrar Haydarpaşa 
İskelesine dönüp oradan kayıklarla İstanbul'a 

. geçtiler. 
«Osmanlı sarayında muhtelif sanat ve 

eğlence kolları arasında canbazlık da yer alı
yordu. Sarayda canbazbaşı ünvaniyle bir can
baz bulunuı- ve arzu edildiği zamanlarda hü
nerleriyle Paqişahı eğlendirirdi. Canbazbaşı

nın yanında şakirtleri de vardı. Bunlar oyun
larda kendisine yardım ederler ve usta ol
mak üzere' :, etiştirilirlerdi. 

«1844 senesinde sarayın canbazbaşısı Ah
med Ağa id; _ O yıl içinde Ahmed Ağaya oyun
l2rı için lüzumlu olan kantar alatı ve saire 
Tersane mevcudundan verilmişti. 

Canbazbaşıfara daha sonraki tarihlerde 
de rastlanmaktadır. Abdülaziz'in de Ahmed 
Ağa isminde bir canbazbaşısı vardı. Fatih'te 
Yenihamam civarında bir konağı olan Ahmed 
Ağa 1864 yılında ölünce konağı satılığa çıka
rıldı. Büyü!{ harem dairesinden başka on beş 
odalı selaml• k kısmyile, mutfakları, büyük 
havuzları_ kuyuları harem ve selamlık bahçe
leriyle canbazbaşı konağı devrinin güzel bi
nalarından r.ıirisiydi. 

«19. c\S!rda halk canbaz oyunlarını bahar 
mevsimleriuJ:e seyretmeye başlardı. Bu mev
simlerde bazı ermeni canbazlar o vakitler hoş 

. ve büyük , bir saha p.alinde bulunan Taksim 
meydanında hünerlerini göstermeye başlar

lardı. 

«Galata Beyoğlu ve Taksim havalisinin 
inzibatı Kaptan Paşalığa aid olduğu için her 
sene bahar mevsiminde canbazlar oyunlara 
başlama müsaadesini Kaptan Paşalıktan alır

lar ve bundan sonra bütün mevsim sanatlarını 
icra ederlerdi. Halk akın· akın bu oyunları 

zevkle seyre'i.meye giderdi.» (H. Y. Şehsüvar
oğlu). 

Zamanımızda yerli canbazlar İstanbul'
da yüz gülf.üren rağbeti görememektedirler. 
Kabul etme1idil) ki içlerinde hakikaten hüner 
sahibi sanatk~rlar vardır; fakat büyük şehirde 
yazın eğlence düşkünlerini plajlar çeküp top:_ 
ladığı için canbazlar pek az seyirci bulabil-
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mektedir, ljnlar çoluk çocuk takımı, kenar 
mahallelerin keseleri dar halkıdır. Bu durum 
karşısında, <'anbaz, ne kadar hüner sahibi ol
sa, şatafatlı dekorlar temin edemediği için, 
zengin tab:ıicayı seyirci olarak celb edeme
mektedir. 

Buna hrşılık büyük zengin sirkler, sirk 
canbazları İstanbul'da daima büyük rağbet 
görmektediı'. 

CANBAZ (Türk Edebiyatında) - Onye
dinci asrın büyük şairi Şeyhülislim Yahya E
fendi bu ismi bir gazelinde pek hünerli kul
lanmışdır; şairin mısralarındaki inceliği zede
lemeden bagünkü dilimize çevirmek çok zor
dur, korka korka yazıyoruz: «Ey güzel! .. Se
nin zülüf teJine konmuş olan gönlüm gözün
deki gamze He (gülümsiyerek bakdığı zaman 
gözlerin ucunda beliren o tatlı çizgi ile), tıbkı 
ip üstünde kılıçla oynayan can baz gibi safa
lanıyor»; güıel mısralar şudur: 

Hill slyebl.n Aı•ızı zib4ııa yaraşmış 

Zülfiln ne güzel diitmilş o vedıl basen üzre 
Zülfilnde r,önUI gamzen. ile etlenilr ey mAh 
Canbaz gibi tig ile oynar resen üzre 

Zoraki yazılmış güftesi kimindir bilmi
yoruz, geçı3n asır ortalarında Latif Ağa tara
fından bestelenmiş hicazkar bir şarkıda da 
canbaz ismiue rastladık: 

ister isen biz bize ey dll,Udir 
Aynabkaııaifa gitsek bu pazar 
Sen de reftAr eylesen orda nevvar 
Aynı~bkavafa gf,tsek bu pazar 

Bir milfeırrlh y~r dellldlr Ihlamur 
Şimdi BoğıJzlçlne gitmek de zor 
Canbaza ı:,ftsek olursun bibımır 
Aynalıkavııla gitsek bu pazar 

Pek kalab:ılık KlilıdhAne hele 
lmrabora azm ldüp düşme dile 
Bir iki candan güzel ahbab . De 
Aynalıkavata gitsek bu pazar 
İstanbul'un esnaf güzelleri şanında şeh

rengiz yollu yazılmış «Hftbannamei Neveda» 
adındaki manzum risllede canbaz güzeli şöy
le övülmüşdür: 

Canbaz gli7.ellnde tlirlll hüner var 
Serenbaz cundabaz bir dell rUzıAr 
t,ve cllv.ı hiisiln her taYD litlf 
Kaddl sülüs batla çeJdlmlş ellf 
Aşıka perende uyıınıı çokdur 
Ar ile namus '6:ılmez hlclbı yokdıır 
Üsküda,:-Iı halk şMri Tophane ketebesin

den Aşık Razi de canbaz civanları şöyle tarif 
ediyor: 

Tarif idem ben size canbaz şahı 
Sözümd~ bilif yok kasem valWıi 
Mürihlk dvandır tığ gibi çilik 
Zira ki şuhun makaamı eflak 
Kikillün teline kıyamaz berber 
Anınçün saçlıdır o canbaz dllbeı

Güzel aydğında cümle hüneri 
Kıl üstüade yüı-Ur zira o peri 
Mişükuduı· cümlesi bir iistidın 
Cihan kafüışı bir rindi fettanın 
Ol can puannda ger olmasa aşk 
Olmaz idi· resen üzre bunca meşk 
Zerdaııeyt.= saydohmur ahiidur 
Sinede iane tutar plrlstiidur 
Huınret iin·e olur rengi rii ekser 
Güneş haruiresi ziri o püser 
İsmi şeriflni sorsan o şihm 
Ya Nasırdır, ya Kubadl, ya Şahin 
Döküb ibı riiyi piyi bllliire 
Han hamam yidir ol külçei nüre 
Tigi piilidma ver gel sen serf 
Dlme canbaz şilbe haylaz serseri 
Zülfi · siyibmdan penbe topuğa 
İnsat eyle benzer var mı kopuğa 

CANBAZ ALİ SOKAĞI - Üsküdarda 
Bülbülderesi semti sokaklarından; Selamsız 

Caddesi ile Tophanelioğlu Sokağı arasında u
zanır. Topçııreşid Sokağı ile bir kavuşağı var
dır. Selams.z Caddesi tarafından gelindiğine 
göre bir ar:ıba geçecek genişlikde, kabataş 

döşeli, hafif meyilli bir yol olarak başlar, sa
ğa bir dir.,ekle kıvrılarak düzleşir, büyüklü 
küçüklü ah;;db yarı kagir ve beton evler ara
sından geçer, sonra dikce bir yokuş olur ve 
böylece Toplıanelioğlu Sokağına bağlanır; ka.-. 
pu numaraı:m 1 - 15 ve 2 - 24 dür (Ekim 
1962). 

Hakkı GÖKTÜRK 

CANBAZHANE KAPUSU - İstanbu
lun, Marmara kıyısında Yedikule ile Haliç 
kıyısınd·a Ayvansaray ıarasında uzanmış iki 
sıra kara suru üzerinde küçük bir kapu; su
run zamanımızda Edirne Kapusu ile Eğri Ka
pu denilen kapıları arasında- küçük bir kiapu
dur; Bizans devrindeki adı «Çerka K:apusun 
idi. 

Bir rivayete göre, türkler bu kapuyu a
çık bulmuş ve şehre ilk defa buradan girmiş
lerdi. Bu rivayetin, türklerin İstanbulun fet
hi zaferini kolay kaz.andıkla-rmı · göstermek 
kasdı ile çıkarıldığı bugün pek aydındır. 

Hiisnü KINAYLI 

CANBAZ HANI - Eminönünde adını 

taşıyan sokak.dadır, Eminönü ile Unkapanı a
rasındaki yol bir bulvar olarak geni§letilir• 
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ken istimlak edilerek yeri yola alındı, han, 
sokağın tam orta kısmında idi. Semtin eskile
rinden ve Canbazhanı Sokağında hasırcı Ah
med Özkan'm verdiği malumata göre üç kat
lı kagir bit bina idi, ortasında üstü camekan.
la örtülü ve zemini parke taş döşenmiş bir 
avlu bulunup bu avlu etrafında da yağcı ve 
zahireci mağazaları bulunmaktaydı, meşhur 

Urfa ve H:ıleb yağları bu mağazalarda satı
lırdı. Dış d;jkkanları da tamamen yağcılarda 
idi. Hanın üst katlarında, fırdolayı parmak
lıklı bir koı·idur üzerine sıralanmış odalar 
tüccar yazıhaneleriydi. Bu hanın son zaman
larda Hulusi Bey adında bir odabaşısı ve Meh
med adında da bir kahvecisi olup semtin se
vilmiş insanıarıydı. Tanzimatdan önceki devir
de ise bu hand&, adından da anlışalacağı veç
hile at canbazları otururdu. On altıncı asır
dan kalmış, Türk yapı sanatında bir değer i
fade eden lm bina idi. 

Hakkı GÖKTORK 
CANBAZHANI SOKAĞI - Eminönünde 

Rüstempaş:ı Mahallesi sokaklarından; Asma
altı Caddesı ve Rüstempaşa Mahkemesi Soka
ğı üçyol ağzı ile Buğdaycılar Çıkmazı arasın
da uzanır, İplikci Caddesi ile de kavuşağı var
dır (1934 Belediye Şehir Rehberi, Pafta 1). 

Eminönii - Unkapanı Caddesinin açılması 
ile Canbazhanı Sokağının orta parçası bu cad
deye alınmış-dır. Asmaaltı 

Caddesi başı meydıa,nımsı ar
sadır; o tarafdan gelindiğine 
göre bir arabanın geçebile
ceği genişlik.de ve paket ta
şı döşelidir. Sağ kolda Kiraz 
Hanı, altında üç ipci dükka-, 
nı, sol kolda da küçük Çukur 
Han vardır, bu hanın da al
tında ~- dükkan bulunup 
ikisi kapalı, ikisi çuvalcı, bi
ri de hasırcıdır. 

Kapu numaraları 1 - 11 
ve 2 - 10 olan sokağın birin
ci kısmı buradıa biter, yeni 
açılan Eminönü - Unkapanı 

bulvannı . atlayarak ikinci 
kısmı başlar. Sokağın bu 
ikinci kısmında sağ kolda Zın
dan Hanı, Baba Cafer Türbesi 
ve zındam bulunmaktadır. 

Yine bu kısımda 2 yağcı, 1 

yağcı • sabuncu, 2 bakkaliye, 1 zeytinci, 2 nal• 
huriye, 1 ipci, 1 kağıdcı, 1 kunduracı, 1 hel
va - şekerci im,alathanesi ve bir kapalı dük
kan vardır .. Kapu numaraları 43 - 53 ve 46 • 
64 dür. Canbazhanı Sokağının 13 - 14 ve 
12 - 44 numaralı binaları bulvar istimlakinde 
yıkılmışlard_ı.r (Eylül 1962). 

Hakkı· GÖKTORK 

CANBAZİYE ÇIKMAZI - Samatya'da 
Ali Fakih Mahallesinde Canbaziye Sokağı ile 
Duhfiliye Sokağının birleşdiği yerdedir. Bir 
arabanın geçebileceği kadar genişlikde, vakti 
ile kabataş döşeli iken bakımsızlıkdan toprak 
yol olmuş bir sokakdır; ahşab evler arasına 
girmiş olup sol kolda meydanımsı bir arsa ve 
bir bostan vardır (Ekim 1962). 

Hakkı GÖKTORK 
CANBAZİYE KARAKOL SOKAĞI -

Samatyanın Kürkcübaşı Mahallesi yolların

dan, Kargı Sokağı ile aralık bir yol arasında 
uzanır, bir araba geçecek genişlikde, kaba taş 
döşeli, fakat yer yer çok bozuk bir sokakdır; 
ikişer katlı .,.hşab ve kagir evler arasından 

geçer; tek katlı kagir bir binada «Cerrahpaşa 
Gençlik Kulübü» levhası görülmüşdür (Ekim 
1962). Hakkı GÖKTÜRK 

CANBAZİYE MAHALLESİ - Fatih il
çesinin Sarnatya Bucağı Mahallelerinden; Ka
rabaş, Araı.>acıbayazıd, Hacıhamza ve Alifa-

CanbAzl.ye Mahalleli 
(1934 Belediye Şehir Rehberinden) 
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kih Mahallei~ri ile çevrilmişdir. Hudud yolla• 
n şunlardır: 

Kocamustafapaşa · Caddesi, Meşelimescid 
Sokağı, İlk.mektep Sokağı, Silivrikapu Cadde
si, Silivrikapu Hisaraltı Sokağı, Koçdilek So-
kağı, Ağaçayırı Sokağı. . 

İç sokakları da şunlardır: Abdullahdede 
Sokağı, Sünbülefendi Sokağı, Kocamustafapa
şa Çeşmesi Sokağı, Yedişehidler Sokağı, A
layimamı SıJkağı, Havvaana Sokağı, Hanc~ka
ragöz Sokağı, İınammehmet Sokağı, İbrahim
paşa türbe Sokağı, Beyçayırı Sokağı, Hisaral
tı Sokağı (1934 Belediye Şehir Rehberi, Paf
ta 11). 

Yukard~ adı kayıtlı rehberde olmayan 
sokaklar: Sittihatun Sokağı, Yeniçeşme Soka
ğı. 

Mahalle muhtarı emekli subay Bay Kadri 
Çamölçer'in verdiği malumata göre Canbazi
ye Mahallesi nüfusu 2897 kişi olup bunun 
1427 si kadın ve 1470 i erkekdir, 686 ailedir. 
Mahallede -418 ev 13 apartıman, 53 dükkan, 
1 ekmek .fır:nı, 1 eczahane, 2 cami (İbrahim
paşa Camii, Sittihatun Camii), 2 mescid (Me
şeli Mescid, Zenbilli Ali Efendi Mescidi) ve 
4 çeşme v:m.ıır. Mahalleye adını veren Canba
ziye Mescidi Arabacıbayazıd Mahallesi sınırı 
içindedir (Hl62). 

Hakkı GÖKTÜRK 

CANBAZİYE MEKTEBİ SOKAĞI - Sa
matya'nın So.ncakdar Hayreddin ve Kocamus
tafapaşa mahalleleri arasında hudud sokak
dır. Kocaımıstafapaşa Caddesi ve Ramazan 
efendi Sokağı dörtyol ağzı ile Samatya Cad
desi arasıncia uzanır; Sürücüler Sokağı ve 
Kokulu Karanfil Sokağı ile kavuşakları olup 
Şırlağan Sokağı, Pa-mukcu Sokıağı, Marmara 
Caddesi ile birer dört yol ağzı yaparak kesi
şir. 

Kocamustafapaşa Caddesi tarafından ge. 
!indiğine göre, iki araba geçecek genişlikde 
paket taşı aöşelidir; Marmara Caddesi ile o
lan dört yoi .. iğzından sonra zemini kaba taşa 
tahavvül ed1::r. ve meyilli inişle sağa sola bi
rer dirsek y.ıpar. 

İki kendrı boyunca sıralanmış büyüklü 
küçüklü evlerin çoğu kagirdir; bir kısmının 
altı da dükkandır; 1 ciğerci, 1 marangoz, ı 
kunduracı, 2 tornacı, 2 bakkal, 1 kasab, 2 ter
zi 1 sobacı, 1 kahvehane, 1 manav, ve 1 ba
kır levha imalathanesi vardır; kapu numara-

ları 1 - 69 ve-2 60 dır. Bu sokakda cumarte
si günleri paz:.ır kurulur (Ekim 1962). 

Hakkı GÖKTÜRK 

CANB.AZİYE MESCİDİ - Cerrahpaşa
da, Cerrahpaşa Caddesinde Kargı Sokağın

dadır. Hadikatül Cevami şu malumatı veri
yor : «Banisi Kocamustafapaşadaki Canbaziye 
Mescidini y;:ıpdıran Mustafa Ağadır, minbe
rini sabık İzmid gümrükcüsü Kuru Ahmet 
Efendi koymuşdur, Haleb kadılığından mazul 
iken vefat eden meşhur şair . Seyyid Vehbi 
Efendi bu mescidin haziresinde medfundur, 
mahallesi vardır». 

İçi ahşab, dışı kagir bir yapı olup kire
mitli bir çah ile örtülmüşdür, tahminen 1940 
yılında kadro dışı edilmiş, harabiye terkedil
mişdir, 1962 yılında dört duvarla bir çatıdan 
ibaretti, bir de yıkılmış minaresinin kaidesi 
duruyordu, minare tarafındaki haziresi ya
nında büyük Türk ailelerinden Keçecizadele
rin makber~si bulunmaktadır, meşhur şair 

hzet Molla, Kazım Bey, Salih Efendi, Ataul
lah Efendi burada ınedfundurlar. Bu makbe
renin önü!lde Kazım Beyin ruhunu şad et
mek için yapdırılmış halen susuz bir de çeş
me vardır. 

Hakkı GÖKTÜRK 

CANBAZİYE MESCİDİ - Kocamusta
fapaşada İlkmekteb Sokağı ile Eskicami So
kağı kavşağındadır, banisi, aynı adı taşıyan 
bir mescidi daha bulunan Mustafa Ağadı~, 

ahşab olan ilk yapısı zamanla bakıms~zlıkdan 
harab olub çökmüş, 1953 yılında mahalle hal
kının himmetiyle yeniden inşa edilmişdir, bu 
yeni mescid kıare planlı, kiremitli çatı ile 
örtülmüş kagir bir yapıdır, paket taşı ile dö
şenmiş bir avlusu vardır. Mescide ikişer ba
samaklı bir taş merdivenle girilir. Son cema
at yeri yokdur. Sağlı sollu iki maksure görü
lür. Dört beton sütun üzerine oturtulmuş ka
dınlar mahfiline sağ taıraf dafd maksureden 
ahşab merdivenle çıkılır. Bir sanat kiymeti 
taşımayan minberi, yeşil boyalı olub bakım

lıdır, mescidin ihyasında yeni konmuşdur. 

Cem'an yirmi üç pencere ile aydınJatılmış0 

dır. Tavam kalem işi nakışlarla müzeyyen. 
Minare kapusu kadmlar mahfile çıkan mer• 
divenin altındadır. Banisi Mustafa Ağanın 

kabri de bn mescidinin yanındadır, ölüm ta
rihi hicri 890, miladi 1485 dir. Abdest almak 
için iki muı:luklu · bir taş tekne, ve tek lüleli 
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bir çeşmesi vardır, musalla taşı yokdur 
(1962). 

Hakkı GÖKTORK 

CANBAZİYE SOKAĞI - Samatyanın 
Alifakih Mahallesi sokaklarından, Dühaniye 
Sokağı ile Kocamustafapaşa Medresesi Soka
ğı arasında uzanır. Kocamustafapaşa Medre
sesi Sokağı tarafından gelindiğine göre, bir 
araba geçebilecek genişlikde, kabataş döşeli 
bozuk bir yoldur; bir kavis çizer, hafifçe dik
leşerek düzlüğe çıkar. Evleri ahşab, yarı ah
şab, kagir t.-2 katlı binalardır; yeni güne yeni 
rızıkla geçinen aile meskenleri görünürler 
(ekim 19621. 

Hakkı GÖKTÜRK 

CANBAZOĞLU SOKAĞI - Taksimin 
Kocatepe Mahallesinde, Taksir,1 Caddesi ile 
Duvarcı Ad.em Sokağı · arasında uzanır; Feri
diye Caddesi ve Çaylak Sokağı ile dört yol 
ağzı yaparak kesişir. Taksim Caddesi başın
dan gelindiğine göre, bir araba rahat geçe
cek genişlikde, kabataş döşenmiş, iki kena
rında yaya kaldır}mı bulunan bir yol olup 
Feridiye Caddesi dört yol ağzından sonra me
yil inerek Duvarcı Adem Sokağına kavuşur; 
ikişer üçer katlı evlerinin yalnız üç tanesi 
ahşab olup sokağın üst başında iki yüzlü, su
suz, harabi~'e terkedilmiş hicri 1259 (miladi 
1843) tarihli bir Sultan Abdülmecid çeşmesi 
vardır (B.: Mecidiye Çeşmeleri). Dükkan ola
rak da 2 bakkal, l döşemeci, 1 kaynakçı, 1 
oto kilid tamircisi, 1 inşaat demir elektrik 
kaynakçısı, 1 kömürcü, 1 kahvehane, 1 mu
hallebici, 1 kunduracı, 1 itriyatcı, 1 kasab, 
1 manav, 1 pastacı, 1 makina yedek parça
cısı,. 1 oto tamirhanesi ile küçük bir çarşı 
boyudur. Kapı numaraları 1 • 25 ve 2-32 dir 
(Eylül 1962). 

Hakkı GÖKTORK 

CANBAZ SOKAĞI - Haliç Fenerinde 
Kaasım Gönani Mahallesinin sokaklarından; 

Yörük Sokağı ile Kesmekaya Caddesi arasın
da uzanır. Bir araba geçebilecek genişlikde, 

kabataş döşeli olup üzerindeki binaların kapu 
numaraları 1-19 ve 2-30 dur; çoğu ahşabdır, 
kayde değer bir husftsiyeti görülemedi (E
kim 1962). 

Hakkı GÖKTORK . 

CANBEDENYAN - Askeri terzilerin 
hepsi İstanbul yakasında, Mercan ve Rızapa
ıa yokusunrlaydılar. Bir vakitler en meşhuru 

Canbedenyan'dı. Dükkanı mefruşatçı Lazaro 
Franko'nun iki üç kapı yukarısındaydı. 

Bazı hazaratın yüz verile verile şımar
tılmış sibyan torunları: 

- Ben de paşa babamın esvabından is
terim! diye tutturur, derhal konağa çağırılan 
ahbar, dedesininkinin tıpatıp eşi niiniminicik 
üniformayı diker; bacaksıza giydirilir; beline 
oyuncak kılıç, göğsüne hazretin madalya . ve 
nişanlarından birkaçı takılır, fesinin ibiğine 
mavi boncuklu Mahmudiye altını iliştirilir; 
hemen Serfotoğrafli hazreti şehriyari Abdul
lah Bü·aderlere götürülüp fotoğrafı çektiri
lirdi. 

Sonraları, bu sibyanların biraz kabacala
rı hünkar çavuşu, hünkar yaveri silhine ithal 
edilmeğe haşlandı; pırıl pırıl elbiselerle or
tada dolaşıp durdular. 

Canbedenyan ölünce, yerini Altın Makas 
tuttu. Onun işten çekilmesi üzerine, tezgah
tarı Demosten ve yetiştirmesi Aristidi dük
kan açtılar. 

Yüksek mevkili erkan ve ümera ile mah
dum ve damatlarının elbiseleri «Louis» mar
kalı ekstra çuhadan y~pılırdı. Yedi, sekiz li
raya çıkar, hele bayram aylarına, cuma se
lamlıklarına mahsus üniformalara bir misli 
fazla para giderdi. 

Sivil ricalden vezir, bala, ftla payelerin
de bulunanJ.:ırın, rütbelerine göre genişlikte; 
yakası, kol kapakları, eteklere kadar göğsü 
som sırma işlemeli şetrelerini de Rızapaşa yo
kuşundaki terziler başarır, işbu üniformala
ra 25, 30 altın sarfedilirdi. 

Canbedeny'anın hal tercemesini öğrene
medik. 

Sermed Muhtar ALUS 

. CANCAN (Ömer) - Denizci, uzak yol 
kaptanı, 1924 de Bursada doğdu, babasının 
adı Hasan, annesinin adı Hayriyedir; Deniz
cilik Bankası . Deniz Nakliyatı T. A. Ş. kap
tanlarındandır. 

Bursada Hocaalizade ilk okulundan (1937), 
Bursa İkinci Orta Okulda (1941) okumuş, son
ra İstanbul Yüksek Denizcilik Okulunun Li
sesıne girmiş, 1948 de de Yüksek Denizcilik 
Okulundan diploma almışdır. Denizcilik Ban
kasının Demir, Aksu, Mersin, İzmir, Giresun; 
Kocaeli gemilerinde güverte zabitliği; Sivas, 
Kocaeli, Batman (tanker), Nevşehir, Bolu, 
Ödemiş şileblerinde birinci zibitli.k, Sivas, 
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Demir, Ödeıriiş, Aydın şileblerinde de kaptan
lık yapmışd:r. Yüksek Denizcilik Okulu Me
zunları Cemiyeti, Gemi Adamları Sendikası, 

Gemi Zabitkri Sendikası, Gemi Adamları 

Sosyal yardımlaşma Derneği, Gemi Kaptan
ları Cemiyeti üyesidir. Büsk(j''.bol, vo,eybol 
ve su sporhırını sever. 1948 de Finlandiya, 
Norveç, Yunanistan, 1951 de Cezayir, Tunus, 
İtalya ve Amerikaya, 1952 de Suudi Arabis
tan, Bahreyn ve Mısıra, 1953 de Polonya, İs
rail, Lübnan, İspanya, Portekiz, Danimarka, 
İngiltere, Almanya ve Hollandaya, 1954 ile 
İ960 arasında da Belçika, Fransa, Japonya, 
Pakistan ve Siyama gitmiştir. 1945 de neş
redilmiş «Tanker Zabitlerine Pratik Bilgiler» 
adında bir eseri vardır. Bayan Birsen (İren; 
ile evli, 19~0 da dünyaya gelmiş Aydın adın
da bir evl31 sahibidir. 

Bibi. : Kim Kimdir Ansiklopedisi. 

CANDAN (Arta.ki) -:-- Çağdaş Türk mu
sikisinin pek seçkin sim&larından, · Ermeni a
sıllı bir k.ın0ni ve bestekar; 1885 de Seldnik'
de · doğdu: Azarik Eferidi adında hali vakti 
yerinde bir berberin oğludur; Selanik'deki 
Türk mekt~blerinde ciddi bir tahsil görmüş, 
idadiyi bitirdikten sonra tıb tahsili için İs• 
tanbul'a gönderilmiş, Mektebi Tıbbiye'de de 
iki sene okudukdan sonra mektebi terk ede
rek, o zamanın tabiri ile «çalgıcı» olmuşdur. 

Kendisirıin naklettiğine göre musikiye 
olan meyli pek küçük yaşlarda başlamışdır. 

Babası, onun gizli gizli biriktirdiği paralar
la aldığı sazları kırmak ve hatta çocuğu döv
mek gibi ~ok şiddetli tedbirlere baş vurmuş 
ise de Artaki'nin bu aşkının Önüne geçeme
mişd:r. Hiçbir hocadan ders ·almam.ışdır, ken
disini otodidakt olarak, fakat metodlu yetiş

dirmişdir. Babası Azarik Efendi oğlunun ka
derine riza göstermeye mecbur olunca Sela
niğe dönıniiş, ve orada Selanikli Ahmed E
fendiden bilgisini ;arttırma yolunda istifade 
etmişdir. 

Aşağırlaki satırları Mustafa Ronanın «El
li Yıllık Türk Musikisi» adlı eserinden alı

yoruz: «Uzun yıllar Selanikde sahnede çalış
dıkdan. soma istanbul'a dönmüşdür. Seneler
ce Konservatuvar icra heyetinde ve piyasada 
kanun çalmakla meşgul olmuş-dur. Sahibinin 
Sesi plak müessesesinin şefliğini yaparak bir 
çok kıymetli eseri halka duyurmuşdur». 

Artaki Candan'ı yakından tanımış olan 

Münir Süleyman Çapanoğlu İstanbul Ansik
lopedisine verdiği notlarda şunlaxı yazıyor: 

«Çağdaş musikimizin sarsılmaz bir şöhreti
dir. Sanatkar hüviyetinin yanında hoca şah
siyeti de çok kuvvetli idi, sayısız talebe yetiş
dirmişdir; bestekar şahsiyeti de icrakarlığm
dan üstünrlü; bestelemek üzere güfte seçme
de son derP.ce titizdi; şiir havası bulamadığı 
şarkıları aslaa ele almazdı. Güfte ile makam
ların bünye ahengini kurmada da usta idi.» 

Dr. Be-j: Şehsüvaroğlu ise sanatkarın ö
lümü üzertr,e Akşam Gazetesine yazdığı bir 
makalede ır.evcut kaynakların hepsine aykı
rı olarak Arta.ki Candan'ın hicri 1296 (Mila
di 1878 - 1879) da İstanbul'da Kumkapu'da 
doğduğunu söylüyor. 

İbnülemin Mahmud Kemal inal <<Hoş 
Sedii» da Nota Mecmuası ile Mustafa Rona'
dan biyografik bir kaç satır· naklettikden son
ra: «Ermeni musiki erbabmın ileri gelenle
rindendi. . Kanun :çalmada ve bestekar'lıkda 

mahir idi. Mükerreren dinlemişdim. Güzel e
serleri vardır» demekle iktifa ediyor. 

Arrnki Candan 30 Ocak 1948 de mesAne 
kanserinden vefat etti ve Şişli Ermeni mezar
lığına defnedildi. Ölümü karlı bir güne rast
ladığı halde <;enazesi çok kalabalık cemaat
le kaldırılmış, ve vasiyeti gereğince definden 
sonra kabrinin başında üç sazende arkadaşı 

tarafından. kendisinin eri sevdiği bestesi o
lan Beyat' peşrevi çalınmışdır. M. K. İnal~n 
de belirtdiği gibi ilk defa görülmüş şeydir: 

Bibi.: M. Kemal İnal, Hoş Seda; M. Rona, Elli 
Yıllık Tüıik musikisi; M. Sülevman Çapanoğlu, Not; 
)r. B. Şehsüvaroğlu, makale, Akşam Gazetesi. 

CAN ERİĞİ - İstanbul'd.a çok sevilmiş 
bir yemiş İlkbahar aylarında soğuklar şidde
tini kaybedip güneşli günler görününce pen
be bademlerin peş.1nden can eriği ağ,-:ı.çlarının 
beyaz çiç·ekler'le beraber yem yeşil ufacık 
yaprak1 arının nyandığı görülür, ve bir kaç 
gün içinde ılıklasan havala•rla bem beyaz u
fak ve z-:ı.rif çiçeklerile ağacın dalları sım sı
kı b'r dant.ola gibi örülür. Can eriği ağacına 
İstanbul'un hemen bütün semtlerinde, sayfi
yerlerin.de, Boğaziçinde mahalle aralarında 

taş duvarların çevrelediği bahçelerde sık sık 
tesadüf olunur. 

Şimdi manav dükkanlarında, evvela 
memlPketimizin s•c::ık 1:ıölı;rele-rinde erken ye
tişdirilmiş can eriklerini görüyoruz. Eskid~n 
ise .sadece İstanbul ve civarının can erikleri 
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rntılırdı; Ancak Mayıs ayı sonlarında olgurı
laşan, irilseşen can erikleri manav dükkanla
rında pembe Arnavut köyü çiçeklerile bera
ber görülürdü. Dükkanlara vergi edilmiş 

tatlı parlak yeşil renklerile dolu can eriği 
tablalarının ortasına d.a pembe bir gül sok
mak ta adet gibidir. Süt can eriği gerek lez
zet ve gerek kabuğunun daha ince ve sulu 
olmasile koyu yeşillerinden daha makbul sa
yılır. 

Saadl Nazıın NİRVEN 

CANFEDA CAMİİ - (B.: Kethüda Ka
dın Camii). 

CANFEDA CAMİİ SOKA(i:I - F,atihde 
Karagümrük nahiyesinin Dervişah Mahalle
si sokaklarındandır. Nureddin Tekkesi Soka
ğı ile Kurt Ağa Çeşmesi ve Sena Yokuşu dört 
yol ağzı arasında uzanır; Kanat ve Nakkaş 
Sai Sok.akları ile kavuşakları vardır. (1934 
B. Ş. R. Pafta 7). 

Nureddin Tekkesi Sokağı tarafından. ge
lindiğine göre iki araba geçebilecek genişlik
de kaba taş döşeli bir yoldur; sağ kolda Ket
küdakaclın Camii bulunmaktadır, ki sok,ak 
adını bu cam.iin ha.niyesi Canfeda Kadına 
nisbetle almışdır. (B.: Kethüdakadın Camii); 
cami geçilince, sol kolda Kanat Sokağı k.avu
şağına karşı sağa doğru bir dirsekle kırılır, 
sonra sola doğru bir kavis ile dön·er, böylece 
i~ri büğrü bir yol olarak devam eder. B. Ş. 
Rehberinde gösterilmiş Nakkaş Sai Sokağ·ı 
k,-wusacğina rastlanamadı. 

Sokak üzerindeki evlerin mütevazi gelir
li aileleı1in meskenleri görülür. Cami avlu
<ıund·a da imam ve müezzin meşru.taları va1·
dir. Bu sokakda lbir Türk Petrol otomobil yağ
lama servisi ile 1 manav ve 1 kunduracı dük
kanı bulunmaktadır. (Ekim 1962). 

Hakkı GÖKTÖRK 

CANFEDA KADIN - İkinci Sultan Se· 
limin zevcesi ve Üçüncü Sultan Muradın a~ 
nası Nurbanu Sultanın gözde cariyesi; Ha
remi Hümayunda kahya kadınlığa kadar yük
selmiş, evvela Nurbanu Sultanın, sonra .da 
Üçüncü Muradın zevcesi ve Üçüncü Mehıne
d:n anası Safiye Sultanın eli olarak devlet 
işlerine karışmış, yüksek makamlara rüşvet
le adam kayırılmasında çok faal roller oyna
mış, dolayısı ile kendisi de büyük bir servete 
sahih olmuşdu. Her ikisi de aşırı derecede 
zendost olan Sul~an Murad ile Sultan Meh• 

ınedin halvethanei istifraşına, saraydaki ca
riyeler arasından pelr hasna ve müstesna ba· 
kireler seçme hususunda da ihtisas sahibi ol
duğu söylenir. 

Hayır eseri olarak Beykoz arkasmdı,aki 
Akbaba köyünde bir cami ve hamam, İstan
bulda da bir cami yapdırmışdır. (B.: Kethü
da · Kadın Camii). 

CANFES - Batı türkcesinde isim, par
lak ipek kumaş (H. Kazım, Büyük Türk Lu
gatı); Mehmed Zeki Pakalın «Osmanlı Tarih 
Deyimleri ve Terimleriıı adlı eserinde şu taf
silatı veriyor- « Şimdiki tafta.yı andıran bir 
nevi ipekli kumaşın adı idi. Bürhanı Kaatı'
dia: her anda bir türlü renkleri gözükür bir 
nevi kumaşdır ki canfeza muharrefidir su
retinde izah olunınuşdur. 60 sa•ntim kadar 
eninde olan bu kumaşın hepsi düz olmak Ü· 

zere bir çok rengi vardı; şalvar, fedce yapı
lırdı. Zenginler yorgan yüzü, .boğça yapar
l;ardı». 

Güzellerin gençlik ışığı ile parlayan yüz
leri, hele kendilerine alıcı gözle bakıldığı za
mari dalga dalga hicab alı b'asdığında, canfe
se benzedilm.işdir: 

Pek bakma yüzüne dilberim toydur 
Al canfes mlslili hicabın ili 

* Ruhsari Mine reşk ider canfes 
Eğri durur şihm başında dal fes 

CANİB EFENDİ (Mehmed Salih) - İkin
ci Sult,an Mahmud devri ricalinden pek seç• 
kin bir sima; asıl adı Mehmet Salihtir. 1755 
(Hicri 1169) da İstanbulda doğmuştur; ende
runu hümayundan yetişmiş ve ters·ane canib
darlığı denilen kaptan paşaların hususi kalem 
amirliği diyebileceğimiz bir memuriyetle çı

rağ edilmiş olan bir zatın oğludur; b,abası ta
rafından ((oğlum Mehmetıı terkibi arap harf
leri ve ebced hesabiyle doğumuna tarih dü
şürülmüştür. 

Çocuk denilecek yaşlardan itibaren ba
basının yazı işler.ine y,ardun ettiğinden vazife
sini iyke kavramış, meşhur Gazi Hasan Paşa
nın kaptan paş-alığında da, henüz pek genç 
iken, babasının ihtiyarlığı ve emektarlığı ve 
ken4isinin de çalışkanlığiyle doğruluğu göz 
ön üne' alınarak emekliye ayrılan babasin.ın ye
rine tayfo edilmişti; uzun müddet bu vazife
yi muvaffakiyetle başarmış ııCanib» mahla
sını da bu münasebetle almıştı. Moralı Os
man efendinin defterdarlığmda defterdar ke-
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sedan· (Devlet baş veznedarı), sonra defter
darlık mektupçusu olmuş, sonra tekrı3,r eski 
vazifesine dönmüş 1797 (Hicri, 1212) de ter
sanedeki ilk havuz yapılırken bina emini ta
yin edilmiş, az sonra baş muhasebeci, 1801 
(1216) da da Rikabı hüm.ayun defterdarı ol
muştu; büyük tarih san'atkarı Süruri: 

Oldu Salih Efendt defterdar 

tarihini söylemiştir; onup. ciddiyet ve vazife 
aşkı titizliğinden hoşnut olmıyan maiyetin
deki külhani katiplerden biri de: 

Cinlbl Hakdan belidir bu gibi kitlblere 

mısraını tarih dü§ürmüştür. Fakat bu mühi.-n 
mevkide ancak yetmiş gün kalabilmiş «titiz
liği ile işleri güçleştiriyor,, behanesiyle isti
faya mecbur edilmiş; çok geçme.den, sırf ken
di gayretiyle öğrendiği fransızcası nazan dik
kate alınarak rikabı hümayun reisi (hariciye 
nazırı vekili), üç ay sonra da buradan azledi
lerek zahire nazırı tayin edilmiştir, Bu tem.iz, 
namuslu ve çalışkan adam, bu sefer de türlü 
suiist!mallere alışmış zahire memurları tara
fından hoş karşılanmamış~i; a-ltı ay sonra az
ledilerek İskenderiye civarında yapılmakta 
olan Nil seddine nezaret vazifesiyle Mısıra 
gönderilmişti. İnşaat bitince Mısır defterda
rı olmuş, b.ir kaç sene orada kalmış, İstanbu
la dönüşünden bir müddet sonra da Halet E
fendinin yerine ikinci defa olarak rikabı hü
mayun reisliğine tayin edilmişti. Bu tarih
den itibaren· de İ.Jdnci ıMahmudun bu meş
hur gözdesinin husumetine uğramış, ve Ha
let Efendi, Canib Efendiyi kahretmek için o 
kadar çalışdığı halde, iffet ve· namusu Canib 
Efendiyi şerre ve fesada karşı koruyan çelik 
bir zırh ohnuşdu. 

1809 (H. 1224) de Tophane nazın, bir 
k,aç ay sonra r.ikabı hümayun kethüdası (da
hiliye nazırı vekili), bir ay kadar sonra da 
sadaret kethüdası (dahiliye nazırı) olarak 
Ruslarla harp etmekte olan orduyu hüma
yuna gönderilmişti; ki bu, kendisini İstan
buldan uzaklaştırmak istiyen Halet Efendi
nin bir entrikası neticesi olmuştu; altı ay 
sonra bu vazifeden de alınarak 1stanbula ge
tirilmiş, tersane emini tayin edilmişti. Bun
dan sonra eheınıniy~tsiz bir iki vazifede d,:ı.

ha kullanılmış, bir ara üç yıl kadar zah.ire 
nazırlığı etmiş, 1815 (Hicri 1231) de reisül
küttap, 1821 (1236) de tekrar sadaret kethü
dası oldu; kısa sürmek üzere iki defa. daha 

nişancılıka bulundu, Halet Efendinin ikbal 
mevkiinden diişdüğünü ve idamını gördü. 
Son günlerini açıkda, Kabataştaki yalısında 

geçirdi ve orada ölerek Kabataş arkasındaki 
aile mezarlığına gömüldü (Ağustos 1824 -
Muharrem 1240). 

Halet Efendi yaranı, Canib Efendinin 
geniş malumat ve namus faziletini inkar ede
memekle beraber kendisini huysuz ve geçim
siz, her bulunduğu vazifede bu yüzden bir 
çok karışıklıklara sebep olmakla suçlarlar, ve 
hatta çirkinliğini de bir kusur olarak sayaı-
lar. S-arı yüzlü, kösece, çiçek bozuğu, gözleri 
boncuk gibi küçük, asık suratlı imiş.. giyimi
ne kuşamına dikkat etmezmiş .. 

Canib Efendinin çirk!nliği hakkında bir 
de meşhur fırkra vardır: Bir ,alay günü, Ha
let Efendi önden, Canib Efendi de arkadan 
giderlerken bir dilenci, Halet Efend.iye: «Al
lah seni padişaha şirin göstersin!» duasiyle 
avuç açmış, gayet güzel ve yakışıklı bir adam 
olan Halet Efendi de Canib Efendiyi göste
rerek: « Sen o duayı arkamdan gelen efendi
yet et» demiş. 

Canib Efendi fevkalade tutumlu adamdı; 
devlet hazinesini de kendi kesesi gibi korur
du. Maiyetindeki memurların rüşvet alması
na,· iş sahiplerinin bu yüzden iz'aç edilmesi
ne asla tahammül ·edemez. ufak b.ir yolsuzlu
ğu, uygunsuzluğunu gördüğü memurları a
mansızca cezalandırırdı. Bütün İstanbul hal
kı bilirdi ki, Canib Efendi bir dairenin ·ka
pısından içeriye girince, rüşvet, hırsızlık ve 
suiistimal o dairenin ·art kapısından kaçardı. 
Hiç olmsazs,a, o bulundukça bir köşeye sinip 
gizlenirdi. 

CANKAYA CADDESİ - Büyükadanın 
Nlzam semti yollarından; Nizam caddesi ile 
Kadıyoran Caddesi arasındadır; Sipahioğlu 

Sokağı, Bursalı Hüsnü Sokağı, Peşkeş Sokağı 
ve iki .isimsiz so.1{.ak He kavşakları vardır, 

Albayrak Sokağı ile de dörtyol ağzı yaparak 
kesişir (1934 B. Ş. R. Pafta 32). Kadıyoran 

Caddesi tarafından gelindiğine göre, iki ara
ba geçebilecek genişlikde,. ağaçlar La gölge
lendirilmiş b.ir yoldur; sağa sola kavisler çi
zerek uzanır ve asfalt döşenmişdir. Üzerin.
de hemen hepsi bağçeli, bağçeleri bakımlı 
mamur köşkler, villalar görülür, sokağın adı
nı taşıyan bir de otel vardır; Belediye kona
ğı, Hükumet kon,4ğı, Turizm Oteli ve Al Pa-
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Ias Oteli de bu cadde üzerindedir. Kapı nu
maraları 1-6 ve 2-82 dir (Mayıs 1962). . 

Hakkı GÖKTtl'RK 
CANKAYA OTELİ - Büyükada· otelle

rinden; Cankaya Caddesi ile Kadıyoran Cad
desi kavşağındadır; üç katlı, bağç·eli ahşab 

bir bina olup 1876 da rum zenginlerinden 
Aleksiyadis'in yazlik konağı olarak yaptırıl
mışdır. Aleksiyadjsden Agobyan -adında bır 

ermeni zengini satın almış, 1918 de de Agob
adında diğer bir ermeni v.atandaş tarafından 
((Hotel Iles des Prince » adı ile otele kalbe
dilmişdir. 1925 - 1927 arasında Yosif Aliçoğ
lu adında biri binüyı Agobyandan satın al
mışdır. 1925 de bir üçüncü Agob otelin adını 
nBeler" olarak değiştirmiş, 1933 de bu Beler 
Otelini Yani Pavlidis işletmiş, 1934 de de 
«Cankaya Oteli" adını almışdır. 1956 da o· 
teli Antonios Papageorelian adında biri isti
car etmişdir. Daha sonra Evridiki Astiç adın
da yanma bir ortak alm.ışdır, bu satırların 
yazıldığı 1962 yılında bu zat tarafından iş

letilmekte idi. Bina, vefat etmiş olan Yosif 
Aliçoğlu'nun üç kızının tasarrufundadır. 

Oankaya Otelinin 22 odası, 3 salonu ve 
bir lokantası vardır. Kışın kapanır, yazın aile
lere oda oda kir,alanır. 

Hakkı· GÖKT'ORK 
CANKOÇ SOBA, YEMEK OCAKLARI 

VE SU TESİSATI İMALATHANESİ VE 
MAGAZASI - İstanbulun eski, ciddi ve mu
teber ticari firmalarından ve müesseselerin
den biri; Sirkecide Hamidiye Caddesinde, 
Mimarvedat Caddesi başındadır; 1890 yılın

da Yeni Postahanenin yerinde bulunan ba~ 
r.akaların yanında bulunan bir binada Kir
kor Jamg<;>çyan tarafından kurulmuşdur, so
ba ve yemek ocak1'arı ve su tesisatı yapımı 
ve satışı ile işe başlamışdır. Bulunduğu y~
de postahane ,binası inşa edilince şimdiki 
yerine nakletmişdir, ve mağazasının arkasın
da imalatına devam etmişdir; fakat zaırum. 
ile yeri d·ar gelince, imalathanesini Yeni 
Postahane arkasında Aşirefendi Caddesinde 
bir yere nakletmişdir, burada 1950 yılına 
kadar imalat ile iştigal edilmiş, iş hacmi da
ha genişleyince 195-3 de eski Londra Asfal
tında Haznedıar - Bağçeli evler arasında nike
laj atölyesi ile bir dökümhaneyi de ihtiva 
eden yeni bir imalathaneye ' nakletmişdir, 
Aşirefencti Caddesindeki yeri de merkezi ol
muşdur. 

1959 da da buradan Şişlide Bomontiye 
taşınmışdır. Halen soba, yemek ocakları ve 
su tesisatı konularında yabancı memleket
lerden idh.~l malına ihtiyaç duyurmayacak 
ölçüde :en temiz ve kifayetli iş yapılmakta
dır. Pek çok resmi ve askeri dairelerin, hu
susi müesseselerin, bu arada askeri hastaha
nelerle İşçi Sigortaları hastahanelerinin, or
du evlerinin. Sümer B-an:k ve Turizm Ban
kası tesislerinin mutfak ocak1arını bu mü·es
sese kurmuşdur, 10 kişilikden 3000 kişiliğe 

kadar yemek pişirme kudretinde kömür ve-
. ya mazotla işler yemek ocakları yapmakta
dır. Fabrikada 45 mutahassıs işçi çalışmak
tadır. 

Müesseseni~ kurucusu Kirkor J amkoç
yan 1868 de Beykozda doğmuş, onbir yaşın
da iken saray sobacısı Ha.zarosyanın yanı.na 
çırak olarak girmiş ve sanatı onun yanında 
öğrenınişdir, 1951 de vefat etmiş ve müesse
se oğullarına intikal etınişdir, bu satırların 
yazıldığı tarihde Oankoç firmasını . bu oğul

lardan Arşak Jaınkoçyan idare etmekte idi. 
Bir zam.anlar İstanbul konak ve saray

Larına en güzel odaları, salonla-rı letafet ile 
süsleyen çini sobalar Kirkor Jamkoçyandan 
alınırdı. 1962 

Hak:kı GöKTtl'RK 

CANKURTARAN - İstanbulda, Karade
niz Boğazı ağzında ve Boğaz dışında Anado
lu ve Rumeli kıyılarında kurulan ilk deniz 
tahlisiye istasyonlarına verilen isimdir; bu 
güzel türkce ismin sonradan ,ı tahlisiye ıı ye 
çevrilmesi garibsenir. Mehmed Eşref Bey 
merhumun ıı İstanbul Boğazı ve civai:'ııı hari
tasında gösterilmiş bu ilk cankurtaran istas• 
yonları, /tnadolu y.akası·nda Yom Burnunda, 
Elmas Burnu doğusunda Eşek Adası karşısın
da, Rumeli yakasında da Fener Kalesi ile Ka
ra Burun arasınqa ve Kilyosda dört istasiyon
dur. 

Birinci Cihan Harbinden az ön:ce .Şirketi 
Hayriye tarafından neşredilmiş «Boğaziçi,, 

adlı eserde de bu ilk cankurtaranlar için şu 
s;:ttırlar yazılmışdır: 

« Dünyanın en ftehlikeli denizi Boğazın 
medhalidir. Burada nice gemiler telef, nice 
insanlar mahvolmuşdur . .Sultan Albdülaziz za
manında idi ki İstanbuldaki yabancı sefa.ret
ler, Boğa~ girecek gemilerden bir ücret alı
narak, bir tarafdan Şileye, öbür tarafdan.Boz 



ANSİKLOPEDİSİ - 3373 - CANKURTARAN GENÇLİK KULÜBÜ 

Buruna kadar ·bir cankurtaran istasyonu yap. 
may.a karar verdiler. 

,,Tahlis emrinde kullantlan sandallar bat
mazdı. Bir sandalın içerisinde yirmi kürekci 
bulunurdu. Gemiciler, kaptanlar kaza vuku
unda simid denilen can kurtarıan aletini gi
yip de on dakika kadar kendHerini deniz üze
rinde tutarlarsa, cankurtaranlar mutlaka ye
tişip çıkarırlar. Hatta sahilden roket atarlar. 
Roket bir nevi havai fişengidir ki 300 - 400 
metro kadar gider. Bu fişenge ince bir ip bağ
lıdır. Gemiciler bu ipi yakalayınca çekerler. 
İkinci daha kalın bir ip, nihayet bir halat 
gelir, o halatı gemiye bağlarlar. Bu halat Ü· 

zerinden halkalarla s.imidler gelir, gider. Ge
minin yolcularını, tayfal,annı bu suretle kur
tarırlar. Bu müessese hicri 1287 (miladi 1870 
1871) de vücuda getirilmişdir. Şimdiye ka
dar (1870 den 1914 yılına kadar 44 sene için
de) Boğaz cankurtaranları 16.000 kişi kur
tarmışdır. YapıLan bir istatistiğe göre kurtar
dıkları adamlar içerisinde % 8 nisbetinde bo
ğulan vardır, demek ki aslında 20,000 kişi 
denize düşmüş, 400 kişi boğulmuşdur. Bu 
kurtarılan adamlara mahsus hastahaneler de 
vardır, oraya yatırırlar, tedavi ederler. 

cı Cankurtaran teşkilatının gemilerden al
dığı gelir, şimdiki halde masraflarının üç 
mislidir. Zira Sultan Abdüla~iz zamanından 
beri Boğazdan geçen gemilerin adedi üç mis
li artmışdır. Fakat artan para israf olunmaz, 
Osmanlı Bankası-na yatırılır; cankurtaranla
rın 350.000 lira kadar (altın para) paraları 

birikmişdir n . (B.: Tahlisiye İstasyonları). 

CANKURTARAN - Kürekli harb ge
rrüleri, ıı Çekdirilerıı devrinde; bilhassa kendi 
başına bir den.iz .harbi kabul edebilecek, za
manımızın kruvazörleri yerinde bir tekne 
olan <ı Kadırga ıı da kullanılan bir yelkenin 
adıdır (B.: Çekdiri; Kadırga); 75 yaprak (di
lim, parça) olarak 1400 arşın yelken b'ezin-
den yapılırdı; çekdiri (Kadırga, yahud ami
ral gemisi B,aştarde) sığ suda seyrederken 
açılır büyük bir yelken idi ki, içine dolan ha
va gemiyi bir mikdar yukarı kaldırır, srğ su
yun dibine oturmasına mani olurdu, Türk 
gemicileri bu ·yelkene bundan ötürü ·«Can
kurtaran ıı adını vermişdi. 

M. Z. Pakalriı ıı Osmanlı Tarih Deyimle
ri ve Terimler.iıı ,adındaki himmet eseri bü
yük lugatında bu maddeyi tesbit ederken: 

ııBuharlı gemilerin icadından evvel kullanı
lan yelkenli harb gemiler~ndeki müselles 
şeklinde olan üç yelkenden en büyüğünün 
adı idin diyor ki, çok büyük hatadır. Kadır
galar ve emsali diğer kürekli harb gemileri, 
yani ııÇekdirin ler, yelkenli h;arb gemileri 
olan Kalyonlarla karışdırılıyor. Müselles şe
killi yelkenler çekdirilerin yelkenleridir. Bi
zim don anmamızda çekdiriler tamamen · kal 
kıp yerlerini tamamen Kalyonlar (Yelkenli 
gemiler) al4Jktan sonra, Cankurtaran yelke
ni de k,alkmışdır; yelken devrinin harb saffı 
gemisi öyle bir yelken ile sığ suda kendini 
dibe oturmakdan kurtaracak tekne değildir 
(B.: Tersane; Kalyon; Donanma). 

Bibi. : Katib Çelebi, Tuffetülkibar. 

CANKURTARAN GENÇLiK.KULÜBÜ 
- 1953 yılında semt sakinlerinden Nevzat 
Üstünsoy, Safvet İlbayı, Tevfik Gencel, Hil
mi Ergün, Hidayet Kar,asular, Mustafa Tu
ran, Mehmed Büyükgüngör, Ali Tartı ve İb
rahim Remir'in himmetleriyle kurulmuşdur. 
Disiplinli bir çalışma neticesinde federe ol
dukdan sonra bir sene gibi kısa zaman için
de faaliyet sahası olan futbolda üçüncü gü
meye çıkmışdır. Bulunduğu ve ismini taşrdı
ğı semtin adınıa, Saraybunıu Askeri Hasta
hanesi yanında bir de futbol sa.hasma sahih 
olmuşdur; fakat 27 mayıs 1960 inkılabında 

lüzumuna binaen mez1-:ıir saha ordu emrine 
terkedilmişdir. 

Cankurtaran Kulübü, futboldan gayrı 

halter ve boks sporlarınd,a: da faaliyet göster
miş, fakat devam ettirememişdir. Halen Ka

. ragümrüklü Kadri Kartal, Nurcan,. Beşiktaşlı 
Nedim ve Yeşildirekli Y.alçın futbola bu ku
lübde başlamışlar, buradıan yetişmişlerdir. 

Kulüb güzel bir lokale sahibdir. 1961 -
1962 arasmda Cankurtaran Kulübü futbol 
takımı, her halde talihsizlikler eseri, idare
cilerinin gayretine layık neticeler alamamış
dır; fakat top sihalarından daima galebeden 
çok daha mühim olan .sporcu terbiyesi, neza
keti ile ayrılmışlardır; ki bu husus hakem ra
porları ile de bilhassa belirtilmişdir. 

1962 yılında idare heyeti şu zatlerden 
teşekkül etmiş bulunuyordu: Erol Taş, Nev
zat üstünsoy, Tevfik Gencel, Ertuğrul Ak
baş, Alaeddin Alkış, Kemaleddin İnal, Doğ.an 
Şener, Hayati İraz ve Bülend Şükrü Özkök. 

Kuruluşundan 1962 yılına kadar kulüb 
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başkanlığında bulunan zatler de _ şunlardır: 
Safvet İlbayı, Sal~din Alpman, Hamid 
Türker, Hüseyin Gök, Kemaleddin İnal. 

Hakkı GÖKTÜRK 

CANKURTARAN İLK OKULU - Adı
nı taşıdığı mahallede Ahırkapu Caddesinde
dir. Bu okul tedrisata ilk defa 1914 yılında 
Sultanahmedde İsmihan Kaya Sultan vıakfı 
aJ-..şab bir konakda başlamışdır. Bu binada 
15 · - 16 yıl kadar öğretim yapıldıkdan sonra, 
çok eski ve hara•b olduğu için 1930 da bu ah
şab konak yıkdırılarak yerine yeni okul bi
nası yapdırılıncaya kadar Mehmedpaşa Yo
kuşunda, halen talebe yurdu olan yine ah
şab bir binada bir yıl kalmış, son:ı-:a Sultan
ahmed İlkokulu binasına nakledilmişdir; ora
da da bir yıl çift öğretim yapılmış, İsmihan 
Kaya Sultan İlk okuluna göç edilmiş, yine 
bir sene çift öğretim yapılmış, 1932 de İkinci 
İlk Okul adını almışdır. Bu binanın 1944 de 
Ticaret Lisesine devredilmesi üzerine Sul
tanahmed İlk Okulu binasına gidilmiş, 1945 
de, tamiratı bitmiş olan Cankurtarandaki es
ki Şimendifer Okulu binasına geçilmişdir, ki 
halen içinde bulunduğu binadır. 1956 yılın
dan sonra öğrenci sayısının artması ile sa'bah
cı ve öğleci isimleri ile yine çift tedrisata 
başlamışdır. 

Cankurt,arandaki bu bina, 1908 de meş
rutiyetin ilanından az evvel Baytar Rüşdiye• 
si olarak inşa edilmişdi; 1909 - 1910 arasın

da Şimendifer Alayı efradının koğuş - kışla

sı oldu; fakat bir yangında yanınc.a, yangıc1-. 
dan kurtulan kı.smı oda oda bekar uşaklarına 
kiraya verildi, bir ara .da bu bekar uşakLarı 
çıtartılarak yarısı harab bina Ahırkapu Po
lis karakolu oldu; 1940_ yılında esaslı ta.in.irine 
başl,1narak, yanmda büyükce ve güzel bir 
bağçenin de tanzimi ile 1945 de Cankurtaran 
İlk Okuluna tahsis olundu .. 

Bu okulun ·İsmihan Kaya Sultan vakfı 
konakda ilk müdürü meşhur Nakiye Hanım 
(N. Elgün) olmuşdu. Yirmi yıl devamlı ola
rak müdürlük yapmış olan da Bayan Lütfiye 
olmuşdur: 1962 de okulun müdürü, yirmi beş 
yıllık 'tecrübeli bir öğretmen olan Bay Zeki 
Özgüvenç idi. En emektar öğretmenleri de 
Ba.yan Semiha Ahıskalı ile Bayan Hayriye 
Tüjer idi. b.irincisi 35, ikincisi de 32 yıldan
beri bu okulda çalışmakda idiler. 

Cankurtaran İlk Okulunun 1962 yılındrı 

380 ogrencısı vardı. Okulun Yavru Kurtlar 
teşkilatının izci esvablaı okul malı olup okul 
dolaplarında muhafaza edilir ki İstanbulda 
hiç bir okulda• yokdur, diğer ilk okul1arda 
hep çocukların kendi esvaplarıdır; bunu da 
bu okulda Zeki Özgüvençin himmeti tahak
kuk ettirmisdir. Okul . Aile Birliği Yardım 
Cemiyeti her yıl 70 - 80 yoksul çocuğu giy
dirir ve besler, kitablarmı ve sair ders araç
larını temin eder; fakir, zengin istisnasız bü
tün öğrencilere sabah kıahvaltısi verilir. Ha
len üç yüz kitabı bulunan bir kütübhanesi 
vardır. Üç katlı olan binanın alt katı yemek
hane olup sınıflar ikinci ve üçüncü katlarda
dır. (1962). 

Hakkı GÖKTÜRK 

CANKURTARAN MAHALLESİ - E
minönü İlçesinin Alemdar Bucağı mahallele
rinden; Binbirdirek, Sultanahmed . mahallele
ri ve Marmara Denizi ile çevrilmişdir. Sınır 
yolları şunlardır: Gülhane Parkı, Alem.dar 
Caddesi, Sultanahmed Parkı, Mimar Meh
med Ağa Caddesi, Keresteci Hakkı Sokağı 

ve· yeni açılmış sahil yoludur. 
İç sokaklan da şunl;ırdır: İshak Pa~a 

Caddesi, Soğukçeşme Sokağı. Caferiye Soka
ğı, Soğuk.kuyu Çıkmazı, (yerinde Soğukkuyu 
Medrese çıkmazı), Babıhürİıayun Caddesi, 
Kabasakal Caddesinin bir kısmı, Dalbantı 

Sokağı, Utanğ.aç Sokağı, Seyyid Hasan So
kağı, Tevkifhane Sokağı, Karacehennem İb
rahim Sokağ·ı, Adliye Sokağı, Akbıyık Cad
desinin bir kısmı_ Akbıyık .Hamamı Sokağı 

!verinde .ArrıJral T~fdil So~ağı), Seyyid Ha
san Kuyu Sok.ağı, Bayram fırını Sokağı, Ter
bıyık Sokağı, Yeni Saraçhane Sok ağ~, Yeni 
Saraçhane Çıkıp.azı, Cankurtaran Caddesi
nin bir kısmı, Şadırvan Sokağı, Şadırv.m 

Çıkmazı, Ahırk,'1pu Meydanı, Ahırkapu So
kağının bir losmı, Ahırkapu İskelesi (1934 
Belediye Şehir Rehberi, Pafta No. 2). 

Yukarda adı geçen rehberde gösterilme
miş sokaklar: Fener Sokağı, Saray içi. 

Zengin bir arkeolojik sahayı sınırları 

içine alan Cankurtaran Mahallesinde bulu
nan eserler şunlardır: 

Topkapu Sarayı Müzesi, Arkeoloji Mü
zesi, Eski Şark Eserleri Müzesi, Çinili köşk 
Müzesi, Ayasofya Müzesi, Ayasofya Hama
mı, Ayasofya İmareti, Saray burnund,a Ata
türk Heykeli, GUlhane Parkında Gotlar sü-
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tunu, Gülhaiıe Parkı köşesinde Alay köşkü, 
yalı boyunda Sinan Paşa köşkü kalmtıs.ı, A
hırkapu deniz feneri, İshak Paş,a Camii, İs· 
hak Paşa Hamamı (harab), Ayasofya türbe
leri, Tevkifhane Sokağı köşesinde · Sancak
dar Türbesi, Fetih şehidleri makamları, Ü
çüncü Sultan Ahmet Mey- · 
dan çeşmesi. 

Bu mahallenin sınırla
rı içinde tesbit ettiğimiz 
çeşmeler şunlardır: Üçün
Sultan Ahmet Çeşmesi (B.: 
Ahmed 111. Çeşmesi), So
ğukçeşme Sokağında Na
zır İsmail Efendi Çeşmesi 
(1216 = 1801 - 1802}, · Tev
hane binası köşesinde Nak
şi Kadın Çeşmesi (1203 = 
1788 - 1789), Yeni Saraç
hlne Sokağında İnce Alem
darzade Mehıned Paşa Çeş
mesi (1273 = 1857), Ahır
kapı Meydanında Kethüda 
Seyyid Mehmed Ağa Çeş
mesi, Ahırkapu Feneri 
Çeşmesi (10()6 = 1597 -
1598), Sinan Paşa harabesi 
altında Sinan Paşa Çeşmesi 
(998 = 1590). 

Sair . bazı binalar şun
lardır: Caf eriye Sokağında 
Erdebil Tekkesi; Soğukçeş
me Sokağında Malatyalı İs
mail Ağa Tekkesi, Üçüncü 
Sultan Selim Validesi Mih
rişah Sultanın ihya ettiği 
İmrahor Ali Mektebi (1207 
= 1792 - 1793). 

Bu mahallenin sınırı i
çinde bulwıan resmi daire
ler: Darbhane ve Damga 
Matbaası, Milli Eğitim Ba
sımevi, Devlet kitabları 

mütedavil sermayesi mü
dürlüğü, Matbaacılık Oku
lu, Sarayburnu Askeri Has
tanesi, Cild ve Zührevi 
Hastalıklar Hastanesi, Es
naf Hastanesi, Tekel yap. 
rak tütün Çakım ve işleme . 
atölyesi, İstanbul Ceza Evi 
ve Tevkifhanesi, Cankurta-
ı·an İlk okulu. 

Mahallede 18 bakkal, 5 kahvehkane, 6 
berber, 1 k.:ıdın berberi, 4 kasab, 2 aşçı, 2 
terzi, 2 kunduracı, 2 kunduı'a tamircisi, J 
marangoz, 3 odun deposu, 2 garaj, 2 oto ta
miı'hanesi, 2 tekel bayii, ı köfted, 1 ekmek 
fırını, 1 hallaç, 1 kırtasiyeci 1 helvacı, 1 tu-

Cankurtaran Mahallesi 
(1!1.34 Belediye Şehiı' l',ehberlnden) 

ç 
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hafiyeci, 1 tenekeci, 1 kalaycı, 1 sandıkcı, 

1 gaz ocağı tamircisi, 1 matbaa, 1 hamam 
(Akbıyık Iİ•amamı). 

700 kadar ev ve apartıman vardır; 1962 
de mahalle muhtarı emekli yüzbaşı Bay Ha
san Özkırış idi, bu zatın verdiği rakamlara 
g,öre, mahallede 1434 aile oturmakda, ma
halle nüfusu da 6844 kişi idi. 

Demiryolu geçen Cankurtar,an Mahalle• 
sinde, mahallenin adını taşıyan bir de tren 
istasyonu vardır (1962). 

Hatı:kı GÖKTORK 

CANKURTARAN MESCİDİ - Alemdar 
Nahiyesinin Cankurtaran Mahallesinde, aynı 
adı taşıyan sok.ak ile . Bayramfrrını Sokağı 
kavuşağı köşesinde idi. Birinci Cihan Harbi 
Mütarekesi sırasında, 1918 de yanmışdır. Ha
dikatül Cevami şu malumatı vermektedir: 

((Banisi Fatih Sult-an ,Mehmedin topçu
başısı Elhac Seyyid Hasan Ağadır, merk;adi, 
mescidin bitışitindeki konak içinde, bir mer
diven başındadır. Minberin Dördüncü Sultan 
Mehmed zamanında Rukiye Hanım koyınuş
dur. Mahallesi vardır. 

Bu satırların yazıldığı 1960 senesinde 
mescidin minare kaidesi duruyordu, boduru
mund.a da, günlük maişetini güçlükle temin 
eden bir aile mesken yerine sığınmış bulu
nuyordu. Hadikada bahsedilen konak yok 
olmuş, Topçubaşı Esseyid Hasan Ağanın kab
ri de mesc:din yanındaki arsada açıkda du
ruyordu. Bu mescidde otuz altı sene imam
lık y,apmış olan İzzet Efendi adındaki zat 
1959 da yaşı sekseni aşkın olarak vefat et
miş idi, iesmini vesilei rahmet olması için 
kaydediyoruz. 

Hakkı GÖKTORK 

CANKURTARAN SOKAGI - Alemdar 
Nahiyesinin Cankurtaran ve Sultanahmed 
mahalleleri arasında müşterek bir sokakdır, 
Akbıyık Caddesi ile Ahırkapu Meydanı ara
sında uzanır; Mimar Mehmed Ağa Cadde5i, 
Seyyid Hasan Kuyu Sokağı, Bayram Fırını 

Sokağı ve Yeni Saraçhane Çıkmazı ile kavu
şakları vardır (1934 Belediye Şehir_ Rehberi 
Pafta 16 ve 17). Ahırkapu Meydanı tarafın
dan gelindiğine göre, bir araba rahat geçecek 
genişlikde kaba taş döşeli kavisli bir yoldur. 
Üzerindeki evlerin büyük ekseriyeti ahşap 
yapılardır; bir müddet demir yoluna paralel 
uzanır, ve gittikce daralar,ak Akbıyık Cadde-

sine bağlanır. Kapu numaraları 1 - 31 ve 
2 - 100 dür (Kasım 1962). 

Hakkı GÖKTORK 
CAN KUYUSU, CAN KUYUSU MESİ

RESİ - Eyyubun şimalinde bir kuyu ve me
siredir; zamanımızda böyle bir yer ve kuyu 
mevcud değildir. Onyedinci asrın büyük mu
harriri Evliya Çelebi, meşhur seyyahatna• 
mesinin İstanbula tahsjs edilmiş birinci cil
d~nde sur dışındaki mamureler faslında şun-
ları y~ıyor: · 

cıEyyubun şimalindeki mezaristan için
de bir kaç hane vardır. Orada bir beyti ka
dimde bir su kuyusu vardır, (bir ayazma ol
duğu anlaşılıyor). Birinin bir şeyi kaybolsa 
evvela pak ,abdest alıp kuyunun kenarında
ki musalla üzerinde iki rekat namaz kılar. 
Sonra bir fatihai şerüe okuyarak sevabını 
hazreti Yusuf aleyhüsselamın ruhi şerifine 
hediye ederek: -.Ey sahibi pir!.. Hazreti Yu
suf Sıddık aşkına olsun, benim filan akra
bam, yahud filan evladım, yahud kaybolan 
şu türlü eşyam nice oldu?... diye kuyunun 
,ağzından aşağı bağınr. 

«Derhal sual ettiği kimse hayatda mı, 
mematda mı, veya kaybolan eşya isim ve 
r~mi ile •ner~de, ve kim uğru.ladı ise açıkdan 
açığa bildirir ince bir sada zahir olur. Gaa
yet garib bir hikmeti ıac:bdir ki sırrına akıl 
erdirmek mümkin değildir. 

ıı Hakir bu haceti bir kaç kere müşahede 
ettim; görmezden· evvel inanmazdım. Hatta 
bir kere kuyudan: - Osman dayım hayatda 
mıdır?... diye sordum. Kuyudan: - Aydın

cık şehrinde un alıyor, yakında gelir! .. ceva
bı ,geldi. On üç gün sonra Osman dayım ge
lince: - Şabanın yedinci pazar günü nerede 
idiniz. ve ne yapıyordunuz?.. diye sordum. 
- Aydıncık şehrinde un alıyordum! .. diye ye
min etti. Vallaahü a'lem esrarehü ... ıı. 

Tarihimizin çok zengin ve büyük kay
naklarından biri olan Evliya Çelebi Seyya
hatnamesinde buna benzer in.anılmaz parça
lar pek çokdur; büyük muharririn bir onye
dinci asır adamı olduğunu, yerinde şirin dü
şecek mübalağaları pek sevcliğ:ni unutma
mak lazımdır. 

CANLWALIKCI TATAR İBRAHİMİN 
DÜKKANI - 1962 senesinde Kumkapulu 
Tatar İbrahim adında bir balıkçının kendi 
tuttuğu balıkları kendi eliyle satmak için 
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bulduğu şirin bir buluşudur. istanbulun bÜ· 
yük &ünlük' gazetelerinden Hürriyetin foto 
muhabiri Ala.ettin Büte'nin çekdiği bir resim 
gazetenin 14 Kasım 1962 tarihli nüshasında 
neşredilmiş ve şu satırlar yazılmışdır: 

ıı Kumkapı'd,a oturan İbrapim Tatar a
dında bir balıkçı, kendisine has bir buluş sl• 

yesinde daha fazla para kazap.may,a başla· 

mıştır. Yıllardır hayatını ve aUesinin geçimi
ni balıktan sağlayan İbrahim Tatar, kendi 

Canhbabkcı Tatar. İbrahim 
( Resim : Behcet Calıtok) 

avladığı balıkları. bizzat kendisi sat~akta
dır. Ancak, bu işi yaparken daha tazla müş
teri celbetmek için bir şeyler yapması gerek
tiğine inanmıştır. En sonunda, sandalını dört 
tekerlek üzerine yerleştirmiştir. Böylece İb
rah:m Tatar, denize açıldığından, sandalı te
kerleklerden ayırmakta ve bir deniz vasıtası 
ol•arak kullanmaktadır. Balık satarken de, 
sandalı tekrar tekerlekler üzerine oturtmak
tadır. İş bilenin, kılıç kuşananın misali, İbra
him, balıklarını şimdi kısa bir zaman içinde 
satıp bitirmektedir. ıı 

Tatar İbrahim.in sandalının baş taraf1a
da «Bu Tatar canlı balık satar» diye bir yazı 
bulunmaktadır, üstüne de süslü bir sandal 
tentesi gerilınişdir .. Bir büyük şehrin günlük 
hayatında göz zevkidir. 

CANLIBALIK LOKANTASI - Sarıyer 

vapur iskelesinin hemen yanında~; burası 
1934 tarihine kadar Şirketi Hayriye tarafın
dan kır kahvesi olarak işletilmekteydi. Son-

CANLIBAİ..IK RESTÖRANt 

r,aları muhtelif şahıslar tarafından zamanın 
yenilikleri ilavesiyle içkili lokanta olaraie, 
İkinci Cihan Savaşına kadar idare edildi. 

1947 senesinden bu yana müzikli, içkili 
lokanta olarak bir ortaklık tar,:ı.fından idare 
edilmektedir. 

Denize doğru uzanan terasıyla beraber 
900 metrekareyi kaplayan müessese, bir bah
çe tarzında düzenlenmiştir. Boğazın en gü
zel yerlerinden oL&n mevkii itibariyle lokan
ta, bilhassa. mehtaplı gecelerde çok kalab3-
lık olur. 

Her akşam ve Pazar günleri öğle yemek
lerinde müzik vardır; gazinoda çalışan or
kestralar mevs:mden mevsime değiştirilir. 

Kış mevsiminde öğle; yaz ,aylarında ise 
akşam yemeklerinde umumiyetle turistlere 
rastlanır. 

Ticari toplantıların, hususi ziyafetlerin 
ve kokteyllerin de verildiği, yerli ve yaban
cı şahsiyetlerin uğrağı olduğu Canlıbalık Lo
kantası, crTuristik,ı sınıfa dahil bir müesse
sedir. 

25 - 30 personelin daimi çalıştıkları bu lo
kanta bizzat müessisleri tarafından idare P,. 

dilmekte olup, ayrıca bir de «<Amerikan 
bar,, ı ihtiva etmektedir. (Aralık 1962). 

Haltl.lı: AKBAY 

CANLIBALIK RESTORANI - Kum
kapuda Sirkeci - Florya sahil yolu üzerinde 
ve tren istasyonuna yakın bir yerde içkili res
torandır; 1961 yılında 160 metrekarelik bir 
sahaya inşa edilmiştir. 

Sahibi olan İbrahim Ünal eski sanayici
lerdendir; Türkiye'de ilk defa düdüklü ten
cere ile Ünal marka ııAla.eddinıı tipi gaz so, 
balarını imal eden bu zattır. Fakat, 1956- 57 
senelerinde tahsisatsızlıktan fabrikasını ka
pama zorunda kalmış ve bu lokantayı açmış
dır. 

Rüstik bir yapıdan lokanta binasının bu
lunduğu yet, eskiden buzbıaneydi, yeni yol 
için istimlak edildi. İbrahim Ünal önce, bu

' rada bir kahveha~e yapmayı tasarlamış, İm.ar 
· Müdürlüğünden.bu iş için ruhsat verilmeyin
ce, bir dostunun :da teşvik ve büyük yardım
larıyla küçük bir içkili lokanta .açmışdır. 

Şinıdlki gir.iş kapısından sonraki kısım bila• 
hare ilave edilerek mutbak da modern bir h..-ı
le sokulmuştur. 

Öğle ve akşam servisleri yapılan resto-
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rai1, gece yarısına kad,ar açık olup kömür so
basıyhı. ısıtılır. Salonun tavanı, bir orijinal
lik olarak, hasır ve balık ağlarıyla tezyin E.:· 

dilmiştir- Duvarlar d,a, bu lokale ayrı bir h.:ı

va veren muhtelif deniz hayvanı kabukla
rıyla süslenmiştir. Zemin taştır ve kilimler
le döşenmiştir. Salonda umumiyetle eksan
trik bir loşluk hakimdir. Ayrıca, giriş kapı

sının hemen sol tarafına .isabet eden duva:.·
d,a, Kum.kapı mendireğiyle balıkçılarını tem
sil eden bir duvar resmi vardır. 

Şehirle irtibatı çok kolay olan Oanlıbahk 
Restoranı, bilhassa mehtaplı yaz gecelerin
de dolup taşar. 

Kış mevsiminde 150 - 200 kişiyi alabilen 
salonda 25 maSja vardır. Yazın bahçenin de 
•açılmasıyla 500 kişiye servis yapılabilir. 

Balık, buranın bir özeUiğidir; hususiyet
leri arasında balık çorbasıyla_. Türkiye'de ilk 
defa burada y,apılıp çok meşhur olmuş balık 
kağıt kebabı yer alır. Vitrinde mayonezli ba
lıklarını, salatalarını ve taramalarını gören
ler yılbaşı past,aları zan ederler; pek zevkli 
sofralar hazırlanır. 

Kış aylarında beş müstahdem çalışmak
ta olup bu adet yazloarı fazlalaşır. 

Gün görmüş, efendi kişi okm İbrahim 

Ünalm gözü miişterileriniu kesesinde değil, 
günlü onların hoşnud ayrılmalarında. İş ada• 
mıdır. 

Haliık AKBAY 

CANLI CENAZE Halk ağzı deyim, 
«gaayet zayif, takatsiz» manasına; bu durum 
da olup da, olduğu halde ayakda dolaşan, do
laşmak mecburiyetinde olanlar hakkında 

kullanılır; misaller: 
* Şehbaz ve şehlevend bir delikanlı a

ğır bir hastalık geçirip kalkmışdır: 
- Arslan gibi delikanlı canlı cenazeye 

dönmüş! 

* Bir köy düğününde pehlivan seyrin
de: 

- Bunlar da pehlivan mı yahi. .. Kabur
gaları sayılıyor ... hepsi canlı cenaze! .. 

· * B.ir uşak.dan şikayet edilir: 
- Namuslu oğlandır ... 
- Namusuna sözüm yok ... yok am.a ba-

na ateş gibi adam lazıın, senin Hasan adım 
atmasına üşeniyor, canlı cenaze ... 

* Gaayet zayıf bir ,adamı kasd ile: 
- Senin canlı cenaze geliyor! ... 

- CAN MEMİ ŞAH - Onyedinci asır or-
talarında namlı köçek oğlanlard;n, hem gü
zelliği, hem de oyun hüneri ile makbul ol-

Canlıbalık Restaurant 
(Resim: BeJ:ıeet Caııtok) 
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muş mahbublardan, ııÇelebi. Kolı.ı,ı adındaki 

oyuncu koriulun on nefer köçeğinin en güzel• 
·ıerinden biriymiş. Evliya Çelebi bu Can Me
mi Şah'ın ayakdaşlarından oğlanlarla Dör
dün~ü Sultan Muradm huzurund.a r~ksedip 
padişahın takdir ve iltifatına mazhar oldu
ğunu yazıyor. (B.: Köçekler; Oyuncu Kolla• 
rı; Çelebi Kolu). 

Bibi. : Evliya Çelebi, Seyyahatnamc, I. 

CANONİCA (Pietro) - Çağdaş italyan 
heykeltraşı; ~adının okunuşu Piyetro Kano
nika) İstanbulda Taksim Meydanındaki Cum
huriyet Abidesini yapan sanatkar; aynı za
manda ressam ve bestekar olarak d.a tanın
mışdır; şağıdaki hal tercemesini Türk An
siklopedisinden alıyoruz: «1869 da İtalyada 
Torino'da doğmuşdur. Uzun ·zaman Roma 
Güzel San.atlar Akademisi müdürlüğünde ve 
bu akademinin heykeltraşi bölümü profesör-
1 üğünde bulunmuşdur; klasik heykeltraşide 
dünyaca tanınmış s-anatkarlardandır. Cum
huriyetin ilk yıllarında memleketimize da
vet edilmiş, 1927 yılında Ankarada Etnograf
ya Müzesi önündeki ,atlı Atatürk heykelini, 
yine aynı yılda Ankarada Z•afer Meydanın
daki Atatürk heykelini, 1928 de de İstanbul
da Taksim Meydanında Cumhuriyet Abide
sini yapmışclır; 1929 yılında İtalYıa Akademi
sine aza seçilmiş, 1950 yılında d-a kaydı ha
yat şartı ile senatör tayin edilmişdirıı. (Türk 
Ansiklopedisinden kısaltılarak). 

CANOTTİ - Adı Kanotti okunur, mem-
leketimzide yıllarca Havas ve Reuter ,aj•ans
larının muhabirliğini yapmış İtalyan asıllı 

bir gazeteci; hayatı hakkında maalesef bilgi 
edinilemedi, ve hatta küçük adı dahi öğreni
lemedi; 1951 yılı eylulünde İs,anbulda vefat 
etti; aşağıdaki satırları, Cumhuriyet gazete
sinde ölümü münasebei ile yazılmış bir bend
den alıyoruz ki Canottiden bahseden tek ga
zete oimuşdur: 

«Bay Konoti dün (15 eylül) Feri.köy Me
zarlığındaki aile makberine defnedilmi§dir. 
Babası Selanikde . türk jan~armasını ıslaha 

memur bir İtalyan yüzbaşısı olup bilahare 
türk tabiiyetine geçmiş.dir. Kanoti bu suretle 
türk vatandaşı olarak tahsilini ikmal ettik
den sonra Maliye Nezaretinde ıslahatı mali
ye komisyonu özel kalem müdürlüğüne tayin 
edilmiş ve mütareke senelerine kadar bu va
zifeyi ifa etmişdir. Milli Mücadele senelerin
de bir fransız ajansı olan Havas Ajansında 

Milli Mücadelemiz lehinde neşriyat yapmak 
~urctiyle büyük hizmetler ifa cimi~, ve bu 
hizmeti takdirlere mazhar olmuşdu. Vefatı 

basın alemimizde ve kendisini taıuy,anlar a
rasında teessürle karşılanmışdır,,. 

İstanbul Ansiklopedisi bu necib vatanda
şın hatırasını şanına layık şekilde tesbit ede
memekle üzgündür. 

CANSEVER (Edib)' - İstanbul tüccar
rarından, antikacı; 1928 de İstanbuldıa doğdu, 
babasının adı Fazlı, annesinin a-dı Penbe ha
nımdır; iş yeri Büyük Kapalı Çarşıda Sandal 
Bedesteni Sokağınctadır. İlk tahsilini 56. ilk 
okulda yapdı, Kumkapu Orta Okulunda ve 
İstanbul Erkek Lisesinde okudu; bu liseyi 
1948 yılında bitirerek Yüksek Ticaret Ok..ı
luna gwd.i. 

Lisede iken edebiyata son derecede düş
kündü, ş.iirler yazardı; ticaret hayatına atıl

. dıkdan sonra · dıa akademik tetebbulannı ve 
şairliği bırakmadı; Tıürk Dil Kurumu ve Ede
biyatcılar Birliği üyesidir. 

Kitab halinde basılmış eserleri şunlar

dır: İkindi Üstü (1947), Dirlik Düzenlik 
(1954), Yerçekimli Karanfil (1957), Umutsuz
lar Parkı (1958), bu sonuncu kitabı Yeditepe 
Dergisinin şiir armağanını kazandı; Dost Der
gisinin bir ,anket.inde de Edib Cansever 1959 
yılının en beğenilen şairi seçildi. 

Şiirlerini İstanbul Dergisinde (1944-1946), 
İzmirde Fi.kirler Dergisinde (1947 -1948), E
debiyat Dünyası Dergisinde (1948 - 1949), 
Nokta Dergisinde (19-5-1), Yenilik Dergisinde 
(1953 - 1954) .neşretmiş, halen de Türk Dili, 
Yeditepe ve Dost dergilerine şiirler ve şiir 

üzerine yazılar yazmaktadır. 
Mefharet H;anımla evlidir, Nuran ve Ö

mer adında iki evladı vardır. 
Bibl. : Kim Kimdir Ansiklopedisı. 

CANSEVER (Orhan) - Maliyeci; 1929 
da İstanbuld,a doğdu; babasının adı Faik, an
nesinin adı Naciyedir; Bakırköy Kartaltepe 
ilkokulunda, orta okulunda, İstanbul Ticaret 
Lisesinde okudu ve 1951 de Yüksek Ekonomi 
ve Ticaret Okulunu bitirdi; 1952 de Specia 
İdhalat Şirketi muhasibi, 1953 - 1954 de Pu
ro Sabun Fabrikası müdürü oldu, 1953 de 
Sultanha:mamında bir muhasebe bürosu kur
du, 1958 de dahili ticaretle iştiıgal eden bir 
fir1nıa kurdu; halen iş yeri Sultanhamamında 
Kefeli Hanındadır. ·Evli ve bir evlad sahibi
dir; almanca bilir; Yüksek Ticareti Bitiren-
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ler Cemiyeti Üyesidir; yüzme, voleybol ve 
futbol sporlarını sever, piyano ve akordeon 
çalmaya meraklıdır. (1962). 

Bibl. : Kim Kimdir Ansiklopedisi 

CANSU HANI - Eski adıyla Salih Efen
di Hanı, Marpuççular Alac.ahamam Caddesin
de 12 kapu numarasını taşıyan binadır. 

Miman bilinmeyen bu han 150 - 200 se
nelik tahmin edilmekte olup eski Gümrük 
Nazırlarından Salih Efendi ta-rafından yaptı
rılmıştır. 

Nesilden nesile int.~al eden han, zamanla 
480 hisseye aynlmışdır. Hisselerin büyük bir 
kısmı, Büyükada'da ,,Splendide Palaceıı ın 
sahibi, merhum Kazım Paşa'nın damadı İs
mail Tokgöz ile bu şahsın hemşirelerine ait
ti. Bilahare 'bu hisseler de, Camcı Albert Si
yon adlı piyasac.a maruf bir tüccar tarafın
dan satın alınmıştır. 

1943 senesinde Varlık Vergisi çıkınca; 

Konya eşrafından tüccar Ali Rıza ve Abdur
rahman Cansu kardeşler binayı, yukarıda is
mi geçen zattan satın almışlardır. 

Han, 140 metrekarelik bir sahaya, dük
kanlar hariç olmak üzere iki kat olarak inşa 
edilmiş; Cansu kardeşlere geçince de ufak 
bir tamir görerek binaya 1.5 kat d,aha ilave 
edilmiştir. 

Halen 24 odası ve 4 mağazası bulunan 
handa kira bedelleri 40 T.L. ol-arak tesbit e
dildi. (Aralık 1962). 

HaUik AKBAY 

CANSU HANI - Yeni bir handır; 1962 
senesinde mimar-mühendis Şekerciyan tar.a
:fından, 130 metrekare üzerine ve 4 katlı ola. 
rak inşa edilmiştir. 

Nuruosmaniye, Şeref Efendi Sokak'ta 
bulunan hanın sahibi Abdurrahman Cansu 
adlı .zattır. 

18 odası ve altında da 3 dükkanı olan 
handa kiralar, Belediye'nin yeni Kira Kanu
nuna göre ayarlanmıştır. (aralık 1962). 

Haliik AKBAY 
CANSU (Satvet) ~ Maliyeci, 1916 da İs

tanbulda_ doğdu, 1939 da Siyasal Bilgiler Fa. 
kültesini bitirdi; Maliye Bakanlığı Büdce ve 
mali Kontrol Umum Müdürlüğünde bir me
muriyetde bulundu, 1943 de Sümer Bank 
ıriüfettişi oldu, bu satırların yazıldığı sırada 
Sümerbank İstanbul Satış Müdürü idi. (1962) 

Bibl. : Kim Kimdir Ansiklopedisi. 

CANSUNAR (Kemal) - Avukıat; Gazi- . 

antebde doğdu; babasının adı Ahmed, anne
sinin adı Yümna'dır; Gazianteb Cumhuriyet 
ilk okulunda, Gazianteb Lisesi orta .kısmında, 
Kuleli Askeri Lises.inde okudu; Ankara Hu
kuk Fakültesini bitirdi, 1952 ile 1954 arasın
d,a Edirnede hazine avukatlığı yapdı, 1954 
den 1956 ya kadar Uzunköprü ve Meriç ha
zine avukatı oldu, 1956 da İstanbula gelerek 
serbest avukatlık yapmağa başladı; Levend 
Kolejinde Yurddaşlık öğretmenidir; diş he-
kimi Olcay hanımJ.a evlidir; Murad (doğ. 

1957) ve Simten (doğ. 1959) adında iki evlad 
sahibidir. Fransızca bilir; Cumhuriyet Halk 
Partisi ve Gaziantebi Tanıtma Cemiyeti üye
s:idir. Güreşi, futbolu ve deniz sporlarını se
ver; iş yeri Lalelide Ordu Caddesinde Cihan 
Saraydadır. 

Bibi. : Kim Kimdir Ansiklopedisi. 

CANSUNAR (Olcay) - Diş doktoru; 
1933 de Elmalıda doğdu, babası Feyzi Kal
kancı, annesi Rahşende Hanımdır; Avukat 
Kemal Cansunarla evli ve iki çocuk sahibi
dir. (B.: Cansunar, Kemal). 1951 de Çamlıca 
Kız Lises.ini, 1955 de Diş Hekimliği Okulunu 
bitirdi; m1.1ıayenehanesi Lalelide Ordu Cadde
sinde Cihan Saray Apartımanındaki ikaamet
gahındadır; fransızca bilir. 

Bibi. : Kim Kimdir Ansiklopedisı. 

CAN SUYU - Bağçıvan ıstılahı. «tohum, 
fide veya fidan, bir bitki toprağa ekildiğinde 
verilen ilk su»; İstanbuluı:ı hane.berduş pır• 
pırılar ,argosunda kötü manada kullanılır, ek
seriya kaba ağız şakası olarak kullanılır, me
sela: uUlan ne siftinip büzülüyorsun be, gel 
bir can suyu vereyim de dirilıı d.erler. 

CANTOK ;Mehmed Behcet) - Kartog• 
ra-f, ressam; hünerli ellerinden her iş gelir 
bir sanatkar; bu ansiklopediye, göz nuru ile 
büyük emekleri geçmiş pek kıymetli arka
daş; şu alemi faninin hem zevkü sefasını sür
müş, -hem feleğin cefa ve kabrini görmüş, ruh 
metaneti asaletinin bürhanı, izzeti nefis üze
rinde son derece hassas, kendi mahremiye
tinde rind adam; 1901 de İst-anbul Hasköyde 
Keçecipiri Mahallesinde doğdu; tesbit edile• 
b:len dört kuşak denizci bir ailenin evladı, 

bahriye kıdemli yüzbaşılarından Tahsin Be
yin oğludur; ki Tahsin Beyin dedesi Behçed 
Kaptan Sinob Baskını faciası şehidlerinden
dir. 

Behcet Cantok mahalle mektebini sem• 
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tinde bitirdikten sonra Eyyub Askeri Rüşdi
yesine girdi, bu mektebin k-apanması üzerine 
Südlücede Hoca İshak Efendi Nümune Mek
tebine yazıldı, sonra Bursaya, Işıklar Askeri 
İdadisine gitti. Babası Tahsin Bey ittihadcı-

iarı sevmez, muhi
tince müfrid itilaf
cı olarak tanınmışdı, 
'1922 de kayboldu. 
Avrupayıa kaçch ·de
nildi, kendisinden hiç 

· bir haber ,alınamadı; 

Behcet, en küçük bir 
geçim kaynağı ·bu-

lunmayan anası ile 
kız kardeşine bak-

Behcet Cantok mak için Işıklardan 
(Resim: keneli ell .ile) ayrılarıak bir baba 

\ 

arkadaşının delaleti 
ile Şirketi Hayriye Fabrikasına raspacılıkla 

girdi, amele oldu. Bir müddet sonra da aske
re alındı ve Giresun Jandıarma Mektebine 
gönderildi. 

Çocukluğundan beri musikiye merakı 

vardı; usul ve nota bilmiyordu, ~akat kulak
dan kapma olarak güzel şarkı söylerdi, sesi 
de tatlı idi, asker ocağında klarinet çalma.ğa 
heves etti. Çok güzel gemi maketleri yapar
dı. Bir gemi maketine bir klarinet ,aldı, as
kerlik görevini yaparken bir yandan da ·kısa 
bir zam.anda bu sazı çok güzel çalmaya başla
dı. O zamanlar Türkiyenin her tarafında b.ir 
dans merakı başlamış, her yerde barl,ar açılı
yordu; Giresunda da iki bar açıldı; Behcet 
Cantok üç asker arkadaşı ile bir caz toplulu
ğu kurdu; izinli çık.dıkları · zamanlarda bu 
barlarda çalışıp hayli para · kaz,andılar, hatta 
terhislerinde Giresunu terketm.ediler, Behcet 
nafia müdürlüğünde küçük bir de memuri
yet buldu, emvali metrukeden bir ev satın 
aldı; ve Giresunda sekiz sene kaldı; muhiti
nin sevilen_ bir siması oldu. Nafiadaki me
muriyeti .lağvedilip barlar da evvelki .çılgın 
rağbeti kaybedince Giresundaki evini sata
rak 1931 de tstanbula geldi. Yine çocuklu
. ğundan beri resim yapardı, icazetnamesi ol
mamakla beraber çok güzel sülüs, talile ve 
rik'a yazardı; j!U'kadaşlanndan udi Hülühülü 
Hakkının ön •ayak olması ile Devlet Matbaa
sına -kartograf - ressam olatak girdi; ve bu
rada dört · yıl çalışdı; sonra Nazilli Basnia 
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Fabrikasının gr.ave kısmına girdi, bu fabri
kada çalışır iken hükumet tarafından bir iş
çi-san'atkar kaafilesi arasında Moskovaya 
tahsile gönderildi; ve orada altı ay kaldı, dö
nüşünde İstanbulun basın al.em.inde serbest 
hayata atıldı; evvela israel Levi Matbaasın
da, sonra Türkiye Yayınevinde aylıklı res
sam oldu; bir ara v;atan gazetesinde çalıştı, 
İkinci Cihan Harbi yıllarında Amerikan 
Harb Haberleri Ofisinde k~rtograflık yapdı; 
bu ofis dağılınca, Ankara Caddesi yanınd.a 

Cağaloğlu Yokuşunda müstakil bir dükkan • 
atöliye açarak etiket ressamlığı yapdı; piya
sada hayli iş bulmuş durumda ilcen, dükkan 
sah!binin iş hayatına atılması· Behceti yersiz 
bırakdı ve güzel durumunu son derecede 
sarsdı. O sıralardadır ki bu İstanbul Ansik
lopedisi, Reşad Ekrem Koçu ile Mehmed Ali 
Akbayın teşr.iki mesaisi ile ihya.en intişara 

başladı ve R- E. Koçunun bu şehir kötüğün
de kıymetinden fayd.alan-acağı simalar ara
sında ilk hatırladıklarından biri Behcet Can
iok oldu. 

Kıymetli sanatkar badenin rneclubudur; 
hiç evlenmemişdir; yarı gamkusarı şarabı .er-
guvandır. · 

CANYAKAN - Yeniçeriliğin son dev
rinde yaşamış ve güzelliği ile meşhur olmuş 
Galat·anın kaldırım kopukl,arından bir nev
civan; Biz.im gencliğimizde Salıpazarı Deniz 
Hamamı gaayet şenlikli bir yerdi, Tersane-

. nin, Galatanın, Tophanenin bütün kabadayı, 
· zıpırları, külhanileri ve o semtlerin, kendi 
kadrü kıymetlerini bilmeyerek altın -adlarını 
bakır yapmış taze bıçkınları hep orada .top
lanır, hayü huy içinde bir acaib cünbüşler 
olur giderdi. Ağızdan kulağa nakledilegel
mişdir, üzerinde kararmış acaib bir leke bu
lunan çürük bir tahtayı her sene hamam ku-

rulurken ,aynı yere çakarlar ve derlerdi ki bu 
hamam yeniçerilik devrinden kalmışdır, nam
lı yeniçeri zorbalarından Karayılan baltalı 

mahbubu (B.: Balta) Galatalı Cany,akan için 
iki kalyoncu neferini kıtır kıtır kesmişdir, 

işte bu leke o kalyoncu.Iann kanıdır. Mahud 
tahtanın muhafaı:a edilip her sene aynı ye-

re çakılmasının sebebi de uygunsuzlar,a, yü
reğinde fesad olanlara ibret olması içinmiş. 
Yarimiz ve destancılıkda üstadımız Tophane 
ketebesinden Üsküdarlı Aşık Razi bir gün bu 
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Canyakanda:n konuşulur iken şu ınanzO.meyi 
yazmış idi: 

Salıpazannda deniz hamamı 
Gaayet şenliklidir her yaz eyyamı 
Anda cem olmuşdur cümle mehablb 
Hem cümle işıkan şiirli edib 
Şı.İ yelkenci şu kayıkcı güzeli 
Fermeneci dilberi saçlan telll 
Topukludur yemenlc1 civanı 
Kebtiter m.isıill takla atanı 
Varolcu güzelde gör 'perendeyi 
Hem temaşa eyle şu kilçükbeyl 
Nllgflıı · peştemah ince belinde 
Ayağında nazı cilve elinde 
Reftir ider dilber t4vua mlıill 
Boynunda nice yüz aşık veblUl 
işmar etil · sandım ayyar ıamzesl 
Meğer aldaturmuş kafir herkesi 
Açdım iguuşumu ben ol hümiye 
Pertav etil kaçdı şehbaz deryiye 
Kimdir dedim iyi aceb şu fettan 
Dediler ki n4mı anın Canyakan 
Kaldınm kopuğu o Galatalı 
Çorbacının civeleği baltalı 

Karayılan nam bir ejderi heftser 
iki kolyoncuyu anınçün keser 
Güzellere kötü gözle bakanlar 
İbret alsun diye silinmez kanlar 

Salıpazarı karakolunda İbrahim Efendi 
adında bir laz komiser vardı, beş vakit na
mazında müslüman adamdı. namus davasın
da gaayetle mutaassıb ve mütecellid, ite k::S. 
peğe göz açdırmaz, kuyruk sallatmaz, yaka-

. ladığını tepeler, mazbut zabit adamdı, bir 
gün biz ·hamamda iken geldi, mahud ~anlı 
çürük tahtayı kendi eliyle sökdü, balta ile 
paraladı, ıı burada edeb ve namusun muhi
fızı bu tahta parçası değil, kanundur, devle• 
tin zabıtasıdır, onlar<ian korkmayan şerir bu 
çürük tahtadan mı korkacak» dedi idi. 

Visıf HİÇ 

CARAKAYT (= Şua) - 21 Mayıs 1947 
tarihinden 22 Mart 1952 tarihine kadar şeh
rimizde, muharrir ve şair Haçi.k Aıniryan 

(Doğuşu 1915 de) tarafından 224 sayı neşre
d!len haftalık ermenice edebi bir gazetedir. 
Neşriyat müdürlüğü önce Agop Sıvaslıyan, 
sonra H. Am.iryan, müteakiben Nub,ar Azar
yan ve bilahare tekrar naşir tarafından ifa 
edilmiştir. İstıanbul'dan ve hariçten yazarla
rı meyanında, 1949 dan itib,aren bu satırların 
muharrirlerinin de sonuna kadar muntaza
man makaleleri dercedilıniştir. 

Kevork PAMUKClYAN 
C.ARİYE - Günlük cemiyet hayatında 

esirliğin, milletler arası bir anlaşma ile kal· 

dırıldığı ve bundan böyle kesin olarak nien 
edildiği 1885 tarihine kadar bizim memlekE.· 
timizde de esircilerden 5ıatın alınarak evlerin, 
konakların, sarayların haremlerinde muhte
lif işlerde boğazı tokluğuna hizmetçi olarak 
kullanılan çeşidli ırk ve milletdıen esir kadın 
ve kız; halayık (erkeğine köle yahud gulam 
denilir;. B: Köle; Gulam). 

Cariyeler ya istila veya fethedilen mem
leketler halkının h.arb esirleri arasından çı• 

karılıp toplanmış; yahud esir ticareti ile meş
gul ve ııesirci» denilen kimselerin adamları 
tarafından aşiretinden, kabilesinden çaldırıl
mış çocuklar olmuş, ve yahud da çocuklannı 
esircilere satan bazı kavimlerin (çerkesler 
gibi) evladLarını teşkil etmişdir. 

Asırlar boyunca Türkiye ve bu arada İs• 
tanbul Esir Pazarında vıe esircilerin de satı
lan cariyeler umumiyetle zenci, habeşi, mağ
ribi, arab, iranlı, gürcü, çerkes, ermeni, rum, 
megrib, rus, ukrayn.alı olmuşlardır. (B.: Esir 
Hanı; Esir Pazarı; Esirci). 

Cariyelerin kıymetleri, bedelleri sıhhaUe. 
rine, terbiyelerine, iş hünıeri · ve kaa:biliyetle
rine, hanendelik, sazendelik ve rakkaselik gi
bi sanat kültürlerine, körpeUklerine, vücud 
yapısı ve yüz çizgileri güzelliklerine denk ola
rak tesbit olunurdu. Bir kısmı doğrudan hiz-

. met için, bir kısmı da sahibi olacak erkek ta
rafından istifraş edilmek üzere satın alınırdı. 
(B.: Odalık). 

Mehmed Zeki Pakalın ııOsmanlı Tarihi 
Deyimleri ve Terimleri» ismindeki büyük 
himmet eseri ansiklopedik lugatında « Cari
ye» maddesinde şunları yazıyor: 

« Bir mal sahibi malında nasıl tasarruf 
hakkını haiz ise, cariyelerin sahibleri dıe ca• 
riyelerini tasarrufta aynı haklara malik idi-· 
ler; cariyelerini hizmetlerinde kullanırlar, o
dalık- ittihaz ederler (istifraş ederler), ve ni• 
hayet arzu ettikleri zaman da satarlardı. Bir 
zam.anlar •a:t ve eşya vesaiııe nasıl hediye edi.. 
lirse, cariye de küçükden büyüğe, akrandan 
akrana: öylece hediye edilirdi. (B.: Turhan 
Sultan-, Hatice; Gülnüş Sultan, Rabia);. bazı 
kere o g:bi cariyeler bir müddet sonra efen
dilerinden çocuk dünyaya getirerıek bulun
dukları konakların, (sarayların) v,alideliğini, 

sahibeliğini ihraz ederlerdi. (Efendisi bir pa
dişah iSe çocuk' dünyaya getirince haseki sul
tan -padişahın nikahlı karısı-, o çocuk da blr 
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oğlan, şehzade. ise, oğlu padişah olduğu tak
dirde valide sultan olurou). 

· ,,Cariyelerin talim ve terbiyesi pek ka
zançlı bir i§ idi. O yolda para kazanmak iste
yen kimse esir pazarına gider, ~~ ve is~i
dad sahibi bir cariye satın alır; carıyeye şıır 
ve edebiyat, şarkı ve çalgı, Kur'an okuma, ev 
idaresi gibi şeylerden ·birini öğretir, sonra 
aldığı fiatın bir ka·ç misli ile satardı. 

«Osmanlılardc1. son zamanlara kadar ko
nak ve saraylar cariyelerle doluydu; yüzler
oe cariyesi olan vezirler Osmanlı tarihinde 
pek çokdur. 

ıı Vezirlerle devlet erka·nı padişahlara gü
zel cariyeler takdim ede gelmişlerdir. (Bu su
retle saraya giren kız haseki sultan, bir gün 
de dolayısı ile valide sultan olunca, kendisi
ne bu ikbal yolunu ,açan vezirıe, eğer sağ ise, 
sarayda büyük bir hami olurdu. Fakat me
sela, Girid Adasında Ret:molu bir rum kızı 

olan Rebia: Gülnılş Sultan saraya Retine fa. 
tihi Deli Hüseyin Paşa ta-rafından takdim 
edilmiş bir cariye idi. Dördüncü Sultan Meh
medin çılgın bir aşk ile bağlandığı haseki sul
tanı olduğu halde, bir müddet sonra Deli Hü
seyin Paşayı sadırazam Köprülü Mehmed 
Pa·şanın pençesinden·kurtarmaya t~şebbüs et
memişdi). 

,, Zenginler kızlarını evlendirdikleri za
man çeyiz eşyası ,arasında, kudretlerine göre 
bir veya birkaç cariye verirler idi, (bunlara 
çeyiz halayığı denilirdi). 

Ciriye 
(Resim: C. Dlseo) 

Çerkes Cariye 
(Resim : C. Biseo) 

ıı Osmanlı saltanatının son devrinde cari
yelerin çoğu Çerk•es, Gürcü idi. Çerkeslerin 
ve hele Gürcülerin içinde pek güzelleri var• 
cİı (B.: Çafire; Çıgal). Sudandan getirilmiş o
lan zenci cariyeler de epey bir yekun teşkıl 
ediyordu; yalnız ötekilere olan rağbet, beri
kilere cbndan fazlaydı; çünki çerkes ve gür
cüler aynı ;:amanda odalık hizmetini de ·. gö
rürlerdi. 

ıı Cariyeler (hazan) sahibleri tarafından 
azad edilirlerdi; bir esiri azad etmek islaıni
yetde büyük sevab<lır; bu takdirde cariyeyıe 
bir ,azad kağıdı verilir (Bundan sonra artık 
hiç kimse tarafından tutulamaz ve esirdir di. 
ye tekrar satılamazdı). İçlerinden bazıları a
zad kağ1:dl~rın1 muska gibi boyunlarında ta
şırlardı. 

ııCariyeler, sahiblerinden memnun kal• 
madıkları zaman diğer birine satılmasını is
te~dl; arzusu yerine · getirilmezse kaçaı-, (sı
ğındığı yıere durumunu anlatır, kendisini sat
tırır, bedeli de kaçdığı sahibine ödenirdi); ca~ 
riye kaçarkeıı yanına yalnız çamaşırını alır
dı; kaçdığı alamet olarak ,çıkdığı kapunun ya
nında terliklerini bırakırdı. Sığmdığı yerden 
de cariyenin kendilerinde olduğukaçdığı ka
puya haber verilirdi. (Kaçak bir cariyeyi sak
lamak suç idi). 

uİstanbulda cariye satışından devlet ,adı
na ııpençik» denilıen ve bir fındık altınından 
ibaret maktu bir vergi alınırdı.' Hicri 1215 
(miladi 1800 - 1801) senesinde bu m:ak:tu ver
gi yerine satış bedelinden yüzde üç resim a• 
lmınaya başlandı» (Mehmed Zeki Pakalın, 
Osmaniı Tıarih Deyimleri ve Terimleri). 
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Esirciler ırz v-e nam.us maddesinden zin• 
cirleme kefalete bağlı idi. (B.: Esirciler); bu• 
na rağmen cariye alım satımında büyük yol• 
suzlukla-r, rezaletler olur, bir iki kıymetlice 
şey ile tatmin edilen cariyeler ahlaksız esir
ciler elinde fuhşa sevkedilir, vıe zamanımızın 
tabiri ile ıısermayeıı olarak kullanılırdı. Bu 
rezaletler üzer:ne acı fak.at kıymetli vesikalar 
vardır. Aşağıdaki satırlar, Esir Pazarında ca
riye .alım satımı üzerindeki rezaletlerin men'i 
için İstanbul Kadılığına gönderilmiş bir fer• 
manın metninden Refik Ahmed Sevengil'in 
kalemi ile çıkanlmışdır: 

ıı Üçüncü Sultan Mur,ad zamanında geniş
leyen rezaletlerden biri de esir ticaretidir; o 
devirde fuhuş cariye ahın satımı şeklinde te
celli ve inkişaf etmişdi. Senelerden beri köle 
ve cariye ticareti ile meşgul tanınmış ve ke
filli esirciler haricinde bazı kimseler türemi:J, 
kendilerine esirci süsü vererek Esir· Pazarın
da dolaşmaya, ıısatılık cariyedir!..ıı diye el
ler:nin altındaki fahişeleri şuna buna peşkeş 
çekmeye başlamışlardı. Erkek müşteriler bu 
kabil kadınları ga-ayet cüz'i fiyatla sözde sa
tın alırlar, tecrübe için bir m.ikdar pey bıra-

kırlar, kendi bekar odalarına götürürler, gün
lerce kapatup kullandık.dan sonra ubeğenme
dim!. .. ıı diye geri getirirler, bırakdıkları pey 
parası fahişenin ücreti yerine geçerdi, mahud 
düzme esirciler de bu kadınlan geri alup ay
ni tarzda başka müşteriler tedarıkine bakar
lardı. Bu ticaret hayli karlı olduğu için, sa
hibleri çoğalınışdı, bu kabil esirciler · arasın
da bilhassa hüviyeti karışık yaşlı kadınıar 

vardı. 

« Kefilsiz dellallar türemişdi. Bunlarda 
esirci kadınlardan gene vıe yakışıklı cariyele
ri müşteriye göstereceğiz diye ialırlar, ve 
bekar ta:fesi levendlerle kaparlar, onların 

türlü heves ve ihtiraslarına baziÇe yaparlar
dı.. 

ıc Şikayetler üzerine İstanbul Kadılığına 
gönderilen hicri 991 şaban tarihli bir ferm:ın 
ile (ağustos 1583) bu rezaletlerin önüne ge
çilmeye çalışılmışdır ıı (Refik Ahmed,. İstan
bul nasıl eğleniyordu). 

Tarih kaynaklarımızda vezirlerin ve · pa~ 
dişahların haremlerini dolduran cariyeler ü: 
zerine hayli kayıd vardır; mesela en namlı 
a:mirallerimizden Kılıç Ali Paşa cariyelere 

düşkünlüğü ile meşhur
dur, hem öyle ki geceleri 
daima bir bakire ile ya
tardı. Ka·ba bir hesab ile 
bir sene içinde 365 kız is
tıfraş ediyor demekdir; 
devrin müverrihlerinden 
Selanikli Mu.:ttafa Efendi 
Kılıç Ali Paşanın ölümünü 
şöyle anlatıyor: « Yirmi 

- gün kadar ağırca hasta 
yattı, hazik tabib hastalı
ğını teşhis edip - verdiği 
faydalı ilaçlarla tamamen 
sıhhat ve afiyet buldu, la
k.in yaşı doksana yıaklaş
mış olduğu için dünya lez
zetlerine hırsı artmış, gü-

Çubuk -içen hanım ve kahve getiren cArlyesl 
(Bir pavürdeD) 

zel cariyelere yaklaşmak
dan kaçmazdı, daima on
larla oynaşda idi; tabib ise 
artık kadınlarla sohbetden 
perhiz etmek vacibdir di
ye tenbih etmişdi, yoksa 
ömrü zazenin ele girmez 
d.emişdi. -Ali Paşa tabibin 
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yasağını dinlemeyüb o gece bir bakire cari
ye. ile cünbüşe başlayınca ruhu bedeninden 
ahirete uçmuşdur; 19 receb 995 (miladi 25 
haziran 1587). 

Bazı vez:rler cariyelerinden harbe gider
lerken dahi ayrılamamışlardır; mesela onye
dinci ,asır ortalarında Ana-doluda, isyan etmiş 
olan Abaza Hasan Paşanın tenkiline memur 
edilmiş olan Murtaza Paşa bu celali cengi
ne giderken yanında bir sürü cariye götür
müş idi, Evliya Çelebi şöylece anlatıyor: 

ullgın muharebes:ndıe zafer Abaza Hasan 
Paşada kaldı. Murtaza Paşanın altınlara ve 
mücevherlere gark olmuş nice cariyeleri. ki 
her biri bir güneş parçası, amma güneş ışı
ğından bile gizlenmiş ve türlü nimetle naz 
içinde beslenmiş kızlardı, her biri bir Anado
lu ülkesi haracı değerdi, o kış ortasında başı 
açık, yalın ayak meydanda kaldılar, cümlesi 
Abazalı s·anca ve sekban levend haş.aratı eli
ne •geçdi, esvapl_armı ve mücevherlerini so
yup kendilerini uryan olarak Hasan Paşaya 
götürdüler. Abaza Paşg, kızlan görünce: 

- Bre Murtaza Paşa-!.. ayıp değil mi, ki, 
yiğit olasın ve nefsin belası için bu kadar fa• 
h:şıeyi islam ordusunda taşıyıp aleme böyle 
rezil olasın!.. tez şehbazlarım bu cariyelerin 
esvablarını ve donlarını ve halhal ve bilezik
lerini verin!.. demiş. 

«Hak bu ki merdlik göstermiş; kızlar, ia. 
de edilen esvablarını giymişler, tahtırevan

lar üzer:nde yine ,esir olmuş harem ağaları 

ile beraber Murtaza Paşanın kaçıp sığındığı 
Afyon karahisarına gönderilmişler». 

Osmanlı padişahlarının hemen hepsi ca• 
riyelere iltifat etmişlerdir; fakat aşırı derece 
cariye dür,künü olarak tanılanlar Üçüncü Sul
tan Murad ile Sultan İbrahim olmuşdur. 
R. E. Koçu «Osmanlı Padişahların adındaki 
eser:nde Üçüncü Sult.an Muradın hayatını 
anlatır iken şunları yazıyor: 

«Har,emdeki sultanlar mücadelesi-ne Va
lide Nurbanu Sultan Safiye Haseki Sultanı 

göl~ede bırakmak için padişaha her gün bir 
d1lber bakire cariye takdim ediyordu. Sultan 
Murad bu yer yüzü hurilerine evvela kayıd
sız k.aldı. Safiyenin mütemadiyen artan nü
fuzu karsısında padisahın kız kardeşi ve sa
dırazam Sokollu Mehmed Paşanın zevcesi, 
İ.smihan Sultan da valide sultan, tarafına geç
di, bir gün lütfen bağçesine gelen Sultan Mu-

radın huzuruna iki mehparesi bihemta, iki 
bakirei rana cariye çıkardı; kızlar saı çaldı
lar, şarkı söylediler, raks ettiler. Padişah ala
ka gösterince İsmihan Sultan cariyeleri he
men kendisine hed:ye etti, elmaslarla dona
tıp sarayı- hümayuna gönderdi. Fakat o gece 
kızların vasıllarından kam almak isteyen Sul
tan Murad muradına nail olamadı, son dere
ce üzgün, derdini anasına a-çdı. Valide Sul
tan hiç tereddüd etmedi: - Bir cadının oyu
nudur! .. dedi. Cadıdan k,:ısdı Safiye Sultandı; 
padişahd.an iz.in aldı, gözde· hasek:lerin cari
yeleri haremin kara hadım ağaları el.inde iş
kenceye verildi. Kızlar genç padişahın Safi
ye Sultandan başkasını görmemesi için büyü
lü olduğunu söylediler, yapılan büyü bulun
du, erbabı eliyle çözüldü, Sultan Muradın dü
ğümü açıldı, ,azgın bir gene boğa oldu. Esir
ciler sarayı hümayuna kız yetişdiremez ol
dular, 200 altınlık cariyelerin fiatı 1000 al
tına çı.kdı. Zaman oldu ki, sarayın beş altı 

odasında birden şehzade ve sultan beşikleri 
sallandı, Sult,an Muradın, yirmi sene süren 
padişahlığı zamanında, 135 evladı dünyaya 
geldin. 

Aynı yazar aynı eserinde Sultan İbrahim 
için de şunları kaydediyor: ıı Ağ1r bir sinir 
hastasıydı, tıb ilmi bu hükümdarın hastalı
·ğının adını zamanımızda koymuş, elemi ·asa
bi demişdir. Buluğ çağını, her an ölüm kor
kusu il~ titrediği mahbes:nde jdrak etmişdi1 _ 

ve erkeklik kudreti pek kısa sürmüş, bir fec
ri kazib olmuşdu. 16 - 17 yasmda tığ. l!İbi bir 
nevcivan iken odasına konuhn J~Üzel bir. ca
riye karsısındaki aczi de hastalığını gün gün. 
den ·artdırmı~dı. Tahta çıktııtı zaman yirmi 
bes yasında idi. hanedanın tek erkeği idi, dü
ğümlenmis erkeklik kudreti açılmaz ve bir 
oğlu dünya.va ı;!'elmezse Osmanlı Hanedanı 

munkariz olacakdı. 
ııHek:rrılPr ve hocalar el birli~i ile ça

lıc::dılar; Valide Sultan ile sımıv ve- devl<>t er
kanının cevahirle süsleverek takdim ettikle
ri biri öhiiründı:ı:11 ~zel b~kireler, bikti na 
siiküft:e ca,.ivPlerle münebbih ve muh9•rr:k 
mPr.nnlar n:ba~•et o JY'l4'c::'nm ı'liiPiimü çözdüıı 

(R. iE. Kocu. Oc;manl1 Padic::ahları). 

MücevherlarJe. süslenerek rıadiı:ıahnı Jrov
nunı:ı. ko:ııulmı:ık Ü7Pre ,sııray:ı hP.rlive e'1i1en 
ca.rivelPrde,ı biri elbet ki veliabd ~eh.o;ı:adevi 

doğura.cakdı. Devlet ve saray •erkanı bu şe-
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refi kazanmak yolunda öyle hırslı bir reka
bete girişmişlerdi ki İstanbulda ve hatta bü
tün Türkiye esir piyasası karışmış, cariye fi
atları dört beş misli artmışdı, ve İstanbul sa
rayında Haremi Hümayun, tek bir horozun 
etrafına yığılmış piliç tavuklarla muhteşem 
bir kümese dönmiişdü. 

Cariyeler İstanbul masal1arında• da mü
him bir yer alır; meşhur Tayyarzade Hikaye
sinin kahramanlarından biri Cevahirli Ha
nım Sultanın dilber cariyesi Sahba Kalfa; 
Silahşor kızı Rabia Hatun ile- Kart~.kollukcu 
Yusuf .Hikayesinin kahramanlarından biri 
cariye Letaif'dir. 

Hakiki hayat sahnesinde güzellikleri yü
z.ünden kıskanç hanımlarının türlü cevri ve 
cefasına uğramış bedbaht cariyeler pek çok 
olduğu gibi, bilhass,a kindarlıkları ile meş
hur zenci cariyeler arasından da sevmedik
leri hanımları kıtır kıtır kesmiş kaatiller çık
mış.dır. 

Aslı arabca olan cariyenin cem'i uceva
ri,, dir; eski metinlerde ekseriya öyle, mese
la «falanın cevarisi» diye kaydolunur. 

CARİYELER DAİRESİ - İstanbulda 
Topkapusu Sarayında Haremi Hümayunda 
Cariyeler Da.resi, haremin en geniş, en bü
yük parçasıdır, bir tarafında Valide Sultan 
Dairesi, bir tarafında da ~araağalar Dairesi 
bulunmaktadır (B.: Valide Sultan Dairesi; 
Karaağalar Dairesi, Topkapusu Sarayı). Bu 
geniş daire, her parçası ayrı ayn tarife de·ğer 
hususiyetlerle, harikulade zengin tezyinata 
sahih değildir. Fakat, taşlıldan, ar.alıklan, 

merdivenleri, saçakları, kah ışıklı ve kah loş 
manzaraları ile romantik bir yerdir.. Ve niha
yet saraya, satın alınmış bir güzel kız olar.ak 
giren türlü ırk ve milletden binlerce cariye
nin bin türlü ihtiras ve hayal ve mahrumi
yetlerle dolu hayatı göz önüne getirilirse, Ca
riyeler Dairesi insana biraz da hüzün. vıe me
lal verir; padişahın iltifatına nail olamayan 
bir güzel_ kızın, şehzadel~deh 'birinin· aguşu
na teslim edilmek ümidi vardır; ona da ka
vuşamazsa, bir gün padişahın bir sadık ben
desine ihsan ve çırağ edilmesi muhtemeldir. 
Valide Sul tamın veya sultanlaırdan birinin 
hizmetine 'ayrılması, bu ihtimali daha yakın
laşdırır, kolaylaşdırır. 

Cariyeler Dajresinin Valide Taşlığına 
bakan kısmının önünde. (B.: Valide Taşlığı) 

bir sıra sütunlarla bir revak va·rdır; Cariye·
ler Dairesinin merkezini teşkil eden cariye
ler taşlığında da dokuz memer sütun üzerine 
atılmış bir revak görülür. Cariyeler Taşlı
ğından bir merdivenle Haremi Hümayunun 
bağçesine inilir. Bir ikinci merdiven de ha
rem b.ağçesinin yanında bulunan ve ııCena

zelik» denilen yere iner. Cena:z.eliğe inen mer
diven aslında 54 basamak olduğu halde ha
remi hümayun halkı arasında ismi ııKırk

ayak» dır. Çırağ edilip dünya evine gireme~ 
yen . bir cariyenin· son nasibi de, bir teskere 
üzerinde ve bir beyaz örtü altında Kırkayak
dan Cenazeliğe indirilmek ve orada gasil, 
techiz · ve tekfinden sonra Osmanlı Padişah
lannın sarayını terketmekdir. 

·Haremi Hümayunda bütün cariyıelerin 

en büyük amiri «Hazinedar Usta>> Unvanını 

taşıyan en kıdemli cariye idi. Padişah, Ha
remde bulundukça, padişah hizmetine ayrıl
mış cariyelerle beraber padişahın yanında 

bulunurdu. O zamanlar cariyeler Dairesine 
u Vekil Usta» Unvanını taşıyan cariye neza
ret ederdi. 

Cariyıelerin yatak odalarına taşlık.dan 

bir merdivenle çıkılır; taşlığın gerisinde de 
büyük bir harem çamaşırhanesi vardır. Ca
riyeler hastanesi, sarayın garb köşesinde ge
niş bir saha üzerinde kurulmuşdur. Mutba
ğı, bulaşıkhanesi, aşcı koğuşları, hamamı ve 
ayak yollan ile haremden tamamen tecrid 
edilmiş bir müessese halindedir. 

C..ARİYE VAK' ASI - Hicri 1233 ve mi
ladi 1818 yılında kahramanları İstanbulun 
kibar ulema ailelerine mensub iki nazenin 
sevici hanım olan büyük bir rezalettir; Şa
nizade Tarihi ile Cevdet Tarihinin hicri 1233 
vakaları ar.asında kaydettikleri hadiseyi, 
R. E. Koçu en küçük bir tahrifde bulunma
dan ııİstanbul Yosmaları,, adlı eserinde şöy
le nakletmişdir: 

Geçen asrın ilk yarısında yaşamış iki 
nazenin hanım, iki küçük kibar yosma, ya
kut ile zümrüd, inci ile mercan, ipekle ibri
şim, misk ile anber; yaşları onyedi ile onse
kiz arası, biri Rumeli Kadıaskeri Mekkizade 
Mustafa Asım Efe:ndinin kerimesi ve Mekke 
kadısı payeli Muradzade Mehmed Arif Efen
dinin zevcesi Lebibe Hanım, öbürü vak'anü
vislik, elçilik ve reisülküttablık yapmış Va
sıf Efendinin kızı ve müderris Lofçalı Bekir 
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Efendinin zevcesi Zeliha Hanım, evlilik ha
yatında ilcisi de bedbaht olmuşdu. 

Zengin ve çok güzel iki kız, hayal ettik• 
lıeri erkeklere düşmemişlerdi. Muazzam ve 
mükellef konaklar, yalılar, o asnn en lüks 
ve ağu· eşyası ile :döşenmiş od.al~ ve divan
haneler, sandıklar dolusu esvab ve çekmece
ler dolusu mücevher hepsi manasız, kuru ve 
yavandı. 

Omuzundan topuğuna kesme billurdan 
narin ve zarif Lebiben:in kocası Muradzade 
Arif Efendi kısa boylu, göbekli, kara çenber 
sakallı, beberuhi kılıklı bir adamdı, çok na
zlkdi ve tek meziyeti de bu idi. Duvağını aç
dığı gece dehşetinden baygınlıklar geçirP.n 
karısını çıldırasıya sevmiş, fakat Lebiben1n 
ondan tiksintisi zifaf gecesinden bu yan.a art
mış, eksilmem:şdi; efendinin aşırı nezaketi, 
avami tabiri ile onu ,,kılıbık koca» yap
mışdı. 

Naz ve işveyle püskürüp atılmış sular 
misali Zeliha ise kıllı bir ayıya, bir cinsi sa
pığa düşmüşdü; Bekir Hoca kansını daha ev
lendiklerinin haftasında:· ihmale başlamış 

idi; etrafı dağlık ve ortası bağlık Erzincan 
toprağından kopup gelmiş ve bir softanın 

yanına uşak gibi sığınmış kaşı gözü yerinde, 
eli ,ayağı düzgün, alımlı çalımlı bir çömezi 
medrese odasından kaldırıp konağının selam
lığında sureti m:\hsusada döşetip dayattığı 

bir odaya yerleşdirilen hazretin bütün meşgu
liyeti o şehbazın tahsil ve terbiyesi olmuşdu. 
Zeliha bu hale ancak bir yıl tahammül ede
bilmiş, b!lbasının_ nüfuzu ile boşanmış, bir 
taze duldu; boşandığının tezine Lebibe ile 
tanışmasa idi ağzi yanık olmasına ra•ğmen 

belki evlenebilirdi. 
İki gene kadın hicri 1231 ve miladi 1816 

yılında Salacakdaki yıalıla-nnda tanışmışlar

dı; Lebibe Hanımın· babasının yalısı idi, Va
sıf Kızı kiracı olarak komşu gelmişdi. Bir-· 
birlerini ilk görüşde sevdiler, ikisinin de gü
zel yüzü mahzundu, derdleşdiler, ağlaşıp 

açıldılar; göz yaşları derin samimiyetin zin
ciri olup iki tazeyi öylesine bağladı ki, koca
Iarında bulamadıkları aşkı birbirlerinde ara
yıp buldular. Yalıları yanyana olduğu halde 
dul Zeliha geceleri Lebibesinde kalmaya 
başladı. Çelebi ve naz.ik Arif MolLa, geceleri 
komşu hanımın kendisine tercih edilmesine 

ses çıkaramadı, sevgili Lebibesinl üç gün üç 
gece devamlı görmediği olurdu: 

Kadınların yüzüne azıcık neş'e ve şeta

ret geldi, fakat her ikisi de aynı yaradılışda 
idi, kendilerine benzemeyen bir üçüncü ar
kadaş ,aradılar, onu da iki yıl sonra 1818 ::le 
Mekkizade kızı esir pazarında buldu. Memle
ketinden yeni . getirilmiş ondokuz yaşında 

bir gürcü cariye satın almışdı. Yüz güzelli
ği bir harika idi, koyu kumral saçlı, koyu 
kestane gözlü, bakışlarında mağrur bir vah
şet vardı; ltızun boylu, iri kemikli, büyük 
büyük elli, büyük büyük '.Jy,aklı, bir perde 
arkasından yalnız ellerini ve ayaklarını gös
terse, perde ardında bir kız değil, taze civan 
zeberdest bir kayıkcı vardır sanılırdı; gürcü 
cariye göğsü ve kalçalan ile kızdı. Bir hazi
ne bulmuş kadar sevinen Lebibe Hanım, oğ
lan yapılı yeni cariyesini yalısına getirirken 
kızın ayağına uygun kadın paşmağı buluna
mamış, tulumbacı yemenisi giydirilmişdi. 

Tek kelime türkçe bilmeyen gürcü kızın 
adı Çıgal idi, gürcü dilince ((Su» demekm!ş. 
İki nazenin hanım başbaş.a verip Çıgala 
«Af.et» adını koydular, erkek niyetine de· ça
ğırabilirlerdi. Fakat bu kız hanımların başı
na hakikaten afet oldu. İki güzel hanımın 
kendisine ne diller dökdükler:ni anlamadı, 

,3.ma ,kendisinden ne istediklerini anladı. Çı
gal çakal olup hanımların ellerinden vahşet
le kaçdı. İri pençeleri onları kendisine Y8:k• 
laşdırmayacak kuvvıetde olduğu için bağır
maya, yalıda b:r rezalet çıkarmaya tenezzül 
etmedi. sindiği köşede üzerine varıldıkca hır
ladı. Oğlan yapılı gürcü kızın bi inadcı vah
şeti, üç gün üç gece içinde her yeni tecrübe
de devam etti, devrin vak'anüvisinin kale
mıyle ı<hanıınların aı;alarında mahrıema-ne 

cari olan muamelatı muhadenetkariye ve 
şiddeti tüsale Mekk:izade kızının cariyesi 
muhalefet etmekle» afet Çigalı şu kadar al
tın sayarak satın almış ve şöyle bir ümid ile 
yalısına getirmiş olan Lebibe Hanımın sabrı 
tükendi, her tar.afını bir gazab atıeşi sararak 
ne yapdığını bilmez bir deliye döndü, kahya 
kadına emrede-rek kızın beline kadar inen 
saçlarını kesdirtti, başını ayrıca ustura ile 
de kazıttı. Kapandıklan odada ç,a:kallaşan Çı
gal, saçları kesilir ve kafası kazınırken en 
küçük bir hırçınlık, mukaavemet g~term~
mişdi, sadece sessiz ağlamış ve büyük bi~ 



Ressam muhayyilesinde Çıgal 
(Resim : Sabiha Bozcalı) 
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ceza göreceğini ,anlamışdı. Sırtına bir kara 
• ferace, ve kayıkcı kıyımı ayaklarına ınahud 
tulumbacı yemenilerlni giydirerek Zeliha ile 
berabe~ bir arabaya koydukları cariyeyi Ka
racaıahmed Mezarlığı ortasında cüzamlıların 

bulwıduğu Miskinler Tekkesinin kadınlar 

kısmına götürüp bırakan Lebibe Hanım, tek
kenin bir zı:ndancıdan farksız . ana kadınına 
on altın verdi: 

- Bu cariye dil bilmez. bir asi mel'ılne
dir .. bir müddet burada eza ve cefa görüp 
yola gelmesi m:atlubumdur ... dedi. 

Tekkedeki cüzamlılar, o arada bir takım 
firE1ngili fahişeler, hanımlar gide~ gitm-ez 
kaplan gibi kızın etrafını sardılar, bu mülev
ves yere niçin atıldığını sorcf.ular. Türkçe 
bilmeyen Çıgal, başına gelen felaketin sebe
bini işaretle ıanlatabilirdi. ar damarı çatla
madığı için yapamadı. Fakat ana kadın felt!
ğin çenberinden geçmişdi, meselenin ne ol
duğunu daha kızı bırakırlarken Lebibe ile 
Zelihanın gözlerinden anlamış idi. Aldığı on 
altın, vahşi Çıgalın istenile!İı yola getiril
mesi için terbiye ücreti idi; bu işi pek mü
kemmel becerebilecek hünere sahih acuze, 
kızın durmadan akan göz yaşlan karşısında 
rikkate geldi, hanımların vahşeti kızın vah• 
şetinden kat kat üstündü; :ana kadın da o yol
larda ·bir hayli sürtmüş bir kart yosma idi. 
Vak'ayı iki gün içinde bütün Üsküdarm di
line düşürdü. Koca belde nazenin hanımef en
dilerin bu ihaneti karşısında isyan etti, belki 
bin kişiden fazla bir kalabalık Miskinler Tek.
kesini b,asarak Çıgalı çıkardı; kızı Hüdai Aziz 
Mehmud Efendi Dergahına götürerek orada 
şeyh efendinin zevcesi abide ve zahide Haı::ı 
Hanıma emaneten teslim ettiler. Sonra Üs• 
küdarın en muteber simalarından seçilen bir 
heyet devrin padişahı İkinci Sultan M;ahmu. 
da giderek faciayı hünkara arz etti. Padişah 
meselenin tahkikine lüzum görmedi; kansı 
üzerinde koca baskısı kuramamış. Mehmet 
Arif Efendi ile Lebibesini Mihaliçe, Vasıf
kızı dul Zelihayı da Tekirdağına sürdü. 

Fakat iki ;ay sonra Mekkizade Mustafa 
Asım Efendi şeyhülislam olunca ıpadişaha 
bir ariza verdi, kendi kızı ile Vasıfkızının af. 
fını istirham etti, Sultan Mahmud: « Hanım

lar tövbekar olmuş.dur, namus ve iffet liba
sının eteğine sürülmüş lekeyi nedametle dök
dükleri göz yaşları ile yıka.mışlardırıı diyen 

CARONİA TRANSATLANT1Ct 

şeyhülislamını kıramadı, nazeııinler af edi
lip İstanbula döndüler. Gürcü Çıgal ne ol
muşdur, bilmiyoruz. 

CARLISLE (Earl of~ - (Karlayl okunur) 
1853 de Romanya üzer.inden İstaİlbul'a gel
miş İngiliz seyyahı, ııDiary in turkish and 
greek waters» (= Türk ve Yunan suların
dan hatıralar) adlı seyahatnamesi Londra'da 
1854 de basılmıştır. 

CAR.MAKCUR - Halk ağzı argo, uRa· 
kın; (ermenice olup ermeni ağzı .ile yazılmış

, dır; carmak = beyaz, cur = su, beyaz su an
lamına. F. Develioğlu, Türk Argosu). 

,ı... gece, rüzgar esiyor, soğuk:.. ortalık 

donuyor... hava ,azdırıyor, dehşetli bir tipi 
yapacak, biz sırıtacağız! .. 

,cErmeni •berber sordu: 
- Yanınızda ııApekiıı yok mu? 
- ıı Apeki ıı nedir? 
- Carnıakcur! 

· - Yok ... » (Ahmed Rasim, Fuhşi Atik). 

CARONİA TRANSATLANTİĞİ - Adı 
ıc Karonya ıı okunur; dünyaca tanınmış lüks 
turistik gemilerden biridir; Cunard büyük 
gerrJler işletme İngiliz şirketinin malı .olup 
34172 gros tonluk ve uzunluğu 230 metro 
olan bir teknedir, 1948 de inşa edilmiş, 22 
mil sür'ıate sahibdir; içinde tiyatrosu, sine
ması, bir yüzme havuzu, lüks kamara ve sa
lonları bulunan g~ıni 600 kadar yolcu taşır, 
mürettebatı ise 698 kişidir. 

Bu meşhur ve güz~l transatlantik 16 ekim 
1959 cuma günü, 586 yolcu ile Akdenizden 
İstanhula gelm:ş, ve limanımızda: durmıayyıp 
Boğazdan Karadenize çıkarak Odesaya git
miş, 19 ekim pazartesi günü Karadenizden 
dönerek, büyüklüğü dolayısı 'ile rıhtıma ya
n,aşamadığı için Dolınabağçe açıklarında de
mirl~miştir; ıgeıninin içindeki turistleri ka
raya çıkarmak için acentası tarafından iki 
deniz otobüsü kiralanmışdır. Yolcularının 

arasında profesörler, hariciyeciler, doktor
lar, jeoloğlar, ressamlar, fabrikatörler, 17 ga
zeteci, 4 foto muhabiri ve 4 zengin kasab bu
lunuyordu; 52 gün sürecek olan bu turistik 
seferi için biletleri türk parası tutarı ile 10-20 
bin liraya satılmış bulunuyordu; Caronia İs
tanbulda iki gün kalriuşdır. 

Transatlantik çok tecrübeli ve şöhretli 
İngiliz kaptanlarından Frederic J, Story'nin 
'kumandasında idi, 16 ekim cuma günü Ak-
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denizden gelip Boğazı çıkarken büyük bir 
kaza yapmış, o tarihlerde Boğaz üzerine ge
rilmekde olan havai elektrik teline direği ile 
çarparak bu teli koparınışdır. 

Geminin süvarisi kaptan F. J. Story bu 
kaza hakkında şu ifadeyi vermişdir: 

((Cuma günü İstanbul'dan Odesaya mü
teveccihen hareket etmiştik. Yanımızda Türk 
kılavuz kaptanı da vardı. 8-9 mil süratle Bo
ğaza doğru seyrediyorduk. Orada k:ablo bu
lwıduğundan katiyen haberdar değildik. Ba
na hiçbir ikazda bulunulmadı. Sadece gayet 
sarkık şekilde çekilmiş havai hat bölgesine 
y;arım mil kala telleri görebildim. 34 bin ton
luk koca bir teknenin böyle kısa bir mesafe
de durmasına veya manevra yapmasına im-

'· kan yoktur. Nitekim su kesiminden itibaren 
58 metre yükseklikteki direğimiz bu sarkık 
kabloya çarptı, kopardı. Hadiseden sonra 
bizi ikaz eden olmadığı için yolumuza devam 
ettik ... 

· Tecrübeli bir kılavuz kaptan olan Hasan 
Mumcu şunları söylemişdir: 

(( İngiliz turist gemisini Çanakkaleden 
Büyükdere dışına kadar götürecektim. Ye
şilköy önlerine gelince yolumuzu düşürdük 
ve 10 mille seyretmiye başladık. Kııkulesi
ni, Beşiktaş ve Kunıçeşmeyi geçerek telin 
bulunduğu mahalle geldik ve gemiyi telin 
ıaltından geçirirken birdenbire gürültü koptu 
ve gemi derhal rotasını kaybetti. Bunun üze
rine Caronia'yı durdurduk. Bir de baktık ki 
çelik tel kopmuş. Gemide yalnız telsiz telle
ri yerinde yoktu. İki dakika kadar durduk
tan sonra yolumuza devam ettik. Şayet ilgi
liler bizi evvelden ikaz etmiş olsalardı, ge-

miyi telin ,altından geçirmez, Caronia'yı İs
tanbul limanında demirlerdik. Kabahat tama
miyle bizi .ikaz etmiyenlerded'ir. Kırkyedi 

yıldanberi kılavuz ~ptanlığı yapmaktayım, 

bu işde ihtisasım vardır. Tel koptuktan son
r:a gemiyi gene Karadeniz Boğazındaki ağla
rın dışına kadar çıkardım. 

uBütün, bununla beraber şunu da söyli
yeyim ki Caronia'nm kaptanı tele yaklaştığı
mız zaman sordu: 

- Tel göz kararına göre bana alçak geli
yor; geçebilecek miyiz? 

«Ben de· kendisine: 
- Şayet böyle bir durum olsa idi, bizi 

ikaz ederlerdi diye cevap verdim. Sizin an
lıyacağınız, geminin direği, çelik teli kopar
dı.ıı 

Bu kaza hakkında günlük gazetelerde 
verilen haberlerin hulasası şudur: 

Caroninanm 3,5 santim kalınlığındaki çe
lik teli koparan direğinde hiç bir hasar olına
mış, sad~e geminin telsi~ telleri kopmuş

dur; çelik telin kopması, gerek Anadolu ve 
gerekse Rumeli sahilinde büyük hasar yap
mış, 3 evin damını kısmen çökertmiş ve o ci
vardan geçen 5 kişinin de hıafif sakatlanma
sına sebep olmuştur. Bunlardan başka Ana
dolu sa:hil:ndeki tellerin kuvvetini geren 
angr.aj direği 6 metre betondan sökülerek 
devrilmiştir. Bebek sahilinde bulunan bara
ka da telin ağırlığı sebebiyle yerle bir ol
muştur. 

Bu kaza Eti Banka 275,000 liralık bir 
zarara mal olmuş, mahkeme yolu ile tazmin 
ettirilmesine gidilmişdir (B.: Boğaziçi Atla
ma İstasiyonu). 

Caronla Tfansatlantll!:l 
(Resim: Behcet Cantok) 
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CARRA SAINT · CYR - (Karra Sen
Sir), Fransız generaii ve istanbul'da Fransız 
elçiliği memuru olmuş bir askerdir. 1796 da 
Fr;ansız Cumhuriyetinin temsilcisi olarak İs
tanbul'a gönderilen elçi Aubert Dubayet) 
beraberinde dostu ve m-eslek arkadaşı olan 
Carra St. Cyr'i de getirmişti.· Aralarında yir
mtbeş yıllık bir dostluk olmasına rağm.en 

iki genç general arasındıa tam ve hakiki bir 
yakınlık olmadığı da muhakkaktır. Duba
yet'in himayesinde yetişen, onunla birlikte 
Amerika'da Lafayette ordusunda çarpışan, 

1795 de Dubayet Milli Müdafaa nazırı oldu
ğunda personel başkanı olan General Carra 
St. Gry, 1796 nisanında. Dubayet'nin yanın
da elçilik sekreteri olarak İstanbul'da da ta
kip etmişti. F1akat, her nedense Dubayet onu 
İstanbul'dan uzak tutm:ağı tercih ettiğinden, 
uzak bir yere, Eflak'a yollamışı. Fakat elçi 
Dubayet Beyoğlunda 17 Aralık 1797 de he
nüz kırk yaşında iken ani bir hastalık sonun
da ölünce General Canıa Saint Cyr acele ola. 
rak Bükreş'den İstanbul'a gelmiş, «Babam, 
hamim, yirmibeş yıllık dostum» dediği Du
bayet'nin işlerini derleyip toplamağa giriş

miştir. Evvela Dubayet için bir mezar yap
tırtmış, sonra da hayret verici bir süratle, 
eski dostunun, genç yıaşta dul kalan eşi ile 
evlenmiştir. Bir süre sonra da Fransa'ya dön
müş ve Napolyon idaresinde kendisine comte 
(kont) ünvanı tevcih olunmuş, karısı da İm
paratoriçe Josephine'in nedimelerinden 61-
muştur. 

Semavi EYİCE 

CARTA, CARTA ÇEKMEK - Osuruk, 
osurmak, yellenmek (Arıgo); (B.: Zarta). 

CARTAYI ÇEKMEK - Hane berduş 

pırpırlar argosunda ıı ölmek»; iki kaldırım 

oğlı':ını konuşur: 

- Senin Galoncu cartayı çekmiş!. 
- Deme be .... acıdım vallahi. .. 
(B.:_cavlağı çekmek; gümlemek; kıkırda, 

mak; nalları dikmek; yürümek, mortoyu 
çekmek). 

CART BEYİM - 1908 de meşrutiyetin 
ilanından sonra, memleketim.izde imtiyazı 

alınmadan çıkarılmış yegane gazetedir; bir 
miz;:ıh gazetesi idi ve bu satırların muharri
rinin çocukluk arkadaıı_ı Ahmed Reşad Bey 
tarafından çıkarılmış, hemen baştan sona 

sayfalarını da ikimiz yazmış doldurmuş idik; 
imtiya~ alınmadığı .anlaşılıncaya kadar bir 
kaç nüsha çıkdı; sonra zabıtaca kapatılarak 

' elimizdeki bütün nüshaları musadere edildi, 
biz de, Ahmed Reşadla beraber Hurşid Pa
şanın reisi bulunduğu divanı hıarbe sevk 
edilmek üzere tevkif edildik. Bekirağa Bö
lüğünde onbeş gün yatlık (B.: Bekirağa Bö
lüğü); divanı harbde, her hangi bir kötü 
maksadımız olmadığı, bu işi genelik coş1.,ın
luğu ile yapdığımız ,mlaşılarak serbest bıra
kıldık. Cart Beyim'in her hangi bir nüshası
nı elde e.tmek bugün imkansız gibidir. 

Münir Süleyman ÇAPAN()(}LU 

CART KABA KA.ĞID - Halk ağzı ar
go deyim, zamanımızda unutulmak üzeredir, 
pek kullanılmıyor: 1<Kolay değil», «Yapa
mazsın,, manalarında alaylı meydan oku:mıa; 
mi.sal: 

Bir kahvehanede, bıçkınlık, itlik yolun
da yeni yeni kanat çırpmaya başlamış, pırpı
rı oğlan, semtin pençeli tanınmış eski bir ka
badrıyısı ile alay eder; başını belaya sarm:ı
mak. isteyen adam: 

- Ulan çekil git şuradan .. kalkarsam s~ 
ni ayağımın altına alır ezerim kerata!.. der 
ise de, onun tehdidini ikaa kıaadir olamaya
cağını bilen kopuk bilakis meydan okur: 

- Cart kaba kağıd!. .. 

CARVEN DEFİLESİ- Avrupada, yılın 
dört mevsimi için kadın giyim kuşamı-mo
dasını tesbit eden müesseselerden Parisin 
meşhur Carven (Karven) moda evi 1962 yı

lı aralık ayı içinde dört manken kızını İstan
bula göndererek en son. moda ibdalannı bir 
defile ile İstanbulun yüksek sosyetesine teş
hir etmişdir. 

BibL : Hayat Mecmuası. 

CASSAS (Louis F.) - (Kassas okunur) 
1756 da doğmuş, 1827 de ölmüşdür; İstan
bul 'a gelmiş . Fransız ressamı. Türkiyede 
Fransayı temsil eden ve bu sırada etrafınd:a 
bir ilim ve sanat akademisi nüvesi toplıyan 
elçi Comte de Choiseul- Gouffier (bk. 
Choiseul-Gouffier) nin beraberinde 1784 de 
Türkiyeye gelen Cassas, 1787 e kadar Ada
lar denizi · adafarı, Suriye, Mısır'da dolaıtmış 
· ve birçok resim getirmiştir. Bunlar 1798 de 
yayınlanan Suriye seyahatnamesinde yayın
laı:ımıştir. Bunlar arasında bir tanesi Sulta-
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nın Bayr;aın merasimini tasvir etmektedir. 
Cassas, 1804 de Salon denilen sergide, sara
yın ve İstanbul'un uzaktan bir manzara.,ını 
teşhir etmiş, 1914 yılı Salon'unda ise Beyoğ
lu sırtlarından İstanbul'u tasvir eden diğer 
bir tablosunu teşhir etmiştir. Cassas'ın Tür
kiye ve İstanbul ile ilgili çeşitli resimleri 
ölümünden sonra uzun süre ailesinde muha
faza ed:ldikten sonra 1878 yılı Ocak aymda 
satışa çıkarılarak dağıtılmıştır. Bu sanatçı 

hıkkında bilgileri biraraya getiren A. Bop
pe'un ifadesine göre çok değerli vesika ma
hiyetinde olan bu resimlerin böylece dağıl• 

masına nekadar üzülünse azdır. Bu satışın 
matbu kataloğu sayesinde bu resimlerin hiç 
değilSe mahiyetlerini öğrenmek kabil olımı:k
tadır. Mesela Türk mezarlarını tasvir eden 
23 parça, İstanbul'u tasvir eden 18 parça1 

Bursa'yı tasvir eden 15 parça resim bunla
rın arasında dikkati çeker. 

Semavi EYİCE 
CASSEL (Jean Pierre) - (Kassel); ün

lü Fransız film ;aktörü; 1962 yılının ocak ayı 
sonlarında yine meşhur Fra,nsız film yıldız
larından Marina Vlady .ile beraber İstanbula 
geldiğinde yirmi dokuz yaşında bulunduğu
nu söyliyen J. P. Cassel gazetecilere: 

<c İstanbul ve Ankar.a'yı görmek fırsıatmı 
elde ettiğimden dolayı çok memnunum, P1-
ris'de iki Türk arkadaşım var ve Türk kah
vesinin tiryakisiyim» demiştir. 

Bibi. : Günün gazeteleri. 
CASTELLAN (Antoine - Louis) - (Oku

nuşu: Kastellan) 1772 de doğdu, 1838 de öl
dü. İstanbul'a dair notlar yayınlamış Fran
sız ress!llnl. Peyzaj ressamı Valenciennes'i,ı 
talebesi olan Castellan, desinatör olarak. Os
manlı Devleti hizmeti-ne giren mühendis F~
r-egeau'nun yanında desinıatör olarak 28 mart 
1797 de İstanbul'a gelmişti. Ferregeau o sı
r.alarda büyük hamleler yapmak isteyen Os
manlı Devleti için tersanede bir havuz inşa 
etmekle görevlendirilmişti. hncak bu müte
hassıslar işsiz bir tarafta bekleşirlerken, Cas
tellan ve diğer ressamlar can sıkıntılarını gi
dermek için İstanbul'un resimlerini yapıyor
brdı. Castellan önce İstanbul'da rastladığı 
çeşitli esnafı ve kıyafetleri çizgileri ile tesbit 
ettikten sonra, portreler çizmeğe girişmiş ve 
«korkunç derecede aslına benzeyen» portre
ler meydana getirmiştir. Fakat Ferregeau 
heyeti ani olarak İştan°Qul'dan ayrılmağa 

mecbur edildiklerinde, Castellan da 6 Hazi
ran 1 797 de Fransa'ya dönmek üzere yola 
çıkmış ve bu sayede de Mısır seferi yüzün
d;en birçok Fransız gibi bir kaleye hapsedil
mekten kurtulmuştw'. Castellan <c Mora'ya 
dair mektuplar» (Lettres sur la Moree, 1818), 
uİ.stanbul'a dair mektuplar» (Lettres sur 
Constantinople, 1811) adlı kitapları yayınla
dıkdan başka ([ Osmanlıların adetleriıı 

(Moeurs des Ottomans, 1812) adlı altı cildlik 
bir eser de bastırmışdır. Ayrıca ilk iki kita
bı bir arada ıcLettres sur b Moree, l'Helles
poiıt et Constantinople» adı altında üç cild 
halinde 1820 de tekrar basılmıştır. Castellan 
1838 de ölmüş, evindeki resimleri 1840 da 
açık arttırma ile .satılarak dağıtılmıştır. Bun-
1,arın bir kataloğu o sırada basılmıştır. İstan
bul ve Mora hakkmdaki kitabında İstanbul 
ile ilgili olarak şu resimler vardır: 

Valide camii 
Sultan Ahmet camii 
İstanbul manzaı-.sı. Fransız elçllltinden görünüşü 
Sarayın kapısı ve çeşme 
İstanbul'da eski sarnıç 
Kanuni Silleyman'ın türbesi 
Beyoğlu kabristanı 

İnclli köşk 
Kızkulesl 

Osmanlı adetleri hakkındaki altı ciltlik 
ki\abında .ise, 72 levha halinde o devrin kı

yafetlerinin tasvir edildiği görülür. Bunla
rın aralarında bazı mimari resimler de var
dır. Castellan bu kıyafet resimleri için yerli 
ressamlar tarafından çizilen ve Avrupalılar 

tarıafmdan adeta kapışılan iptidai usluplu, 
kıyafetnamelerden istifade etmiştir. Bunları 

beraberinde Fransa'ya götürerek, ves:ka ola
rak kullanmış ve yeni desenleri meydana ge
tirmiştir. 

Semavi EYİCE 

CASTELNAU-İstanbul Terkos Su Şir
ketinin son Direktörü; adı Kastelno okunur. 
Birinci Dünya· Harbinin sonunda, ş:rketin 

merkezi olan Paris'te- Compagnie Generale 
des Eaux'dan, İstanbul Terkos Su Sirketinc 
mühendis olarak gönderilmişdi; bir müddet 
Terkos Gölü yıakınındaki su terfi fabrikasın
da kalarak çalıştıktan sonra, o zamanki Mü
dür Ure'nin emekliye ayrılması ile onun ye
rine geçirilmiş, ve Beyoğlunda, İstiklal Cad
desinde Terkos Çıkmazı denilen yerdeki 
köhne ve eski ·bir hotel binasında, Şirketin 
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hükumet tarafından 1933 de satın alınması
na kad;ar müdür olarak bulunmuştur. 

Fransanın şöhretli yüksek bilim okulla• 
rından biri olan Par.is'teki Ecole Polytech
nique' den mühendis olarak mezun olan Cas
telnau kuvvetli bir m.ateınatikci ve su işle
rinde ,bilgi ve ihtisas sahibi, çalışkan bir zat 
idi. Cumhuriyet hükumetinin Sağlık Vekale
tinin emir ve arzusu üzerine, Terkos Şirketi
nin kuruluşundan beri çok ibtidai malzeme 
ile yapılmış Terıkos Gölü civarındaki dört 
ufak hıavuzdan ibaret su süzme tertibatı ye
rine, 1926 da şehir cıvarında, Kağıthane'de 
dört adet ilk süzme ve sekiz adet filtre ha
vuzundan müteşekkil modern bir tasfiye te
sisatı vücuda getirmiş, ve sonraki · senelerde 
şehir sularının arttırılma ve tasfiyelerinde 
esas planları hazır~anınıştır. Castelnau, şir

ket müdürü bulunduğu senelerde büyük ~e
hirde görülen su sıkıntısı dolayısiyle İstanbul 
basınmda · çok haklı tenkidlere uğramış ve bil
hassa devrin humorist karikatüristi Cemal 
Nadir bu konuyu sık sık ele ialmışdı. 1933 
de İstanbul Sular İdıaresi teşekkül edince, 
İdarede kısa bir müddet müşavir olarak bu• 
lundukdan sonra Fransaya dönen Castelnau 
bir müddet Paris'te şirket merkezinde kal
mış, sonra Marsilyıa. sular idaresi müdürlüğü
ne, daha sonr:a da Nice şehri sular idaresi mü
_hendis ve Müdürlüğüne geçmiştir. 

Bir zamanlar İstanbuiun günlük haya
tında ön saf da yer almış bu zatın küçük adı 
ve yukarda kaydettiğimiz son vazifesinden 
sonraki .ahvali ;öğrenilemedi. 

Saadi Nazım NİRVEN 

CAV (Cavid) ~ İş adamı, Cav B~iklet 
Fabrikasının kurucusu ve sahibi; Tü.rkiyenin 
eski ve çok ünlü bis:klet şampiyonu; 1905 de 
Selanikde doğdu. 
Balkıan Harbi boz
gununda ebevey
ni ile beraber . İs
tanbul a hicre~ et
ti; ba:ba-sı yorgan
cı Abdullah Ça-

vuş, annesi Sela
niğin birinci sınıf 

terzilerinden · Cev
riye Hanımdır. İlx 

ve mesleki tahsili
. ni Sultanahmed 

CAvlcl Cav 
(Resim : Behcet Caııtokt 

Sanat Okulunda yıaptı, 1924 yılında hayata 
atıldı. 

Cavid Cav'ın bisiklete olan alaka ve sev. 
gisi çocukluk çağında başlamışdı; 1924 Paris 
oı:mpiyad oyunlarına giden Türk sporcuları 
ka;afilesine milli bisikletcimiz olarak iştirak 
etti; İstanbula dönüşünde Türkiye sür'at ve 
mukavemet birincisi oldu, memleketimizin ı 
numaralı bisiklet lisansını aldı. 1925 de La
lelide iki dükkan açarak bisiklet mevzuunda 
çalışmaya başladı. Tophane Sıanat Okulu a
tölye şefliği ve hocalığı için açılan bir imti
hanı kazanarak henüz· yirmi yaşında iken bu 
okulun öğretim kadrosuna girdi; halen fa:b
rikıalarda umum müdürlüklere yükselmiş pek 
çok talebesi vardır. Öğretmenlik yaparken, 
bir sportmen olarak memleketimizde ya_pılan 
b:siklet yarışl.anna iştirake de devam etmiş 
ve her sene Türkiye bisiklet .birinciliği kaza• 
narak ccgeçilmez şampiyon» olmuşdur. 1928 
de Am.sterdam Olimpiy:adlarına iştirak ede• 
cek Türk kaafilesine katılır iken, o zamanın 
bisiklet federasyonu başkanı olan Muzaffer 
Menemencioğlunun delaleti ile Parisde bisik
let fabrikalarında çalışmak imka~ını bulmuş, 
P,arisden Amsterd.µna giderek olimpiyad mü
sabakaların:a katılmış ise de Anısterdamda 

Türkiye, sporun hiç bir kolunda derece ala
mamışdı. 

Parisdeki fabrikaİarda çalışm;ası, bisikkt 
mevzuundaki teknik bilgisini artdırmışdı; 

memlekete dönünce Türkiyede bis!kletimali 
hevesine kapıldı, işe, çocuk bisikletleri yap• 
makla -başladı. 1933 de dünyaya gelen kızma 
bir çocuk ara.bıası bulamayınca, bu ihtiyacdan 
aldığı ilhamla çocuk .arabası mevzuunu da 
ele aldı. 1940 yılına kadar Ankarada çocuk 

· arabası imal etmeğe bıaşladı, fakat bu alan
da: çalışmalarının inkişaf edemiyeceğini gö• 
rerek İstanbula döndü. Harbiyede yeni bir 
imalathane açdı. 

İlk işe başladı-ğı 1925 yılından bu yana, 
kendi şahsi teşebbüs ve gayreti ile- yılmadan 
çalışan Cavid Cav, iki bankanın kredi yardı
mı ile yerii bir fabrika kurarak nihayet işle- · 
rini ilerleterek Türkiyenin bisiklet ve çocuk 
arabası ihtiyacını karşılamayıa muvaffak ol• 
du. 

Evlidir, altı evlad sahibidir, bir gelini, 
bir damadı ve bir torunu vardır. Hoş sohbet 
bir meclis adamıdır. 



CAVALAcöz -3894- İSTANBUL 

CAVALACOZ - Halk ağzı argo: «Der
me çatma», uadi, bayağı takımı», upespaye 
takımı», ukıymetsizıı. Misaller: 

uBalıkpazarı meyhanelerinde her akşam 
sofrasına kayıkcı. · mavunacı, haınmal bir a
lay cavalacozu toplar, onlara hikmet satıp 

alim geçinir ... ». * Baba ilk okul talebesi oğluna: 
- Bir saattir seni seyrediyorum!... Bir 

alay kağıt kırpdın, kuru portakal kabukları 
kesdin ... acayip çamurlar ... o cavalacoz şey
lerle ne oynayıp durursun be oğlum... Açıp 
bir kitab okusana yahu! ... 

- Babacığım bunlar cavalacoz değil, ö
dev araçları, kabartma: dünya haritası yapı

yorum! ... 

CA VAZZA (Gabriele) - (Okunuşu: Ka
vazza) 1591 yılında Venedik hükumeti tara
fından İstanbul'a gönderilen Lorenzo Be:r
nardo'nun katibi. Venedik balyosu, Girolamo 
Lippomano'yu bazı sırları verdiğinden dola
yı tevkif etmekle görevlendirilen Bernardo;
nun yanindaki bu Venedi.kli katip, bu seya
hatın hikayesini y.azmıştır. Bu seyahatname
nin en ilgi çekici tarafı. takip edilen yol ve 
bu yol üzerinde rastlanan şehir ve kasabala
rın ahvali hakkındaki notlardan başka, İs

tanbul' dıa o sırada görülen ibelli başlı ileri 
gelenlerin_ portreleridir. Cavazza, o sıralarda 

henüz inşası bitmiş olan, SarayburnU:nda kı
yıdaki İncili köşkden de bahseder. Sadrazam 
Sinan Paşa tarafından yaptırılan bu şahane 
kasır üçyüz bin duka altınına mal olmuştur. 
·Yetmiş iki yaşındaki Koca Sinan Paşa ise 

1 ' 

ıck-uru, vakur, beyaz tenli, fakat renkli, uzun 
kaşlı ve sakıallı» bir ihtiyardır. Konuşurken 
sık sık başını sallamaktadır. Az fakat öz ko
nuşıµaktadır. Anıavud menşeli Ferhad Paşa 
ise, daha genç, altmış beş yaşındıa kadardır. 
Yuvarlak yüzlü, ııneraklı bakışlı bir adam.
dır. Hislerini mükemmel gizlemesini bilmek
tedir. Eski nişancı vezir Mehmed Paşa, Fer
Jıad Paşa ile .aynı yaşdadır. Nazik, doğruluk 
sever bir insıandır, Ankara'da doğmuş biı 

Türkdür. Halbuki, Saray Türkleri Vezirlik 
payesine kadar pek nadiren yükselmektedir. 
Ven.edik hükumetine ihanet ederek, sırları 
Osmanlı Devletine verdiği iddia edilen ve bu 
yüzden denize atlıyarak intihar eden, Lippo
mano'nun en büyük koruyucusu ise o sıra
larda henüz kırk dört yaşlarında kıadar olan. 

Kaptan-ı Derya Uluç Hasan Paşadır; esmer, 
asabi, canlı ve haris bir insan olan Hasan P'l· 
şa, aslen Venedikli olup, Celesti ailesine men
suptur. Hatta o sırada Venedikte yaşaya!l 
kızkardeşi Marc:ant Antonio Vedova ile evli 
bulunmaktadır. Bu değerli seyahatnamenin 
çok kısa bir özeti; N. Lorga tarafından çıka
rılarak, << Une v.ingtaine de voyageurs wıns 
l'Orient Europeenıı (Paris 1928), adlı kitabı
nın 18 - 21. sahifelerinde yayınlanmıştır. 

Semavi EYİCE 

CAV BİSİKLET FABRİKASI - Şahsi 
teşebbüsün tahakkuk ettirdiği bir fabrikadır; 
1925 yılında Lalelide küçük bir imalathane 
olarak Türkiye bisiklet şampiyonlarından 

Cavid Cav tarafıncfıan kurulmuşdur (B.: Cav, 
Cavid); C. Cav ilk olarak çocuk bisikletleri 
im.ali ile işe başlamış ve memlekete yerli ma
lı türk bisikletlerini kazandırmışdır. 1933 de 
bu imalathane Arık.araya nakledilmiş, çocuk 
bisikletlerini, çocuk arabaları imali takib et
miş, müessese 1940 yılma kadar Ankarada 
kalmışdır; fakat ham .maddelerinin çoğunun 
İstanbuldan temini zarureti, fabrikanın An
karada gelişem.iyeceğin.i göster.ince, C. Cav 
müessesesini tekrar İstanbula getirmiş ve 
1941 de Harbiyede yeni bir fabrikıa kurmuş
dur; iş hacmi genişleyince yeri dar gelmiş, 
müessese 194 7 de Mecidiyeköyünde Gayret 
Tepede Saatci Bayırında sü.reti mahs-Qsada 
bisiklet fabrikası olarak inşa edilen kendi 1:ıi
nasına nakledilmişdir. 

Bu yeni bina 1100 metrekare üzerine 
dört kıatlıdır, en son sistem malcinalarla tec
hiz edilmişdir. Fabrikanın bazı filet ve kalıp
ları, kurucu Cavid Cav tarafından bizzat ya
pılmışdır. Fabrikada bir boyahane, bir ma
rangozhane, bir makina · dairesi, bir kaynak 
atölyesi ve soğuk demir atöliyesi bulunup 28 
işçi çalışmaktadır; fabrika, lastik haric, Av
rupa malı bisikletler ayarında bisiklet yap
maktadır; bisikletlerde %50_. 've çocuk ar.a
balarında % 98 yerli malzeme kullanılmakta
dır:; bu arada büyük bisiklet, iki ve üç teker
lekli çocuk bisikleti, sepetli bisiklet, destek
li iki tekerlekli çocuk -bisikleti, bisikletli kö
türüm arabaları, bisikletli çöp -arıabaları, yaş
lılar· için sokak arabasL vitesli, farlı ve ba
gajlı bisiklet, muşamba araba, portıatif puset, 
puset, gövdesi prese edilmiş bily~li araba, ça
şidli modelde çocuk · arabaları, bebe iskemle-
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si, ütü masası yapılmaktadır. Siparis üzerine 
demirhoru da iın.al eder; müessese gün gün
den inkişaf etmektedir. Harbiyede bir mer
mez satış mağazası vardır (1963). 

Hakkı GÖKTÜRK 

C.AVİDAĞA CAl\'IÜ --:-- Boğaziçinde Or
taköyde adını verdiği sokakdadır; müstatil 
planlı, kiremit örtülü ahşab bir yapıdır; 1906-
1907 yıllarında İkinci Sul~an Abdülhamidin 
harem ağalarından müsahib Cavid. Ağa ta
rafından yaptırılınışdır. Ca-mfüı inşasına, bi
dayetde halk tarafından kıarar verilmiş, bu
nu haber alan Cavid /lğa bütün inşa masra
fını üzerine almak hayır severliğini göster
mişdir; bir müddet sonra da yanına bir sih
y.an. mektebi, ve camie irad dükkanlar yap
dırmışdır. Ahşab minberini adliye nazırların
dan ve ikinci meşrutiyetin Kastamonu me• 
buslarından Tahir Bey koymuşdur. 

Camiin önünde dört basamak beton mer
divenle inilir küçük bir beton avlu vardır. 
Avludan zemini beton döşeli son cemaat ye
rine girilir. Son cemaıat yerinin sağ tarafında 
dipde ıbir kuyu ve yanında .abdest muslukla
rı var<;J.ır; altı da sarnıçdır. Sağ taraf.da imam 
meşrutası, üzerinde müezzin meşru.tası ,bu
lunmaktadır; son cemaat yerinin beton zemi
ni üstüne tahta döşenmişdir. 

İbadet ,sahnmın içinde sağda bir maksu
ve vardır; tavanı bir beşik kubbe ile örtül
müşdür. Mihrab binanın dışına bir çıkıntı 
yapmışdır. Cami sekiz pencere ile aydınla
tılmışdır. 

Ahşah minaresi dışındıan çinko ile kaplı- _ 
dır; minareye son cemaat yerinden çıkılır. 

Camiin arkasında bulunan sibyan mektebi 
ile dükkanlar ziyaretimizde mesken haline 
·sokulmuş bulunuyordu. (1963 ocak). 

Hakkı GÖKTÜRK 

CA. VİDAĞA CAMİİ SOKAĞI - Boğaz
içinde Ortaköyün sokaklarından; Am~:,oey 
Sokağı ile Sarmacı Sokağı arasında uzanır. 
Bir araba geçebilecek genişlikde, kabataş dö
şeli bir aralık sokakdır. Bir yanında bıı ı,oka
ğa adını veren camii şerü ile yanında bir 
ahşab ev, öbür kenarında da ikisi ikişer, bir 
beş katlı üç ahşah ev vardır. (Kasım 1962). 

. Hakkı GÖKTÜRK 

CAVİD AHMED BEY - On sektz·nci 
asrın ikinci yarısında yaşamış bir şair ve ta• 
rih yazarı; Topal Osman Paşa zade Ratib Ah-

med Paş;anın oğludur; bütün hayatı İstan
bulda kibar bir paşazade olarak geçmişdir, 

doğum tarihi tesbit edilemedi, Enderunu hü
matundan yetişdi. Üçüncü Sultan Selimin 
ılk yıllarında bu sanatkar padişaha mabcyln
cilik y~pdı; sohbeti tatlı bir meclis adarııı ol
duğu söylenir; hicri 1206 (miladi 1791- 1792) 
de vefat etti. 

Kendi ıa,dına nisbetle 1<Cavid Ahmed Bey 
Tarihin diye anılır iki cildlik bir Osmanlı 

Vekeayınaınesi vardır; bu eserin kendi gör
düğü ve yaşadığı devirlere aid kısmı itimad 
edilir kaynak olarak kıymetlidir. Şiir diline 
örnek olarak bir gazelini alıyoruz: 

Nevhilalim arzı hüsn ettl.kce mehriilerle sen 
Mihitabı piçü taba koydun ebriilerle sen 

Tercemim şivei gamzen olur ebriileıin 
Güftügiiye başlasam çeşıni sühangdlerle sen 

Eyledlin baştarde! aşka dili bendü esir 
Ey Cezayir afeti ol sim bazO.lerle sen 

Çeşml bWbülden uçar rengi hayali şevki gW 

. Bağa gitsen ol izin verdi hoşbftlerle sen 

Afitibı burcl akrebde sanur seyr eyleyen 
Hemnişln oldukca ol agyiri bedhıiierle sen 

Söyle Cividi neden ey niirl ayni mevlevi 
Döndürürsün dergehl şevklnde y.ihtllerle sen 

Osmanlı sadırazııımlannın hal tercemele
rini ihtiva eden ıcHadikatül Vüzeran ya .da 
Koca Ragıb Paşadan Yusuf Ziya Paşaya ka
dar bir zeyil -yazmışdır. 

Kabri Beş.iktaşda Yahya E'fendi derga
hındadır. 

Hüsnü KINA YLI 
CAVİD BEY (İbrahim)1 - Sadıraz.:am Ha

lil Rifat Paşanın oğlu; babasının sadaretin
de, 1898 yıhnın eylul ayında Karaköy köprü
sünün Kadıköyü ve Adalar iskelesine inen 
merdivende tabanca ile vurulup öldürülmesi 
İstahbulda büyük heyecıana ve türlü dedi
kodulara sebeb olmuşdu; 1885 de Mektebi 
Mülkiyeden diploma almışdır; yirmi üç ki
şilik sınıfda on beşincilikle çıkmış, öldürül
düğü vakit 32 - 33 yaşlarında, fakat rütbei 
bala payesinde ve Şurayı Devlet Tanzim.at 
Dairesi azasındandı. 

Cavid Beyi vuran bir arnavuddur. Cina
yetin işlendiği esnad-a orada, Şekerci İsmail 
Ağanın dükkanırun önünde, Kadıköy vapu.-
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runu bekliyorduk. Ertesi gün sünnet olaca
ğım için beni Eyyubda türbe ziyaretine gö
türmüşlerdi; oradan dönüyor· idik; «Dan ... 
dan ... dan ... » silah sesleri ortalığı karma ka
rışık etti. Merdivenin basamakları üstüne bir 
,adamın yuvarlandığını, beyaz frenk gömle
ğinin, yeleğinin kan revan içinde kaldığını 

gözlerimle gördüm; «Tutun!... yakalayın!.. ıı 

sesleri ile ortalık birbirine girdi. 

Cavid Bey için, babasının mevkiine ve 
nüfuzuna güvenerek şımardıkça şımardı de, 
nilirdi. Yazlan Büyük Adada geçirirdi; her 
zam;an, sanki kasden, vapur Ada iskelesin
den çımaları alıp ayrılırken mahdum beyin 
geldiği görülür, istop edilir. tekrar yanaşıp 
onu alırdı; keza köprüden kalkarken kaptan 
onun geldiğini görünce çarkları durdurup 
beklermiş. 

Aşırı derecede çapkınlığı, hovardıalığı, 

kadınlara musallatlığı da nam vermişdi. Bu 
cinayet:n işlenmesinde türlü türlü rivayetler, 
dedi kodular. işitildi. 

Devrin kaldırım kabadayılarından, . vur
duğu vurduk, kesdiği kesdiklerden meşhur 
bir Gani Bey Toptani vardı; Abdülh;amidin 
tüfenkcilerinden ve yaverlerinden kayma
kam rütbeli hir arnavud. Tiranlı Süleyman 
Paşa zade illi Bey Toptani'nin oğlu, Birinci 
Cihan Harbinden sonra bir iaraılk Arnavud
luk hükumet reisliği yapan Esad Paşa Top
tan:nin de kardeşi. Gani Bey, Cavid Beyden 
bir kaç ay evvel Beyoğlunda Rumeli Hanı
nın altındaki mahallebici dükkanında yine 
tabanca ile vurulup öldürülmüştü.· Guya bu 
meselede nüfuzuna• rakib o~anlardan Cavid 
Beyin dahli varmış. Gani Beyin mensubla
rından bir arnavu~ da intikam alıriayıa kalk
mış, cinayeti işlemişdi. 

Sermed Muhtar ALUS 

CAVİD BEY (Mehmed) - İkinci Meşnı· 
tiyet devrinin büyük türk maliyecisi; aşağı
daki hal tercemesini, Türk Ansiklopedisin
den alınmış notların ilavesi ile İbrahiin Ala
eddin Gövsanın «Türk Meşhurları Ansiklope
disi» ıadlı eserinden alıyoruz: 

ıı 1908 inkılabından sonra maliye nazırlı
ğında bulunmuş, ekonomiye aid eserleri ile 
ve kuvvetli hitabeti · ile tanınmış ilim ve si
yaset adamlarımızdandır. 1875 de Selanikde 
doğmuşdur, tüccardan Receb . Naim Efendi
nin oğludur; rüşdiye tahsilini Selanikde ya-
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parak İstanbuld,a Mülkiye Mektebi Alisine 
gelmiş ve bu mektebden 1896 da henüz yir
mi bir yaşında iken yüksek tahsil diploma
sını almış dır; kısa müddetler le Ziraat Ban
kasında, Maarif Nezareti İstatistik K:alemin
de, Darül Muallimin maliye :mualliınliğinde 
bulunmuş, 1902 de Selanik'e dönerek Mek
tebi Tefeyyüz adlı hususi bir mektebin mü
dürü olmuşdur; vaktiyle kendisinin de ·oku
duğu hu mektebde aynı zamanda iktisad, n
suli defteri, iktisadi· coğrafya, ahlak ve kıa

nun .bilgisL muallhnl.iklerini yapmışdlir. O 
yıllarda gizli olarak çalışan İttihad ve Terak
ki Cemiyetine girmiş, 1908 inkılabından son
ra açılan Osmanlı Meclisine Selanik Mebusu 
olarak girmişdir, ve mebusan meclisinde büd
ce encümeni mazbata muharriri olmuşnur. 
Kuvvetli natıkası ile, zekası ve mali mese
lelerdeki bilgisi ile az zamanda büyük bir 
şöhret kazanarak Maliye Nazırlığına getiril
mişdir. 

cıMaliye Nazın olarak İttihad ve Ter,ak
ki Fırkasının başlıca temsilcilerinden hiri o-
lan Cavid Bey, bir çok hücumlara uğramış; 
parti mücadelelerine katılmış, arada kabine
den ve mebuslukdan çekilmeye mecbur kıal
mış, o devir seçimlerinde tekrar Selanikde.11, 
sonra Muğladan mebus olmuş, bir kaç defa 
Maliye Nazırlığında, bir defa da Nafia Na
zırlığında bulunmuş, Duyunu Umumiye İda
resi Osmanlı Dayinler Vekilliği, Darülfünun
da iktisad ve maliye muıallimliği yapınışdır; 
Darülfünundaki ders notları kitab halinde 
basılmışdır. Ahmed Şuayıb ve Rıza Tev:fikle 
beraber « Umumu İktisadiye ve İctimaiye 
Mecmuasııı nı çıkarmış, Ve . bu mecmuada o 
devir için büyük değer taşıyan ilmi makale
ler neşretmişdir. Atatürke kı:ırşı İzmirde ter
tib edilen .suikastda malumatı ve yardımı ol
mal, suçu ile Ankara İstiklal Mahkemesi ta
rafından mahkum ~Herek 1926 da Ankara
da idıam olunmuşdur. 

ıı Meşrutiyetin ilk günlerinden İstiklal 
Harbi sonlarına kadar yazdığı günlük hatı
raları, 1946 da, en yakın dostu olan Hüseyin 
Cahid Yalçın tarafından Tanin gazetesinde 
tefrika halinde neşredilmişdir». (İ. A. Göv
sa; T_ürk Meşhurları). · 

CAVİD PAŞA SOKAĞI - 1934 Beledi
ye Şehir Rehberine göre Göztepede, Gözte
pe Hamam Sokağı ile Göztepe hat boyu ara-
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smdadır (Pafta 30); halbuki yerinde bu so
kak Mehm.ed Efendi Sokağı ve Göztepe Ha
mam Sokağı dört yol ağ_zı ile Göztepe Ihlıa
mur Sokağı (Bu sokak adı geçen rehberde 
yokdur) arasında uzanır. Dört yol ağzı tara
fından gelindiğ:ne göre bir_ araba geçecek 
genişlikde, aslı k;abataş döşeli ise_ de bakım
sızlıkdan. ·toprak yol olmuş, yağışlı havalarda 
çamurdan geçilmez bir durumda başlar, son
ra. zemini asfalta tebeddül eder. Sağ kold;a 
rehberde gösterilmemiş bir aralık sokağa 

rastlanır; bu kavuşakdan sonra sağa birdir
sekle kıvrılır ki 1934 rehberinde bu Cavid 
Paşa Sokağı işte bu noktadan başlar göste
rilmişdir. Küçüklü büyüklü ve hemen hepsi 

Yilcel Cavkaytar 
(Resim : S. Bozcab) 

bağçeli beton ve ahşab evler, köşkler arasın
dan geçer. (Aralık 1962). 

Hakkı GÖKTÜRK 

CAVKAYTAR (Yücel) - Milletler arası 
okculuk şampiyonu bir türk çocuğu; bu sa
tırların yazıldığı 1962 - 1963 ders yılı içinde 
Atatürk Erkek L:sesinin dördüncü sınıf öğ
rencilerinden idi, yani lise tahsilinin başlan
gıcında idi; 1947 de İstanbulda Kasımpaşada 
Kulaksızda doğmuşdur; okculuğa, muhitinde 
çok tutulmuş bir spor olduğu için, on bir ya
şında iken kendi kendine öğrenek başla

mışdır. İlk olarak 1958 de müs,":lbakalara gir
miş ve ilk birinciliğini de o tarihde · on bir ya
şında iken kazanmış, o bu milli sporu düzenle
yenlerin nazarı dikkatini çekmişdir. 1961 yılın
da, on dört yıaşında iken 7 İstanbul birinci
liği, 1 Türkiye birinciliği kazanmış ve spor 
aleminde bir şöhret olmuşdur. 1962 de Pa
riste yapılan yüzüncü Avrupa ökculiık müsa
bakalarına Türk takımı arasında iştirak et
miş, açılış törenine Türk bayrağını taşıma 

şerefi 15 yaşındaki bu çocuğa verilmişdi; Yü~ 
cel C":lvkaytar da bu şerefe hakkı olduğunu 
isbat etmiş, 30, 50, 70 ve 90 metrelerde dört 
hedef birinciliği kazanarak «Avrupa şampi-

yonu» ünvanını almışdır; 

7 yine o yıl ayrıca memleke-
·:,J, timizde de yılın sporcusu 

-ıeçilmişdir (Ocak 1962). 
_, Ümit GÖK 

Akran ve emsalinin a
vami ibtizale düşmüş futbol 
peşinde çılgın gibi koşarak 
çoğunun bu uğurda lise, 
hatta orta okul tahsilini 
kavşattiğı bir devirde Yü
cel Cavkaytar'ın, hakkı o
lan spor heyecanını, asil 

milli sporumuz olan okculukda arayıp bulma
sı ve yaşından umulmayan başarısı muhakkak 
ki son derece şayanı dikkattir. İstanbul An
siklopedisi, kazandığı Avrupa şampiyonu Un
vanının bu çocuğu şaşırtmamasını diler, Yü
cel Cavkaytar'ın asıl büyük şampiyonluğunun, 
sessiz ve nümayişsiz, kendisine meslek yolla
rını açacak yüksek tahsili bitirmek olacağını 
belirtir. 

Aşağıdaki notlar, bu sayfalar basılır iken 
elimize geçmişdir: 

Yücel Cavkaytar, ailesinin kökü Kazan 
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Türklerinden olup Türkiye'ye Rumanya'dan 
hicret ederek gelen Cafer Ca,_vkaytar ile İz
mirli Sebahat Hanımın oğludur. Atölyesi Per
şenbe Pazarında olup Kasımpaşa'da Kulaksız
da oturan Cafer Cavkaytarın, Türk keman
keşlik tarihinin en parlak hatıralarını taşıyan 
Ok Meydanına yakın bir semtde oturması, ev
vela kendisinin, sonra küçük şampiyon oğlu
nun okculukla meşgul olması için çok mü
him olmuşdur; girdiği müsabakalarda derece
ler alan, okculukda Yücel'e hocalık yapmış 

olan Cafer Usta aynı zamanda bir ok ve yay 
yapıcısıdır; halen de okculuk hakemlerinden
dir (doğumu 1923). Yücel Cavkaytar bir mek
tubumuza verdiği cevabda «Bünyeme musal
lat olan menhus bir hastalıkdan dolayı büyük 
bir ameliyat geçirdim, bu yüzden bu yıl oku
luma d~vam edemedim; okulda üstün başarı 
gösterdiğim dersler tarih ve edebiyat olduğu 
halde doktor olıp.ak istiyoruın; diğer sporlar
dan yalnız yüzmeyi severim.» diyor. 

İstanbul Ansiklopedisinin Yücel Cavkay
tar'a verdiği bu yer, onun şampiyonluklarının 
büyük mükafatıdır; bu satırları, torunlarına 

iftihar ile okuyacağı günler de çabuk gelecek~ 
dir. 

CAVLAĞI ÇEKMEK - Külhaniler, ha
neberduşlar argosunda: 1 ;_ Ölmek; misal: 

Bir sabahcı kahvesinde anlatılır: - İş
te şu masanın yıanında oturdu, kimseyle ko
nuşmadı, masaya kollarını dayayıp üstüne ba
şını koydu; uyudu, sızdı sandık, meğer oğlan 
cavlağı çekmiş ... 

· 2 - Ölesiye, kıyasıya dövülmek, hırpa
lanmak, ağır tecavüze uğr;amak; misal: 

· ıı ... Tiryandafil c:.van ol ka~benin da
mına düşüp Yeldeğirmenindeki mahud ha
nede meclisi işretde Ba•klacıkızı Eleni ile ba
denıiş olur iken Eleninin dostu, Mandıra·cı 
Kanlı Yani ve iki nefer refikleri ki Kayıkcı 
Uskumru Yani ve Arabacı Kıara Petro ki her 
biri sa:bıkai mükerrere eshabından şerirler, 

mel'anet ve habasetde zehri kaatildir, Tiryan
dafil onları karşısında gördüğünde cavlağı 

çekeceğini ;anlamış ve hemen Mandıracınm 
ayağına düşmüş ise de ... » 

Ferid Devellioğlu ııTü:rk Argosuı; adlı 
güzel eserinde ıısulanmak, hiç yokdan kavga 
çıkarmakıı anlamına ııcavlaklaşmakıı diye 
bir ıargo kelime kaydediyor ise de, biz buna 
lstanbul ağzında rastlayamadık; bir haneber• 

duşa: «Ömer iki tek parlatınca cavlaklaşırıı 
(Devellioğlunun kitabındaki misaldir) dedi
ğimizde muhatabımız bu sözden ıcsul,anma, 

hır çıkarma» manalarını çıkaramamışdır. 

CAYLUS (Anne-Claude Philippe, comte 
de) - (Keylus okunur) 1692 de doğmuş, 1765 
de ölmüşdür, Alman J. J. Wfockelmann 
(1717 -1768) ile modern Arkeoloji ve Sanat 
Tar~hi bilimlerinin· kurucularından sayılan 

Comte de Cayıus. 18. yüzyıl, ihtilal öncesi 
Fransa'sının önemli simalarından biridir. 
Caylus, sanat çalışmalarını bilhassa teknik
leri araştırmağa hasreder, bir t;araftan da çok 
zengin koleksiyonlar meyda~a getirirken; 
tam bir mesen (mecene) olarak yardıma muh
taç sanatçıları da korumuş, onLarın yetişme
lerini koıaylaştırmış ve nihayet koleksiyon
larını hiçbir maddi karşılık beklemeksizin 
Fr-ansa kralına hediye etmiştir. . Comte de 
Caylus, Güzel Sanattann gelişmesinde büyük 
payı olan bir kimse olmakla ber,abet, onun 
bizi yakından ilgilendiren bir tarafı da -.var
dır. Caylus gencliğınde, 1716 - 1717 yılların
da Osmanlı İmpa~ 
ratorluğuna bir se
yahat yapmış, Ana
dolu'nun bazı köşe
lerini görmüş, hat
ta buralarda garip 
bazı maceralar ge
çirmiş, nihayet İs
tanbul'da bir süre 
yaşamış, hatta E
dirne'ye kadar da 
gitmiştir. İşte bu Ph. de Caylus 

bakımlardan Cay. (Resim : Behcet Cantok) 

lus da İstanbul kü-
tüğüne geçmesi gereken bir isimdir. 

Sahip olduğu ad ve ünvanlar ile adı: 
Anne-C1aude Philippe de Thubieres de Gri
moard, de Pestels, de Levis, comte de Cay
lus, MarQ.uis d'Esternay, baron de Bransac, 
de Landorre, de Rivezac, de Montlaur olan 
Caylus, Fransa'nın eski ve çok asil ailelerin
den iniyordu. 1692 de doğdu. Annesi Mar
guerite de Vilette, Fransız edebiy,atına geç
miş Agrippa d'Aubigne'nin soyundandı. Ay
nı zamanda, kral üzerinde çok büyük nüfuz 
sahibi, gözde Mme de Maintenon'un yeğe
ni idi. Hayranlık uyandıran zekası ve zarif 
,güzelliği ile Fransız saray çevresinde parlıa· 



ANSİklôP~DİSİ -3399- CAYLUS ·, 

yan annesı ıç~n, « onun bulunduğu meclis
lerde insan can sıkıntısı duymağa, hatta ne
.fes .almağa vakit bulamazdı» ideniliyord'U.: 
Ba•1:\'3.sl Comte de Caylus. ise ccŞarap içmek
ten şaşkınlaşmış bir insandı» ve «ölümü bü
tün yakınlarını sevindirmişti». Henüz onbe~ 
şinde iken .genç Caylus Fransa Kralı X.IV Lo
u:s'e takdim edilmiş ve böylece orduda su
baylık fermanını elde etmişti. Malplaqı.ı;et 

s~vaşın,'3. katılarak görülmemiş bir süratle 
rütbeleri atlayan Caylus, kısa zamanda ken
di adı ile tnınan bir alayın albay rütbesinde
ki kumandanı oluvermiştir. Hiç şüphesiz bu 
başdöndürücü yükselişte kr,al gözdesi Mme. 
de Maintenon'un büyük payı va·rdı. Kralın, 
onu dizleri üzer.ine oturtarak, ıı Düşmanla

rım.dan birini öldüren, işte benim küçük 
Caylus'um» diyerek saray erkanına tanıt

ması meşhurdur. Ka-talogna ve Freiburg se
ferlerine iştir.ak eden Caylus, Rastadt sulhü 
ile: a:;;kerliği bırakmak zorunda kaldı. Önce 
bir İtalya seyahati yapan .genç Caylus, dö
nüşünde alayını başkasına devrederek as
kerlikUen tamamen uzaklaşmış ve !merakı 
eski eserler ile sanat araştırmalarına çevril
miştir. İşte bu sırada Jeau Louis d'Usson, 
marcmis de BONAC, Frasa krallığını temsilen 
İstanbul'a elçi olarak geliyo~du. Genç Caylus 
onun e:ç:lik · heyetine katılarak yola çıkmış 
ve böylece. Osmanlı İmpar,atorluğuna gelm:ş
tir. 

Caylus'un koleksiyoncu, san'atkar, san:ıt 
mü-nekkidi ve Fransız sosyetesinin siması ola
rak çeşitli yönlerden incelenmesi bu yazının 
çerçevesi dışında kalmaktadır. Çeşitli yazıla
rı ve kitap';arı ile olduğu kadar, gar:p halleri 
ile de ilgi çeken Caylus. 1716 Temmuzundan, 
1717 Şubatına 'k,adar süren Türkiye seyaha
tinin kısa bir yol jurnalını da yazmıştı. Fakat 
bu küçük seyahatname daha o vakit el yazma 
bir defter halinde tertiplenmişken ortadan 
kaybolmuştur. Kırmızı meşin ciltli bu küçük 
defter ancak iki yüz yıl · sonra ortaya çıkmış 
ve Paris'de Milli Kütüphane tarafından satın 
;alınmıştır. İsviçre Milli Kütüphanesi Eski 
Kitaplar bölümü şefi Dr. )?aul - Emile Schaz
nıann, bu defteri inceliyerek, tamamını, ıı Vo
yage de Constant:nople, par le Co~te de Cay
lusıı başlığı altında Paris'de çıkan Gazette 
des Beaux - Arts ıadh dergide 1938 yılında 

birkaç makale hal!nde yayınlamıştır. Vaktiy-

le İstanbl\l'da Odalar Camiinde kazı ve araş
tırmalar yapan, Kıztaşının _ ctoğru ölçülerini 
f-1.lan, mimar ve arkeo,og, Paul Schazmann 
(1871-1946) ın oğıu olan P. E. Scııazmann, 
bu keşfi ve yayını ile böylece İstanbul seya
hatnameleri koleksiyonuna bir yenis:.ni kat
mış bulUilllljaktadır. Yurdumuzda pek ı;ast
lanmıyan ve bir derginın içinde _ adeta kay
bolmuş bulunan bu seyahatnameyi burada 
etraflıca tanıtmayı faydalı görüyoruz .. 

Caylus, gönüllü olarıak katıldığı Türkiye 
seyahatine 30 Mayıs 1716 da Paris'den yola 
çıkmakla başlamıştır. Elçilik heyetini• g,ötü
recek iki gemi, 11Le Toulouse» ve 1<La Ves
tale» ,' i8 'l'eınmuzda Toı.ilon'den hareket ede
rek, Malta üzerinden Türk suları:tıa ulaşırlar. 
Caylus'un Türk!erle harp halinde olan Vene
dikLler hakkındaki görüşleri hayli dikkat çe
kicid:r. Ege denizi adaları hakkındalü _kısa 
notlardan sonr,a, gemiler Sakız adası· lfmani
na demir atarlar. O sırada Caylus'a göre bu
rada halkın ekseriyeti Rum olmakla beraber, 
bir miktar Erıµeni ve dört bin kadı~ .Türk 
yaşamaktadır. Türklerin beş mütevazi cami
leri vardır. Ayrıca, dört - beş yüz yeniçeri 
muhafızın bulunduğu . çok kuvvetli Üç kale 
mevcuttur. Sakız'da bir tersane de bulu:ı

maktadır. Caylus buradan İzmir'e geçer. 
Caylus'un ilk işi Efes'e gitmenin çarelerini 
araştırmak olur. İzmir sokaklannda, o hava
lide çok kudretli oııı.n Karakayalı . ( Carac~
yal;) dediği bir aşiret mensuplarına rastl~r. 
Bir yahudinin tercümanlığı ile· onlarla .. bir 
~laşma yapar ve Efes'e gider. Dönüşünde 
Izmir'de oldukça ·eğlenceli bir·kaç gün. geçi
rir. Caylus İs~anbul'a vardığında Fransız el
çiliğinde yerleşir. Burası, «Dünyanın en ·gü
zel manzarasına sahip yerlerden b:ridir. İs
tanbul'da tabiat, başka herhangi bir yerden 
daha fazla olarak, insan gözünü okşayacak 
güzelliklerin hepsini . b,ir araya getirmiştir. 
Evler ufak olduğundan fazla göze katma
malda, ancak araLarındaki ağaçlar ve yeşil
likler, cam'.lerin minareleri ile hoş tesir bi
rakmaktadırlar. Tek kelime ile, ,yol nekad:u
yorucu olursa-0lsun, seyyah, manzaranın gü
zelliği ile ~ütün zahmetlerinin karşılığını el
de etmektedir». 

Caylus İstanb-ul'da o sırada veba salgını 
olmasına- rağmen her yere girer, çıkar. Bıyığı 
sayesinde yabancı . olduğu anlaşılmamakta ve 
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kıyafetini de değiştirmiş bulwunaktadır. Ya .. 
nında elçiliklerde görevlendirilen yeniçeriler
den biri olduğu halde her yeri dolaşır. Aya
sofya Caylus'un kanaatine göre ancak «Türk
ler minareler ilave ettikten sonra güzelleş
miştir». Zaten Türk mimarisinde yalnız mi
nareleri dikkate değer bulan Caylus, Yeni
cami dediği Sultan Ahmet camiinde!i çini
lerin, binanın içine çok temiz bir görünüş 

sağladığını belirtir. Seyyah /ıtmeydanmdaki 
anıtlardan Dikilitaş, Ö_rme Obelisk ve Yılan
lı (Burm,alı) direk hakkında kısa bilgiler ver
dikten sonra Süleymaniye camiine geçer. Sü
leyınan'ın türbesini yeşillikler arasında, sakin 
ve huzur verici bir çevre ortasında olarak gö
rür. Bir barut deposundan daha iyi korun
muş olan Eski saray'd;aıı da bahsetmeği fü
mal etmez. Eıninönündeki Yeni Valide cami
ini de çok beğenir. Türklerin çok bilgisiz ol
duklarını ifa'de etmekle beraber, cı kendileri
ne has b.ir mimarileri olduğunu» da söyle
mekten kendisini alamaz. Hatta u Türklerin 
kendi ica•tlan olan bir de sütun başlıklan 

vardır» diyen Caylus, böylece, hakikaten Os
manlı mimarisinin başlıca unsurlanndan biri 
olan stalaktitli sütun başlıklarının orijinıalli

ğini sezmiş olmaktadır. 

Bu sırada Sultan Edirne'de olduğundan 
bir yeniçeri' ile Caylus Edirneye gitmek ü
zere yola çıkar. Harıkulade bir kervansara
yın bulunduğu Çekmecede konakladıktan 

sonra Trakya içlerine girer. Birçok köprüye 
rastlıyan Caylus bunları birer birer belirtir 
ve sözlerine ilave eder: ııTürkler hazan yapı 
yapmakla beraber, hiçbir vakit bakımla meş
gul olmuyorlar. ıı Soğuk. kış mevsiminde E
dirne'den dönen Cayhıs, bir handa bir veba
lmın ya·nında yatar, ve bir berberin onu bi
tip tükenmiyen bir itina ile traş edişini de 
manidar bir i~ade ile anlatır. Dönüşünde 

Caylus, Fransız elçiliğinin yakınında-ki Gala
tasarayının bir Ağasının garip bir hususiye
tinden bahseder. İçoğlanların yetiştirildiği 
bu müessese idarecilerinden olan Ağa, elçi
lik mensuplarına para karşılığında kadın te
min etmektedir. Caylus, fransızlar . ile böyle 
kaçamak macer;alara: girişen bu kadınlardan, 
iki, üçünün uhakikaten güzel» olduklarını da 
itiraf eder. Bazı esircilerin, ellerindeki cari
yeleri pey akçesi aldıktan sonra. güya bir 
kaç günlüğüne, utecrübelik», müşterilere tes-
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lim ettikleri, ve muayyen bir sürenin sonun
da bunların müşteri tarafından geri teslim 
ed:lerek, bir ücret ödemesi ve kıza da bir he
diye verilmesi suretiyle garip bir fuhuş şek
linin mevcut olduğu hatıra ,getirilecek olur
sa, Caylus'un bu hikayesinin doğru olabile
ceği daha iyi anlaşılır. Caylus, İstanbul'dan 
ayrılmad;an çeşitli milletlerden haşerenin 
kaynaştığı bu şehirde birçok cinayet ve yağ• 
malara sebeb olan, korkunç bir yangın fela
keti de görür. Yedi bin evin yandığı söylenen 
bu afet sırasında, Bayezid havalisi yanarken 
Caylus, Beyoğlunda yangımn aydınlığında 

en ince yazıyı okumanın mümkün olduğunu 
söyler. Bu, herhalde H. 1128 de wku bulan 
E:ski Saray çevresi vey,a Karaman Çarşısı 

yangınından biridir. Caylus, Karadeniz B~ 
ğazına da bir gezinti yaptıktan sonra; 7 K.'l
sım 1716 da geri dönen elçi Des Alleurs re
fakatinde yola çıkıar. Dönüşde seyyah Trova·
ya uğramayı ihmal etmez. Çanakkalede kal· 
dığı günlerde ufak bir aşk macerası da ge
çirmek fırsatını bulur. Buradaki konsolosun 
evinde misafir olduğu sırada, ev sahibi olan 
Ağa'nın Gülbahar (Gulbac şeklinde yazar) 
,adındaki cariyesi ile karşılaşır. Venedikli 
çirkin bir halayığm tercümanlığı sayesinde 
kızın derdini öğrenir. Efendisi olan Ağa, ön
celeri Gülbaharı severken soruıa onu ihmal 
etmiş ve civardaki başka bir ağanın kızı ile 
rıikahlanmıştır. Birdenbire gözdelikten basit 
cariye seviyesine düşen Gülbahar da bura
dan kaçmağa, ve Oaylus'u dünyanın öbür u
cuna kadar takibe hazırdır. Caylus bu kızın 
bu cüretine şaşmakla beraber, onu kaçırma
ğa kar.ar verir. Bir iki gün gizli münasebet
lerini devam ettirirler. Hatta Gülbahar bu
nu, Ağanın nikahlı karısından gizlemeğe de 
lüzum görmez. 15 Kasım günü Caylus bir 
gemi ile yola çıkar, açıkta altı saat gemiyi 
durdurup beklemelerine rıağmen, bir kayıkla 
gelmesi gereken Gülbahar gözükmez. 

Caylus'un küçük seyahatnamesinin bizi 
ilgilendiren kısımlan işte bunlardan ibaret
tir. Fakat Caylus, daha uzun yıllar İstall!bul'u 
hahrınd;an çıkarmamıştır. XV. Louis tarafın
dan Türkiyeye gönderilen Abbe Sevin adlı 

rahip 1728 de Saray'daki Bizans el yazma
larını incelemekle görevlendirilmişti. Sevin, 
bu elyazmaları görememiş, fakat Fransa kııa
lının kütüphanesi için altı yüzden fazla de-
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ğerli elyaznia toplamıştır. Abbe Sevin İstan
buldaki araştırmalarını Comte de Caylus'a 
mektuplar ile bildirmiş ve bunlar çok sonra
brı, Parisde, 1802 de «Letters sur Constan
tinopleıı (İstanbul'a dair mektuplar) adı al
tında basılmıştır. Bourlet · de Vauxcelles adlı 
bir ııahip tarafından yayınlanan bu cildin 
403 - 415. sahifelerinde, Caylus'un İstanbul 
seyahatnamesinin bazı kısımlannın iktibas 
edilmiş olması, bu elyazma seyahatnamenin 
daha o devirlerde· tam;amen meçhul olmadı
ğını göstermektedir. 

Semavi EYİCE 

CAYMAZ (Mürüvvet Sim) - Sahne ve 
. ' 

film sanatkarı; 1929 da Tekirdağda doğdu! 
Mehıned Gürel adında bir zatin kızıdır, an
ne.sinin adı Esmadır; meslekdaşı aktör Te
muçin Caymazla evlenmişdir. Şehremini ilk 
okulunda, Kız Sanat Okulunda ve Amerikan 
Kız Sanat Okulwıda okudu, 1946 da Raşid 
Riza Tiyatrosuna girerek sahne hayatına a

tıldı. 1947 - 1951 arasında Ses Tiyatrosun<b, 
1951 - 1954 arasında Muammer Karaca Ti
yatrosunda, 1954 - 1960 arasında tekrar Ses 
Tiyatrosunda çalışdi, 1960 da yine Muammer 
Karaca Tiyatrosuna intisab etti. Hür Sahne 
Sanatkarları Derneği üyesidir. Yüzmeyi ve 
tenis oynamayı sever, el işlerine meraklıdır. 
Ermenice bilir. 

:Bibi. : Kim Kimdir Ansiklopedisi. 

CAYMAZ (Temuçin) - Sahne ve film 
sanatkarı; 1929 da İstanbuld,a doğdu; baba
sının adı Salih Subhi, . anasının adı Sabriy,~
dir; evli, ayni zamanda mesle'kdaşi olan eşi
nin adı Mürüvvettir (B.: Caym,1z, Mürüvvet). 
52. ilk okulda okudu, 1945 de Yenikapu Orta 
Okulunu bitirdi; aynı yıl 16 yaşında iken 
DE~vlet Demir yollan atölyelerine- girerek bir 
sene tornacı çıraklığı yapdı, 1946 1947 ara
sında serbest marangozluk, 1947 - 1948 iara
r:ında dokumacılık yapdı, 1948 de Halk Ope
retine girdi, üç sene o operet topluluğunda 
çalışdıkdan sonra 1951 de Muammer Karaca 
Tiyatrosuna gegerek yedi seQ.e de ora~a ça
lışdı; bu satırların yazıldığı sırada (1961) Ses 
Tiyatrosu sanatkarları arasında bulunuyor
du. 

Cumhuriyet Halk Partisi ve Türk Sahne 
Sanatkarları Derneği üyesidir. 1948 • 1950 a
rasında günlük İleri gazetesinde hikayeleri 
intişar etmişdir. 

:Bibi. : Kim Kimdir Ansiklopedisi. 

CEBBAR (Arnavud) - «Yelkenci Yusuf» 
rıJkayesinin kahramanlarından, onyedinci asır 
ortasında Köprülü Mehmed Paşa sadaretinde 
Akbıyık Hamamında çalışır bir dellak; «şa

hinbaş car ebru, eşirraya evbaş fasiku facire 
darO, cümle ameli küfrü ilhad, zeberdest Fer
had, Arnavudun yezidi, hamam çıplağının pe
lidi» diye tarif edilen bu Dellak Cebbarın 
Köprülü Paşanın emri ile Marmara sahilinde 
Narlı kapuda kale kapusunda asılarak idam 
edildiği, Cebbarın muhayyel olmayub o devir
de yaşadığı, hatta Kadızadeli fanatik vaizle
rinden en tehlikeli adamlarından biri olup İs
tanbul'un haşarat tabakasını yobazlık davası 

ile bir büyük ayaklanma hazırlamaya çalışan
lar arasında bulunduğu söylenmekdedir. Akbı
yık Hamamından bir peştemal ile çıplak ola
rak çıkarılmış ve Narlıkapuya kadar o kılıkda 
götürülerek asılmış. 

CEBBAR PAŞA (Eyyubzade) - Aslı 

Trabzonludur, babasının. memur olarak bulun
duğu Erzincan'da doğmuşdur, Harbiye Mek
tebinden hicri 1290 da (miladi 1873) de süva
ri olarak mezun olmuş ve 1911 de vefat et
mişdir. Kabri Üsküdar'da Hüdai dergahın
dadır. Kaymakam rütbesinde iken İstanbul 
itfaiye Alayı kumandanlığına tayin ve bu va
zifede de uzun zaman kalmışdı. 

Bibi. : Nevsfili Osmant. 

CEBE - «Batı Türkcesinde ısım, biniş 

altına giyilen dar hırka, zırh, cevşen, meşin 

yelek, meşin hırka» (Türk Lfigatı). Osmanlı 

devletinin kadim ordu teşkilatında bir asker 
ocağının adı bu kelimeden alınarak konmuş. 

du (B. : Cebeci, Cebeci Ocağı). 
Mehmed Zeki Pakalın «Osmanlı Tarih 

Deyimleri ve Terimleri» adlı eserinde şunla

rı yazıyor: «Kaamusun tarifine göre cebe, 
halka şeklinde puldan yapılmış zırh. Lehcei 
Osmani yekpare olmayan zırh, bazan meşin 

hırka diyor. Cebe keliniesi çok zaman çevşen 
ile müteradif olarak cebe ve cevşen diye 
kullanılır.». 

CEBE ALİ - Cebe Ali Bey de denilir; 
Fatih Sultan Mehmed Devri kumandanların
dan, kuvvetle tahmin ediyoruz ki o devirde 
kurulmuş olan Cebeciler asker ocağının ilk 
ağası, kumandanı (B. : Cebeci Ocağı). Hayatı 
karanlık içindedir, aslının nereli · olduğu da 
bilinmiyor; yalnız, .Fatih devri ricAlinden ve 
müelliflerinden; «TArihi Ebülfetih» adı ile Fa-



CEBECİ BAŞI ABDULLAH AGA - 3402 - lSTANBUL 

tih Sultan Mehmed şanında meşhur bir eser 
bırakmış olan Dursun Bey, diğer_adı ile Tftri
sina Bey,- bu Cebe Ali Beyin kendisinin amca
sı olduğunu, Bursa mlrilivalığında bulunduğu
nu, İstanbulun · fethinden sonra amıcası Cebe 
Ali Beyle beraber büyük şehrin nüfus sayımı
na memur edildiklerini söylüyor. 

Cebe Ali Bey İstanbul muhasarasında bu
lunmuş, büyük yararlıklar göstermiş, şehrin 
sukutunda İstanbul'a Haliç sahilindeki bir ka
le kapusundan girmişdir ki halen o kale ka
pusuna o semt bu zatın adına nisbetle «Ce
beali» ve halk ağzında bu ismin bozulması ile 
<<Cibali», «Cibali Kapusu» diye anılır. 

CEBECİBAŞI ABDULLAH AĞA ÇEŞ
MESİ - Beyoğlun'da Çukurluçeşme sokağın
dadır; Birinci Sultan. Mahmud zamanında, son
radan paşa olduğu bir kayıttan öğrenilen Ce
becibaşı Abdullah Paşa taarfmdan 1144 hic
ret yılında yapırılmışhr. (Miladi 1731 - 1732). 
Bahçeköydeki Taksim .sularından şehrin. Bo
ğaziçinin Yeniköy, Emirgan, Boyacıköy, Balta
limanı, Arnavutköy, Kuruçeşme, Ortaköy, Be
şiktaş, Dolıiıabahçe, Kabataş, Tophane, Harbi
ye, Taksim, Galata ve Kasımpaşa semtlerinde 
çeşmelere, saraylara, konaklara, evlere ve ha
mamlara ne · miktar su verildiğini bildiren, 
Başvekalet Arşivinde, 5055 numaralı ve 1146 
tarihini taşıyan uzun bir vesika mevcuttur. Bu 
vesikada Cebecibaşı Çeşmesi için de: «Beyoğ-

lu nam mahalle karip Yenimahalle'de vaki 
Cebecibaşı sabık Abdullah Paşa bina eyledi
ği çeşmeye cari 1 masura su verildiğine dair 
bir kayıt düşürülmüştür. 

Bu çeşme Miratı İstanbul'da, Taksim kur
bünde Kuyu sokağında bulunan bir çeşme di
ye işaret edilmiştir. Bu gün, zamanla, yapılar
la mevkii de garipleşen çeşmenin yüzü Çu
kui:-Iuçeşme sokağının başında iki üç binanın 
arasında kalan kısa bir çıkmaz sokakta kal- . 
mıştır. Yapısı dört köşe, hazneli, oldukca bü0 

yük köfeki taşındandır. Metmer kitabe taşi, 
sonradan · gördüğü tamirler sırasında, sokak 

· üzedndeki sağir kısma eklenmiştir. Çeşme
nin cebhesi . üzerindeki boşluğa bir boya evi 
büyük bir ilan levhası yerleştirmiş; içine su 
akmayan yalağı da kaldırım taşlarıyla doldu
rulmuş. 

Çukurluçeşme sokağı yüzündeki mermer 
kitabede şöyl_e denilmekte: 

Hazreti Sultan Mahmüdi adalet siretln 
Feyzi ihsanlle reyyan oldu cümle. kfilnit 
Öyle Şeb kim piyi adline rdmıİ.I eder 
Nili Mısri Kahireyle cedveli nehri Fırat 
Devri Cddunda Cebeci başı Abdullah ·Ağa 
Yaptı bu nevçeşmeyi oldu karini iltifat· 
Abü tabi devlethı memdüd ede Rabbülenam 
Zibl tal asüman oldukça nakşl sabitit 
Şehrlyi tarihini işrab için der lftlesl 
«Canfezidır ayııı Abdullah için maülhayab 

(1144) 
Saadl Nazım NİRVEN 

. Cebecibaşı Abdullah Ağa Çeşmesi 
(Vaziyet pliıu ve resim: Nuriye Nirven) 

CEBECİBAŞI A
ĞA - Kapukulu yaya 
asker ocaklarından 

Cebeci Ocağının ku
mandanının unvanı 

(B.: Cebeci Ocağı).A· 
şağıdaki satırları Ord. 
Prof. İ. Hakkı Uzun-: 
çarşılı: «Cebec-ibasılı

ğa tayin edilen şahıs 

padisahın huzO.runa 
kabul edilerek teş~k
kür makammda etek 
öoerdi. . Fatih . Sultan 
Mehniedin kanunna
mesinde Cebeci başı~ 
nın te~ifat dereces~ 
Kapucular Kethüda
sından sonra, Topcu
başıdan evvel gelmek-
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te idi» diyor. '(Ord. Prof. İsmail Hakkı Uzun. 
çarşılı, Kapukulu Ocakları). 

Tarihimizde «Hailei Osmaniye»· diye anı

lan İkinci Sultan Osman'ın tahtdan indirildik
den sonra evvela Yeniodalardaki Orta Camie, 
oradan da Yedikule Zindanına götürülerek 
Zındanda feci bir şekilde öldürüldüğünde, bu 
genç padişahın gaddar kaatillerinin başında 
zamanının Cebecibaşı bulunmuşdur (B. : Os
man 11.). Müverrihlerimiz bu adam hakkında 
«haramzade, mel'un, leidin» gibi tabirler kul
lanırlar. 

· Dördüncü Sultan Murad da Bağdad sefe
rinde vazifesinde ihmali görülen Hamza Ağa 
adındaki cebecibaşının başını vurdurmuşdu, 
garib tesadüflerden, Hamza Ağanın başının 
vurulduğu gün İstanbul'da da evi yanmışdı. 

Cebeci Ocağı 1826 da Vak'ai Hayriye'de 
lağvedildiği zaman ocağın son ağası Mehmed 
Ağa adında biri idi; yeniçerilere meyil göster
miş, onlara katılmamış olmakla beraber Sah
cağı Şerif altına da gitmiyerek saklanmışdı; 
vak'adan sonra Kütahya'ya sürgün adı ile İs
tanbul'dan çıkarılmış, arkasından ferman gön
derilerek yolda idam edilmişdir. 

CEBECİBAŞI MESCİDİ - Haliç bölge
sinde Fenerde, bu nahiyenin Katib Muslihid
din Mahallesinde, adını taşıyan sokakda idi; 
Hadikatül Cevami: «Eski Ni'>ancı Cafer Çele
bi Camii yanındadır, banisi Cebecibaşı Şuşa
eddin Ağadır, merkadi malOm değildir; bu 
mescidin mahallesi vardır» diyor. 

Cebecibaşı Mescidi halen mevcud değil- · 
dir; semt sakinlerinden Bay Hüseyin Akar
gün'ün verdiği malftmata göre, dört kagir du
var üzerine kiremitli bir çatı ile örtülü, son 
cemaat yeri, kadınlar mahfili ve dar bir avlu
su ve avluda şadırvanı olan ve uzun yıllar

dan beri metr0k bulunan bir bina idi. Takri
ben 1942 - 1945 arasında yıkılmışdır; arsasına 
bir gecekondu yapılmışdır. Yol kenarında ve 
yüksekde bulunan haziresi duruyordu; kabir 
taşlarının en eskisi hicri 1059 (miladi 1649) 
da vefat etmiş olan ocak ağalarından Mümin 
Ağanın taşı idi (1962). 

Hakkı GÖKTtlRK 

CEBECİBAŞI MESCİDİ SOKAĞI - Ha
liç Fenerinde Katib Muslihiddin Mahallesi so
kaklarından; İİnam Ömer Efendi Sokağı ile 
İsmail Ağa Sokağı arasında olup Mercimek 
Sokağı · ile de bir kavuşağı vardır. Bir · araba 

geçecek genişlikde, kaba taş döşeli, bozuk bir 
sokakdır; kapu numaralan 1- 27 ve 2 • 26 dır. 
Sokağa adını vermiş olan halen mevcud de
ğildir, yalnız haziresi duruyordu (Aralık 1962). 

Hakkı .GÖKTtlRK 

CEBECİ CİVANI ŞARKISI - Bir cebe
ci neferi taze civan şanında Kalender mahlas
lı biri tarafından, kesin olarak 1826 dan, ya
ni bu ocağın lağvından evvel yazılmış bir şar
kıdır; metni şudur: 

Bıçlan meşreb bir civanın 
Bir cebeci şuh fetAnın 
Seyreyledim hüsnü anın 
Serveridir dilberanm 

Öpmek istesem ayağı 
Aceb var mıdır yasağı 
Tükendi kandilin yağı 
Serveridlr dilberinın 

Levendine çalımlıdır 

Cebecidlr yalımlıdır 
Pek bakma kim alımlıdır 
Serverldir dllberanın · 

Bu Kalend"'r h•mıi"''ltdii' 

r.<ıııvetle efkendesidlr 
J\ıf,ıthıl:m Mr Jıqnıf0sfdir 

SP-rverldtr dllherinın 

CEBECİ HANI _; Kapalıçarşının, Mer
can yokuşuna çıkan Yağlıkçılar caddesi üze
rindedir (Kapı numarası yok). Ne zaman ve 
kimler tarafından yap1ldığı bilinmeyen bu 
han, 1894 zelzelesinde hemen kamilen yıkılmış 
ve bu gün dahi bir mezbele halindedir. 1942 
senesindeki çarşı yangınında dükkansız kalan 
esnafa, İstanbul Üniversitesinin Bakırcılar ka
pısı karşısına düşen Yanıksaray tahsis edilin
ce, burada bulunan çingeneler de hanın yıkın 
tıları arasına sığınmışlar, daha sonra, İstan
bul'a gelen Kürtler tarafından işgal edılmiş
·dir;, halen çeşitli zenaattan esnafın yerleştiği 

han, kemerli bir geçitle birbirine bağlanan iki 
kısımdan meydana gelmiştir ki, ortasında bü-

. yük bir· avlu bulunan içteki kısma İç Cebeci 
Ham adı veı-ilir. 

İstanbul'a gelen tüccarların konaklaması 
maksadıyla yapıldığı, yıkılmadan evvel, avluda 
hayvanları sulamak için kullanılan bir havuz 
ile bir küçük namazgah bulunduğu rivayet 
olunur. 

Hanın cümle kapısının kanatları dökme 
demirden yapılmış olup yekparedir, ki yapının 
hususiyetini teşkil eder. 
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4000 M2 den fazla yer kaplıyan hanın 

yerinde, şimdi, çoğu sonr<\dan yapılmış_ alt
mış kadar dükkan vardır. Oldukça geniş bir 
yer kaplayan yıkıntı ve molozlar, Kapalıçarşı 

Esnafları Yardımlaşma ve Tesanüd Cemiyeti 
tarafından temizleniyormuş. Ayrıca buraya, 
yangına karşı kullanılmak üzere bir de su de
posu yapılacakmış. 

Yorgancı, tornacı, marangoz gibi çeşitli 

zenaatten esnafın ticaret yaptığı handaki dük
kanların kira bedelleri, 30-100 TL. arasında 

değişmekteydi. (eylül 1962). 
Özay ASLAN 

CEBECİ l{ÖYÜ - İstanbulun Eyyub ka
zası köylerinden; şehre hayli uzak, umumi na
kil vasıtalarının yollarında sapada bulunduğu 
için hususi bir nakil vasıtası temini edilemedi 
ve gidilip görülemedi; tamamen mechulümüz 
kaldı; İstanbul civarı haritalarından .öğrendi
ğimize göre köyün içinden kendi adını taşıyan 
bir dere akmakda olup, bu Cebeci Köyü Dere
si, Çavuş Köyü karşısında Alibey Köyü Dere
sine dökülmekdedir (B.: Alibey Köyü Deresi). 

CEBECİ KÖYÜ SU TESİSLERİ - Eyüb 
ilçesinin kuzey ve kısmen batısında bulunan 
Küçükköyün batısında bulunan Cebeciköyü 
cıvarından Kırkçeşme sularının ana galerisine 
su veren İmparatorluk devrinde yapılmış bir 
takım su tPsisleri mevcuttur. Yeniçeriler için 
toptan başka, hemen bütün silahları zırh, tul
ga, tüfek ve çeşitli harp malzemesini temin ve 
harpte nakillerile görevlendirilmiş olan Cebe
cilerin Ayasofya camii cıvarında kışla ve de
polarının bulunmasına rağmen, bu kapıkulu 

ocağının şehir cıvarındaki bu köyle bir alaka 
ve bağlılıkları bulunması muhtemeldir. 

Lale devrinin Ahmed-i SMis'i zamanında 
yedi bend inşa ettirmiş olduğunu bildirirler. 
Bunlardan ikisi Belgrad köyü yakininde, di
ğer beşi de Cebeciköyü cıvarında bulunuyor
lardı. Tarih yazarlarının anlattıklarına göre, 
istanbul'un mavi seması altında taze yeşil 
yapraklarla, nadide çiçeklerin ince kokularile 
karışmış buğulu cazip aydmlıklarla dolu bah
çelerin tarhları arasındaki çağlayan ve havuz
larda suların musikisinin şiir ve füsununa hay
ran, kendi aleminde yaşayan Üçüncü Sultan 
Ahmed, Alibey suyunun etrafına serilmiş kö
yün yeşillikleri içine gömülmüş, civarından 

çok haz ederdi. Bu kırlarda güneşten düşen 

aydınlıkların koyu yeşilliklerin huzuru içinde 

açık toz pembesi bir buhar esirliği aldığı sık 

bir korunun Padişahı çok cezbettiğini gören 
damadı ve sadrazamı, burada mermer havuz
lar ve sedler yaptırmış, o şiir ve hülya devri
nin tarihcisi Raşid'de çocukluğun peri masal
larının dekorunu taşıyan bu yeri Husrevabld 
diye adlandırmıştı. 

Bugün zamanla harap olmuş Cebeciköyü 
bendlerinden birinin tevkif duvarının önünde 
bulunan su ıskaralarından Kırkçeşme galerisi
ne hala, yağışsız mevsimlerde bile, günde bin 
metre küpten fazla su alınmaktadır. Eski ıska
ra yahut Cebeciköyü ıskarasının boyu 6 m, 80. 
dir. Bu su toplama tesisile, daha kuzeyinde 
bulunan Büyük ıskaradan da gelen sular, Ce.
beci galerisine girdikten sonra sırasile, Arpacı 
kemerinden, Cebeciköy cıvarında:ki Cebeci ke
merinden ve Aziz Paşa merasında, Aziz Paşa 
kemerinden geçer. Buraya kadar galerinin 
seyir boyu 885 m. yi bulur. Su yolu tekrar bir 
kemerden geçtikten sonra Mimar Sinan'ın 

yapmış olduğu büyük su akadüklerinden biri 
olan Güzelce kemerin çıkış kısmında Kırkçeş
me galerisine katılır. Cebeci su yolu üzerin
deki kemerler, boyları 20 m. 40. olan tek ka
vi.sli ufak kemerlerdir. 

Uzun yıllar istanbul'a su temin eden 
Kırkçeşme'nin geniş galerilerini bendlerden 
maada bir çok katma sularda beslerdi. Eski 
Vakıf sular kayıt defterlerinde Cebeciköyü 
cıvarından galeriye su veren, Cebeciköyü ıska
ra başının sağ tar:;ıfında, Eyübde Cinci çeş-• 

mesi katması, Cebeci kurbuıida ıskara suyu• 
nun yakınında Eyüb'de Ümmü Sinan kız suyu 
çeşmesi katması, Çardaklı tarlada_ İsmihan Sul
tan katması ve saire gibi katma suların isim
leri görülmektedir. 

Saadl Nazım NIRVEN 

CEBECİLER KIŞLASI, CEBECİ ODALA
RI - Kapukulu yaya asker ocaklarından Ce
beci Ocağı efradının kışlası; yen_içerilerde ol
duğu gibi, ekseriya «Kışla» denilmez, «Cebeci 
Odaları» diye anılırdı; Ord. Prof. İsmail Hak
kı Uzunçarşılının, devlet arşivinde harita ve 
krokiler dosyasında bulunan 1960 numaralı 

plandan kesin olarak tesbit ettiğine göre yeri, 
Ayasofya camiinin karşısında bulunup, 1932 
senesinde yanmış olan Adliye binasının - yeri 
idi. Sayın profesör bulduğu bu kıymetli vest
kayı bildird!kden sonra şu satırları yazıyor: 

«Arşivde 17 zilhi 1226 tarihli vesikadan (mi-
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ladi 1812 yılı ocak ayı başı) ise bunun istan
bulda Yerebatan ahırlarının üstünde olduğu
nu öğreniyoruz, (bti vesikada: «Yerebatan 
Ahırları üzerinde kain cebeciler ocağı zabitan 
ve neferlerinin sakin oldukları f ev kaant 
odalar» denilmektedir). Belki sonradan mu
vakkat bir zaman için buraya nakledilmişdir. 
Yine burada silah ve sair harb malzemesi ta
mirhanesi ile depo bulunuyordu. Cebehane 
için lazım olan mamul ve gayri mamul bütün 
eşya bu depoda bulunur, ve ihtiyac halinde 
imalathanelerde kullanılır, veya yapılmış olan 
şeyler istenilen yere gönderilirdi. Cebehane
de levazım azaldığı zaman noksanı Cebecibaşı 
Divanı Hümayuna arz ederek noksanlar ta
mamlanırdı» (İ. H. Uzunçarşılı, Kapukulu 
Ocakları}. 

Biz Cebeciler Kışlasının daima Ayasofya
da bulunduğu kanaatindeyiz; sayın İsmail 
Hakkı Uzunçarşılının bildirdiği 1226 (miladi 
1812 ocak) tarihli vesikanın Cebeci Odaları 
Yerebatan Ahırlan üstünde göstermesi de ta
rih kaynaklarımızca şöyle kıymetlendirilir, 

1808 de Alemdar Mustafa Paşa vak'asında Ce
beciler Kışlası yeniçeriler tarafından ateşe ve
rilmişdi; anlaşılıyor ki kışlaları yandıkdan 

sonra cebeciler bir müddet büyük miri ahır
lar üzerindeki bu f evkaani odalarda oturmuş
lardır (B.: Alemdar Paşa Vak'ası; Cebeciler 
Kışlası yangını). İstanbulun büyük bir kısmı
nı da yakup kül eden bu yangından sonra 
Cebeciler Kışlası ancak hicri 1237, miladi 
1821 - 1822 arasında tamir ve ihya · edilebil
mişdir; bundan da anlaşılır ki cebeciler 1808 
den 1822 ye kadar ondört sene Yerebatandaki 
o fevkaani odalarda oturmuşlardır. Enderun
lu Vasıfın hicri 1237 tamiri için şu tarih man
ztlmesini yazmışdır; bu manzumede yanık kış
la arsasının böyle uzunca bir müddet hali üzre 
kaldığı açıkca üade edilmişdir: 

Han Mahmiidu zafer şan u meserret bünyan 
Ş4hi gaazl il keremkar ü kerdmet menşur 
Bedeni saltanatın cam cilıimn riihu 
Devletin bAJsi ihyisı şehlnşahi gayyur 
Bezmi şfilıaııesine şevk ile bende Kayser 
Kapusu kulluğuna canla teşne Şiniir 
Kıldı Hak devleti zatlyle kavi elbette 
Tuttu alıdinde temei rfilıatü isiylşl s1lr 
şte ezcümle o isin metinin biridir 
Bu Cebehinei mimureyi bi naksü kusfir 
Muhterik ciyi harab arsil vlrine iken 
Kıldı fminna fermam hilmiytbıu sudilr 
Nice d• ,k~ lkeo N"Ş!LSJ, JıAU il barab 

Himmeti şihl cihan kıldı harabı mimilr 
Bir bina eyledi ki ol şebi ı\ll himmet 
Kaldı hayretde görüb tarhını mimin şuur 
Cebe satsa yeridir takı kabibı feleğe 
Oldu ol mertebe mamur bünyidı refii meşhur 
Sayesinde o hüdavendi mualli şiııın -
Göğe irse seri sükkanı değil eb'ad ü dir 
Bende Vasıf nola tarihini kılsam tecdid 
«Cebehane yapılub oldu yeniden mamur» 

(H. 1237) 

CEBECİLER KIŞLASI YANGINI- Aya
sofya Camii ile, Üçüncü Sultan Meydan Çeş
me ve Babıhümayun karşısında bulunan Ce
beciler Kışlasının, Alemdar Paşa Vak'asında 
yeniçeriler eliyle tutuşdu'rulması ile başlamış, 
bu büyük kışla ile beraber İstanbulun büyük
ce bir kısmını da kül etmiş bir ateş afetidir. 

Alemdar Paşa Vak'ası, 26/27 ramazan 
1223 ve 15/16 kasım 1808 kadir gecesi yeni
çerilerin, kendilerine can düşmanı bildikleri 
sadırazam Alemdar Mustafa Paşanın harem 
dairesinde ikaamet ettiği büyük bir miri ah
şab saray olan Babıalinin gece yarısından son
ra, etrafı sarılarak ateşe verilmesi ile başla

mışdı (B.: Alemdar Paşa Vak'ası). 
Bu yeniçeri ihtilalinin ikisi çarşanba gü

nü (28 ramazan, 17 kasım) Topkapusu Sara
yım ve padişahı muhafaza etmek üzere saray
da toplanmış olan yeni talimli asker sekban
lar, kumandanları olan Süleyman Ağanın idi
resinde yeniçerilere karşı saraydan bir hücum 
hareketine geçdi; yeniçerileri ve onlara katıl
mış İstanbulun baldırı çıplak hayta gür11hunu 
o civardan söküp atarak uzaklaşcfırmağa mu
vaffak oldu, bu arada Cebeciler Kışlasını da 
ele geçirdiler; Süleyman Ağa padişah sarayı
na dönerken Cebeciler Kışlasında 300 . nefer 
kadar sekban bırakdı. Bu sefer yeniçeriler bu 
kışlayı almak için hücum ettiler, fakat üçyüz 
sekbanın müdafaa ettiği kışlayı alamayacak
larını anlayınca Cebeciler Kışlasını arka tara
fından tutuşdurdular. Ateş, kışlanın her tara
fını süratle kavrayınca oradaki sekbanlar da 
Topkapusu sarayına alındı. O gün çok 
şiddetli gün doğusu rüzgarı esiyordu; . ateş 
kışladan etrafına sirayet ederek süratle ge
nişledi, kol kol yayıldı; bir kolu Divan Yolu 
etrafını yakarak Süleyman Paşa Hanına doğ
ru gitti; bir kolu At Meydanında Defterhane 
ve Mehterhane havalisini yakdı; diğer kollan 

· da Sultanahmed Camiinin etrafındaki mahal
leleri, çarşılan sardı. Bir taraf dan ihtilfil ate-
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şi, öbür tarafdan yangın ateşi, İstanbullular 
dehşet içinde kaldılar. Yanan mahallelerde 
oturan ihtiyar, kadın ve çocukların f eryad ve 
figanı, ve istimdadı gök yüzünü tuttu; kimi 
kendini pencerelerden, damlardan sokağa ata
rak, kimi ihtilalcilerin kurşunlarına hedef 
olarak yaralandı, öldü. Yeniçerilere katılmış 

baldırı çıplak, serseri gi,irı1hu da: «Bize 
bügün kızıl bayramdır!.» diyerek tutuşan, ya
hud tutuşmak üzere bulunan konak ve evlere 
dalıp yağmaya giri~diler; hatta o mahşeri sah
ne içinde, kadın, kız ve oğlanların cebren ve 
kahren ırzlarına tecavüz şenaatini de irtikab 
ettiler. 

Artık İstanbul için afet olan Cebeciler 
Kışlası yangını 28/29 ramazan gecesi de bü
tün dehşeti ile devam etti. O geceyi bütün İs
tan bul halkı ayakda geçirdi, silahlanan gene
ler, hem ateşe karşı, hem de yağmacı serseri
lere, şerirlere karşı sokaklarında nöbet bekle
diler. Yangın ertesi perşenbe günü de kuşluk 
vaktine kadar devam etti. 

CEBECİLER KÖŞKÜ - Topkapusu Sa
rayı Hümayununun yalı boyunda limana na
zir tek katlı bir köşk idi, bir adı da <ı:Yalı Köş
kü» dür; halen mevcud değildir, şekli, ancak 
Avrupalı ressamların gravürlerinden ve tab
lolarından biliniyor. Osmanlı tarihinde çok 
yüklü vekaayie sahne olmuşdur. Denizcilik 
tarihimizde de bu köşkün ayrıca çok önemli 
hatırası vardır. 

Asıl adı Cebeciler Köşkü olduğu halde 
tarih kaynaklarımızda ekseriya Yalı Köşkü adı 
ile anılır; «Yalı Köşkü Ocağı» adını taşıyan 

bir bostancı tarafından muhafaza olunurdu. 
Cebeciler - Yalı Köşkü, sarayın sahil ete

ğini çeviren Bizans kalıntısı kale duvarının dı
şında, sur ile deniz arasına, lebi deryada Mi
mar Sinan yapısı bir kasır idi; zengin tarih ha
tıralarından başka türk yapı sanatının şaheser
lerinden biriydi. İkinci Mahmud zamanında 
1826 dan evvel tanzim edilmiş bostancıbaşı 
defterlerinde yeti kesin olarak limanın baş
langıcı olarak gösterilmiş olan bu köşk· (B.: 
Bostanbaşı Defterleri) bir asrayakın metruk 
kalmış, ihmalin aguşunda ve zamanın ·pençe
sinde harab olmuş, ve saray arazisi içinden 
demiryolu geçirilir iken, güzergaha rastlayan 
diğer bir kaç köşkle beraber yıktırılmışdır. 
· Mimar Sinan bu küçük sahil köşkünü, yi

ne Cebeciler köşkü. adını taşıyan eski bir ya-

pıyı yıkarak onun yerine yapmışdı. Etrafında 
sütunlarla çevrilmiş bir revak vardı; bu reva
kın üstüne geniş saçaklı yayvan bir çatı çekil
mişdi. Çatının ortasında pencereli bir . kasna
ğa oturtulmuş bir kubbe, narin bacalar, köşke 
ayrı bir letafet vermekde idi. Kasnak camları
nın alçı kalıplarla rengarenk çiçek nakışlı ol
duğunu tahmin edebiliriz. Her ne kadar bir 
kayda rastlanmamış ise de, içinin, on altıncı 

asır türk çinilerinin en nefis parçaları ile kap
lanmış olduğu muhakkakdır. 

Pek tantanalı merasime sahne olduğu 

için, Cebeciler - Yalı Köşkü, on altıncı ve on 
yedinci asırlarda, Osmanlı' İmparatorluğunun 
kudret ve servetine denk bir haşmetle döşe
nip dayanmışdı. 

Asırlar boyunca Donanmayı Hümayun 
Akdenizde veya Karadenizde sefere çıkarken 

kaptan paşalar ve donanma serdarları padişa
ha buradan veda etmişler, ve sefer dönüşle
rinde de huzura burada kabul edilmic:Ier idi; 
bu vesile ile de Cebeciler - Yalı Köşkü önii.;,
de donanma gemileri tarafından büyük den1z 
şenlikleri yapıla gelmisdi. Donanmavı Hüma
yun deniz seferine an'anevi bir merasimle çı

kardı. 

Gemilerin kürekcileri Tersane Zındanın
dan cıkarılıp gemilerin kürekci sıralarına yer
lestirilin cakllır, «Reis» unvanını tasıyan kap
tanlar, ıabitler, ve sadece gemilerin sevk ve 
idaresi ile vazifeli ters"aile askerleri (azebler) 
de daha evvel gemilere binmis bulunurdu. 

· Müneccimbaşı hareket kih uğurlu günü, ve o 
gün {çin de uğurlu saati tayin. eder, gemiJ.er 
Kasırn.pasada Tersane önünden hareket ede
rek Besiktaş önüne gider ve orada lenger 
atardı. Donanmanın · Tersaneden kalkdıkdan 

sonra Besiktasa gitmesi Barbaros Hayreddin 
Paşanın ölümündeıı sonra, o büyük amiralin 
hatırasını taziz için yerlesip kalmış bir anane 
idi. Besiktaşda Hayreddin Paşanın sahildeki 
türbesi önünde bir müddet, hazan bir kaç gün 
durmak sefer için bir uğur sayılırdı. Beşiktaş 
önünde son ve umumi bir teftis yapılır, ve 
yine müneccimbaşının Uyin ettiği gün ve sa
atde sefer niyeti ile yola çıkardı. İşte bu ikin
ci hareketdedir ki, büyük bir donanma alayı 
tertib olunur, başda amiral gemisi olmak üze
re hepsi birbirinin dümen suyundan seyrede
rek Cebeciler - Yalı Köskünün önünden ge
çerdi. Amiral gemisi köşk önünde kürek üs-
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tünde durur, saraydan bu kasra inmiş olan 
padişah donanmadan top atışı ile selamlanır. 
Kaptan paşa, eğer ayrıca bir de deniz serdarı 
tayin edilmiş ise serdar paşa ile bir filikaya 
binerek köşk rıhtımına yanaşır, huzura kabul 
edilirdi, ve sırtlarına, en kıymetli kumaşlara 
kaplanmış birer samur kürk giydirilirdi, ve 
bellerine de birer elmaslı hançer takılırdı. Do
nanmanın nusret ve muvaffakiyeti içiıi dua 
edilir, duadan sonra kaptanpaşa ve serdar 
paşa yine filikaya binerek amiral gemisine dö
nerlerdi. Amiral gemisini takib eden bütün 
gemiler Cebeciler - Yalı Köşkü önüne gelince 
padişahı top atarak selamlar, Sarayburriu ci
varında Topkapusu önüne dizilmiş olan toplar 
da donanmanın selamına karşılık verirdi. 

Bu merasim sırasında İstanbul denizinin 
üstü de binlerce seyirci kayıkları ile dolardı. 

CEBECİ OCAĞI, CEBECİLER - Osman
lı İmparatorluğunun eski ordu teşkilatında 
Kapukulu asker ocaklarından liiri, ve bu oca
ğın askerleri (B. : Kapukulu O
cakları); bir yaya asker ocağı i
di; vAzifeleri, devletin, topdan 
gayri (B.: Topcu Ocakları) silah 
imali ve onların anbar, depoları
nın muhafazası, tamiri, bakımı; 
orduyu hümayun sefere çıkdığı 
zaman da, kılıç, tüfek, barut, fi. 
til, kurşun, ok, yay, harbe, mız
rak, kalkan, zırh, miğfer, kazma, 
kürek, balta, merdiven gibi çe
şidli cenk silah ve aletlerini or
duya katılıb cebbeye götürmek, 
bunları, Kapukulu Ocaklarının 
yaya muharib kıt'alarını teşkil e
den yeniçeri birliklerine ihtiya
ca göre ve usftlünce dağıtmak, 
ve kendileri de bilfiil harbe işti
rak etmekdi. Cebeci Ocağının 
her türlü halinden ve inzibatın
dan devlete karşı mes'ul en bü
yük kumandanları Cebecibaşı A
ğa idi. 

varında idi. Artık kı,ıllanılmayan, bir kısmı da 
büyük harplerin, zaferlerin hatıralarını taşı

yan eski silahlar da, gaayet zengin bir silah 
müzesi halinde Cebehanede muhafaza edilirdi. 

/ 

Bu asker ocağının ne zaman kurulduğu
nu kesin olarak bilinmiyor; Yeniçeri Ocağın

dan sonra kurulduğu muhakkakdır; İstanbul 
cengine iştirak etmiş, ve şehrin Halic kıyısın-

. da bir semte adı verilmiş ·olan Cebe Ali (Ci
bali) adında bir türk cengaverinin bulunması, 
bu ocağın İstanbul muhasarası sırasında mev
cud olduğunu gösterir. Milli kütübhanemize 
«Kapukulu Ocakları» adı ile büyük bir eser 
vermiş olan Ord. Prof. İsmail Hakkı Uzuıi
çarşılı da Cebeci Ocağının kurucusunun Fatih 
Sultan Mehıned olduğu kanaatindedir. 

Cebeciler diye aıiılan bu ocağın efradı da, 
devşirme kanununun lağvına kadar, yeniçeri
ler gibi acemi oğlanlarından alınmışdır (B.: 
Acemi oğlanlar). Bu bakımdan Cebeci Ocağı
nın tarihçesi, Yeniçeri Ocağı tarihçesi ile tam 

· bir mutabakat gösterir; İstanbul 
Ansiklopedisi adını verdiğimiz 

bu kütükde en aydın tafsilat Ye
niçeriler maddesinde tesbit edil
diği cihetle burada yeniçeri adı 
yerine cebeci adının yazılarak 

tekrarına, lüzum görülmedi (B.: 
Yeniçeriler.) 

Cebeci Ocağının nefes kad
rosu, yeniçeriler · gibi devir de
vir değişmişdir, onaltıncı asır

da 4000 nefer olan cebeciler, on 
yedinci asır sonlarına doğru 8000 
nefere kadar yükselmişdir; on 
sekizinci asır başında mevcQdu 
ise (hicri 1114, miladi 1702) an
cak 2462 neferdir (İ. H. Uzun
çarşılı). 

Gebeciler Ocağı 1826 da 
Vak'ai Hayriye Yeniçeri Ocağ1 
ile beraber kaldırılmışdır. 

Cebecibaşı Ağanın ve m_ai
yetini teşkil eden zabitanın neza
retinde «Cebehane» adı altında 

toplanmış olan silah imalathane
leri, anbar ve depoları ile «Cebe
ci Odaları» denilen bu ocak ne
ferlerinin kışlaları Ayasofya ci-

C-ebecl Neferi 
(R.eslm : Hilanil) 

Cebeci Ocağının kumanda 
heyeti yukardan aşağıya «Cebe
cibaşı», «Birinci kethüdb, «İ· 
kinci kethüda», «Üçüncü kethü
da», «Dördüncü kethüda», «Ce
beciler Başçavuşu», «Cebeciler 
Çavuşu», «Cebeciler baş Halife
si> unvanlarını taşıyan zdbitler
le «Odabaşı» denilen bölük · ku-
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mandanlan idi; bir · de «Cebeciler Kese
dan» unvanını taşıyan ocak veznedarı vardı. 
Ocak an'anesine göre cebecibaşılık boşaldı

ğında Başkethüda da denilen ı. ketküda ağa 
olur, onun altındaki zabitler de birer kademe 
yükselirlerdi. Fakat bu an'aneye riayet edil
meyerek Cebeci öcağı dışından bir kimsenin, 
yahud alt kademelerden, · mesela cebeciler 
başçavuşunı,ın da cebecibaşı tayin edildiği 

olurdu. Vak'ai Hayriyede Cebecibaşı Mehmed 
Ağa yeniçerilere meyil göstermiş, onlara ka
tılmamakla beraber Sancağı Şerü altına da 
gelmemiş, gizlenmiş, vak'adan sonra Kütahya
ya sürgün adı ile İstanbuldan çıkarılarak yol
da idam olunmuşdu. Mehmed Ağadan gayri 
bu ocağın bütün büyük zabitleri Sultan Mah
muda sadakat gösterib sarayda sancak altına 

gelmişler idi ki isimleri şunlardır: Baş kethü
da Hüseyin Ağa, 2. kethüda Hüseyin Ağa, 3. 
ketküda Mehmed Ağa, 4. kethüda Gavri Ah
med Ağa, Başçavuş Mehmet Emin Ağa, Baş

halife Mehmed Sadık Efendi, Kesedar Abdul
lah Efendi. 

İçinde muhafız yeniçeriler bulundurulan 
iç ve sınır kalelerinde de, kalenin büyüklüğü
ne ve ehemmiyetine göre yine «cebecibaşı» 

unvanı altında bir kumandanın emrinde bir 
mikdar da cebeci neferi bulunurdu; Ord. Prof. 
İ. H. Uzunçarşılı bazı kalelerdeki cebecilerin 
mikdarını kaydederken on dokuzuncu asırda 

mesela Van Kalesinde 155, Bağdat Kalesinde 
504, Anapa kalesınde 40, İşkodra kalesinde 
18 nefer cebeci olduğunu söylüyor. 

CEBECİLER SOKAĞI - Alemdar nahi
yesinin Binbirdirek Mahallesindedir, Işık So
kağı .ile Divan yolu arasında uzanır (1934 Be
lediye Şehir Rehberi, pafta 4 de 18). İki araba 
geçebilecek genişlikde kabataş döşelidir, üze
rinde ikişer katlı ahşab evler bulunan tek dir
sekli bir sokakdır. Tam dirsek üzerinde de 
dört katlı ahşab Arab İzzet Paşa konağı bulun
maktadır~ Bu konakda evvelce Kumpakı ve 
Bayazıd vergi daireleri, sonra Zührevi hasta
lıklar Polikliniği yerleşmişdi. Adliye Sarayı 
yapıldıkdan sonra Divan Yolunun bu kısmına 
rastlayan binalar 1959 - 1960 yılları arasında 
istimlak edilerek bu sokak şehir haritasından 
silinmişdir. 

Hakkı GÖKTORK 

CEBELİ (Artin) Muharir, muallim; 
aslı Kayserili bir aileye mensub olup 18.86 da 

İstanbulda doğdu, babası avukat Mığırdiç Ce
belidir; Kumkapuda Bezciyan ermeni mekte
binde okudu, ayrıca hususi dersler aldı, 1902 
Maarif Nezareti tarafından açılan bir musa
bakayı kazanarak on altı yaşında iken tahsili
ni ikmal etmek üzere Parise gönderildi; hazır
lanma dersled ile gereken küayeti elde ettik
den sonra Sorbon'a girdi, fakat Balkan Harbi 
başlayınca vatanına döndü; bir müddet Ada
pazarı Ermeni merkez mektebinde müdürlük 
ve tarih muallimliği yapdı; Birinci Cihan Har
bi başladığında ittihadcılann ermeni tehcirin
de bir yolunu bularak yurd dışına çıkdı; mü• 
tarekede İstanbula döndü, ermeni gazeteleri-

. ne siyasi ve ilmi makaleler yazdı; bu satırla
rın yazıldığı 1958 yılında İstanbul Basın Bir
liği üyesi ve ermenice J amanak gazetesinin 
idare sekreteri idi. 

CEBELİ ATTAR HANI - Eminönü İs
timlaklerinde yıkılan hanlardan? Mısırçarşı

sı'nın, Eminönü kapısıııın sağ yanındaki Tah
mis Caddesinde idi. 

Özay ASIAN 

CEBELLEZi ETMEK - Külhaniler ve 
haneberduşlar argosunda, bir yere konmuş, 

y~hud bir yerde unutulmuş, başkasının para
sını, cebe atılabilecek her hangi bir şeyini sa
hibinden habersiz almak, çalmak; misaller: 
Bir tahvehahede bir masa etrafındaki dört ko
pukdan biri: 

- Ulan, şimdi şurada bir paket cıgaram 
vHdı, hanginiz cebellezi etti be?!. 

Bir serseri ayakdaşını ika.az eder: 
- Sabahleyin Hopalıyı savarken üstünü 

aramayı unutma sakın, kaşla göz arasında 

bulduğunu cebellezi eder o fırlama ... 

CEBELTOPU SOKAĞI - Beyoğlu İlçe
sinin Taksim Nahiyesi sokaklarından; İnönü 
Mahaliesi ile Şişlinin Pangaltı mahallesi ara
sında. sınırdır; Küçükbayır Sokağı, Çimen So
kağı, Harbiye Çayırı Sokağı, ve Ölçek Sokağı 
ile dört yol ağzı yaparak kesişir; ve Dolapde
re Caddesi ile. Cumhuriyet Caddesi arasında 

uzamr. Cumhuriyet Caddesi tarafından gelin
diğine göre iki araba geçebilecek genişlikde, 

paket taşı döşeli ve meyilli bir yol olarak baş
lar; Harbiye Çayırı Sokağı dört yol ağzından 

sonra zemini, paket taşından kabataşa döner 
ve otuz adımdan sonra da merdivenli sokak 
olur. Çimen Sokağı dört yol ağzına gelince 
uçurum bir sed ile yol kesilir. Bu kısmın iki 
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yanında bulunan evlerin yanlarından mermer 
ve betcn basamaklı merdivenle dönemeçli 
olarak inilir; orta kısmı bozuk kaba taşdır. 

Küçükbayır Sokağı dört yol ağzından sonra, 
orta kısım, kabataş döşeli daracık bir yol olur 
ve böylece Dolapderesi Caddesine bağlanır. 

Cebeltepe Sokağının evleri umumiyetle ikişer 
üçer katlı kagir binalar olup aralarında 1 çay
evi, 1 bakkal, l elektrikci, 1 döşemeci, 1 ka
dın· berberi, 1 kolacı - elbise temizleyici, 1 
yorgancı, 1 manav, 1 marangoz dükkanı var
dır. Kapu numaraları 1,23, ve 6-42 dir ,Ara
lık 1962). 

Hakkı GÖKTÜRK 

CEBESOY (Ali Fuad) - Emekli Orgene
ral; 1918 de ağır mütareke şartlarını fiilen 
protesto ederek emrindeki birliklerin silahla
rını teslim etmeyen ve milli mücadeleye ilk 
katılan türk kumandanı; 1882 de İstanbulda 
doğdu, babası İsmail Fazıl Paşa (B.: İsmail 
Fazıl Paşa), annesi Zekiye Hanımdır; orta tah
silini Erzincan Askeri Rüşdiyesinde, Moda 
Saint - Joseph Fransız Lisesinde yapdı, sonra, 
d~ima askerler, kumaridanlar yetişdirmiş aile
sinin ananesine uyarak Harbiye Mektebine 
girmiş, bu yüksek okulu, ve okulun erkanı 
harbiye sınıflarını (Harb Akademi) bitirerek 
1904 de kurmay olarak mezun olmuşdur. Bey
rut ve Selanikde piyade, süvari ve batarya ku
:mandanlığı yapmış, Selanikde Üçüncü Ordu 
'Kurmayında ve 3. Fırka kurmay reisliğinde, 

ve Karaferiye kumandanlığında bulunmuş 

(1906 - 1908); 1913 de kaymakam (yarbay), 
1915 miralay (albay) olmuş; Birinci Cihan 
Harbinde Gazze cebhesinde Yirminci Kolordu 
ıKumandanlığı yapmış (1916); Milli Mücadele
:de kolordu kumandanlığı, Batı Anadolu Kuv
~vayi Milliye başkumandanlığı yapmışdır. 1920 
1de Ankara Büyük Millet Meclisi HükO.metinin 
Moskova büyük elçisi olmuşdur. Sulhden son
ra bir müddet İkinci Ordu müfettişliğinde bu
lunmuş; orgeneral rütbesinde iken meclisde 
siyasi hayatı ordu hayatına tercih ederek di
leği ile emekliye ayrılıp Konya Mebusu olarak 
Büyük· Millet Meclisine. dönmüştür. Fakat bir 
müddet sonra muhalefet safına katılarak . Te
rakkiperver Fırkanın kurucularından biri ol
muş, İzmir suikasdı üzerine,, Milli Mücadele
nin ünlü silah arkadaşlarından Kazım Kara
bekir ve Refet Paşalarla beraber İzmir İstik
lal Mahkemesinde muhakeme edilmiş· ve bu 

kumandanlarla. birlikde bereat etmişdir .. Ata
türk'ün vefatına kadar uzunca bir müddet 
Kuzguncukdaki köşkünde münzeviyane yaşa

mış, 1939 da Cumhuriyet Halk Partisi adayl 
olarak tekrar B. i\ıl. Ceclisine girmiş, Nafia Ve
kili, 1943 de .Münakalat Vekili olmuş, 1947 de 
Büyük Millet Meclisi reisi . seçilmişdir; .1950 
Eskişehir mebusu, 1957 de İstanbul mebusu 
olmuş, ve pek az sonra siyasi hayatda~ çekil
mişdir. Türkiye T4ring ve Otomobil Ku_lübü 
ile halen Anactolu, Kulübü üyesidir; iyi briç 
oynar; Italya, Fransa, Cezayir, Hollanda, B€;ll• 
çika, Mısır, Suriye, Lübnan, Almanyaya git
miş fransızca ve -almanca bilir; dört mühim 
eser telif etmiş olup isimleri şunla,rdır: «B.i'
rüssebi • Gazze Meydan Muharebesi ve Yir
minci Kolordu» (1938), «Milli Mücadele Hatı
raları», «Moskova Hatıraları« (1955),- «Gene
ral Ali Fuad Cebesoyun siyasi hatıraları» 
(1957). 

Bibi. : Kim Kim.di:r An_sikldpedisi. 

Cl.:BHANE - Külhaniler ve haneberduş
lar argusundo heroin, afiyon, esrar, rakı ve 
şarab; mübtelası oldukları keyif verici her 
şey; bazı argo araşdırıcıları bu kelimeyi yal
nız afiyon karşılığı kullanılır gösterir ise de 
hatalıdır; mesela Sirkecide iç çatmaları hane
berduşlara adeta mükellef bir apartıman gibi 
olan eski araba vapuru iskelesinin bir bölme
sinde iki serseri şarab içmektedir, yanlarında 
bir de pırpırı oğlan vardır, onlar içer ve meze
lenirken yutkunur; galon boşalır; serseriler
den biri para çıkarıb oğlana: 

- Cebhanemiz kalmadı..· ha fırla .. ayak 
kirası bir bardak da sana veririz ... 

* Bir haneberduş çocuk benzeri bir ihti-
yara .sokulur: 

- Cebhanen var mı baba? 
- Kendime kadar .. 
- Hurda ver be .. nolur be ... 
CEBBANECİ SOKAĞI - . Alemdar nahi

yesinin Eminsinan Mahallesi yollarından; Ne
viye Sokağı ile Piyer Loti Caddesi arasında
dır, her iki başı yüksekde, sarkmış ip şeklin
de bir sokakdır; bir araba geçebilecek geıiiş
likde, kabataş döşeli olup· üzerindeki kapu nu
maraları 1 - 27 ve 2 - 24 dür; çoğu üçer katlı 
kagir yapılardır; iki kunduracı dükkanı ile 
bir koltuk; kanape ve iskemle atölyesi vardır 
(Şubat 1963). 

Hakkı GÖKTORK 



ı\NS.İKLOPEDİSİ 

CEBİ HÜMA YUN - Osmanlı padişahla
rının şahsına aıd parası içi_n, Türkiye'de sal

. tanatııı kaldırıldığı tarihe . kadar kullanılmış 
. bir terim; bu paranın kaynağı da <<Padişahlık 
Hasları>>, «Havası Hümayun» denilen ve yıllık 
vergi geliri padişahlık makamına . tahsis edil
miş yerlerden toplanırdı. Padişahın parası sa
rayda İç Hazine denilen · yerde toplanır . du
rur, ve padişah parasını dilediği gibi harcar; 
yakınlarına nakdi ihsanlarını bu~adan verir
di; Hazinei Hümayun denilen devlet · hazinesi 
sıkıntıya düşdüğü zaman, iç hazineden Hazi
nei Hümayunca yardımda bulunulurdu; bu 
yardım hazan, faizsiz borc verine şeklinde de 
olurdu. Teşkilatın teferriıa:tı tafsili, bu ansik
lopedinin konusu dışında kalır. Osmanlı padi
şahlarının bir anane olarak al atlasdan yapıla
gelen para keseleri, her sabah, «cebi hümayun 
katibi» denilen saray memuru tarafından dol
durulur ve padişaha verilirdi; · padişah · bir gün 
içinde ne para harcamış ise, kesesinde kalan 
para, ertesi sabah muayyen miktar~ tamamla
nırdı. Pac\işahların keselerine konulan günlük 
harclığı, . :padişahın _elinin açıklığı ve tutumu
na göre, kendileri tarafından tesbit edilirdi. 

CEBİROĞLU (Rıdvan) -.- Bu satırların 
yazıldığı sırada (1961) İstanbul Tıb Fakültesi 
Psikiyatri ve Çocuk Psikiyatrisi Klinikleri do-· 
çenti bulunan akıl hastalıkları mütehassısı; 

1914 de İstanbul'da doğdu, babasının adı Ha
lil, annesinin adı Kevser'dir; ilk ve orta talı-

Cebken 
(Resim : B. Cantok) 

silini Darüşşefakada yapdı ve 1934 de ·bu lise
den diploma aldı; Hi40 da İstanbul Tıb Fakül
tesini bitirdi, aynı fakültede asistan olarak 
kaldı ve 1945 de akıl ve sinir hastalıkları üze
rinde ihtisasını tamamladı, 1945 - 1947 arasın
da klinik şefliği yapdı ve 1947 de Elazığ Akıl 
Hastahanesi başhekimliğine tayin edildi, üç se
ne orada kaldı, 1950 de Akli Tıb Müşahede 
Müdürü oldu, 1956 da da halen bulunan do
çentliğe getirildi. Nöro Psikiyatri · Cemiyeti, 

· Akıl Hıfzıssıhhası Cemiyeti ve· Amerikan A
kıl Hıfzıssıhhası Cemiyeti üyesidir. 

«Beden yapısı ve suçluluk» adında bir e
seri vardır (tez); tıb dergilerinde de makaale
leri intişar etmişdir; fransızca ve ingilizce bi 
lir; evli (zevcesi Bayan Rizan) ve iki çocuk 
sahibidir. 

Bibi. : . Kim Kimdir Ansiklopedisi. 

CEBKEN - Zamanımızın ceketi yerinde 
askere, esnafa, rencbere mahsus eski bir · er
kek esvabının adı; gömlek ü~tüne giyilir, . gi
yenin yaşına, ictimai mevkiine, mesleğine gö
re altında uzun paçalı çağşır, yahud kısa pa
çalı diz çağşırı, veya potur giyilirdi. Yakası 
düz kesim, önü düz veya çaprast, eteği kısa, 
ancak bele kadar inerdi, ve kolları uzundu. 
Yaşlıların cebkenleri siyah veya_ kahve rengi, 
genelerin de al ve mavi renkli kumaşdan ke
silir, giyenin varlığına göre, yaka ve kol ke
narları, önleri, etek köşeleri · ipekle, sırma iie 
işlenir, süslenirdi. Eteğinin kısa oluşu, . altın

dan bele sarılmış kuşağırr ··gö
rünmesi, vücftdu olduğundan 
uzun gösterir, giyende de ci
veleklik varsa, hakikaten gü
zel bir üstlük idi; hele bir 
şehbaz delikanlı . vücudunda 
ve kısa diz çağşırı üstünde, 
baldırlarda aym kumaşdan iş-
_lemeli tozluklar, yalın ayakda 
kırmızı sa~tiyandan filarlaı·•·· 

la gaayetle yakışık alırdı. Ba
zı zevk sahibi zenginler, kapu-
larındaki gene uşaklarına sır
malı cebkenler giydirerek ak
ran ve emsali arasında nüma
yişden ayrıca haz duyarlardı. 

Aşağıdaki şarkı geçen a
sır başlarında EskiZağralı bil-
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yük çiftci ve gülyağcı Emin Paşazade Şevket 
Beyin katibliğini ya.pmış Hoca Tahsin Efendi
nindir: 

Gezdim lstanbul'u körfezli koylu 
SeçdJllm oynaşım bir yalıboylu 
Dery41ar fethetmiş Cez:4yir soylu 
Al çuha cebkenll yir fidan boylu 

Yilz:U.alln vasfında kalem titriyor 
Şehbaz:ım ceııpetden kaçmışdır diyor 
GUl dabnda g<ince açmışdır diyor 
Al çuha cebkenll yAr fidan boylu 

KüWıdaki yamıa Kandilll işi 

Oyası biberle karanfil dişi 

Pek yaraşır kaş llstline I.Alşl 

Al çuha cebkenll yar fidan boylu 

Alnı akıtmalı sırma kiküllil 
Ensesi bir tutam samur püsküllü 
Kulalı çiçekli silnbüllü güllü 
Al çuha cebkenll yir fidan boylu 

Samur kaşlar olmuş alın yazısı 

Gilz:elllk berAtının yalın yazısı 

Şekerin pekmez:ln balın yazısı 
Al çuha cebkenll yar fidan boylu 

Kirplklerl selinlıtn oyası 

Has mAvldir göz:lerlnln boyası 
Hılrl illman anasıyla babası 
Al çuha cebkenli yar fidan boylu 

Toputu penbedlr gül kokuyor gül 
Kalem parmaklan bir koçan slinbW 
Gümüş nalçasımn sesidir bWbW 
Al çuha cebkenll yar fidan boylu 

Yeniçerilik devrin
de Jstanbul'un yaşlan
mış nazenin yosma ha
nımları Uze civanla gö
nül eylemek için, ya çıp-· 

lak ayaklarının adımına 
altın sayarak, yahud yol-

larına hasna ve müsna 
cariyeler çıkararak yeni
çeri civeleği, bıyıkları 

yeni terlemiş acemi kol-

luk neferi, kaşı gözü ye-
' rinde, eli ayağı düzgün 

fırın uşağı, kayıkcı şeh

bazı, şek~rci, gözlemeci, 
helvacı çırağı, hallac, 
yorgancı, terlikci gibi 
yalın ayaklı ve yalın a
yakları yarım pabuçlu 
bir toy ve dilber oğlanı, 
yahud bıçkın kırması av
latır ve onu, zamanımı
zın Ubiri ile bir jigolo 
olarak , sinei muhabbeti
ne çekerdi; ilk işlerin
den biri' de alımlı çalım
lı şehbazının kılık kıya

fetini düzmek, delikanlı
ya en ala çuhadan bir 

• ~ ~~-- · kat esvab kesdirmek, bu 
1
~ ~ , _ 'X"'\\i'JılWıl'"'"' -J arada oğlanın sırtına sır-

:;,u •• .u-~----•~ ~;:.~~~~ ~~~ ,. - ~ ma işlemeli bir cebken 
ı..o--;>oor ~er -~~.J.. ;;.,- :,~~__.....:::::;.: .,,... . ~~~~ın.:e 
---~==~•..f:.::::;:7~ ~~~ :r..?;:.,-~~~JJIEJ'';ll)L• giydirmek olurdu. Med-

. dah masallarımız bu sah
Yoıma hanımının eliııden sırmalı cebkenlnl giyerek süslenen yaba ayaklı şehbaz:: l . t . l . il d 

clıplrala kızı Eıma ile Yamak Temel• (R. E. Koçu, İstanbul YoımaJan,., ne erın asvır erı e 0-

(Reslm : Sabiha Bozcalı) udur. 
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Şair Enderunlu Vasıf da bir şarkısında 
bi~ mahbub nevcivana şöyle hitab ediyor: 

Eskirse bana haber yollama cebken kadffen 
Şlmdengeru geçmez bana hiç nhil litlfen 
Zahir iderim gayr ile ülfet ne vazifen 
Küsdüm sana ben nafile yalvarma barışmam 

CECİZYAN (Agopos) - Ermeni Protes
tan cemaatına mensup tanınmış bir müderris, 
muharrir ve belagatlı bir vaizdir; 1844 de A
dapazarında doğmuş ve 5 Ekim 1924 de İs
tanbul' da vefat etmiştir. 

1868 de Robert Coilege'den mezun olduk
tan sonra, aynı sene orada muallimliğe baş
lamıştır. 1877 de ise aynı mektep tarafından 
kendisine felsefe doktoru payesi tevcih kılın
mıştır. 1911 de müderrisliğinin 25. ci jübilesi 
kutlanmıştır. 1885 de Ermeni Protestan ce
maatının ruhani reisi seçilmişse de, tedrisat 
hayatından uzaklaşmamak gayesiyle derhal is
tifa etmiştir. 1901 -1905 yıllan zarfında «Pü
rakn» (Binbir menba) adlı ermenice haftalık 

bir gazetenin neşriyatını idare etmiştir. Keza 
ermenice olarak «Büyük İskenderin hayatı» 
ve «Gök cisimlerinin harekatı» adlı ,ıiıatbO. iki 
eseri de mevcuttur. 

Kevork PAMUKCİYAN 

CEDİD ALTIN - Hicri 1108, miladi 
1696 da İkinci Sultan Mustafa zamanında vez
ni ve ayarı tam olarak İstanbul darbhanesin
de bastırılmış altın paraların adı. 

Bibi. : M. Zeki Pakalın, Osmanlı Tarih· Deyimleri 
ve Terimleri. 

CEDİD EŞREFİ - Birinci Sultan Musta
fa adına İstanbul darbhanesinde ilk defa tu
ralı olarak basılmış bir altın paranın adı. 

Bipl. : M. Zeki Pakalın, Osmanlı Tarih Deyimleri 
ve Terimleri. 

CEDİD İSLAMBOL - Hicri 1128, mila
di 1715 de Üçüncü Sultan Ahmed zamanında 
İstanbul darbhanesinde basılmış bir altın pa
ranın adı. 

Bibi. : M. Zeki Pakalın, Osmanlı Tarih Deyimleri 
ve Terimleri. 

CEDİD RUMİ - İkinci Sultan Mahmud 
zamanında İstanbul Darbhanesinde bastırıl
mış altın paraların adı; bu altınlar bu padişa
hın cülO.sundan on beşinci yılına kadar (1808 -
1823) basılmışdır. 

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

CEliENNBM KÜTOGU 

CEDİD ZERİ MAHBUB - Üçüncü Sul
tan Mustafa zamanında İstanbul darbhanesin
de basılmış altın paraların adı. 

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

CEDİD ZOLATA (ZULATA) - İstanbul 
darbhanesinde basılmış eski Osmanlı gümüş 
paralarından birinin adı. 

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

CEDVEL - El yazması kitablarda, ka
ğıd yüzünde yazının doldurduğu yerin etrafı

na çizilen çerçevenin adı; bu çerçeve çizgileri 
ya siyah veya kırmızı mürekkeble, veya ek
seriya altın yaldızla çizilirlerdi. 

CEDVELİ SİM - <'<Gümüş Kanal»; Lale 
Devrinde, o zamanlar Sadabad adı verilmiş o
lan Kağıdhanedeki mamurede, Kağıdhane de
resi kenarına yapılmış rıhtımlara verilmiş o
lan isimdir. Lale Devrinin en mümtaz ş§.iri, 
divanı ile o devri kendi başına temsil eden 
Nedim Cedveli Sim'den Sadabadın şanında 

tanzim ettiği bir kasidede bahsediyor: 

Ne münaslb yere durmuş o Tavanlı Köprü 
Cümle gözden geçirlr seyı·e gelen hu.bam 
Pek safa kesbedecek tekke hele Hayribad 
Cümle zevk ehli anın zümrei dervişim 

. Görmeyen ademe elhııık ne kadar vasfetsem 
Nice tabir olunur Cağlayanın seyranı 
Yok bu dünyada he?e Kasri Cinan'ın misli 
Bilnıezem var m, cihan içre dahi akrim 
Çeşmei Nur ise Nur Ayetin eyler tefsir 
Cedveli Sim ile bulsa nola ziybü şam 

Sadabadı tahayyül eden Yahya Kemal 
Beyatlı da Cedveli Sim'i «Mahurdan Gazel» a
dını verdiği gazeline almışdır: 

Gördüm ol meh diişuna bir şal atub liburdan 
Gül yanaklar üstüne yaşmak tutunmuş niirdan 
Nerdibanlar buslşi nermin damanlyle mest 
İndi bin işveyle bir klşanei fağfurdan 
Atladı damen tutub üç çifte bir zevrakçeye 
Geçdi sandım mahl nev . !yinei billurdan 
Halkı Sıidibad iki sahil ·boyunca' fevc fevc 
Va'dei teşrifine alkış tutarken dtirdan 
Cedveli Sim'in keninndan bu avazın Kemal 
Kopdu bir fevvıirei zerrin gibi mahurdan 

CEHAZ - (B. : Çeyiz; Çeyiz halayığı). 
CEHENNEM KÜTÜGÜ - Iİalıc' ağzı de

yim, «kötü adam, fasid, fa.sik, facir, işi gücü 
mel'anet olan adam»; b:u tipler vücud yapısı 
ile de iri yarı olursa bu deyimin başına ek
seriya bir «tam»' kelimesi de ilave · edilir; mi
sal: 
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ili-

Şu çingeneyi gördün mü? 
Kim imiş o? 
Meşhur Cellad İbo ... 

- Desene ki herif tam cehennem kütü-

CEHENNEMLİK - En güzel örnekleri 
lstanbul'da bulunan Türk hamamlarının yapı
sında, hamamı ısıtmak için döşeme taşlarının 
altında bırakılan boşluğa verilen isim; kül
handa yanan ateşin harlı dumanı ve yalımı bu 
kanallardan dolaşıp gider ki, zamanımız tabi
ri ile bir çeşid kalorifer tesisidir; hamam ya
pısında aynı rnaksadla duvarların arasında bı
rakılan boşluklara · da «küteklik» denilirdi. 

Bibi. : M. Kezi. Pakalın, Osmanlı Tarih Deyimleri 
ve Terimleri. 

CEHENNEMLİK .....:. Halk ağzı argo; hem 
ef'ali kötü, hem de yüzü çirkin kimseler hak
kında kullaiıılır; misal; iki ,haneberduş ko
nuşur: 

- Ulan Ato'yu gördüğün var mı bu gün
lerde? .. 

- Şeytan görsün yüzünü cehennemli
ğin .. 

CELAL - Hicri 1200 ile 1210 arasında 
İstanbul'un bir mahalle mektebinde hem gü
zelliği, üf et ve istikaameti, hem de hazin bir 
maceranın 'kahramanı olmuş gene bir kalfa. 
Bulunduğu mektebin adı ve semti bilinmiyor, 
fakat o mektebin hocası olduğunu söyleyen 
Afif Efendi adında bir zat bu Kalfa Celal E
fendi şanında destan kılıklı bir manzume ka
leme almışdır ki şudur: 

1. Vardı bir mektebde bir güzel kalfa 
Sibyana etmezdi hiç cevrü cefıi 
İhvana kin hep sıdk ile vefıi 
Shn4yl l4tifi nO.ri musaffi 

2. Nıimı şerifi ol civiııın Celıil ' 
Tacı hüsnü şebib üzre bir h1W 
Savtı 14tfffne reşk ider BUM 
Kaçan mushaf okudukda pür safi 

3. Bu dldJğim benim eskiden eski 
Yani senesi bin lkiyüz iki 
Bugün andık işte biz o meleli 
t}ftıl etmf.t ol nllzenhı vi hayfi 

4. Gtinlerde bir gUıı çekmecesln açar 
Gcirür ki içinde bir kise yatar 
IClsenln içinde bir Tutrah var 
Bırakan ııAmııu eylemlt lhfl 

5. Oçtincü (iln bulur &fillü çorabı 

Çorabm koncuna bir nime baih 
Nllm.ede kıt'a vardır maammilı 
Kimdir deynl şükrinı iden lfıi 

(Maanııni) 

At calem» in m1mlnl 
Getir «Yahu» ha.tına 
Adı çıkar aşıkın 

«Ahu» kaçar dal başına 

6. Mektebde Aliler onbeşdir ammi 
Tiz keşfolunur sfil'ıibi maammli 
Aşık iÖZÜ yaşlı olur daimi 
GWlstana varsa manzilru feyfi 

7. Açılır Kltibı Leyli vü Mecnun 
Sabriyi aşk üzre o ldtab kaanun 
Anı tedris lder idi Eflıitun 
lffetü ismeti ldüb ıstıfıi 

' 

8. Allahü cemilün yuhlbbül cemil 
Muhabbet anlara olmuşdu • zülal 
Aşık ile meşk idüb buldular keınıil 
VeUlldn ömürler itmedi vefi 

9. Hacesiydi ol mektebin bu hakir 
İderdim anlarda sıdkı ben takdir 
Eşld çeşmim idüb şu ande taktir 
Ruhlerlne Fitihahan Afifi 

CELAL BALKIR - Aktör, Şehir Tiyat
rosu sanatkarlarından; 11 Mayıs 1909 da is
tanbul'da Göztepe'de doğdu; İhsan Paşanın 
torunu, asker emeklilerinden Safvet Beyin 
oğludur; annesinin adı Fatma Refia Hanım
dır, Celal Balkır on altı yaşında iken pek 
gene olarak kalb sektesinden vefat etmişdir. 

Kabataş Lisesinin sonuncu sınıfına geçdi
ğinde ailesinin izni ile. Güzel Sanatlar Akad.e
misine giren Celal Balkır bu akademinin mi
marlık bölümünde iki sene çalışmış, fakat 
müzik ve tiyatroya olan incizabı kendisinde o 
Aleme katılma kararını verdirmiş, ve bu yüz
den ailesi büyükleri ile anlaşmazlığa düşmüş
dür; G. S. Akademisini terk ederek İstanbul 
Konservatuvarına girdi, şan, viyolonsel ve m11-
siki nazariyatı kısımlarına devam etti, aynı 
zamanda Kadıköyünde Hale Sinemasında te
şekkül etmiş Süreyya Operetine intisab etti; 
Muhlis Sabahaddin'in «Ayşe» operetinde baş 
erkek rolünü aldı; bu rol de CeW Balkır'ın 
aktör şöhretinin ilk basamağı oldu. Fakat bu 
operet topluluğunun bir gence istikbali için 
emin görünemediğinden 1930 - 1931 arasın

da oradan ayrılarak yalnız konservatuvar ders-
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!erine devam etti; o sıralarda bu müessesede 
bir sahne bölümünün açılması Celal Balkır 
için kesin istikbal yolunu tayin etti; hemen o 
bölüme kaydoldu ve büyük aktör rejisör Muh
sin Ertuğrulu orada hoca olarak buldu; iki 
yıl talebesi bu otorite, 1935 de Celal Balkır'a, 
Şehir Tiyatrosunda sahneye konulan «Kara
mazof Kardeşler» de mühim bir rol verdi, çok 
başarılı bir «Mugoloviç» olan Celal Balkır Şe
hir Tiyatrosu kadrosuna alındı; fakat bir Av
rupa görgü ve tahsilini meslekde ilerlemesi 
için şart telakki eden sanatkar, ki 26 yaşın
dadır, annesinden kalan bütün mücevhedtı 
ve emlaki satarak 1936 da tiyatro ve müzik 
tahsili için Berlin'e gitti. İstanbul Konserva
tuvarındaki beş senelik tahsili ve hususi ola
rak aldığı almanca dersleri sayesinde Berlin 
Yüksek Musiki Okulunda kolaylıkla imtihan 
vermesini sağladı; Berlin'de aynı zamanda. Ü
niversitenin Tiyatro ve ilimleri şubesi dersle
rine devam etti; Berlin'de üç sene geceli gün
düzlü çalışdı. Vatanına döndüğünde yine Şe

hir Tiyatrosuna girdi (1949). 
Hakkı GÖKTORK 

CELAL BEY (Eyyublu) - Asker ressam
larımızdan; 1859 da doğdu, ressam Hüsnü 
Yusuf Beyin oğludur; 1878 de Harbiye Mek
tebinden mezun olarak henüz ondokuz yaşın

da bulunduğu için kıt'a hizmetine verilmeyip 
ınülazim rütbesi ile Beşiktaş Askeri Rüşdiye
sine resim muallimi tayin edildi, 1889 senesi
ne kadar bu vazifede kaldı; .o tarihde yüzbaşı 
rütbesi ile Soğukçeşme Rüşdiyesi resim mu
allimliğine nakledildi; 1890 da kolağası oldu, 
yine aynı mektebde kaldı; 1894 de Askeri 
Tıbbiye İdadisi resim muallim muaviriliğine 
tayin olundu, ve orada resim atölyesi şefi o
lup devrin büyük sanatkarlarından Süleyman 
Seyyid Beye sekiz sene muaviniik yapdı; ve 
artık Celal Bey de, zamanının seçkin ressam
ları arasında anılmaya başladı; 1907 de bin
başı oldu, ve Kuleli Askeri İdadisinin resim 
muallimliğine tayin edildi. 

Resim sanatını, resim yapmayı talebesi
ne sevdirmesini bilen_ ve öğretme kudreti çok 
fazla bir muallim idi. Akademik üslubda ka
ra kalemleri, çini mürekkebi ve plümle pey
zaj ve portreleri sanat harikası denilecek ka
dar güzeldi. Eski İstanbul'un en şirin, en gü
zel köşelerini ve büyük şehir halkının çeşidli 
tiplerini tesbit eden dosyalar, zarflar dolusu 

resimleri ölümünden sonra zayi olmu.şdur. Ey
yublu Ressam Celal Bey 1918 - 1919 arasında 
İstanbul'da vefat etti. 

Bibl. : Pertev Boyar, Türk Ressamlan. 

CELAL BEY (llakkıpaşazade · Mehmed) -
Geçen asır sonları ile asrımız başında yaşa
mış şair ve muharrirlerden; 1867 de İstanbul
da doğmuşdur. Jandarma Dairesi Reisi Hak
kı Paşanın oğludur; muntazam, ciddi bir tah
sil görmemiş, devamlı bir memuriyet veya iş 
hayatı olmamışdır, 

has manası ile kalen
derane, derbederine, 
mecnun misali aşıkaa
ne yaşamışdır; bir ara 
Büyükada'da Anna a
dında bir rum kızını 
sevmiş, o kız için ka
ğıd tomarları dolusu 
şiirler yazmış, bu vesi
le ile Adanın da gü
zelliklerini tasvir, hat
ta kendine «Ada Şai
ri» diyen bile olmuş
du. 

Şiir Mehmed Celal Bey 
(Resim : B. Cantok) 

Ahmed Rasim «Muharrir, şair, edib» ad
lı ölmez eserinde yakından tanıdığı ve çok 
sevdiği Mehmed Celalin çok canlı, çok renkli 
bir portresini çizmişdir; aşağıdaki satırları or
dan alıyoruz: 

«Hakkıpaşazade Celal ki, her zaman ve 
her vesile ile söylerim, bu asrın en tabii bir 
şairidir. Mübtela olduğu cinneti küuliye sai
kası ile sokakda, dükkanda, birahanede, nere
rf.e bulunursa bulunsun çok defa bağırır, Mu
allim Naci'yi _taklid ederek bıyıklarını burar
dı. 

«Bir sabah Balq.r.köyündeki Mnemde he
nüz yatakdan kalkdığım esnada kapu çalındı; 
inip açdım, bakdım ki Celal; yüzüme bakıp 
deli deli gülüyor. 

- Buyurun, hayır ola! 
«Yine gülüyordu . .Zaten maluliyetini bil• 

diğim için o güzel simanın her gülüşde izhar 
ettiği alaimi maraziyeden müteessir oluyor
dum. 

- Gel yah0!.. 
- Gelirim ama bana divane demeyecek· 

sin .. 
- Demem .. gel .. 
«Zavallı Celll. Bu asrın en rakik ştiri 
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maderzadı, bazılarına hıfzı Kur'an dokunur, 
buna da hıfzı divan dokunmuşdu. Her ne ise .. 
girdi, oturduk. 

- Nereden geliyorsun? 
- l\onakdan .. 
- Taşk_asabdan mı? 

- Evet.. 
- Ne zaman çıkdın? 
- Bir buçuk saat oluyor, ortalık ağarma-

mışdl bile.. , 
--:- Sebeb? .. sıkıntı mı basdı? 
«Hala gülüyordu: 
-,- Divanelik basdı, bu gece bir gazel söy

ledim, bir türlü uyuyamadım, anlayacak yok 
ki okuyayım:. düşündüm, düşündüm, hatırıma 
sen geldin,··uyumam, erkenden gider, ona oku
rum dedim.. nasılını? .. 

- İşte şimdi divanesin! 
- Divane ha!.. · 

. «Bıyıklaruiı burdu: 
Biç akla gelir miydi bu işı.khğun ey dil 
Kim derdi ki bir bana divAne desinler! .. 

. «Biçare Celal! O zaman Anna namında 
bir kızın üftadesiydi. Müverrih Ahmed Refik 
Beyin dediği gibi bu aşk ile Adayı son de
rece his etmişdi, «Adada söylediklerim» ile 
sair asarı perişanında Annanın hatıratı gara
mı hüzünler, feryadlar; nedametler içinde ya
tar durur. 

«Celal'in babası Hakkı Paşanın manzum 
eserleri vardı; Celal babasının gazellerinin bir 
kısmına nazireler yazar, bir kısmını da tah
mis ederek takdim eder, bu suretle kendisin
den para koparırdı. Bir gün dediler ki: 

- Celal Hasanpaşa Karakolhanesinde 
imiş! 

- Neden? 
- Gaaliba pederi teslim etmiş . .". 
«O esnada Celal -Osmanlı Eadişahlarının 

manzum bir tarihini yazıyordu. Zavallıya bu 
heves Mullami N acinin Terceman gazetesin
den ayrılmasından sonra Tarih Nüvisi Alios
man memutiyetiyle taltü edilmesi üzerine gel
mişdi.- Aradan biraz geçtikden -sonra yine de
diler ki: 

- Celal Fransız Hastahanesinin mesanin 
kısdaymış! 

~ -Bu da ne? 
- Çıldırmış! 

«Pek sevdiğim için- ertesi sabah Taksime 
kadar gittim. Kapucü ve diğer biriyle görüş-

dükten sonra Celale bir odada mülaki oldum. 
Biçare beni görür görmez hüngür hüngür ağ
lamaya başladı. Boynuma sarıldı. Ben onun 
deliliklerinin boğazımı sıkmayacağından emin
dim. Heyecanı biter bitmez, iri ela gözlerini 
yukarıya kaldırarak ellerini havada sallaya 
sallaya: 

Peder hiddetli dider hale hayran, vilide mlitiih 
Bu esbabı cüniinu seyreden divine olmaz mı? 

beytini okudu, ve: 
- İşte beni timarhaneye sevk eden se

bebler bunlardır! .. dedi, Paşa beni Hasan Pa
şaya teslim etti, yazdığım manzum tarih müs
veddelerini verdi, böyle şeylerle uğraşni.aklı
ğımı münafii ubudiyet ad etmiş .. halbuki ben 
padişahlarınııza hizmet ediyordum, beni istin
tak bile etmediler, peder sonradan nadim ol
muş olmalı ki yine Hasan Paşaya müracaat 
ile tahlisimi rica etmiş, Hasan Paşa - Deli 
imiş diyelim de muvakkaten bir hastahaneye 

· yatıralım, bundan başka çare yokdur ... demiş; 
bu karar üç gün sonra tatbik edildi, beni ya
nımda bir polis ile arabaya bindirdiler, fakat 
ben burada bütün bütün çileden çıkacağım ... 
dedi idi. 

«Biçare Celal, bütün hayatında pederin
den şikayet ederdi dururdu. Zan ederim ki 
bir kaç defa teehhül etmişdi. Asarının içinde 
talihsizliği ab aşikare durur. 

«Sevdiği Anna'nın hatırai garamını ölün
ceye kadar unutamamışdır. İşrete inhimaki 
şedidi neticesinde hazan cünuna müşabih ala
im gösterdiği vaki idi. Hatta bir gün Fevziye 
Kıraathanesinde Ali Ulvi Beyin fesini kapıp 
Saraçhane tarafına doğru kaçmış, beni de Ga
latada Havyar Hanı önünde aynı muamele
de bulunacağını söyliyerek tehdid etmişdi. 

«Kitabcıların açdığı hisabı cadden kır
ma, kırdırma suretiyle bedbaht idi. Büyük
adada oturduğum senelerde bir gün Ande
lib ile beraber (B.: Andelib, İst. An. 842) çı
kageldiler. Eyvah! .. burada ben bu iki deliyi 
nasıl idare ederim? .. Derhal merkebleri ça
ğırdım, . bindik, Diyaskalos diyip yürüdük. 
Çamlar altında oturduk. Bir saat sonra ikisi 
de birden ayaklandılar, Celal bağırıyor, An
delib bağırıyordu. Sus demek, onlara, sesini
ze ne oldu, kısıldı mı, bağırsanıza demekdir. 
Bırakıp gitmek de elimden · gelmiyordu. Ge
len geçen bize bakıyordu.··· Bilmem· ne oldu? 
İkisi birden ağlamaya başladılar. Fransi.Zlar 
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«uf ak bir rüzgar yağmuru dindirir» derler 
ama burada beş on damla göz yap fırtınayı 

dindirdi idi. 
«Meğer Celal Anna'yı hatırlamış, Ande

lib de onun ağladığını görünce kendisini zab
tedememiş, bana da bu hal dokundu, gözle
rim sulandı. Biçare Celal ·beni de ağlamak 

· üzere görünce yerinden fırladı, Anna'nın ha
nesi istikametine dönerek irticalen: 

Ada! .. Ey meskeni dildir!.. Sende sonbahar ağlar 
Celal ü Rislm ağlar, Andelibi dilfikar ağlar! .. 

diye avazı çıkdığı kadar bağırdı idi. 
«Şükürler olsun ki geceyi pek sakinane 

geçirdik idi. Onları bağlıyacak zinciri elde 
etmişdim: bol, sık sık' rakı! 

«Kaç defa Celali, Andelibi meyhanede, 
ellerinde yarı yazılmış bir gazel veya bir 
manzO.me olduğu halde sızmış görmüşümdür. 
Zavallı Celal, kaç defa bana, rüyasında söy
lediği şiirleri sonra hatırlayamadığından do
layı izharı teessüf etmişdir. Her ikisi de dai-. 
ma aşık geçişirdi. Bir mahbub veya bir mah
bübe de kafi gelmediği demleri bilirim. Bir
gün Celalin pederi merhum Hakkı Paşa · ki
tabcı dükkanında beni pür telaş yakaladı. 

Henüz yeni evli oldi.ığti halde Hasan namın
daki gene bir . uşakla beraber kaçdığını söy
ledi. Bulmak için kendisine yardım etmekli
ğimi rica etti. Bütün gün Galatada dükkan 
dükkan, hane hane gezdim, bütün gece Bey
oğlunda tarassuda yattım. Ertesi sabah uy
kusuzlukdan bitab kalmış olduğum halde·, üç 
dört gün -evvel bana muharriri şehir Ş~msed
din Sami beye gideceğini söylediğini tahat
tur edince ta Bostancıya kadar gittim. Sami 
Bey çalışıyordu, Cel~li aradığımı söyleyince 
gülümsedi: 

- İki gün evvel gelmişdi, yanında kay
nı da vardı( gene uşak Hasan), bir öğle üstü 
idi, ikindiye doğru gittiler... dedikden sonra, 
gaaliba pederi ile kavgalı imiş, eve gitmiyor
muş, biraz da para istedi, verdim... sözünü 
ilave etti. 

<<İstasiyona döndüğümde Haydarpaşa
dan gelen tirene bakıp dururken Hakkı Pa
şayı gördüm. O da beni görünce: - Gel! .. 
gel!.. diye çağırdı. O tirene bindim. . Meğer 
Paşa mülhakaata telgrafnameler vermiş, Ce
lali Karamürselde tevkif etmişler, fahtelhıfız 
bir sandala bindirmişler, Kartalda teslim 
ed~ceklermiş. 

«Filvaki Kartalda karşılaşdık. Mestila
yukal denilecek derecede idi. O halinde bile: 

İsmi manada güzel, kendisi suretde güzel 
İkisinden de güzel bir Hasanım var benim! 

deyip duruyordu. Acıdımdı. Bu hayalperest 
şair her şeyi kaybedior, hasanı bir türlü kay
be.demiyordu. Pederine yan yan bakiyor, fe
laketlerinin müsebbibi olduğunu söylüyor, 
bunları müteakib Hasana dönerek: 

- Bu da püsküllü belası!. diyordu. 
<<Tirende ayrı bir kompartımana bindik. 

Hasan da yanımızda idi. Tiren kalkar kalk
maz üç günlük mahsulü idrak etmeye başla
dık. Sağ cebinden bir yığın kağıd çıkarmış 

idi. O okuyor, ben dinliyordum, Hasan da 
gülüyordu. · Arada parmağı ile ~şaret ediyor, 
Hasan cebinden çıkardığı kadehi kendisiiı

den şişe ile rakı veriyor, o da cebinden me
zeleniyordu, gO.ya hiç bir şey olmamış gibi 
davranıyor, bana: 

- Tirenden iner inmez paşanın fesini 
kapıp kaçayım mi? .. diyordu. 

«Kapar mıydı; kapardı!..» (Ahmed Ra_. 
sim, Muharrir, ş·air, edib, 1924). 

Faik Reşad Bey de şair Mehmed Cernl 
Bey için Nevsali Osmanide yazdığı bir fıkra
da yüzünü şöyle tarif ediyor: . «Kendisini 
1887 - 1888 arasında tanıdım, Min-üvvet ga
zetesi muharrirliğinde bulunuyordum, bana 
sık sık uğrardı, o zaman 22-23 yaşlarında ter 
bıyıklı, hafif ce sakallı, kara gözlü, buğday 

benizli, değirme çehreli: yakışıklı bir delikan-· 
1ı idi. <<0 mühlik hastalığı iki sene çekdi. He
le son günlerinde, saçı sakalı kamilen ağarıp 
siit gibi- olmuş, çehresi de simsiyah kesil
mişdi. 

«Şiirlerini çok süratli yazar, ekseriya 
irticalen hatta mazum konuşurdu; her vadi
de yazar, hayal perver, hassas·· şairdi, fakat 
bil~isi m~hrlud, görgüsü ·pez az, çok da yaz
dığı idn !::iMerinde pürüzler pek çokdur, ve 
muayvpn hir daire içinde dönüp dolaşmısdır. 
Çocuklue-ıınu ve ilk gencliğini babası Hakkı 
Pasanm memuriyeti dolayısı ile Erzurum.da 
geçirmisdi.»... · ' · 

Mehmed Celal Beyin manziim eserleri 
şunlardır: «Adada söylediklerim», «Zs:dei 
şair», «Sürud», «Asari. Celal». «Gazellerim>, 
«İstigrab», «Elvaki şairane», <<Teracimi ah• 
vali salatin». Hikaye ve roman olarak: «Ce
mile», «Venüs», «Zehra», <<Bt vefb, «Mev'idi 
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mulakab, «Mükafat», «Elva.hi sevdb, <<Ma
vi sünbül», «Da.men alude», «Küçük gelin», 
«Dehşet», «Oyun», «Margrit», «Vicdan azab, 
lan», «Muhabbeti madedne», «Bir kadının 

hayatı», «İki kanarya», «Aşinayi nigah», 
«Röne»; didaktik yolda da «Osmanlı Edebi~ 
yatı NümOneleri», «Şiiri Gaza» ve «Sevda 
Lugatı» isimli üç eseri vardır. 

Kalenderane hayat yolunda keder öl
müş büyük bir kıymet olduğu muhakkak olan 
Mehmed Celal Bey 1912 de kırkbeş yaşında 
vefat etmişdir. 

CELAL BEY (Mehmed) - (1852-1933) 
Hukuk bilgini ve devlet adamı; İstanbulda 
doğdu, Ali Tayyib Bey adında bir za.tin oğlu
dur; ilk tahsili İstanbulda gördükden sonra 
Parisde Saint Louis Lisesinde okudu, yüksek 
tahsilini İstanbulda Galatasarayı Sultanisin
de açılan hukuk şubesinde yapdı ve buradan 
diploma aldı, 1867 de ve henüz 15 yaşında 
iken Babıali '(erceme Kalem.inde katiblikle 
memuriyet hayatına girdi, sonra adliye hiz
metine geçerek bir müddet Anadoluda çalış

dı; 1884 de Adliye Nezareti ceza işleri müdü
rü oldu, aynı zamanda Hukuk Mektebinde 
cezA hukuku muallimliği yapdı, Temyiz Mah
kemesi ceza dairesi azası oldu,.-1898 aynı dai
reye reis oldu, 1900 Temyiz Mahkemesi 
müddei umumiliğine tAyin edildi, 1902 de 
Maarif Nazırı oldu, buradaki müsbet faaliye
ti üzerine Bahriye Nazırlığına nakledilip, 
kendisine vezirlik rütbesi ile paşalık unvanı 
verildi, 1906 da Bahriye Nazırlığından ay
rılarak ŞO:rayi Devlet Mülkiye Dairesi azası 

oldu; 1908 meşr:utiyetinde 31 mart vak'asm
dan sonra açığa çıkarılarak, Örfi Divanı Har
bin, İstanbulda kalmalarını caiz görmediği 
istibdad ricali arasında, vezirlik rütbesi ile 
paşalık unvanı geri alınarak Limni adasına 
sürüldü; 1911 de sürgünlüğü kaldırılarak İs
tanbula döndü, ve -ölümüne kadar büyük şe

hirde münzeviyane yaşadı. (Türk Ansiklope
disi, cild X. dan). 

Pek kibar bir İstanbul Efendisi, bulun
duğu memuriyetlerde ımaiyetinde çalışanla
rın kadir ve kıymetleri bilir bir zat olduğu 

söylenir. 
CELAL BEY (Mtrialem Huseyin) - On 

altıncı asır şairlerinden; aslı Manastırlıdır; 
Enderundan yetişmişd.iır, İkinci Sultan Seli
me şehzadeliği zamanında lalalık yapmışdır; 

sonra timarlı sipahi olmuşdur; şehzadesi pa
dişah olunca Anadolu timar defterdarlına 

tayin edilmiş, nihayet sipahilik yolunda yük
sek bir makam olan mirialemliğe getirilmiş
dir; fakat devlet işlerine karışması devrin 
kuvvetli veziri Sokollu Mehmed Paşa tara
fından hoş karşılanmamış, tekaaüd edilerek 
memleketi olan Manastıra sürülmüş, az son
ra da, 1574 de orada ölmüşdür; aşağıdaki 

örnekler şiir diline örneklerdir: 
Bir bir işin bitirdin kilylnde ehli aşkın 
Agah ol ey gilll ter can bostanda bitmez 

* Hallala Cihan aleme kıldıkda tecelli 
Her şahsı birer hıil ile etmiş müteselli 

* Sen şıiba bende etti beni h'1iml ezel 
Alır göz ile bak kölesi oldufwn güzel! 

* idi vasla tek irişmekltıe imkan olsun 
Bir basım var o dahi yoluna kurban olsun 

CELAL BEY (RecaizAde Mehmed) -
GeGen asır sonlarında yaşamış bir edib, şAir; 
edebiyatımızda yeni bir devrin mübeşşirle
rinden Recltizade Mahmud Ekrem Beyin bü
yük kardeşi: 1838 de İstanbulda doğdu, Ba
bıMi Terceme Odasından yetio:ıı'li. Petersburg 
elçiliği başkfttibli

ğınde, Ka~tamo
nu ve Aydın vila
yeti mektubcu
luklarında bulun
du; 1882 de ts
tanbulda vefat et
ti, Karacaahmed' -
de medfundur; 
«Hayali Celal» a
dında bir hikaye-
si basılmışdır; ya- Recaizide Celil Bey 
zıları ekseriya hi- (Resim: Sezıil, T. Meşhurlan) 

civ ve mizaha ma-
il olmuşdur ki bu meyil, çağdaş muharrirleri
mizden Mahmud Ekrem Beyin oğlu Ercü
mend Ekrem Talıi'da üstMane hüner olmuş
dur (B.: Ekrem Bey, Rezaizade Mahmud; Ta
lft, Ercümend Ekrem). 

Bibi. : İ. Alaeddin Gövsa, Türk Meşhurları. 

CELALBEY HANI - Bahçekapı'da, 
Şeyhülislam Hayriefendi Caddesinde 17 ka
pı numaralı olan han, 1852 senesinde yap~ 
tırılmıştır'. 93 harbinde Kırım'dan gelen mu
hacirlere ikametgah olarak tahsis edilmiştir. 

1959 yılında Türkiye İş Bankası mülkiyetine 
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geçen han, üç katlı bir bina olup 49 odası,

Hayriefendi caddesinde bfr ;muhallebici ve 
altı ayakkabıcıdan müteşekkil 7 mağazası ve 
İkinci Cihan Harbinin en buhranlı günlerin
de umumi sığınak yapılan 7 mahzeni vardır. 

Kira bedelleri, 50-100 TL. olan odalar, 
avukat ve tüccar büroları olarak kullanılır

ken, İş Bankasına intikalinden sonra kiracı
ların tahliyesine başlanmıştır (eylül 1962). 

Ozay ASLAN 

CELAL ÇELEBİ - On altıncı asır şair
lerinden; f.stanbulludur, sahın müderrisle
rinden bir zatin oğludur; Kastamonulu · Lati
fi kendi adına nisbetle anılan şuera tezkiresi
ni yazdığı sırada bu Celal Çelebi, sohbetinin 
tatlılığı ve nüktedanlığı ile tanınmış .bir taze 
civan imiş, ve henüz şair olarak da şöhret 
bulmamış imiş. Latifinin tezkıresine aldığı 

iki beyti de pek toy bir kalemden çıkdıkla
rını gösterir: 

Bugün gül goncesi başına yeşil sarsa nola kim 
Kişi kim Al ola yeşil sannınakdır anın şinı 

CEL.ı\LEDDİN AÔ:A (Mehmed) - . Son 
yeniçeri ağası; 1826 da Vak'ai Hayriyede (B.: 
Yeniçeriler; Vak'ai Hayriye) padişaha, dola
yısı ile devlete sadık kaldı, ve yeniçerilere 
karşı çıkarılan Sancağı Şerif altında bulundu. 
Ocak kanlı bir şehir muharebesi ile kaldırıl

dıkdan sonra Mehmed Celaleddin Ağa 1000 
kuruş ayl:kla tekaüd edildi. 

. Vak'ai Hayriyeden sonra çok yaşadı, pir 
oldu. Vaktiyle kendisinin içinde ağalık yap
dığı Süleymaniyede «Ağakapusu» denilen · sa
ray (B.: Ağakapusu) Şeyhülislamlık dairesi ol
muşdu. İhtiyar Celaleddin Ağa bir davada şa
hid olarak burada Şeyhülislam Sadeddin E
fendinin huzOruna çıkmış vazifesini ifadan . 
sonra da: 

- Efendi hazretleri ben de vaktiyle bu· 
odada icrayi hükOmet etmiş idim, fakat biz 
batıl ile hükmederdik, siz hak ve adalet üze
rine hükmediyorsunuz, aramızdaki fark bu
dur.,. demişdi. 

Ağa çıkdıkdan sonra onun son yeniçeri 
ağası Celaleddin Ağa olduğunu öğrenen Sa
deddin Efendi tekrar huzuruna almış, fevka
lade hürmet ve ikramda bulundukdan başka 
padişaha İ'eca ederek emeklilik maaşını bin 
kuruşdan 7500 kuruşa yükseltmişdi. Ölünce
ye kadar bu yüksek aylık ile refah içinde ya
şadı. 

'Bibi. : Ahmed Cevdet Paşa, Tarih, cild XII. 

CEL.ı\LEDDİN BEY (Koskalı) - Asker 
ressamlarımızdan, 1858 de doğdu, 1877 de 
Harbiye Mektebinden piyade zabiti olarak çık
dı, 4. Ordu redif dairesinde bir vazifeye ta
yin edildi; 1894 de Erkanı Harbiyei Umumiye 
dairesi resimhanesine nakledildi. Bu tarihden 
sonraki hayatı bilinmiyor .. 

Bibl. : Pertev Boyar, Türk Ressamları. 

CEL.ı\LEDDİN DEDE EFENDİ (Ah
m~d) - Galata (Kulekapusu) Mevlevihanesi
nin son şeyhi; Gelibolu Mevlevihanesi şeyhi 
Hüseyin Azmi Dede Efendinin oğludur, hicri 
1270 de (miladi 1853 - 1854) Gelibolu Mevle
vihanesinde doğmuşdur; dedesi Ali İzzet ve 
daha büyük ceddi Kara Mustafa dedeler de 
Gelibolu derga:hinde şeyhlik yapmışlardır. 
Hüseyin Azmi Dede Efendi 1287 de (1870 -
1871) Geliboludan naklen Mısır Mevlevi.ha
nesi postnişinliğine nakledilince, o tarihde 
17 yaşında, tam tahsil çağında bulunan Ah
med Celaleddin Efendi, ulema yetişdirmekle 
meşhur olan Cami ül Ezherde okumak fırsa
tını bulmuşdur, gecesini gündüzüne katıp 

çalışarak o devrin Abdülgaffar ve Şeyh Ra
şid gibi ili büyük aliminin seçkin talebesi ol
mi.ış, arabcayı pek mükemmel öğrenmiş, Ma
nastırlı Naili Efendi adında bir zatden de 
fars dilini tahsil etmişdir; bir taraf dan da 
Mısırın en meşhur musiki üstadı Mehmed 
Subhi Beyden ney meşk etmiş, çağdaşları 

olan Aziz Dede ve Mehmed Dede gibi meş-
hur neyzenlerin arasında mükemmel ney 
üfürmekle bir mevki almışdır. Tahsilini bi
tirdikden sonra nefsini terbiye için çileye 
_ soyunub binbir günü çilede tamamlamış ve 
«Dede» unvanını almışdır. Bundan sonra 
hayatını çlergahın çeşidli hizmetlerine tahsis 
ederek sırası ile meydancılık, kazancılık, ku
dümzenbaşılık hizmetlerini görmüş, ~onra 
neyzenbaşılığa yükselmişdir. 

Hicri 1311 (1893 - 1894) · de babası vefat 
edince büyük kardeşi Ahmed Bahaeddin De
de Efendi Mısır Mevlevihanesi şeyhi tayin 
edilmiş, Ahmed Celaleddin Dede Efendi de, 
ki o tarihde kırk yaşında bulunuyordu, Mı

sırdan ayrılarak İstanbula gelmiş, Üsküdar
da Mira.hurda bir ev alarak inzivaya çekil
:m.işdir. Ziyaretine gelen yaranı ile lezzetine 
doyulmaz sohbetleri, misafirlerine aynı za
manda bir feyiz ve irfan kaynağı olmuşdur. 
Beş sene kadar devam eden bu inziva haya-
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tından sonra 1326 da (1908) evvela, vekalet 
ile, bir sene sonra da asaletle Üsküdar Mev
levihanesi şeyhliği ve mesvihanlığına, ve 
ilave hizmet olmak üzere hasta bulunan Ga
lata Mevlevihanesi şeyhi Ataullah Efendiye 
vekalet etmek üzere Galata Mevlevihanesine 
tayin edilmişdir, o sene içinde Ataullah Efen
di vefat edince, Üsküdardan naklen . Galata 
Mevlevihanesine asaleten şeyh olmuşdur. · O 
tarihden tarikatların lağvı ile dergahların 

kapanmasına kadar on sekiz sene şeyhlik 

yapmış, VP. fasılasız mesnevi dersleri vermiş
dir. 

Rtimi 1362, miladi 1946 · da vefat etti, 
92-93 yaşlarında idi; türkce, arabca, farsca 
şiirleri vardır. Divan edebiyatının seçkin bü
yük şairlerinin gazellerinin çoğunu tahmis 
etmişdi. Kendisinin gazellerini de Şeyh · Ali 
Fakri, Ahmed Remzi Dede, Hüseyin Fahred
din Dede, Üsküdarlı Talat Bey gibi son di
van şairleri tarafından tahmis ve tamzir 
edilmişdir. Müretteb divanı· vardır, fakat ba
sılmamışdır. Tasavvufa d$in vukufu vardı; 
fazilet sahibi, hoş sohbet, zerafet timsali bir 
mübarek zat idi. 

Bu satırların muharriri ölümüne şu ta-
rih manzumesini yazmışdır: 

Cezbet şevki cenibi hazreti Mollaa ile 
Oldu nıhsatyabı vqslat yine bir merdi kavi 

Yıiııi İskenderpaşa Dergahı şeyhi kıimlll 
Pişlvıiyi mevlevi Ahmed Celali Mevlevi 

O makaamı nice yıl irşad ile işgal idiib 
Sohbetinden ehil temyiz buldu feyzi manevi 

Lem'al feyziyle tenvir eyler iken Alemi 
Söndü fayfi bezml irfanın çcrağı pertevl 

Baisl endu.hu mitemdlr üfillü şubheslz 
Sahnel alemden eksllmekde her aıı rehrevi 

İltlfiti pire mazhar rihi piki şi.d ola 
İnzivi.gı\hm Hiiı~a dMm kıla cennet evi 

Geldi bir tarih dlll gamdideye Rüşdi dedi 
«Damenln çekdl cihandan Şeyh Celili Mevlevi» 

(Rümi 1362) 
Riişdi OSTEK 

CELALEDDİN DEDE EFENDİ (Meh
med) - Yenikapu Mevlevihanesi şeyhlerin

den; bu dergahın şeyhlerinden Osman Sala
haddin Dedenin oğludur; 1849 da İstanbul
da, o mevlevihanede doldu, Davudpaşa Rüş
diyesinde okudu; 1869 da babasının inzivAya 

çekilmesi üzerine şeyh vekili, Osman Efendi
nin 1887 de vefatı üzerine de Yenikapu Mev
levihanesi şeyhi oldu. Tarikat an'anesine 
uyarak, mukaabele günlerinde mesnevi tah
rir ederdi. 1908 de vefat etti. 

Ciddiyeti, vekaarı ile tanınmış bir zat 
idi. Devrinin seçkin mftsikişinaslarındandı, 

ve çok güzel tambur çalardı. Rauf Yekta Bey 
Şeyh Mehmed Celaleddin Efendi için şunları 
yazıyor: «Fenni mtisikideki iktidarı ilmi ve 
amelisi itibariyle eslafı ızamına tekaddüm et
mişdir. Tanbur nevazlıkda asrının cidden fe
ridi idi. Musikimize müteallik olarak şimdi
ye kadar mübhem ve nieşktik ka!mış bir çok 
mesaili nazariye, müşarünileyhin himmetiy
le münkeşü olmuşdur. Bestelediği Dügah 
Ayini ise mtisikimizin eşsiz şaheserlerinden
dir». 

Arada şiir ile de meşgul olan Mehmed 
Celaleddin Dede Efendi şiirlerinde «Şeyhi» 

mahlasını kullanmışdır. Aşağıdaki mısralar 

şiir diline örnek olarak bir gazelinden alın-
mışdır: · 

Aşık hemişe nı\le vii ah eylemek gerek 
Yirln yolunda cismi tebih eylemek gerek 
Can vermeyince ş~ldl aşk eylemez zuhilr 
Başın fediyi arbedegah eylemek gerek 
Gönlüm asıldı kaldı seri tiri perçeme 
Girdi hatiye varsa giinih eylemek gerek 
1Bibl. : M. Kemal İnal, Son Asır Türk Şiirleri. 

CELALEDDİN EFENDİ (Mahmud) -
Geçen asır sonlarında yaşamış hattatlardan; 
Çukurcumalı idi, yazıyı Pervi~ağa Camii kay
yumu Hafız Efendiden öğrenmiş idi, yirmi 
beş kadar mushafı şerü, celi hat ile pek çok 
levha ve kabir taşı ve bina kitabeleri yazmış
dır; 1887 - 1888 arasında mefluc olarak yaşı
yordu. J:Iayatı hakkında başka kayda rastla
namadı. · 

:Bibi. : Habib, Hat ve Hattatan. 

CELALEDDİN PAŞA (Mahmud) - (B.: 
Mahmut Celaleddin Paşa). 

CELALEDDİN PAŞA SOKAÖI - Bo
ğaziçinde Boyacıköyü yollarından; isimsiz bir 
yol, Zergerdan Sokağı, Emirgan Bostanı So
kağı, ve Boyacıköy Maslağı Sokağı, beş yol 
ağzı ile isimsiz bir sokak arasında uzanır; 

Mazhar Reşid Paşa Sokağı ve Şirin Sokağı bi
le birer kavuşağı vardır, Sezai Bey Sokağı ile 
de dört yol ağzı yaparak kesişir (1934 Beledi
ye Şehir Rehberi, Pafta 22). 
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Beş yol ağzı tarafından gelindiğine göre, 
iki araba geçecek genişlikde bozuk asfalt bir 
yol olup, Sezai Bey Sokağı dört yol ağzından 
sonra sağa bir kavis çizer; ikişer katlı, pan
jurlu ve bağçeli iki ahşab ev görülür, ve yol 
burada bir az daralır; zeminin bozuk asfaltı 
da paket taşına tahavvül eder, sağa bir dir
sekle kırılır, bu noktada sağ kolda sokağa nis
betle fevkaani Reşid Paşa Camii vardır (Ocak 
1963). 

Hakkı GÖKT'ORK 

CELAL EFENDİ (Hafız Ramili) - Asn
mız başında yaşamış ünlü hafızlardan, haya
tı hakkında edindiğimiz bilgi Hafız Ali Riza 
Sağmanın «Mevlid nasıl okunur ve mevlidhan
lar» adındaki eserinde şu notdan ibarettir: 
«Hicri 1305 (M. 1887 - 1888) de İstanbul'da 
doğmuşdur; meşrfttiyet yıllarında tanışdık, ar
kadaş olduk. Baş~na sarık sarar, gaayet yakı
şıklı bir zat idi; ahlakı ise güzel yüzünden de 
güzeldi; sükCtti, nazik, kibir azamet bilmez, 
-kibar adamdı; cenazesindeki cemaatin çoklu
ğu, kendisini ne derece sevdirmiş olduğunun 
delili idi. Billftr gibi bir sesi vardı; Hafız Sa
mi tavrında okurdu, Samiyi de o kadar se
verdi ki, okur iken onun her hareketini Meta 
taklid ederdi. Kalb sektesinden gene denile
cek bir yasda vefat etti: kabri Edirnekapusun
da İbni Kemal'in makberesinin kuzey tara
fındadır». 

CELAL İSMAİL PAŞA - Eski Mektebi 
Tıbbiyei Askeriyede ve sonra İstanbul Tıb 
Fakültesinde uzun yıllar seririyatı dahiliye 
muallimliği ve profesörlüğü yapmış meşhur 

bir asker hekim; 1862 de doğmuşdur, Trab
zonlu Divitci İsmail Paşanın oğludur; o dev
rin kumandanlarından Haydar Paşanın kü
çük kardeşi; doktor miralay Fuad Beyin ağa
beyidir. Tıbbiye Mektebinden üçüncülük ile 
çıkmış (o sınıfın birincisi Dr. Rifat Hüsamed
din Paşa), 1889 da tahsilini ikmal etmek 
üzere Patise gönderilmiş, asrın ünlü hoca
ları Peter, Charcot ve Dieulafoy'nın klinikle
rine devam ederek 1891 de İstanbula dön
müşdür; Mektebi Tıbbiyede profesör Zoeros 
Paşanın muavini olmuş, bu zatin ölümünden 
sonra da seririyatı dahiliye kürsüsüne mual
lim tayin edilmişdir. Tıb Fakültesinde ve 
Gülhanedeki hocalıkları sırasında bir kaç 
defa A vrupada toplanan dahili hastalıklar ve 
hıfzıssıhha kongrelerine iştirak etmişdir. 

Geniş bilgisi olan halftk, nazik, herkesce 
sevilmiş bir hekimdi. Babayani kılıklı giyi
nir, fesini hiç kalıplatmazdı. Mikrob ve temiz
lik meraklılığım pek ileriye vardırmışlardan
dı. Kapu tokmaklarına, şuraya buraya el sür
mez, hastayı muayene ederken, göğsüne ve 
arkasına bir havlu, örtü koymadan kulak ya-

-naştırmaz, muayeneden sonra ellerini alkol 
ile yıkardı. Tıknazca, sıhhatli bir adam ol
masına rağmen günün birinde korkduğu . ba
şına gelmiş, geçkin yaşında teverrüm etmiş 
ve bu derdden 1925 de vefat etmişdir. 

Erenköyünde, · Caddebostanına ve deniz 
kıyısına yakın köşkünde otururdu. Pek sıh

hatli go""rünen al al yanaklı ve adam akıllı 

şişmanlardan oğlu Yusuf Bey de, babasından 
çok evvel, meşrutiyetin ilanından evvel ve-
remden ölmüşdü. -

Celal İsmail Paşanın <<Durftsu' · Seririye», 
«Musahabei Sıhhiye» ve «Denize kimler gire
bilir.» adında üç kitabı vardır, muhtelif yer
lerde hekimliğe dair makaaleler neşretmiş-

· dir. 
Sermed Muhtar ALUS 

CELAL .PAŞA (Abdullah) - Geçen ası
nn ikinci yansında gazelleri ve mutasavvüa
ne şiirleri ile tanınmış şairlerden; 1846 da 
Serezde doğmuşdur; Ali Tevfik Paşa adında 
bir zatin oğludur; husftsi tahsil gördükden 
sonra Hariciye Nezareti mektubculuk kale
minde katiplik ile memuriyet hayatına gir
miş, Osmanlı İmparatorluğunun güney vila
yetlerinde mutasarrıflıklarla dolaşmış, 1903 
de İstanbulda vefat etmişdir; kabri Eyyub
dadır; müretteb divanı basılmamışdır; mev
levi tarikatına mensub idi. -

l3ibl. : l. Alôieddin Gövsa, Türk Meşhurları. 

CELAL PAŞA (Şehid) - Geçen asır 
sonlarının türk kumandanlarından· 1844 de 
tstanbul'da doğdu, ' 
Şeyh Himmet E
fendi sülalesinden 
Mahmud Paşanın 

oğludur; Harbiye 
Mektebinden 1867 
de piyade zabiti o
larak çıkmış hassa 
ordusunda, seras
ker yaverliğinde, 

sonra kıt'a hizmet
lerinde bulunmuş, 

1/ 
'/2,;f 

-:,ı8 ,, yj,f-1 
Şehid Cel!l Paşa 

(Realm: Sezal, T. Meşhıırları) 
. ' ' 
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1877 Osmanlı • Rus harbinde yararlığı görül
müş, ordu hizmetinde tümgeneralliğe kadar 
yükselmiş, 1897 de Türk . Yunan harbinde Pa
palivadya ve Lesvaki tepelerini zaptetmiş, bu 
sonuncu tepenin iabtinde vurularak şehid 
düşmüşdür. Kabri Alasonyadadır. 

CELALYAN (Ovsep) - Değerli bir mü
derris ve kimyagerdir; 1874 de İstanbul'da 
doğmuş ve 2 Temmuz 1936 da orada vefat 
etmiştir. · 

İlk tahsilini Bahçecikdeki Amerikan 
Yüksek mektebinde yapmıştır. Müteakiben 
Mektebi Tıbbiyeyi Şahane'den eczacı olarak 
diploma almıştır. 1895 de mezktir mektep ta
rafından tertip edilen bir müsabakaya iştirak 
ederek birinciliği kazanmış ve yardımcı mu
allim tayin edilmiştir. Birkaç sene sonra da 
asli müderris nasbolmuştur. 1908 de ise, Da
rülfünunda kimya kürsüsüne getirilmiştir. 

İk{ sene sonra da . Mektebi - Ticareti Ali'de 
kimya müderrisi olmuştur. 

Galata'da bir de laboratuvar tesis eden 
O, Celaleyan, Türkiye'nin krom madenleri 
hakkındaki mufassal · bir eserini Londradaki 
«Society of Chemical İndustry» (Kimya En
düstrisi Kurumu) adlı müesseseye takdim 
ederek takdir kazanmış ve mezkur kuruma 
aza seçilmiştir. 

Cemiyet işlerinde de vazife görerek, ez
cümle 1908 den sonra birkaç defa Patrikhane 
Tedrisat Heyetine üye seçilmiştir. 

«Ameli Kimya» adlı iki cildlik türkçe 
mufassal eseri bu gibi müstakbel eserlere te
mel teşkil etmiştir. 

Kızı Vartuhi Celal. muharrirdir. 
Kevork PAMUKCİYAN 

_ CELASUN (Muzaffer) - Gazeteci; 1921 
de Balıkesirde doğdu, babasının adı Tahsin, 
anasının adı Hanifedir; 1943 de İstanbul Li
sesini bitirdi, aynı yıl içinde Yarın gazetesi
nin polis muhabiri olarak gazetecilik hayatı

na atıldı, sonra sırası ile Hergün (1947-1951), 
Hürriyet (1951-1953), Yeni Sabah _ (1953), 
Cumhuriyet (1953-1959) gazetelerinde polis 
muhabiri olarak çalışdı; Polis Mecmuasının 
yazı işleri müdürlüğünü yapdı, 1960 yılından
beri de Anadolu Ajansının İstanbul Şubesin
de çalışmaktadır. Gazeteciler Cemiyeti ve 
Gazeteciler Sendikası üyesidir; deniz ve gü
reş sporlarını sever; posta pulu· ve resim ko
leksiyonları vardır; '¾imanca bilir; muhtelif 

tarihlerde Yunanistan, İtalya, Fransa, İs
panya ve Suriyeye gitmişdir; «Acıpayan Ca
navarı» (1953), «Harbiye Cinayetb (1956) 
adında iki eseri vardır; bazı mecmualarda da 
şiirleri intişar etmişdir; evli (eşi bayan Hati-

' ce) ve iki çocuk sahibidir. 
Bibi. : Kim Kimdir Ansiklopedisi. 

CELEB - Mehmed Zeki Pakalın «Os
manlı Tarih Deyimleri ve Terimleri» adlı ese
rinde «celeb» in, Osmanlı Sarayı . Enderun 
ağzı argoda «hayvan» (Belki daha ziyade gör
güsüz, abdal, bön),. anlamında kullanıldığını 

söylüyor; misal olarak da, Enderunu Hüma
yundan yetişmiş olan sadırazam Kara vezir 
Silahdar Mehmed Paşanın Tersaneyi teftişin
de TersAııe Emini Ömer Vahid Efendiye bir 
sözünü zikrediyor. Ömer Vahid Efendi Def
terdarlık, nişancılık ve reisülküttablık gibi 
devletin en yüksek ·makamlarında bulunmuş 
iken Tersane Eminliğine tayinini bir hakaa
ret saymış, sadırazama kırgındı, kereste an- · 
barlan gezilirken, keresteleri isimleri ile 
göstermiş, ve «Bunlar da kara sığır!..» demiş 
ve manili bir şekilde Mehmed Paşanın yü~ 
züne bakmışdı. Mehmed Paşa da: 

....:. Biz her ne kadar Enderunu Hüma
yundan çıkmış isek de celeb değiliz!.» ceva
bını ve:rmişdi. 

CELEB, CELEBLER - «Koyun ve sığır 

getirib satan esnaf» (Türk Lugatı). Asırlar bo
yunca İstanbul'un günlük hayatında iaşe me
selesinde et, en başda gelen maddelerden bi
ri olmuşdur. İstanbul'a koyun ve sığır getirip. 
satan celebler de, devir devir, İstanbul'un ia
şesi ile görevli İstanbul Kadılığını, İhtisab A· 
ğalığını; Şehir Emanetini, ve nihayet İstanbul 
Belediyesini en çok yoran, uğraşdıran esnaf 
olinuşdur (B.: Et; Kasab). 

Celeblik kadimdenberi büyük sermaye i
şidir; bilhassa trenden evvelki devirlerde, sü
rüler çobanlar tarafından yaya yaya getirildi
ği için yollarda büyük kayıplara uğrardı, bu 
bakımdan da; büyük zarar ihtimalleri daima 
çok olan bir işdi. Bazı fevkalade ahvalde, ce
leb sermayesi sıkıntısı çekilir, celeblikle hiç 
ilgisi olmayan müslim ve gayri müsl~m zen
ginler, devlet emri ile, zorla celeb yazılırlar, 
ve İstanbul'a kasablık hayvan sürüleri getir
meye memur edilirlerdi. Bazan da, devlet ke
faleti altında halkdan «celeb akçesi» adı ile 
para tophtnır, celeblere sermlye olarak veri-
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lirdi. Celeblerin. İstanbul'a getirdikleri sürü
lerin yollarda her ne sebeb ve şekilde olursa 
olsun tecavüzden korunması için, taşra kadı
larına, · sancak beylerine, valilere fermanlar 
gönderilirdi; bu konuda vazifelerini ihmal e
denler ve İstanbul'a sevk edi~en sürülere te
cavüz edenler şiddetle cezalandırılırdı (B.: Et; 
Kasab). 

3423 

CELİL (Ellidokuzlu) ----'- Hicri 1222 (Mi
ladi 1807) yılında nahak yere idamı Üskü
darda yeniçerilerin kanlı bir kıyamına sebeb 
olmuş gene bir yeniçeridir. Ellidokuzuncu 
Yeniçeri Ortası (B.: Yeniçeriler; Ellidokuzlu
lar) Üsküdar ve civarının muhafazasına me
mur idi. H. 1222 de, Kabakcı Mustafa Vak'a
sından sonra, bütün yeniçerilerin kışlaları 

ve kolluklan haricinde silah ile dolaşmayı, 
cezası idam olmak üzere şiddetle yasak edil
mişti. 

Ellidokuzuncu · orta yoldaşlarından bir 
kaç nefer yeniçeri, o devirde bütün _ ocaklı gi
bi, cebelikle ticaret kasdı ile civar köylere 
gitmişler, koyun ve kuzu toplaytıp Üsküdar 
ile Kuzguncuk arasında Se!Amiye Çayırına bir 
sürü indirmişlerdi. Şehir dışından geldikleri 
için hepsi pür silahdı. Gece olunca sürünün 
muhafazasını içlerinden gencleri olan Celil 
Oğlan adında bir · delikanlıya bırakarak diğer
leri Üsküdar'da oturdukları bekar odalarına 
gitmişlerdi. 

O sıralarda Üsküdar Bostancılar Ocağı 
Ağalığına da (B. : Bostancılar; Bostancıbaşı) 

Tophaneli Haseki Mustafa Ağa tayin edilmiş 
bulunuyordu; son derecede dar görüşlü, inad
cı ve mağrur adamdı; o da aynı gece otuz ka
dar bostancı neferi ile Üsküdardan Kuzgun
cuğa doğru yalı_ boyunca kola çıkdı, Selami ye 
Çayırında Ellidokuzluların sürüsü ile pür si
lah Celil Oğlanı gördü; delikanlıya: 

-:- Bre _sen silah için mahkemeye gelen 
fermanı işitmedin mi? 

diye bağırdı. Celil: 
- Hayır, bizler köyde koyun ve kuzu 

devşirirdik, haberimiz yoktur, yoldaşlar gelin
ce varıp çıkarayım!.. de;i. 

Mustafa Ağa, delikanlıyı mazur görecek 
yerde gazaba geldi, neferlerine: 

- Bre alın şunu hapse koyun! 
Emrini verdi. Genç yeniçeri yalvarmağa 

başladı: 

- Aman ağam, yoldaşlarım burada yok, 

CELİL (Magribli Düldül) 

koyun kuzu perişan olur.. Onlar gelsin, beni 
öyle götürün.. Şimdi varır silahlarımı eve bı
rakırım!.. dedi. 

Gençlik hevesi, Celilin silahları en az beş 
yüz kuruş kıymetindeydi ki, o zamana göre 
mühim bir para idi, kaybolur, içedilir korku
suyla çıkarıp bostancılara veremedi. Haseki 
Mustafa Ağa'nın ağzından da: 

- Bre vurun! .. 
Emri çıktı, bostancılar, Celil oğlanı vu

rup öldürdüler. 
Celilin eniştesi Ellidokuzuncu ortanın 

serdengeçtilerinden Eskici Osman Ağa idi. 
Vak'ayı haber alınca başına derhal üç yüz kişi 
toplıyarak Üsküdar kadısına gitti, dayandı. 
Kadı efendi, cinayetden sonra aklı başına ge
lip az evvel korkusundan kendisine sığır.an 

Haseki Mustafa Ağayı saklamak istedi, Ellı~.o
kuzlular da ayak diyerek hakim huzurunda 
Mustafa Ağa ile yüzleşmek istediler. Yeniçeri
lerin haklı olduğunu gören hakim yüzleşme 
isteğini kabul etmedi, mşhkemeyi terkederek 
hareme çekildi, yeniçeriler bu sefer harem 
kapısına dayandılar. Kadı Efendi, Mustafa A
ğayı kurtarayım derken kendi hayatının teh
likeye girdiğini gördü. Hasekiyi kolluk odaba
şısına teslim etti; Ellidokuzlular da Mustafa 
Ağayı elinden alarak Yeni Valde Camii avlu
sunda hançer, üşürüp öldürdüler. 

İki kişinin yok yere telef olmasiyle kapa
nan bu kanlı vaka Üsküdar'da fevkalade de
rin bir teessür uyandırdı. 

Bibi. : Cabi Said Vekaayinamesi. 

CELİL (Magribli Düldül) - 1870 ile 1880 
arasında İstanbul'a gelmiş Magribli Hacı Sa
lih adında bir canbazın yamağı ve yine Mag
ribli bir ,delikanlıdır; hem ip üstündeki hü
nerli oyunları, hem de aşırı derecede güzel
liği ile İstanbul külhanileri ve nazenin hanım
ları arasında büyük bir şöhret kazanmış ipi. 
Tophane ketebesinden ve kalender meşreb 
halk şairlerinden Üsküdarlı Aşık Razi bu dil
ber canbazı şu manzume ile övmüşdür: 

Vardım temaşlya bayram yerine 
Bir canbaz civana kapıldı gönüİ 
Meşrebi bıçkın hem nigibı fitne 
Dikeniyle güzel elbet gonce gül 
Bir canbaz donlyle soyunmuş çapkın 
Başında da dal fes ile bir püskül 
Yalın ayak resen üzre raks eyler 
Alnına dökülmüş bir tutam kAküI 
Sırma mı, samur mu, ipek mi bilmem 
Yahud ki bir koçan kapkara aiiııbUl 
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Tulumbacılıfm şanıdır dedik 
Ne gam yanub rahinde olsak da kül 
İsmi şerifini sordum dediler 
Mağrlbll .Celildir lakabı Düldül 
Dedim kabul eyle beni ey şahım 
Gel olayım sana kurbanlık ödül 
Destim büs eyleyüb dedi: Ey Razi 
Kakülüme konmuş bülbillsün bülbül 
Velakin canbazdan bir yar tutana 
Gerekdir cevrine sabrü tahammül 
Aşık Razi anlatmış idi, hüsnü anı kadar 

bıçkın, fakat bıçkın olduğu kadar da iffet sa
hibi olan bu canbaz Celil, bir akşam Razi'ye 
gördüğü bir rüyayı anlatarak: «Ağabey, sen 
bana bir iyilik yap, beni bir dergaha götür, 
biı şeyhin elini öpüp canbazlığı terk edip töv
be ve istiğfar ile derviş olacağım» demiş; A
şık Razi de delikanlıyı Üsküdar'da Selami 
Dergahına götürmüş. Usftlü ve yolu ile çilesi
ni doldurup derviş oldukdan sonra cümle ya
ranı ile vedalaşıp İstanbul'dan Hicaz'a gitmiş 
ve Medine'de mücavir olarak kalmış. 

Vıisıf HİÇ 

CELİL AĞA - 1870 ile 1890 arasında 
Çenberlitaş'da meşhur bir tütüncü, bilhassa 
tönbekici bir İranlı; aynı zamanda dükkanın
da devrin gazetelerini, mecmualarını, risale
lerini satardı, ki 1874 -1880 arasında gedikli 
mecmua müşterilerinden biri Darüşşefaka ta
lebelerinden Rasim Efendi adında bir çocuk 
idi yakın bir istikbalde, Türk edebiyatının öl
mez şöhreti Ahmet Rasim olacakdı; dükkanı 

Çenberlitaş Hamamının kapusunun hemen ya-
m başında idi. · 

CELİL AĞA (Arnavudoğlu Mandıralı Ha
seki) - Üçüncü Sultan Selim'e bir müddet 
tebdil hasekiliği yapmış bir adam; a~lı arna
vud olup henüz onbeş yaşında gaayetle dil
ber mürahik bir oğlan iken İstanbul civarın
da Alibey Deresi vadisinde Pirinci Köyü man
dırasinda çobanlık yapar iken bir gün o taraf
larda tebdil dolaşan Sultan Selim'e rastlamış,· 
hem yüz güzelliği ve vücud yapısı düzgünlü
ğü, hem de sesinin halaveti ile bu büyük pa
. dişahın nazarı dikkatini çekmiş, Celil'e bir 
kaç kayabaşı ·türküsü söyleten Sultan Selim, 
köyünde kimsesi olm~yan çocuğu o gün alıp 

Sarayı Hümayuna getirmiş, sarayda çobanlık
dan gelme güzel delikanlıya «Arnavudoğlu» 
ve «Mandıralı» lakabları takılm.ışdır (Hicri 
120'J, miladi 1788 - 1789). Mandıralı Celil ge
reken saray terbiyesini gördükden ve kendi 
lıevesi ile okuma yazma öğrendikden sonra 

hicri 1215 de (Miladi 1800 - 1801) 27 - 28 yaş
larında iken Sultan Selim'e tebdil hasekisi ol
muşdur; fakat haşmetli ve alicenab efendisi
nin itimat ve muhabbetini sftiistimal etmiş, 

şundan bundan aldığı rüşvetlerle bazı yolsuz 
işlerin sarayca halline tavassut etmiş, buna, 
Enderunu Hümayunda Mehter Mehmed adın
da güzel bir çocuğa aşk u alakası dedikodusu 
da eklenince, bizzat Sultan Selim tarafından 
tokatlandıkdan sonra saraydan tard edilmiş
dir. Üsküdarda V~lideiatik Camii civarında 
bir ev alaıi Mandıralı Celil Ağa bir müddet 
kabzımallık etmiş, bekar hayatı sürmüş, Er
zincanlı Cezmi adında tazerit bir uşağı ile o
turduğu evinde hicri 1239 (miladi 1823 - 1824) 
yılında 50 yaşında ölmüşdür. Mirascısı olma
dığı için Üsküdardaki evi Beytülmal Hazinesi
ne intikal etmiş ve oraca eski sadırazamlar-

' dan Abdullah Paşanın baştebdili Kara Süley-
man Ağa'ya satılmışdır. İki sene sonra bu ev
de bir define bulunarak İstanbul'da dedikodu
su haftalarca süren bir vak'.a olmuşdur (B.: 
Celil Haseki Deimesi Vak'ası). 

Bibl. : İslimyeli Kamer Efendi, Vekaayii Mültakita. 

CELİLE HANIM - Şair kadınlarımız
dan; Hazinei Hassa Emlaki Hümayun başmü
hendisi Ahmed Arif Paşanın kızı, «Mir'atı İs
tanbul» adındaki çok tanınmış eserin müelli
fi Mehmed Raif Beyin gelini, İstanbul Barosu 
avukatlarından Emin 
Raif Ayyıldızın zevce. 
si, 1893 de Çengelkö
yünde doğdu, ilk tah
silini yapdıkdan son
ra tarih ve edebiyat i
le uğraşdı, ve ilk şii

rini onyedi yaşında i-
ken yazdı; manzQme
lerinden otuz katlan Celile, Hanım 
Sadeddin Sonat, N asi- · Resim. : llehcet Cantok) 

bin Mehmed, Kemen • 
çeci Fehmi ve Üdi İsmail Hakkı beyler gibi 
sanatkarlar tarafından bestelenmişdir. Şu 
manzQmeyi 1936 yılı Şubatında bir resminin 
altına yazmışdı: 

Bu son bir hihra ki sevenlerime 
Bir zevki ümid ki son emellerime 

Bakanın gibi blrglin ömrüm sönünce 
Anınız· bent her resmimi ıörüııce . , 
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nı her qvn fıa ~I . 

Üsküdal''da Valideiatik Camii civarındc1: 
bir ev satın almışdı. Evin ondan evvelki 
sahibi Üçüncü Sultan Selim'in tebdil ha
sekiliğinden matrud Arnavudöğlu Man
dıralı Celil Ağa (B.: Celil Ağa, Arnavud
oğlu Mandıralı) bekar hayatı · sürdüğü 
için evin bağçesinin bakımını ihmal et
mişdi; Kara Süleyman Ağa· bir rencber 
tutarak hayli geniş olan bağçeye fidanlar 
dikdirmeye başladı; bir gün bir fidan çu• 
kuru kazılır iken toprakdan bir çömlek 
dolusu altın çıkdı; Süleyman· Ağa rene
bere 3000 kuruş sus payı vererek çömle
ği karısı ,ile beraber evinde gizleyip sak
ladı. Fakat kadın son derecede geveze 
idi, ertesi gün komşusu bir kadına:· «Ca
nım komşucuğum, sakın kimseye söyle
me, bizim bağçeyi kazdırır iken define 

IE[.Qc_gl rlffl J.,ı:. 

Celile Hanımın Sadeddin Sonat 
tarafından beıtelenmı, nlhivend şarkısı 

GönUimün DJehtibı, güneşi, babin 
Gülü, seheri, yıldızlan, rUzgAn 

Sevdiklerim ve ıevenlerimdlr onlar 
Ölmez aslaa, rG.humla yaşar hep bunlar ' 

Bu hayallerle gillilmser işte _yüzilm 
Bu akislerle neş'e doludur gözUm. 

HülyAh bakışlardır sizden dllelfm 
Ararsanız sevgi söyler gözbebelim 

Seçerim belki sizi. bulutlardan 
Anarsanız bin neş'e dotar rihumdan 

Şu da Sadeddin Sonat tarafından niM-
vendden bestelenmiş bir şarkısıdır: 

Unutmam seni hergün hayffl eder ananın 
Gece mehtAba dahp arar ondan soranın 
Gül rengini güllerde bulur okşar, kananın 
Gece mehtAba dalıp arar ondan soranın 

Ceİil~ Hanım 1958 de vefat etmişdir. 
Ayşe GÖKNARLI 

CELİL HASEKİ DEFİNESİ VAK' ASI -
Hicri 1241 de (milidi 1825 - 1826) dedikodusu 
İstanbul'da haftalarca sürmüş bir vak'adır; o 
tarihde vefat etmiş bulunan eski sadırazam
lardan Abdullah Paşanın baştebdili · Kara Sü
leyman Ağa hicrt 1239 da· (milidi 1823 - 1824) 

bulduk, acaba sizin ağanın haberi var 
mı?» diye pencereden yüksek sesle vak' -

· ayı anlatırken • mahalle bekcisi işitti, he-
men koşup Kara Süleymanın bağçesinde 
çalışan rencberi buldu, rencber hadiseyi 
gizlemedi, bunun üzerine bekci bu ada
mı defterdarlığa götürdü. Başkapukulu 

Ağa (Maliye başmüfettişi) hemen Üsküdar 
Mahkemesine gelerek Kara Süleyman Ağayı 
celbettirdi; bekcinin ve rencberin önlerinde 
sorguya çekilen Kara Süleyman Ağa, karısının 
aklında noksan olduğunu söyliyerek define 
meselesini tamamen inkar etti; fakat Üskü
dar Kadısı Efen dinin emri ile evi arandığında 
define çömleği bulundu. Bunun üzerine Kara 
Süleyman Ağa tevil yoluna sapdı ve: «Ben 
Babıaliye gidip haber verecekdim, defterdar
lık aklıma gelmedi, burada da onun için inkar 
ettim» dedi. Çömlek Defterdarlığa gönderildi, 
içindekiler çıkarılıp sayıldığında bir mikdar 
zeri mahbub, yaldız ve· Macar altınları ile bir 
kaç parça elmaslı kadın ziyneti olduğu görül
dü, ve hepsine 150,000 kuruş kıymet biçildi. 
Hepsi Hazine adına müsadere edildi, . rencbe
re ve bekciye münasib nakdi mükafatlar veril
di. · Kara Süleyman Ağa yalan söylediği için 
definedeki hissesinden · mahrum edildi. Onun 
da yapdığı ilk iş geveze karısını boşamak ol
du. Bu definenin Arnavud Celil Haseki tara
fından gömüldüğü, içindeki altın ve mücev
herlerin de saraydan matrud eskl tebdil ha
sekisinin. rüşv.et yolu He topladığı' şeyler oldu
ğu söylendi. 
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Bibl. : İslimyeli Kamer Efendi, Vekaayii. Mültaki
ta; Cevdet Paşa, Tarih, cild XII. 

CELİLi (Bursalı) - Onbeşinci asrın i
kinci yarısı ile onaltıncı asır başlarında yaşa
mış şairlerden; İstanbul'da emsal ve akranı 
arasında gereği kadar şöhret bulamadan yaşa
mışdır; aşağıdaki kıt'a şiir diline örnekdir: 

Yine bir terzi. güzel sevdi gönül yiresl çok 
Rlştel zlllfiiııe ballu yeler Aviresl çok 
Binden artuk var ola şlındi CeWi sürünen 
Yüzü astirı bellrsilz yeler ivAresi çok. 

CELİLİ (Edirneli) - Onbeşinci asır sonu 
şairlerinden, İstanbul'da yaşamışd.ır, yorgan
cı esnafındandır, Yavuz Sultan Selim zama
nında ölmüşdür; aşağıdaki beyitler bir gaze
lindendir: 

Ah kim gurbetde kaldım bir nigir eyler beni 
Çokdan eylerdim sefer ol şivekir eyler beni 
İtlerimle hemdem ol gitme kapumdan dir bana 
Bunca yıldır dostlar ol itibar eyler beni 
Düşeli dil zevrakı glrdAb aşkın bahrine 
Ha bugün ha yann deyii bu rilzigir eyler beni 

CELiLt (İznikli) - Onaltıncı asır şairle
rinden; İstanbul'da yaşamışdır; medresede o
kumuş, fakat ilmiye yoluna girmemiş, şiir ve 
edebiyat ile iştigaal etmişdir; şiirlerinde de 
mesnevi tarzını tercih ederdi, bir «Leyla ile 
Mecnun» hikayesi yazmışdır; çok güzel farsca 
bilirdi; hüner ve marifetli, kalender, derbe
der, delişmen, sohbeti tatlı bir meclis adamı 
idi; aşağıdaki beyitler şiir diline örnekdir: 

Çekem bağrıma ben dlber yalın yüzlü gibi inı 
Egerçe kasdına gelse nigAnn tigi uryanı 

* Öldükde bı.i ben hasteyi eşkile yusunlar 
Cinline güzar ettiği yollarda kosunlar 

* Dopdolu harfi cünundur namei imalimiz 
' Ey Kerimen katibin mazur tut ahvalimiz 

CELLA.D - Aslı arabca, garb türkce
sinde isim ve sıfat; idam hükümlerini yerine 
getiren adam; mecazen «merhametsiz, zalim, 
gaddar, amansız, hunhar, kan dökücü» yerin-
de kullanılır. · 

Divan şairleri civan ve nigar sevdikleri, 
övdükleri güzellerin vahşi, zalim bakışlı göz
lerini, öyle bakışlarını, gamzelerini cellada 
benzetmişlerdir: 

BİR GAZELDEN 
Afeti can dediler gamzei cellı\dın lçün 
Nahif giU söylediler kaametl şemıidın içlin 

(Nedim) 

BİR GAZELDEN 
Kız oğlan nazı nazın ,ehlevend 4vAzı lvAzın 
Belasın ben de bilmem kız mısın oğlan mısın kıUlr 
Nedhııl zAn bir kAflr esir etmiş ı,ıtınifdim 
Sen ol cellı\dı am ol düşmeni iman mwıı kafir 

(Nedim) 
BİR GAZELDEN 

Kerm olup olhın bize bir btl.se ikrar eylemiş 
Dün kızın de çitnedl ey piri mey ol k4kızı 
Var mıdır bilmem Nedfmi bir dahi anın gibi 
Dinil li dil haımı riya celladı takva hırsızı 

(Nedim) 

BİR ŞARKIDAN 
Ol peri rO.yun cefAyl çeşmi celiAdın dlmem 
Derdi aşkıyle Nedimin ah u feryadın dlmem 
Tarz u tavnn söylesem mini' delil Adın dlmem 
Gül yanaklı gülgüli kerrAkell mor hareli 

(Nedim) 

CELLA.D, CELLA.D . OCAĞI - 1826 tari
hine kadar Osmanlı Devletinin, askeri disip
linle yetişdirilen ve bir Celladbaşı'nın neza
reti, zabitliği altında devlet celladları bulun
muşdur; celladların İstanbuldaki kışla - koğuş
lap da Topkapusu Sarayı Hümayununda 
Hamlacılar Ocağı denilen Saray kayıkcılarının 
koğuşları yanında idi;· Cellad Ocağı, sarayın 

en büyük zabitlerinden ve doğrudan padişa~ 

ha bağlı Bostancıbaşı Ağanın emrinde idi; çok 
geniş ve mühim bir teşkilat olan Bostancı O
caklarından biri ad olunmuş idi (B. : Bostan
cı, Bostancılar Ocağı, Bostancıbaşı Ağa, İst. 
Ansiklopedisi S. 2976}. Tarih kaynaklarımız
da idam hükümlerinin infazı sahneleri anla-· 
tılırken hazan, «cellad, bostancı cellad» ta
biri kullanılmadan sadece ve mesela: «Bos
tancılar kemend atıp karını tamam etti» gibi 
cümleler görülür; bir idam hükmünü infaz e
denler daima Cellad Ocağındaki bostancılar 
olmuşdur; ço·k geniş olan Bostancılar teşkila
tının diğer ocaklarındaki bostancı neferleri
nin de celladlık görevinde kullanıldığı aslaa 
düşünülmemelidir (B.: Cellad Mezarlığı). 

Celadbaşınm «Yamak» unvanı altında bir 
muavini vardı, eğer idam hükmünü bizzat cel
ladbaşı infaz edecekse, yanına yardımcı ola
rak muhakkak yamağını alırdı; _Celladba§ılar 
da ancak pek mühim kimselerin idam hüküm
lerini infaz ederlerdi. İdam mahk:Qınları ara
sında yalnız yeniçeri neferleri, · yine kendile
ri tarafından öldürülürdü. 

Celladbaşı da dahil, Cellad Ocağının bil• 
tün efradı istisnasız hırvat dönmesi veya kıh• 
ti idi; idam fermanı Bostancıbaşı Ağaya veri-
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lir; mahkum mühim bir şahsiyet değilse infaz 
da Bostancıbaşı bulunmazdı. 

Celladlar, idam hükümlerinin in!azından 
başka, tevkif edilmiş bir sanığın söyletilmesi 
için işkence işi ile de görevli idiler; CelUd 
Ocağında tüyler ürperten işkence aletleri var
dı. 

İdam hükümleri de, ya adiyen infaz, ya
hud işkence ile infaz şekillerinde verilirdi, iş
kenceli idam ise, işkencenin şekli de ferman
da zikredilirdi. Adiyen infazın üç şekli vardı: 
Siyasi .mahkO.mlar sarayda, kendi evinde ve
ya zindanda, hazan da ya:\{alandığı her han
gi bir yerde yağlı kemendle boğulurdu; yeni
çerilerden veya diğer asker ocaklarına men
sub suçluların, filen askeri birliklerin başın
il<'- bulunan kumandanların celUd kılıcı • sa
tırı ile boyunları vurulur-du; hırsızlar, serse~ 
riler, caniler (cinayetlerinin cezası işkenceli 
değilse) şehrin ka\abalık pir çarşı boyunda, 
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İki. bostancı c:ellid tlpi 

(Reıılm: Sabiha Bozcalı) 

CEUAD, .. CELUn OCAÔİ 

İstanbul'da ekseriya, bugünkü Çarşıkapusu 
dediğimiz, eskiden de . Parmakkapusu denilen 
yerde, hazan suç yerinde, mesela hırsızın 

soymakmak için girdiği dükUnın kapusun
da, asılarak idam olunurlardı. İşkence ile i
dam şekilleri ise ayrı ayrı korkunçdu: Elleri, 
ayakları kırılıp kesildikden, ve kulakları, bur
nu kesildikden sonra başını vurmak; göğsü

nün ve sırtının derisi yüzüldükden sonra ba
şını vurmak; kazığa oturtmak; çengele atmak 
(B. : Çengel), çarmıha yüzü koyun yatırıp bağ
ladıkdan sonra kıç kaba etlerini ve omuz baş
larını bıçakla oyarak buralara büyük mum
lar dikerek şehirde bir deve üstünde dolaştı

rarak halka teşhirden sonra başını vurmak. 
Siyasi mahkuı:cl.ann kemend ile boğul

dukdan sonra hazan başları gövdelerinden 
kesilip alınarak Babıhümayun önündeki ibret 
taşının üstüne konulur ve halka teşhir edilir-
di (B. : İbret taşı). . 

Celladların suçluları, sanıkları söyletmek 
için tatbik ettikleri bazı işkence şekilleri de 
şunlardı: Saçlarını ustura ile kazıdıkdan son
ra başına ateşde kızıl hale gelmiş demir tas 
geçirmek; deri yüzmek; cımbızla sinir çek
mek; kaynar suya daldırdıkdan sonra soğuk 
suya sokmak, oradan çıkarıp tekrar kaynar 
suya daldırmak; çıplak vücudu demir tel ke
se ile keselemek; tırnak, diş sökmek. 

Bir devlet adamı idama mahkum olunca, 
ferman, kendisine bostancıbaşı tarafından e
teği öpülerek hürmetle gösterilir ve te~_elli 
yollu sözler şöylenir ve aptes alıp iki rekat 
namaz kılmasına müsaade olunurdu; bu teb
liğ ekseriya da metanetle karşılanırdı. Mese
.la Viyana bozgunundan sonra, Belgrad'da i
dam edilen Merzifonlu Kara Mustafa Paşa, 
namazından sonra «vücudüm toprağa düşsün» 
diyerek odanın kilimlerini toplatmış, uzun sa
kalını kendi eliyle kaldırarak celladın kemen
di geçirmesine yardım etmiş ve cellada «sana
tını maharetle yap! .. » demişti. 

Taşrada, cellad gönderilip idam edilen 
siyasi mahkftmların, hükmün infazından son
ra başı kesilir, yolda bozulmaması için bal 
doldurulmuş bir kıl torba içinde cellad tara
fından İstanbul'a getirilir ve payitahtta yı
kandıktan sonra teşhir ve defnedilir<li. 

Osmanlı tarihinde en namlı cellMlar, 
Onyedinci · asırda ceiıac,ibaşı Kara Ali, onun 
yamağı Hammal Ali ve Kara Ali'den sonra 



CELL.A.D ÇEŞMESİ 

başcellad olan Süleymandır. (B. : Ali, Cellad 
Kara). 

CELLAD ÇEŞMESİ - Topkapu Sarayın
da, Babıhümayun ile Baüsselam (Orta kapu) 
arasındaki Birinci Avlu denilen meydanda 
(B. : Babıhümayun; 13abüsselam), B.abüssela
ma (Orta · kapuya) yaklaşırken sağ tarafdaki 
duvar önünde görülen çeşmedir. Bu çeşme
nin önünde sütunumsu bir taş vardır, onun 
da adı «İbret Taşı» dır; çeşmenin de, bu ta
şın da hatıraları çok kanlıdır. Kafası cellad 
satırı ile uçurulan, veya boynuna dolanan cel
lad kemendi ile boğuldukdan sonra başı göv
desinden ayrılan binlerce bedbaht insanın 

kelleleri bu İbret Taşının üstünde teşhir e
dilirdi; ve celladlar satır, bıçak ve usturala
rındaki insan kanlarını bu çeşmede yıkayıp 

akıtırlardı. Lülesi koparılmış, yer yer kırıl
mış, harab bir haldedir. 

CELLA.DÇEŞMESİ YANGINI - Hicri 
1315 (Miladi 1898) yılı kurban bayramının 

Cellı\d Çeşmesi 
(Resim: Nezlb) 

İSTANBUL 

bayram gecesi Aksaray'da Celladçeşmesinde 
çıkan bu yangın ateş bakımından bir afet ol
madı ise de Galata'nın Mengene Sandığının 
en namlı tulumbacısı İnce ile Hidayet ve 
Kurd Bahadır adında iki omuzdaşı ile bera
ber yıkılan bir duvar altında kalarak öldü
ler. Eski tulumbacılık hayatı üzerine yazıl

mış destanlardan biri de bu faciayı anlatır 

(B. : Arab, Galatalı İnce). 

CELLA.DÇEŞMESİ YANGINI DESTANI 
- İstanbul'da eski mahalle, semt tulumbacı
lığı hayatı üzerine yazılmış_ bir destan olup 
hicri 1315 yılı kurban bayramının bayram 
gecesi Aksarayda Celladçeşmesinde . çıkan 

yangında üzerlerine dıvar yıkılarak Hidayet 
ve Kürd Bahadır adında iki omuzdaşı ile be
dber ölen namlı tulumbacılardan Galata'da 
Mengene Sandığı uşağı İnce Arab şanında 
Kanlıca Sandığı reisi Hüseyin Reis tarafın

dan kaleme alınmıştır (B.: Arab, Galatalı İn
ce). Hüseyin Reis 1950 . de yaşı yetmişi aşkın 
ve hayatda idi. İnce Arabın ağzından yazıl
~ış ve 18 kıt'a olan bu destanın son parçası 
şudur: 

Kesllmlş dünyidan dinel nimet 
Sene bin llçyüz onbe.şde eyledik rihlet 
Bizim abvı\llmizl gdş itti herkes 
Böyle dilden dile destine düştük. 

Bu kıt' anın üçüncü mısraında kaafiye bo
zuktur; «herkes» kelimesinin «millet» olması 
lazımdır, .fakat şair, o tarihde yazılması suç 
olan «millet» kelimesini destanının tab'ında 
«herkes» diye değiştirerek kaafiyeyi bilerek 
bozmuştur (1950). · 

A. Cabir V ADA 

CELLA.D MEZADI - Bir mahkum cel
lada verildi mi, esva~iyle beraber üzerinden 
çıkan her şey celladların olurdu; bu eşyalar 
toplanır ve senede· .bir veya iki defa büyük 
bir mezad ile satılır, tutar bedelleri celladlar 
arasında taksim edilirdi. Buna «Ceilad meza
dı» denili,rdi. Cellad mezadlarında ekseriya 
çok kıymetli eşya bulunurdu ve sahibleri cel
lad .elinde can verdiklerinden, bir uğursuzluk 
yorularak hakiki değerlerinden çok ucuza sa
tılırdı, fakat cellad mezadından bir şey satın 
aiıiıak da her kişinin yapabileceği şey değil
di. Bazı devlet adamları, zenginler) celladın 

pençesi yakalarına yapışmadan Üzerlerinde 
bulunan kıymetli kürkleri, yüzükleri, saatle
ri, keselerini çıkarırlar, orada bulunanlara 
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«Beni anar. Bir fatiha okursunuz!» diye he
diye ederlerdi. Müverrih Peçevili İbrahim E0 

fendi cellad mezadı ve uğursuz eşya üzerine 
fevkalade şayanı dikkat bir fıkra naklediyor. 

1stanbul'da Atatürk Bulvarı üzerinde 
Bozdoğan Kemerinin hemen yanıbaşında Be
lediye Müzesi yapılmış güzel medresenin ba
nisi, Onaltıncı asır sonu saray ricalinden Kapı 
Ağası Gazanfer Ağadır. Padişah Üçüncü Mu
rad üzerindeki sonsuz nüfuzu ile rüşvet yo
lundan büyük bir servet yapmıştı. O zamanlar 
İstanbulda Rasim Ağa isminde namlı bir sa
atçi ve kuyumcu vardı. Hakikaten büyük sa
natkardı. Gazanfer Ağa bu zata fevkalMe kıy
metli elmaslarla müzeyyen altın bir koyun sa
ati yaptırmıştı (ceb saatinin daha büyüğü, koy
nundan muhafaza edilen saat), saatin cevahi
rini de kendisi vermişti. Kapı Ağası Gazanfer 
Ağa bir askeri ihtilalde cellada verilince, Ağa
nın meşhur murassa altın saati koynundan 
çıkmış, cellad eline düşmüştü (B.: Gazanfer 
Ağa). Celladlar, başlı başına bir servet olan 
bu saat için bir mezad yaptılar. Saati cellad 
mezadından Tırnakçı Hasan Paşa satın almış
tı. A:z. sonra Tırnakçı Hasan Paşa da idam o
lundu, saat gene cellad mezadına düştü. Bu 
sefer de bu harikulade güzel saati pek ucuz 
bir bedel mukabili Kasım Paşa satın aldı ... 
Bir iki ay geçti geçmedi, Kasım Paşa da cel
lada verildi. Saat onun da koynunda çıktı ve 
üçüncü defa cellad mezadına düştü. Bu sefer 
de Gazenf er Ağanın meş'um saatini Sadıra

zam Derv'iş Paşa satın aldı ve küçük karde
şine hediye etti. Tarih kaynakları bu zatın is
mini yazmıyorlar, pek genç yaşında, yani tüy
süz bir delikanlı iken Sadırazamın himayesiy
le Eğriboz Sancak Beyliğine tayin edildiği i
çin «Civan Bey» diye lakab takılmış ve adı 

unutulmuştur. 

Müverrih Peçevili İbrahim Efendi Civan 
Beyle Eğribozda bey konağının deniz üstüne 
kurulmuş salaş taraçasında sohbet ediyorlar
mış. Söz saatten açılmış, İbrahim Efendi de 
saat meraklısı imiş, Civan Bey koynundan mu
rassa bir saat çıkararak müverrihe göstermiş; 
İbrahim Efendi: «ömrümde bu kadar güzel 
saat görmedim!» deyince Civan Bey de o gü
zel ve kıymetli saatin başından geçenleri an
latmış. Peçevili elindeki saati hemen bıraka
rak: «Böyle uğursuz saati insan düşmanına 
vermez ... Pa§a nasıl olmuş da size hediye et-

miş!..» demiş. Bu söz Civan Beye tesir etmiş, 
hemen hançeriyle saatin elmaslarını çıkarmış 
ve bir çekiç ile de çarklarını kırarak denize 
atmış ... 

Denizin dibinde saatin panltısı görülü
yormuş; Beyle İbrahim Efendi taraçada otu
yorlarrmış. Bir atlı gelmiş, Civan Beye vazi
fesinden azledildiğini tebliğ etmiş, Civan Bey 
şaşırmış: «Azlimi mucib bir şeyimiz yok idi..» 
demiş ... Gelen adam: «Beyim ... Beyim!.. Der
viş Paşa idam olundu... Sizin dahi idamınız 
için ferman çıkıp bostancılarla gönderildi... 
Sonra şefaatçileriniz himmet ettiler ... İkinci 
bir ferman ile ben gönderildim ve idamınıza 
memur olanlara yarım saat evvel yetişebil
dim!..» cevabını vermiş. 

CELLAD MEZARLIĞI - Eyyubda, Kar
yağdı Bayırının arkalarında münferide ve za
manımızda metrftk bir mezarlık idi. Dört kö
şe köf eki taşından, ve hemen hepsi gaayet 
iri, 1,70 - 1,90 metro boyunda kabir şahidele
rinin hepsi yazısızdır. Bu mezarlık toplum 
ahlakının en asil örneklerinden Qiri olarak 
son derecede şayanı dikkatdir; cana kıymış 

bir caniyi, idam ile ölümünden sonra cesedi
ni mezarlığına kabul eden cemiyetimiz, resmi 
bir görev de olsa, bir ücret karşılığı adam bo
ğan veya kesen celladın ölüsünü mezarlıkla
rına kabul etmemiş, onlara ayrı bir mezarlık 
yapmışdır. 

1950 den sonra İstanbul Ansiklopedisi a~ 
dına bu Cellat Mezarlığına gitmek imkanı bu
lunamadı. O tarihden bu yana İstanbul'da şe
hir dışında alabildiğine geniş iskan faaliyeti 
olmuş, yeni yeni isimlerle adeta köyler, ka
sabalar kurulmuşdur; Eyyubun arkasında 
Karyağdı Bayırı ve dolaylarında da Taşlıtarla 
kasabası kurulmuşdur; bu arada Cellüd Me
zarlığı da kaldırılmış ise cemiyet tarihimiz 
bakımından büyük kayıpdır. . 

CELVETİ TEKKELERİ .:_ Tarikatlerin 
tarihcesi bu Ansiklopedinin konusu dışında
dır. (Tarikatler için latin asıllı Türk harfleri 
ile kaynaklar: İslam Ansiklopedisi; Mehmed 
Zeki Pakalın, Osmanlı Tarih Deyimleri ve Te
rimleri). Celvetiye Tarikatı büyük mutasav
vıf şair Üsküdarlı Aziz Mahmud Hüdai Efen
di (B. : Aziz Mahmud) tarafından Onyedinci a
sır başında kurulmuş olup tarikatlarin kaldı
rıldığı ve tekkelerin kapandığı . tarihe kadar 
İstanbul'daki Celvetiye dergihları §Unlar idi: 
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Cellid Mezarlığı 
(Resim : Nezih) 

1 - Üsküdarda Hüdai Aziz Mahmud E
fendi Tekkesi, tarikatin kurulduğu tekke, a
yin günü cuma. 

2 - Üsküdarda Hayreddin Çavuş Ma
hallesinde Atpazarı Osman Efendi Tekkesi, a
yin günü cuma. 

3 - Üsküdarda İnadiye Mahallesinde 
Bandırmalı Tekkesi; bir adı da Haşim Baba 
Tekkesi idi, ayin günü cuma. 

4 - Üsküdarda Şeyh Camii semtinde De
vatlzAde Tekkesi, bir adı da Şeyh Camii Tek
kesi idi, ayin günü cuma. 

5 - Küçük Ayasofya Camii içinde Kü
çük Ayasofya Tekkesi, ayin günü cuma. 

6 - Üsküdarda Selamsız Caddesinde A
cıbademde AcıMdem Tekkesi, bir adı da Se
mmi Ali Efendi Tekkesi idi, ayin günü cu
martesi. 

7 - Fatihde Atpazannda Atpazari Os
man Efendi Tekkesi, ayin . günü pazar. 

8 - Sofularda Alaeddin Tekkesi, ayin 
günü pazartesi. 
· g - Üsküdarda. Hüdai Dergahı civarın-

da Bacılar Tekkesi, çok eskiden yıkılmış, ar
sası dururdu, ayin günü salı idi. 

10 - Üsküdarda Ağa Hamamı civarında 
İskender Baba Tekkesi, bir adı da Kaymaklı
zade Tekkesi idi, ayin günü · çarşamba. 

11 - Dolmabağçede Çakır Dede Tekkesi, 
bir adı da Karaabalı Tekkesi idi, ayin günü 
çarşanba. 

12 - Üsküdarda Büçük Çamlıcada Şeyh 
Selami Tekkesi, ayin günü çarşanba. 

13 - Üsküdarda Pazarbaşı Mahallesinde 
Şeyh Fenai Ali Efendi Tekkesi, Ayin günü 
çarşanba. 

14 - ·veznecilerde Keşfi Osman Efendi 
Tekkesi, çok eskiden yıkılmış, yeri arsa idi, 
ayin günü çarşanba. 

15 - Üsküdarda Tenbel Hacı Mehmed 
Mahallesinde Tenbel Hacı Mehıned Eferidi 
Tekkesi, Tenbel yerine «Tombul» da denilir
di, ayin günü perşenbe. 

16 - Edirnekapusu içinde Sarmaşık Tek
kesi, ayin günü perşenbe. 

17 - Üsküdarda Mira.hurda Ayşe Sultan 
Tekkesi, ayin günü perşenbe. 
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18 - Üsküdarda İskele yanında Mihri
mah Sultan Camii içinde Mihrimah Sultan 
Tekkesi, ayin günü perşenbe. 

19 - Üsküdarda Bulgurluda Musalla 
Tekkesi, ayin günü perşenbe. 

Bibl. : Ahmed Münib, Mecmuai Tekaya. 

CELYAN (Hacı Ohannes) - Sarayı Hü
mayunda çalgıcıbaşı olan bu şahıs, Şişli Er
meni Kabristanında bulunan mezartaşı kita
besine göre 1826 da doğmuş ve 1882 de ve
fat etmiştir. 

Hayatı hakkında başka bir bilgi elde e
dinilemedi. 

Kevork PAMUKCtYAN 

CEM - 1962 yılında Çapa'da «Özel İs
tanbul İlk ve Ana İlk Okulu» nda okuyan 7 
yaşında bir çocuk olup, anası tarafından 1958 
ihtilalinde Bağdad'da öldürülen Irak Kıralı 
Faysal'ın oğlu olduğu iddia edilmiş ve çocu~ 
ğun, babası kıral Faysal'ın Irak dışındaki ser
vetinin tek varisi olduğu için ölümle tehclid 
edildiği bildirilmişdir. Hadise, 1962 !Ekim ayı 
sonlarında İstanbul'un büyük günlük gazete
lerinin birinci sayf alarinda yer almış ve kü
çük Cem'in resimleri yayınlanmışdır. 

Çocuğun Fatma Nezahat adındaki anası 
Cem'i okula « Ulusoy» soyadı altında kaydet
tirmişdir. Aşağıdaki satırları 23 Ekim 1962 ta
rihli Yeni Sabah gazetesinden naklediyoruz: 

«Kadının avukatı tarafından ortaya atıl

dığı sanılan bu iddialar kesin olarak ispat e
dilememiştir. Ancak, Çapa Özel İlkokulu ilgi
lileri Cem Ulusoy adındaki çocuk hakkında 
herhangi bir bilgi vermekten kaçınmışlar 

«Bugünlerde bu meseleyi kurcalamasanız. 

Bazı kimselere fırsat vereceksiniz.» demişler
dir. Okul Müdürü, çocukla ilgili son günler
de bazı müracaatların yapıldığını da ifade et
miştir. Bu müracaatların tehdid mahiyetinde 
olduğunu belirten Müdür, Kral Çocuğuna da
ir fazla açıklamada bulunmamıştır. Okul İda
resinde muhafaza altına alman Cem şimdilik 
hiç kimse ile görüştürülmemektedir. Annesi 
ve muhafızlar tarafından cumartesi günleri 
okuldan alınan çocuk pazartesi günü yine ay
nı şekilde okula getirilmektedir. 

«istanbul'un tanınmış ailelerinden bitine 
mensup olduğu söylenen Fatma Nezahat, se
kiz _yıl kadar önce Kral Faysal'la tan~tığını, 
Cem'in bu aşktan doğduğunu iddia etmiş, bu
nu ispat edebilmek için Lahaye (Lahey) Yök-

sek Adalet Divanı ile Birleşmiş Milletlere 
başvurmuştur. Kadının şahit _olarak Ürdün 
Kralı Hüseyin'in ismi ile bazı Türkleri gös
terdiği anlaşılmaktadır. Kadın, müracaatına 

bugüne kadar herhangi bir cevap alamamıştır. 
Çocuğun Kral Faysal'a çok benzediği resim
lerinin Faysal'ın çocukluk fotoğraflarına tıpa
tıp uyduğu ifade edilmektedir. 

«Irak Hükumeti; bir süre önce Faysal'ın 
Irak hudutları dışındaki servetinin Irak ha
zinesine intikali için çalışmalara başlanaca
ğını açıklamıştır. Faysal'ın Irak ,dışındaki ser
·vetinin milyarlarla ölçüldüğü ifade edilmek
tedir. Fatma Nezahat, Cem'in Faysal'ın oğlu 
olduğunu ispat ettiği takdirde, bu servetten 
hisse alacağına muha)ckk nazarı ile bakılmak
tadır. Genç kadın, çocuğunun bu sebeple A
raplar tarafından tehdid edildiğini öne sür
müştür. Kadının iddiasına göre, Arap'lar ken
disine sık sık: «Bu meseleyi kurcalama» şek
linde haber göndermektedirler. 

«Kadının ortaya . attığı iddialar hakkında 
görüştüğümüz polis ilgilileri olayı tekzip veya 
teyid etmemişlerdir. Bütün bunlara rağmen 
Küçük Cem, muntazaman derslerine çalışmak
ta, cereyan eden ve ileride cereyan etmesi 
muhtemel hadiselerden habersiz görünmek
tedir.» (Ye:1i Sabah) 

1963 de ölümle tehdit edilen Kıral Çocu
ğu meselesi unutulmuş bulunuyordu. 

CEM (Cemil) - Ünlü Türk karikatüristii 
Türkiye'de bu sanat kolunun öncülerinden; 
zamanında «Üstad Cem» diye anılırdı; «Cem» 
önce, adının kısaltılmış şekilde imzası olmuş, 
sonra da onu soyadı olarak kullanmışdır. 1882 
de İstanbul'da doğdu, Doktor Cemal Paşa a
dında bir zatın oğludur; İstanbul Hukuk Mek
tebinde okumuş, sonra Paris'e giderek Siya
sal Bilgiler Okulunda tahsil görmüşdür; mem
lekete döndüğünde hariciye . mesleğine gir
mişdir. 

Resme küçük yaşda heves etmişdi; ka
rikatürle uğraşmaya başlayınca, Türk basını
na bu vadide edebi bir ,hüviyet ve nezahet ge
tirdi. Devamlı olarak ilk karikatürleri, 1910-
1912 arasında müessisleri arasında bulundu
ğu «Kalem» adındaki mizah dergisinde Çlkdı 
(B.: Kalem); sonra «Cem» ismi ile kendi ba
şına bir mizah mecmuası çıkarmaya başladı. 
Bilhassa siyasi karikatürleri, bu karikatürde
ki batılı sanat olgunluğu, çizgi hünerleri ve 
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Karikatürist Cem'in çizgisi 

lekete döner dönmez ananevi adı 
ile Babıali'de basın hayatına atıl
dı, ve çok kısa sürecek olan ömrü 
boyunca maişetini, mecmuacı, ga
zeteci, hikayeci ve mütercim ola
rak seçkin kalemi ile temin etti. 
Ana dili gibi Almanca ve Fransız
ca bilirdi, otodidakt olarak İngiliz
ce öğrenm.işdi, basın tekniğine vaa
kıf dı. 

•Kahveci - Geçen· ayın tebeşirlerini düyuni gayri muntazaya idhal 
ettik ya,; Daha ıie istiyorsun? .. • 

Avrupa'dan dönünce ilk inti• 
sah ettiği müessese Tahsin Demi
ray tarafından ;kurulmuş Türkiye 
Yayınevi oldu; İstanbul Erkek Li
sesinden bir sınıf arkadaşı olan Ra
kım Çalapala'nın delaleti ile girdi
ği bu müesseseye, adımını . attığı 
gün yepyeni bir hava getirdi ve 
Türk mecmuacılığını batı alemi se
viyesine yükseltmeye çalışdı; Tür
kiye Yayınevi onun getirdtği hava 
iledir ki İstanbul'un en faal bir 
müessesesi seviyesine yük.seldi. 
«Yıldız» adında bir sinema maga
zini, <<Hafta» adında bir halk ma-

nezaheti nazarı dikkati çekdi, kendisine kı

zanlar dahi eserlerini ve nüktelerini beğendi
ler. 

Birinci Cihan Harbi içinde ve mütareke 
yıllarında Sanayii Nefise Mektebi (Güzel Sa
natlar Akademisi) müdürlüğünde bulundu. 
Cumhuriyet devrinde bir ara İstanbul Şehir 
Meclisi azalığına seçildi; 1927 - 1928 arasın
da «Cem» mecmuasını tekrar çıkardı, fakat 
genç Türk karikatüristleri ve bilhassa Yusuf 
Ziya Ortaç'ın temsil ettiği yeni anlamda Türk 
mizahı karşısında çok eskimiş olduğunu pek 
çabuk anladı; buna rağmen sanat mahfillerin
de «üstad» unvanını kaybetmedi. 1950 de ve
fat etti. Karikatürlerinde imzasını hem fran
sızca hem Türkce olarak atagelirdi. Bir kaç 
yabancı dil, bu arada pek mükemmel fransız
ca bilirdi. 

J3ibl. : Türk Ansiklopedisi. 

CEM (Cemli Cahid) . - Çağdaş İstanbul 
basınının en mümtaz simalarından biri; 1909 
da İstanbul'da doğdu, eski hariciye memurla
rından Cemil Beyin oğludur; İstanbul Erkek 
Lisesinden diploma aldıkdan sonra Almanya
ya gitti, Friburg Üniversitesinde okudu, mem• 

gazini, bugün .hala yerleri doldu
rulamamış yayınlardır. Telif ve terceme, im
zalı imzasız kitab yayınları sayılainıyacak ka
dar çokdur. Uzun yıllar çok faydalı olduğu 
Türkiye Yayınevinden ayrıldıkdan sonra It
ri müstahzarat konusunda ticari bir teşebbü
se girişdi, fakat bu işin kendisini basın ale
minden uzaklaştıracağını görünce gazetecili-

. ğe döndü. Günlük Havadis gazetesinin yazıiş
leri müdürlerinden biri oldu, ve 1958 yılı so
nunda, bir bayram günü ziyaretine gittiği bir 
akraba evinde kalb sektesinden vefat etti. A
şağıdaki satırlar, R. E. Koçu tarafından Her
gün gazetesindeki günlük fıkralar köşesinde 
Cemil Cföid Cem'in beklenmedik ölüm habe
ri üzerine yazılmışdır: 

«Aziz dostumun adını siyah çerçevenin i
çine yazdım; bakıyorum .. O üç «C» nin ardın
da onun, yüzünü görür gibi ve sesini duyar 
gibi oluyorum. 

«İnanılmayacak bir ölüm haberi, cayır 
cayır yanılacak acı bir kayıp, çok acı ve çok 
büyük bir kayıp .. 

«Yirmi beş yıllık bir dostluk panoraması
nın, yıldırım ışığında seyri, müthiş bir şey .. 
Bu satırların perişanlığını hoş .ııörün. 
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«Yüksek . tahsilini Almanda'da yapmış 

memlekete döndüğü gündenberi hayatını sa
dece kalemi ile kazanmış, ana diline sağlam 
tasarrufu onu kısa bir zaman içinde İstanbul 
basınının mümtaz bir siması yapmıştı. Alman
ca, Fransızca, İngilizce bilirdi. Ansiklopedik 
malumatı son derecede geııişti. Gazeteciliği 

ise doğuş kabiliyeti, ona bir ilahi mevhibe i
di. Her çalıştığı yere daima faydalı olmuştu, 
sadece kalemi ile çalışmamıştı; intisap ettiği 

müesseseye ibda, yenilik fikirleri zerketmişti. 
Onun bir mecmua veya gazeteye intisabı, için
de binbir çeşit şey bulunan koca bir çarşı gel
miş gibi olurdu .. Kuş südü isteseniz yok de
mezdi. 

«Benden zannederim iki yaş kadar kü
çüktü; hata etmiş de olabilirim, kırk yaşların
da evlendi, çocuklarını tahsil çağının ilk basa
maklarında bırakması pek hazindir .. 

«Kimsesi yoktu, bekarlık hayatında otel
de otururdu. Kaleminin geliri yerinde, daima 
derli toplu, tertemiz ve hatta şık adamdı. Ev
lendikten sonra örnek bir aile reisi oldu. Ço
cuklar çoğalınca, kaleminin faaliyetini de o 
ölçüde arttırdı. Temiz ifadesiyle, zengin hari
kası ile, güvenilir tercümeleriyle, geniş malft
matiyle, eser ve mevzuu seçmedeki buluşları 
ve salim zevki ile Babıali caddesi ta.bileri ta
rafından da daima aranılan bir mütercim ve 
müellif oldu. Tek başına hazırladığı bir an-
siklopedi, ani ölümü ile matbaa makinesi al
tında kalmıştır ki, ne kadar acınsa yeridir. 

«Cemiyet adamıydı, meclis adamıydı, bu
na raEtmen son derecede merdümgiriz idi. Yıl
larca beraber çalıştığı kimselerle münasebeti
ni hic bir ıaman arkadaslık derecesine götür
·memistir. Ruhen anlastıih en cok iki üç ki.şi 
vardır ki, onlarla da yılda bir ve.va iki defa 
karsılasmıs dahi olsa, cok vı:ıkmdt. Mesela Ra
kım Calaoala, çocuklueundanberi arkadasıy

dı: Türkiye Yayınevinde de u,:ı.m yıllar avnı 

odada karsı karşıya çalısm,'31ardı: fakat Ra
kım'ın. C~hid'in mahremivetine benim kadar 
muttali olduğunu zannetmivomm. Halbuki, 
Cemil Cahid, nadiren karsılastığımızda bana 
hep: «Resad Bey» diye hitao etmistir ve na
diren coştuğu zamanlarda da «Reşadctğım» 
demiştir. 

«Cahid Bey, Cemil Cahid Bey, bu nasıl 
gidiş?!..» 

CEMAAT HANI - Karaköy Meydanın• 

dan Tersane Caddesine doğru gidildiği zaman, 
sağ taraf da bir çıkmaz olan Perçemli So
kakdadır; bu sokağın bitiminde yedi sekiz ba
samak merdivenle çıkılır oldukca geniş bir 
sed üstündedir; 2 kapu numarasını taşıyan 

80 - 90 yıllık bir yapıdır; mu.sevi cemaati em
lakindendir. Halen. bu handa bulunan mües
seseler .şunlardır: «Bayındırlık Bakanlığı İs
tanbul Limanlar Makina İkmal Grup Amirli
ği», «Rar İnşaat Şirketi», «Merkez Bankası 
Takas Dairesi», «SKF Malzeme Deposu». Bu 
hanın hemen sağında kapusu bir yan sokağa 
açılan Halk Sigorta Hanı bulunmaktadır (E· 
kim 1962). 

Haliik AKBAY 

CEMAL (Aksaraylı) - 1875 ile 1885 ara
sında İstanbul'un namlı köçeklerinden; bir so
kak fenercisinin oğlu olup çocukluğunda Ak
saray'da Yeşiltulumba -kahvehanelerinin bi
rinde ~ıraklık yaparken, o devirde külhanbey
leri ve kaldırım kabadayılan ile meşhur Ak
saray'ın haytaları tarafından igfaal edilerek 
pek gene yaşında mezellet çamuruna düşmüş, 
bir ara da Tevekkül Hamamında soyunup del
lallik yapdıkdan sonra köçeklikde karar kıl

mışdı. Orta oyuncuları ile dolaşır, oynardı, 
bilhassa sünnet düğünlerinde sureti mahsusa
da aranırdı; çok kıvrak, hünerli rakkas idi. 
Akıbeti tesbit edilemedi. 

Bibi. : A. Rasim, Muharrir bu ya; Vasıf Hiç, Not. 

CEMAL (Defterdarh) - 1875 ile 1885 a
rasında İsfanbul'un namlı köçeklerinden; on
beş yaşlarında iken melek sima bir çocuk o
lup Tersane Sibyan Taburu Mızıkası efradın
dandı: bir cuma günü semtinin tulumbacıla
rı ile Kağıdhaneye ııidio işret etmesi, zil zur
na sarhoş edilerek kıbti çocukları ile beraber 
oynatılması ve o sırada o halde zabtiyenin e
line düşmesi üzerine Tersane taburunun ef
radı önünde meydan dayağına çekildikden 
sonra Ter~~:ne · sibyanlığından tard edilmiş, 

bir müddP,t ı::efilane, rezilane süründükden 
sonra meı:;hur bir klkek olmuşdu. Genç ya
şında müteverrimen öldü. 

Bibi. : A. Rasim, Muharrir bu ya; Vasıf Hk, Not. 

CEMAL (İna<liveli) - İkinci Abdülhamid 
devri sonlarında Üsküdar'ın. okuma yazma bil
mez, ayak takımı arasından sivrilmiş kabada
yılarından, tulumbac1Ianndan: 1945 de yaşı 

seksenini aşmış olarak hayatda bulunduğu ri
vayet ediliyordu; bulunub konuşulamadı, ka-
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badayılik yollanndıaki haıtıra ve ma,~an 
tesbit olunamadı. 

:Bibi. : Vasıf Hiç, Not. 

CEMAL (Kanlıcalı) - Geçen asır sonla
rında Boğaziçi'nde Kanlıca'da namlı bahkcı
lardan, bilhassa, Boğazın eski usulü ile levrek 
balığı avcularından (B.: Levrek Balığı). Ha
yatı hakkında başka kayda rastlanamadı. 

Bibl. : A. Cabir Vada, Kanlıca Konuşuyor. 

CEMAL (Kırık) - Geçen asnn sonların
da yaşamış İstanbul haytalarından, bıçkınla
rından; azadlı bir Çerkes kölenin oğlu olub, 
babasının yetişdiği kapusunda bir müddet u
şaklık yapmış, haşarılığı yüzünden haytalıkda 
karar kılmışdı; Galata- tiyatro ve balozlarınm 
müdavimlerinden, o Alemin şöhretlerinden 
Büyük Amalya Hanımın da sevdaıedelerin
dendi (B.: Amalya, Büyük; Baloz; Avrupa Ti
yatrosu; Amerika Tiyatrosu); akıbeti tesbit e
dilemedi. 

Bibi. : A. Rasim, Muharrir bu ya; Vasıf Hiç, Not. 

CEMAL (Topuklu) - 1880 ile 1885 ara
sında Tophfuıenin güzelliği dillere destan ol
muş bıçkın gençlerinden; bir. kış gecesi tu
lumbacı Kürd Yusuf ile beraber Tophanede 
Tabakhane Sokağında bir bekar odasında kö
mürden zehirlenmiş ölü o:ı..,ak bulundular. 
Kadir ve kıymetini bilmemiş, kendisini bıç
kınlık yolunda heder etm~, altın adını bakır 
yapmış gençlerdendir; kalender Aşık Razi bu 
bıçkının adı geçdiği zaman daima «Topuklu 
Cemal Bey» der ve: «Yalın ayak yanın pabuç 
dolaşan bu şehbaz çok asil ve kibar bir ailenin 
evladıdır, Çerkes Ali Paşanın torunudur, Ci
hangir'd'e saray gibi bir konakda doğmuşdur, 
bir hayta uşağın teşviki ile dedesinin çekmesi
ni kırıp para çalmış, evinden kaçmış, fillesinin 
de yüz karası olup dedesi de ar ve hicabın 
kahrı: ile ölünce böyle sokak ortasında kal
mışdır» diye anlatırdı; aşağıdaki şarkıyı Aşık 
Razi bu Topuklu Cemal için yazınışdır: 

Onaltı yaşında bir körpe civan 
Niz ile lşveyi satışı yaman 
Cevrü cefAsmdan meded el aman 
Bir gümüş topuklu ifetl devran 

ICAkWil alnına taramış berber 
Sol yanak üıtUnde beni var anbır 
Hamın kızlar olmuş kol kol ıeferber 
Bir gümüş topuklu ifetl devran 

DeıtJnde cWre altın zDlldlr 
Gümrah perçemleri ınma tellldlr 
Rakkas elvan ayatından ltellldlr 
Bir ıümllt topuklu lfetl ~ 

l\ılun'atif vahşetle çeşmi cellidı 

Çekmiş de kifir hançeri pulidı 
Her gün bir işkence kin icadı 
Bir giimüş topuklu ifeti devran 

Çerkesi kesimdir potur cebkeni 
İbrişim işleme paçası yeni 
Deryiyi aşk üzre açmış yelkeni 
Bir gümüş topuklu· afeti devran 

Doldur ey ıW aşkına ş6bun 
01 Miri Cemilin enlsl rühun 
Kinn tamam ltıUn dW mecrdbım 
Bir gümüş topuklu ifeti devran 

CEMAL BEY (Ali) - Asker ressamları
mızdan, İstanbul basınına gazete ve mecmua 
ressamı olarak uzun yıllar hizmet etmiş bir 
sanatkar; gençliğinde «Berutlu», «Bahriye», 
«Haddehineli» lakablan ile tanınmışdı, 1881 
de Beyrutda doğmuşdur, sahavet çağında İs
tanbul'a. gelmiş, Tersane Haddehanesine çı

rak olarak girmiş, oradan 1901 de şehadetna
me alarak bir tarafdan tersanede hizmet e
derken, resme olan fevkalade kaabiliyeti a
mirlerinin nazarı dikkatini çekerek Sanayii 
Nefise Mektebine devamına izin _verilmiş ve 

· Ali Cemal 1906 yılında da Sanayii Nefise'den 
ressam şehadetnamesi almşıdır. Bahriye oca
ğından deniz yüzbaşısı iken ayrılmış (tarihi 
tesbit edilemedi) ve gazete ressamı olarak ba
sın hayatına girmişdir; Birinci Cihan Harbi 
içinde Tasviri Efkar gazetesinin ressamı ol
muş, bir resimli gazete olarak en ön safda 
bulunan bu gazetenin sürümünde, baş muhar
rir Ebüzziyazade Velid Bey merhumun yazı

lan kadar Ali Cemal Beyin hamasi -konudaki 
resim ve kompozisyonlarının çok büyük rolü 
olmuşdur. Yine· Birinci Cihan Harbi içinde 

· Enver Paşa tarafından Şişli'de bir resim atöl
yesi açılarak devrin kıymetlerinden yedi sa
natkar bu atölyede, bu büyük harbdeki Tür.k 
kahramanlık menkibelerini tablolarla tesbite 
memur _edilmişlerdi, içlerinde· Ali Cemal Be
yin de bulunduğu bu ressamlar heyetinin di
ğer altı siması Sami Boyar, Sami Yetik, Hik
met Onat, İbrahim. Çallı, Namık İsmail ve 
Avni Lifij'dir. Bu atölyede doğan eserlerden 
Ali Cemal Beyin elinde süngüsü ile kük.Teıruş 
ve siperden fırlamış bir Mebmedcik tablosu o 
zaman Osmanlı HükQmeti adına Almanya İm
paratoru İkinci Wilhelın'e hediye -edilmiş, 
müttefik haştnetpenah da Ali Cemal Bey'e e
liyle atılmış imz!sını taşıyan bir takdirname 
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yollamışdı. Şişli Atölyesinde bu yedi kıymet
li Türk ressamının yapdığı hamasi tablolar 
1918 yılı başlarında Berlin'de açılan büyük 
bir resim sergisinde teşhir edilmiş idi ki Ali 
Cemal Beyin imzasını taşıyanlar şunlardır: 

«Biraz su .. », «Dobruca'da», «Yaralı», «Süva
ri» (Bu tablo İstanbul Resim ve Heykel Mü
zesindedir), «Yasak», «Maydos», «Süvari hay
van sularken». 

Bahriyeli olduğu için gemi resimlerinde 
ayrıca bir hüneri vardı, Tasviri Efkar (sonra 
Tevhidi Efkar) gazetesi. muharrirlerinden A
bidin Daver Bey de bilhassa denizcilik konu
larındaki yazılan ile aynca tanınmışdı, ve A
li Cemal Beyle aralarında yakın dostluk var
dı. Abidin Daver Tevhidi Efkar'dan ayrılıp 
Cumhuriyet gazetesine geçince Ali Cemal Be
yi de oraya aldırttı, ve sanatkar uzun yıllar 
Cumhuriyetde çalışdı; bilhassa zafer günleri
nin yıldönümlerinde çizdiği resimler, bu ga
zetenin birinci sayfasına dalına bir revnak, 
albeni verirdi; tahmin ederiz ki Cumhuriyet 
arşivinde resimlerinin orijinalleri hala durur; 
bir ara Cumhuriyetden ayrılmış, kısa bir süre 
Akşam gazetesinde çalışmış, sonra hem basın
dan hem de İstanbul'dan ayrılarak ya Adana
ya,- yahud Antalya'ya gidip yerleşmiş ve 1941 
yılında orada ölmüşdür. Pertev Boyar «Türk 
Ressamları» adındaki eserinde Ali Cemal Be
yin İstanbul'da vefat ettiğini yazıyor ki yanıl
dığını sanıyoruz. 

Esmer, uzuna yakın orta boylu, zayıf fa. 
kat zinde, sa-kalı matruş pos bıyıklı, gaayet 
ciddi sü'kuti, nazik bir zat idi. 

Çok kuvvetli portre - desenler çizerdi. Ga
zetede çalışır-ken kitablara ve haftalık dergi
lere de resimler yapardı. Bir güzel ve büyük 
hamasi yağlıboya tablosu da Cumhuriyet Ga
zetesi binasının alt kat taşlığında, dışardan 

girildiğine göre tam karşı duvarında son za
manlara kadar duruyordu. 

Hllsnü KINA YLI 

CEMAL BEY (Eyyublu) - Asker ressam
larımızdan, 1836 da doğdu, 1858 de Mühen
dishaııei Berrii Hümayunun resim sınıfından 
birincilik ile mezun oldu (o yıl bu sınıfdan 
diploma alan üç gene vardır: Cemal Efendi 
Eyyub, Şahab Efendi Yüksekkaldınm, Cemal 
Efendi Üsküdar). 1858 - 1880 arasında muhte
lif askeri rüşdiyelerde resim muallimliği yap
mış, 1880 - 1890 arasında da on sekiz yıl Gül-

hane Rüşdiyei Askerisi resim muallimliğinde 
bulunmuşdur -ki bu yıllar arasında telü ve 
neŞTedilen Mir'atı Mühendishane adındaki 

meşhur eser Ressam Cemal Beyi «Gülhaııe 

Rüşdiyesi resim muallimi güzini» diye kayde
diyor. Bu rüşdiyedeki muallimliği üzerinde 
kalmak üzere 1882 - 1888 arasında da kendi 
mezun olduğu mühendishaııenin resim sınıfı 
muallimliğini yapınışdır. 

GülMne Rüşdiyesindeki derslerine, be
yaz bir atın üstünde gaayet azametli bir tavır 
ve bir muzaffer kumandan edası ile gelir; sı

nıf da da babayani tevazua bürünerek hoca o
lurmuş, mera-k edenlere de: «Çocuklar asker 
ruhu ile sanatın bağdaştığını görsünler» der
miş. Resme hevesli talebelerine, -teşvikden 

gayrı maddeten de büyük müzaharetde bulu
nurdu. _ Çocukluğunda onun talebesi olmuş 
seçkin ressamlarımızdan merhum Sami Yetik, 
Cemal Beyin manazır üzerinde çok derin bil
gisi olduğunu söylüyor. Bu değerli hoca bin
başı rütbesinde iken 1898 de vefit etmişdir. 
Pertev Boyar: «Şahsi bir eseri elimize geç
mediğinden mah!reti sanatklranesi hakkında 
şimdilik bir şey söylenemez» diyor (B.: Bo
yar. Pertev). 

Bibl. : Perte_v Boyar, Türk Ressamları. 

CEMAL BEY (Şamlı) - Asker ressamla
rımızın arasında deniz ressamlarımızdan; a
şağıdaki hal tercemesini Pertev Boyar'ın 
«Türk ressamları» adındaki eserinden alıyo~ 

ruz: «1870 de doğdu, Mektebi Harbive'den 
1889 da pivade zabiti olarak çıkdı; 1936 da 
vefat eden bir kıymetli deniz ressamımız mü
tevazi ve halOk bir zAt idi. Hava-tda iken hiç 
bir ı::erP-ive istirak etmemis. kendisini tanıtma
mısdı.- Ölümiinden on sene sonra, 1946 da An
kara'cJa acılan Emekli Suh~yl~r Resim Sergi
sine e:etirilen 60 X 80 eb'Rrlnula bir deniz tab
losu biivük deniz ressarnfar1m11-dan biri oldu
ğunu e:östermic:ırlir. Samlı Cemal Bevin 1910 
Eyvub Askeri R.ü5'dives1 resim muallimJiğinde 
bıılundııiı'u askeri saln~merle vazılıd1r. Renk
leri acıklı kovulu ~ri - mbi ahene:i icinde o
lup denMeri hasin ve muzlimdir: sahi1lerin 
heybetli kavalan demsik renkleri ile dervava 
u:ı:anmıs bulutların icinde erimis bir haldedir. 
Klasik bir deniz ressamı olun fırtınalann sah
landı~ı denizlerin karanlık korkunç dal~ala
rını pek hünerli terstm eden bir sanatkArdır. 
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Askerlikde son rütbesi yüzbaşılık idi» (P. Bo
yar}. 

CEMALEDDİN AFGAANt (Seyyid Mu
hammed) - İki defa Türkiye'ye gelerek son 
gelişinde istanbul'da vefat etmiş Afganlı is
lam mütefekkiri; «İslam Birliği» fikrinin en 
tanınmış liderlerinden; 1838 -de Kabil bölge
sinde. Esadabad köyünde doğdu; uzunca bir 
zaman yanında bulunduğu Muhammed Azam 
Hanın Afganistan emirliği zamanında bu hü
kümdara vezir ve has müşavir oldu; o zaman
lar iç durumu çok karışık olan bu memleket
de bir birlik kurmaya muvaffak oldu, fakat 
yeni bir ihtilal üzerine Muhammed Azam Han 
İran'a iltica etti,_ emir'in Nişabur'da ölüıjıü ü
zerine Kabil'de kalmış olan Muhammed Ce
maleddin yeni emirden de hürmet görmüş 
ise de memleketini terketmek mecburiyetini 
duyup Hindistan'a gitti (1868). Hınd hük-0.me
ti tarafından da hürmetle karşılandı, fakat 
Hind uleması ile temasları, ve onları ittihadı 
islama teşviki hoş görülmedi, ancak bir kaç 
aylık misafirlikden sonra yol masrafları veri
lerek deniz yoluyla Mısır'a gönderildi. Kahi
re'de Camiülezheıi ziyaretinde gençler tara
fından büyük hürmet gösterisi ile karşılandı, 
kendisinden ders vermesi reca edildi, istenilen 
dersleri evinde vermeye başladı, fikirleri Mı
sır Hü:ktimeti tarafından da iyi karşılanma
yınca Mısır'ı da terk ederek İstanbul'a geldi. 
Sadrıazaın Ali Paşa tarafından kabul edildi, 
nazik vezirin iltifatını gördü, ve kısa zaman 
içinde adı bütün İstanbul uleması tarafından 
duyuldu; Meclisi Kebiri Maarif azilığına ta
yin edildi, fakat maarifin ıslahı yolundaki tek
lifleri, başda devrin şeyhülislamı Hasan Feh
mi Efendi gelmek üzere bazı İstanbul ulema-

. sı tarafından hoş görülmedi. Bir gün de İs

tanbul Darüfünununda verdiği bir konferans 
pek çok dedikodulara yol açdı, ve Cemaleddin 
Afgaani Türkiye'yi de terke mecbur oldu. Ca
milerde vaizler ağziyle yapılan bu dedikodu
lar şeyhülislam efendinin teşviki eseri idi; 
1871 de Cemaleddin İstanbul'dan Mısır'a dön
dü. Afganlı mütefe~ bu ikontejransının, 
yobaz bir sınıfın kapatılmasına çalışdığı ilk 
İstanbul Darülfünunun da aynı yıl içinde ka
patılması sebeplerinden biri olduğu söylenir. 

Mısır'da Hidiv tarafından önce kendisine 
ayda bin altın maaş bağlandı, Cemaleddin Ef
gaani de bu aylığa hak kazanması için evin~ 

de Eiezher talebesine dersler vermeye başla
dı, çok geçmedi orada da ulema efen diler ve 
bilhassa İngiliz Konsolosu tarafından tehlike
li adam olarak tanındı, konsolosun ısrarlı is
teği üzerine Cemaleddin Afgaani şakirdlerin
den Ebtitürab ile beraber hudud dışı edildi; 
bu sefer Hindistan'a gittiler, Haydarabad'a 
yerleştiler. Hind_istan'da sıkı bir İngiliz bas
kısına uğradı; 1880 de evvela Kalküta'da ikaa
mete memur edildi, sonra Hindistan'dan çıka
rak dilediği yere gitmekte serbest olduğu bil
dirilince Cemaleddin Afgaani Londra'ya git
ti, birkaç gün kaldıkdan sonra Paris'e geçeli 
ve orada üç yıldan fazla kaldı. Paris'de dün
ya müslümanlarını birliğe davet eden bir ga
zete çıkardı. 1885 - 1886 arasında İran'a · dön
dü, fakat katı bir müstebid olan Nasirüddin 
Şah tarafından tevkif ettirilerek Türkiye'ye 
hudud dışı edildi. İkinci Sultan Abd'ülhamid 
bu islam mütefekldrini hürmetle kabul ede
rek kendisine Nişantaşı'nda bir konak hediye 
etti, geçimi için dolgun bir maaş bağladı, ve 
Cemaleddin Afgaani 1896 da İstanbul'da kan
ser illetinden vefat etti, Maçka'da Şeyhler me
zarlığına defnedildi. Kabir taşı 1926 da A
merikalı hayır sever Mr. Charles (Kreyn) • a
sıl yazılışını tesbit edemedik - yaptırılmışdır. 

Bibl. : Ali Canib, Cemaleddin Afgaant mahaalesi, 
es.ki Hayat Mecmuası. 

CEMALEDDİN EFENDİ (Hifız Mebmed) 
- M-0.sikişinas ve Fatih Camii dersiam hocala-, 
rından; Kasımpaşa'da küçük Piyale Camii ima
mı Abdülkadir Efendinin oğludur, 1870 de 
Kasımpaşa'da doğdu; Kasımpaşa'da Bahriye 
Rüşdiyesinde okuduMan sonraı Bayazıd· Ca
miinde cami derslerine devam etti; Halidiye 
Şeyhlerinden Erbilli Esad Efendin in Hafız Di
vanını okudu, 1890 da Kur'an hıfzı dinlendi; 
1891 de vefat eden babasının yerine Küçük 
Piyale Camii imamlığına tayin edildi, 1894 de 
Kaadiri Tarikatından, 1899 da da Rufai Tari
katından hilafet aldı, 1910 da Üsküdarda 
Himmetzade Dergahı şeyhi Abdülhay Efen
diden Bayramiye tacı giydi. 

Bir taraf dan da memuriyet hayatına gire
rek 1887. ile 1907 arasında Orman ve Meadin 
Nazırlığı muhasebe kaleminde çalışdı; bura
dan istifa ederek Gazi Hasan Paşa vakfı tev
liyetinde katiblik etti; Kasımpaşa'da ve İstan
bul'da bbı tekkelerde senelerce zakirbaşılık 

Yeşiltulumba Dergahında da şeyh vekilliği 
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yapdı. O devrin üstadlan Zekai Dede, Kasım-
. paşa Mevlevihfoesi kudümbaşısı Şevki Dede, 
onun talebesi Arab Mehmed Ali Dede ve Ye
nikapu Mevlevihanesi kudümzenbaşısı Arif 
Dede Efendilerle ve Yeniköylü Hasan Sabri 
Efendiden musiki, Vefa türbedarı Osman E
fendiden de dergahlarda zikir idare etmesini 
öğrendi. Kendisi de çok talebe yetiştürdi; 

devrin otoriteleri tarafından beğenilmiş güzel 
besteler. yapdı. 16 Haziran 1937 de vefat etti; 
kabri Kasımpaşa Ku,.llaksız Mez~rlığındadır. 

. Defni sırasında talebelerinden Hafız Saded
din Kaynak ile Sadi Hoşses: 

Çıkmaz deruni dilden efendim muhabbetin 
Kurbanın olduğum bize yok mu mürüvvetin 

beyti ile başlayan ağır semaisini hazin bir 
sesle okumuşlar idi. 

iıibl. : M. K. İnal, Hoş Sada. 

CEMALEDDİN EFENDİ (Mehmed) -
Osmanlı İmparatorlu,u ~eyhülislamlanndan; 
1848 de İstanbul'da doğdu, ilmiye mesleğinde 
Kadıaskerliğe kadar yükselmiş Ahmed Halid 
Efendinin oğludu,r, babasına nisbetle gençli
ğinde Halidef endizade diye anılırdı; baba ta
rafından ünlü Türk bilgini Gelenbevi İsmail 
Efendinin torunudur B.: İsmail Efendi, Gelen
bevi). 

İlk tahsilini mahalle mektebinde görmüş, 
babasından ve hususi hocalardan iyi arabca 
öğrenmiş, 1858 de henüz on yaşında iken il
miye mesleğine intisab etmiş, ve emsMi bü
tün kibar ulema evladları gibi küçük bir med
resenin müderrisliği· payesinden başlayarak 

süratle yükselmişdir; ilk fiili hizmeti de 1870, 
· yirmi iki yaşında iken Şeyhülislamlık dairesi 
mektılbi kalemi katipliği olmuşdur. Yukarda 
da kaydettiğimiz gibi onbeş sene içinde ilmiye 
kademeleri süratle aşarak 1885 de İstanbul 
Kadılığı payesini almış, 1889 da Anadolu Ka
dıaskeri olmuş, 1891 de, Şeyhülislamlık maka-

. mınm eşiği olan· Rumeli Kadıaskerliği payesi
ni almışdır; aynı yıl içinde de henüz 43 yaşın
da iken Şeyhülislam tayin edilmiş, ve İmpara
torluğun bu en yüksek· ilmiye makaamında 

1908 inkilabına kadar fasılasız onyedi yıl kal
mışdır. 1908 den 1912 ye kadar İttihad ve re
rakki Fırkasına muhalif bir sima olarak Bo
ğaziçindeki yalısında münzeviyaııe yaşamış, 

Gazl Ahmed Muhtar Paşa kabinesinde teklif 
edilen şeyhulislam1lığı :ı.~abul · ederek · İttihad 
ve Terakki Fırkasına açıkca ve şiddetle muM-

lef etde bulunmuş, Gazi Ahmed Muhtar Paşa 
kabinesinin istifasından sonra iktidara gelen 
Kamil Paşa kabinesinde de Şeyhülislam ola
rak kalmış, Kamil Paşa kabinesi Babıali Bas
kını denilen hükumet darbesi ile düşürülüp 

İttihadcılar tekrar iktidara ge'\lince, Cema
leddin Efendi İstanbul'u terk ederek Mısır'a 

· gitmişdir ve ölümüne kadar orada kalmış, 

1917 de Mısır'da Remle kasabasında vefat et
mişdir. Siyasi hayatının tarih karşısında mu
hasebesi için hatıralarını yazmış ve neşretmiş-
drr. . 

İkinci Sultan Abdülhamid'e karşı beynel
milel anarşistler tarafından hazırlanan ve ta
rihimize yanlış olarak Bomba Vak'ası diye ge
çen Yıldız Camii Suikasdinde Padişahı cami
den çıkarken bir meselenin arzı için bir sani
ye tutması Sultan Abdülhamid'i ölümden kur
tarmış, bu hadise de, ilk şeyhülisl~mlığının 
1908 meşrutiyetine kadar onyedi yıl devam 
etmesinin başlıca sebeplerinden biri olmuş

dur. Türk Ansiklopedisinin imzasız maddesin
den naklettiğimiz aşağıdaki satırlar bir dev
rin en seçkin ve kudretli simalarından biri 
olmuş Mehmed Cemaleddin Efendinin kolay 
cevabland.ıramıyacağı ağır brr mesuliyetinin 
pek doğru mütalaasıdır: 

«Onun Abdülhamid gibi vehham ve hiç 
kimseye itimadı olmayan bir padişah zama
nında şeyhülislamlıkda bu kadar uzun kala
bilmesi, bir taraf dan padişahın en ufak bir 
şübhesini celbetmiyecek kadar zeka göster--· 
mesi, diğer taraf dan, saltanat makaamı için 
tehlikeli bir unsur olan ve talebei ulCım deni
len softaları büyük bir dirayetle idare etmesi 
sayesinde mümkün olmuşdur. Fakat M. Ce
maleddin Efendi zamanında medreseler eği

tim ve öğretim bakımından büyük bir çökün
tüye maruz kalmış, şeyhülislam bu eski kül
tür müesseselerinin kalkınması hususunda 
hiç bir tedbir almamış ve medreseler asker 
kaçaklarına yataklık eden yerler halini almış
dır .» 

O devrin gazetelerinin zabıta sütunların
da medrese nişin softaların türlü kepazelik
lerine sık sık rastlanır (B.: Medreseler; Med
rese rezaletleri). Yalnız insaf ile kabul etme
lidir ki bozukluk onun zamanında başlamamış~ 
dır; ·Şanizade Ataullah Efendi, kendi adına 
nisbetle anılan meşhur tarihinde, ve oradan 
naklen müverrih Cevdet Paşa, İkinci Mahmud 
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Hattat Mehmed Cemileddln Efendinin bir yazısı 
(M. Kemal İnal'ın «Son Asır Hattattan,. adındaki eserinden) 

devrinde medreselerin perişan halinden acı 

acı şikayet ederler; Şanizadeden hicri 1233 
(miladi 1817 - 1818 vukuatı arasından naklet
tiğimiz aşağıdaki satırları bugünkü yazı dili
mize ağırlığı yüzünden çevirmedik: <<Suhte
kam ise tullabı şebabı nev sultekam ile me
darisde bt muhab hikyei Kavmi Lut ile meş
gul ve mümaris olup tasviri mesMli sekkaki
yede sahibi ttlla ve faris idiler». 

Mehmed· Cenıleddin Efendi gibi zeka sa
hibi kudretli bir şeyhülislam bu feci ve müte
affin halde bulunan medreseleri kökünden, 
temelinden ıslah edebilirdi. Bu iş daha evvel 
yapılmamış ise sebebi, o makamda onun ka
dar uzun kalan ve onun kadar sözü geçer bir 
şeyhülislamın gelmemiş olmasıdır. Eski nü
fı1zuna sahih olmadığı bir, muhaliflerin sokak 
ortalarında katledildiği bir devirde İttihad ve 
Terakki Komitecilerine karşı şiddetle cephe 
almış bir adamın medrese yobazlarından çeki
neceği aslaa mevzui bahis değildir. 

CEMALEDDİN EFENDİ (Mehmed) -
Geçen asrın ikinci yarısı ulemasından ve de
ğerli sülüs hattatlarından; İkinci Sultan Mah
mud'un baş imamlığında bulunmuş Zeynel
abidin Efendinin oğludur; doğum tarihi öğ
renilemedi. 1826 daki Vak'ai Hayriye'den son
ra Şehzadebaşında Tulumbacıbaşı Konağı de
nilen binada (B.: Acemioğlanlar; Tulumbacı
lar) Tıbh!ne adı ile ilk Tıbbiye Mektebi açıl

dığı zaman, bu CemAleddin Efendi o mekte-

bin ilk talebeleri arasında bulunmuşdu; son
ra tıb tahsilini bırakarak baba mesleğine in
tisab ile medreseye girdi, müderris oldu, 1841 
de İzmir kadısı, 1846 da Bursa kadısı tayin 
edildi, önce Mekke ve 1848 de de İstanbul 
Kadılığı payesine ulaşdı, aynı yıl içinde Zab
tiye Müftüsü, 1853 de de Hekimbaşı unvanı 
ile Mektebi Adliyei Tıbbiye nAzırı !Ayin edil
di; 1854 de Anadolu Kadıaskerliği payesi al
dı, 1857 de bilfiil Anadolu Kadıaskeri oldu. 
1858 de bilfiil Hekimbaşı oldu ve Sultan Ab
dülmecid'in 1861 de ölümüne kadar bu vazi
fede kaldı. 1862, 1868, 1874 ve 1879 da dört 
defa bilfiil Rumeli Kadıaskerliğinde bulun
du; 1877 de Mustafa İzzet Efendinin ölümü ü
zerine ReisülulemA unvAnını almışdı; 1888 de 
vefat etti; Haydarpaşa Mezarlığına defnedildi. 

Babasının ,konağı devrinin sanat mahfil
lerinden biri idi, kendisini sülüs hattatları a
rasında andıran yazı ile beraber gençliğinde 
musiki ile de uğraşmış, o ilimde hayli bilgi 
sAhibi idi. 

Bibl. : t. E. M. K. İnal, Son Hattatlar. 

CEMAL EFENDİ (Aksarayh Hlfız) -
Asrımız başlarında yaşamış, Allah vergisi bir 
harika olan güzel sesi ile şöhreti bütün tstan
bul'u tutmuş bir müezzin: Aksaray VAiide 
Camii başmüezzini idi; HMız Ali Rıza Sağman 
«Hafız Sami> adındaki eserinde bu zat hak
kında Mtıralannı şöylece anlatıyor: «Aksa
raylı HAfız Cemal için, hi~ tereddüd etmeden, 
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yalnız ezan okumak için yaradılnuşdır derim. 
Kur'an da okurdu, fakat, okumasa daha iyi 
olurdu denebilecek tarz.da bir okuyuşu vaxdı. 
Mevlid ve gazelde Hafız Sami ve Hafız üs
mandan sonra gelen sınıfa dahildi; bestelen
miş eserleri, usulüne uygun olarak okuduğu
na şahid olmadım; Hafız Cemal için, Sami' -
nin de, Osman'ın üstünde bir konu vardı: E
zan. Ezanda bir «Bilali Sani» idi. Mevlid nasıl 
ki Sami'de en ulvi sesini kaybetmiş ise ezan
cılık da Hafız Cemal ile gitmişdir. 

«Cemal, Aksaray Valide Camiinin mina
resinde, dirseklerini şeref enin kenarına daya
yıp, başını elleri arasına alarak ezan okuma
ya başlayınca bütün vecid içinde titrerdi; e
zan bitinceye kadar evler, yollar, meydan 
mutlak bir sükut içinde kalırdı; tramvaylar, 
cereyan kesilmiş gibi oldukları yerlerde du
rur, arabalar yürümez, pencereler açılır; dü:lc
kanlar, mağazalar, kahvehaneler boşalır, iş 

güç dururdu. Yalnız Türk ve müslüman değil, 
gayri müslimler de o sesin. sihri ilahisi ile 
bağlanırdı. Cemal'in ezanını dinlemek için 
çok uzak semtlerden gelerek minare diblerin
de bekleşenleri bilirim. 

«Milli Mücadeleyi müteakib Şehidlikle

ri İmar Cemiyeti tarafından Anafartalarda 
mevlid okumak üzere davet edilmişdik, Şaşı 
Hafız Osman, bu Hafız Cemal, Hafız Aşir, 
Sultanselimli Hafız Riza ve ben. Vapurumuz 
sabaha karşı Gelibolu önüne varmışdı. Tertip 
Heyeti okuma heyetinden selatüsselam ve e
zan istedi. Selatüsselamdan sonra Hafız Ce
mal bir sabah ezanı okudu. Aman Allahım, o 
ne ses, o ne okuyuş, o ne aşk! Vapurumuz
dan yükselip her yana yayılan tevhidin sadası, 
ta karşıdaki Anadolu sahillerini boyluyordu. 
Çanakkale .şehidlerinin gökyüzüne nakşolan 
kabri kitabesi gibiydi. 

«Zavallı Cemal, öbür arkadaşları gibi pek 
acıklı bir durum içinde rahmeti rahmana ka
vuşdu. Hastahanede gözünün birini çıkardı

lar, gerek bunun verdiği, gerek türlü zaruret
lerin yüklediği sıkıntılar içinde hatmi enfas 
eyledi» (Ali Riza Sağman). 

Aksaraylı Hafız Cemal merhumun hayatı 
hakkında başka kayda rastlamadık, doğum ve 
ölüm tarihlerini de tesbit edemedik. 

CEMAL EFENDİ (Arab) - Asrımız baş
larında son karagözcü, hayalbazlardan, hayatı 
hakkında adından başka kayda rastlanamadı. 

Bibi. : Selim Nüzhet Gerçek, Türk Temaşası. 

CEMAL EFENDİ (Hifız) - Asnın:ız ia~ ' 
şında son orta oyunculardan, <<Zenne» rolüne 
çıkardı, hayatı hakkında bilgi edinilemedi. 

Bibi. : Selim Nüzhet Gerçek, Türk Temaşası. 

CEMAL EFENDİ (Kasımpaşalı) - Asrı
mrz başında yaşamış mılsikişinaslardan, ha
yatı hakkında edindiğimiz bilgi Hafız Ali Riza 
Sağman'ın «Mevlid nasıl okunur ve mevlid
hanlar» adlı eserinde şu notdan ibarettir: 
«Musiki üstadlarından idi; zihni, başdanbaşa 

nota kağıdları ile dolu bir etajer gibiydi; ha
tırında bulunan ilahilerin, ayinlerin, tevşih

lerin, beste ve şarkıların hesabı yokdu. Gaa
yet sessiz, kibirsiz, haluk, faziletli, melek has
let bir zat idi; beni çok severdi, rastlaşdığımız
da el öpüşürdük; benzerleri gibi yerini boş 
bırakıp gitti; vafatı tarihini, kabrinin nerede 
olduğunu maalesef öğrenemedim.» 

CEMAL EFENDİ (Muvakkit) - Hicri 
1293, miladi 1876 da devrin gazetelerinin kay
dına göre Üsküdar'da Vapur İskelesinde bir 
gazete bayii ve kitabcı; Üsküdar'ın en eski 
gazete bayilerinden biri; hayatı hakkında baş
ka bilgi edinilemedi. 

Bibi. : Sabah Gazetesi. 

CEMAL EFENDİ SOKAĞI Üsküdar-
da Nuhkuyusu semtindedir, Boybeyi Sokağı 
ile Duduoğli.ı Sokağı ve Şair Talat Sokağı dört 
yol ağzı arasında uzanır; bir araba geçecek 
genişlikde kabataş döşeli bir yoldur; 1963 Şu
batında sokağın başında yanmış ahşap ~ir e
vin iskeleti duruyordu. 

Hakkı GÖKTORK 
CEMALİ - Onbeşinci asır şairlerinden; 

aslının Karamanlı yahud Bursalı olduğu söy
lenir. Fatih Sultan Mehmed şanında «Hümay;i. 
Hümayun» adı ile manzum bir eser telif et
mişdir; İkinci Sultan Bayazid devrinde vefat 
etmişdir. On altıncı asır şair ve muharrirle
rinden Latifi, kendi adına nisbetle anılan 

meşh~r şuera tezkeresinde: «Şiirleri rengin
dir, zamanımızda makbul olan bir uslılb ile 
yazmışdır, fakat garibdir ki zamanında nazmı 
temiz ve duygulu bir şair olarak şöhret bul
mamışdı, divanı da malum ve meşhur olma
mışdı» diyor, ve Cemali'nin şiir diline örnek 
olarak aşağıdaki parçaları alıyor: 

Tınlaman her gece şem'a yandığın pervaneyi 
Koymak olmaz bir irede od ile dlvineyi 

* Akdı gönlüm sil gibi bir dilberin didarına 
Tiirl Musa.dan beter yandım tecelıt narına 

* 
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Taki girdi ol nlhall tıize işret bağına 
Döndü şem'I meclisin benzi hazan yaprağına 
Nıilei uşşıikdan ahenk oğruladın deyO. 
Tutuben kamış yürüttüler nıiyln ·pannağına 
11.lıiil olsa gönlüne nola Cemali tigi yar 
Meyi itler -adet budur ki sti yerin alçAğına 
Bibi. : Latifi, Şuera Tezkiresi. 

CEMALİ (Kemal) - Kuyumcu; 1927 de 
Boğaziçinde Beykozda doğdu, Cemil Bey adın
da bir zatın oğludur, valdesinin adı Firdevs 
Hanımdır; bu satırların yazıldığı 1962 yılın

da Kızıltoprak'da oturuyordu; iş yeri Büyük 
Kapalı Çarşıdır. Şaşkınbakkal ilkokulunda, 
Kadıköy -orta okulunda okumuş, 1944 de Hay
darpaşa Lisesini bitirmiş. Kuyumculukdan 
başka filmcilik, sinemacılık, her türlü t_icaret 
mevzuları üzerinde idhal ve ihrac işleri ile 
meşgul olmuşdur. Almanca ve arabca bilir. 
Film Prodüktörleri ve Sinemacılar Cemiyeti, 
İstanbul Yelken Kulübü üyesidir; deniz spor- -

1 

!arını ve güreşi sever; antika eşya koleksiyon
larına meraklıdır. 

Bibi. : Kim Kimdir Ansiklopedisi. -

CEMALti HALVETİ (Şeyh) -- İstanbul
da ilk halveti dergahının (Kocamustafapaşa 
Dergahı) ilk şeyhi, bu tarikati İstanbula geti
ren zatdir. Meşhur din alimi Şeyh Cemaled
din Aksarayinin torununun oğludur; asıl adı 

Mehmed Hamidüddin. Cemali, halk arasında 
şöhreti de Çelebi Halifedir. Aıriasyada doğ
muş, ilk tahsilini orada gördükten sonra bir 
müddet Karamanda Şeyh Abdullah Halvetiye, 
sonra Tokadda Şeyh Tahirzade Efendiye, ve 
bu zatin vefatı ile Erzincanlı Şeyh Pir Meh
med Bahaeddine intisab etmiş ve nihayet 
Amasyada yerleşerek neşri uluma başlamış

dır. Kendisini bu sıralarda tanıyan İkinci 
Sultan Bayazıd devri vezirlerinden Koca 
Mustafa Paşa tarafından İstanbula getirtil
mişdir; Koca Mustafa Paşa, zamanımızda ken-· 
di dı ile anılan semtde bir cami, bir hamam, 
bir medrese ve bir imaretten mürekkeb bü
yük hayratını yapdırırken bu Şeyh Cemali 
Efendi için de bir tekke yapdırtmışdır ki bu 
dergahdan başda Yusuf Sünbül Sinan Efendi 
olmak üzere tarikat ehlinden çok büyük kim
seler yetişmişdir. 

Cemali Efendi Kocamustafapaşa Tekke
sinde dokuz yıl şeyhlik yapmış, kendisi bir 
defa dahi saraya gitmediği halde İkinci Sul
tan Bayazıd tarafından iki defa ziyaret edil
mişdi. Hacca niyet etmiş, halifelerinden Sün-

bül Efendiyi vekil bırakmış, eğer yolda ölür
se yerine Sünbül Efendinin şeyh tayin edil
mesini de vasiyet etmişdi; Cemali Efendi bu 
hac yolunda ve hicri 899 (miladi 1493~1494) 
yılında Şama üç konak yerde ölmüşdür. Ölüm 
tarihini 912 yılına (1506-1507) çıkaran rivi
yetler de vardır. Zamanının Muhiddini Ara• 
bisi denilen Şeyh Cemalinin tefsir, hadis ve 
tasavvufa dair yirmi kadar eseri vardır. Mu
tasavvüaııe şiirler de yazmışdır; aşağıdaki 
mısralar sofiyane bir gazelinin ilk ve son be
yitleridir: 

Saflıal sadnnda chUm ifıkm efkin bfı 
Şiklrln fllkril hüvallAb, zildrln ezkAn bi 

Ravza! hd'yl makaam et ey Cemili Halveti 
Ta vüciidun millldne k~f ola bu ezkln bil 
Bibi. : TumAn Turiki Aliyye. 

CEMALi SOKAĞI - Karagümrüğün 
Beyceğiz Mahallesi sokaklarından, Sarayağa

sı Caddesi ile Beyceğiz Fırın Sokağı arasında 
uzanır, bir araba geçecek genişlikde kaba taş 
döşeli bir yoldur, ikişer üçer katlı kagir, ah
şab evlerinin kapu numaralan 1-27 ve 2-38 
olup sağa sola kavisli bir sokakdır (ocak 1963) 

- Hakkı GöKTOR.K 
CEMAL KAPTAN - Şirketi Hayriye 

kaptanlarından, Birinci· Cihan Harbi başla
madan az önce, o zamanlar şirketin en yeni 
vapurlarından 67 numaralı Kalender lvapu
runun süvarisi idi (B.: Kalender Vapuru). 
Değerli denizcinin hayatı hakkında başka 

bilgi edinilemedi. 
Bibi. : Şirketi Hayriye, Boğaziçi, 

CEMAL NADİR GÜLER - (B.: Güler, 
Cemal Nadir). 

CEMAL NADIR SOKAĞI - Eminönü 
kazasının Eminönü Merkez Nahiyesinde Hob
yar Mahallesinin sokaltlarındandır. Cağaloğ

lu Yokuşu ile Köprücü Sokağı arasında uza
nır; Köprücü Sokağı ile Hanımeli (Hanımoğ
lu) Sokağı ve bu Cemal NAdir Sokağı bir üç 
yol ağzına yakın manzara ile kavuşurlar. 

Bu sokağın 1934 Belediye Şehir Rehbe
rindeki adı Acımusluk Sokağıdır; Akşam G~
zetesi binası bu sokak üzerindedir; uzun yıl

lar Akşamda çalışmış büyük hümorist • kari
katürist Cemal NAdir Güler'in vefatından son
radır ki (B.: Güler, Cemal Nadir) Acımusluk 
ismi sanatkarın adına deği~mişdir. 

İstanbul Ansiklopedisinin büyük kıt'a
daki tamamlanmamı§ eski baskısında Acım.us-
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luk Sokağı maddesinde şu satırlar yazıl
mişdı: 

«Cağaloğlu yokuşundan girildiğine göre 
ilk üçte biri pak.et ta~ı döşelidir; iki tarafın
da, kısmen pak.et taşında, kısmen de çimen
todan yapılmış yaya kaldırımı vardır. Sol
da İstanbulun en çok satan haftalık magazi
ni Yedi Gün matbasile en büyük öğle sonu 
gazetelerinden Akşam matbaası, Perde ve 
Sahne ve Olay mecmuaları idarehanelerinin 
bulunduğu bina (bina sahibi klişeci Bay Ke
nandır). Sağda da Hüsnütabiat Matbaası ile 
İbrahim Horoz Hurufat Fabrikası ve Matba
ası vardır. Bu müesseseleri geçtikten . sonra 
başlayan yolun ikinci kısmı kaba taş döşeli 

ve gayet bozuk ve pistir. Beş on .adım sonra 
sokak tamamen bir toprak yol, çakıllı dere 
yatağı manzarasını alır. Sağda yıkıcı ardiye
si ile bir arsa, solda klğıt deposu olarak kul
lanılan ve Çifte Sarayların altına rastlayan 
eski ve büyük bir yapınıp bakiyesi vardır ki, 
vaktile ne olduğunun tahkikine imkan elver
memiştir. 

«Öğleden sonra bu sokağın görülmeğe 
değer mangarası, küçük gazeteci çocukların 

ma~eri kalabalığıdır. En büyükleri ancak 
onaltı, onyedisinde bulunan ve büyük bir 
kısmı yalın ayak, uçarı, pırpırı şeyler olan 
bu yavrucuklar, posta posta, Akşamı, matba
asının bu sokağa açılan ara kapısından tevzi 
edilen Haber ile En Son Dakikayı beldeşirler. 
Sokak çığlıklarla dolar, boğuşurlar, şakalaşır
lar, gülerler, ağlıyanlar olur. Bu saatlerde, 

1 

müşterisi bu çocuklar olan seyyar bir midye ·· 
dolmacısı da sokağın tipile siınalanndandır. 
Bir yudumluk küçücük midyeleri, kırk para
ya satar -1939 kadar on paraya verirdi-, 
ve yarım saat içinde comaman camlı el do
laplarını boşaltıverir. Çocuk kümelerinde pa
ralar sayılır, küçük arkadaş kredileri açılır, 

ekseriya kavga ile biten e&ki borçlar hatırla
tılır. Çıplak bir ayağın uzun mahrumiyetler
den sonra kış ağzı kavuşabildiği bir yemeni, 
bir kundura; bir yeni mintan, bir yeni panta
lon, bir caket, bir paltocuk günün masum 
nümayişlerini teşkil eder. Gazeteler dağılıp 
koltuklandıktan sonra da, Acımusluk soka
ğından Çağaloğlu yokuşuna, oradan Ankara 
caddesile Sirkeci ve Eminönüne doğru bir 
çocuk seli boşanır, büyök şehrin bu en kala
balık yerlerini, çıngırakh müvezzi sesleri 

kaplar (İkincik.anun 1945). Bu sokağm bozuk 
olan kısmına da paket taşı döşenmeğe baş

lanmıştır (Nisan 1945)». 

CEMAL PAŞA (Ahmed) - Aşağıdaki 
hal tercemesini lbrahim Alaeddin Gövsa'nın 
«Türk Meşhurları» adlı eserinden alıyoruz: 

«Kumana.an ve devlet adamlarımızdan. is
tanbula.a a.oğmuşdur. Harbiyeden kurmay 
olarak çıkdıkaan sonra Rumeüde muhtelif 
askerlik hizmetlerinde bulunmuş, 1908 inki
labından sonra Istanbula gelmiş ve oradan 
«Heyeti Islahiye» azalığı ile Anadoluya gön
derilmişdi. 31 Mart isyanı denilen askeri ih
tilalden sonra Hareket Ordusu ile Selanikden 
istanbula gelerek idarei örfiye azalığında, 

Üsküdar mutasarrıflığında bulundu. Ondan 
sonra Adana ve Bağdad valiliklerinde şahsi 
nüfusu ve faaliyeti ile kendini tanıttı. Bal
kan Harbinde Bağdaddan çekilerek fırka ko
mutanı sıfatı ile Pınarhisar ve Vize muhare
belerinde bulunmuş, daha sonra umumi men
zil müfettişi olmuşdu. İttihad ve Terakki Ce
miyeti tekrar iktidara geçince Cemal Bey İs
tanbul muhafızlığına getirildi. Biraz sonra 
Nafia Nazın vekili ve Nafia Nazın oldu. Bi
rinci Cihan Harbi çıkdığı zaman Cemal Pa
şa, İttihad ve Terakkinin ve Osmanlı Devle
tinin Talat ve Enver Paşalarla üç esaslı rük-

. nünden biri idi. Hem Bahriye Nazın, hem de 
Mısır Seferine memur ordular komutanı ol
du. Enver Paşa nasıl Sarıkamışdan bir ser~ 
güzeşte atıldı ise Cemal Paşa da Sina Çölle
rinde maceraya girişdi. Zaten bu iki paşa 

arasında muvaffakiyet yolunda bir çeşid re
kaabet vardı ve ikisi de kendilerine fazla gü
vendikleri için iyi niyetlerine rağmen, mem
lekete zararlı oldular. Cemal Paşa Süveyş'i 
geçip Mısıra girmek hulyası ile hezimetlere 
uğradı. Sonra Suriye valiliğini kudret ve faa
liyet ile idare etti. Fakat büyük kuvvetler 
karşısında ordular tutunamayınca Cemal Pa
şa İstanbula dönmeye, ve İttihad ve Terak
·ki'nin öteki reisleri ile birlikde Avrupaya 
kaçmaya mecbur oldu. 

«1920 de bir Türk askeri heyetinin ba
şında Afgan Ordusunu tensike gitmişdir. 
Onun az zamanda Kabilde yapdığı değişiklik
ler pek kapalı olan Afganistan hayatında 
mühim izler bırakmışdır. Cemal Paşa ?:5ke:r-. 
lik bilgisi, şahsi otoritesi, cevval· zekası {'' 
nizik mizicı ile Afgan hüktlmeti . ilz~~e' ' . ·, ' - ; <: ,.~.- -?: 



CEMAi VE C:!ı.Aı. HİKAYESİ - 3442-

kuvvetli bir nüfuz kazanmışdı. Fakat bu nü
fuzu orada çekerniyenler de var idi. Nihayet 
1922 de Afganistanı terke mecbur oldu, ve 
Avrupaya geçdi. Paris ve Berlinde bir müd
det oturdukdan sonra Rusyaya gitti, ve Tif
lisde adı meçhul kalmakla beraber bir erme
ni olduğunda şübhe olmayan bir kaatilin kur
şunu ile öldü. Türk milliyetciliği için çalışmış 
olanlardandır <<(İ. A. Gövsa, Türk Meşhur
ları)>>. 

Cemal Paşanın Üsküdar mutasarrıflığı 
ve İstanbul muhafızlığı büyük şehrin günlük 
hayatında çok mühim hadise olmuşdur; ka
badayılarla, külhanbeylerle, bıçkınlarla aman
sız bir mücadeleye girişmiş, o eclaf güruhu
nun gözlerini öylesine yıldırmışdı ki, onun te
min ettiği huzur, ta 1950 seçiminden sonra 
yeniden türeyen haytalara kadar devam et
mişdir. Bol paça tulumbacı pantalonlarını 

dizlerinden kesdirmiş, itlik şanından topuk 
nümayişi için ardı basık yumurta ökçeli şi
pıdıkları ayaklardan aldırıp hezele_yi sokakla
ra dal taban attırmış, ne omuz çarpıtıp_ ge
zen, ne nara atan, hatta nede yanından geçe
ne göz ucu ile bakan kaldırım kabadayısı kal
mışdı. Üsküdar muhafızlığmda yasak ettiği 
bir husus da gecelik entarileri ile · mahalle 
kahvelerine çıkma olmuşdu ki, İstanbulun 
mahalle hayatında asırlardanberi devam ede 
gelen bir laübalilik idi (B.: Entari). Bahriye 
nazırlığı ise donanmamızda ve deniz ordu
muzda hakiki bir inkilab devri olmuşdu; o za
manlar bahriye mekteblerine girmek İstan
bulun en kibar ailelerinin çocukları için bile 
adeta bir imtiyaz bilinrnişdi. Çok karışık ve 
karanlık bir devirde heder olmuş çok büyük 
bir devlet adamı olan Cemal Paşa merhumun 
en güzel, en doğru, en kuvvetli· portresi Fa
lih Rıfkı Atay tarafından «Zeytin Dağı» adın
daki şahaserin birinci baskısında çizilmişdir, 
bu kıymetli eser ikinci baskısında bir takım 
şeyler kaybetmiş gibi görünür. 

CEMAL VE CELAL HİKAYESİ - On
sekizinci asır ortalarında yazılmış ve söylen
meye başlamış bir meddah hikayesi; bu hi
kaye ile diğer ona yakın meddah hikayesinin 
kanavasını, İstanbul Üniversitesi türkçe yaz
maları arasında bir mecmuada, bu kütübha
nenin muhterem müdürü Nureddin Beyin de
laleti ile görmüş, ve istinsah etmiş idik; yal
nız vak'aların seyir sırası işaret edilmiş olup 

hikaye kahramanların kiyaf etlerinin, sahne
lerin ve dekorların tarifi, hikayeyi naklede
cek meddahın sanat kudretine ve bilgisine 
bırakılmış . olmasına rağmen bu kanavalar te
maş~ tarihimiz için son derecede kıymetli bir · 
vesikadır. Himmet erbabı tarafından kitab 
halinde neşri milli kütübhanemize büyük hiz
met olur. Geçmiş asırların kostüm ve tuva
letlerini ve İstanbul şehrinin eski konak, ve, 
yalı, kahvehane mimarisini, eşyasını ve haya
tını bilenler, bugün dahi bu kanavaları işle
yerek hikayeyi inşa edebilirler. «Cemal ve 
Celal Hikayesi» nin kanavasını aynen alıyo

ruz: 

«Zamanı Mµrad Hanı Rabi (Murad IV. 
1623-1640) -Tophane- (Tophane civanlarından) 
Bezirganzade Celal, asıl adı Mustafa - Hafta
da bir gün ·validesinden istizan (Tıflı Çelebi
nin dostu olduğu, ve haftada bir Tıflının evi
ne gittiği anlaşılıyor. Tıflı Çelebi devrin zü
refasından bir şair ve padişahın nedimlerin
den) - Tıflı evinde iken vezir Husrev Paşa 
çuhadarı İstinyede sadırazam oğulluğu Ah
med Bey yalısında ziyafet (Tıflı ile Celfil de 
bu ziyafete gidiyor) . İskele - üç çifte kayık -
Kurşunlu Mahzen - Mumhane ila İstinye (Med
dah buraları ve bu kayık yolculuğunu tarif 
ve tasvir edecek)· - Kayık kayığa söyler (ay
nı ziyafete giden bir keza bir kaç kayık da
ha olacak; kayıklardan cinaslı, -kinayetli şiir

ler söylendiği anlaşılıyor) . Hanendeler, sa
zendeler (Az önceki tahminde aldanmadığı

mız görülüyor) - Müzevir Ahmed, Kız Ah
med, Portakal, Cüce İbrahim. Tanb1lri ishak, 
Miskaali, hasılı asrın benamları mevcud 
(Öbür kayık veya kayıkdakiler) - (Yalıda) 
taam, kelam, sazlar düzüldü - kıl sazlan ne
fes sazlarına demsaz oldu - ikramlar kondu 
(Yalıdaki ziyafetin . bağçede verildiği anlaşılı

yor) - Tıflı hanendebaşı nedimi şehriyAıi -
Selam, şairlerden sa.mit temennalar - Miska
aU Ahmed girmemesi (Miskaali devrin nam
lı bir sazende ve bestekarı; fasla iştirak et
miyor) - Husrev Paşa sual: «Gelmedin, ni~ 
çin ?» (Husrev Paşa devrin namlı ve kanlı bir 
veziri, o sırada sadırazam, oğulluğunun ziya
fetinde bulunuyor) - Sükftt, sonra: «Beliti 
sem'i hümay(tna vüsul bulur!» diye itizai'ı 

sefihane (Miskaalinin. bu cevabından jkasdı, 
Tophaneli Celalin vezir meclisine getirilmiş 

olması duyulursa hoş karşılanmayacağıdır; 
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sözü haddini bilmezlik sayılıyor) - Sadrı ek
rem hakimane: «Kem climezsin.. var safanda 
ol! .. » dedi, amma pür gazab (Hüsrev Paşa 

MiskaaUye kuıyor, fekat hlk~ane onun ih
tarında haklı buluyor, ve Miskaalinin fasla 
iştiraki için ısrar etmiyor) ~ İtmamı fasılda 
cümleye yüzer altın, çuhalar· ihsan, Miskaali 
peşiman - Faslı sanide cümle ile girdi, otur
du - Tamam oturunca bakmayub gftya Mde• 
hı'.'t görür (Bu yapan Husrev Paşa) - «Dur a!. 
sus Miskaali çalma!. sözüm gerçekdir!.», ma
nen taşra koğdu (Az evvelki sözü yüzüme vu
rularak Miskaali meclisden.. Meta kovulu
yor) - Meclis tamam, herk.es:. makamına azi
met eylediler (Herkes yerlerine, evlerine dö
nüyor) - Def'ai saniyede Ahmed Bey kendi 
zevkinde, cümleyi dlvet (Babalığı Husrev Pa
şa bu ikinci zlyafetde yok - Tıflı okur - İt'
am - Tıflıya Şahin namında bir köle bağışla
dı (Bağışlayan Ahmed Bey; Tophaneli Celali 
getirip meclisine revnak verdiği için olduğu 
sonra anlaşılacak) - İkram • Kayık (Ziyafet
den dönüyorlar) - Kuruçeşme - Aynacıoğlu ( ?) 
köle ile sohbet olmaz ama: «Bir çelebi var 
bir dede ile .. » (Aynacıoğlu kim ise Tıflıya 
ihsan edilen köle Şahine dAima bir mevlevi 
dedesi ile dolaşan gaayet dilber bir delikanlı
dan bahsediyor; sonra görülecek bu güzel 
gene mirasyedi Cemal Ahnıed Çelebi, hoca
sı Mm.isi yerinde beraber dolaşdığı da Der
viş Mı'.'tsldır) - Mecmuai beste, Çelebiyi da
vet (Tıflı Köle Şlhinden. Celmal Çelebiyi öğ
renib genci evine dlvet ediyor) - «Bildi, si
zi gökde ararken yerde buldum:\) (Şlhinin Ce
mal Çelebiden getirdiği haber, gene Tıflıyı 

ismen tanıyor, o da böyle bir mülikat arzfi. 
sundadır) - «Bu beste sizin imiz, tamam çıka
ramadım» )Cemal Çelebi Tıflıya gelmiş~. 

Yukarda bahsi geçen Tıflınm beste mecmua
sının, dlvetiye yEµ'ine C~mal'e gönderildiği 
anlaşılıyor. Gene, beğenipde tamam çıkara-

madığı bir bestenin de bu mecmuad~ Tıf
lının eseri olduğunu öğreniyor. Cemal'in mu
siki ile uğraşdığı da işillidır) - Sohbet -
Çelebi gitti, evine davet (Cemal giderken 
Tıflıyı evine davet ediyor) - İsmi Cemal Ah
med, Derviş Mılsa (hocası, Mmisi), Unkapa
nı dahinde (evi), bir. vAlidesi, ve dayısı De
de ile kendi zevkinde, ımrasyedinin mzamlı

sı idi - Ertesi gün Tıflı Efendi huzuru hüml
yunda (Pldişah :Pördüncti Murade Cemal 

Ahmed Çelebiden bahsetmiş ofacakdır) 

- Haftai diğer Cemal ile sohbet (Cemalin 
evinde olacak) - Aradan vlfir zaman mürur 
eyledi - Devletliden izin alınamadı (Pldişah
dan olacak, uzak ihtimal ile Ahmed Bey
den) - Ba'del iyd: «Cemalimi çokdan ziyaret 
edemedim» (Bayram ertesi bu sözü söyleyen 
Tıflı) . Derviş Muslyı buldu - «Çelebi kaç 
gündür hastadır» (Derviş Mı'.'tsadan Cemal 
hakkında alınan haber) - «Acaba haremde 
görmek kabil mi?» (Soran Tıflı) - Haber ver
diler (Tıflı hareme hastanın yanına kabu.l 
edilir) - Bir Ah ... büka (gene bir Ah çekip ağ
lamaya başlar - (ve hastalığının sebebini an
latır) «Kaşki gitmeye idim» - «Bizim Dede 
ile Tophane seyrine, iyde (Bayram yerine) 
gittik» - Ağlamakdan güciyle söyler - «Aman, 
el aman ne gördüm, bu vechile şu şekilde 

bir bi nazir taze, ismine Celil Mustafa der
lermiş» - «El aman o günden beri suzanım!» 

. dedi ağladı - Tıflı Çelebi: «Elem çekme, (o 
Celil Mustafa) yaranımdır - (Cemal): «Aman 
benden şimdi sellm götür .. bir kahve içeyim 
(safasmdan) - (Tıflı): «Onda iç!.» - İskele, ka
yık, Tophane (Tıflı heman Unkapanından 
Tophaneye Celale gidiyor) - Celal de hasta 
olmuş - Aslını (haftalık sebebini) süal - Ahi 
suzinak - (Celll): «İydi şerifde (Tophanede) 
bir Dervişle bir tlze gördüm, dildlde oldum» 
- (Tıflı): «Müjde, o da seni görmüş .. Selam ey
ledi» - (Celll): «Benden de ona selam götür •.. 
bir kahve içeyim» - (Tıflı): «Onda iç!» - İske
le, kayık, Unkapanı (Tıflı Cemale dönüyor) 
- Selam öteden, selim beriden, akşamadek al
tı sefer - (Tıflı) bitab - Haftai diğer • Derviş 
Musa. ile müşlvere (Konuşan Tıflı) - Boğaz

içinde bir zevk idelim dediler - «Bunları bir 
yere cem idelim» dediler • VAiidesi Derviş 

Mu.saya inanır (Cemalin dul anasının Der
viş Mı'.'tslya itimadı vardır, güzel oğlunu ona 
emlnet idüp her yere gönderir) - Babası Tıf
lıya inanır ( Celalin babasının da Tıflı Çele
biye itimadı vardır, güzel oğlunu onunla her 
yere gönderir) - İki eltiye hizmet için (Bo
ğaziçind~ kurulacak muhabbet meclisinde 
hizmet için iki de clriye alınır) - Kayık pey
da (Bir kayık tutulur) - Rumelihisarında Tıf
lının kardeşliği Zaim Ahmed Ağa yalısı (Mec
lisin kurulacağı yer - Meclis - Sazende cariye
ler Tıflınındır - Saz, söz - bldehu bunları 
(Cemal ile Celili) yalnız kodular • Çelebiler, 



CEMARAN MEKTEBi -3444- tsrAN~ut 

cariyeler halen (iki gene ile gelenler çok 
uzak bir yere çekilirler) - Aydınlı Kuduzoğlu 

Ayandan, mesalihe gelmiş yalıya, işret 
(Genelerin meclisi bağçede kurulmuş olacak, 
yalının içinde bir iş için Aydın ayanından 

Kuduzoğlu ve adamları vardır, işret sofrası

nı kurmuşlardır) - Adamlarını göndermiş 

(i:ki güzel zenci getirtmiş (genelerin yanında

kiler uzaklara çekildiği için bunu görmemiş
ler) - (Kuduzoğlu): «Bre şu gidiler neşledi
ler! ?» - Bir dizinde biri, bir dizinde biri 
(Cemal ile Celal) . Cınyeler, saz - (o sırada) 
celladı felek zulnır - Herifi {Kuduzoğlunu) 
katil (öldürür) - Hızmetkarlarını katil - ma
dası· firar - Tıflı hayretde - Meğer (Ahmed 
Beyin kendisine verdiği) kölesi Şahin gelmiş 
(Kuduzoğlu ile hempalarını kesen odur) 
- (Şahin efendisi Tıflının) elini öpdü - (Tıf

lı): «Malımdan azad ol!.» der (Kahraman, ha
laskar köyleyi hürriyetine kavuşdurur, azad 
eder) - Oradan azimet- ederler yalıya (İstin
yede Ahmed Beyin yalısı olacak) • Devletli
ye nakli macera - Çelebileri temaşa - Birbir
lerinin kız kardeşlerini alıverdiler (Cemal Ce
lalin, Celal de Cem.alin kız kardeşi ile ev !e
nirler) . Baki ömürlerin zevk ile geçirdiler». 

Unutmamalıdır ki bu çeşid hikayelerde 
aşk u alakalar daima afifari.e, platomi.kdir, 
kaldı ki bu hikayelerin kıymeti konularından 
ziyade ülfet, muaşeret, kılık, kiyafet, dekor, 
tariflerindedir. 

CEMARAN MEKTEBİ - (Kelime ma
nası gezilecek yer demektir, zira eskiden ta
lebeler gezerek ders öğreniyoo1aırdı) ,stan
bul'un ilk Ermeni yüksek ve leyli mektebi
dir. Hassa Mimarı Karabet Amira Balyan'ın 
(1800-1866) ve eniştesi keza Hassa Mimarı 
Ohannes Amira Serveryan'ın . (1786-1858) 
himmet ve maddi yardımları ile ilk defa 
9 Aralık 1838. de, Üsküdar'ın Yenimahalle 
semtinde, bugünkü Semerciyan-Cemaran ilk 
okulunun yerinde açılmıştır. Burası eskiden 
Kudüs Ermeni Patrikhanesinin misafirhanesi 
imiş. İlk müdürü, Dr. Vahan Paşa Manuel
yan'ın (1841-1902) pederi Agop Manuelyan 
(1802-1872) olmuştur. Elliye yakın talebeden 
kırkının 120,000 kuruşluk senelik masrafını 
Kudüs Ermeni Patrikhanesi temin . etmiş ve 
on kadar zengin talebenin her birinden de 
3000 kuruş ücret alınmıştır. 

Mektep 3 Ekim 1841 de bazı ihtillflar 

yüzünden kapanmıştır. Tarihçi, Avedis Ber
beryan'a göre, bina müteakiben askeri has
tahaneye tahvil olunmuşsa da, 1845 de Pat
rik Matteos Başpiskopos Çuhacıyan'ın (1794· 
1865) ricası ile Ermeni cemaatine iade edil-
miştir. . 

Cemaran Mektebi 1 Ekim 1846 da yeni~ 
den açılmıştır. Müdürlüğünü bu defa, geçen 
asrın en büyük Ermeni mütefekkiri Ohannes 
Badveli Deroyentz (1801-1888} derulide etr 
miştir .. Bu sefer kırkı ücretli ve. onu ücretsiz 
olmak üzere tekrar elli kadar yatılı talebe 
kabul edilmiştir. 

1850 de, mektep Yedikule Ermeni Has
tahanesine naklolunduktan sonra, 1854-1855 
yıllarında Kırım Harbi esnasında Üsküdarda
ki bina, yeniden askeri hastahaneye ifrağ 

edilmiştir. Bundan sonra, 1859 yılına kadar 
resmi idadi mektebi olmuştur. Nihayet 2 
Ağustos 1887 de, Yenimahalledeki büyük 
yangında, üç katlı ahşap bina tamamen yan
mıştır. 

Cemaran Mektebinden yetişen bazı mü
him şahsiyetler şunlardır; Dr. İstepan Paşa 
Aslanyan (1822-1901), 1Dr. Ovsep Beyran 
(1825-1866), Dr. Parunak Bey Feruhan (1824• 
1869), Karabet Ütücüyan (1823-1903) v.s. 

1911 de, aynı mahalde, tüccardan Levon 
Semerciyan'ın (1859-1926) maddi yardımı ile 
bugünkü kargir bina inşa edilmiştir (Bu okul 
hakkında Semerciyan - Cemaran Mektebi 
maddesine bakınız). 

Kevork PAMUKCİYAN 

CEMAZİYELEVVELİNİ BİLİRİM 
Hicri takvimde arabca doğru telaffuzu «Cü
madelula» olan ayın Türk ağzında bozulmuş 

«cemaziyelevvel» adına nisbetle halk ağzı 

deyim: «mazisini, geçmişini bilirim» manası
na; istisnasız tezyif ve hakaaret yolunda kul
lanılır; misaller: 

Bir Ahmed Beyden bahsedilir; bir ıia
neberduş konuşur: 

- Ulan ne beyi be!? .. ben onun ceml
ziyelevvelini bil~im, ona Sürmeli Ahmed 
derler, üç sene evvel benimle beraber çul 
çaput içinde yalın ayak hammallık yapardı 

Sirkecide ... * Kendisinin Galatasarayı Lisesinden: 
mezun olduğunu . yaymış bir delikanlı çekiş
dirilir: 

- Git ona söyle, müslüman mahallesin• 
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de salyangoz ·satmasın, biz onun cem~yel
evvelini biliriz, hangi Galatasarayında oku
muş, ilk mektebi zor bitirdi, sonra da yıllar
ca gazete sattı sokaklarda, önüne bir Şaban 
Reis çıkdı, bir gün, yanına aldı oğlanı, giy
dirdi kuşattı, sermaye verdi,· adam etti .. 

Bu deyimin doğu.şu üzerine çok şirin 

bir fıkra anlatılır. İstanbulda resmi daireler
de hicri takvim kullanıldığı ve henüz evrak 
dolablarının da bulunmadığı devirlerde, res
mi evrak, Üzerlerinde ay isimleri yazılı bez 
torbalara konularak sandıklarda muhafaza 
edilirdi. Bir kaleme gaayet fakir bir genç ş·a

kird, katip namzedi alınır; o kadar fakir ki 
ne ayağında· çorabı, ne de mintanın altında 

gömleği varmış; bir gün bu gencin eline ev• 
rak mahzeninde eski ve boş bir evrak torbası 
geçm~ş, torbanın üstünde, bezir yağı isinden 
yapılmış siyah mijrekkeb ile fild olduğu ayın 
adı, «Cemaziyelevveı» iVazılı imiş; delikanlı, 

o bez torbayı almış, evinde anasına götüre
rek kendisine bir gömlek . dikdirıniş, fakat 
bezin üstündeki yazı çıkmadığı için, yaz gü
nü, mintanının· yakasını açdığında arkadaşla
rı «Cemaziyelevveli» okumuşlar, ve gence 
acımışlar. 

Zaman geçmiş, delikanlı kalemde ilerle
miş, yükselmiş, amirler arasına geçmiş, ma
aşı kademe kademe artmış, derken müsteşar 
olmuş, yalı ve konak, hademe ve uşak sahibi 
zengin olmuş. Kalemde yerinde sayan diğer 
katipler onun bu ikMlini çekemeyerek: «Biz 
onun sırtına bir gömlek alamayarak eski ev
rak torbasından gömlek ctikdirttiği fakirlik 
zamanını da biliriz manasına: «Biz Beyfen
dinin cemaziyelevvelini de biliriz» diye çe
kişdirirlermiş (B.: Kalem, kalemler). 

CEMİL (Deli) - Geçen asır sonlarında 
Boğaziçinde Kanlıcanın, bir ayakdaşı ile 
beraber iki çifte kayıkla işler en namlı ka
yıkcılarından; bilhassa kayığı ile Çubuklu
nun dört çifte kayığına yardımcı olarak İs
tanbula Çubuklu Suyu damacanaları taşırdı. 

A. CAblr VADA. 

CEMİL (Didon) - 1885 ile 1890 arasın
da TopMne 'katiblerinden gaayetle yakışıklı 
bir gene idi; Üsküdarlı olup çok fakir bir 
dul kadının oğluydu, çocukluğu perişan geç
miş, mektebe bile yalın ayak takunya ile git
miş, konu komşuya çeşmeden su taşıyıb sa
kalık yapmış, hamama gidenlerin boğçaları• 

nı taşımışdır; sonra kalender hallt şfilri Aşık 
Razinın aeıaleti ile Tophane kalemine girmiş
di. Cemil on yecıi on sekiz yaşlarında iken 
orada bira.en aegi.şai, del.ikanlıya bir şı.ltj.ık 
hevesi gelai; ayııgını alır, anasına ayırabildi· 
ğ-i harcıığı bırakır, geri kalanı yemez içmez, 
bir simiue akşamı bulur, üstüne başına har
car<llt buneiall. ötürfü:ı.ür ki kend.isine «frenb 
manasına «Via.on» lakabı verilmişdi; gören
ler ae hakikaten bir beyzaa.e, paşazacıe sa
nırdı. 

Didon Cemil mahallesinden bir kıza aşık 
olur; kız Cla gene, glizel ve şık katibi sever, 
ve ona daha hoş goninmek için o da alafran• 
galığa özenir; fakat oğlanın anası alafranga 
gelini, kızın anası da cıidon damad istemez. 
Macerayi kalemde oğlanın ağzından dinleyen 
~ık Razi de, vak'anın dört kahramanın ağ
zından mizah yollu şıi manzumeyi yazar: 

Katibin anası : 
Bak oğlum ben şıllık gelin istemem 
Helal etmez sana sütünü memem 
İkl öı-gü saçı, avuçda kın~ 
Alzı var dW yok olmalıdır hem 

Kız değil a.şlfte pencere gülü 

Cumbada oturur sokak billbülil 
Gelin dlye sokup onu evime 
Takamam başıma beli püskülü 

Alnında kakill, topaz başında 

Ne gözde sürme ne rastık kaşında 
Mal matah olsaydı kalır mı evde 
Kazulet kahbe tam onbeş yaşında 

K4tlb: 
Setlre pantollu kitlbfm ana 
Kanının elinde istemem lana 
Gelin kızın duvaıtım açdım mı 

Avrupası dökülmell alnına 

işte elde kalem yazanın name 
Aııti gözlü dudu dilli yarime 
Ana vaz geç gel sen terket inadı 
Beni helik edip kaareler giyme 

O kızı vermezse anası cadı 
Ben olurum o kannın cellldı 
Şirlnlmi kimselere kaptırmam 
Görsünler bu dağ deviren Ferhidı 

Kızın anası: 

Kız bu kılığın ne kokona gibi 
Çıkar akhndan o ılldon • katibi 
Aldanma sen setre lle pantola 
Ollanın dellkdfr cebinin dibi 
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Boynuna bağlamış frenk yulan 
Açıp baksan yırtık sako astan 
Parmağın ısınr kıntmasma 

Şu köçek ollanla şu çengi kan 

Toprağa • veririm vermem · o ite 
Dünyada kıran mı geldi yiğlte 
Koyarım koynuna saka oğlanı 

Bakmayıp şakakda dola.şan bite 

Kız: 

Varma benim öyle üstüme ana 
Mercimek aşını verdik fırına 
Katibimden başkasına varamam 
Millk olsa dahi mili Kaaruna 

NAzlk elindeki kalemi kamış 
Yüzün gören gökdeki ay utanmış 
Kolah gömlelf fiyongalıdır 
Hem naz ile bastonuna dayanmış 

Yeldirme sırtıma bolça koltuğa 
Kaçanın ana ben kitlb çocuğa 
Koca diye terlik çevirir isem 
Kitibiın civanım giim6' topuğa 

Visıf HİÇ 

CEMİL (ilacı) - 1885 ile 1890 arasında 
Üsküdarm namlı ,berberl~rin.den. sanatında 
gaayet mahirdi, bilhassa tulumbacı . başı tıra
şında üstüne berber yokdu; bir garabeti de 
usturalarını taşa vurup köseleye sürmez, 
avucuna sürer de bilerdi, göremeyen inan
maz. 

Vasıf HİÇ 

CEMİL (Haddehaneli) - 1885 ile 1895 
arasında Üsküdarda meşhur Çiçekçi Kahve
hanesinde kahveci çırağı, gaayetle güzel 
gene idi; meşhur ressam Üskü
darlı Ali Riza Bey de sık sık o 
Çiçekçi Kahvehanesine uğrardı. 

Bir cuma günü Cemili ki o za
man çocuk 16 • 17 yaşlarında, 

karşısına oturtarak kurşun kale
mi ile üç beş çizgide . resmini 
yapdı; takdir etmek haddimiz de
ğil amma r~me hayran oldum; 
üstad hemen o resmin bir kop
yesini çıkarıp bana verdi: «Al 
Vasıf Efendi, hem benden, hem 
Cemilden yadigar .. » dedi. Gö-
züm gibi sakladım; gariki rah
metler. 

bir 

şimdi hatırlıyamıyorum, hayırsever bir ba
ba adamdı; kahveci çıraklığının ve kahve
ciliğin bir meslek olmadığını söyliyerek 
Cemili ikna etmiş, bahriyeli f armasının da 
cazibesi inzimam edince çocuğu o onaltı, on 
yedi yaşlarında iken Tersanede Haddehane
ye nefer yazdırmışdı; bu münasebetle «Had
dehaneli» lakabını alan Cemil orada emsali 
genclere uyarak tulumbacılığa da heves et
mişdir ki Çeşmemeydanı sandığında (>Oyun
muş yangına koşduğunu bir sefer • görmüş 
idim. Mela.hali vechiyesinin şanına denk pek 
güzel bir sesi olduğunu, hatta bundan dola
yı Haddehanede kendisine «Hanende Cemil» 
denildiğini duymuşdum, fırsat düşüb dinle
medim; hayatı hakkında da başkaca malft
mat.ım yokdur~ 

V&sıı HİÇ 

CEMİL (Karakaş) - İkinci Sultan Ab
dülhamid devri sonları ile Meşrfttiyetin ilk 
yıllarında büyük şehrin namlı hırsızlarından 

·ve haraccı kabadayılarından; bir ara Galata
da kumar kahvehanesi işletmiş, hayli vur
gun vurmuş, kazandığını da içki ve fuhuş 

alemlerinde yemişdi; gaayet mahbubdost idi, 
kendi tazelik devri de· çok kirli geçmişdi; ku
mar kahvesi işletdiği zamanlar kazandığını 

Fermeneci Panayot isminde bir rum genci
ne yedirmişdi bu oğlan Karakaş Cemilden 
aldığı para ile Beyoğlunda bir mezeci dükka
nı açmış, fakat her neden ise Cemilden kor
karak dükkanını başkasına devr ile Yunaıiis

tana kaı;mışdı. Hırsızlık, cerh 
ve türlü uygunsuzlakdan altı 

yedi defa hapse girip çıkmış o
lan Karakaş Cemil'in 1918 mü
tarekesi yıllarında Galata sokak
larında yalın ayak dolaşıp sü
ründüğünü görmüşüzdür. 

Servet 

Yine sık sık o kahvehaneye 
çıkar bahriye erkanından bir 
miralay vardı; maalesef adını 

Haddehinell Cemil 
(B.eahn : S. Bozcalı) 

CEMİL (Mes'ud Ekrem) ~ 
Yahyii Kemal Beyatlinın tarifi 
ile: «bir kainAt olmuş büyük sa
natkar; zekasının, zevkin.in, cazi
besinin hududu olmayan adam»; 
musiki bilgini, büyük virtüoz, 
edib; türkçeyi en doğru, doyu!-·. 
maz tat ile konuşan meclis ada
mı, İstanbul efendisi, billftrdan 
bir gülirana gibi gönül adamı 
büyük rind; 1902 de İstanbulda 
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doğdu, Tanbftri Cemil Beyin oğludur (B.: 
Cemil Bey, Tanbllri), . annesinin adı Saide Ha
nımdır. Aşağıdaki hal tercemesini üstadın 
1952 de kırkıncı sanat yılını idrakinde neş

redilmiş «Mes'ud Cemil» adındaki risaleden 
alıyoruz: «1912 de babasından kemençe ve 
solfej, Kaşıyarık Hüsameddin Beyden de 
usul dersleri almaya başladı. 1915 de İstan
bul Su1tanisinde talebe iken Daniel Fitzin
ger' den aldığı keman derslerinde batı m1l.si
kisi ile ilk Mes'ud Ekrem, 1916 da babasının 
ölümünden sonra, Tanburi Cemilin en güzi
de talebelerinden Kadı Fuad Efendi ile tan
bura, Refik Tal'at Bey ile nazariyat çalışma
larına başladı; ve bir iki sene için.de Rahmi 
Bey ve Şemseddin Ziya Beyin delaletleri ile 
istanbulun musiki muhitinde gene bir tan
bO.ri olarak tanındı. Bir tarafdan Türk m1l.si
kisi nazariyatını, makam ve ikaa bilgilerini, 
Hamparsun notasını öğrenirken, bir taraftan 
da viyolonist izzet• Nezih ile batı musikisi 
tahsiline devam etti; 1919 da da Mes'ud Ce
mil adı ile meşhur bir tanbllri olarak. bizzat 
tanbur dersleri vermeye başladı; Ali Rifat 
Beyin reisliğindeki Şark M1l.:Sikisi Cemiyeti
nin konserlerine katıldı. Artık o devrin bü
tün sanatkarlarını tanıyor, geniş sanat te
masları arasında hiç bir zaman ayrılmadığı 
tanbur üstadı Kadı Fuad Efendi ile beraber 
Şeyh Abdülbaki Efen dinin postnişini bulun
duğu Yenikapı Mevlevihanesine devanı ede
rek neyzenbaşı Rauf Yekta Bey, kudümzen
başı Zekaizade Ahmed Efendi, Neyzen Hil
mi Dede, Ga~ata 1Mevlevih~esinde Neyzen 
Emin Dede gibi üstadların dostluğunu kaza
nıyordu. 1920 de Prenses Zehra Hanımefen
di ve Ali Rifat Beyin evınde Damad Mecid 
Beyi tanıdı. Tanburi Cemilin dostu ve tak
dirkarı olmasından baş'ka mahir bir viyolonist 
olan Emir Abdülmecid (Mecid Bey, Şarki ür
dün'ün Faris sefiri) gene tanb1l.rinin kaabill-
yetini büyük alaka ile karşılayarak daha son
ra .viyolonist Karı Berger'e devretmek üzere 
ona keman dersleri vermeye başladı. Fakat 
bir zaman sonra bu derslerin birisinde Mes'ud 
"cemil, Şerif Cemil Beyin kardeşi olan Şerif 
Muhiddin Beyi tanıdıkdan ve onun viyolon
selini dinledikten sonra büyük bir aşk ile bu 
saza bağlanmış ve artık kemana çalışmadığı 

için Şerif Mecid Bey de onu Karl Berger ye
rine kardeşinin . himaye ve ltinasına terket-

mişdir. Yeni ve coşkun bir hızla viyolonsele 
başıayan lVJ.es'ud Cemill Şerü lV!uhiaain Hay
dar, o sıraa.a lstanbuıaa genış ve etraflı bir 
musiki tahsili yapmaya müsaid mu.bit bu
lunmaaığını göz onunae tutarak, Avrupanın 
büyuK merkezıerinaen birinae esaslı bir ça
lışma tikrine _sevke~miş, diğer ıa.ostıaırından 

ve o sıraıaraa tanıaığı liuseyin Sadeddin 
Beyaen teşvik ve aıaka gören gene aaanı, de
vam ettiği ıstanbul Darullünunun Hu•kuk Fa
küıtesını ıkınci sınıfınaa terk etmiş, ve yal
nız zaıt ve takir maaai imkanlarına güvene
rek .l:serline gitmiş, ve yine Şerif Muhiddin 
Haycı.arın tavsıye ve teşviki ile o zaman Ber
tin yüksek muzik akaaemisinin _viyolonsel 

· profesörü olan büyük üstad Hugo Becker'in 
talebesi olmuşdur. Berlinde ayrıca nazariyat 
ve armoni dersleri alan Mes'ud Cemil, Bi
rinci Dünya Harbini takib eden bu devirde 
Avrupanın en canlı ve her türlü sanat hare
ketlerine. sahne olan bu şehrinde musikiden 
baŞ.ka dil bilgisini, umumi kültürünü geliştir• 
mek, diğer güzel sanat kollarını, edebiyat ve 
tiyatro hareketlerini en halis ve zengin bir 
vasatda takib etmek imka.nlarını bulmuşdur. 
Orada Viyolonist Ali Sezin'i, Mahmud Ragıb'ı 
tanımış, bu arkadaşlarının delaleti ve ayrıca 
Türk musikisindeki bilgisinin yardi.mile, 
Curt Sachs, Hornbostel, Robert Lachmann 
gibi meşhur bilginlerle tanışmış, onlarla be
raber çalışmış, müzikoloji ve folklora dair .ilk 
esaslı bilgi ve tecrübeleri kazanmış ve mft
siki tahsilinin yanında bir taraftan da devam
lı olarak Berlin Üniversitesi Psikoloji Ensti
tüsü Ses arşivinde asistan olarak çalışmıştır. 

«Annesinin ağır hastalığı ve yaşama güç
lükleri dolayısile iki buçuk yıl sonra 1924 
sonunda memlekete dönen Mesut Cemil 1925 
de Giriftzen Asım Bey'in oğlu Musa Süreyye 
Beyin Müdür olarak ve ileri bir yolda inkişa
fına çalıştığı Darülelhan'a (Şimdi İstanbul 
Belediye Konservatuvarı) tanbur, solfej ve 
musiki nazariyatı muallimi, Gelenbevi lisesi
ne de musiki muallimi olarak girmiştir. Ce
mal Reşid, Ekrem Reşid, Muhiddin Sadak gi
bi aynı nesilden arkadaşlarını da bu sırada 
tanımış ve Fazıl Cündey'in organize ettiği 

Union Française konserlerine onlarla beraber 
katılmıştı (1925-1927). Bu sırada Hukuk Fa
kültesinde yarım bıraktığı yüksek tahsiline, 
Edebiyat Fakültesine geçerek devama başlı-
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yan Mes'ud Cemil, 1926 da Türk Telsiz Tele
fon Anonim Şirketinin (Türkiyede ilk radyo) 
cazibesine kapılmış ve o zamandanberi radyo~ 
nun spikeri, orkestrasının viyolonselini, saz 
hey'etinin tanburisi, proğramcısı, yazıcı vel
hasıl bu idarenin her şart altında her türlü 
hizmetine ve işine koşan bir uzvu olarak bu
güne kadar fasılasız kalmış, 1937 de şirketin 
hükumete devri sırasında Başspiker ve Mü
dür Vekili olmuş, Ankara Radyosuna 1938 
de Türk Musikisi neşriyat şefi olarak tayin 
edilmiş, 1940 da yine Müdür olmuş, 1941 de 
Devlet Radyosunun Ulaştırma Bakanlığından . 
Başvekalet Matbuat Umum Müdürlüğüne 

geçmesi sırasında, Türk ve Batı musikisi 
mevzuunu bir bütün olarak toplayan Müzik 
Yayınları Şefliğine, 1950 de Ankara ve Tür
kiye Radyoları Müdürlüğüne, ve nihayet 
1951 de İstanbul Radyosu Müdürlüğüne ta
yin edilmiştir. Radyodaki fasılasız çalışması

nın yanında Mesut Cemil gerek Konservatu
varda, gerek liselerdeki öğretmenlik vazife-

Mesud Cemil onbir yaşında mektebll 
(Resim: Sabiha Bozcalı) 
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sini bırakmamış, Gelenbevi lisesinden, Kon
ya Erkek Muallim Mektebine tayininden son
ra istifa etmiş ve beş se~e muallimlikten ay
rılmış olmakla beraber 1930 da tekrar Per
tevniyal lisesine, 1935 de İstanbul Konserva
tuvarı tasnif ve teknik heyetine, 1938 de An
kara Gazi Terbiye Enstitüsü Viyolonsel mu
allimliğine, 1944 de Ankara Devlet Konser
vatuvarı Yüksek Kompozisyon sınıfları Kla.
sik Türk Musikisi tarihi öğretmenliğine, 1948 
de ilave olarak yine Devlet Konservatuvarının 
viyolonsel öğretmenliğine tayin edilmiş, 1951 
de İstanbul Konservatuvarı Musiki Folkloru 
öğretmenliğine getirilmiştir. 

«1955 de İrak hükumeti tarafından dA
vet edilerek Bağdad'a gitmiş, Türkiye ve 
İrak arasında kültür anlaşması çerçevesinde 
dört sene müddetle Bağdat Güzel Sanatlar 
Akademisi musiki bölümü reisi ve profesörü 
olarak çalışmış, 1959 da Türki.yeye dönmüş 
ve İstanbul Radyosunda müşavir olarak vazi
felendirilmişdir. 

cİki defa sekteye uğrayan yüksek tahsi
lini Ankara Radyosunda bulunduğu sıralar
da Ankara Dil ~ Tarih Coğrafya Fakültesi 
Türk Dil ve Edebiyatı Şubesinden mezun ol
muştur. 

Mesud Cemil, yurt dışına yaptığı muh
telif seyahatleri arasında 1932 de Mısırdaki 
musiki kongresine de Rauf Yekta Beyle bir
likte iştirak ederek memleketimizi temsil et
miştir. 1935 de konferanslar vermek üzere 
Viyanaya davet edilmiştir. 

«1960 da Parisde Unesco Milletlerarası 

Çağdaş Besteciler tribününe Basın-Yayın ve· 
Turizm Vekaleti' adına temsilci olarak katıl
mış, Londra, Hollanda ve Viyanada çeşidli 

musiki araştırmaları yapmış, aynı yılın ey-
10.1 ayında, 37 yıl devlet hizmetinden sonra 
emekliye ayrılmışdır. 

«Musikiye dair çeşitli mevzularda ikiyü
ze yakın makaalesi, «Tanburi Cemil'in Haya
tı» adlı bir kitabı, Kedi hikayeleri, roman ve 
hikaye tercümeleri ve neşretmediği musiki 
eserleri vardır. İcracı olarak başlıca tanbur 
ve viyolonsel çalmakla tanınmıştır. Fakat 
keman, viyola, kemençe, lavta, ud ve aşık 

sazı cinsinden telli ve yaylı musiki aletleri
nin hemen hepsini bilir ve çalar. Musikinin 
nazari ve ameli sahasında bilhassa üç istika
mette, klasik san'at musikisi, Halk musikisi 
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ve umumiyetle _J3atı musikisi sahalarında ça
lışmış, her üç kolda da birbirini tamamlayıcı, 
tehlilci; terkipçi ve yapıcı metodu kullanma
ğa çalışmıştır». 

Mes'ud Cemilin portresi kağıd üzerine 
dökülmüş notlarla çizilemez, o derin bir bes
tedir, duyulur, sevilir. Azgın poyraz fırtına

sında Karadenizin kükremiş dalgalarını Şile 

kayalıklarında seyreden Mes'ud Cem.il ile, 
elinde badei gülgun, bir dilber yüzü temaşa 
eden Mes'ud Cemil, aynı adam değildir. Zi
firi karanlık bir odaya giren güneş huzmesi 
gibi, gözler yalnız onu görür, öylesine mec
lis adamıdır; çiçek o!saydı nağmekar, kele
bek olsaydı muattar olurdu. 

Aşağıdaki satırlar büyük sanatkArın kır

kıncı sanat yılı jübilesi vesilesiyle yazılan 

duygular ve hatıralardır : 
«Mes'ud Cemil, eskiye eskiyi, yeniye ye

niyi, Şarkı sevene Şarkı, . Garbı sevene Garbı 
tattırır. Bu, zevkle titiz ve ince bir kültür me
selesidir. Ne eskiyi yenileştirmek, ne yeniyi 
eskileştirmek, ne Şarkı Garplaştırmak, ne de 
Garbı Şarklaştırmak. · 

Fakat asıl Mes'ud Cemil hangisidir? Gö
nülü ile üstad babasının Şarkında, kafası ile 
Garptadır. Doğrusunu isterseniz ,hepimi-
ze saadet veren bu dost, bütün buhran-
lılar gibi, mesut değildir» (Falih Rıfkı 
Atay). 

«Mes'ud çok cepheli bir şahsiyettir. 
İnsan onu neresinden yakalıyacağını ş~
şırır: 

Tanbur, kemençe, bağlama, lavta, 
viyolonsel (Alaturka, alafranga) çalan ve 
klasik musikimize korosu ile . yeni bir 
hamle yapmak imkanını bahşeden mü
zisyen Mes'udu mu? Kendisine has bir 
anlatış tarzı olan «kediler muharriri» e
dip Mes'udu mu? Çok güzel ve renkli 
konuşan «hoş sohbet» Mes'udu mu? rad
yonun memleketimizde ilk işletmeğe a
çıldığındanberi başında bulunan «idare
ci» Mes'udu mu? Vefalı bir dost olan 
tam manasiyle «İstanbul efendisi>> Mes'
udu mu? Fevkalade taklit yapan son de
rece hassas ve içli olan, bütün yeni çı

kan ilaçları ezber-bilen, hayvanlara, bil
hassa kedilere kl).rşı bir nevi kara sev
da ile bağlı olan Mes'udu mu, hangi bi
rini anlatayım?» (Vedat Nedim Tör). 

«Mes'ud; ince uzun boylu, hafifçe öne 
doğru eğik omuzlu bir delikanlıydı. Ela göz
lerinde zeka, masumiyet ve şeytanlık birbiri
ne karışırdı. Kalbinde kedilere karşı derin 
bir muhabbet ve şefkat vardı. Çok defa pal
tosunun cebinde, sokakta kimsesiz kalmış mi
nim.ini bir kedi yavrusu bulunurdu! ... 

«O zamanlarda henüz pek genç olması

na rağmen, sanat muhitinde büyük bir şöh
ret elde etmişti, çünkü tamburla viyolonseli 
aynı hassasiyet, aynı maharetle çalardı. Göz
lerinde masumiyetle şeytaneti mezcettiği gi
bi, sanatında da alaturkayla alafrangayı bir 
araya .getirebilmişti. 

«Esasen Mes'ud için alaturka, alafranga 
yoktur. Müzik vardır. Bundan dolayı da dar 
görüşlü bazı alaturkacılar indinde alafranga
cıdır, anlayışı kıt bir takım alafrangacılar na
zarında ise alaturkacıdır!.. Halbuki Mesud, 
sadece ve tam manasiyle müzisyendir, sanat
kArdır.» (Ekrem Reşid Rey) 

«Hulasa: şark musikisinde hoca, garp 
musikisinde hocadır. Bestelediği es~leriyle 
emsalsiz bir kompozitör; çaldığı enstrüman
larla ka'bına varılmaz bir sanatkardır... Şark 
ve garp eserlerini aslından okur, okudukları-

Mesud Cemil 
(Resim: Sabiha Bozcalı) 



Sanat tarlhlmb:ln kıymetli bir veslkuı : Yahya Eemal'den Mesud Cemil'e mektub 
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20 teşrinievvel 1941, İstanbul 

Çok aziz ve mübarek muhibbim Mesud Cemil, «Kar M1l.sikileri» ve dtri» yaratıcı ruhunla, bir daha 
açdığın hava_ içinde dirildiler. İnşadı ~lte ettirdiğin mO.siki çerçivesi içinde babanı, Itriyi ve seni her 
saniye gördüm. Gözlerimden gayri ihtiyari yaşlar akıyordu; o saatde yanımda çok sevdiğimiz bir hanım 
da vardı, o da ağlıyordu; Ankarada bu safhayı sana naklederim. 

O akşam çalan aziz arkadaşlara teşekkürümü söy !emeni bilhassa rica ederiz. 
Hürmet, hayranlık ve tahassürümle gözlerinden öperim. 

Yahya Kemal Beyatlı 



Sanat .tarllıİmfzin kıymetli bir vesikası : Yahya ltemal'den Mesud Cemil'e. mektub 

, .. 

16 şubat 1942, İstanbul, 
Aziz, bütün azizeden aziz Mesud, 
Dün akşam, beraber içdiğimiz iki arkadaşla, bir saat kadar sizden bahsettim ve bu sabah da mektu• 

bunuzu buldum. Görüyorsunuz ki akşamı sabahı sizinle ediyorum; vftkia yer yüzünde bundan lfttif bir ba
his de güç bulunur. 

Vedad Nedimin derin dostluğuna karşı duyduğum minnetdarlık büyükdür. Ona karşı çok da malı· 
cubum; şimdiye kadar arzftlarım yerine getiremedim. Ancak bu sefer çıkaracağı mecmuaya mutlakaa bir 
eserimi takdim edeceğim. Ona aynca yazdım. Dört gün sonra ben Ankarada bulunacağım. lnşaallah o 
akşam buluşuruz ve neşvemiz olursa «Kan Natık!» nev'inden bir müsahabeye dalarız. 

Aziz Mesud söytemeyi bile zaid görürüm, babandan sonra kalbimde bir kainat olmuş büyük bir sa
natkanmızsın; zekanın, zevkinin, cazibenin hududu yokdur. Bu dakikada senden bahsederken içim açıldı. 

Tahassürle, hürmetle, muhabbetle gözlerinden öperim .. 
Yahyl Kemal 



Sanat tarihimizin kıymeW bir vesikan: Yahya Kemal'den Mesud Cemil'e mektub 

Aziz Mesud. Dün akşam ben seni sekiz buçukdansonra dinlemeye karar vermişdim. Senin de, ·Ataça, 
telefonla iş'aann böyleydi. U.kin birden· bire bir rüzgar esdi; seni radyoda bulub bir tarafa, keyfimizce, 
gitmek hevesiyle, bir taksiye bindik ve aramağa gel dik. Radyonun kapısından: --'«Mesud Bey bir kaç da
kika evvel çıkıp gitti.» Bunun üzerine ben otele telefon ettim; senin geldiğini ve bir kart bırakdığını 
söylediler. Halbuki ben senin, türk musikisinin «Tılri Sinıh sı olan sandalyende oturuyordum. Nitekim 
bu satırları «Kelimullah» ın o yüksek sandalyesinden karalıyorum. 

Bir defa daha hayranlığı.mı an: ederim. Hayranın 
Yabyi Kemal 
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nı yazarak bize anlatacak kadar kalem sahibi-
4i,r ... Bu meziyetlerinden «birini» Allah han
gi kuluna verse, biz ona «münevver adam» 
deriz; .. Ya böyle Mesud. Cemil'e yaptığı gibi 
hepsinden mebzulen verdiklerine ne sıfat bu
lacağız? .. » (Vasfi Riza Zobµ) 

«Mesud sanatta mükemmeli arıyan bir 
insandır. İcracı olarak onunla çok konserler 
verdim: Bir eseri çalışırken kolay kolay tat
min olmaz, bilhassa oda müziğinde bestenin 
ruhuna, inceliğine inmek için muhayyilesini 
bestekarın devrine uzatır ve oradan ilham 
alır. Viyolonsel Mesud'a göre sadece bir alet 
değildir. Onun tellerinde yalnız kendi şahsi
yetini değil, bütün bir mazinin hazinesini 
keşfettiği için en yakın dostu viyolonseli ol- · 
muştur. Bu sazdan çıkardığı derin vibratolu 
sesi unutmak kabil midir?» (Midhat Fenmen) 

«Musiki !!eminin güneşi; ayni zamanda, 
asdlet, nezaket ve tevazu timsali büyük dahi 
muhterem Hocam Tamburi Cemil'in bizlere 
biricik yadigarı olan Mesud'umuz ... 

«Aksaray'da Sineklibakkalda Katip Mus
lihiddin sokağındaki ahşap evlerinin yan ka
pısından bahçelerine girdiğim tarihlerde . ya 
samur kedisiyle veyahut çemberiyle oynarken 
okşadığım mini mini Mesud'umuz ... 

«Babasından intikal eden musiki zevki 
icabı, sihirli parmaklariyle tamburunun tel
lerinden çıkardığı inci dizisi gibi mütenazır 
ve bedii nağmelerinde babasının ruhunu ya
şatan sanatkar Mesud'umuz ... 

Memleketimizde klasik Türk musikisi 
topluluğunu teşkil ederek eski kolleksiyonlar
dan Hamparsun notasından edindiği eslafın 

naşenide ve !Ayemut eserlerini bütün asaleti 
ile, bütün zarafeti ile ve bütün incelikleriyle, 
üslubu ile ve edası ile heyetine meşkettiren 
ve milletimize radyo vasıtası ile ilk arz eden 
Ustad Mesud'umuz ... » (Refik Fersan) 

«Tam otuz altı sene beraber geçirdiğimiz 
bir ömür .. Bana, dünü unutturacak kadar iha
nete başlamış olan hafızam, o günlerin bütün 
an.atını, heyecanlandıran, tahassüslerinden 
bir zerre bile kaybettirmeden, oldukları gibi 
gözümün önüne seriyor. Galatada Kuledibin
deki Hendek sokağına taşınmış olan İstanbul 
Sultanisinin tiyatro-ve sinema salonunun ko
yu gölgeli, loş sahnesinde Daniyel Fitzinger
den başladığımız keman dersleri.. Sevçik me
todunun sıkıcı, bıktırıcı temrinleri içinden 

sıyrılıp o zamanki İstanbulun dört bucağını 
sarmış olan Çardaş Fürstin Operetindeki 
meşhur valsi, derin bir haz ve vecd içinde 
çalışımız... Hafta sonları elimizde keman ku
tuları, koltuğumuzda, mektebin verdiği ok
kalık ekmeklerle Yüksekkaldırımdan ta Ak
sarayda Sineklibakkalda Katip Muslihiddin 
mahallesindeki evlerimize adeta uçarak ge
lişimiz .. Taş-kasaptan Çapaya uzanan caddenin 
sol tarafındaki yanık evlerden birinin enkazı 
üzerinde, gözlerimiz yolda, ellerimizdeki re
sim bloklarına gelişi güzel çizdiğimiz resim
ler?!.. Eski Orfeon plaklarından dinleye din
leye ezbere aldığımızı, Cemil'in kemani Bül
büli Salih ile çalmış oldukları Saba peşrebi
nin birinci ve ikinci hanelerini heceleyişi

miz .. Hele ikinci hanenin bir yerindeki re-fa 
diyez tiyersi!.. 

«Mütarekenin ilk günlerinde Galatadan 
İstanbul tarafına, Saraçhanebaşındaki Münir 
Paşa · konağına taşıiımağa mecbur kaldığımız 
yeni binanın bahçesindeki salaş sahnede ilk 
verdiğimiz konserle hatırımda kalan proğ

ram: 
Salim Beyin Hicaz p_eşrevinin birinci 

hanesi. 
Seni gördükçe titrer yüreğim şarkısı 

Adalar sahilinde ... 
Recebim ... 
«Katırcıoğlu hanındaki odadan bozma 

küçük bir stüdyo taslağındaki - Babam da 
bütün plaklarını burada doldurmuştu - bü
yük bir borunun önünde tambur ve kemanla 
çaldığımız Tahir puselik peşrevinin ilk hane
si.. Bu plAğın kayboluşuna pek yanarım!». 

(R<tşen Ferid Kam) 

«Her şeye şamil, umumi, derin bir kül
türe malik Musikide kuvvetli bir sanatkar .. 
Konuşmada selis ve beliğ bir hatip ... Yazıda 
velO:t bir kalem sahibi. .. Doğuştan yüksek ka
biliyetli bir insan.» (Muhiddin Sadak) 

<<Tambur ilk Cemil Beyin elinde çağla
mıştır, Mesud'un elinde onun devamını görü
rüz. Babamın ekser evladına bıraktığı, gözü
müze görünen çizgileridir. Mesud'un sazı üze
rinde gezen parmakları pederinin, renkli bir 
nağmeden portresini bize mutlaka gösterir!. 

«Rahmetli Cemil Beyin elinde tamburun 
kolu, şarka doi,ıı memleketinin hududunu 
aşmıştı. :Mesud'un garba doğru da uzanmış 
bir kanadı vardır. 
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«Otuz küsur senedenberi tanıdığım Me
sud Cemilde, daima terakki eden bir sanat
kar gördüm. Gezerken dinlenirken, bileni 
hatta bilmiyeni de dinlerken, ilerleyen bir 
sanatkar ... » (Şerif Muhiddin Targan). 

Hayat mecmuasında Orhan Tahsin im
zasını taşıyan bir röportaj Mesud Cemili şu 

satırlarla takdim ediyor: «Yalnız 10 saza 60 
makamdan ses veren bir müzisyen değildir. 

Hukukda okumuş, Dil ve Tarih ve Coğrafya 
Fakültesini bitirmiş, Tıbbiyenin kapısından 

bile geçmediği halde doktorluğa merak sar
mışdır. Gazetelerde muharrirlik, mütercim
lik yapmış, 1i yıl tek başına radyoda konuş
muşdur. Bu arada sahneye çıkmış, figüran 
olarak beyaz perdede görünmüşdür. Elinden 
boyacılık, marangozluk gelir». 

Bu röportaj yazısında Mesud Cemilin 
Atatürk üzerine, maalesef tarihi kaydedil
meden bir Mtırası naklediliyor: 

«Üç saz, iki sesten kurulu incesaz takı
mı, kıvrak bir longa ile şehnaz faslını bitir
mi$1:i. Duvardaki büyük saat, tam onbiri gös
teriyordu. Salonun duvarları kırmızı çuha 
kumasla kaplanmıs, yere desenli İsparta ha
lıları yavılmıstı. S_azendelerden biri, tambur 
cal ın uzun bovlu adam, sazını yere bıra~tı. 

Ortadaki. cemberli mikrofonun önüne ~eldi: 
- MıJhterem samiin, clive söze basladı, 

İstanbul Radyosunun bu aksamki neşriyatı, 
sehnaz faslivle hitam bulmıı~tur. Yarın 6 da 
bulıı'1:rn~k ii7ere havırlı f!eceler ... 

«Ö+ı:ıki ~ıı?:endeler de. sarlarını kılıf]an
na soktular. Uzun boylu adam, salonun ışık
larmı birer birer sönrlürdü ... Bu sırada, salo
nun kanısı acıldı. Orta bovlu bir adam. biraz 
önce mikrofon önünde konusan tamburiye: 

- Mesud Cemil Bev, simdi · postaneye 
Ertuğrul Yatı'ndan bir telsi'l. emri gelmi~, de
di. Gazi, faslı beğendim, devam etsinler, em
rini vermiı:ı. Arkadaslar fasla devam edebilir. 

«Mesud Cemil ısıkları birer birer yaktı. 
Sazendeler sazlarını kucaklarma koydular. 
Mızranlar, yaylar. sesler, icli, duygulu bir -
hüzzam sarkıya .basladılar. Bu· hüzzam şarkı
yı, öteki hüzzam şarkılar takibetti. 

«11.30 da kapı yine açıldı. Orta bovlu 
adam, sessizce içeriye girdi. Mesud Cemil'in 
kulağına şu sözleri fısıldadı: 

- Gazi'den yeni emir geldi. Daha ağır 
şarkılar istiyorlar. 

«- Fasıl, bir -kemençe taksimi ile ma
kam değiştirdi. Rast makamından ağır, yü
rük, nakış semailer çalınmağa, okunmağa baş. 
ladı. Yarım saat sonra, orta boylu adam yine 
içeriye girdi: 

- Gazi çok memnun, dedi, ama daha 
eski şarkılar, fasıllar istiyor ... 

«Mesud Cemil, çemberli mikrofonun kar
şısına geçti: 

- Rast makamından besteler,. semailer 
takdim ettik. Şimdi rastı atik makamından 

eserler çalacağız, dedi. 
«Sonra, saz arkadaşlarının yanına gide

rek, kulaklarına bir, iki cümle fısıldadı. Gü
lümsediler. Mesud Cemil tamburunu akord 
etti. Fasıl yine başladı. 

«Kırmızı çuha kaplı duvarı ortalıyan sa
at ikiyi gösteriyordu. Orta boylu adam, üçün
cü defa kapıdan göründü. Yüzü gülüyordu: 

- Tamam çocuklar, dedi, Gazi memnun. 
Aşağıda otomobiller bekliyor. Sizi Saraya 
götürecek!.. . 

«Sazlar k1l1flarına sokuldu. Stüdyonun 
ışıkları söndürüldü. Sazcılar, okuyucular 15'0 
ayak merdiveni kuş gibi uçarak indiler. Kapı
da bekliven otomobillere dağıldılar. 

«Dolmabahce Saravmın yemek salonu 
ışıklar içindeydi. Büyük masa, bir pano gibi, 
renk renkti. Bas köşede, altın sarısı saçlı, de
niz mavisi gözlü Gazi oturuyordu. Yeni ge
lenlere: 

- Tebrik ederim, dedi, güzel fasıllar 

geçtiniz ... 
Sonra Mesud Cemil'e döndü: 
- Rastı atik faslı dediniz. Bunca makam 

bilirim, bu adı hiç duymamıştım. Nasıl ma
kamdır, anlatsanıza!. .. 

«Mesud Cemil sapsarı olmuştu: 
- Efendim, dedi, böyle bir fasıl yok!. .. 

Bu adı ben uydurdum, daha doğrusu yakış
tırdım. Eski fasıl istiyordunuz. Eskisini bula
madık. Ben birkaç az duyulmuş rast şarkı bul
dum. Adını da, rastı atik koydum. 

<<Atatürk bir saniye düşündü. Sonra 
sazcılara sordu: 

- Rastı cedit var mıdır? ... 
Tümü de bir koro birliği ile: 
- Vardır, efendim, dediler. 
«Atatürk'ün göz bebeklerinde bir ışık 

yandı, söndü: 
- Öyleyse, dedi, Mesud Cemil hakli!. .. 
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Yeni sıfatını taşıyan bir faslın, eskisi de olur. 
Peki, rastı atik'i duydunuz mu? ... 

«Yine koro gibi: 
- Hayır, efendim, dediler. 
- Arayın, bulacaksınız!... 

«Mesud Cemil'in sırtını sıvazladı: 

- Aferin çocuğum! ... 
«Ve ilave etti: 
- Beyefendiye içki!. .. 
«Salonu, yeni bir makamdan kıvrak bir 

peşrevin melodileri doldurdu». 
Hayat mecmuası muharririnin sorduğu 

bazı suallere Mesud Cemil şu cevabları ver
mişdir: 

- Nefret ettiğiniz çalgı? 
- Cünbüşle banco .. 
- Beğendiğiniz kadın tipi? 
- Kadına benzeyen.. ,,.: 
- İçki içer misiniz? 
- Rakı. 
- Dünyaya ikinci gelişde ne olmak is-

tersiniz? 
- Veteriner .. 
- Koleksiyon yapar mısınız? 

- Bozarım. 
- Evde nasıl vakit geçirirsiniz? 
- Tenbellikle ... 

Mesud Cemil büyük şöhret sahibi bir 
mftsikişinas olarak Türkiyenin her tarafında 
«Tel» soyadı ile tanılır. Bir akşam R. E. Ko
çunun ücüncü mevki tahtalı vagon dengi 
evinde Viyolonist Orhan Borarın da bulun
duğu bir çilingir sofrası basında sohbet edi
lir iken, söz İstanbul Ansiklopedisi . üzerine 
gelmiş, Koçu, muhterem dostunun alfabenin 
sonlarından bir harf ile soy adı almış olma
sından duyduğu üzüntüyü Jsöylemiş; Mesud 
Cemil: 

- Üzülme, demişdir; soy adım hiç bir 
zaman «Tel» olmadı.. soyadı kanunu çıkdı

ğında babama izafeten tanıdığım Cemil'e bir 
koma işareti (') ilave ettim, Cemil, «Cem'ib 
oldu ve onu tescil ettirdim, zaman ile Cem'il 
yine Cemil oldu ... 

Cemil'in _ simasında- koma işareti bir ya
ri nazeninin tiri müiganı kadar nazik olsa da 
cemale nakise verirdi, kendiliğinden kalkıp 

gitmesi isabet oimuşdur. Üstad «Tel» in hika
yesini de kendine has tatlı dil ile şöyle nak
letmişdir: · 

- «Teb i adımın sonuna bir deneme 

olarak eklemişdim.. her halde boyuma nisbet
le kısa bulmuşlar, «Mesud Cemil Telhüner», 
«Mesud Cemil Tektel» diye mektuplar gelme
ye başladı, «Telhüner» ile <<Tektel» iki kema
ni arkadaşın soy adları idi... bir sefer de 
«Telçeker» oldum... O da Ankara Radrosun
da bir teknisiyen arkadaşın soy adı idi.. So
nunda, bir zamanlar Bomonti Bağçesinde ic
rayı sanat eden ip canbazı bir vatandaşın 

soyadı olan «Mesud Cemil Telgezer» diye bir 
mektup gelince baktım ki teller çoğaldı, ka
rışdı, «Tel» i kesdim attım ... 

Halk şairi Aşık Çakır Çavuşun 1950 de 
yazılmış bir tahassürnamesi bu hal terceme
sinin son satırları oluyor: 

Tanburicemilzade 
Mesud Cemil Be~endi 
Muhakkak asrıınızııı 

tJ'stadı hünernıendi 

Tanburanu çalarım 
Yaşım aşmış sekseni 
El öpmeğe gelmişdik. 
Görebilseydim seni 

Ankaraya vardıkda 
istanbulda dediler 
Yol düşdü istanbula 
Seni göstermediler 

Kim bilir ne sandılar 

Sırtda,. aba elde saz 
Koğdu beni radyodan 
Nevzuhur iki hayliz 

Bura Balıkpazan 
Getir b~deyt Vasil 
tJ'stidı göremeyen 
Göziimı!eki yaşı sil 

Dalım tipi boranı 
Bende rahmeti seli 

' Görüp dinleyemedim 
Neymiş viyolonseli 

Dile getirmiş duydum 
Itrii hünerverl 
Bugün miislklmizin 
Tanbiiriler serverl 

Doldur Vasil kadehi 
Boş durmasın karşımda 

Kavak yeli esiyor 
Tam seksen dört_ yaşımda 

Mesud Cemil Beyfendl 
Yann göçeriz hurdan 
Dinlemeden huzurda 
Bir naAmeclk tanburdan 
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Yol refiki yarim var 
Bağdad hurması gibi 
Dinletemedim sana 
Bülbülüm şekerlebi 

Davddi sesindeki 
Sihrü füsun vahşeti 
Siz sağ kalın bizler de 
Bulalım sela.ınetl 

Elvedi ey İstanbul 
Mesud Cemil Beyfendi 
Çakır Çavuş yolcudur 
Boynunda yir kemendi 

Doldur kadehi Vasll 
Şu yarlmin aşkına 
Şaribı erguvanla 
Yakam elime kına 

Doldur kadehi Vasil 
Doldur ki boş durmasın 
Mesud Beyfendlnin de 
Kulaklan çınlasın 

Seher vakti dalında 
Bir de ciğerparesi 
Koca Çakır yolcudur 
Yürekde dil yaresi 

CEMİL (Meş'alkeş) - Geçen asır sonla
nnda, bu ansiklopedinin müdevvini R. E. 
Koçu'nun dedesi Şehiremaneti muhasebecisi 
Reşad Efen dinin Ayasofyadaki konağında Si
vaslı genç bir uşak; o konağın bir sanat ve 
edebiyat mahfili olan selamlıklığının mısa

firleri arasında kalender meşreb şairleri ilahi 
güzelliği ile teshir etmiş olan bir genç. 

O devrin adetince gündüzden gelib de 
ısrar ile akşam yemeğine alakonulan misa
firler yatsı namazından sonra evlerine dö
nerlerken semtleri uzakca olanların onune 
elinde fener çeker bir uşak katılırdı, bunla
ra «Fenerci», yahud «Meş'alkeş» deniiirdi. 
Reşad Efendinin ortanca oğlu Mehmed Ek
rem Bey (R. E. Koçu'nun babası) Malftmat 
gazetesi muharrirlerindendi, aynı gazeteye 
yazı yazar. Ahmed Rasim, şair Muhiddin Raü, 
şair Tahirül-mevlevi bu konakda sık sık top
lanırlar idi; bir gece, üfet ve ismet timsali 
olan Tahirülmevleviyi fener çekerek evine 
bu Sivaslı Cemil uşak götürmüşdü. · «Divan
çei Tahir» in en güzel şiirlerinden biri olan 
şu kıt'a o gecenin hatırasıdır: 

İn'lkAsı tilbl ruhsirınla ey kudsi fü~g 1 
Ateş ender iteş oldum, iteş ender Ateşim. 
Tibişl Ahım yeter söndür o şem'l hl feri 
Şdleye hacet mı var ey dilber meş'alkeşlml 

CEMİL (Saka) - Geçen asır ortalarında 
sakalık yapar gaayet güzel bir delikanlıdır 
ki devrin kalender şairleri tarafından ö
vülmüştür; aşağıdaki kıt'a, Ayvacık mukaa
velat muharriri (noteri) iken hicri 1304 (mila
di 1886-1887) den sonra elli yaşlarında ve
fat eden Nebil Beyindir ki (B.: Nebil Bey) 
bazı şiirlerinden şairin Toplkapusunda otur
duğu anlaşıldığına göre ;Sakagüzeli Cemilin 
de o semtli olduğu tahmin olunabilir. 

ICIT'A 
9akka dlme çüııkl Stambulda o şOha 
Sakkal mahallAta alem oldu bu tiblr 
Kim yine «Sucu dilberi» namın virellm de 
Gel ltmeyellm fÖhretl meşhOrunu tağyir. 

Nebil Bey bu güzel gene hakkında söy
lediği diğer bir manzO.mede de: «Cemil na
mında bir Ab fürftşi şuhi dil aram» · diye adı

nı zikrettikden sonra manzftmeyi şu beyit 
ile bitiriyor: 

Suculuk itme ne hAcet o bütl işvegere 
Bir içim sil pbldir kendi cefi mutidım 

İhsan HAMAMloCLU 

CEMİL (TersAneli Ahmed) - 1880 de 
yirmi bir yaşlarında ve_ şehbazane, levendane 
güzelliği ile meşhur bir bahriye neferidir ki, 
ayni zamanda içkili bir batakhane olan Avru
pa Tiyatrosunda meşhur kantocu Peruz'un 
dostu idi; o devrin «Gaita Canavarı» denil
meye layık azılı şerirlerinden ve yine Peru
zun dostu Bıçakcı Petri tarafından o mahud 
tiyatroda katledilmişdir (B.: Peruz; Petri, Bı

çakcı; Avrupa Tiyatrosu). 
O devrin resimli mecmualarından Ma

lftmatda, bir sefine güvertesinde talim vAzi
yetinde gösterilmiş gemi efradının bir grup 
resmi neşredilmişdir ki, tam ortadaki nefer 
Ahmed Cemildir; bu resim çekildiğinden yıl
larca sonra mecmua. sayfasına _geçmişdir; 

Ahmed Cemili bir «X» işareti ile gösterdik. 
Vıiıııf HİÇ 

CEMİL (Topal) - 1945 yılında Ü sküda
rın en namlı olta balıkcılarından; balıkcı 

meşhur Küçük Ahmedin oğludur; İstanbul 
Ansiklopedisine verdiği notda Üsküdarlı Va
sıf Hoca «Yaşı sekseni aşmış babasına aslaa 
rahmi yokdur» diyor. 

CEMİL (Toygarlı Bıçkın) - 1885 ile 
1890 arasında Üsküdarın güzelliği ile meş
hur bir berber civanı; devrin ricalinden bi
rinin arabacısının oğlu idi, ibtidai mektebini 
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bitirmiş, efendi hima
yesi ile bahriye mek
tebine yerleştirilmiş, 

fakat güzel oğlan o o
-cakda haylazlık ve 
bıçkınlık yoluna sap
tığı için barınamamış, 
gaaliba tard edilmiş, 

Ahmediyede berber 
yanına girmişdi. Va
tanımız Üsküdar'ın 
derbeder halk şairi 

Aşık R~i bu . Toygar
lı Cemil şanında bir 
manzfune kaleme al
mı15dır ki evrakı. peri
şanı arasında elimize 
geçmişdi, gaayetıe 

f ersftde bir kağıd -üze
rinde, okuyamadığım 
üç mısramı karine ile 
istinsah ettim ki o 
mısralara bir yıldız 
işareti konulmuştur: 

Berberlerden güzellerin ıflzell 

Togyarlı Cemlll pdlp görmeli 

Hazreti Selmanın köçeli dilber ııc 
Bağçell Kahvede işler o berber 

Karanfil kiikiilün Ustünde dalfea $ 

Püskürme benli ruhlerl canfea 

Onseklz yaşında mürihlk fetA 
Geçmiş padişiihı hüsn olup tahta 

Gaayet ile fettan. bıçkin clvanclır 
Hem ustası k4fir Kara Yuvandır 

Keskin nlgihında nedir o pmz• 
Getlrlr aşıkı önünde dize 

Hiill vah,et üzre tıt gibi lbO. 
Gilhl Nura çıkmış şakidir y4h1l 

Göniil kervanların eyliyor • · talan 
Cemil dedikleri berber balaban 

.. / 
Peştemalın öpmek haddfml2 delil 
Piyi billilruna o falılıı elil 

Sayılmaz zenciri ciin6n baklan 
Silinmez derbeder gözümün pası 

Kasdl ibret lçün Iifı giiziffm 
Kel4mımda )'Okdı.ır bWAb bllAfmı 

- !457 - C!MİL (Toygarlı Bıçkın) 

Tersaneli Ahmed Cem.il 

(B.ısJm : Bir fototraftaiı S. Bozcalı eli ile) 

Noldu Sultan Mahmud! ldşverküşi 
Kalb oldu bir avuç toprata taşa 

Ayaz nerde, nerde Yusuf Peygamber 
Bir gün de göçecek şu güzel berber 

Toygarlı bıçkmım Cemili ancak 
Belki bu satırlardır andıracak 

Her güzelden kalan bir varakp4re 
Divane tuhfesi bir nazlı yare 

Aşık Razi, Bıçkın Cemilin ustası hakkın
da yanılmışdır, o tarihlerde Ahmediyede 
Bağçeli Kahvehanedeki berber gerçi bir hi
ristiyan idi ama adı Yuvan değil, bir erme
ni idi ve adı da Artin idi, san'atında çok ma
hir bir adamdı; çırağı Toygarlı Cemile son 
derecede iyi muamele ederdi, hatta Cemil er
meniye usta demez, baba diye hitab ederdi. 

Berber Cemil Aşık Razinin kaydettiği o 
onsekiz yaşındadır ki yazın bir cuma günü 
iki arkadaşı ile beraber gittiği Şeıiısipaşada 
denize girmiş, çok iyi yüzme bildiği halde 
esrarengiz bir şekilde boğulmuş, güzel ço
cuğun cesedi dahi bulunamamı9dır. Sahilde 
bir kayanın üstünde çamaşır ve esvabı ile ye
menilerini bulmuşlar; o iki arkadaşının da 
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kim oldukları tesbit edilememiş; bir adam: 
<<ÜÇ delikanlı idiler, biri soyundu denize at
ladı, fakat su yüzüne çıkmayınca öbürleri 
kaçdılar» demişdir. Razinin manzumesini Ce
milin ölümünden az önce yazdığını · sanıyo
ruz. 

Vasıf HİÇ 

CEMİL (Verem) - 1880 ile 1918 ara
sında Üsküdarın namlı olta balıkcılarından 
ve tulumbacılarından; çocukluğundanberi 

türlü mihnet ve sıkıntı çekmiş, zaman za
man ağzından kan boşanıp «bu sefer öldü ... » 
denilmiş, bir deri bir kemik, yürür konuşur 
iskelet halinde bir adamdı; mütareke yılında 
(1918) yaşı elliyi aşkın olarak ölmüşdür. 

Visıf HİÇ 

CEMİL BEY - Milsıki bilgini; aşağıda- . 
ki satırları İ. M. K. İnalın «Hoş Sada» adlı 
eserinden alıyoruz: 1865 de İstanbulda Kaba
sakal semtinde doğdu; Adliye nezareti mus
tantiklerinden Şehabeddin Efendinin oğlu

dur; Aksarayda Mahmudiye Mektebini bitir
dikden sonra Tıbbiyei Mülkiye Mektebine 
girdi, fakat babasının ölümü üzerine, ailenin 
geçimi Cemil Beyin omuzlarına yüklenince 
tıb tahsilini terk etmeye mecbur kaldı, Düyu
nu Umümiye İdaresine memur olarak girdi; 
ve bütün ömrü orada geçdi, kademe kademe 
yükselerek İstanbul Başmüdürü oldu; 1926 
da şeker hastalığı sebebi ile sol ayağında çı

kan bir şiş için Haydarpaşa Tıb Fakültesi 
Hastanesine yattı, orada ameliyat olarak sol 
bacağının kesilmesine rağmen kurtulamadı, 
vefat etti, Karacaahmed Mezarlığına defne
dildi. 

Husilsi hayatında, geçen asrın meşhur 
velilerinden Kuşadalı İbrahim Efendinin ha
lif esi Çinili Hamam sahibi Bosnalı Mehmed 
Tevfik Efendiye intisab etmişdi. Gencliğin

den beri mO.siki ile meşgul olmuş, bu ilimde 
derin bilgi sahibi idi; emsalsiz letaf etde da-. 
vı1di sesi vardı. Sultan Abdülazizin oğlu Şeh
zade Şevket Efendiye üç sene kadar · müez
zinlik yapmış, onun vefatında kardeşi Şehza
de Seyfeddin Efendinin dairesine girmişdi; 

Seyfeddin Efen dinin de m-0.siki ile iştigaali, 

Cemil Beye karşı ayrıca teveccüh ve muhab
betine vesile olmuşdu. 

Hemen her makamda yüzden fazla pek 
güzel şarkılar bestelemişdir; bestelerinde 
kendine mahsus bir tavrı vardı ki bir kısmı-

İStANSUl. 

nı Rauf Yekta Bey notaya almışdır. İlahi 
mahfuzatı da pek zengindi. Kızıitoprakda 
Şeyhülislam Turşucuzade Ahmet Muhtar 
Efendinin köşkünü satın almışdı; son günü
ne kadar orada. oturmuşdu. (İ. E. M. İnal, 
Hoş Sada). 

CEMİL BEY (Harbiyeli) - İlk ormancı
larımızdan; yaptığı çok iyi hizmetlere karşı

lık, hayatı, gerektiği kadar bilinemiyen ve 
bulunamıyanlardan biri. Bu zat 1857 yılın

dan önceleri modern ormancılığın ve ziraat
cılığın önemini takdir ederek yurd dışında 

ormancılık tahsili yapan bir kişidir. Cemil 
Beyin babasının İstanbulda geniş ormanları 
ve ziraat arazisi de vardı. 

Cemil Bey, Harbiyeyi bitirmiş (Mir'atı 

Mektebi Harbiye'de adı bulunamadı. İst. An
siklopedisi), kurmay olarak Fransaya staja 
gitmiştir. Orada atdan düşerek kolu sakat
lanmış, bu sebeble askerlikten çıkarılmış, o 
da Fransada ormancılık ve ziraat tahsilini 
yapmıştır. 

O zamanlar devletin yaptığı islahat ara
sında ormanlarımızı işletmek meseles\ de 
vardı. Bu iş için Fransadan orman uzmanla
rı getirtiliyordu. Bu uzmanların ılki ve en 
şöhretlisi Tassy adındaki zat, orman mev
zuatını hazırlamak, teşkilatı kurmak üzere 
yurdumuza çağrıl~ıştı. O tarihlerde fenni iş

lere Meclisi Maabir bakmakta idi. Ormancı
lık islahatı da fenni bir mesele olduğundan 
Tassy de buraya üye, sonraları da başkan ol
muştu. Cemil Bey de Meclisi Maabire katip. 
sonra da birinci katip olmuştu. 

İlk Orman Okulunun açılmasında (1857),_ 
orman teşkilatının kurulmasında (1869), or
man nizamnamesinin hazırlanıp çıkarılma

sında (1869) Ormancılık Heyeti ile birlikte 
Cemil Bey de çalışmışdır. Daha sonra or
man mütehassısı Simon'un müdürlüğünde· 

açılan Orman Okuluna öğretmen oldu; bura
da Ormancılık ve Tarımcılık Ekonomisi ders
lerini okuttu. Simoh memleketine gidince 
okulun müdürlüğünü yaptı. Daha sonra «Or
man ve Maadin Mektebi» adı ile açılan oku
lun da öğretmeni ve müdürü oldu. Bu görev
lerde iken ayrıca Orman Meclisi üyeliğinde 
de bulundu. 1879 tarihinde öldü. 

İlk Türk ormancısı, ilk ormancılık öğret
menimiz ve Orman Okulunun ilk Türk mü
dürü olan Cemil Beyin kimliği hakkında yap-· 
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dığınıız incele111elerde de şunları toplıyabil
. dik: 

Cemil Bey İstanbulda doğmuştur. Baba
sı İstanbul kasap kethüdası Hacı Mustafa 
Efendidir, annesinin adı . Şakire Hanımdır. 
Cemil Bey evlenmiş ve Ali adında bir de 
oğlu dünyaya gelmişse de çocuk bir kaç ay
lık iken babasını, iki üç yıl sonra da anasını 
kaybetmişdir. Dedesinin, daha sonra dayıla

rının vesayeti altında büyüyen Ali, maceralı 
bir hayat geçirip tulumbacılık aleminde Çi
roz Ali diye meşhur olmuş ve 18 yaşında öl
müştür. (B.: Ali, Çiroz) 

Cemil Beyin, Mehmed Tevfik adında ve 
Bakırköyde oturan bir kardeşi de vardı. Bu 
zatı, daha sonraları Orman ve Maadin Mek
tebi Müdürlüğünde bulunan Hekimyan Mı

ğırdiç ve Hoca Ali Riza Efendi ve başka or
mancılar ziyaret . edip Cemil Beyin mesleke 
hizmetlerinden, yapdığı büyük işlerden dola
yı duydukları saygıyı belirtmişlerdir. Meh
med Tevfik Beyin oğlu Tevfik Tarman, baba
sının tavsiyesi üzerine amcası Cemil Beyin 
izinde yürüyerek Halkalı Ziraat Mektebi Ali
sine girmiş ve tarım alanında ilerliyerek Zi-

. . 

raat Umum Müdürlüğü mevkiine kadar ' yükJ 
selmiştir . 

Kerim YlJND 
CEMİL BEY (Mızıkalı) - İkinci Sultan 

Abdülhamid devri sonlarında Üsküdann 
namlı kabadayılarından; Solaksinan Mahal
lesindendi; Mabeyini Hümayun Mızıkasından 
kalıplı kıy af etli, elli ayaklı, bilekli yürekli; 
kalb kırmakdan çekinir, büyükle büyük, kü
çükle küçük geçinir, gaayet cessur, yerinde 
yırtıcı, ve haddine göre de güreşci idi. Haya
tı hakkında fazla bilgimiz yok, benim diyerek 
dolaşdığı çağlarda ölınüşdür. 

Visıf HİÇ 

CEMİL BEY (Müftüzade Fındıklılı) -
Mühendishanei Berrii Hümayunun istihkam 
sınıfından yetişmiş asker, fen adamı, Topha
ne müftüsü Hacı Rasih Efendinin oğludur, 

doğum tarihi tesbit edilemedi, Mühendishane
nin hicri 1274 (miladi 1857-1858) yılı me
zunlarındandır, Tophane Fabrikasının isla
hında büyük hizmetlerde bulunmuş ve 1300 
de (1882-1883) Kırkağaç Fişekhanesi müdür
lüğüne tayin ;edilmişdir. Hayatı hakkında 
başka kayda rastlanamadı. 

Bibi. : Esad, Mir'atı Münhendish!ne. 

Cavidağa Camll 

(Resim: Reşad Sevlnçsoy) 
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