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CEMİL BEY (Tamburi) - Yer yuzun

den silinmiş, ya:hud boş bir haraıbe, yahuctki 
hala ayakda duran bir ,küçücük köyden taht 
şehrine, b'işkente •kadar her yer, tarih yap-. 
raıklarınd:ı yetişd;rdiği :büyük adamların h~:
tıraları ile yaşar. Büyük virtüoz ve bestekar 
Tanburi Cemil Bey, kendi kısa ömrünün ha
tıralarına 1stanibul şehrişehidnin bir devri
ni rindane sanatkar hıayıatı ile nakşetmiş, bu 
gün o devri yaşafüın simalardandır. Bu şehir 
kütüğünde onun hal tercemesini kaleme al
mak çok 'zordur; bu mes'uliyeti yine büyük 
:bir sanatkar olaın oğlu Mesud Cemilin İstan
,bullu edih kalemine devrediyot~z; ve aşağı
dS-ki satırları «Tanburi Cemil'·in Hayatı» 

·adındı:1.ki eserinden naklediyoruz: 

n Tanburi Cemil, Sil'.stire valisi Mehmed 
Paşanın ihtimamla yetiştirdiği evlatlığı ve 
sadrazam Hüsrev Paşanın ölümüne kadar 
ke~hüdası olan Mustafa Reşid Efendinin to
runu ve revfik Beyin oğludur. Mustı'ıfa Re. 
şid Efendinin :tki ·oğlu var•dı: Tevfik' Bey, 
Refik Bey. Bu iık;i k!ardeşin de dörder çocuk
ları oldu. Cemil, Tevfik Bey çocuklarının en 
küçüğüdür. 1873 de İstanbulda Molla Gura
nide doğmuştur. Doğduğu evin numarasını 

bilmiyoruz, Ev de yartmı§tır. · 

cı Dede Mustafa Reşit efendi, ve · .baba 
Tevfik Beyin çok iyi tahsil ve terbiye gör., 
müş fnsanlar olmalarına rağmen, musiki ile 
doğrudan doğruya alakalarına dair hiç . bir 
bilgi yoktur Her ikisinin de hayatı bilind:ği 
halde musiki veya güzel sanatların ha:şka bir 
şubesine kı'irşı o zaman aydınlarının duyduk
larından daha fazla, özel :bir yakınlıklan bu
lunmadığı :anlaşılıyor. 

« Cemilin b-aıbası Tevfiık bey, 1836 da İs
tanbulda doğmuş, tanz~mat hamlesi içinde 
yıükse•k bir devlet ,adamı olmak gayesi etra
fın-da mükemmel bir tahsH görmüş, o zama:
n-ın aydınEarı için öğrenilmesi taıb.ii sayılan 
Arapça ve Farsçadan başka yine zamanın re. 
vaçtı:1 olan temayülüne göre Avrupa dilleri
ne bilhaşsa çalışmış ve ya•biancı dil ,bilenler 
arasında Fransızca, İngil:zce, !.Almanca ve 
İtalyancadaki bilgisiyle. şöhret kazanmıştır. 
Mesleğe pek genç y,aşmda evvel~ mülkiye 
memuru olarak giren Tevfik H~y Rumelide 
bir çok ehemmiyetli m~µıurluklarda bulun
duktan ,sonra İşkodrada vali muavinliğinden 
har: ciyeye geçti ve Tahrana sefir olarak gön.. 
derildL Yedi sene ':Dahranda kaldıkt;an sonra 
gençliğinden beri ta,şrada ve dış memleket
lerde. yaşamış olmanın ver~iği yorgunlukla 
İstanbula döndü ve bir defa daha meslek de
ğiştirerek adliyeye geçti, Ölümünden evvel 
son vazifesi Beyoğlu ceza m'lhkemesi azalığJ 
: d.i. 

er 1876 da, üç yaşınd!a :babasını kiaybeden 
ve onu böylece hiç tanımamış olan Cemil, 
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annesinin yanında fakat amcası Refik Beyin 
devamlı ihtimam ve himayesi altında iptidai 
tahsfüni hitirdiği zaman om.ki yaşındaydı. O 
yaşa kadar derslerine çok iyi çalışmış, verL 
len bütün vazifeleri kolaylık ve· istekle yap
mış, canlı, dürüst, duygulu ve yetim haliyle 
ayırd edilmişti. Artık onik.i yiaşında, iyi ve· 
rilıniş imtihan1ardan sonra, yaşından dB:lıa 

ıbüyük çocuklara mahsus ağır başlılığı, uzun 
pantalonu, galoş kunduraları, kolalı yakası, 
olgun bakışları, hele ail~ muhitinden dışarı. 
ya durmadıan genişleyen halkalar .halinde hi
·kayesi yayılan tanburu ile dikkati çekmiye 
başlamıştı. Genç · adam olma çağının kapısın
da duran çocuğu, .musikinin 'bir meslek ol
maktan ziyade tehlikeli bir güz·el şey sayıl

dığı o devrin an1ayış.ı içinde, d~ha sıkı bir 
· koritroldan uzaık bulundurmak doiru ol
mazdı. 

Tanburi Cemil Bey 18 yaşında. 
. (Resim ~ Sabiha Bozcalı) 

c< Cuma geceleri annesinde kalmak üzere, 
amcası Refik Bey onu yanına aldı. 

Cemil, amcasının evinde yeni ·bir hava 
içine girdi. Rüşdiyeye gidiyor, otuz iki odalı 
büyük evde kendisine mahsus iki odaya sa. 
hip bulunuyordu. Kendisinden biraz küçük 
amca kızı !faver, o zaıriana kadar pek laz ta
nıdığı yeğenini · sevinçle karşılartıış, onun şah
sında sade yeni :bir akraba değil, şu yazıha. 
nenin arıkasın!a dayıalı duran tanıburu ile çok 
meraka değer :bir arkadaş ,bulmuştu. 

Amcasının Horhorclak.i evi sade mıusik.i 
değil fakat genel kültürü :balamında-ıi · da Ce
mil için çok tesirli bir muhitti. Refik Bey 
İngiltereden başka başlıca Avrup.aı memle
ketlerini gezmiş, görmüş; İstanbullu Türk ti. 
p:nin halis vasıflarını kıay,betmeden evine ve 
muhitine o zamanın modernizmini mükem
mel ölçü ve disiplinle. getirmiş bir tanzima.i 
tınünevveri idi. Bütün . çocuklar ve gençler 
me:I.:tepteki derslerinden başka muallim Gre
goire Efendiden fransızca ders ,alıyorlar, ıay. 
rıca Fransadan bilhassa getirtilmiş bir mü. 
rebbi, Monsieur Maurice'den istifade ediyor
lardı. Evde ıbir.kıaç tane piyano vardı ve kız. 
ların hepsi piyano dersi alıyorlardı. O ziaman 
için müthiş :bir yenilik olarak elektrikli zil 
tertihatı yaptırılmıştı ve harem tarafında bir 
dikiş makinesi ıbile vardı! 

<c Bu Osmanlı •evinin alafranga manzara.-
sı, mutfağİnda beyaz boneli aşçılar ve sofr.ı
d:a fraklı, beyaz· eldivenli hizmetçilerle · ta. 
mamlanır. , 

«Fakat garbın daha z-iy;ade şekle ait ta
raflariyle de olsa, ilk gençliğini idrake baş

ladığı :bir :zamanda höyle :bir muhit, bütün 
şekil ve ımuhtevasile tanzimatı karakterize 
eden -böyle bir v,asat içinde bulunuşu Ce. 
mil'in genel kültürü, ,geniş ansiklopedik lbil• 
gisi, sanat .anlayışı, dünya görüşü, eski ile 
yeni arasındaki individuıel terkibe götüren 
ruh yapısı üzıerinde kuvvetle müessir olmuş
tur. 

u Musikinin ilik teknik esaslarını da -bu 
evde öğrenmeğe :b~şladı. Oraya geldiği _zaı
man tıan:buru, şaşmaz bir insiyakla, zamlaının 
bütün yetişkin ta.nıburilerini · · düşündürecek 
. kadar acayip bir kuvvetle çalıyordu. Olgun
laştığı zaman başka 'bir kokusu ve lezzeti ola-
cağı evvelden sezilen henüz ham, buruk ve 
meçhul bir yemiş gibi. 
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« Fakat musikinin klasik · kanunlarını, 
m:a:kam yollarını, usuller.ini, hatta nota oku
m.asını b:le bilmiyordu. O vakit delıi:karilılık 
çağında- olan ağ,abeyisi Ahmed Beyıden bu 
kc:ıularda genel bilgileri edinirken, en ibü
yüG~ iameı'3.zedesi Mahmud Beye keman dersi 
vermoeğe gelen m~şhur kemani Ağa (Ağya) 

dan da Hamparsum notasını ve alafranga no
tayı, batı notasını öğrendi. 

cc Cemil'in Horhorda1kıi evde sakin, mun
taZı:tm, muvazeneli fakai aynı zama-nda renk
li yaşayışı, amcasını ansızın yakalayan ölüm..; 
le_ -alüst oldu._ Bütün a:le h:ep beraber, o evi 
-bıraktılar, Refik Bey ailesinin tek erkek rük
nü ve en ıbüyü,kleri, o sırada Bi.s.mköy kı:1.y
makaımı, Mahmud Beyin evine taşındılar. 

«Bakırıköyde geçen ilci sen,e içinde Ce
mil'in Horıior'da, amcasının sağlığındaki 
kadar kendi aleminde rahat olduğunu 
zannetmemelidir. 

«Cemil'in bu evde de bir oda3ı var
dı. Tanburu yine köşesinde dayalıydı. 

Yine Gregoire efendiden fransızca dersi
ni alıyor, yine 'mektebine gidiyor, yine 
masasının başında tercümeler yaparken 
küçük a~cakızı örgüsünü işliyordu. 

«Lakin yeni aile reisi Mahmut Bey 
gayet klasik yetişmiş, realist, titiz ve kü
çük kız kardeşleri gibi amcaoğlunu da 
kendi anlayış ve görüşlerinin son dere
ce sıkı kayit ve şartları altında bulun
durmaya meyilli bir mizaçta idi. Örnek 
olacak derecede çalışkan ve vazif esever 
bir insandı. Herkesten, hele durumların
dan sorumlu olduğu yakınlarından, ge
rek tahsil ödevlerinde, gerekse aile içi 
ve dışı muaşeretlerinde küçük bir ihmal, 
kayıtsızlık, yanlış ve noksanı ehemmiyet
siz karşılamazdı. Halbuki Cemil'in yaşı 
ile _ beraber,- İstanbulun musiki sever 
muhitlerindeki şöhreti alabildiğine bü
yüyor, Mahmud Beye ricalar edilerek, 
. hayret verici istidadı kuİaktatı kulağa 
söylenen genç sanatkar, musikili ve el
bette içkili, toplantılara ısrarla davet e
diliyordu. Mahmud· Bey, baskısı gittikçe 
artan bu davetleri, bütün hayatında gö
receğimiz gevşemez bir irade, medent 
cesaret ve tedbirlerle önlemiş, yüz tane
sini savmış, ancak bir kaçına, o da pek 
güç durumlarda 'kaldığı "vakit, icabet et
miştir. 

ccCemH'in, Bakıvköyünden başk:a Kartal
daki iki sene ile :b.eııa:ber tam dört sene, on~ç 
yaşından onyedi yaşına kadar en kritik çağı
nı yanında ve himayesinde geçirdiği bu am
cazadenin varlığı, ibüyük iSanıa;tkarın lk.ara·k
ter teşekkülünde · kuvvetle tesirlidir. 

. . 

Genç Cemil, içinden gelen fantezist duy
gubra ·eklenen. dış cazibelerle, himayesi al
tında bulunduğu. amcazadesinin hendesi di
siplini · arasında ıbir muvazene kurabilmek 
için, çok sııkıntı çekımişd.ir. 

Mahmud Beyin· Bakırköy kayın.a.ka.ınlığı 
iki seneden fazla sürmedi. . Rus Çarlık hü
kumetinin himaye ve · tahrikleriyle Ba:kırıköy 
civarında yaptırılmak is~enilen bir ortodoks 
manastırının inşasm~ izin vermediği . için 

Tanbiiri Cemil Bey 
(Resim : Sabiha ·Bozcalı) 
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Kartala tayin edildi v•e Cemil de amcazade
siyle beraber Kartala taşındı. 

«Kartalda geçen iki sene içindeki haya
tında şekil bakımından büyük bir değişiıklik 
yoktur. 

« Sıkı disiplin devam ediyor, faroat Mah
mud ,Bey Cemil'in musiki istidadını, -bizzat 
musikiye çalışmış /bir insan, sanat ve sanat
karı gen:iş kültürünün delaletiyle de :anlamış. 
bir münevver olarak, endişeli ·bir. duygu ile 
karışık sevgi, hatta saygı ile ta1dp etmekten 
geri kalmıyor: ccBu çocuk hepimızdeiı haşka 
bir hamurdan yaratılmıştır. ıı diyordu. 

cc•Titiz amcazade, genç yeğeninin, nere
den gördü ve öğrendi ise, gizli gizli r,aıkı iç
mesine mani olacak tedbiri elde edememişti. 

<<Tanburi Cemil'in, zaten süratle yayılan 
şöhretini, tam •bu sıral:a;ı;da Mahmud Beyle 
bera:ber gittiği :bir mecliste Tan:buri Ali Efen
di ile :buluşması ve üstad Ali Efendinin ·bu 
genç meslekdaşına hayranlığını gösteren ,bir 
sözü kulaktan kulağa dolaşarak, -birkaç mis
line çıkardı. 

«Bu gö;rüşmenin yeri hakkında · bir kaç 
rivayet varsa da biz, Mahmud Beyin hu gi
bi d,avetleri kabul etmesi için ancak hatırın. 
dan çıkamıyacağı ricalden olarak o zamanki 
Şehremini Mazhar Paşanın konağı olacağını 
tahmin ediyoruz. Bu mecliste, o zaman,a .i.{a
dar sazı ve eserleriyle, ·bilhassa Suzidil m1-
kamındaıki peşrevi, iki ;beste ve iki semaisiy
le, etrafında kalabalık ~ayranları tophmış 

olan Tanb-0.ri Ali Efendi merhum henüz bı

yı;kları terlemeğe başlayan genç· Cemil'i ev
vela büyük 'bir hayret, sonra d·erin ·bir heye
canla dinlemiş, titriyen elleriyle. onun yüzü
nrü okşamış, .alnından öpmüş ve :aşağı yukarı: 

«- Evladım, bunca senedir bu sazı çal
dım .. eh, şöyle böyle biraz yendik .de sanır
dım .. -şimdi, seni dinledikten sonra, bir daha 
tanburu elime almıyacağım!.. gilbi bir cümle 
sarfetmiş ve . toplantıda bulunanları bu söz
leriyle alLaık .bullak etmiştir. 

Kani yad-ı-leblnle biin-i-dil niiş ettiğim demler 
Heziran bülbülü nalemle himiiş ettiğim demler 
Yanar ateşlere araııı-ü-slibnm yada geldilı:çe 

Seni mesteyleyip ey gül derigüş ettiğim demler 

«Suzidil semaisinin aşık bestekarı, o za
manın kudretli tanburisi Ali Efendinin, göz 
yaşları içinde, bu utangaç çocuğa bu sötle 
hitabı, sonraki Tan.buri Cemil'in; Orfeos efs:a. 

· İSf ANi3TJ.ı:. 

neleri halini alan hikayelerine başlangıç ol- . 
muş, o ,akşamdan itibaren: ccİşittiniz mi? 
Tanburi Ali Efendi, Cemil isminde bir çoclıl~ 
ğa demiş ki. .. il diye eş -dost kulağına inaml
maz ıbir vak'ayı fısıldayan dudaıkl•ar, Taruburi 
Cemil'i :sevgilisinin mezarında sa.halılara k,-:ı;.. 
dar :saz çalan, ibülbüller:i dalından indirip 
tanburunun sapına konduran, vahşi ceylanla
rı ağlatan bir masal ve üst-O.re kahramanı ha- . 
line getirmiştir.· 

« Hakikatte, Cemil 'in evvela Türk musi
ki:sine ve bunun tabii sonucu olai."a:k tanibur 
tekniğine getirdiği yeniliği kabul edemiyen 
eski mektep mensupları, cc Bu tanbıır tavrı 
değ:ldir! il diyerek Cemil'e kıarşı durdukl•ari 
halde, Ali Efendinin da:ha o zaman, Cemil'in 
üslubu henüz yeni doğmuş bir çocuk çıplak
lığıncl;-ı· iken, bu «tavır» a · biat edişi, Cemil 
kadar Ali Efendinin şahsiyeti baıkımmdan da 
d:k-katle üzerinde durula-cak 'bir noktadır. 
(B.: Ali Efendi; Hünkar İmamı Tanburi-. 

«Ali Efendi ile bu görüşmeden sonra Ce
mil, üstadın bulunduğu meclislerde çok defa 
bulundu ve doğrudan doğruya ders alma
rr.ı~kla !beraber, genel mu'Sik•i bilgisi ve Jdasik 
mektebin esas· karakterine ait incelikleri öğ
renmek hususunda ondan geniş ölçüde fiay_ 
dalandı. 

«Mahmud Bey Kartaldan Hurnus'a kayma
kam tayin edil-diıkten sonra; Cemil de anne
si . Zihniy,~r hanımın yanına, •raşk:asaptaki · 
eve döndü. Cemil'in hayatının bu devresini 
evleninceye kadar, · aile içi, dostlar . halkası, 
müzik muhiti v·e kendi deruni alemindeki ça
lışmaları gibi birıbirinden hem ayrı hem bir
birine bağlı çerçeveler içinde görmeğe çalı.;. 

şacağız. (1889-1901). 
uCemil'in annesi Zihniyar Hanım, Mus

tafa Reşit Efendinin, gelin . olmad8;!ı evvel 
kimsesiz hir küçük cariyesi idi. Yedi sekiz 
yaşlarında iken sadaret kethüdası Mustafa 
Reşit Efendınin evine alındı: Oniki yaşına . 
kadar orada büyüdü.· Bir gün küçük Çer-kes 
kızını, narin kollarını sıvamış, y.alın ayak, 
ağır su kovalarını merdivenlerdE::n yukarı ta-.• 
şırken Mustafa Reşit Efendi gördü, acıdı, 

kalfalardan hirine: 
- Bu .biçare, zayıf· yavrucuğa bu ,ağır 

işleri niçin gördiırürsünüz? Bu hanede yuka- · 
rı ka.tlara su ta-şıya-cak daha münasip kimse 
kalmadı mı?.. diyecek oldu. 
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«Efendinin küçük cariyeyi bu şekilde ko- _ 
ruması hemen o günün en münıa,sip dakika
sında hanrmefendinin kulağına gitti. Silistire 
valisi Mehmed Paşadan dul kaldıktan sonra, 
kendisinden daha genç olan Mustafa Reşit 
Efendi ile evlenen bu azametli hanımefendi, 
kocası için son derece kıskanç ve onun en kü
çük bir ilgi göstereceği cariyeler için, aman
sız ·bir müsteıbid idi. 

« Küçük Zihni yar . hemen ertesi günü, 
efendiye oldu bitti haıberi verilmek. üzere, 
-en sıkı ve gizli emirlerle esir pazarına gön
derildi ve neye uğradığinı şaşırmış zavallı ço. 
tmk, orada Sultan İıkinci M~udun kızı ve 
Sultan Mecidin kız1rnrdeş.i . Adile Sultan sara
yına satıldı. 

«Küçük Zihniyar, bu son derece iyi ;k,alp
li Sultanın sarayında yetişmiş, Sultanın lozı 

Hayriye Su1tanın dıaıdısı olmuş, nihayet bir 
gün ·çırağedilip Sultan kahyasının 
evine geçtikten yİllarca sonra, kar
şısında görücü olarak, vaktiyle ko
nağından esir pazarına satılığa çı~ 

karıldığı eski efendisi Mustafa Re
şit .Efendinin karısını görünceye 
kadar · hiç bir üzüntü ve heyecan 
geçirmemiştir .. 

«Fakat büyük oğlu Tevfik Bey 
için . kahyanın evine görücü gelen_ 
Mustafa Reşit Efendinin haremi, 
eski cariyesini tanımadı ve güzel 
saraylıyı beğendi. O gidinceye ka
dar renkten renge giren Zihniyar 
H,anım,. görücü gelen hanımın eski 
efendisi olduğunu kahyanın karısı
na hemen söyledi ve kızı istemek 
üzere tekrar geldiği zaman, kahya
nın karısı bu eski münasebeti. ha
nımefendiye hatırlattı. Bu macera
sını anlatırken Zihniyar Hanım: 

<<Doğrusu o eve tekrar gireceğim 
diye korktumdu, ama ne de olsa, 
gelin gitmek başka!» dermiş. O za
manların saf, hoşsohbet, nekre ve 
hazırcevap sa,aylılarındandı. Sultan 
efendi ona Taşkasaptaki evi yaptır
dı, çeyiz ve halayıklar verdi. Zihni
yar Hanım, bildiğimiz dört çocuğun 
(Reşat Bey, Beyhan Ha:p.ım, Ahmet 
Bey, Cemil Bey) anası oldu ve ö. 
lüiıceye kadar Adile Sultanın çok 

, sevdiği bir nedimesi olarak kaldı. 
«Tanbılri Cemil 1901 de yirmi sekiz ya-

. şında iken evlendi. Bu evlenmede annesi 
Zihniyar Hanımın isteği ve telkinleri kuvvet
li amil olmuş, Cemil evlenmeye prensip bakı
mından r,azı ıedildikten sonra, adete göre gö. 
rücü gidilmiş, kız aranmış, ve kuvvetli ihti
male göre Zihniyar Ha-nım, Adile Sultan sa
rayından kapı yoldaşı olan Eflaknur Hanı

mın kızını, oğlu· için daha evvel düşünerek 
seçm:şti. Cemil, kendis,ine yüzünü görmzden 
teklif edilen hayat arkıadaşının, bir defa da 
ablası Beyhan Hanım tarafından görülmesini 
istemiş ve nihayet kı:sa bir zaman içinde ka
rar vıerjlmiş, söz kesilmiş ve Taşkasaptı"iki ev. 
de Deft:er-i-Ha!kani müdürlerinden Nazif Be
yin ve Eflalmur Hanımın :kızı Şerife Saide 
hanımla nikahla-rı kıyılmış, düğünleri yapıl

:mış, .. biraz sonra yeni karı koca Cağaloğlundıa, 

· Tanbiiri Cemil Beyin zevcesi Saide Hanım 
( Turgud Zaimbı gravürü) 
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Şeref Sokağında, yeni ·bir eve taşınmışlardı. 
ıı Bu evlenmeye kadar Cemil'in hayatına: 

girmiş herhangi ıba•şka bir kadın tanımıyo .. 
ruz. 

«Halbuki onuın sanatkar şöhret:nin ya
nında ısrarla söylenen bir rivayet kendisinin 
de, karısının da kula:ğına gelecek kadar yayıl
mıştı. Türlü ·version'tarı olan 'bu rivayet şu-
dur: · 

ııCemil, gençliğinde senelerce •bir genç 
kızı uzaıktan uzağa sevmiş ve onunla evlen
mek istemiş; vermemişler. Kız verem olmuş, 
ölmüş; Cemil ·bu aşkını hiç bir zaman wıut. 
mamış; sevdiğinin mezarına _gider, orada tan
ıbur çalar ağlarmış. Hatta onun gömüldüğü 
topr,a.ıktan elleriyle çıkardığı bir kemik par
çasını, içi kadife bir kutuda saklar, zaman 

zaman karşısında ağlarmış... Bu rivayetin 
b!r türlüsü de -kızla evlendiği, fa:kat kısa bir 

, zamm sonra onu kaybeıtıtiği ve Şerife Said:e 
hanımın · ikinci karısı olduğu şeklindedir. 

ıı Bu hikayelere, Cemil'i uzaktan tanıyan
lar ve fantezisi elverişli olanlarca o kadar 
.in:anıimıştır ki, rahmetli öz annemi, üvey an. 
nem san,':lnlar ·ve aksine bir türlü inanmak is
temiyenle:re dalına rast geldim!! ... 

ıı Hakikatte Tanıburi Cemil, !bütün haya
tında çirkinden kaçmış, güzele kendini yakar
casına: vermiş bir insan· olII?,akla beraber, ya
radılışı ve muayyen mevzulardaki uıtanma 

derecesini bulan terbiyesi ile, cinsi şahsiye. 
tini kazandığı ilk zamanlard':ln beri, insiyak
ları taıbii yolµnd-an sapmış, hapsedilmiş, ma
nevi de·ğerlere doğru ulv:ileşmiş, afif bir in-

sandı. 

«Evlenmesi, kendisinin is
tek veya ihtiyacından ziyade, 
sosyal vazife ve geleneğe uy
mak için ailesinin ve annesi
n1n ısrariyle oldu. 

«O, annesinin kapı yoldaşı 
olan saraylı hanımın genç kı
zında: ilk geıicliitinden yir-

. misekiz yaşına ,kadar farkına 
varmadan· alıştığı hürriyetine, 
kendi mesru haklarivle eng.el 
olabilP.ceğini hiç düşünmedi
ği, basit, istediği. zaman var, 
istediği zaman vok, uysal, 
duygu ve iradesini kayıtsız 

şartsız kendisininkine teslim 
etmiş bir zevce tasavvur et
miş, genç kız ise, Hariciye u
muru şehbenderi hulefasın- · 
dan bir :Babıali efendisi yeri
ne, ruhu ne kendisinin ne de , 
başka bir kimsenin takip ede
miyeceği alemlerde alabildi-

Tanbtiri Ceınil Bey bestesi şehnaz şarkı Güftesi Nlgıir binti Osman Hanımındır 
(Baki Sühi EdiboJltfn<lan) 

ğine dolaş-an bir sanatkara h.a
yatını bağladığının farkına 

varmamıştı. Annesinin dizinin 
dibinde bir saksı çiçeği gibi 
tertemiz, lekesiz büyümüş, ha
yata dair hiç bir şey öğr~ne. 
memiş olarak gelinlik duva
ğını taktığı zaman nasıl . kor
kunç acılarla dolu bir mace
raya girdiğini bilmiyordu . ve 
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kocasına aşık oldu. 
ıc İlk zamaınlarda Cemil, .bu şebnem dam

lası gibi saf, iri lacivert . gözlü, kumral saçlı 
genç kadının y;amnda·, kendis.1ni yeni vıe bil
mediği bir saadetin ışığı içinde buldu. 

ıc Eksikliğini şiddetle duymakla heraber 
dostları, arkadaşları yeni evliyi karısiyle baş
başa bırakmak nezaketini gösteriyorLardı. 

cc Bir taraftan dostlar halkası önsuz kal
mış, yeni evlilerin sakin aile saadetinıe karşı 
ilk .aylardıa: gösterdiği sayıgıyı ve tarafsızlığı 

yavaş yavaş ;bozmaya, Cemil de hemen ço
cuk yaşında-nberi kendisini çepçevre 5ıaran 

bu halkanın coşkun ve hayran mırıltısını öz
leıneğe ;başlamıştı. 

cc Cem:l'.in dost muhiti çok kere yalnız· 

erkeklerden mürekkepti ve o zıamanın cemi
yetine hiç bir kadın gire!J1ezdi. Sa
ide hanım kadınların paravana ve
ya kafes arkasınd~. bulundukları ve 
meclise uzaktan katıldıkları dost 
evlerine ısınacak ve ·harem tarafın
dan kocasının muhitine iştirak e
decek bir mizaçta da değildi. Bunu 
her tecrübe. edişinde paravananın 
arkasından kocasına yanan gözler
le bakan, mide bozukluğu bahane
siyle bira, diş ağrısı vesilesiyle iki 
kadeh konyak içen ve· onu· dinler
ken inleyen, ağlayan hatta bayılan 
·hanımefendiler arasında kendisini 
ateşten bir gömlek içinde yanıyor j 
sandı. f 

«Fakat saraylı hanımın kızı, 
saadeti mutlak olarak kocasında, 

şöhretsiz ve tanbursuz da olsa yal
nız ve sadece onun varlığında ta
savvur edebiliyor ve onu kıskanı
yordu. 

~Saide Hanım, 1902 senesinde, 
karın pencerelere kadar yükseldiği' 
bir kış gününde, kırkbeş sene son-
ra bu satırları yazacak çocuğu bil- 1 

yük acılarla dünyaya getirdiği za
man, kocası yatağının kenarına o~ 
turmuş ve sormuştu: 

- Saide, sana biraz tanbur ça
layım mı? 

«Doğum ıstırabından bitap dil
şen genç anne, lohusalık ateşiyle 

yanan g.özlerini dehşet içinde açtı: 

- Hayır! İstemiyorum-
cc Adam hafifçe kızardı; dalgın, -karla ör

tülü pencereye doğru yürüdü.· 
cc Yeni doğmuş çocuk .a-ğlıy,ordu. Kadın 

endişe ve saadetle, tapınır gibi ibu sese uzan
dı. Adam, yavaşça -kapiya baktı. 

• cc YıHarın yılı, benirrn annem, dışarı açıl~ 

mış fakat hep kendi içine ibakan korku ve 
üzüntü dolu gözlerle, bu uzun gecelerin so
nun,a kac:1:ar kocasını bekledi. 

Henüz otuz yaşında bir genç kadın iken 
onu büsbütün kaybettikten sonra da, yine 
bekliyordu. . 

«Cemil'in şöhreti saraya ~ksedecek :bir 
genişlik aldığı zamanlar İkinci' Sultan Hamid, 
otuz üç .senelik saltanıat devrinin yarısını id
rak etmiş, talhtma: mutlak · hükümdar vasıf-

Semti ve evi 
(Tu.rgud Zabn'in gravürü) 
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larmın en koyu manasiyle yerleşmiş. yarım 
v-e sathi biYgi:sile musi;ki meşgul:yetine kendi
sini iyice vermişti. Fakat padişahlığının son 
senelerine kadar, payıtıahtmda ün salan Tan
huri Cemil ismindeki a,cfaı.mı arayıp sormadı. 

Zamanının mus.i-kisever ·bütün nüfuzlu ve sa
ray yakını büyük ricalinden başka musiki • 
meraklısı, başlıca şehzı'ideler, sultanlar ve da
madı hazreti şehriyarileri tanıyan Tanburi 
Cemil'in padişaha o zamana kadar tavsiye 
edilmemiş olmasın:a· hayret etmemelidir. 
· . «CemU, kendi dünyasının hür ve bağım

sız havasında- yaşamadığı zamanlar azap için
de ıkalır, tekellüften, yapma ve sahte her tür
lü muhitten kaçıardi. Bu karakterini bilen ve 
onun 'sonsuz tevazıuunun arkasında bir dev· 
gölgesi gibi yükselen . vekanna saygı gösteren 

Sazı ve Ma,şukanın kabri 
(Tur8':1d Zalm'in gravürü) 

ekabir ve rical, uzun zaman onunla padişah 
arasında perde oldular, Tanburi Cemil'i sa
r,aya karşı adeta sakladılar. 

« Ayrıca Sultan Hamid'in Türk musikisi
ni sevmemesi, daha: doğrusu musikinin iyi
sinden 1hiç anlamaması, Cemil'in s·araydan 
uzak kalma isteğinde, talihine yardım ,etti. 

«Cemil':n garp musikisine karşı ıalaka

sının ilk delilini ,kemani Rıf.a Efendinin 
(1790 ? - 1840 ?) 'I\ahirıbusel:,k peşrevi üze
rinde, bu peşrevin zaten batı musikisi tesiriy
le meydana gelmiş melodik kuruluşundaki 

virtüozca tasarrufunda görmek niümkünd:ür. 
Cemil, kemani Rıza Efendinin peşrevini. şark 
ve garp musiki esprisinin yeni biı ter:kipte 
,birleşmesine doğru giden uz·un ve zahmetli_ 
yolu, ilıkel fakat doğru bir istikamette yaka-

lıyan sezişiyle yepyeni, batıya mah~ 
sus canlılık ve parlaklıkta, mutlak 
musikinin profan ve instrumental 
bir örneği haline getirmiş, (tahir) 
gibi daha çok şarka, (buselik) gibi 
daha çok garbe ait iki karakterin 
birleşmesinden meydana gelen (Ta
hir - buselik) makamiyle bestelen • 
. miş olan bu eseri devrin ikili cere
yanının bir sembolü gibi ortaya at
mıştır. 

«1318 de (1900; 1902. 1903} 
Tanburl Cemil «Rehberi musiki» 
sini neşretmişti ki, bu kitap Türk 
musikisini. (o zamanın tabiri. ile 
Musikii Osmaniyi) garp · musikisi 
sistemiyle yanyana anlatmaya ve 
eski sanatımızın edvar kitapları dı.,. · 
şında, modern anlamda izahını yap-

. maya çalışan ilk eserdir. 

•. Cemil'in garp musikisi ile te
ması ve meşguliyetine saray muhi
tinde Burhanettin Efendi, Abdur
rahim Ef~ndi, Tevfik· Efendi gibi 
şehzadeler, ·Şerif Ali Haydar paşa 
zade damad Mecit Bey ve kardeşi 
Şerif Muhittin Bey, damad Fahir 
Bey gibi aristokrat simalar geniş 

ölçüde sebep olmuşlar, birkaç vesi
le ile Cemil'in mesela piyanist Go
dovski gibi büyük virtüozlarla ta-
nışmasını · sağiamışlardır. · . 

Cemil'in ilk· gençlik muhitinin 
müzik bakımından umumi görünü-
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münün bir kısmını teşkil eden bütün bu tan
zimata mahsus alafranga cereyanı yanında es
ki ve köklü ses sanatı hala geniş dalgalariyle, 
uzwı nefesleriyle dipdiri ayakta duruyor, genç 
sanatkarı kuvvetli kolları arasında tutuyordu. 

« Böylece, fazla olgunLa:şmış la.kiri henüz 
diri ıbir Osmanlı musikisi geleneği ile üstün
körü ,bir garp taklitciliğinin yarattığı hava 
içinde, iki ayrı kutbun en kuvvetli seyyaleleri
ni çekip alan Cemil, bir tar,aftan, belki ken
disi de farkına varıma:dan başka bir cevher
den, \halk mus.ikisinden besleniyordu. 

Gerçi; o zamanlar Halk musikisi, Halk 
sanati diye bir kıymet h:ç kimse tarıafından 
tanırunış değildi. İçinde musiıki bahsi de da
hil olduğu halde sanıai'le sonsuz, girift ımüna
sebetleri olan geniş bir folklor ufku bütün 
dünyada hala açılmamıştı. Taşıdığı dinannik • 
cevherin değer.inden bugün bile gaflet için
de bulunduğumuz ıbir Halk musikisi temelin
den -o zı3:mank.i anlayış ve yaşayış şartları
n:ı. göre- ne Tanburi Cemil'iıi, ne de bütün 
muhi:tin:n ihaberi olmasına imkan yoktu. «Pa
yitahtlııı nıiı: kulağına g~len Halık musikisi 
örnekleri, o zamanki deyişle «köy türkülerin, 
musilöden sayılmaz, küçümsenir, hor görü
lürdü. 

Fakat o zamanki İstanbula -bir defa 
dı;ha o haliyle canlanab:he- şimdiki folk
lorcunun,' içinde ıbütün ömrünu heyecanla ge
çireceği bir folklor mahşeri denilebilirdi. Üç 
kıt'anın geçitleri üzerinde yayılan impar.a
torluğun ıher köşesinden, türlü :kılıkta, türlü 
d:lden · konuşan, akla gelebilecek her tip in
san, eski ve zıengin şehre akın halinde dolup 
boşalırdı. Bizim bugün ·köylerde, -obalard.,~ 
· aradığ1mız Aşıklar o_ zamrm İstanbul un han 
odalarım, semai kahvelerini, tekke ve zavi
yelerini hatta: sokaklarını doldururlardı, Ce
mil Ta şkasaptaki evi iİle ar-istokrat dostlıarı
nın oturduklari konaklar arasındaki· yollarda, 
yol üstündeki uğraklardan başka o konıakların 
iç:nde de bunlarla karşılaşıyor, her h::ı.lis sa-. 
nat adamına vergi olan o hududsuz seziş 

-kudretiyle bu insanları an~amaya, duyma.ya 
başlıyordu. Yüksek sınıftan zengin ve zıarif 

dostları onu çok kere sohbet meclisin.in dağı
mk :bir anında !kaybetmişler, aradıkları za
man, mutfakta ahç:föaşının kıav.ahnı, parkın 

ibir köşesinde bahçıvıan yamağının bağlaması
nı dinlerken ıbulunca hay_retler içinde kalmış-
lardı. . 

ııTanburla Kürdi taksim, Güliz;ar taksim, 
yaylı tanburla Hüseyni taiksim, kemençe ile 

. Çeçen kızı, Ç0ıban taksimi ve ötekilerdeki ha
Hs Halk üslubu, Cemil'in alıcı v:e y:aratıcı ru
~una hu cins kaynaklardan sinmiş, onatla şe
k:llenmiştir. 

Tanburi Cemil, politiıkadan tamamiyle; 
uz:.k bir hüviyet göstermeğe son derece de'(
kat ederel~, zarars·ız bir ;a:d-am sayılmış, san,atı 
sahiden seven ve anlıyanlarla bera,ber, gös
ter.iş ve adet diye meşgul olanlardan ımürek
kip -bir muh:pler ve hamiler muhitine malik 
olmuştur. 

Mustafa pa~a, Mahmut Celaledddn paşa, 
Ş~yh Celal Efendi ,gibi yüksek ve !halis -sa
nat muhibıbıi veya :bizzat sanatkar bazı dost 
çevreleri istisna edilirse, Tanburi Cemil bu 
mnh:tten ölünceye kada•r artan bir sıkıntı · 
duydu ve mup.i-tıiİıden şikayetini be!irtmek 
iç;n bütün ömründe (,en yakin, en •büyük dos
tu Yanyalı Mushafa Paşa oldu; ve ibu kıymet
li dost haminin 1904 de ölümünden sonr9, 
hatırasını, ·bir tarih devri gibi Mustafa Paşa 
zamanı diye andı). 

(-Fer.ik Yanyalı Mustafa. Paşa, General 
. Pertev Demirhan ile Bay J.\IIi?.fumut Demirha
. nın bah:;;:sıdır. Mesud Cemil, Mustafa Paşa 
için: ııBabamın biyografisinde eheımmiyetli 
olduğu •kadar geniş bir karanlık teşkil eden 
:bu devirıı ded::kden sonra, bu karanlığı ay
dmJ;1tma yolunda Mahmud- Demirhanın uzun 
bir mektubunu neşrediyor. · Bu mektubda, 
ve güzel kitaibm onu ta~b eden sıayfa~arında 
Tanbı'.l.ri Cemil kronolojik biyo-grafisi . tama
men 'kaybolmuşdur; çoık şirin, son derece dik
kate. değer, Cemn- Beyin · adı etrafmda dev-
r: n hikayeler-idir). . . 

u Tanburi Cemil'ıin meşrutiyet ilanından 

sonraki hayatı, ıbıu inkılabın memleket sı':l.n.a:t 

hayatı üzerinde yalnız şekil bgkımından m~y
dana getirdiği bazı yenil '-klerle siyasi hare
•ketlerin, onun küskün ruhuna büsbütün yor
gunluk ve çekinıgenl:k veren ,tesiri altında, 

gii'ttikçe kendi iş alemine g,ömülerek ve arz 
yuvarlağını'i ait alakalarını birer b.irer kese
rek geçmiştir. 

«31 Msrt vaıkasında evde değildi. · Fakat 
ya-kın-dan duyulan top ve ~akinelitüfek ateş
leni arasında, bahçem.ize düşen mermi kovan
ları \"l.ltında ;biz kor:lruda:q. titreşirken sarar
mış bir yüzle geldi. 

· ıc Beş.inci Mehme<Un -cül~sunu bildiren 
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toplar atılırkhen, eski idare ve esıki saraya 
bağlı bir muhit kayboluyor, yüksek ibir na
bız atışı ve ,baş dönmesi içinde, kelebekler 
g1bi kısa . ömürlü ibir yığın gazete çıkmaya 
başlıyor, her y.erde nutuıklar söyleniyor, köşe 
ha..şharındaki tiyatrolards: oyunlar veriliyor, 
nümayişler yapılıyor, bu arada mutlakiyet 

'idaresinin baskısı altında ancak düğünler, 
· eğlentiler ve itiıbarlı kimselerin evlerindeki 
masa başlarına sıkışırruş ·k.1lmış musik:cfü!r 
arasında yeni ıbir sihirli kel:ıme dolaşıyordu: 
Konser ... 

« Ta-n:buri Cemil hususi ev muhiti dışın
da, bugün anladığımız manada, halk karşı
sında, (umuma mahsus) ilk Türk musikisi 
konzerıini veren adamdır. 

«K.i.m önayak olmuştu bilmiyorum, :fia.
kat, · meşrutiyetin ilk senelerinde ,bir J:conser 
pmjesıi hazırlanmış ve bizim evde· provaları
na başlanmıştı. Haftanın "iki gününde müzi
kal id13resi baıb~ma verilen konserin prova
J:1n için kmuni Hacı Arif Bey, Griftzen As:ıım 
Beyle oğlu Musa Süreyya ;Bey, tanıburt Tah
sin Bey, tanburi Kadı Fuad Efendi, kemani 
ve tanburi Ömer Bey, udi Ne~ Bey, ha
nende KaşıyarıJ;: Husaımettin Bey, Hafız MU$
tafa Efendi · ve ,galiba · Hafız Şaşı Osman E
fendd ve şimdi hıatırlay:amadığım diğerleri 
gelirler, muntazam meşkler yaparlardı. A:k
şaım ezanından hemen sonra, bıa,baının küçük 
odası ve sofa -bu üstadlarla dolar, kahveler; 
liıınona1ı1lar içilir, babamın kemençesi, Kaşı
yanık Hüsamettin Beyin dik sesi ve defi ile 
iki ucun9:. hakim olduıkları bu seçme konser 
lheyet-i, gece yansına kadar çalışırdı. Babam 
daimi mükedder haline, bütün dış · olaylara 
karşı sessizce müstağni duruşuna mğm.en, •bu 
hazırlık sırasında belli olur derecede iyimser, 
alakglı, canlı, hatta neşeliydi. 
· Misafirlerin geleceği :akşamlar, gündüz

den. hazırlıklar- yapılır, ev silinir, süpürülür, 
ibahçe :kapısından sela.mJ.ığa giden yoldaki fe
nere gaz k,onur, onlar gelince selamlığın .beş 
basamakla çıkılan camlı antresi ı:;eınsiyeler, 
bastonlar, galoşlar, pardesülerle dolar. Hacer 
(hizmetçi kız?) durmadı'3:n kahve, su, şerbet, 
limonata faşır, ben de !bu müterennim kala
b::ılığın arasında dolaşır dururdum. 

cıBu provalaı- haftalarca sürdü. Gazete ve 
el ilanları· sa:f:1hasında babam anlaşılır derece
de 'heyecanlı idi. Konser haberi İstan bulda 
büyük bir :akis yaptı. Biletler bir hanıiede ve 

ilanların ilk günle:rıinde hemen satıldı, bitti, 
faıkat konser verilemedi. Hikayeyi sonradan 
işittim. 

ıı Rahmetli udi Nevres o zaananki genç
ler arasınd;3. uddaki kudretile :beraıber, zama
nının ist:mbul terbiyesine göre, iddialı, mağ
rur, tenkitçi, }J.ırçın, haşin sayılıyor, çaldığı 

sazdan başka •bu vasıflari.yle de Ceımil'in tem
kinli, nazik ve mütevazi mizacına hiç uymu
y,c,rdu; d~ğer arkadaşlarını da, aralarında giz
li gizli münak:a:şaı ettiıkler-i ciddi bir endişeye 
düşürüyordu. 

,ı Konser ·günü Cemil Bey epeyce heye
canlı idi. Süreyya Bey, Ömer Bey ve Hüsa .. 
mettin Bey •gelip onu aldılar. Sazlarla beraber 
iki kupa arabası oldular, Beşiktaşa gittiler. 

ııKonser verilecek tiyatroya .halk bir sa
a:t evvelinden akın akın gelmeğe başlamış, 

cadde, yeni hürriyetten bizzat istifade eden 
Sultan ve Şehzade ,arabalariyle, ve halkla dol
muş, heııkeste konser hadisesini bekleyen ibii
yük b:r heyecan v:axmış .. Bu heyecanı pek ta
ıbii o~arak da!ha evvelden ta:şıyan konser he
yeti azalarının herbiri, organıizasyona ait ek
siklik ve acemWk karşısında, birşey!E;r yap
maya ç:Iışırken Cemil Bey, telaşlı kalabalık• 
tan yavaşça sıyrılarak iskele civ.annda bir 
meyhaneye girip bir kadeh içmek ve '.konser 
vak~·,ine !;ac,'ll", ~-inirlerini büsbütün ıbozan gü
rültüden uzakta · kalm:s:k istemiş. Faıkat .bJr 
ar.alık onu ortalıkta göremiyen birisi: «Ey
vah! Cemil Bey gitti!» diye haykırınca, canı 
sıkıldığı zaman belli etımeden savuşmıa ade-

. tini ,bilen :bütün dostlan müthiş bir paniğe 
düşmüş ve yine Nevres.in aykırı bir hareke
tile Oemil'in kırılıp g:ttiğine hükmetmişler. 

ıı O z,.manki vasıtalarla bir yerde aran
masına imkan da yok. O da dükkandıa biraz 
dalıp gecikince, Cemil'siz' · de bu ilk konser 
verilemiyeceği .iç!n, tiyatroyu kapılarına ka
dar tıklım tıkll!m doldur.an halka özür dilene• 
rek -bi~etlerin _ iadesine başlanmış ve skanda
lın · hercümerci -devam ederken Cemil Bey, 
dinlenmiş ve heyıecanı dinmiş olarak geldiği 
zaman, ger:i dönen araıba zincirleriyle ve yeis 
içindeki halkla karşılaşın.iş! 

cıBöylece bir vehme, :acemiliğe ve sinir 
gevşekliğine kurban giden bu konserden son
ra kazasız geçen başkaları oldu. Bunlardan bir 
tanesi, Tepebaşı tiyatrosundaydı, babamla 
beraber- ben de gitmiştim. Aşağı yukarı ·aynı 
heyet ve Jazla olar.ak Neyzen Tevfik de ora~ 
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daydı. Ayrıca piyanist Hege (Chevalier Geza 
de Hegey) de vardı. Üç dört saat süren bu ka
nşıık konserde f ;:ısıllar arasındaki taksimden 
baş.kil', ibabam aynca, tanbur, . kemençe, ve 
yıaylı tanburla, .sahnenin ortasında kırmızı 

kadife bir koltuğa ,oturarak, taksimler yaptı, 
·ıvanlarına kadar gıayet .seçkin dinleyicileri~ 
d·olu salondan ahlaT, oflar yükseldiydi. 

«Ben kulisler arasında dolaştım durdum. 
babam pek sinirli, sıkıntılı, adeta asık yüzlüy
dü; I.:endi işi bitince kimseye bakmadan, beni 
elimden -tutmuş eve dönmüştü. 

«İstanbulda ver.diği başka ,konserlerine 
ait bilgim. y,ok. Yalnız meşrutiyetin ilk sene
lerinde Enver ve Niyazi beylerin mHli kaıh
ramanlar. halinde dillerde dolaştığı zamanlar
da, · Niyazi .beyin bilhassı'3: adam göndererek 
daveti ve ricası üzerine Selaniğe ve Resneye 
gitmiş, orada konserler vermişti. Yolda trenin 
geçtiği tünellerde boğulacak kadar sıkıldığın
dan; bir de (Kalır.amanı hürriyet) Niyazi bey-
1~ ıber-aber iht.ilal kuvvetleri erkanının top
landığı bir konakta bir Rumeli oyun havası, 
(hora gibi ,bfr şey) çaldığı zaman eli tüfekli, 
göğüsleri çapraz fişe-1~ dolu iri yarı muhafız 
askerlerin ·coşkun bir -daınsa başlamasından, 
ev çökecek diye :korktuğundan başka ıhu se
y;'Siliate dair ,bir şey bilmiyorum. Oradan bana 
kırmızı deriden:, üstü işlem.eli Arnavut· çarık
lan get:rmiş, ,bir yemiş bahçesinde, :ağaçlar
dan birinin dalına asıp unuttuğu gü·riıfrş saplı 
iba..<rtonu bdr zaman .sonra Niyazi beyin yeni
den selam, hürmet ve teşekkür mektubiyle 
•beraber İstanbuJ,a: gönderilmişti. 

ccCemil Beyin Balkan harbinden sonra, 
Kaşıyarık Hüsamettin, Musa Süreyya, kem9.
n.i Ömer (şimdi avukat) beylerle yaptığı Edir
ne konser heyetinden sağ kalan tek sanr:1,tkar, 
Bay Ömer Faik'tir. 

<c Cemil meşrutiyetten .sonra, bütün dev
let memurları ara,smda eski idarenin kırtasi
yeci ve uyuşuk ·sistemiyle savaşmak ve dev
letin ımemur kadrosunu gençleştirmek düşün
cesiyle geniş ölçıüde uygulanan ve o zı·unan 
hayli dedikoduyu uyandıran tensikata kacİar 
hariciye umuru şehbenderi kalemi hulefalı
ğını mulhafaza etti. 

uTensikat, 'hıizmetlerine son verilmek is
tenen memurlara, 'maaşları ve hizmet müd
detleri karşılığı toplu bir tazminat verilerek 
yapılıyordu. Tanburi Cemil, ·bu memuriyeti- · 
ni zaten :başındanberi, cebinin bir ~öşesinde 

kalmış eski bir sigara ıağızlığı, ·buruşuk b.ir 
kağıt gibi taşıyıp duruyor, hariciyeciliği hiç 
bir zaman bir meslek olarak telakki etmjyor
du. O zaman, hariciye ,umuru şehbenderi mü~ 
dürü (merhum Fethıi Okyar'ın kayın pederi) 
İsmail Hakkı Bey, doktor Hamid Hüsnü Be
y:n eski mektep arıkada,şı idi .. 

ıc Cerrjl; Hamit Hüsnü Beyden kendisiniin 
de tensikata tabi tutulması için İsmail Hakkı 
bey nezdinde ilt:masını istedi. 

uDoktor Hamid beyin bütün itirazlarına 
rağmen bunda ısrar ediy;ordu; ve ,böylece 
kendi isteği ile 800 altın lira tazminat alarak 
kadro ıhm-ici oldu. · 

u Cemil'in bundian .sonraki geçimi, sayı
ları gittik_çe azalan aristokrat dostlarının ala.
kahrından başka, ancak kaırarsız vasıtalara, 
grmofon plaklarının değişik gelirine, bir ara
lık uDa:rü1bedayi» :musiki kısmındaki mual
limliğine münhasır k'.:1:lıyordu. Sultan Reşad'
ın mabey:n müzikasına: girrmesi teklifini, .üni 
forma giymek zorunda kalacağuıdan ötürü 
ve umumiyetle resmi teşekkfülerin, memuri
yetlerin her türlüsüne karşı duyduğu nef
retten, yahut hür sanatkar gururundan do
layı reddetmiş ve ~en:disine «Sultanülaşıkin» 
diye ,hitap ederek harrıretli bir mektup . ya
zan, kendisinin ve ailes:nin istikbalini iher 
suretle teinin· edeceğini v:a:deden ve İstanbU:
la bilhassa: Cemil'i alımak için şahsi yatını gön
deren Hidiv Abıbas Hilmi Paşanın cazip da
vetini bile ka•bul etmemişti. 

u Hay.atının bu devresinde, geçimine · do:
layısiyle yardımcı olabilen taılebeleri de var
dı. F,skat istidadsız hir talebe ile uğraşmak-

' tan duyduğu boğucu sıkıntıyı. güç saklıya bi-
len bu hocaya dayanacak sabırlı ve azimli ta-
16;:,~si pek çok değildi. Gelenlerin yansı kısa 
bir z!lnlan sonra kaıçar, kalanlarla da zaman
la dost olur ve ona göre zaıten güç bir iş olan 
alış veri~ 'İle bu dostluğu ayırmak ayıp sayıl
dığı için, daha iyisi, maddi kazancından vaz.. 
geçmekle ferahlıik duyardı. 

cc Tanburi Fefik Fer~m bu talebelerin, 
ş).mdi s,ağ kalan, en eskisidir. Ben bahçede oy. 
nayan bir çocukken ,o bıyıkları yeni terleıniş 
bir delikanlı idi ki koyuca renkli (Şlik) fesi, 
altın östeklerle süslenmiş fantazi yeleği,. Mir'
den dikilmiş gayet zarif kostümü ve on adim 
geriden tanburunu taşıyan uşağı ile Sinekli
bakkaldlµ{.i eve, derse gelirdi. 

«Ressam T:ahsin Bey, tepesi sırmalı as-
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trakan kalpaklı, 1,JZUn boylu, -kalın siyah kaş
larının aıtmdıa siya!h gözleri daima gülen bir 
suvari yüzbaşısı idi. Cemil'in ölümünden son
ra, onun mezarını bir Velinin türıbes.i •gibi zi_ 
yaret ederdi; orada saatlerce oturur, ,bir .ı:ı

mele gibi, kabristandan taş toprak, hocasının 
mezarının etrafına dizerdi. 

(<Şeyh Şuaettin Efendinin küçük kızı Sa
miye · hanımı da (Bayan Samiye Burhan Ca
hit Markaya), eli muşamba fenerli :bir uşağın 
refakatinde, annesi ve hemşiresiyle beraber 
bir kaç sene derse g,eldiği ve dersten sonra 
büyük eve, anneme uğradığı zamanlardian 
hatırlarım. Samiye Burhan Cahit hanım, ke
mençede hocasının üslubunu, o zamana· ka
dar başka kimseye müyesser olm;amış hir ba
şaırı ile benimsedikten sonra, geçirdiği bir 
kaza sonunda, Cemilden alıp ,bir altın ışık gL 
bi parımak1arında taşıdığı sanatını bırakma

y;a, avucunun ;içine aldığı sihirli · kaynaktan 
kendisini de, .bütün memleketi de m_ahnım 
etmeye mecbur kalmışır. 

« Rahmi Beyin kızı Nahide ffiıı1.nn ve Zi
ya Beyiq kızı Satıa Hanımı, Müzeyyen Hüz
ni Hanımı, Ziya Hüzni Beyi de bur.ada rah
metle yadedıerim. , 

«Cemil'in yıllarca 've aşk ile kendisine 
1bağlı bir talebesi de merhum Kı9.dı Fuad E 
fendi idi. Doğmatil~ din çerçevesinden dışarı 

· çıkıp, rindliğe ve tasavvufa dalan bir dünya 
görü§üne sahıip olduğu ve medrese talebesi 
olan oğluna İngilizce ve musiki öğrettiği için 
«Gavur imam», «Kara Haıfız» diye anılıan bir 
.babanın oğlu idi. Medreseden çıktıktan son
ra kısa. bir zaman Nazilli Kadılığını yapmış, 
sonra İstanbula gelmiş, cc Babı meşilh:ate» gir. 
mişti. 

ccF1akat onun için Şey'h de Şeyhülislam 
da, üstadı Tanburi Cemil'deri iıharettL Hiç 
ustura görmemiş seyrek sakallı, gölge gibi 
ince bıyıklı. hafif çivitli sarıklı, geniş cübbe
.sinin içinde ney kamışı giıbi zayıf, başı önün
de, nazile, mahcu:b, ciddi, iri parla:k ,gözlü bir 
gençti. 

Bab.amın ölümünden sonra beni ısrarlıa 

arayan en yaıkın dost olarak onu biliyorum. 
İstanbul sultanisinde yatılı talebe olarak bu
lunduğum senelerde (1914 -1918) bir •gurup 
sınıf :arkadaşlıan ile ihtiyar Viyahalı Daniel 
F:tzinger'den kem.an dersi alırdık Bu ders
lerin verdiği ilk müzik anlayışı ile evdeki es
ki tanl>urları kar.ıştırırken, Fuad Efendi beni 

yakaladı ve ,o günden itibaren :tanbur hocam 
oldu. Cemil'in sağ ve sol el tekniğine, yıllar.: 
c;:1; süren saıbırlı . b~r müşahede ve tahlilden 
sonra en halis esaslat'ı ile nüfuz etmişti. Bi
zim mu:ikimizin en asil tarafını verme hu
susund.ıı. sons:uz bir kabiliyeti olan bu azı bi
raz çalabiliyor.sam, bu bilgimin hemen hepsi
ni rahmetli Fuad Efendiye borçluyum. 

uHenüz otuz yaşında iken, üstadı gibi ci
ğer vereminden haıstalandı ve yatağında: 

«Cemil! Cemil!» diy,e inliyerek öldü. Toprak
ta olduğu gibi _rna'na aleminde de onun ya. 
nında olduğuna şüphe1 etmiyorum. 

Son talebesi de, Bay Mur:ad Öztorundur. 
cc Babiam, benim iyice hatırladığım za~ 

manlarda, sürekli melankolik hali gittikçe 
artaın bir adamdı. Onun neşeli, gülümser yü
zünü hiç hatırlamıyorum. Bütün ev halkı ile 
oldıuğu g:bi ibenimle de çok ciddt," hatta res
mi idi. Yanına: dalına ihtiyatla girdiğim za-· 
nian,' elini öpmez, -bıirıaz uzağında durur, yer
den temenna ederdim. 

cc Hatırlamadığım pek küçük yaşlarım 

dışında, onun. beni bir tek defa bile kucakla
dığını, öptüğünü bilmiyorum. 

İstikbalim ve tahs}lim hakkında düşün. 
celeri ise annemin ,ayrı -bir kabusu olmuştu. 
Yedi .başıma girerken açıl'an bu bahiste 'ba-. 
bam, annemi .baygınlıklara sürükliyen fikirler 
ortay.a; atmış, ya Mevlevi derv:şi, yahut kun
duracı olmamd3: ısrar etmişti. Nihayet mekte
e gitmeme razı oldu; fakıat kendisinin evde 
bulunmadığı bir ·gün, gürültüsüz, patırdısız; 

yan,i ,o zamanın adetine göre, arabaya bindi
rilmeden, boynuma yaldızlı cüz kesesi takıl
madan, s,adece elimden tutup yürütülerek 
mektebe g3türülmem şartiyle ... , 

«Annem, ana davanın kurtarılması ya. 
nında bu şartlara sev:nerek razı olmuş, beni, 
arkasından mektep çocuklarının ilahiler·-oku. 
yar2.:: yürüdükleri süslü bir fayton araba
siyle değil, fakat ıhiç olmazsıa:, bayramlık f'

ğerleri takılmış küçük bir eşekle «Mektebi 
Osmani » y,e -gönderilmişti. 

« Derviş veya kunduracı olarak yetiştiril
mem f li:rinden ;böylece vazgeçtikten sonra, 
babam ,benim mektep hay;a:tıma ve dersleri
me oldukça ilgi göstermeğe ,başlamıştı. Hiç 
beklemediğim zmıanlarda derslerim,i müzar 
kere etmek için beni çağırdığı vaki~ korku
dan ·dizlerimin bağı çözülürdü. Bu .müzake. 
relerde yanlışlarımı ·o kadar ciddi, hatta sert 
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hir tonla ihtar ederdi ·ki, •bildiğimin yarısını 
tinutur, :başım önümde, terler dökerdim. Mek
tep derslerimin dışında daı Fransızca öğretir
di; ilk uJules Verneıı romanını dıa: onun elin
den alarak okumuştum. 

u Annemin dayısının, ben~m yaşımdaki, 
küçük kızı ıbize m,is.afir gelmiş ve birkaç mev
simi .benimle arkadaşlık ederek. Sineklibak
kaldaki evde geçirmişti. Bu küçük kıza (şim
di B,yan Şeref Alpman) •babam kemençe der. 
si vermeğe .razı olmuştu; hu derslere ben de 
katıldım· ve nota okumay;a dair ilk bilgilerle 
,beraber, Gr~ftzen Asım Beyin· rast peşrevinin 
birinci hanesini, Ordu marşını ve bir oyun 
havasını, başını gözünü yaıraı:ak çaldım. 

ccTılf-ı nazeninim unutmam seni», uAk~j'.lm 
olur güneş gider ıı, << Erzincanda bir kuş v:ar ıı 
gibi masum güfteli birkaç şarkı ve türküyü, 
babamın lavta refakatiyle söy·lemeği, ·küçük 
usullerin birçoğundan . başkaı H:afif, Fahte, 
Devri kebir büyük usullerini vurmayı öğren
dim. . 

uKüçük yeğen:.imin tekr:ar Bebeğe dön
llJ;esiyle bu musiki ,dersleri bir daha tekerrür 
etmemek üzere durdu ve beİıim g:zli çalışma
larıma münhasır kaldı. Benim musiki terbi
yem ~onusunda önceleri açıkça isteksizdi. 
Sonraları :biraz daıhaı yumuşak olmakla berı-1-
ber da'ha ziyade tarafsız kalmayı, beni ibu hu.. 
susta kendi halime bırakmayı tercih etmiştir .. 

«Lakin son senelerinde, gittikçe kendi 
içine çekilerek, gi.i.nlerce yapyialnız evde kal
dığı; okumak, yazma,k, baıhçe işleri, maran
gozluk; saz .tamiri veya hayv:a:nlarİa meşgul· 
olduğu zamanlarda kend:mi ona d;a:ha yakın 
duyar ve bu oyalaınm.alarında, canını s:ıkma:
maya dikkat ederek, ekseriya onun hitabınl 
bekliyerek ve· kendiliğimden pek az şey so
rı11.rak, ıbir gölge gibi yanında dolaşırdım. 

uBazan lavtayı veya çöğür'ü alır, çalma
ya ve derinden gelen kalın sesiyle okumaya 
başlardı. 

· · ccO vakit yaşımın çok üstünde garip bir· 
heyecana düşer, vücudum.dan r.ahatsız olma. 
sın diye kö•şemde_. sessiz :bir oyunla meşgul 
gibi görünürdüm. 

«Ne kibar meclislerinde, ne de gramofon 
plaklarında onu, hu münzevi alemindeki gi
bi dinliyen olmamıştır. 

«Bugün elimizde bulunan plaklıar, Ce· 
mil'in ilahi aşk · kitabından kopmuş soluk bi
rer sahife oldukları . halde bir tek cümlesini 

bile taklitten aciz kalıyoruz. Fonografın; ipti
dai şekl:nden ve s·esin çoğaltılması mümkün 
olmıyan .bir teknikle, kovanlara çizildiği za
mıı.u 'i:ırdan şimdiki, teksiri kabil plaklara in
Ükaline kadar bu yeni icad onu hem çekmiş, 
hem tiksindirmişti. 

cc Kovanlı fonograf zamanında, ,her birin.i 
teker teker doldurduğu üstüvaneler, sihirli 
birer kutu gibi imparatorluğun en uzak kö
şelerine gidiyor, bir lir:a çeyreğinden birkaç 
altına kadıa-r satılıyordu. Boşk~n bu kovanlar 
bir üstüvaneye geçirilir ve sabit bir diafragm 
altıııda, mihveri ·etrafında dönerek soldan 
sağa, uzunluğunca. yürür ve ses çizgileri ile 
dolduktan sonra tek ve çoğaltılması kıa:bil oL 
mıy.an bir ses akümülatörü teşkil ederdi. Bu
nun· için her yeni kovanın seslendirilmesi, ye
n,idtn çalmayı icabettiriyor, büyük emek, u
zun zaman istiyor; nihayet, az sayıda mey
dan~ çıkıyor, pa:hıa:lı satılıyor; kolay kolay. 
harcıalem olamıyordu. 

« Bu şartlar Cemil'in titiz mizacına ve 
amat-öree merakına uygundu. Fakat bir gün, 
kovan yerine bir düzlem (satıh) üzerine, hare
ket eder kollu diyafrıagmla _plak alma ve bun
dan yapılan negatif matrisi~, ilk nüshayı is. 
tenildiği kadar çoğaltma tekniği bulununca, 
plaklar ve gramofon makineleri birdenbire 

, popüler oldu; kıraathanelerde, eğlence yerle
rinde, evlerin pencerelerinde, Kağıthane kıa
yıklarında, süslü, boyalı ve gürültülü borular 
görünmeğe başl:a:dı. 

«Tanburi Cemil hünerli parmaklarından 
ziyade, g:zli ruh kıvrımlarının $lflanndan ta
şan nağmelerinin böyle ortııı: malı halinde so
kaklara dökülmesinden üzülüyor, . eza duyu
yordu. Onun için çeşitli bir iki firmaya tec
rübe mahiyetinde doldurduğu birkaç plak. 
tan sonra bütün ısrar ve ric'alara dayanarak 
bu karlı .işi reddetmiş, ancak 1910 - 1911 yıl
larında grttikçe artan geçim zorlukları karşı
sında Blumenthal birıaderlerin Orfeon fır

masma plak vermeğe razı olmuştu. 
O zaman Blumntahl biraberler yanında 

genç bir memur ve ·stµ.dyo rejisörü olan Jak 
Beresi, Tanbu.ri Cemil'le senelerce temas fır

:satını bulmuş olanlardan birisidir ki hatır.a:

ların:i şöyle hülasa ediyor: 
cc 1908 senesinde Odeon pl~k fabrikasına 

bu . müessesenin Türkiye acentası olan Blu. 
mentahl biraderlerle Tanburi: Cemil bey 100 
Napolycn altını mukabilinde plak doldurmak 
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üzere ;anlaştılar. Para Kredi Liyone bankası
na depozit edildi. Fakat ertesi gün Cemil bey 
büroya gelerek, çalamıyacağını ve paranın 
bankadan çekilmesini, derin hayret ve teessü
fümüz karşısında kat'i bir lisanla söyledi, git
ti. Anqaık birkaç sene sonra, ziraat mühendi
si Şevket Bey, Tanburi Cemil beyi plak çal
maya ikna ettiğini bildirdi. Bir mukavele yap
tık ve bu suretle bildiğiniz Orfeon plakları 
1914 harbine kalar yav:aş, yavaş meydaııa 
gelcii.ıı ı 

«Zamanla Tanburi Cemil'in Blumentahl 
kardeşlere itimadı artmış, esaslı bir dostluk 
derecesine ulaşllliştı. Cemil'in cenazesine ge. 
len yirı:n,i kişi arasında Hermann ve Julius 
Blumen,tahl kardeşlerin de bulunduklarını, 

derin ve samimi bir teessür gösterdiklerini 
burada z,ikrt?tmek yerindedir. 

uBu plak çalışmı!l:larında en canlı hatıra
larıının birisi plaklar yavaş yavaş meydana 
çıktıktan sonra, eve, o zamana kadar bu de
recede güzelini h:ç görinediği-ıri bir gramof~n 
makinesinin gelmesidir. Sonradan öğrendim 
ki, bu makine mukavelenin bir maddesi gere
ğin~, Cemil Beyin, doldurduğu plakların 

provalarını d:niiyerek, gerekirse tekrar · çal
_rtıayı istemesini sağlamak üzere, Blumentahl. 
kardeşler tarafından gönderilmiştir. 

OnLarı dikl..aıtle dinlerken hep yanında 

idini., İşin bu kısmı onu da eğlendiriyordu. 
Bazan gülümser, hazan sinirlenir ve üst üs~ 
s:gara içerek bir deftere birşeyler yazardı. 

Kaykolmuş .binbir hatırası arasında o defteri 
bugün yeniden bulduğum zaman, Cemil'in 
kendi kendisini tenkidi bakımından ne kad;ar 
değerli bir ipuucu ele geçirdiğimi anladım. 
Bu deftere Cemil her plağın numarasını ve 
adını yazmış ve hizalarına eser hakkındaki 
kritiğini gösteren uiyi», «daha az iyi», ıcfenaıı 
işaretleri ile bıa-zı kısa cümleler ilave etmiştir. 
Buna rağmen ölümünden sonra, «daha az 
iyi» ve «fena» diye işaretlediklerinin hemen 
hepsinin, yeniden yaptıkları ile beraber, Or- . 
feon plaklarında çıkmış olması Cemil'in ru
huı-.u üzse bile, onun «fena» diye vasıflandır. 
dığını, biz cıolağıanüstü güzel» buluyoruz. 

«Fakat son senelerinde, etrafındaki ka
labalık ve ha.yat akışı ile arası yeniden ve ,git
tikçe açılmaya başladı. Dönüleriıiyen uzak 
bir ,ıı:na yurdun devasız hasretini çeken in
san gibi idi. Sıhhati belli olur derecede bozul
mu-~ tu. «Uzletgahıı dediği, bahçenin içinde!d 

evde günlerce biraz kaşar peyniri, zeytin ve
ya bu gibi mezelerden başka birşey yediğini_ 
ve yatağa uzanıp rahat bir uyku uyuduğunu. 
görmedim. Eski bir p,antalonun üstüne boz 
renkli abasını giyer, koltuğ\ıt gömülür, en çok 
kırmızı bir battaniye ile sedirin üzerinde ya
rı uyku halinde dinlenir, bütün gece okur, 
çalar, :çini dolduran büyük dalganın bir par. 
çasını zaman zaman derin bir ıcAh! ıı ile bo
şaltır, .ancak sabah olduktan, gün ilerledikten 
sonra şu veya bu dış olaylara alakalı görünür, 
uzun · gecenin içinde, gömüldüğü mürakahe 
aleminden muvakkaten uzaklaşırdı. 

u 1914 harbi patladığı zaman, zaten bit.
kin bir halde idi ve dünya işlerine :artık da-:
yanamıy acak kadar aşınmış olan sinir örgu
su. payitahtın lı.anap sokaklarında arka arka
ya _yeni sınıfları ccahzıasker şubelerineıı ça
ğıran davullu bekıçileriıi haykınşlariyle alt~: 
üst oldu. 

re Tan huri Cemil'i başında kabalak, elin
de m1vzer, belinde palaska ile görmek, o gün 
gibi bugün de aynı· derecede, gülünç ve fe
cidir. 

ccSanatkar henüz 41 yaşında idi ve bir 
insan· yüzü gi-bi manalı ellerinden tan burunu 
bırakmak ve . üstünde Almancadan çevrilme 
« Allah bizimle beraberdir» yazılı süngüyü 
bafka bir .ad:1mın göğsüne saplamak üzere, 
bu ölüm· bayramına davullarla çağrılıyordu . 

. «Bir defa bedel verdi. İkinci defası için 
harı:, meydanındaki Ölüm, bedeli almaya biz
zat gelecektL 

«N;asıl başladığını kendisinin de bilmed_i
ği bir soğuk algınbğından sonraki· öksürük 
bir türlü geçmiyordu. Ahzıasker şubesindeki 
hek:min şüpheli sözlerinden kuşkulanan bir 
dost onu doktor Musa Kazım Beye götürdü. 

u Cemil doktordan dönüşte bu toprak üs
tündeki alakalarından artakaİan tek değer 
saydığı bir çocuk için, karısınıa- ilk evlendik
leri günlerin yakınhğı ile son bir defa daha 
içini döktü ve ağladı. 

«Saide Hanım, anne olduğu ilk mesut se~ 
nenin, kendisine avucunun içi kadar yakın, 
saman yolu kadar u.2lak hatır.asına bir defa 
daha kavuşuyordu. Bu dünyaya ait bütün 
kaygıları kendi renginde eritmek için başuç
larına gelen ölümün gölgesinde kan-koca bir 
defa daha, birbirlerini buldular. 

« Saide hanım ona saçını süpürge etti, ve 
eğer bu hastalık kıyamete kadar sürseydi, 
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düı:,yada ondan daha bahtiyar olan bıa-şka hiç 
bir kadın bulunamazdı. 

·,c Tan buri Cemil'i tedavi etmiş olan he
kimlerden Hamid Hüsnü Bey onun sağlığı et
rafında muhitin ilgisini bize nakledebilecek 
ve hastalığı hakkında bilgi verebilecek olan 
son canlı şahittir. Hastalık haberi onun dost 
çevresine bir anda yayıldı. Sadrazam Sait Pa. 
şadan. sonra Talat Paşanın . kulağına kadar 
•geldi. Harp hümması içindeki _hükumet, . İt
tihat ve Terakki Partisi ile beraber, Şerif Ali 
Haydar Paşa ve büyük oğlu damat Şerif Me. 
cid · Bey· ve diğer erkan; Cemil'in hastalığını 
günün önemli meseleleri içine ,almakta hassa
siyet gösterdiler. 

«Fırka: merkezi umumisinin Tanburi Ce
m.il'in İsviçrede bir sanatoryu_ma gönderil
mesi için verdiği kararı ve bulduğu imkanı 
Cemil reddetti. . 

«Babam hastalığının süresince, zaten 
mevcut olmayan, bir yatağa yatmak isteme
di ve y.9.tmadı. Kodein haplarını, yardımcı 

ilaçları hep, yastıklarla desteklenen_ geniş, 

eski koltuğunda aldı. O zamanlar vereme 
karşı hekimliğin şimdiki bazı faydalı tedavi 
usulleri de yoktu ve hastalık, eski İsta-nbul 
yangınları gibi, aman vermede~ seyrediyor
du 

« 1916 yılı temmuzunun yirmi sekizinci 
gününü yirmi dokuzuna bağlıyan gece yarı
sından sonra karısı ile helallaşu, Hataların. 
dan dolayı· özür diledi; güçlükle: 

«- Vakit geldi! dedi. Yirmibeş sene rin
dane yaşadım. Öldüğüme teessüf etmiyorum, 
lakin sizin için badii ıztırap oldum.. Affedi
niz! Kendinize ve Mesud'a iyi bıakınız ... » 

«Sabaha karşı, bir iç· nefesden sonra ve
fat etti. 

«Tanburi Cemil Bey, Rauf Yekta, Ali Rı
fat, Musa Süreyya ve ölümünden sonra onu 
tanıtmaya çalışan diğerlerine göre, dahi bir 
virtüoz, bir nevi «Paganiniıı dir. Türk mu
sikisinde, tanbur tavrını esasından değiştir

miş. kemençe ve başka sazların çalınış tarzl'a. 
rım yaratıcı bir yenilik, canlılık, hareket ve 
ren1: ,getirmiştir. 

«_Bu konu etrafında hepsi, en samimi ifa
delı::riyle kafi derecede edebiyat yapm1ş olan 
tahlilciler, onun bu tcyaratıcııı vasfının asıl 

terr-_elini çok kere bulamadılar. 
«Y:~lnız birisi, Musa Süreyya ,ıCemil Be

yin ince sanatı, bilhassa taksimlerde tecelli 

ederdi. Her taksim kıymetli bir eser, yüksek 
bir beste idi. ıı diyerek bir gerçeğe doğrudan 
doğruya yaklaşab:lmiş ve «Musikinin ·bu ne
vine.en nihayetsiz bir hazine-i ilhamata ma
liktı. Sazını eline aldığı zaman, efkar ve his
siyıatını istediği tarz ve edada ifade ederdi. 
Hususi bir üslubu vardı. Mazi ile alakası ke
silmişti. Eski musikinin ilahi ve semavi es-. 
rarına fikren vakıftı, fakat Dergah musikisin
den tamamiyle ayrılmış olarak, doğrudan 

doğruya ruhunun acı hasretlerini terennüm · 
ederdi. Bütün nağmeleri bir teesısürdü. Ru
hur.d,~ ebedi bir matemin hicranları vardı. 

Taksimlerinde bir müteverim melali gizlen
m:şti...) gibi hükümleriyle, açıkça, rom.antik 
bir ,bestegar tipinin tarifini yapmıştır. 

«Hakikatte ve ilk planda, onu, tarihi bir 
zaruretin yarattığı bestegar ve . ancak bun
dan sonra icracı ola!iak anlamak mümkün
dür 

«Bu bahiste hepimizi şaşırtan taraf, tak. 
sim formundaki Spontane bestelerinin, vak
tiyle, yalnız kendisi tarafından~ . ilk . ve son 
defa çalınıabilmiş olmasıdır. 

«Bu kusurlu kitabı büyük Yahya Ke-
mal'in Cemil'e dair bir hatırası ile bitirmek 
ist~dim. Bu hatırayı, şiir.indeki gibi muci
zeli konuşma üslu.biyle, bize birkaç defa öy
lesine anlatmıştı ki, her seferinde hepimiz 
konuşamaz, düşünemez,, kımıldanamaz ol
muştuk. F;akat bu anlatış da Cemil'in Taksim 
halindeki besteleri gibi, yalnız Yahya Kemal 
tarafından, bir an için, ilk ve son defa· mwn
kündür; üstelik plağa da alınmamıştır! 

«Çok gençmiş. Jön Türkmüş Avrupadan 
yeni gelmiş. Fransız kültürüne hayranmış. 

Memleketine ,ait her şeyi küçümsüyormuş. 

Snobmuş, züppe imiş. Kadıköyünde, Ceviz. 
· lik'te Cemil'in pek yakın dostları, merhum 
Şevket Beyin ve oğlu Sabih Beyin · evinde 
onu tammış... Zayıf, soluk renkli. gösteriş

s:z fakat garip bir adam... Tanburu bırak
mış, 'kemençeyi almış... « Yine yol vermedi 
Erzincan dağları ... » Bir taksim, « Yine de 
kayn.adı coştu dağların taşı ... ıı Bir t.aksim · 
daha; «Nazlı nazlı sekip gider güzel ceylan», 
ve bir taksim daha... · 

«Yahya Kemal: - O zam.an karşımda, 
altından bir kapı açıldı. Memleketime bu kıa· 

d · d" ı di pı an gır ım.... yor. 
<cŞair, çok sonra, bir defa da, Varşova'da 

iken, kasvetli ve uzun bir kış gecesinden kur-
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tulmuş, yine o seslerin açtığı kapıdan, mem
leketine, İstanbula, Kanlıca koyun.a dönmüş. 
tü: 

Bin yıldan uzun bir gecenin bestesidir bu; 
Bin yıl sürecek zannedilen kar sesidir bu. 
Bir kuytu manastırda dualar gibi gamlı, 
Yüzlerce ağızdan .koro halinde devamlı 
l;ltr e·rgaııun ahengi yayılmakta derinden; 
Duydumsa da zevk almadım İslıiv kederinden. 
Zihnim bu şehirden, bu devirden çok ·uzakta, 

. Tanburi Cemil • bey çalıyor eski plakta. 
Birdenbire mes'udum işitmek hevesiyle. 
Gönlüm dolu . İstanbul'wı en özlü sesiyle 
Sandım ki uzaklaştı yağan kar ve karanbk; 
Uykumda bütün .bir gece körfezdeyim artık. 

· (Mesud Cemil, Tanbılri Cemil'in Hayatı; 
1947). 

Tanburi Cemilin Hayatı - Büyük sa
natkarın, yine hüyük bir sanatkar olan oğlu 
Mesud Cemil tarafından yazılmış biyogr,a-fi
si; bu İstanbul · AnsiklopedJsinde, yazılması 
çok güç Tanburi Cemil Bey maddesinde, . di
ğer bütün kayıdlara tercih ederek tek kay
nak ola:rak kabul · ettiğimiz eser; kendi vadi.:. 
s:nde ise eşsiz kıymetde bir kitab; rindane 
z•erafetin timsali, sohbetleri· en tatlı türkçe 
ile edebi ziy.afet Mesud Cemil'in elhak ki sa. 
nına layık bir eser; 14,5 X 21 eb'adında 155 
sayfa elan bu kitab 1947 senesinde Ankara
da Sakarya Matbaasında basılmış olup bu 
birinci baskısının ,geliri müellif · ~arafın-dan 

Basın ve Yayın Umum Müdürlüğü Para Bi
riktirme ve Yardım Sandığı üyelerinden ö
lenlerin ailelerine yardım için terkedilmişdir. 
Eserin halen mevcudu kalmadığı halde ikin
ci baskısı o tarihten bu yana yapılmamış. Res
sam Turgud Zaim kitabın kapak kompozis. 
yonu ile içine metin dışı beş parça gravür çiz
mişdir; gravürlerin konuları şunlardır: Tan
huri Cemilin evi, çocuk Tanburi Cemil, Ma
şukariın kabrinde tanbur, Bir meyhane °fıle
mi, her akşam kocasını pencerede bekleyen 
cefakeş zevce Saide Hanım. Kitap ayrıca· -on
üç parça fotoğraf kopyaları ile tezyin edil. 
mişdir ki o kıymetli vesikalar da · şunlardır: 
Cemil Beyin son portresi, Cemil Bey 12 ya
şında, Cemil Beyin amcası Refik Bey, -amca 
oğl:.ı Mahmud Bey, Cem:l Bey 18 Yıaşında, Ce-. 
milin büyük kardeşi /.ıhmed Bey, Cemilin 
en yakın dost ve hamilerinden Yanyalı Mus
·tafa Paşa, Cemil dostlarfa bir kır gezintisin
de, Cemilin zevcesi Saide Hanımın genç kız
lığı, Sa:de Hanım evlendikden sonra, Cemil 
Bey ve konser arkadaşları, Cemil Bey bir dost 
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Bıı maddedeki kitabın kabı 

evinde tambur çalarken. Evde fonograf ça
lışması. 

On_ altı fa-sla ayrılmış olan kitabın ihtiva 
ettiği bahisler şunlardır: . . -

I - Bu ·ad,1m kimdir? - Katip Mü-sli
hüddin mahallesi - Kirpi dans . ediyor -
Kapının arkasındaki resinı. 

II - Bir mezar arıyoruz - Mevlana di: 
yor k_i.. - İçimdeki ses ..:... Tanburi Cemil 'in 
iskdeti. 

III - Çocukluk günleri - Molla Gılra
ni -'-- Farenin · dinlediği konser - Pabuçlar 
neye yar.ar?- Anb'arlı çiftliği- Lenber Ağa
nın Tanhuru - İki dost - En güzel hediye 
- Sevgili. 

IV - Aile ...,... Soya has müşterek karak
ter - Amcasına sığınan yetim çocuk - Pa. 
dişohın eski dostu ölünce. 

V - Küçük yeğenle arkadaşlık - Bit 
Tar.zimat Efendisin:n evi - · İlk musiki bil
gil~ri - Cemil ikiı:ıci defa yetimdir. 

VI - Mahmut Beyin yanınd,'i ·:..,..: İlk 
gençliğe doğru __,, Tehlikeier - Koruyucu 
bir amca _ oğlu - Tanbılri Ali Efendi ile ılk 
görüşme · - Taşkasaba dönüş. 

VH ..:_. Aile tipleri - San'at ve Tanbüri 
Cemil. 
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VIII - XIX. uncu asrın başında - IlI. 
•üncü Selim - II. nci Mahmut ve musikide 
yenilik hareketleri - Abdülaziz ve il. nci 
Abdülh;amit neler yapabilirdi? Batı musikisi 
karşiıSında Tanburi Cemil - Tanzimat ikili
ği iç.inde Tanburi Cemil - Faslı atik, Faslı 
cedidıı - H~llc musikisi ve Tanbui'i Cemil. 

IX - Mustafa - Bir mektuptan öğren
diklerimiz - Kemençeci Vasilaki ve Tanbu
ri Cemil - Başka dostlar. · 

X - Zurna - Selatin meyhaneleri. 
XI - ,Evlilik hayatı - Bir aşk efsanesi 

- Kocasına aşık - «Desenchante» ler - Bir 
çocuk doğunca - Perili evde bekliyen genç 
kadın. 

XII - Meşrutiyet - Cülus toplan -
İlk lmnserin talihsizliği - Seyahatler. 

XIII - Tensikat - Geçim zorlu.klan -
Talebeler. 

.}GV - Ev içi hayatı - Kediler - Mev
levi Dervişi mi, kunduracı mı? - Kederler 
- Cemil kendisini yalnız sanıyor - Tanrı. 
nin karşısında. 

XV - Gramofon - Kendi kendini ten
kid - İyimser bir :anın yazdırdığı mek
tup. 

XVI - Son yıllar - 1914 - Ta-nburi 
Cemil asker - Hastalık - Cerr,ahpaş:a yoku. 
şundan Alp dağlarına - Ölüm - Bu adam 
kimdir? 

Mesud Cemil babasının hayat hikayesine 
şöyle haşlıyor; ağlamadan yazılmaz, ağlaın,a

dan -okunmaz satırlardır: 
cıBab.amı; evimizin geceleri ahşap kap

lamalarına tırmanan sansarları, tavan arala
rında koşuşan fareleri, selamlığın bodrum 
penceresine açılan penceresinde görünen sa. 
rı yılanı, açık kalan boş oda kapılarının ka
ranlığınd,a karşıma çıkan perilerile karışık, 

bir hatıralar yumağının arasında görürüm. 
ıc Siyah redingotunun ipekli ,geniş yakası 

zayıf ·göğsünün üstünde ciddiyetle kapanır; 
nahif bünyes.ine ve ince boynuna göre ge
niş yakası, plastron boyu.nbağı ü,stünde ha
fifçe y,ana eğik paşı biraz daha büyük · görü
nür, zaptedilmiş büyük bir şikayetin tüken
mez kederini taşıyan dargın bakışlariyle bu 
adam, bir esir ve bir kral gibi, tecessüsümün 
önünden gelir geçerdi. 

cıKimin esiri ve neyin hllimiydi? O gün 
gibi bugün de bilmiyorum. 

· «Öldüğü zaman onüç y~mdaydım. Son 

nefesini ver.irken anneme . bahsettiği ccyir
mi:beş senelik rindane hayatııı nın, bir çocuk 
idrak ve ihsasları hududu içine girebilen ne 
lijadarını kavrayabilirdim? Şahsiyetinin kıv. 

rımlarını bize en iyi açabilecek oian kendi
ısinden. dab/a. y:aşlı bütün _ akraba-ları, daha 
evvel öldüler. Kalanlar üç beş kişiyiz. 

«Ahbap, dost, meslektaş, talebe olarak 
hatıra ve bilgileri olanlar da birer birer aza-.:. 
lıyorlar. 

ccBu dost ve yakınlarının bir çoğunu ta
nıdım ve dinledim. Onwı adeıta zorla tutun
duğu bu dünya hayatından rom;antik bir 
ölümle çekilip gittiğinden beri geçen otuz 
yılın türlü değişiklikleri arasında bu dostlar, 
hem kendi hüviyetleriyle doğrudan doğruya, 
hem de muhitten gelen tesirlerle, pek ço.lr de
ğişmiş ve bir çok unutmll§lardı. Hepsi onu, 
hayatının ,muayyen bir parçasiyle fanırlar. 

Hepsi doğrud:an doğruyıa intibalarla olduğu 

kadar, işittikleriyle de ona hayr.andırlar. , 
«Onlarla karşılaştığım zaman, J;mgün 

ba-ğlı bulundukları yaşayış ve duyuş şartları 
ne •olurs;i olsun hemen o zaır.anların havası 
içine dönüyorlar ve Tanburi Cemil'i tanımış 
olmakla mağrur •görünüyorlardı. Elimi iki el
lerinin içine alır, omuzumun üstünden boş. 
luğa doğru muhabbetle bakarak:· 

- Büyük adamdı senin baban... der
lerdi. 

cı- Tanburi Cemil'i tanıy;anlar ar.asında 
yaşça en küçükleri olduğum için, hepsinden 
bir amca, bir ağabey sevgisinin sıcaklığına 
kavuştuğum bu baba dostlarının sözlerini 
da-ima· dikkatle dinledim. Söylenenlerin bir 
çoğunda bazı hakikatleri belirten müşterek 

· taraflar kadar tezatlar, garabetler, mübalağa
ların da bulunmasına rağmen bunların hep
si benim bildiklerimle -birleşince, bir gün, bu 
kit,3.bın temeli olabildiler. 

ccBununla beraber Cemil'e dair, yüzde
yüz biyografik -bir eser meydana getirmek 
için lüzumlu olan her türlü vesikaya pek az 
sahip bulunuyoruz. Esasen Tanburi Cemil, 
nota- defterlerinden başka kendisine ait mek
tupları, el yazılarını derleyip toplamak için 
hemen hiç bir şey yapmamış, bazı peraken
de ve yarım notlardan başka hatıra defteri 
de tutmam.ıştır. Makale, şiir veya musiki 
eseri müsveddeleri, tercümeler, başlanmış 

bir musiki kamusu, bir kemençe metodu, ge. 
len mektuplar, gönderilen mektuplar, · bir 
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çok notalar, kitap, rıesim vesaireden mürek
kep olarak bana kalan bir yığın kağıt; san
dıklar, sepetler, bohçalar, zarflar içinde yıl

larca semt semt göç ettikten sonra, benim 
bunları saklamak hususundaki .kayıtsızlığım
dan başka kendi hayatıma ait sarsıntılar. ara
sında dağıldı ·gitti. 

«Bu vesikalardan başka, evimize gelen
lerin bugün de hatırlıYıa·cakları kırk elli par. 
ça türlü türlü çalgıları, kitaplaırı, masası,_ 

hokkaları, 'kalemleri, mızrapları, kadehi, ka
rafakisi, marangoz takımı kıl destereleri, 
bastonu, şemsiyesi, elbiseleri, ve başka . bir 

. sürü ş:a:hsi ve hususi eşyası; fakir fıkara, ha-
t!-fa meraklıları, yangıniar, ev taşımalar uğ
runda, denizin ortasına bırakılnnş bir avuç 
saman gibi, bilinmez ufuklara doğru yayılıp 
kayıboldul·ar. 

«Riahmetli annem, onun ihtiyat olarak 
daima redengotunun arka cebinde taşıdığı 

ağzı vidalı, maroken kaplı, yassı rakı şişesi
ni, içindeki rakı ile beraber, uzun seneler 
saklamıştı. 

ıı Haşarı ça·ğlarımdı. O zamanki inhisar 
rakıları da hiç iyi değildi. Bir gün bu şişeyi 
.aıçtım, rakısını başka bir şişeye ,boşalttım, 

içine J.nhisann (ikinci nevi) rakısından dol
durdum, kapa.dım, yerine koydum. Babamın 
binliklerinden ;aktarılmış o nefis rakıyı - o 
kadar güzeldi ki - yalnız başıma, mezesiz 
ve susuz, yudum yudum içtim. Zavallı anne
ciğim, o sahte rakı ile dolu şişeyi içinde bu. 
lunduğu sandıkla beraber, benim hiçbir kıy
meti sıkıca tutmasını bilmiyen hercai elleri
me büsbütün bırakıp hastaneye düşünceye 
kadar, lavanta çiçeği, sabun ve naftalin ko
kan· eski elbiseler .arasında, kocasının yadiga
rı diye dikkatle s·aklamıştı. Sonra şişeyi de 
bir arkadaşa hediye ettim. 

ıcBugün bizi Tanburi Cemil'in şahsiyeti
·nin örıgüsüne doğrudan doğruya yaklaşmaya 
yarayacak olan bütün bu şeylerin içinde 
saklandığı 21 mükerrer numaralı hanenin tü
tün ve anason kokan odalan gelecek yangı. 
na ]Gadar bomboştur. 

ıcBu evi Almanyaya musiki tahsiline ,git
mek için Emniyet Sandığına rehin koymuş, 
sonradan borcunu · ödiyemediğimiz için sat
mıştık. O zamandanberi geçen yirmibeş sene 
içinde oraya yalnız bir defa, bundan iki se
ne evvel gidebildim. 

<<Ölülerimizi sevdiğimiz kad;ar onlardan 
kaçıyorum da galiba. 

uBana, o evin duvarları içine annemle 
babamın cesetleriyle ·beraber kendi ıkendimin 
ölmüş olan bir tarafım, hayatımın bir parça
sı gömülüdür gibi geliyordu. Yağmurlu bir 
kış haftası gibi koyu kasvetli rengine rağ

men o hayatımı ve annemle babamı o kadar 
seviyordum ki •oray,a ·gidersem bir daha çı

kamam sanıyordum. Çok kere trenle Yeni. 
kapıdan geçerken yahut Beyazıttan Aksar:ı
ya, öğretmen olduğum okula inerken oraya 
uzaktan, eski yangın yerlerine yen;i yapılmış 
çirkin ;apartmanların aralarında, merakla, fa • 
tekle korku ile baktım, ahşap evlerin yosun 
yeşili altından kırmızısı görünen · kiremitle
ri arasında . bizimkini aradım; fakat bir tür, 
lü oraya yaklaşamadım. 

« Nihayet, 1944 sonbaharındaydı dostum 
Ruşen Kam'la beraber oraya gitmeğe karar 
verdiık. Onunla; evlerimize ;gi~k için 
önünden geçmeğe mecbur olduğumuz türbe
nin kavuklu mezar taşl'arınll'l; karanlık soka
ğa vur.an gölgelerinden korktuğumuz gece. 
lerdenberi, bütün kalp çarpıntılarımızda, 

böyle beraberiz. · 
« Oğlanlar tekkesinin önünden ağır ağır 

çıktık. Teker· teker bildiğimiz, kafeslerinin 
arkasinda kımıldan·an ,gölgelere bütün gece 
şiirler yazdığımız evlerin önünde dura du
ra, bizim sok;ağa saptık. 

«Şimdi bütün pencereler açılacak, kom• 
şular, tanıdıklar bize seslenecekler, sevine, 
cekler, sitem edecekler, soracaklar, ·alnımız
dan öpecekler .. Çok üzülüyoruz. Bütün. bu 
eski dostlara o kadar vefasızlık ettik ki.. 

ıı-Mesçidin çeşmesi kurumuştu. Zincirle 
bağlı tasın yerinde yalnız bir çivi yarası kal
mıştı. Bekçi Hüseyin ağa ortalikta yoktu. Bu 
saatte mutlaka evine dönen Gıyasettin bey 
neredeydi? Mühendis Saffet ibey niçin kapı
sının önünde sigarasını içmiyor? Nevzat ni. 
çin topaç çevimrlyor, Müfit niçin bizi ltarşı
lamıyor? Bize dıargın mıdırlar, yoksa hep be
raber bir yere mi gittiler? 

cc Halbuki sokağın basılmamış köşelerin
de yirmi sene evvelıki ısırgan otları 1gibi du
ruyordu! 

· ccMasaldaki uyuyan şehrin bir sokağın

dan geçer gi:bi hayret içinde birbirimize tu
tunarak yürüdük. 

cc Kapının, çok :kullanılan sağ taraftaki si-
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yah demir tokmağı hem parlaktır, hem .ber
rak bir ses çıkarır. Soldaki tokmak tozlu 
ve mat renklidir, sesi de toktur. Onu yalnız 
pek ,yabancılar, tek Jmllu yahut kör dilenciler 
çalarlar. Bazan da, ev halkını izaç için, ben 
çalarım. 

Satılmadan evvel o eve girm,iş ve !bizi 
tanımış olan iyi insanlar, iki nazik hanım ka
pıyı açtılar. Asil' ve sakin· sevinçleri. hayret
lerini perdeliyordu. On~ar başlarını örttüler, 
biz şapkalarımızı çıkardık. 

İlerlediık. Vaktiyle ·ancak zıplayarak iki 
elimle üst pervazına tutunup sallandığım 

camlı kapidan başımı eğerek girebiliyordum. 
At koşturduğum koca so~ayı üç adımda, aş
tım. Birinci ik.ata çıkan boylu boslu merdiven 
küçülmüş, daralmıştı. Bütün .odalar, tavan
lar, pencereler olduklarından daha dar ,ölçü
lerle karşıma çıkıyordu. Bizim evde değil de 
Sianki onun küçük bir maketi içinde dolaşı.. 
yordum. Yalnız merdivenin, gizli gizli inip 
çıktığım karanlık gecelerde dostum ve sırda
şım olmayı hiç bir zaman kabul etmemiş 

olan gıcırtısı hep. o eski in:ad.ile ayaklarıma 

sarılıyordu. Ateşli rüyalardaki gibi hep cü
celeşmiş olan .bu hacimler içinde yalnız, 

Ayastefanostan getirtilen sekiz çam fidanm
d:an sa:ğlaın: kalan bir tanesi - ki üstünden 
atlar dururdum - alabildiğine büyüımüş, 

kalınlaşmış, selamlık kapısının ;açıldığı çık,· 

maz sokakla bahçeyi :ayıran sarı aşı boyalı 

dıvara yoııgun argın yaslanmıştı. 

«İlerlemiş sonibahann iakşam. güneşi sü
ratle çekiliyor, iki içli müslüman kadının 

nemli gözleri -koyulaşıyor, sok.akta yoğurtçu 
bağırıyor, çocukluğumun Hayırsız adaya sü
rülen köpeklerinden birinin torunu havlıyor: 

- Ruşen Kardeşim! Haydi gidelim! 
Da:ha fa~a duramıyacağım .. 

«Biliyorum; o da durartııyacak . .ftma du: 
ruyıor. Orta kat sofa kapısının, inerken sağ 

kanadının üstünde bir yazıya parmağını uza. 
tıyor. Gotik farflerle Almanca bir cümle: 
<<Das ist die Tür.» Benim yazım! 1914 de illi 
Almanca derslerimizin sınıftan eve taşınm!Ş 
bir parçası. 

« Birden zihnimin başka bir · köşesinde 
bir i~are lambasının fitili açıldı. Kapıyı hızla 
çevirdim; dıvar tarafı karşımıza çıktı. Zih
nimin aradığını bulmuştum. Ben belki beş 

yaşında iken, beni eğlendirmek için babamın 
eski w;ul lavabonun mermerine· kurşun ka-

lemle çizdiği insan ve hayvan· resimlerinden 
birisi de burada idi. Uzuri saçlı, dik bıyıklı, 
yüksek Yıakalı, Mopasanın ıcGüzel dost» ro• 
manınm kıabındaki resmi andıran, profilden 
bir ada:m resmi; Tanburi Cemil Beyin eliyle 
çizdiği bir resim! En aşağı otuzbeş seneden
.beri bu kapının arkasında durmuş, tahtanın 
ibelki yüz senelik ve ilk yapıldığı zaman sü
rülmüş yağlı boya cildine karışmış; lavabo 
satıldığı, duvarlar badana edildiği için öteki 
resimler kayıbolduğu halde, bu, kapının ar. 
kasındaki, işte bir Mısır mumyası •gibi bura
da ikalmış. Eski bir tabloyu yeniden keşfet
miş .gibi heyecanlandık. Ruşen kıapıyı söküp 
götür.meye kalktı; ben: 

- Başka bir zaman gelir, ibu parçayı 
oydurur çıkarırız, ded,im. 

«Hanımlar bu fikirlerimize hiç şaşma• 

dılar. 

«Sonra, düşünebildik ki, bu kapıyı al• 
sak bile onu koy;aca,k bir koleksiyonumuz da 
yoktur ve bir Tanburi Cemil müzesi halind~ 
görmek istediğimiz bu evde, ond1an kalmış 

tek eser, .bu kurşun kalemle çizilmiş desen
den ibarettir. Varsın dursun! 

«Arkamıza bakmadan •çıktık. 
cıCemil'in hayatına dair, hatıra ve riva

yetlerin dışında, müsbet ve V(;!Sikaya daya. 
nan bilgilerimizin fukaralığı yanına bir de, 
onun mezarının nerede olduğunu bilmemek 
utancı katılıyor. 

ıc Bence, bir insanın mezanıııiı belli olma
siy le olmaması arasında, esasında. büyük bir 
fark yoktur. İçimizden · kıaç kiş'i sevd.5,kleri
nin mezarlarını bilirler. Bilseler bile, onlar 
da öldükleri zaman kendilerinden sonrakiler 
bu mezarları nasıl ve ne kadar zaman muha
faza edebilirler? Tutank Amen, · Ncapoleoıı. 
Bonapart, veya Pastörün mezarları bilindiği 

halde Mozart veya Yunus Emrenin yattıkla
rı yerin bilinmemesi, bu insanların vicdan
larımızdaki yerini değiştiriyor mu? 

«Bu sU;allerle içimde, beni paylayan sesi 
susturmaya çalışırken, o, mütemadiyen · söy
lüyor: 

«- Hayır, öğle değil! diyor. Bu adam 
senin babandır ve öleli ancak otuz sene oldu. 
Onun gönüllerde dolu hatırasının, plaklarda 
kazılı sesinin bulunması, mezarının yerını 

bilmene mani değildir. T,am tersine, yalnız 

,bu sebeple, sade baban olarak değil, ayrıca 
büyük b.ir sanatkar olaraık onun mezarını 
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kaybetmemek, borcundu. Biliyorsun ki süva
ri yüzbaşısı, ressam Tahsin Bey senelerce o 
mezarı ihmal etmedi. Kıabristanın köşesin

den bucağından tek ,başına topladığı taşlarla 
ve kendi elleriyle etrafına bir dıvar çevir
m.eğe çalıştı. Sen de hiç olmazsa bu taşları 
biraz ,alçı ile tutturamaz, iki üç senede bir 
gidip ne oldu diye bakamaz mıydın? ıı 

« Öldüğü zaman, birdenbire büyük bir 
ağlama buhranına düştüm. Beni alıp Beya
zıtta Fuad Vehbi Beyin evine götürdüler. 
Sonradan işittim ki cenazede pek az inSian, 
ancak onbeş yirmi kişi varmış, « Herhalde 
ölümü duyulmamış olduğundai:ıdırıı dendi 
idi. Ama .bir zaman sonra - belki bir sene -
Kadı Fuad Efendi ile ,beraber Merkezefendi
ye gittim, mezarı gördüm. 

ctO gün, Yeniıkapı Mevlevibıanesine de 
uğramış, merıhum şeyh Abdülbaki Efendiyi 
ziyaret etmiştik. Baki Efendi, uzun uzun, hıs 
ve temkinle babamdan <bahsederken bir ara
lık: 

- Merkezefendi kabristanı iyidir. La
kin zamanla tahribata uğr.amakta, diğer. ~L 
hetten yeni yollar yapılarak· kabristanlar ta
dil edilmektedir. Nakli Kubur için müddeti 
muayyenenin hulu.dünde, inşallah, merhu
mun bakiyei izamını Dergahı şerifin hazire
sine naklederiz. Münasip olur, dem.iş. 

Fuad Efendi de hararetle bu fikre işti

rak etmişti. Babamın pek aziz dostu merhum 
Şeyh Celal Efendinin oğlu ve Miraciye şair 

ve bestegarı Kutb-ün-nayi Osman Dede'nin 
torunu olan Baki Efendi, bütün cedlerinin 
ve kendisinin bu hazirede, ebedi uykuları 

için gereken huzur ve emniyete güveniyor, 
hatta T,anburi Cemil'e de bu huzur ve istira. 
hatten istifade imtiyazını e$irgememek ince
liğini gösteriyordu. Fakat Nakli Kubur için 
kanuni müddet ·gelip geçtiği halde ne o, ne 
başka kim:se buna teşebbüs etmedik. Bir za
man sonra tekkeler kapandı. İstanbuldaki 
Mevlevi tekkelerinin en mühimlerinden ,biri~ 
si oLan Yenikapı Mevlevihanesinin son şeyhi 
Abdülbaki efendi, manevi varlığının yoğu

rulduğu bütün bir geleneğe rağmen uyanık 
bir insandı. Başında vakur sikkesi yerine si
yah yir melon şapka ile Cağ.aloğlundaki 

Türkocağında milli uındelerirni.z yolunda bir
kaç sene çalıştıktan sonra öldü ve herhalde 
dergahın hazires.ine g,ömül.riıedi. Kadı Fuad 
-Efendi ise, vasiyeti mucibince. Merkezefen. 

dide •babamın mezarına gömüldü. O gün me
zar açıldı. Ben, babamın kemiklerini gördüm 
ve inandım ki toprak da kısmettir. · 

cc Şimdi ,oralarda, gittikçe ihtiyarlayan 
serviler arasında, keçiler dola~ıyor.» 

Tanburi Ce:mi.1in Ruhuna Gazel - Yah
ya Kemal Beyatlının en güzel gazellerinden 
biri bu adı taşır; şiir şudur: 

Bezın-i Cemşidde devran ki kadehlerle döner 
Şevk şeb ta beseher raks.ı mükerrerle döner 
Tutuşur meş'alei dille merayiyi huzur 
Hüsnü aşk ortada bin mah bin ahterle döner 
Cümle ervahı ınakamat açılır arşa kadar 
Rast mahur ile uşşak muhayyerle döner 
Kurtulur payi tarab yerden o dem kim melekt\t 
Yere gökten süzülür halkai şehperle döner 
Her gelen rind kanar zevke bu mecliste Kemı\l 
Canibi rahmete son çektiği sagarle döner 

CEMİL BEY (Topkapu.lu Ahmed) -
Mühendishanenin topçu sınıfından yetişmiş 

asker fen adamı, Mühendishanenin hicri 
1274 (miladi 1857-1858) yılı mezunlarından; 

binbaşı iken Mektebi Harbiye ve Mühendis
hane matbaalarında çalışmışdır, gaayetle ma
hir bir hakkak idi, 1311 (1893) de kaymakam 
rütbesinde (yarbay) ve Tophane Meclisi 
azası iken vefat etti. 

iBibl. : Esad, Miratı Mühend.ishane. 

CEMİL BEY PEHLİVAN - İkinci Sul
tan Abdülhamid devrinde Üsıküdarın oku
muş yazmış kişizade kabadayılarından; Ha-· 
riciye müteı::cimi Selimiyeli Nur.i Beyin kar
deş.i Yüzbaşı Cemil Bey'dir. Orta 1boylu, mavi 
gözlü, y.ağlıc.a, ve fakat mütenasib endamlı, 
sıkı vücüdlu, yetmiş okkalıklardan, penceli, 
icabında canavar gibi yırtıcı, paralayıcı; 
dostlarına karşı itaatli, -g'enclere kar.şı gaayet 
şefkatli, muhabbetli idi. Adalı· Halillerin, 
Erenköylü Küçük Osmanların başa güreştik
leri ve meydanda bulunduklan devirde Has-
ahırlı ltbdürrahman ve Zeynel ile büyük. 
ortaya güreş tutardı. 

Zabitaca tescil edilmiş wkuatı pek çoık~ 
dur, şimşek gibi bir adamdi. 1305 de (Mil~di 
1887-1888) bir gün zil zurna sarhoş iken Ga
latada Halidin Gazinosunda pırpırı kaldırım 
oğlanı Kız Hidayeti oynatmak ister, bu yüz
den bir kavga ,çıkar, va:k'aya yirm.ibeş yaşın~ 
da ıbir gene olan Komiser Nasuhi Efendi mü
dahale eder, ve zorba Cemil Bey Pehlivan 
tabancasını çekdiği gibi bu gene ~omiseri 
katleder. Bu cinayetinden ne ceza görmüş~ 
dür bilmiyorum, 1900 .. 1905 ar.asında qlacak, 
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yüzbaşılıkdan matrud olan Cemil Bey .Sivasa 
sürüldü ve orada bfr kahvehanede tavla oy
narken a~kasından beline saplanan bir kama 
ile öldürülmüşdür; sonı";a bfy rivayet çıkdı: 
« öldürülmedi, tüfenkci dükkanında, ciftesin
de sıkışan fişengi çıkarmaya uğraşırken tü
f enk ateş alıp kendi fişengi ile öldü» dediler .. 

Vasıf HİÇ 

CEMİLE (Küçükpazarlı) - 1935 ile 1937 
arasında yirmi yaşlarında· ve ·afeti devran 
güzellikde bir sokak kadını, yaz geceleri geç 
vak.itler Küçükpazardan kalkar, o zamanlar 
etrafı dar sokaklarla örüşmüş Bozdoğan Su 
kemerleri etrafında dolaşırdı, hemen daima 
başında savruk bir başörtüsü, sırtında ibas
ina bir entari, ve çıplak ayaklarında da ta
ıkunya bulunurdu. Asb. Sürmenenin bir kö
yündendi; ince uzun boylu, hurma renkli, 
kara saçlı, kara gözlü, büyük ağızlı, ,elleri 
ayakları büyük büyük, delişmen, türkceyi 
Karadeniz yalısı halkı ,ağzının en tatlı ahengi 
ile konuşurdu. On sekiz yaşında iken Hıdır 

Ali adında bir gemici tarafından izdivac vaa

di ile kandırılıp kaçırılmış, fak.at memleke
tinde evli ve bir kaç çocuğu olan bu gene 
:adamla evlenme imkanı bulamayınca, metres. 
Iiğin,e riza göst~, iki yıl sonra da Hıdır 
Ali bir meyhane kavgasında tehevvüren ka
tilden mahkum olunca hamisiz kalmış, ve 
Cemile, bir odasında oturduğu evin sahibesi 
kadın tarafından teşvik edilerek fuhuş ha
yatına atılm1Şdır. .İiJn ·ay . kadar dolaşmış, ah
lak . zabıtası :tar.afmdan tescil edilmeden du
rumu Hıdır Alinin bir arkadaşı ogreruniş, 

bir· gün o adamın önünde yemin ederek töv
bekar oldukdan sonra bir bekar uşağı olan 
bu ikinci gemici ile evlenmiş, ve İstanbuldan 
kocasının memleketine götürülınüşdür. İstan.· 
buldaki hatırası, kendisini sokak kadını iken 
görüb ~anımış olan Ahmed Bülend'in yazdiğı 
bir şiir kalmışdır: 

Kanlı kanlı gözleri, 
Ellerinde ateş kılıçlar, 

Fenerler 
Yeniçeri heykeli. 
Bu muhnik gaz geçince yanlanndan 
Birer birer sönüb devrlllyorlar. 
Güzeli 
Senin için zar ablır, 
Bıçak oynablıt, 

Cıgaraya esrar 
Ralaya zehir katılır. 

Hiisnli KINA YLJ 

CEMİL EFENDİ (Fındı.klılı Şeyh Mus• 
tafa) - İkinci Abdülhamid zamanında Sul
tanahmedd:e Arabacıbaşı Teklkesi . yahud 
Meczublar Tekkesi isimleri ile meşhur Hali
diye dergahının şeyhi; faziletleri ile tanın

mış bir simadır; ilk tahsilini gördükden son
ra Mühendishaneye girmiş, hicri 1285 (mili. 
di .1868-1869) de ınülazim rütbesi ile mezun 
olmuş, hemen ertesi yıl adı: •geçen tekıkenin 
şeyhi ol.an babasının ölümü üzerine, şeyhlik 
postuna oturmak için padişaha bir ariza ve
rerek askerlikden affını istemişdir, dileği ka
bul edilerek gene mühendis şeyh olmuşdur. 
Hayatı hakkında başka bilgi edlinilemedi. 

Bibi. : Esad, Mir'atı Mühendishane. 

CEMİL EFENDİ (Şekerci Hafız) - Ge
çen asır sonları ile asrımız başlarında yaşa
mış çok değerli bir bestekar, çok şöhretli ud 
virtuozu, bu yönden «Ü.diıı diye de :anılır. 
1861 de İstanbulda doğdu, ,Şehz~de Camii 

. imamı Hasan Tahir Efendinin oğludur. On 
üç yaşında iken babasının vefatı üzerine ge. 
çim kaygusu ile önce bir sene kadar Bedes
tand,a cevahirci antikacı yanında, sonra da 
uzunca• bir müddet, semtini tesbit edemediği. 
miz bir dükkan-imalathanede şekerci çırak

lığı yapdı, ve şekerciliği ileride kendisine 
meslek, iş olacak derecede öğrendi. 

Zamanı, musikimizin revnaklı bir devri 
idi; hevesli ve istidadlı .geneler, İstanbulun 

. her semtinde feyz alacak bir musiki ve saz 
üstadı bulabiliyordu; ·kibar ve rical konakla
rı genclerle üstadların toplandı·ğı, musikinin 
ön safda yer aldığı sanat mahfilleri halinde 
idi. Şekerci Cemilin, baba evinin geleneği 
ola:rak Kur'an hıfzı dah,a babasının sağlığın. 
da dinlenmişdi; sesi güzel, vechen de mela
het sahibiydi, musikiye heves etmiş, ud/çal
mava başlamışdı; ibir vesile ile tanışdığı 

Üdi Basri Beyden ders aldı; bir gün de hoca
sı gene hafızı Kadıköyünde devrin pek de
ğerli sanatkarı «Kelıı ve «Enderunlu,, lakab
ları ile meşhur ALi Beyin evine ııötürdü (B.: 
Ali Bey, Hanende K.ad:ıkqylü). Misafirlerini 
mütevazı evinin kqçük bir odasında, başın. 

da: takkesi ev kiyafeti ile kabul eden bu zat, 
Basri Bey.in: '«Cemil, udla bir taksim et de 
hoca dinlesin .. » demesi üzerine· gene şekerci 
hafızın uduriu dinlemiş ve hic acımadan: 

- Oğlum!.. sen henüz hiç bir şey öğren
memissin! .. demlı:ıdi. 

Bunun üzerine Hafız Cemil Kadıköylü 
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Ali Beyin ellerine sarılıp öperek ve ağlaya
rak kendisine ders vermesini reca etınişdi; 

ve iki yıl Ali Beyden ders alarak kendisini 
.,;ö:~rde ulaşdıracak feyze kavuşmuşdu. Ken
d;si anlatırmış: «Ali Beyi buldukdan sonra
dır ki musikinin ne olduğunu anladım» der
miş. 

Tarihini tesbit edemedik; musiki çalış. 

ma!arı ar,asında şekerciliği de gereği gibi öğ
remn. Hafız Cemil 25-30 yaşları, 1885-1890 
•.3rasında Şehzadebaşında, Şehzade Camiiri 
tam karşısın.da bir de küçük şekerci dükkanı 
açdı ki dükkan zamanımızda dıa şekerci dJ
kanıdır. Sahibi sanat ve edebiyat mahfillerin
de şöhrete kavuşurken dükkanını da peşi 

sıra sürükledi ve orası kibar ve rical ve]dl. 
ha·rclarının şeker almak için sık sık uğradık
ları bir yer oldu. 1894 ramazanında « Serve-
tifünunıı devrin bu meşhur mecmuasında 

bir başmakalede Şekerci Hafız Cemilin dük-• 
kanını şöylece övüyor: 

« Şehzadebaşının eğlence ve zevk yerle
rini sayarken Hafız Cemil Efendinin şekerci 
dükkanını unutmamak lazımdır. Her sene
nin ramazanına güzel reçeller, şuru:blaT, ve 
bayramına şekerler; şekerlemeler takdim 
ederek dil dam.ak tadına düşkün olanları 

memnun eden Şekerci Cemil Efendi bu ra. 
maza.nı şerifde de ziyadesiyle gayret sarf et
mişdirıı. 

Yine o yıllar arasındadır ki devrin pa
dişahı İkinci Sultan Abdülhamidin kız karde
şi Mediha Sultanın dairesine imam olmuş

dur. Her .halde sultanın ileri sürmesi ile ola
cak. 1898 de bir ira.dei şahane ile Mızı.kai Hü
ma.yuna alındı, k~bar ve rical çocuklarına 

musiki dersleri vermeye başla·dı; 1908 de· 
meşrutiyetin ilanından sonra Mız1:kai Hüma
yun eski halini kaybedince 1911 de kendi is
teği ile oradan emekliye ayrıldı ve Mısır hi
divi Aıbbas Hilmi Paşanın davetini ka:bnl 
ederek Mıs1ra •gitti; Mısır sarayında ve Mısı
rın zadegan muhitinde çok bir hürmet ve 
alak,a ile karşılandı; Mısırda da pek çabuk 
şöhret alan bir şe!kerci dükkanı açmayı ihmal 
etmedi; 1913 yılı sdnlarındaı or:ada refah 
içinde vefat etti; kabri Mısırdadır. 

Oğullarından Mehmed Ali Beyle Nured-· 
din Bey Kadıköyünde şekercilik ile meş'gul
dürler (1958). 

Şekerci Hafız Cemil Efendi pek çok şar
kı ve peşrev bestelemişdir. 

Sermed Muhtar AltJS: «Gencliğimazde 
Şekerci Hafız Cemilin hica:zkardan « Layık 

mı 5ıana bu dili sevdazade yansın ıı ve hicaz
dan ıc Bir niga.h et ne olur halime ey gonce 
dihenıı şarkıları ile İsfahandan «Karar et
mez :g-önül mürgi. .. ıı semaisi hepimizin ağ
zında dolaşırdı. Üç oğlu bir kıZl vardı, torun
larından ·güzel ibir delikanlı haytalık yoluna 
sapdı, serseri oldu, köprü aıtıarında ,yattı; 
pek efendi kişiler olan amıcaları bu çocuğu 
niçin korumamışlardır anlayamadımıı diyor. 

'Bi:bl. : M. Kemal İnal, Hoş SadA. 

CEMİLİ - Onbeşinci asır sonu ile on
altıncı asır. basında yaşamış şairlerden; meş

hur bir şuera tezkiresi müellifi K,astamonu
lu Latifi: ıc/ıslı Türkistanlıdır, ştirlerinin ço
ğu Nevai tarzındadır, Neva.inin üç cild diva
nında olan şiirlerin hemen hepsine kaıafiye
ler kaafiye nazire söylemişdir, ama yazdıkla
rı yalnız vezin ve kaafiyede naziredir, s8.IJıat, 
hayal, letafet ve sözde nazire değildirı, • di
yor ve şu beytinıi. tezkiresine örnek olıarak 

alıyor: 
iBulmasun ol encümen ki ande sahbi bulmaya 
Bulmasun sahbi dahi ger bir dlliri bulmasa 
fübl. : Latifi, Şuera Tezkiresi. 

CEMİL PAŞA - (B.: Topuzlu Cemil) 
CEMİYETİ İLMİYEİ İSLAMiYE - 1908 

inkılabından sonra ilk kurulan cemiyetlerdendir, 
medreseli ulema tarafından kurulmuşdur. 

Cemiyet · kurulur kurulmaz fikirlerini 
neşretmek . için «Beyanülhak» adında bir de 
mecmua çıkarmaya başlamışdır. Bu mecmuada 
«Cemiyetimiz» başlığı altında neşredilen bir ma
kalede cemiyetin maksad ve gaayeleri şöyle anla-: 
tılmışdır: « Ulema, uhdesine düşen ve icrasında di
ni mecburiyet olduğu halde istibdadın tesiri ile 
yalnız tasavvurda kalan yüksek vazifelerini şimdi 
kemali ehemmiyetle ifaya karar verdi ve hemen 
bir cemiyeti ilmiyei tesis etti. «Evvela cemiyeti
miz bir cemiyeti siyasiyei vataniyedir. Doğrudan 
Osmanlı İttihad ve Terakki Cemiyetim~ bağlıdır. 
Onun takib ettiği siyasi mesleği takib edecekdir. 
«Saniyen bir cemiyeti ilmiyedir. İstanbul ve taşra 
medreselerinin ihyası, ve tahsilin yükselmesi ve 
talebenin her türlü ilimlerden hisseyab edilebilme
si çarelerini düşünecek, ve ibtidai ve sair mek
teblerde tahsili diniyi nazarı itibara alacak, ve aid· 
oldukları makam nezdinde teşebbüsatı lazimede 
bulunacakdır. 

«Salisen cemiyetimiz bir cemiyeti diniyedir. 
Gerçek mevkut ve gayri mevkut cerıdelerle ve ri-
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· salelerle, gerek vaaz ve nasihat suretiyle müslti
manlarm dinlerine olan merbutiyetlerinin tama
miyle takviyesine çalışacak, ve her .sınıf halka 
zaruriyatı diniyesini ve istitaatı nisbetinde ahkamı 
islamiyeyi tefhim ve tebliğ edecek, ve lüzum gö
receği yerlere birer heyeti ilmiye gönderecekdir ... ». 

Fakat çok geçmeden bu Cemiyet, İttihad ve 
Terakki Fırkasının siyasi. tutumu ile bağdaşama
dı; kendi organı olan Beyanülhak Mecmuası ile, 
«Ahanı amfili meşrutiyeti meşruayı muhafaza ile 
islamiyetin terakki ve tealisine hizmetden ibaret 
bulunan Cemiyeti İlmiyei İslamiyenin İttihad ve 
Terakki Cemiyetine rabıtası olmadığı ilan olu-
nur» diye o siyasi fırka ile münasabetini kesdi, fa
kat kendi müstakil siyasi faaliyetine devam etti. 
Beyanülhakda, meşru meşrutiyet yolundan ayrıl
mış olmakla ittiham edilen İttihad ve Terakki Fır
kası da bu cemiyeti «dini siyasete alet ederek ir
ticaı körüklemekle» telıdid etti; ve 31 mart vak'a
sını hatırlattı. Nice masum ve gariblerin kurşuna 
dizilip asıldığı ve kanlı vak'anın hatırası karşı

sında da Cemiyeti İlmiyei İslamiye faaliyetine de
vam edemeyerek dağıldı. 

Bu cemiyetden milli kütübhanemize cildlik 
Beyanülhak Mecmuası kalmışdır, pek va.lafa.ne 
kaleme alınmış maka]elerle .doludur. 

Osman Nuri ERGİN 

CEMİYETİ SOOFİYE - Birinci Cihan 
Harbinin son felaketli yılı olan 1918 de, felaketli 
mütareke yılı başında milli birliği koruma, felaket 
karşısında toplumu uyandırma yolunda kurul.muş 
cemiyetlerden biridir; azaları İstanbuldaki tekke
lerde toplanıp konuşurlar idi. Bu cemiyetin ni
zamnamesinde şunlar yazılıdır: «Biccümle ehli ta
rik beyninde şeairi islamiyeden bulunan uhuvved 
diniyeye revabıtını teyid ve tevsik, ye mekarimi 
ahlakın tesis ve muhafazasına hadim olan esasat 
ve mealiyatı soofiyeyi neşir ve tamim, ve fukara 
ve dervişanın zaruret ve ihtiyacını ref ve tehvin 
eylemek maksadı ile merkezi Darüsseadette (İs
tanbulda) olmak üzere Cemiyeti Soofiye adı ile 
bir cemiyet tesir; edilmişdir. Cemiyeti Soofiye bir 
heyeti hayriye olduğundan siyaset ile aslaa iştigal 
etmez meşayih ve dervişan ve muhibban, velhasıl 
kaffei ehli tarik Cemiyeti Soofiyenin azai tabiisiu
den, ve cemiyete kayJolunanlar azayi mukayye
desindendir». 

Böylece kurulan cemiyetin idare. heyetine ~u 
zatler seçilmişdir: 
Birinci Reis : Şeyhülislam Musa Kazım Efendi 
İkinci Reis : Urfa Mebusu Şeyh Safvet Efendi 

Aza: Dersiam ve mukarrir Üsküdarlı Şeyh Os-
man Efendi 

Aza : Sünbülefendi şeyhi Kutubiddin Efendi 
Aza : Meclisi Meşayih reisi Tevfik Efendi 
Aza: Yenikapu Mevlevihanesi şeyhi Abdülbaki 

Efendi 
Aza: Unkapanı Buharı Tekkesi şeyhi Ali Efendi 
Aza : Meclisi Tetkikaati Şeriye azasından Şev

keti Efendi 
Aza: Meclisi Tetkikaati Şeriye azasından Said 

Efendi 
Aza : Darülfünun müderrislerinden İzmirli İsmail 

Hakkı Bey 
Aza: Rıımelihısarında Nafibaba Tekkesi şeyhi 

Mahmud Bey 
Aza : Kaadirihane şeyhi Abdüşşekur Efendi 
Aza ve katibi umumi: Piripaşa şeyhi Nurullah Bey 
Aza ve muhasebeci : Şeyh Reşid Efendi 
Aza ve muhasebeci : . Taşbururi Tekkesi şeyhi 

Shdeddin Efendi 
Aza ve muhasebeci : İmamısani Niyazi Efendi 

O. karanlık zamanda hiç bir şey yapamaya:n 
bu cemiyet bir kaç toplantıdan sonra dağılm.ışdır. 

Bibi. : ·osman Nuri Ergin, Türkiye Maarif Tarihi, I. 

CEMİYETİ SOOFİYEİ İTTİHADİYE -
1909 inkilabında her sınıf ve cemaate cemiyet 
halinde toplanma hürriyeti verildiği sırada muh
tdif tarikatlere mensub olan kimseler de bu hak
dan faydalanarak bir cemiyet kurmaya . teşebbüs 
t.ttiler. Esasen cemiyet kurmadan önce «Ceridei 
Soofiye», <<Tasavvuf», ve «Muhibban» isimle
riyle muhtelif zümrelerin çıkarmakda oldukları 

mecmualarla diğer dini mecmua ve gazetelere yaz
dıkları makaalelerle tekke ve tarikat mensubları 
da memlekette bir varlık olduklarinı herkese gös
teriyorlardı. Fakat tarikatlerin kendi aralarında 
ııyrılıklar, bir de tekke mensublari ile medreseli 
ulema arasında geçimsizlik bu zümrenin bir cemi
yet kurmasını çok zorlaşdıriyordu. Bu işe o dev
rin basın aleminde tanınmış Hacıbeyzade Muhtar 
Bey adında bir zat teşebbüs etti; garibdir ki ken
disi, diğer bütün tarikatlerce sevimsiz gorunen 
bektaşilik ile tanınmışdı; Muhtar Bey, çıkarmak
da olduğu «Muhibban» isimli mecmuayı bu cemi
yet kurma 'yolunda kullandı. Mutlakiyet devrinde 
sürgüne gönderilip hayli cevir ve cefa çekmiş Şeyh 
Nail Efendi adında bir zatın yazdığı «Cemiyeti 
Soofiyei İttihadiye» nizamnamesini mecmuasında 
neşretti (1911); fakat cemiyeti kurmak imkanı 

bulunamadı. 
Osman Nuri ERGİN 
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CEMİYETİ TEDRİSİYEİ İSLA.MİYE -
Büyük bir ilim ve şefkat ocağı olan Darüşşefakayı 
(Darüşşefaka Lisesini) kuran ve bu bir asra yak
laşan bir zaman içinde bu müesseseyi emsalsiz 
ciddiyet ile idare eden, vatanımıza binlerce kıy
metli insan yetişdimıe imkanı sağlayan büyük ha
yır cemiyeti; bir ara ismi «Türk Okutma Kuru
mu» na çevrilmiş, fakat bu isimde başka bir der
nekle karıştırıldığı için tekrar · eski ismini almış
dır; kısa bir müddet sonra adı yine değiştirilmiş, 

«Darüşşefaka Cemiyeti» olmuşdur, halen bu son 
isim altında çalışmaktadır. , 

Kendisi de Darüşşefakanın aguuşi şefkatinde 
yetişmiş olan eski belediye mektubcusu merhum 
Osman Nuri Ergin «Türkiye Maarif Tarihi» adın
daki eserinde bu · hayır cemiyetinin kuruluşunu 

. şöylece anlatıyor: 

«Hicri 1272 (miladi 1855) de ıslahat fer
manının nesrinden sonra ~imdi azlık dediğimiz 

gayri müslim unsurlar yani ermeniler, rumlar ve 
museviler, hatta ecnebiler İstanbulun ötesinde be
risinde kiliselerinin ve cemaatlerinin yardımı ile 
ve temin ettikleri ianelerle büyük büyük mekteb~ 

.· ler yaparak veya açarak kendi çocuklarını okut
maya başladıklarını, ve bu mekteblerden çıkan
ların hayat . ve ticaret sahalarında iyi mevkiler 
edindiklerini gören bir kısım müslümn mütefek
kirleri tıbkı onlar gibi fakir müslüman çocukla.; 
rını okutmak ve onlara hayatda lazım olacak de
recede bazı şeyleri öğretmek istemişlerdi. 

«Bu mütefekkirleri ilk önce bu hayırlı yola 
sevk eden bilhassa esnaf çıraklaq olmuşdur. Sa
bahları Büyükçarşıya giden esnaf çıraklarının 

çarşı açılıncaya kadar çarşı kapusu önünde, kah
vehane ve çaycı dükkanlarında boş vakit geçir
dikleri görülerek, boş geçen şu zamandan istifade 
ile onları biraz okuma yazma ve hesab öğretmek, 
ve. bazı ahlaki ve ictimai esaslar -telkin etmek 
maksadı ile bu mütefekkirler hicri 1281 (mila
di 1865) de «Cemiyeti Tedrisiyyei İslamiye» adın
da bir cemiyet kurmuşlardır. 

«Cemiyetin kurucu azaları şu zatlerdir: Yu
suf Ziya Bey (Bu cemiyet filcrini ortaya ilk _ko
yan zat, sonra maliye nazırı Yusuf Paşa olacaktır) 
Ahmed Muhtar Bey (Müşir Gazi Ahmed Muhtar 
Paşa), Vidinli Tevfik Bey (meşhur matematik bil
gini müşir Vidinli Tevfik Paşa), Ali Naki Efen
di (ilk mebusan meclisinde Trabzon mebusu). 

«Diğer azalar şu zatlardır: Sikkezenbaşı Ab
dülfettah Efendi. amedi hulefasından Memduh 
Bey( dahiliye nazın Memdut Paşa), terceme oda
sı hulcfasından Mehmed Asun Bey (Peşte konso• 

losu), mezahib odası hulefasından Mustafa: Re
fik Bey (adliye nazırı Manyasizade Refik Bey), 
terceme odası hulefasından Sadullah Bey (Viya
na sefiri Sadullah Paşa), Anadolu varidat mümey
yizi Galib Bey (evkaf nazırı Galib Paşa), Defter
hane başkatibi Nazmi Bey, hariciye mektubi ka
lemi hulefasından Mahmud Ekrem Bey (şair edib 
Recaizade Ekrem Bey), miriliva Mehmed Selim 
Paşa, bahriye muhasebecisi İzzet Bey, Topçu 
Mektebi fenni mimari muallimi yüzbaşı Ali Bey, 
Harbiye idadisi farisi muallimi Cebbar Efendi, 
esham muhasebesi mühimme odası hulefasından 
Mehmed Raşid Bey, Seraskerlik mübayaat ka
lemi hulefasından Cemal Bey, Beykoz naibi Mu
sa Kazım Efendi, Babıali terceme odasından Ah
med Kamil, Ahmed Rifat, Mehmed Rüat Beyler, 
Dari Şurayi Askeri azasından Mehmed Selami 
Paşa, Meclisi Has azasından miralay Ahmed Ra
şid Bey, erkaniharb kaymakam Osman. Nuri Bey, 
Dr. Kırıınlı Aziz Bey, Dr. Binbaşı Hüseyin Sab
ri Bey, Harbiye nezareti hulefasından Mehmed 
Tevfik Bey, Emin Bey. 

«Önce Büyük Kapalı. Çarşının Örücüler Ka
pusundaki . sibyan mektebi bu işe tahsis edilmi5, 
fakat tamir edilip· tedrisata başlamadan yanmış
dır. Bunun üzerine Bayazıdda Simkeşbane binası 
köşesinde ve sebil üstünde Emetullah Valide Sul
tan Mektebi Evkaf tarafından tamir ettirilerek 
bu işe tahsis olunınuşdur. 

«O zamanın büyük gazetelerinden Tasfiri 
Efkar bu hadiseyi şöyle anlatıyor: 

Esbabı zaruriyeye mebni vaktiyle okuyub yaz
maya muvaffak olamayan her sınıf ahalii müsli
meye akaaidi diniyeyi talim ile az vakitde mektub, 
sened ve evrakı sarei kıraat ve· tahrir edecek me~ 
tebe tahsili liyakat ettirmek · niyeti hayriyesi ile ve 
Cemiyeti Tedrisiyyei İslamiye name ile bir cemi
yet teşekkül etmişdir. Dersler esnaf ve saireye tes
hilata medar olmalc üzere Çarşısının küşadından 
ve iş zamanı hulo.Iünden evvelce ita olunacakdır ... 
Mektebe devam edecelc şakirdanın kMfesine ders 
kitabları ile yazı kağıdlan gibi mühimmatı tah
siliye cemiyet tarafından meccfınen verilecekdir. 
Talebeve sabahlan bir buçuk veya iki saat Elifba 
ve KelAmıkadim ve İlmihal ve bazı türkce kitab
Iar ve hesab ve hendese ve coğrafya mukaddematı 
öğretilecekdir. 

«Tamir işleri ve sair hazırlıklar bitirilerek 
tedrisata o sene zilkaade ayının başında, yani 16 
mart 1281 (28 mart 1865) de biri elifb!, ötekisi 
hesab olmak üzere önce iki ders ile başlanmışdır. 

«Mektebin tedrisat hususunda az zamanda 
gösterdiği muvaffakiyet esnaf çırakları arasında 

o kadar rağbet uyandırmışdır ki mekteb dersha• 
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nesi talebeyi alamadığından Aksarayda Ebube
kirpaşa Mektebi de cemiyetin idaresine verilmiş, 

bir kısım talebeye de orada ders veril.meye baş
lanmışdır. (Aksaraydaki Ebri.bekirpaşa Mektebi 
Çakırağa Camiinin karşısında idi. Bu mektebin 
başına, cemiyete aza olarak katılan Cevdet Efen
di isminde bir muallim getirildi, ki bu zat elifba 
öğretmene kolay bir metoda sahib olduğu için 
Aksaraydaki mekteb kısa bir zaman sonra Elif
bacı Cevdet Efendi Mektebi diye meşhur oldu). 

«Dersleri cemiyet azaları okutuyordu. Yu
suf Ziya Bey ve Vidinli Tevfik Bey gibi riyaziye . 
alimleri bu mekteblerde esnaf c;ıraklarına hesab 
öğretmeye çalışmışlardır. Meşhur vatan şairi Na
mık Kemal Bey burada fahri olarak imla hocalı
ğı yapmışdır. O Parise gidince bu dersi Ali Naki 
Bey üzerine almışdır. Bayazıdda sebil üstündeki 
Valide Mektebinde tedrisat 1290 (miadli 1874) 
yılına kad:ar dokuz sene devam etti. 

«Cemiyet azaları kendi malları yeni ve bü
yük bir binada yeni bir mekteb açmayı düşünür
ler iken Paris sefirliğinden ayrılarak İstanbula ge
len ve cemiyete aza olan Sakızlı Esad Paşa açı
hıcak mektebin nasıl bir müessese olacağını tarif 
etti ve hatta mektebin adını · bile koyarak «Da
rüşşefekatül İslamiye» dedi. Esad Paşa ilhinunı 
Paris civarında gördüğü «Prytanee militaire de la 
Fleche» adındaki bir fransız mektebinden alm.ış
dı. Darüşşefeka adı cemiyetçe kabul edildi ve he
men faaliyete geçildi. Mektebin inşasına 1867 de 
başlandı, yapı 1872 de tamamlandı, ve Darüşşe
fekaiıın kapuları müslüman yetim çocuklara ko
ruyucu iki muazzam kanad bibi açıldı. (B.: Da:riiş
şefeka, Darüşşefeka Lisesi)» (Osman Nuri Ergin; 
Türkiye Maarif Tarihi). · 

Cemiyeti Tedrisiyei İslaıniye, yeni adı ile Da;. 
rüşşefeka Cemiyeti bütün türk milletinin gönül
den bağlanmış olduğu çok büyük bir hayır mü
essesesidir. Kurulduğu tarihden bu yana bu ce
miyete büyüklü küçüklü pek çok milk, irad ba
ğışları yapılmışdır, en soiı en büyük bağışlardan 
birini General · Süreyya İlinen yapmışdır ki· ken
disini daima hayırla andıracakdır. (B.: İlmen, Sü
reyya). 

Cemiyetin halen sahih olduğu emlak ve ce
miyetin yıllık geliri bu ansiklopedinin konusu dı
şında kalır. İstanbul Ansiklopedisinin temennisi, 
Darüşşefeka Cemiyetinin, Darüşşefelça Lisesini 
bitiren gençlere, batı memleketlerinde ihtisas tah
sillerini yaodırma imkanlarını da sa_ğlamasıdır. 

CEMİYF-Ti TERBİYEİ İSLAMİYE -
Balkan Harbinde Rumeliyi kaybetmemiz, Bulgar-

ların Çatalca önlerine kadar geldiği, top sesleri
nin İstanbuldan duyulduğu sırada, din1 bir birlik 
ve uyanma duygusu ile kurulmuş bir cemiyettir. 

Cemiyetin ilk müteşebbisi Mısırlı Mehmed 
Şer'i Paşadır; azalarının çoğu da arab unsuruna 
mensubdur. Bu zat o sırada İstanbula gelerek bazı 
kimselerle görüşmüş, ve bu isimli bir cemiyet ku
rulmasına ön ayak olmuşdur. Cemiyetin Mısırda 
ve diğer islaın memleketlerinde de şubeleri bulu
nacak, gaayesi «İttihadı İslam», islam Birliği ola
cakdı. İstanbul gazeteleri o felaketli günlerde bu 
Cemiyeti İslam aleminin Türkiyeye yardımını 
sağlayacak bir teşebbüs zannetmişler ve günler
ce cemiyetden bahsetmislerdi. Bir müddet sonra 
cemiyetin adındaki «terbiye» kelimesi hoş görül
meyerek «hayriye» ye çevrildi. Açılış töreni Pe
rapalas Oteli salonlarında pek tantanalı bir şe
kilde yapıldı, fakat barınabilmek için kendisjn.e 
Nuru Osmaniye Camii sibyan mektebinde • küçü
cük_ bir odayı zor buldu, ve orada kimsenin ha
beri olmadan, söndü, kapandı. 

Osman Nuri ERGİN 

CEMİYETİ TIBBİYEİ · SAIL\.~ - Kı-
. rım · harbi sırasında İstanbuia gelmiş İngiliz ve 
Fransız ordu\arındaki hekimlerle. büyük ekseri
yeti gayri müslim, ve bilhassa rum azınlığına men
sub İstanbuldaki meslekdaşlarının 1855 de kur
dukları bir kulübün adıdır;' Beyoğlı.ında yaşayan 

ecnebi hekimlerle rum hekimlerinin, münevver 
bir tabakanın ruhi ihtiyacını tatmin edecek bir 
teşekküle şiddetle .ihtiyacından doğmuşdur. Ku
rucuların.başında Dr. Poyer adında bir zat bulun
muşdur; kulübe bu isim verilmekle devrin padi
şahı Abdülmecidin de himayesi temin edilmişdi. 
Bu cemiyetde verilen fransızca konferanslar yal
nız taba.bete inhisar etmiş, ve muhakkak· ki Tür
kiyede tıbbi çalışmalara yeni bir ufuk açmışdı. 
Sonra buradan mülhem olarak rum doktorların 
önayak olması ile bir «Rum Cemiyeti Edebiyesi» 
kurulmuş, bu yeni kulübün toplantı yeri de Bey
oğlunda Büyük Sakızağacında Mektebi Tıbbiye 
muallimlerinden Dr. Mavroyani Beyin 15 numa
ralı evi olmuşdu. (B. Rum Cemiyeti Edebiyesi). 

Cemiyeti Tıbbiyei Şahanenin faaliyetini· ne 
zamana kadar devam ettirdiği tesbit edilemecJi. 

Bibi. : Osman Nuri Ergin, Türkiye Maarif Tarihi, il. 

CEMRE, CEMRELER - Arabca ateş ko-
. ru manasına «cemr» kökünden gelir; eski takvim
de havanın, suyun ve toprağın ısınmaya başla
dığı zamanları gösterirdi. Hüseyin Kazım Beyin 
Büyük Türk Lugatında: «Bahardan biraz evvel 
havaya, suya ve toprağa arız olan hararet, cem~ 
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rei ula (Birinci cemre) be hava, cemrei samye 
(İkinci cemre) be ab, cemrei salise (üçüncü cem
re) be hak tabirlerine tesadüf olunur» diyor. 

Cemreler için İstlnbul halk ağzı güzel bir 
tekerleme vardır, üç cemre yıldızların oğlu üç 
kardeş kabul edilir: 

Üç biraderler 
Kevıikibzadeler 

Biri meşrebi havai 
Biri deryıide yüzer 
Biri hakipiye yüz sürer. 

Türk Ansiklopedisinde «cemre» maddesi 
çok güzel, çok aydın yazılmışdır; fakat o eserde 
maddeler ayrı ayrı imzalanmadığı için muharririni 
maalesef öğrenemiyoruz; aşağıdaki satırları o gü
zel yazıdan alıyoruz: 

«Eskiler yılı, Kasım Günleri ve Hızır Gün
leri diye ikiye ayırmışlardır. Kasım 180, Hızır ise 
186 gündür. Kasım. kasım ayının 8. inci günü 
-girer. Kasımın 46 sında kırk gün manasına gelen 
«Erbain», 86 sında da elli gün anlamına gelen 
«Hamsin» girmiş olur ki bu suretle kışın en şid
detli zamanları sayılan doksan gün geçmiş olur. 
Kasımın yüzü «Geldik yüze, çık düze», yüz ellisi 
ise «yüzelli, yaz belli» sözü ile karşılamr. Kası
mın 105 inde (19 - 20 .. subat) birinci cemre 
havaya, 112 sinde (26 - 27 subat) ikinci cemre 
suya, 119 unda (5 - 6 mart) üçüncü cemre topra
je düşer; yani bu tarihlerde önce havanın, sonra 
suyun, sonra da toprağın ısındığı kabul edilirdi. 

«Halk, bilhassa kadınlar cemreye «Cemile 
Hanım» derler, ve: - Birinci cemre benim, ikin
ci cemre filanın, üçüncü cemre de. falanın... di
ye bu günleri benimsiyerek havanın iyi veya fır
tınalı oluşu ile kime aid ise onun huyu arasında 
bir .münasebet bularak eğlenirler ... » (Türk An
siklopedisi, cild X). 

CENABi BEY - Kanuni Sultan Süley
manın makbul beri.delerinden; büyük imparator 
seferlere çıktığında bu zati daima beraberinde 
götürürdü; hayatı hakkında başka bilgi edinile
medi; aşağıdaki beyit, şiir ile de uğraşan Cena
bı Beyin o vadideki dilinden ömekdir: 

Olsa peyda dildi ahım gözlerim glryan olur 
Ebri zulmet zahir olsa la cerem ,birin olur 
Bibi. : Latifi, Şuera Tezkiresi. 

CENABi BEY (Rıdvanzade) - Onbeşin
ci asır sonu şairlerinden; aslı Amasyalıdır, İkin-. 
ci Sultan Bayezıdın şehzadeliği zamanında A
masyada iken kapusuna aldığı bendelerinden
dir; bilgili, hoş huylu, nazik bir kişiydi; hattat de
nilecek kadar güzel razısı vardı, yazı sanatı kaai-

<lelerini çok iyi bilirdi; aşağıdaki beyit şiir diline 
örnekdir: 

Çü fırsat iyşe elverdi geçür hoş gel bu devranı 
Bugünü koma yıinna ki götürmez bu devr anı 

Yavuz sultan Selim zamanında vefat etti. 
Bibi. : Latifi, Şuera Tezkiresi. 

CENAB ŞEHABEDDİN - Edebiyatı Ce
didenin Tevfik Fikret ve Halid Ziya ile üç büyük 
şöhretinden biri; Fikret şair, Halid Ziya nasir, 
Cenab ise hem şair, hem na.sir oldu; ve nazmı da 
nesri de aynı edebi mektebin diğer iki üstadın
dan çok ayrı, farklı oldu. 

Pilevne sehidlerindlen Osman Şehabeddiıi 

Beyin oğlu olan Cenab hicri 1282 (miladi 1865-
1866) da Manastırda doğdu, 1293 (1876) de on 
bir yaşlarında iken İstanbula geldi; o vaktin mek
tebleri arasında lisan tedrisatına verdiği ehemmi
yetle tanınmı, Mektebi Feyziyeye girdi; orada 
ders kitaLt olarak eline aldığı «Tuhfei Vehbi» ile 
vezin ve kaafiye sanatları o küçük yaşındaki bil
gileri arasına girdi; idadide lisan ve kitabet ders
lerinde seçkin bir talebe oldu. O devrin günlük 
siyasi gazeteleri, istibdad baskısı altında siyasetle 
meşgul olmadıkları için sayfalarında edebiyata 
geniş yer ayırırlardı; gazeller, şarkılar, kasideler, 
her konuda tarihler, mersiyeler, yeni vadide man
zumeler günlük gazetelerde neşredilirdi; Cenab da 
Tercümanı Hakikat gazetesinin edebi. sütunların
da çıkan gazellere nazireler yazdı, fransızca an
tolojilerden tercemeler yaparak gazeteye .gönder
di; bir yandan da ciddi bir alaka ile Türk edebi
yatı. üzerinde çalışdı, Namık Kemali, Abdülhak 
Haınidi, Recaizade Mahmud Ekreıni okudu, Mu
allim Naci mektebinin faaliyetini ta~ib etti, ve on
hırdan klasik divan ~iiri üstadlarına gitti. Şeyh 
Galibi, Nedimi, Fuzuliyi, Bakiyi anlayarak oku
du; o divan üstadlarına kusursuz nazireler yaza
cak kadar zengin bir lugatçeye sahib oldu. «Saa
det», «Şafak», «Gülşen»·, «Sebat» gibi gazeteler
de manzumeleri beğenilerek neşredildiği zaman
lar 15-16 yaşlarında bir genç, hatta bir çocukdu. 
Cenabın bu siir istidadı için verasetin de tesiri 
vardır derler; büyük babası Mustafa Bey sadıra- · 
zam Hüsrev Paşanın divan efendiliğinde bulun
muş, kalem erbabındandı; babası Osman Şeha
beddin Beyin metrukatı arasında tamamlanmış 

bir «Nümunei İnşa» bulduğunu da Cenab kendisi 
nakletmişdir. 

Mektebi Tıbbiyeye girdi ve 1305 (1888) de 
tıb doktoru diploması aldı. mesleki ihtisas için 
Parise gitti ve dört sene orada kaldi_ dönüşünde 
Haydarpaşa Hastahanesine verildi. 
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Parisde geçen dört yılı, ona fransız edebiya
tı ile yakından meşgul olma imkanını vennişdi, 
divan edebiyatının mahdud kalıblar içinde ve sa
dece bir hayal aleminde dolaşdığını Fransada an
lamı§dı, batının sanat anlamının, yeni sanat 
doktrinlerinin Türkiyede anlaşılmadığını görmüş
dü: Türk edebiyatının yeni bir sanat hamlesine 
muhtac olduğuna kanaat getirdi; yalnız nazım ve 
nesirde değil, tefekkürde yenilik, inkilab lazımdı. 

Avrupa dönüşünde gene doktorun manzume
leri artık bir batılı düşüncenin, duygunun eserle
ri oldu, yazı dili de değişti, her mısraında şahsi
yeti vardı; «Mekteb» mecmuasının edebi yazı iş
leri müdürlüğünü hiç tereddüd etmeden üzerine 
aldı. Aynı mecmuada yeni imzalar toplanmışdı: 
Süleyman Nazif, Tevfik Fikret, Hüseyin Cahid, 
Mehmed Rauf gibi. Mektebin münderecatı diğer 
mecmualara hiç benzemiyordu; titiz kalemler ye
ni bir dil ve yeni bir düşünce, felsefe ile konuşu
yordu. Bir müddet . sonra bu kalemler. bu yeni 
edibler Ahmed İhsanın «Serveti Fünun» .mecmu.; 
asında toplandılar, ve . Serveti Fünunda Edebiyatı 
Cedide doğdu. Eskiler tarafından çok hücuma 
uğradılar; fakat hükmü zaman verdi ve Edebiya
tı Cedide bir büyük mekteb olarak tarihi devri
ni dolduruncaya kadar yaşadı . Edebiyatı Cedide
nin, genis sanat bilgisi ile en nüfuzlu simasının 

Cenab olduğu, Fikretin dahi onun tesıri altında 
kaldığı, bugün Edebiyatı Cedideyi iyi tedkik 
edenlerce bir hakikattır. 

Cenab Şehabeddin bir tabib olarak Hicaza 
gönderildi, oradan «Hac Yolunda» adlı eseri ile 
döndü; taze, hayat dolu yazılar. Asıl mesleğinde 

bilfiil hekimlik yapmamışdır diyebiliriz: Meclisi 
Kebiri Sıhhiye azalığında, Daire Umfıru · Sihhiye 
müfettişliğinde bulundu. 1914 de tekaüd olduk
dan sonra asıl yerine geçdi, İstanbul Darülfünu
nunda önce fransızca muallimi, sonra Edebiyat 
Fakültesinde Türk Edebiyatı müderrisi oldu; mü
tareke senelerinde Peyamı Sabah gazetesinde tut
tuğu yol Cenabı Darülfünundan ayrılmak zorun
da bırakdı. hatta bir ara memleketini terkederek 
A vrupaya gitmek .mecburiyetini duydu Vatana 
döndükten sonra Bakırköyündeki evinde münz~ 
viya.ne yaşadı, ve 13 Şubat 1934 salı günü orada 
vefat .etti: ölümünde 69 yasında idi. 

Köşesinde unutulmuş zannedilen Cenab Şe
habeddinin ölümü İstanbulda ve bütün memle
-ketde derin bir teessürle kar~ılandı. O yıl şubatı 
çok karlı olmuşdu; Cenab, Bakırköyü mezarlığı
na 14 şubat perşem~ günü müdhiş bir kar fır
tınası içinde defnedildi; · fırtına, tipiye rağmen bü-

CENAB ŞEHABEDDİN 

Cenab Şehibeddln 

(Resim: S. ıBozcah) 

· yük şairin yüzlerce hayranı son teşyide bulun
mak üzere Bakırköyüne gitti. Basın ile beraber 
herkes o gün şairin «Elhanı Şita» adındaki man
zumesini hatırladı; yıllarca evvel yazdığı mısra
lar, cenazesinde bulunanların dudaklarından, o
na mahsus bir cenaze marşı nağmeleri gibi dökii
Iüyordu: 

Bir beyaz lerze, bir dumanJı uçuş, 
Eşim gaalb eyllyen bir kuş 
Gibi kar 
Geçen eyyamı nevbahan arar .. 
Ey kulübun siirudu şeydisı, 
Ey kebtlterlerln neşideleri, 

O bahann bu işte ferdası. 

Kapladı bir derin sükiita yeri. 
Karlar 
Ki hamfışane dembedem ağlar! : 

· Ey uçarken düşüp ölen kelebek 
Bir beyaz: rişel cen~ı melek 
Gibi kar 
Seni solgun hadikalarda arar. 
Sen açarken çiçekler üstünde 
Ufacık bir çiçekli yelpaze, 
Na'şın üstünde şimdi ey mürde 
Başladı parça parça pervaze 
Karlar 
Ki semidan düşer düşer ağlar! 
Uçtunuz gittiniz sb: ey kuşlar, . 

Küçücük sersefid baykuşlar 
Gibi kar 
Sizi dallarda, lAnelerde arar. 
Gittlıılz, gittiniz · sb; ey mUrgan, 

• . .• · •. j -
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Şhndi boş kaldı serteser yuvalar, 
Yuvalar da yetimi biefgan! 
Son kalan mai tüyleri kovalar 
Karlar 
Ki havada uçar uçar ağlar. 

- 3488 

ölümünden on iki gün evvel, 30 Ocakda 
Midhat Cemal'a şu mektubu göndermişdi: 

«Anlıyorum ki haberiniz yok: Bendeniz bun
dan Yirmi gün evvel vahim . bir «congestion ce
rebrale» buhranına uğradım. On be~ gün yatakuı 
kımıldanamıyacak halde idim. Akil Muhtarla be
raber tedavi eden hekimler yazmak değil, oku
mak ve hatta dü~ünmekten beni tahzir ettiler ... 
Şu yazımdan anlıyacaksmız ki ellerim hazan yap
rakları gibi titriyor ... » 

Cenabı çocukluk çağından tanımış olan Hü
seyin Suad, onun ö!ümünden sonra Akşam ga
zetesinde «Cenab Şehabeddin» adı altında on 
makale neşretmişdir (21 mart - 23 nisan 1934), 
bu yazılar, Cenabın mufassal bir biyografisini ya
zacaklar için muhakkak ok_urunalıdır. 

Cenabın ölümünü haber alan Abdülhak Ha
mid, Cumhuriyet Gazetesi sahibi ve başmuharri
ri Yunus Nadiye şu mektubu yollamı~ idi: 

Ah Yunus Nadi Beyefendi, 
Ben de sizin gibi şa§tım kaldım! Vefatının 

ihtimali olmamak lazım gelen Cenab Şehabeddin 
de vefat etmiş öyle mi? Henüz gazeteleri görme
miştim. 

Yalnız ona değil, hem onu bilenlere ve se
venlere yazık. en büyük ütstatlarından bulundu
ğu edebiyatımıza yazık, hatta: Cenabın öldüğünü 
duyduğum icin • bana da yazık! 

Bu beyaz sahifeye bu siyah sözleri nakleder
ken biraz da utanıyorum: 

Benim vek muazzez ve mualla dostum ve 
en büyük ve en mütefennin sair ve edibimiz Ce
nab Şehabeddinin edebiyatımıza emsalsiz hizmet
leri olduğu gibi, benim yazılarımın da intişar ve 
iştiharına onun binazir kaleminin c:..ok himmeti 
olmuştur. Diyebilirim ki, ben o yegane üstadın bir 
ihtiyar tilmizi idim. Bu sözüm · mahviyete yahut 
riyaya hamlolunmasın, Zaten bu iki ihtimalin 
bence yeri yoktur. Vicdani bir kanaatle yazıyo
rum ki asrın en rayiç edebiyatı olan garp edebi
. yatında Cenab hepimizin üstadı idi. Hala da öy
ledir. Müessir iğtiyap etmekle eser kaybolınaz. 
Ve müruru zamanla onuıi her eseri bir neveser 
olacaktır! 

13 şubat 1934 ne fena tarih! 
Abdülhak Hamid 

Kıymetli edebiyat muallinılerinden ve mü
nekkid Şehabeddin Süleyman Bey merhum c~ 

İSTANBUL 

nahın ede]?i hüviyetini şu satırlar ile anlatıyor: 
«Hac 'Yolunda, Evrakı Eyyam, Avrupa Mek

tubları, Nesri Harb ve Nesri Sulh. Afakı Irak 
isimli kitablarında, süslü billur içine saklanmış 
hakiki hayat ve tabiat ufuklarının güzelliği vardır. 
Tahsili kuvvetlidir, ictiİnaiyatdan, tarihden anlar; 
tenkidin, sanatın '3artlarını bilir: muhtelif gazete
lerde çıkan mütenevvi mevzulu makalelerinin kiy
meti çokdur. 

«Hayali, hemen her nevi mevzu arasında 
zarif, serbest, köpüklenerek akar; fikirleri daima 
güzel, süslü tüllerle sarılıdır; adi bir gazete ha
vadisi veriyorken bile üslı'.'ıbkardır. Riya.hı Leyal 
manzumesinden şu parçayı okuyoruz: 

Ey gizli kebiiterlerln Mıeste sürildu, 
· Ey mirvahai linei mürgan, 
Ey badi biram.an! ! 
{Afaka lıılnce gicenJn sütrel dildu, 
Başlarsın ufukdan seyelıioa, 
Bilini clhıina ! 

«Mısralarının tertibinde ve bütün ifadesin
de külfet ihtiyar edilmişdir; teşbihler, istiareler 
zihnin, muhayyilenin faaliyetinden doğar, Cenab 
Beyde hayalin serveti hazan tekellüfe, israfa va
rır; rüzgara, gizli güvercinlerin terennümü, hatta 
ağır bir ifade ile, kuş yuvasının yelpazesi diyor. 

«Yekazatı Leyliye'de musikinin sakin, hır

çın raşeleri his edilir. Bazan terennümleri alça
lır, gönlündeki acı nağmeler sönecek olur, son
ra asabi heyecanlarla ruhunun matemi sarsılır, 
hicranlar inler, bütün siyah hislere aşina çıkar. 

«Tema.şayi Leyl'inde akşamın garibliği, mc• 
ifil içinde ezilmiş sükunu duyulur. Temaşayi Ha
zan'ı yavaş yavaş sönen bir mevsimin hüznü ile 
titrer. Elhanı Şita'da karların çılgın rüzgarlar elin
de hazan mütereddid, hatta aheste, sonra kamçı~ 
!anarak hızlı hızlı dökülen asabiliği görülür. 

«Manzumelerinde hassasiyet, sıcaklığını her 
zaman muhafaza edemiyor. Şiirlerinde aruzun ka
tılığı duyulur Mısralarında ebedi hicranlar yolc
-dur. Nazmının musikisi erimiş, şeffaf bir lahn 
içinde gönüllere serpilemiyor. 

«Hac Yolunda, güzel müşahedelerinden mü
tevellid tasvirlerle doludur. Afaki Irak, sinesin
de Bağdad ve Didenin iyi duyulmuş şiirlerini da
ima saklayacak. Avrupa Mektubları. güzel, te
miz ifadeli seyahat intibalarını haizdir. Evrakı 
Eyyam'da. Nesri Harb ve Nesri Sulh'de. musiki, 
resim, hande, elem, istihza.. fikrin. hayalin da
ha bin türlü rengi açık görülüyor. Donanma Mec
muasında çıkan İctimaiyat · makaleleri etrafından 
mühim bir tesir bırakmadan gec.di, maamafi mü• 
himdir; tetkik olunmak icab eder. 
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«Gazete makalesi şeklindeki müsahabecili
ğinin kiymeti yüksekrir; garba ve şarka aid seya
hat tahassürlerini gören, duyan, düşünen bir di
mağ ile yazılınışdır. Bu nevi eserlerde zekasının 
inceliği, tasvire aid kudreti pek açık görülür, is
tikbale geçecekdir. 

«Tiyatronun ilmi tabiatını biljr, bir vak'ayı 
kısımlara ayırmakda müşkilat çekmez. İnsanın, 
cemiyetin seciyelerini tanır. etrafına zeki, nafiz 
bir nazarla bakar. Lakin piyesleri kudretinin ke
maline misal olarak gösterilemez. Bunlarda bir 
üstad nüfuzundan ziyade amatör hali his edilir. 

«Yalan piyesinde köylü babaya, etrafımız

daki hayatdan fışkırmış diyemeyiz, lisanı da süs
lüdür. Körebe'si, Küçükbeyler, Türk sahne ede
biyatına yenilik getirmemişdir .. Piyes yazmaya fal
la ehemmiyet vermiyor.» 

Aşağıdaki satırları yazan Cenab, yukarda ta
rif edilen edib ve şairden bambaşka adamdır: 

«Sabaha karsı Plevne civarından geçiyor
duk; alaca karanlıkda pencereyi ac,dım. Plevne 
ovasını görmek, arz üzerinde hakir bir mezarı 
bile kalmayan zavallı babamın ruhi menfa nişi

nini biraz teneffüs etmek istiyordum. Eyvah! yük
sek ve rengin ekinleri okşayan gece rüzgarı dedi 
ki: - Babanın kanını emen bu toprak; babanın 
cisim ve ruhundan yabancı açlıklara sünbülei gı
da hazırlıyor! 

«Şimdi ufku şarki kızarıyor, kızarıyordu; 

Osmanlı bayrağı gibi al, kan gibi al · olmuşdu; 
bir ruhi sehad için bu ufki sabah ne güzel k~
fendi. Baba!.. seni bu ağustos ayının son seherin
de Plevne ufkunun bu geniş kanlı mendili içinde 
kokladım .... » 

Muzaffer ESEN 

CENANi (Bursah Mustafa) - Onaltıncı 
asır sonlarında yaşamış meşhur bir kıssahan (hi
kaye anlatıcı, meddah), üçüncü Sultan Muradın 
dalkavuk-nedimlerinden; Refik ~ed Sevengil 
«İstanbul nasıl eğleniyor» isimli kitabında Mus
tafa Cenaninin hayatı üzerine bilinenleri su sa
tırlarda toplamışdır: «Bursalı Mehmed EfenJi 
adında birinin oğlu idi: oldukca tahsil görmüş, 
arabca, acemce. türkce manzum söz söylemeye 
mektedir, hoıı sohbet, zarif ve nüktedan adamd1; 
bittabi'i dalkavuk. fazla olarak da biraz ac göz
lü idi: 

«Oldukça şişmandı; devrin zenginlerinden 
Bahaeddinzade Abdullah Çelebinin oğlu da. şiş
man, bir gün bu zatda kendisine bir kat esvab 
verilmesini şöyle bir . mektubla istemişdi: «Ahbah
lar arasında oğlunuzun· mu, yoksa benim mi da-

ha şişman olduğumuzu meydana çıkarmak için 
birj)irleriınizin esvablarını giyip tecrübe etmemiz 
münasib görüldü. Benim topu bir kat ·esvabtın 
olduğu için çıkarıp tecrübe için oğlunuza gönd~
remem. halbuki oğlunuzda kat kat esvab var, 
reca ederim birini yollayın da yaranı bu merak
dan kurtarayım ... » 

«Bu latife Abdullah Çelebi ile oğlunun ho
şuna gitti, ve Abdullah Çelebinin oğlu Cenaniye 
bir fakir sof gönderdi: bu sefer te~ekkür yerine 
ondan su manzum cevabı aldı: 

Olmadı gönderilen sof'a tenim sultanım 
Bizde sizden semen artukluğuna geldi vukuf 
Şübhemiz validl macidde kalubdur şimdi 
·Anlann sof'u dahi olmaz ise tdlie yuf! .. 

«O zamanlar medrlahların, kunahanlarm 
anlattıkları hikayeler ötedenberi nakledilen, çok 
defa söylenilmiş, dinlenilmiş fıkralar, latüelerdi. 
Cenan1 Çelebi kıssalarında ise bir seçkinlik var
dı, onları ııuradan buradan nakil ile anlatmaz, 
ibda ederdi; bu da kendisine rağbeti mücib olur
du. üçüncü Sultan Murad bir gün ondan, hiç işi
dilmemiş hikayelerden mürekkeb bir kitab yazıp 
vermesini istedi. Böyle bir siparişin karşılığında 

mühim bir ihsan alacağını bilen Cenani, uzun 
müddet çalışarak böyle bir eser hazırladı, bir 
hattata güzelce yazdırdı ve padişaha arz edilmek 
üzere bir müzehhibe verdi. tezhib ettirib cildlet
tirkden sonra saraya götürüp takdim. edecekdi: 

«Sultan Muradın Derviş Eğlence adında bir 
kıssahanı vardı; fakat onun anlattıkları hep .~ski 
hikayelerden .ibaretti. Padişahın Bursalı Cenani
ye bir hikayeler. kitabı sipariş ettiğini haber alın
ca, fevkalade tela.sa düsdü, ve hemen kitabı tez
hibe başlamış olan müzehhibe koşdu, bu adamla 
uyuşdu, eseri okudu, içindeki hikayelerin hepsini 
ezberledi, ve gidip padişaha birer birer anlattı. 

«Cenani, kitabının tezhib ve cild işi bitince 
, onu büyük bir ümid ile saraya götürdü ve Kapı
ağası Gazanfer Ağa vasıtası ile Sultan Murada 
takdim etti'. Padişah kitabı söyle bir karışdırdı, 

her hikayesini evvelce Derviş Eğlenceden dinle
mis olduğunu görünce: 

- Biz ondan şimdiye kadar işidilmemiş şey
ler istemişdik, bunlar bizim Derviş Eğlencenin 

anlattığı şeyler!.. diyerek kitabı elinden attı. 
«Gazanfer Ağa tarafından ufak bir ihsan 

ile hatırı hoş edilmek istenilen Mustafa Cenani, 
niye uğradığını bilemedi. Meselenin aslı sonra 
meydana çıktı» (Refik Ahmed. İstanbul ;nasıl 
eğleniyor). 

Mustafa Cenani meddah hikayeciliğinde ye-.. 
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ni bir çığır açmış olan muhakkak ki, büyük bir 
edebi zekadır. Dalkavuk denilebilecek bir hayat 
süren, o devrin toplum hayatının zaruretlerinden
dir. Bahaizadelerden esvab istemesi fıkrasını adi 
bir tenezzül, zillet olarak görmemelidir; unutma
malıdır ki, §Öhretli sairler, mevki ve servet sahib
leri caize adı ile para olmak için mevsimlerin baş
langıcında, ramazanlarda, bayram ve muharrem 
ayında yıl başı tebrikleri olarak «Şitaiye», «Ba
hariye», «Ramazaniye», «İdiye» ve «Tebriki sa
liner» gibi isimlerle kasideler yazmışlardır; hatta 
içlerinden bazıları açıkca odun, kömür ve erzak 
istemişlerdir. 

Kıssahanlar islam tarihinden «Battal Gazi 
menakibi», «Ebu Müslimi Horasani menakibi», 
«Haccacı Zalim {ıkraları», ve Binbir Gece Ma
salları ile emsali eserlerden nakiller yaparlar iken 
bir öncü olarak bu . Mustafa Cenani Çelebidir ki, 
orijinal mevzularını İstanbul günlük hayatından 
seçmiş; meyhane, mesire alemlerinden, zenpare
lik maceralarından. baskılarından bahsetmiş, 

vak'alar içine kadim şark masallarının cin, peri, 
tılsım, büyük motiflerini takmış, on yedinci ve on 
sekizinci asırda yetişecek büyük meddahlara bir 
ışık tutmu~dur; on yedinci ve on sekizinci asır
ların o büyük meddahları ki. türlü ask macera
ları ve entrikalarla tanzim ettikleri hikayeler, de
kor ve tuvalet, odaları muaşeret, ülfet ve muhab
bet ve zevku safa yollan ve türlü eilence alem
leri tasvirleri ile, geçmiş asırlardaki toplum ha
yatımız üzerine hiç bir tarih kaynağında bulun
mayan malumat vermişlerdir (B.: Meddah), 

Hüsnü KINA YLI 

CENA.NI (Kadri) - Pek kibar ve münev
ver bir İstanbullu; 1899 da İstanbul'da Kan· 
lıca'da Safvet Paşa Yalısında doğdu; babası 

Sadrazam Kadri Paşanın büyük oğlu :başma

beyinci İsmail Cenani Beydir, ki ·şeyh Osman 
Semerkandi ile mütercim Asım C:enanl .baba 
tarafından cedleri ol.ur; validesi Havva Seniye 
Hanım Efendidir; ki bu hanımefendi validesi 
Mihrişah Hanım tarafından, Abdürrahman 
Sami Paşanın oğlu Abdüllatif Subhi torunu, 
babası :hariciye nezareti katibi umumisi Meh• 
med Refet tarafından sadrazam Mehmed E· 
sad Safvet Paşanın torunudur. Ana ve ba.ba 
iki üç büyük vezir ailesinin torunu olan Kad
ri Cenani ilk tahsilini hususi hocalardan gör
dü, sonra Nişantaşı Sultan,isinde, Alman Me){• 
tebinde okudu, ve . Almanya'da Stuttgrad şeh
rinde Wilhelms Ober.real Mektebini 1919 da 
bir bakalorya sonunda diploma alarak bitir• 

di. 1919 ile 1921 a
rasında iki sene 
Berlin'de A. E. · G. 
müessesesinde ça
lıştı, İstanbul'a dö
nünce 1921 ile 
1924 arasında ec
nebi lisa,nlar umu
mi katib muavini 
olarak Arkeoloji 
Müzesinde' çalışdı, 

1924 den 1935 yılı

ria kadar Wayss ve 
Freytağ Kanalizas. 
yon Şirketinde bu
lundu ve İstanbul 
Telefon Şirketinin 

muhtelif · dairele

/ 

Kadri Ceniııt 
( Resim : S. Bozcalı) 

rinde çalışdı; 1935 den 1959 yılına kadar da 
The Shell Company of Turkey Limited Petrol 
Şirketinde harici temaslar ve neşriyat müdür
lüğü yapdı. Bu şirketten 1959 senesi Eylül a
yında yaş haddi dolayısı ile tekaüd edildi. 

1939 yılında İstanlbul'un tarunmış avu
katlarından Adolf Rosentaıl'in kerimesi ile ev
lendi, ki zevcesi İslamiyeti kabul ile Ulviye 
Hanım adını aılmışdır. Ulviye 'Hanımefend!i 
Viyana, İsviçre ve Paris'de resim ve piyano 
tahsil etmiş, meşhur piyanist Ives Nat'ın ta
lebesidir, İstanbul'da ve Paris'de muhtelif 
resim sergilerine iştirak etmiş. Bu münevver 
ve sanatkar hanımın ilk izdivacından olan ki
zı (Kadri Cenaninin üvey kızı) Meryem Arlet
te ifstanbul Üniversitesi Edebiyat Fa;kültesi-

- nin Arkeoloji bölümü derslerini takib etmiş, 
meşhur arkeolog Hetty Coldmann ile bir 
müddet . Tarsus ,hafiriyatmda çalışmış, ':sonra 
Anadolu'daki kazıl.u-ı ile tanınmış tngUiz ar
keoloğu Janıes Mellaaır.t ile evlenmişdir; . bir 
erkek evladı dünyaya gelmiş ve oğluna,, dai
ma bir öz babaı muamelesi gördüğü Kadri Ce
naniye hürmeten «Alan Christopher Kadri» 
adını koymuşdur. 

Kadri Cenani halen (1963) Türk Basın 
Birliği ikinci haşkanı, ,İstanibul Türk - Jngiliz 
Kültür Derneği fahri umumi katibi( Bu der
neğin kurucularındaındır) ve Selanik Bankası 
murakibi bulunmaktadır; 

Antiıka ve alelumum eşyai nefise koleksi~ 
yonları vardır; hususi hayatında müzik, re
sim, arkeoloji, edebiyat, tarih ve · fotoğrafla 
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iştigal eder. Tiryakilik derecesine vardırma
mış· olınak1a. beraber ~ütünü,, bilhassa ~iga, 
sever, kahve ile de aynı ölçüd-e ülfeti vardır; 
içkilerden eski şarabları sever. Herhangi bir 
k:ağıd oyunu bilınez, ve en nefret ettiği şey 
de hayvanların öldürülmesidir. Almanca, İn
gilizce ve Fransızcayı ana dili gibi bilir. 

Fakat gerek Kaıdri Cenani'nin, gerelkse 
muhterem zevcesinin müşterek en büyük e
serleri, Kadri Cenani'nin içinde doğmuş olup 
halen de içinde oturdugu Kanlıca'_daıki Safvet 
Paşa Yalısını eski taravet ve letafeti ile mu
haf azada gösterdikleri titiz ·dikkat ve itinad·ıır. 
Takriben 1760 yılında inşa ediliniş olan bu 
iki asırlık bina, Boğaziçinde bakımlı eski yalı 
olara:k kalmış tek eserdir denilebilir; Bavye
:r:a Kıralının yeğeni ·Prens Konrad Von Wit
telsbach, meşhur İngl]:iz edibi Sommers·et 
Maugham, İngiltere Kraliçesi İkinci Elisa
bethy'in amcası Glancester dil.kası gibi müm
taz ecnebiler bu müze - yalının misafirleri ve 
hayranları olmuşlardır. (B.: Safvet Paşa Ya
lısı}. 

CENANi (Rasim) - Avukat ve terbiyeci, 
1917 de Gaziantep'de doğdu; tanınmış iş ve 
siyaset adamı Ali Cenani Beyin oğludur, an
nesinin adı Nazire Hanımdır. İlk ve orta tah
silini High School'da (1931), ve Robert Col
ledge'de (1936) yapdı; 1940 da İstanbul Üni
versitesi Hukuk Fakültesini bitirdi, 1945 a
vukatlığa başladı; bu satırların. yazıldığı sıra
da (1963) «BOAC», «Amerikan Film Şirket
leri», «İhracat Derneği», «İngiliz Filmçiler 
Cemiyeti», «Pfizer İlacları», «İstanbul Hilton 
Oteli», ve <<Ford Motor Co.» müesseselerinin 
hukuk müşaviri bulunuyordu. «Türk - Ameri
kan Okutma Derneği», «Çalışma Kamplari 
Teşvik Derneği», ve «Ata Koleji» nin kuru
cusudur; «İstanbul Yelken 'Kulübü», «İstan
bul Kulübü», «Türk - Amerikan Okutma Der
neği», «Amerikan Kollejlileri Derneği», «Pe
dagoji Cemiyeti», «Türk - İngiliz Dostluk Ce-· 
miye,ti», ·«Türk r-- Amerikan Üniversiteliler 
Derneği» ve «Beynelmilel Barolar Derneği» 
nin üyesidir. Bayan Beria (Atteş) ile evli ve 
Ülya adında bir evlad sahibidir; İngilizc_e ive 
fransızcayı ana dili gibi bilir; boks ve yürü
yüş sporlarını sever, sosyeteye meraklıdır; A
merika, İtalya, Fransa, •İspanya, İngiltere, Da
nimarka, İsveç, Avusturya, Almanya, Hollan
da, Belçika, Macaristan, Bulgaristan, Yuna-

nistan, Suriye ve Ürdün'e gitmişdir; <<Foreign 
Capital Investiments in Turkey -1945 - 1958» 
adında bir eseri vardır; Türk Ticaret Kanunu
nu da ingilizceye terceme etmişdir. 

Bibl. t Kim Kimdir Ansiklopedisi. 

CENAZE GÜLBANGİ - Aşağıdaki sa
tırları Mehmed Zeki Pakalın'ın «Osmanlı Tı,ı.
rih Deyimleri ve Terimleri» adındaki eserin
den alıyoruz: 

<<Mevlevi tabirlerindendir; kalıbı dinlen
diren can münasebeti ile okunan gülbanktı. 
Metni şudur: -

Vakti şerif hayr ola 
Hayırlar feth ola 
~rler def'ola 

Derviş Mehmed kardeşimizin riihl revam sadil hen• 
dan, mazharı afvü gufrlin, dahili ravzai ndvin ola. Me
kanında istlrihati müzdad, menzili müb4rek ola; bikl
ler selametde kala. 

Demi Hazreti Mevlinaya hii diyelim 
'Hii! 

CENAZE KADRİOĞLU - İkinci Mah
mud devrinin ilk yıllarında İstanbul'un ele a
vuca sığmaz uçarı kopuklarından, türlü fisk 
ve fuhş-iyat ile yuğrulmuş, vurucu, kırıcı ka
badayılarındandı. Topkapıda bir kahvehanesi 
vardı ki, gece ve gündüz içinde şenaat ve re. 
zalet olur bir batakhane idi; nihayet 1228 Mu
harreminde (Ocak 1813) bu şeririn yakalan
masiyle kahvehanesinin temellerine varınca 
yıkılmasına ferman çıkmış, fakat esasen te
tikte duran Cenaze Kadrioğlu ortalıktan kay
bolmuş, Topkapıya gelen zabıta m_emurları 

kendisini bulamayınca kahvehanesini yerle 
bir etmişlerdi. Çok geçmemiş, Cenaz~ Kadri
oğlu da .İstanbul'da yakalanmış ve hemen Ye
dikule zindanına gönderilmişti. Ertesi gün, 
civardan geçenler şu manzara ile karşılaşmış
lardı: 

Y edikule burçlarından birinden, bir taş 

sökülmüştü, açılan deliğin hemen altında, ka
le bedeninde bitmiş bir incir fidanının dalla
rından birinde, aşağıya doğru uzun bir kuşak 
sarkıyordu, ki bu kuşaklara o zamanlar «ber
ber kuşağı» denilirdi; k-ı.ışağın . aşağıdaki ucu 
ile, yer arasında da en az on metrelik bir boş
luk vardı. Zindandan bir mahkılmun kaçtığı 
belliydi. Hemen kale · ağasına haber verildi, 
muhafızlar zindana koştular, ve Cenaze Kad• 
rioğlunun odasını boş buldular. Yanında bir 
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çivi dahi bulunmıyan külhanı, duvardan bir 
taş sökmeğe her nasılsa muvaffak olmuş.. o
radan beden üzerindeki incir ağacına atlamış, 
belindeki kuşağı ağaca bağlayıp aşağı süzül~ 
müş, kuşak bitince de, kendini on metrelik 
yerden bırakmış, ve kendisine bir şey olma
mış, kaçınışdı. 

O civarda oturanlardan bir adam: «Sa
bahleyin bu kalenin dibinde bir delikanlı a-
dam baygın yatardı.. birden toplanıp fırladı 

ve tabanlan kaldırıp firar eyledi» diye haber 
verdi. Bu vakayı el yazması muazzam vekayi
namesinde nakleden Cabi Said Efendi: «Her-
kes mezbO.run ne guna itoğlu it olduğunu bi
lirdi» dedikten sonra Cenaze Kadrioğlunun 
bir daha ele geçirilemediğini vakanın da «e-
cel yokmuş, gebermeyip kaçmış, padişahımız 
sağolsun» diye kapatıldığını söylüyor. 

Bibi. : Caıbi Said Vekaayinamesi. 

CENAZE PEYKLERİ VE CENAZE YI• 
KA YICILAR - Zamanımızda olduğu gibi İs
tanbul'da bu amme hizmetini geçmiş asırlar-
da da mahalle imamları görürlerdi. Fakat.fü
tfihat. yqlunda büyük seferlerin yapıldığı on-
altınci ve onyedinci. asırlarda yine İstanbul
da «Cenaze peykleri ve cenaze yıkayıcılar» a
dı altında 400 nefer kadar imam var idi, va
zifeleri ordu sefere giderken ordu ile bera
ber sefere gitmek, yollarda kaza ile -yahud has
talıkdaıi ölenlerin gasli, tekfini. ve defni, harb 
meydanlarında yahud kal'a muhasaralarında 
düşen şehidlerin de tekfin ve defni idi. Evli
ya Çelebi'nin ordu esnafı arasında kaydettiği 
bu cenaze peykleri ile cenaze yıkayıcıların 

muayyen bir aylığı, ücreti yokdu. Ordu sefe
re çıkarken, sefere memur vezirler, devlet ·· 
erkanı, kumandanlar yanlarında imamlarını, · 
müezzinlerini, hafızlannı da sefere götürür- _ 
lerdi, işte bu imam, müezzin ve hafızlar birer 
aylık. ücretlerini bu cenaze peykleri ile cena
ze yıkayıcılara terk eder, onlar da toplanan 
bu parayı aralarında üleşirlerdi. Muhtelif ve
stlelerle de kendilerine ihsanlar çıkardı, onu 
da . ayrıca paylaşırlar idi. 

İstanbul'da ordu alayları tertib edildiği 
zaman ordu esriafı arasında bu cenaze peyk
leri ve cenaze yıkayıcılar da geçerdi, Evliya 
Çeıebi: «Cümlesi pürsilah, çeşid çeşid esvab-

larla cans arab atları üzerinde yüksek sesle 
cenk kastdeleri okuyarak geçerler. Ama · bu 
işi görmek için hasbeten lillah gazaya giden 
fukaranın hesabı mümkin değildir» diyor. 

CENAZE SALASI - Gazetenin bulunma
dığı, mevtanın namazı kılınıp kaldırılacağı 

camiin gazetede ölüm ilanları ile bilidirip yay-
mak imkanı olmadığı devirde, ölenin mahal
lesi halkını ve sair dinda§ları haberdar et
mek için, mevtanın mahallesi mescidi ile ce-
nazenin getirildiği camiin minarelerinden sa
la verilirdi; M. Zeki Pakalın «Osmanlı Tarih 
Deyimleri ve Terimleri» isimli değerli ese
rinde bu cenaze salası için: «Hazreti Pey
ga~berin ölümü münasebetiyle tanınmış a
rab şairleri tarafından mersiyelerin okunma
sı» dır diyor. 

Mevtanın getirildiği camilerde cenaze sa
laları halen de verilir. 

Eskiden Padişahların, ,şehzadelerin, sul
tanların, vezirlerin ve sair· tanınmış, büyük 
şöhretli kimselerin ölümlerinde cenaz•e sala
sı istanbul'un bütün büyük camilerinin mi
narelerinden verilir, ve işiden: «Kim, ölmüş?!» 
diye heyecan ve merakla sorar, ve mevtanın 
kim olduğunu, cenazenin hangi camiden kal
dırılacağını bir bilenden muhakkak öğrenir
di. 

Tarihimizde «Hailei Osmaniye» diye anı
lan ve İkinci Sultan Osman'ın şahsi düşman
ları elinde Yedikule Zindanında f ect bir şe
kilde öldürüldüğü Yeniçeri İhtilalinde, Sultan 
Osman'ın iltica ettiği Ağakapusundan alına

rak Aksaray'da Yeni Odalar denilen Yeniçe
ri Kışlasına götürüldüğü bir cuma · gününe 
rastlamışdı; Sultan Osman kışlanın avlusu or
tasındaki Orta Camie alınmışdı; namaz vak
ti bu camiin minaresinden cuma salası veril
meye_ başlayınca avluyu doldurmuş bulunan 
yeniçeriler bunu cenaze salası, dolayısı ile i
çerde Sultan Osman'ın öldürülmüş olduğunu 
sanmışlar, ve «Zinhar Sultan Osman'a sfil
kasd olunmaya! .. Vücuduna zarar erişmesine 
rızamız yokdur! .. » diye bağrışmışlardı; .aske
rin galeyanını önleyebilmek için sadırazam 

Davud Paşa, Sultan Osman'ı camiin pencere
sine götürüp askere göstermeye mecbur kal
ınışdı (B.: _ Osman il.; Cuma Salası). 
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CENDERE BOĞAZI - Kağıdhane Dere
si . boyunda, derenin a:kış istikaametine göre, 
bu dereye Ayasağa Deresinin. döküldüğü nok
tadan Kağıdhane Köyüne kadar uzanan vadi
nin adı; oldukca geniş, ve tahminen on iki 
kilometre !kadar uzunluğundad~r; yine aynı 

istikaametde yürünür ise Ayasağa Köyü - Ka
ğıdhane Şosesi Kağıdhane Deresinin . sol ke
narı boyunca uzanarak bu boğazdan geçer, Ş9-
senin sol tarafı hafif meyilli yamaçlar, ve sağ 
tarafı da tarlalar, bostanlardll'. 

Evliya Çelebi Cendere Boğazından, Sey. 
yahatnamesinin istanbul'a tahsis edilmiş bi
rinci cildinde ve İstanbul'un madenleri fas
lında bahsederek şunları yazıyor: «Altıncı ma
den Kağıdhane Mesiresinde baruthane çark
larını döndüren (B.: Kağıdhane; Baruthane) 
suyun geldiği yer ki Cendere. Boğazı denmek
le meşhurdur, oracla 1bir çeşid eğir kökü ha
sıl olur ki Azak eğirinden ve Gerede şehri e
ğirinden iyidir, yiyeni bin kere geğirtir, acaib 
.hassası vardır, ama nadirdir. Ekseriya su 
kaplumbağası mahluku o eğiri yeyip semiz
ler, Galata'dan · frenkler gelip burada su kap
lumbağalarını tutarlar, muhtelif hastalıklar 

için deva olarak yerler, faydası bin kere gö
rülmüşdür». 

Geçen asır sonlarına kadar bu güzel va
di İstanbul civarının, bilhassa yar ve ağyar 
gözünden uzak muaşakalar için tercih edilir 
bir mesiresi idi; Kağıdhaneye gelindikden 
sonra arabalarla Cendere Boğazına doğru ·u
zanılırdı; dile düşmemek için çok dikkatli o
lan ayrıca tedbir alırlardı; maşuka Kağıdha
ne tarafından gelmiş ise, aşık Ayasağa tara. 
fından iner gelirdi; tek mahzuru uzak, ve o 
zamanlar bozuk olan yolu.n çok tozlu oluşu 

idi. Ahmed Rasim <<Şehir Mektublarının üçün
cü cildinde böyle bir muaşaka sahnesini em
salsiz zeraf eti ile şöyle anlatıyor: 

« ... Öteden bir ara:ba geliyor. Vay!.. Tıb
kı onun arabası, onun atları, o!.. 

«Fese düzen, ceketin yakalarını çekiş, bı
yıklara bir iki dokunuş. Mendil elde, gözler 
dimdik, azıcık. gırtlak oynak, ufak .bir çarpın
tı. 

«Yaklaşıyor. Acaba ne desin? Gözü ile 
bir işaret versin de Cendere Boğazına doğru 
gitsinler mi?» 

Halen Cendere Boğazı bir sanayi bölge
si haline gelmiş bulunmaktadır; Kağıdhane 
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Cendere Boğazı 
(Kroki : M. Eşref Bey paftasından) 

Köyünden gelindiğine göre, Kağıdhane Köyü 
- Ayasağa Köyü Şosesinin sol tarafı, yani de
re tarafı yine bir sıra ,bağçe ve bostanlardır, 
şosenin sağ kenarı boyunca da, geniş fasıla
larla fabrikalar ve imalathaneler dizilmişdir 
(Oksijen fabrikası,· yağ fabrikası, mensucat 
fabrikası; emprime fabrikası, kimyevi madde
ler fabrikası, boya fabrikası, konserve fabri
kası, deri. fabrikası, ateş tuğlası fabrikası, de
mir eşya fabrikası, sucu~ imalathanesi, çama. 
şır suyu imalathanesi v.s.). Bu arada bir iki 
mandıra ile, bir de eskiden büyük şöhreti o
lan Cendere Boğazı A vcular Gazinosu bulun
maktadır. 

Şose iyi durumdadır, yalnız yazın tozlu
dur; yağışlı havalarda, İstanbul· içinin bakım-. 
sız_ toprak yolları 'kadar çamuru olmaz. Bo
ğaz' dan umumi nakil vasıtası geçmemektedir; 
bağçe ve bostan sahibleri, fabrika ve imalat
haneler müstahdem ve amelesi Kağıdhane 
Köyüne kamyonlarla, yük arabaları ile ve 
traktörle gidip gelirler, bir kısmı da yürür 
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ki aslında hemen hepsi Kağıdhane köylüdür; 
ki 1963 de 50,000 kişiye yükselmiş olan Ka
ğıdhane Köyü nüfusunun yüzde 58 - 60 mı a
mele ve işçi teşkil etmektedir. 

CENDERE BOĞAZI CİNAYETİ - 1897 
ile 1900 arasında Cibali Tulumbacı Kahveha
nesinin güzelliği meşhur bıçkın çırağı Gürcü 
Reşid, Yemiş İskelesi sırık hammallarından 
Kürd Dilaver tarafından bu Cendere Boğazın
da dört yerinden bıçaik.lanarak öldürülmüş

dür; İstanbul tulumbacıları ·arasında derin a
kisler yapmış bir cinayetdir (B.: Reşid, Gür-
cü; Dilaver, Hammal Kürd). -

CENDERE KÖYÜ - İstanbul civarı köyle
rinden olub Kağıdhane Deresi boyunda Cen
dere Boğazı denilen vadide (B.: Cendere Bo
iazı) eski bir köy olub halen mevcud değildir, 
hatta en 'küçük bir izi bile kalmamışdır; dört 
kuşakdanberi Kağıdhane köylü olub da bu sa. 
tırların yazıldığı 1963 yılında_ yaşları elliyi 
bulmuş kimseler: «Bu isimde bir köyün bu
lunduğunu dedelerimizden bile duymadık, bi
zim bildiğimiz şu vadiye Cendere Boğazı de
nilmesinden ibarettir» demişlerdir. On yedin
ci asrın büyük muharriri ve seyyahı Evliya 
Çelebi ise, İstanbul etrafındaki mesirelerden 
bahsederken Cendere Köyünün ,büyük ve ma
mur bir köy olarak 'kaydediyor ve: «200 ha
neli, bir camili, bir hamamlı teferrücgahdır; 
a'.bu. havası latif ve nice ulu çınarları bulunan 
bir lalezardır» diyor ki bir cami ve bir ha
mamdan bahsetmesi Cendere Köyünün müs
lüman köyü olduğu anlaşılıyor; bu -köyün ne 
zaman, ve hangi sebeble kaldırıldığı öğrenile
medi. Mehmed Eşref Beyin 1324 (M. 1906) da 
basılmış İstanbul civarı haritasında, Ayasağa 
Deresinin Kağıdhane Deresine dökilldüğü 

nokta Cendere diye isimlendirilmişdir; fakat 
burada bu isimle bir köy .bulunduğu işareti 
mahsftsası ile belirtilmemişdir, sadece bir .kaç 
yapı gösterilınişdir, ki halen de orada üç dört 
köhne mesken görülür, fakat bundan, üç asır 
evvel burada camili hamamlı ve 200 haneli 
bir köyün bulunduğuna hükmetmek hemen 
hemen imkansızdır. 

CENDERE SU FABRİKASI ~ İ'kinci 
Sultan Abdülhamid zamanında, 1316 (Miladi 
1898 -1899) yılında, Adliye Nazırı Abdurrah
man Paşanın başkanlığında, Mabeyinci Emin 
Bey, saray başmühendisi istihkam feriki Ber
tiye Paşa ve saray kimyageri Bungufski Pa-

şaların bulunduğu bir komisyonun çalışmala
rı net,icesinde Kemerburgaz'ın doğusundan 

güneye, Cendere Boğazına doğru inen yeşil

likler içinde bulunan bazı çeşmelerin altmış. 

tan fazla !kaynağından toplanan sular Hamidi
ye Suları namı altında Kağıdhane Köyünün i
lerisinde Cendere civarında bulunan su fab
rikasının haznelerinde toplatılmağa_ başlan
mıştı. Fabrika ;binasının bahçesinde munta
zam bir surette yapılmış 600 metre kü:blük iki 
haznenin günlük 1000 metre kübten fazla su
yu, fabrika dahilinde bulunan buharlı terfi 
makinası ile 1800 metre uzakta, Ayazağa Köş
kü . civarında, Şişli - Büyükdere asfaltı üze
rindeki bir su kulesine yükseltiliyor ve deniz 
seviyyesinden 150 metre rakımında bulunan 
bu kuleden de şehirde suyun daimi bir tevzi
ini temin eden, üç kilometre bir mesafede ki 
Balmumcu Çiftiiği civarında, 1000 metre küb
lük bir su haznesine akıyordu. 

Cendere Su Fabrikası binası, yüksek ta
vanlı geniş bir orta kısımla bunun her iki ci
hetinde tamir atelyeleri ve büro bölmeleri 
bulunan güzel yapıda bir binadır. Fabrikanın 
ilk yıllarında kadrosundaki iki makinist, bir 
bekçi, bir kondüktör, bir amelebaşı ve altı ta
mirci amelesi içinde, muntazam demir par
maklıkla ihata duvarıyla çevrilmiş fabrika 
bahçesinde ikamet binaları, koğuşlar yapıl. 

mıştı. Şehir hayatına elektriğin girmesinden 
sonra buhar makinalarımn yerini de iki adet 
elektrik pompası ·almış bulunmaktadır.· 

Sultan Abdülaziz zamanı.nda da içinde 
müteaddit köşkler yapılmış bulunan Yıldız 
Parkının su ihtiyacı, Ta:ksim bend sularıyla 
idare olunurken sonradan bu su kifayet et
memeğe .başlamış ve Sultan Abdülhamid ta
rafından Hamidiye suyunun isale.sinden son
ra sarayla beraber kışlaların, camiin ve Etfal 
Hastahanesinin suyu geniş bir surette temin 
edildikten sonra saraya yakın semtlerde de 
sudan halkın istifadesi için çeşmeler yapdırıl
mışdı. 

Saadi Nazım NİRVEN 

CENNETABAD KASRI -· Küçük Çam
lıca (Bulgurlu) Dağının batı - güney eteğinde 
1654 yılında Dördüncü Sultan Mehmed tara
fından yaptırılmış bir kasrı hümayundur; ön
ce Marmaraya, Adalara, sonra kuş bakışı, Ka
dıköyünden Maltepe'ye kadar Anadolu kıyısı
na emsalsiz nezareti olan bir mevkidir ki, bu 



ANSİKLOPEDİSİ · - 3495 - CER, CERRE GİTMEK 

panoramaya ancak «muhteşem» deyip susma
lıdır. 

· Çamlıcaya şöhret veren sulardan biri de 
bu t,epenin eteğinde kaynar. 1064 Hicret yı
lında Dördüncü Sultan Mehmed suya güzel 
bir çeşme yaptırmış. Devrin şairlerinden Cev
ri, çeşmenin kitabesinde, yerin havasını, çeş
me başında oturulacak yerin ve çeşmenin bi
nasını övdükden sonra köşkün adını da ver
mektedir: 

Hazret-i Sultan Mehmed Ham İskender serir 
Kim odur hurşid-i evc-l saltanat zılli Hüdi 
Ol Şehinşalun bahar-ı adli bağı ileme 
Verdi revnak batın olsun küşade dalma 
Oldu halen Çamlıca makbiil-1 tab'ı hurremi 
Buld_u feyzi lltifitın bu feziyı hoş havi 
Lutfuna layık görüb bti. bi maadll menzili 
Eyledi fhyA olundu sofa ve çeşme bini 
Yeryüzilnde gillşeni cennet gibi dnet bulub 
Oldu e!hfüıı.ı ıneıfüe dllkU,A cay•i sefA . 
:8u t:ıiakan:u çeşırıenin ~vri dedi tArllıhıl 
t:CennetaiJadı ırtüferrih aynı ıitıı can fetii>ı 

1G64 (1654) 

Hadikatül Cevami, «Kısıklı Mescidi>> 
maddesinde söz gelimi Küçük Çamlıcadan 
bahsederken -bu kasrı da kaydediyor ve: «Bu
rada eskiden bir tekke varmış, Dördüncü Sul
tan Mehmed o tekkenin yerine muhtasarca, 
fakat yeni bir saray bina buyurmuşlardır, ki 
bu saraym çeşmesine Cevri Efendi bir tarih 
söylemişdir (yukarda.ki tarih); halen o sarayın 
binasından· eser 'kalmam:şdm> (Hadika, ll, s: 
260). 

Hadikatül Cevamiin kaydettiği gibi kasır
· dan eser kalmamış değildir, bugün- bile yıkık 
temel harabeleri görülmektedir; bu izlerden 
de orta büyüklükde bir yapı olduğu anlaşıl

maktadır. Kasır çeşmenin karşısında, bu çeş
meyi tamir ettiren İkinci Sultan Mahmud ta
rafından konduğu muhtemel bir_ namazgah 
taşı vardır. 

Saadi Nazım NİRVEN 

CENNETİ On yedinci asır ortasında 
namlı İstanbul armatörlerinden ve Akdeniz 
kaptanlarından; hayatı hakkında başka kay
da rastlanamadı. 

iBibl. : Evliya Çelebi, Seyahatname, 1. 

CERANYAN (Minas) - Bir Ermeni halik 
şairidir; J.730 sıralarında Harput'da doğmuş 
ve sabık Pangaltı Ermeni Mezarlığında bulu
nan kabir taşı kita,besine göre 1813 de ölmüş
tür. 

Çocukluk devresini doğduğu şehirde ge-

çiren Cetanyan kendi gayr_eti ile Türkçe ve 
Ermenice lisanlarında bilgisini derinleştir
miştir. Aynı zamanda dini ve ladini musikide 
de istidad göstermiştir. 

Mezar taşının kitabesinden ve yazdığı 
destanlardan· ama olduğu anlaşılmaktadır. A
nadolu'nun muhtelif şehirlerini dolaştıktan 
sonra muhtemelen on sekizinci asrın ikinci 
yarısında veya sonlarına doğru İstanbul'a ge
lerek Düzyanlardan himaye görmüşdür. 
«Geçid» mahlasiyle ermenice ve türkçe bir 
çok şarkılar, destanlar, dini şiirler ve mezar 
taşi kitabeleri yazmıştır. Keza şehid rahip Ko
mitas Kömürcüyan (1656 - 1707) hakkında da 
bir destan kaleme almıştır. Eserleri 1802 de 
Beyoğlu'nda rahip Arutyun Eritzantz tarafın• 
dan telif edilen el yazma bir kitapta bulun• 
maktadır. 

Minas Cerenyan hakkında önce Kare-kin 
Manukyan Venedik'de münteşir · «Pazmaveb~ 
mecmuasında yazmıştir. Toros Azatyan ise 
neşrettiği «Astğapert» adli mecmuanın 1951 
Mayis ve Haziran sayılarında biyografisini 
dere etmiş ve şiirlerinden de bazı örnekler 
vermiştir. 

Kevork PAMUKCİYAN 

CER, CERRE ÇIKMAK, CERRE GİT
MEK ,- Cer; arabca bir kelime olub, çekmek, 
ardi sıra sürüklemek, uzakda olanı yakına ge• 
tirmek manasınadır; :eskiden İstanbul'un yüz
lerce medresesinde dini ilimler tahsil eden 
binlerce talebe, hicri takvime göre halkın 

«üç aylar» dediği Receb, Şaba:n ve Ramazan 
aylarında, ki bu aylarda medreselerde tedri
sat da kesilirdi, Anadolu ve Rumelideki köy
lere ve küçUk kasabalara na,maz kıldırmak 
ve vaaz · etmek için dağılır, bu hizmetlerinin 
karşılığı olarak da, gitdikleri köy ve kasaba
ların halkından erzak ve para toplarlardı; bu
na da medrese argosunda cerre çıkmak, cerre 
gitmek denilirdi; kendilerine de köylü, kasa
balı ağzında «cer softası», «cer mollası» deni
lirdi. Üç aylarda cerre çıkanlar da medrese
lerdeki talebenin yoksulları, garibleri, fuka
ra evladı, hiç bir yerden geliri, harclığı olma
yanlanydı; cerre hazan oda refiki iki softa 
beraber gider, yahud bir softa, yine oda yol-

. daşı genç, tüysüz çömezini de· yanına alup gö
türürdü; fakat bir medresenin her türlü sı

kıntıya göğüs gererek asil _ve vekarlı ilim ha
vasını zedelediği için cerre çl!kmak, zaruret 
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karşısında da olsa bazı müderrislerce hoş gö
rülmezdi, cerre çıkan softaları adı dilenciler 
kadar hakir görürlerdi;' ve onlara ilmiye mes
leğinde yükselmek içiri icazet vermezlerdi. Za
ten lılgatda cer kelimesinin mecazzi manası 

da: «birinden para çekmek, dilenmek» idi; 
hatta bu yolda istediğini mutlakaa alır, tuttu
ğunu koparır kimselere, ve arsız, yuzsuz, a
şırı yapışkan dilencilere mubalagalı manası 

ile «cerrar» denilirdi. 
Geçen asrın bclı§larından itibaren İstan

bul Medreselerinin inzibatı bozulup, buraları 
hatta çok çirkin hadise ve münasebetlere sah
ne olduğu zamanlar, cerre gitmek, utanılacak 
hareketlerin en hafifi olmuşdu. Kendisi. de 
medreseden yetişmiş ulemadan olan müver
rih Şanişade Ataullah Efendi, tarihinin 1233 
(miladı 1817 - 1818) yılı vak'aları arasında bu 
hazin manzarayı şu satırlar ile tasvir ediyor: 
«Suhtekan ise tullabı şebabı nev suftekan ile. 
medarisde bi muhaba hikayei Kavmi Lut ile 
meşgul ve mümaris olup tasviri mesaili sek
kakiyede sahibi tılla ve faris idiler .. ». Bu 
manzara karşısında, o devir yazarlarının dai
ma «yobaz taifesi» dedikleri medrese talebe
lerinin beraberce hikayei Kavmi Lut okuduk
ları çömezlerini de alarak, üç ay iç~n olsa da 
cerre çıkmaları, hatta alenen dilenmeye git
meleri İstanbul için bu lütuf olduğu muhak
kakdır. 

Medreseler talebelerinin üç aylarda cerre 
çıkmaları, Tanzimatdan sonra çeşidli meslek 
mektebleri açıldığı devirde yeni genelik tara
fından, medrese talebeleri için haysiyet kırı
cı bir yol görülmijşdür; bunu bir acı olarak 
duymuş olan büyük islam şairi Mehmed Akif, 
her medreselinin, her başı sarıklı hocanın cer 
softası olmadığını şu üzgün tariz ile anlatmak 
istiyor: 

Nesli hizır ki sarık gördü mü terzil ediyor 
Def ol ıskatcı diyor, cerci diyor, leşci diyor ... 

M. Zeki Pakalın «Osmanlı Tarih Deyim
leri ve Terimleri» isimli eserinde cer ve cer 
· softaları için: «Bayram ertesi medreselerine 
dönerler .. topladıkları şeyler ile ertesi seneye 
kadar geçinirlerdi» diyor. 

Osman Nuri Ergin «Türkiye Maarif Ta
rihi» isimli eserinin ikinci cildinde «Darülfü
nun» bahsinde, metin dışı bir notunda şunları 
yazıyor: «Cer denilen_ usulün lehinde ve aley
hinde birçok sözler söylenmişdir. Tanzimat-

tan sonra açılan mektebler halk ile temas et
medikleri halde (?) medreselerin cer vesilesi 
ile köylere kadar yayılarak halk ile temas et
mesini halkcılık bakımından faydalı görenler 
de olmuşdur (!)». · 

Velevki kendi mütaleası gibi yazmıyor i
se de O. N. Ergin gibi maarif tarihimiz üze
rinde hakikaten derin bilgi sahibi ,bir muhar
ririn, talebelik şahsiyeti ve nezaheti ile ten
vir yolunda halk ile teması bu 'konuda kanş.:
dırması bir az garibdir; kaldı ki. medrese ve
kar ve terbiyesi üzerinde mutaassıb müderris
ler talebenin cerre çıkmasının daima aley
hinde bulunmuşlardır. Tanzimatdan sonra a
çılan mektebler talebelerinin yaz tatil ayla
rında sıla için memleketlerine· dağılmaları 

halk ile, halkı tenvir yolunda bir temas sağla
mamı§ mıdır? 

Gençliğinde kışlık erzak ve müstamel es
vabdan başlayarak paraya kadar mal topla
maya alışmış bir softanın kadılık (hakimlik) 
vazifesinde · rüşvete karşı ne dereceye kadar 
iffetini koruyacağı ayrıca · sorulmaya değer 
meseledir. 

CERİDEİ HAVADİS - Devlet eliyle çı
karılmış ilk Türk gazetesi «Takvimi Vekaayi» 
den sonra devlet yardımı gören şahsi teşeb
büs ile çıkmış yarı resmi i~inci Türk gazete
si. 

İstanbul '.Ansiklopedisinde bu gazetenin 
tarihcesinin tesbitini, bu sahada en sağlam 
bilgiye sahib, geniş tetkiklerde bulunmuş mu
harrir Cemal Kutay'dan reca etmiş, ve sayın 
C. Kutay da 1963 yılı Şubat ayında vaki bu 
recamızı kabul etmiş, bu maddeyi gereği gi
bi yazacağını vaad etmişdi. Fakat biz bu· şe
hir kütüğünde kalem arkadaşlarımıza kıymet
lerine baha biçilmez yardımları karşılığı en 
küçük bir ·telif hakkı ödeyemediğimiz için, 
recamızı iki defa tekiden bildirdikden sonra, 
fazlaca ısrar edemedik. Sayın C. Kutay'ın yazı
sı bu satırların matbaaya tevdiği gereken za; 
mana kadar elimize geçmediği için, biz de sa
yın yazara güvenerek Ceridei Haddis kolek
siyonları üzerinde bizzat meşgul olamadığı

mızdan, aşağıdaki satırları kaydetmekle iktifa 
zaruretinde kaldık. 

Ahmed Rasim «İstibdaddaıll Hakimiyeti 
Milliyeye» adlı eserinin ikinci kitabında: «Hic
ri 1247 senesi cemaziyelulasının beşinci günü 
(Ekim 1831) intişar'eden Takvimi Vekaayi'den 
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Ceridei Havadis'in 1000 nwnarah nüshasının birinci sayfası 



CERİDE! HAVADİS - 3498 - lSTANBffi. 

dokuz sene sonra, yani .hicri 1256 senesinde 
(M. 1840) Ceridei Havadis namı ile yan res
mi bir gazete daha intişar etmişdir. Ceridei 
Havadis tngiliz tebaasından Vilyan'I. Çörçll 
(William Churchill ?) namında biri tarafından 
tesis edilmişdir. Hicri 1290 da (M. 1873) Ebüz
ziya Tevfik Bey tarafından neşredilmiş Salna
mei Hadika'da görmüş olduğumuz «Türk Ga
zetelerinin Teracimi Ahvali» isimli makaale
yi aynen iktibas ediyoruz» diyor. 

Ahmed Rasim'in aynen neşrettiği makaa
le şudur: 

«Ceridei Havadis tesis edildiği 1256 
(1840) senesinden 1277 (1860) senesine ka
dar yirmi bir yıl haftada bir defa (haftalık 
gazete) neşredilir, ve bir nüshası, o vaktin 
rayici ile üç buçuk· kuruşa satılırdı. İptidai 
neşrinde bir sene .kadar halkın rağbetini cel
betmek için ilan dağıtılır gibi müvezzileri rast 
geldiğine badihava verirlermiş. Hizmeti ;ise 
Avrupa'nın sırf eğlenceden ibaret olan letai
fi vukuuatına, ve Amerika ile Hind ve Çinin, 
o zamanlarca heme,n tahkiki muhalatdan olan, 
acaibatına terceman olmakdan ibaret idi. Mü
essisi devletden 2000 kuruş maaş alırdı. Müş
terilerinin ekserisi havas ile memurini dev. 
let ve vülat (valiler) dan ibaret idi. Mama.fi 
iradı masrafına maa ziya.deten kifayet, eder
di. Hatta Kırım Muharebesi Ceridei Havadis 
için bir devri mes'ud olmuşdur, çünki halk 
ara sıra çıkardığı ilaveleri, kıtlık zamanında 

ekmek kapışır gibi yağma eder ve .ınakinala
rı basmaya yetişemezdi. Cerldei Havadis, 
memleketimizce fevkalade olarak böyle bir 
devir dahi geçirmiş olduğu halde ne şeklini, 

ne lisanını ve ne de vazüesini ıslah etmeyi 
hatırına bile getirmiyerek deve yürüyüşünden 
ayrılmamış iken Tercemanı Ahval gazetesi 
(Agah Ef endi'nin çıkardığı ilk müstakil, gay~ 
ri r~smi Türk gazetesi; B.: Tercemanı Ahval) 
çıkar çıkmaz onu istirkaab ile '.Yevmi, fakat üç
de ikisi hikaye, ve üçde .birinin yarısı hava
dis ve diğer yarısı ilan olarak iki sayfadan 
ibaret bir ilave neşrine başladı ki sonra iki 
sayfa daha ilavesi ile 'buna Ruznamei Ceridei 
Havadis namını verdi. İki üç sene de bu hal 
ile devam eyledikden sonra hacmini büyüte
rek şimdiki şeklinde (?) neşrine başladığı gün 
bir makaale ile babası olan Ceridei Havadisin 
kuşei refağı ihtiyar etmesi cihetiyle kendisi 
zamanın ihtiyaca.tına muvafık .hizmet edeceği-

ni ilan etmiş idi ki bir hayli zaman halen ve 
kaalen güzel bir yolda devam ve muahharen 
bazı efadıl ve eazımın ianeyi maddiye ve ma
neviyelerine dahi mazhar olarak haylice rağ

bet hasıl edebilmişdi. Görülüyor ki Ceridei 
Havadis Sultan Abdülmecid'in cülusundan 
bir sene sonra intişar etmiş ve müşariileyhin 

irtihali senesi olan 1277 senesine kadar rakib
siz, memaliki Osmaniyede yegane yarı resmi 
gazete olarak kalmışdır. Demek ki Sultan Me
cid devri matbuat noktai nazarından hayli va
kit kaybetmişdir .» 

Avukat Abdürrahman Adil Bey merhum 
da «Matbuat Hatıraları» adındaki makaalele
rinin birinde şunları yazıyor: <<Ceridei Hava
disi İngiliz Vilyam Çörçil kurdu, Münif Efen
di (sonra Maarif Nazırlarından ve devrin seç~ 
kin bilginlerinden Münif Paşa) de muharrir
liğini yapdı. Yevmi (?) bir yaprak olarak çı

kardı, sonra iki yaprak oldu, asıl adı Ruzna
mei Ceridei Havadis idi, Çörçil 1262 - 1263 
(M. 1845 - 1846) de öldü, gazete oğluna kaldı, 
devletten 2500 kuruş maaşı vardı» diyor. Bu 
satırlarla Ebüzziya'nın söyledikleri arasında
ki tezadlarda elbet ki Ebüzziya'ya güvenile
cekdir. Zira ortada gazetenin koleksiyonları 

da vardır. 
Ebüzziya Tevfik Bey Ceridei Havadisin 

ilavelerini müezzilerle dağıttığını söylüyor, 
bunları zamanımızdaki gazete müvezzileri 
zannetmemelidir, gazetenin aylıklı veya gün
delikli adamlarıdır. Gazeteler uzun zaman tü
tün.eti, tönbekici, yazıcı (arzuhalci) dükkanla
rında satılmışdır, Ceridei Havadisin 27 Rama
zan 1276 tarihli (Nisan 1860) ve 984 numara
lı nüshasında şöyle bir ilan vardır: «Üsküdar
da bulunan zevat Ceride çı'kdığı gün alama-. 
yub birkaç gün arası geçdiğine binaen bundan 
böyle Üsküdarda Yeni Camii şerif sebilhane
si önünde. yazıcı Osman Efendinin dükkanın. 
da bulundurulacak ve fiatı maktuei malftmesi 
ile satılacakdır». 

Ceridei Havadis dört yaprak olarak çıkdı
ğı ve hacmini büyüttüğü zaman 27,5 X 41.san
tim eb'adında bir kağıda·basılmış ve sayfaları 
üç sütun üzerine tertip edilmişdir. Gazetede 
hemen hiç değişmez bir halde dört başlık gö
rülür: 1 - Havadisatı Dahiliye (İç Haberler): 
Rütbe alanlar, tayinler, .nakiller, istanbul'a ge
len maruf ecnebiler, iç haberler, cinayetler, 
cinayet mahkemeleri kararları, yangınlar, hır-
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sızlıklar, şekavet haberleri; 2 - Havadisatı 

Ecnebiye (Dış Haberler); 3 - Meskftkat (Bor
sa Haberleri); 4 -· İlan. 

İç haberler ve ilanlar arasında cemiyet 
ilmi, tarih, folklor ve bu arada bilhassa İs
tanbul hayatı ve tarihi bakımından çok mü
him kayıdlar vardır, uzun bir zaman İstanbu
lun, dolayısı ile Türkiyenin tek yan resmi 
gazetesi olduğundan tek kaynak halindedir. 
Ev, konak, yalı satışları için verilen ilanlar
da binalar hakkında tafsilat da kaydedilmiş
dir ki, halen örnekleri hemen hiç kalmamış 
o eski evler hakkında mübhem de olsa bir 
fikir vermektedir, ayrıca İstanbtil'un içtimai 
seviyesi de görülme·ktedir. Mesela 1276 (1860) 
yılında bir atcanbazı olan Ahmed Ağanın na
sıl bir hayat seviyesine sahib olduğunu dul · 
zevcesinin verdiği şu satış ilanı açık olarak 
göstermektedir: «Fatih civarında Yeni Ha
mam kurbinde Sinan Ağa Mahallesinde cad
de üzerinde alt ve üst katda ve harem ve se
lamlıkda büyük ve küçük 14 oda, müteaddid 
sofalar ve sandık odası, kiler ,ve ahır ve ha. 
marn, ve akar tatlı suyu, ve erkek ve kadın 
açşılarına elverişli ve kullanışlı mutfak, ve 
6000 arşından mütecaviz meyve ağaçlı harem 
ve selamlık bağçeleri, ve bağçede altlı üstlü 
iki odası ve sofası olan köşk olduğu halde 
müteveffa Canbaz Ahmed Ağanın zevcesi Fat
ma Harpmın konağı satılık 0lub istek edenle~ 
ri içinde bulunanların gezdireceği, ve pazarlı
ğı dahi onlarla olacakdır». 

Ceridei Havadis'in · azametli koleksiyonu 
üzerinde çok emek vererek çalışacak bir ka
lem sahibi milli kütübhanemize tarihimiz ve 
cemiyet hayatımız.· bakımından çok ·kıymetli 
vesikalarla dolu monoğrafiler verebilir. 

CERİDEİ HAVADİS - 1839 da ermeni
ce harflerle türkçe olarak istanbul'da neşre
dilen bir gazetedir. Bu bilgi, 1879 da İstan
bul'da Zartaryan Matbaasında münteşir Mı

kırdiç Çolakyan'm telif ettiği bir ders kitabı
nın sonunda bulunan ve mezkur tarihe kadar 
ermenice harflerle, neşredilen gazete ve mec
mualara ait bir listeden elde edilmiştir. Maa
lesef kimin tarafından ve ne 'kadar zaman çı
karıldığı zikredilmemiştir. 

Kevork PAMUKCİYAN 
CERİDEİ ŞARKİYE - Dikran Efendi 

Civelekyan (1848- 1907) tarafından ermenice 
harflerle türkçe olarak İstanbul'da neşredilen 

siyasi, ticari, iktisadi ve ilmi günlük bir ga-
. zetedir. 7 Temmuz 1877 den beri intişar e
den «Tercemanı Efkar'ın devamı olarak 1 Ha. 
ziran 1885 de çıkmağa başlamış ve niüessisi
nin ölümünden· sonra, oğlu tarafından takri
ben Birinci Cihan Harbinin iptidasına kadar 
neşriyatına devam edilmiştir. Asrımızın ba
sınında gazetenin idarehanesi, Babıali Cad. 
No. 20 de bulunuyordu. 

Kevork PAMUKCİYAN 

CERMANYA (GERMANYA) HANI -
Bahçekapı'da, Aşirefendi Caddesinden ve A
talar Hanı yanından Y enf Postahane Caddesi
ne inen Fındıkcı Remzi Sokağı'nda 15 - 17 ka
pı numaralı handır. 1913 senesinde bir Alman 
bankası olap Dresdner Bank'ın İstanbul şube
si; Doyçe Oryant Bankası (Deustche Orient 
Bank) tarafından bir Alman mimara yaptınl
mıştır ki; önden bir kule görünüşünde olan 
kubbeli bina; mimari tarzı itibariyle 4VI. a
sır mimarisini andırır. Beş katlı olan -binada 
birinci kattan itibaren «aydınlık» tabir edilen 
bir boşluk vardır ki; hanın 40 odası bunun et
rafında toplanır. Çoğunlukla yabancı kumpan
yaların bulunduğu handa tasfiye halinde olan 
Doyçe Oryant Bankası, La Baluaz Nakliyat, 
yangın sigorta kumpanyası; Lö Feniks Espan
yol Manhaym Sigorta Kumpanyalarından ma
da bazı Türk sigorta şirketleri acentalıkları i
le avukatlar ve hanın zemin katında Yapı ve 
Kredi Bankası Bahçekapı Şubesi bulunur. C>~ 
daların kira bedelleri. 25 - 100 T.L. arasında 
değişmekteydi (1962 Eylül). 

Özay ASLAN 

CERRAH, CERRAH DÜKKANLARI -
Arabca «yara» manasına «curh» kökünden i
sim, yaralan timar ve tedavi eden, yaralı u
zuv üzerinde ameliyat yapan .hekim, tabib 
(Türk Lugatı); eski cerrahı zamanımızın ope
ratörü ile kanşdırmamalıdır; cerrah, -bıçağını 
gözle görünen yaralar, çıbanlar üzerinde kul
lanırdı .. Zamanımızın operatörü geniş ihtisas 
sahasının içine eski cerrahın işlerini de almış
dır. 

Tanzimata "kadar cerrahlar da kasab, ma
nav, bakkal vesaire gibi bir esnaf zümresi o
larak kabul ed.ilmişdi, ve bütün esnaf gibi ge
dik usulüne bağlanmışdı; yani, istanbul'da 
usta ve yamak kaç nefer cerrahın icrayi sanat 
edeceği, muayene ve tedavihan manasına 

«dükkan» !arının da kaç tane ve nerelerde 
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bulunduğu tesbit edilmişdi; gedik fazlası hiç 
bir cerrah dükkan açıp iş göremezdi. Gedikli 
dükkanlarda çalışan cerrahların diğer esnaf
dan farkı, I{ekimbaşı ile Cerrahbaşı huzurun
da imtihan olarak mesleklerinde ehil olduk- · 
larma dair bir ruhsatname almaları idi; sair 
halleri için, -zamanımızın belediyesi jYerinde 
İstanbul Kadılığı tarafından teftiş olunurlar
dı. 

Bir cerrah gediğine sahih olmak için müs
lim ve gayri müslim tefrik edilmediği gibi 
Osmanlı tebaasından olmak da şart değildi. 

Cerrahlar yara timarından başka sünnet
cilik de yaparlar idi, yaln~z sünnetcilik yapa
cak cerrahların müslüman olmaları şart idi. 
On altıncı asırda Enderunu Hümayunda bir 
Cerrah Mehmed Ağa, Üçüncü Sultan Mura
dın büyük oğlu ve veliahdi Şehzade 'Mehmed'i 
sünnet etmiş, sonra devlet hizmetine girerek 
Cerrah Mehmed Paşa diye şöhret bulmuşdur; 
vaktiyle sünnet ettiği çocuğun padişc;ıhlığında 
ve kendi ahir ömründe de sadrazam olmuşdu. 
İşte bu vezirdir ki 1593 yılında büyük bir ca
mi ile bir çifte hamam yapdırmış, kendi adı
na nisbetle 'anılan bu binaların bulunduğu 

semt de o günden zamanımıza kadar Cerrah" 
paşa adı ile ~nıla gelmişdir (B.: Cerrahpaşa; 
Mehmed Paşa, Cerrah). 

Diğer bütün esnafda olduğu gibi İstanbul 
cerrahlarından bir kısmı, ordu ve donanma i
le seferlere gitmekle vazifelendirilmişdi; şe" 

hir içinde dükkanları da bulunan bu cerrah
lara ayrıca «ordu cerrahı», <<tersane cerrahı» 
denilirdi Bunlar, İstanbul'da tertib edilen bü
yük esnaf alaylarına, arabalar üzerinde cer
rah dükkanları kurarak iştirak ederlerdi. Ev.• 
liya Çelebi on yedinci asır ortasında Dördün
cü Sultan Murad zamanında yapılan bir Ordu 
Esnafı Alayını tasvir ederken cerrahlar hak
kında şu malumatı veriyor: 

«Esnafı Cerrahan - Dükkan 400, nefe
rat 700. Pirleri Ebu Ubeyd Kassab'dır, peş

temalım Selmanı Pak bağlamışdır. , Bu taife 
pür silah olup tahterevanlar üzerinde dükkan
larına birçok alatı cerrahiyeyi dizip bazı a. 
damların kollarını, başlarını, ayaklarını timar 
eder şekilde geçerler». 

İstanbul Kadib,ğınca hicri 1111, miladi 
1700 yılında tanzim edilmiş bir cedvelde bü
tün İstanbul'da 28 cerrah dükkanı. görülmek-

tedir ki cerrahların isimleri ile dükkanlarının 
semtleri şudur: 

1 - Küçük Mustafapaşada cerrah Hacı 
Mahmud'un dükkanı. 

2 - Çukurçeşmede Tersane cerrahı Ha
san 'm dükkani. 

3 - Divanyolunda cerrah Cane Lotiye'
nin dükkanı. 

4 -- Balıkpazarında cerrah Cuvan'ın dük
kanı. 

5 - Sarachanebaşında cerrah Erskayno'
nun dükkanı. 

6 - Unkapanında cerrah Mosocan'ın 

dükkartı. 

• kanı. 

7 - Galatada Mikel cerrahın dükkanı. 
8 - Galatada cerrah Nikola'nın dükkanı. 
9 - Galatada cerrah Anton'un dükkanı. 
10 - Galatada cerrah Cerci'nin dükkanı. 
11 - Galatada cerrah Dimitri'nin dük-

12 - Halıcilarköşkünde cerrah Anton 
Kreto'nun dükkanı. 

13 - Divanyolunda cerrah Yanaki'nin 
dükkanı. 

14 - Acıhaınamda cerrah Corci'nin dük
kanı. 

15 - Eskisaray kurbinde (Bayazıd) cer
rah Anton'un dükkanı. 

16 •- Galatada cerrah Çaper'in dükkanı. 
1 7 -:- Tophanede cerrah Abdullah'ın dük

kanı. 

18 - Sultanbayazıdda cerrah Paskal'ın 

dükkanı. 

19 - Mahmudpaşada cerrah Cantirin 
dükkanı. 

20 - Unkapanında cerrah Mosocandar
di'nin dükkanı. 

21 - Tophanede cerrah Pervin Çon'un 
dükkanı. 

22 - Kasımpaşada cerrah Yorgaki'nin 
dükkanı. 

23 - Peştemalcılar içinde cerrah Cu
van' ın dükkanı: 

24 - · Darbhanebaşında cerrah Merken
kon'un dükkanı. 

25 -- Odunkapusunda İstamat cerrahın 
dükkanı. 

26 - Eskisaray kur.binde Haron cerrahın 
dükkanı. 

27 - Cerrah Doşen. 



ANSİKLOPEDİSİ -:- 3501 - CERRAHİ TEKK~LERİ 

28 - Divanyolunda Yasef cerrahın dük
kanı. 

Bu cedvel, o tarihde hepsi bir imtihane 
ta,bi tutulup da muvaffak olan ve icrayi sanat 
için kendilerine izin tezkiresi verile_n cerrah.. 
lar için tanzim edilmişdir. Dikkat ile durula
cak nokta imtihanda izin tezkiresi almaya mu
vaffak olan -28 cerrah dan 25 inin gayri müs
lim oluşudur. 

Hicri 1221 rebiülevvelinde (miladi 1806 
Mayıs - Haziran) İstanbul Kadısına gönderi
len bir fermanda cerrahlar hakkında şayanı 
dikkat bir kayıd vardır; bu fermanın kısaltıl. 
mış metni şudur: 

«İstanbul şehri içinde kadimdenberi 
frenklerin (gayri müslim ecnebilerin) dükkan 
açmaları yasakdır; onlara dükkan açmak için 
Galata tarafı tahsis edilmişdir'. Şimdi hekim, 
cerrah ve ispençiyar (eczacı) diyerek Bağçeka
pusu etrafı frenk kıyafetinde dükkancı ol
muş, hatta Divanyolunda dahi vardır. Gereği 
gibi teftiş ve tahkik olunsun, her kimin dük
kanında işler frenk bulunursa dükkanı kapa
tılıp dükkan gediği sahibinin elinden 'alınsın. 
İstanbul tarafında tabib, cerrah ve· ispençiyar 
şapka ve elbisei frengane ile kimse bulunmı
yacakdır». 

Bibi. : Evliya Çelebi, Seyyahatname, I; Ahmed Re
fik, On ikinci ·hicri asırda İstanbul Hayatı; Osman 
Nuri Ergin. Mecellei Umüri Belediye, I. 

CERRAHHANE - 1826 da Yeniçeri Oca
ğının ·kaldırılmasından sonra yeni kurulan A
sakiri Mansureye alelacele askeri cerrah te
mini için İstanbul'daki ,bütün cerrahlar 1826 -
1828 arasında Tophane'de açılan derslere de. 
vam etmeye mecbur tutulmuşlar, bunların i
çinden en kaabiliyetlileri ordu hizmetine alın
mış, ve -ayrıca bütün cerrahlar da bu dersler
den sonra imtihan vererek cerrahlık ruhsatı 
almışlardı: bu ders.hane de Cerrahhane adını 
almışdı; Hekimbaşı Abdülhak Mollanın 1828 
yılı vekaayii üzerine tutduğu ve Tarihi Liva» 
adını verdiği hatıra defterinde garib bir vak' -
anın içinde Tophanedeki cerrahlık derslerinin 
bahsi_ geçer (B.: Emin, Topcu). 

. Aşağıdaki satırları Osman Nuri Ergi'nin 
«Türkiye Maarif Tarihi» adlı eserinden alıyo:
ruz: 

«Hicri 1242 (Miladi 1826 - 1827) de Tıb
ba.ne ve hicri 1247 (Miladi 1831 .- -1832) de 
Cerrahhane açıldı; ve 1252 de (Miladi 1836 -

1837) her ikisi birleştirilerek Mektebei Tıbbi
ye açıldı. 

<<Tıbhanenin ilk açılışında ta.babet ile 
cerrahlık bir arada tedris edilmiş, hatta alı

nan talebeyi uzun uzadıya okutup yazmaya 
vakit ve imkan bulunamadığı için alelacele 
20 kadar pratik yetişmiş· cerrah tedarik olu
narak biraz nazariyat gösterildikten sonra 
hemen orduya ve hastahanelere d.ağıtılmış

lar ise de bunlar ,da kafi · gelmediğinderı ve 
harb dolayısı ile cerraha tabibden ziyade ih
tiyaç görüldüğünden 1247 · (1831-1832) de 
Topkapusu Sarayı müştemilatından üç koğuş 
Cerraha.ne ittihaz olunarak Tıbhanedeki cer. 
rahi talebesi or-aya nakledilmiş, ve Sade de 
calere adında bir Fransız cerrahının emrine 
verilmiştir. Fakat aradan beş sene geçmeden 
1252 de (1836 - 1837) yine Tıbhane ile birleş
tirilerek her ikisi saray içinde Otlukçu Kapu• 
su Kışlasında Mektebi Tıbbiye adını almışdır. 

«Birleşme - zamanına aid -bir vesikaya 
(1252 = 1836-1837) göre Cerrah}lanei Amire
nin üç sınıfında 107 muallim, katip, onbaşı 
cerrah talepe nefer bulunuyordu» (0. N. Er
gin, Türkiye Maarif Tarihi, cild I ve il). 

CERRAHİ TEKKELERİ - Tarikatlerin 
tarihçesi bu ansiklopedinin konusu dışında
dır; (Tarikatler için la.tin asıllı türk harfleri 
ile kaynaklar: İslam Ansiklopedisi; M. Z. Pa
kalın, Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimle
ri). Halvetiye tarikatinin şubelerinden biri -
olan bu tarikatin kurucusu Şeyh Nureddin 
Cerrahidir (B.: Nureddin Cerrahi, Şeyh). Ta
rikatlerin kaldırıldığı ve tekkelerin toplandı
ğı tarihe kadar İstanbuldaki Cerrahi dergah
ları şunlar idi: 

1 - Sofularda Mehmed Ağa Hamamı ya
nında Yesarizade Tekkesi, «Orduşeyhi Tek
kesi» de denilirdi, ayin günü · cumartesi, 

2- Üsküdarda Balaban İskelesinde Yağ
cızade Tekkesi, «Balaban Tekkesi» de deni. 
lirdi; ayin günü cumartesi. 

3 - Eyub Nişancısmda Sertarikzade Tek
kesi; ayin günü pazar. 

4 - Otakçılarda Şeyh Ali Tekkesi; ayin 
günü pazar. 

5 -- Karagümrükde Nureddin Cerrahi 
-Tekksi; bu tarikatın İstanbulda merkez der
. gahı; ayin günü pazartesi. 

6 - Fatihde Kumrulu Mescid yanında 
Sertarikzade Te~kesi, ayin günü salı. 
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7 - Edirnekapusunda Acıçeşmede Halil 
Nizameddin Tekkesi; ayin günü çarşamba. 

8 --· Silivrikapusunda Karagöz Tekkesi; 
ayin günü çarşamba. . 

9 - Bağçekapusunda Yıldız Dede Tek-
kesi; ayin günü çarşamba. . 

10 --- Otlukcu Yokuşunda İplikçi Tekkesi; 
ayin günü perşenbe. 

11 - Nuriosmaniyede Çaylakzade Tekke
si; ayin günü perşembe. 

12 - Eyyu.bde Tameşvar Takkesi; ayin 
günü perşenbe. 

13 -· Üsküdarda Mehmed Ağa Camiinde 
Arif Dede Tekkesi; ayiıi g,ünü perşenbe. 

14 -- Rumelihisarında Karabaş Tekkesi; 
ayin günü perşenbe. 

CERRAHKIZI - 1860 ile ·1870 arasında 
Galatada bir frenk cerrahın yanında çalışır 
dilber bir dhibe; .namlı bir tulumbacı, vuru
cu kurucı kabadayı olup efendizadesi Nedim 
Beyi öldürdükden sonra idama bedel müeb
bed kalebendliğe mahkum olarak Sinob zın

danında cezasını çekmekde iken ölen Kara 
Cezmi, namı diğerle Temenna Baba tarafın
dan şu semai ile övülüşüdür l~i, semai, yine 
katilden mahkum olarak Sinob zındanında ya
tan Kahveci Nusretin «Zından Şiirleri» adın
daki mecmuasından alınmışdır. Kara Cezmi'
nin, Tersane cerrahlarından olub Cerrahoğlu 
diye tanınmış bir delikanlı şanında da aynı 
mealde bir semaisi daha vardır; hem bu ra
hibeyi, hem de o delikanlıyı bir yarasının .ti
marı esnasında tanıdığı söylediğine göre her 
ikisinin de aynı cerrah dükkanında çalışdık
ları tahmin olunabilir. {B.: Cezmi, Kadırgalı 
Kara; Cerrahoğlu}. 

SEMAİ 
Galatalı Cerrah.kızı vurdu neşter yareye 
Mekkare hem bir .avuç tuz başdı dili sad pareye 
Kabetül Uşşak misali bürünmüşdür kaareye 
Gül nıhlerin koklatır mı bilmem keşiş zeıipareye 

Ey erenler meded sizden bu aşıkı biçareye 

Gerdeninde çelipası hem belinde zünn!n 
Cem olmuş Cennetin nii.ru hem Cehennemin n!n 
Bir bakarsın davet ider ahu misal enzAri 
Bir bakarsın gazab filii.d dü didei hunharı 
Ey erenler meded sizden bu aşıkı biçareye 

Bir kii.şei tenha bulub sirkat ettim lbii.sesin 
Gaayet ile hoşnud olub · süzdü çeşml nerkisin 
AI al olan ruhlerinden rengi soldu al fesin 
Didim Cezmi kaç git artık aldın işte hevesin 
Ey erenler meded sizden bu aşıkı !biçareye 

Dört yanımda dört taş duvar yetiş ya Bektaş Veli 
Gündüz şemsim gice malum zındanın kör kandili 
Ayağımda prangalar maslvıidan çekdiın eli 
Garibane yadı mazi kup kunt bir teselli 
Ey erenler meded sizden bu aşıkı 'biçareye 

Vasıf HİÇ 

·CERRAH MAHMUDEFENDİ CAMİİ -
(B.: Mahmud Efendi Camii). 

CERRAH MEHlUED PAŞA - (B.: Meh
med Paşa, Cerrah). 

CERRAH MENZİLİ - İstanbul Okmey. 
danı.ndaki Kemankeş pehlivan menzille\rin
den; bu menzilden muhtelif tarihıerde ok ata
rak rekor kırmış pehlivanlar şunlardır: 

Kepenekci Reis . . . . . . . . .. . . 943 gez 
Solak Hamza . . . . . . . . . . . . . . . 1016 » 
Solak Mehmed Bey . . . . . . . . . . 1034 » 
Defterdarzade Ali Bey . . . 1046 » 
Solak İsa ........ ... ......... 1073 » 
Defterdarzade Mehmed Bey 1076 » 
Solak Kara Hasan 
Cerrah Ali Bey .............. . 
Biga beyi Osman Bey 
Abad Mehmed Ağa ....... . 

(Sene 1145 hicri)· 

1119 » 
1125 » 
1128 » 

1143 » 

Tahtırevancı Hasan Ağa .. 1146 » 
İkinci Sultan Mahmud 1157 » 

(Sene 1248 hicri) 
CERRAHOĞLU - 1860 ile 1870 al"'asın

da güzelliği ile meşhur bir cerrah yamağı; 

namlı bir tulumbacı, vurucu kırıcı kabadayı 

olub efendizadesi Nedim Beyi ö1dürdü'k:deh 
sonra idama bedel müebbed kalebendliğe 

mahkum olarak Sinob Zındanında cezasını 

çekmekde iken ölel}' Kara Cezmi, namı diğer
le Temenna Baba tarafından şu seni.ai ile ö
vülmüşdüt ki, semai yine katilden mahkum 
olarak Sinob Zindanında yatan Kahveci Nus
retin «Zından Şiirleri» adındaki mecmua
sından alınmışdır: 

SEMAİ 
Cerrahoğludur şöhreti yüzbin güzelin güzeli 
Bir mislini görmedim ben bu şehri gezdim gezeli 
Beni mevti ~uhakka.kdan halas etti anın eli 
tfitirakı mevtten İbeter hasretiyle oldum deli 
Mürüvvet merhamet senden sultanım bil Bektaş Veli 
ı,f.iıYv· 

Tim.ar etti nmk eli oylukda bıçak yaresin 
Süal etüm nedir canan gönül yaresi çaresin 
Niçün böyle taş yürekli bıçkın meşreb avaresin 
Bendeliğe kab_ul etmez bu aşıkı biçaresin 
Mürüvvet merhamet senden sultanım hu · Bektaş VeU 
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Elde neşter gamze neşter yareler durmadan işler 
Cerrah mısın cellad mısın ne çaprast .çapraşık işler 
Yare timar eyler desti nigihı ti cine işler 

Müslim misin kafir misin bilmez in'ıamlar keşişler 

Mürüvvet merhamet senden sultamm hü Bektaş Veli 

Dükkanında nice alet keser biçer kanlı ifet 
Tersaneye .tntisibı levend kesimi kıyafet 

Ruhlerinde topuklarda ne bu terlik bu letafet 
Payin bfts eylese aşık bulur ol ande ifiiket • 
Mürüvvet merhamet senden sultimm hu Bektaş Veli 

Vasıf HİÇ 

Semainin son kıtasından Cerrahoğlunun 
Tersa_ne cerrahlarından olduğu anJıaşılmakta
dır (B.: Cezmi, Kadırgalı Kara). 

CERRAH OĞULLARI NAKLİYAT VA
PURCULUK VE TİCARET T. A. ŞİRKETİ 
- 1897 de bir şubesi Varna şehrinde olmak 
üzere Karadeniz Ereğlisinde kurulmuş-dur; 

kurucusu Karadeniz Ereğlisinden Hacı Eşref 
Efendi isminde bir zattır; o zaman yelkenli 
gemilerle İstanbul, Varna ve Ereğli limanları 
arasında buğday ve kömür nakliyatı ile işe 
başlamışdır; 1925 de Varnadaki şubesi kapa
tılmış, merkezi de Ereğliden İstaiıbula 'nak
ledilmişdir; ve müessese Mehmed · Tahsin 
Cerrahoğluna intikal etmişdir; 1940 da bir 
/taraf dan yurd içinde kara ınakliyatı ile de 
meşğul olmaya başlamış, diğer taraf dan . yeni 
gemiler satın alarak dış sulara çıkmış, yurd 
dışı limanlara nakliyatı da · girişmişdir; 1945 
yılına kadar «M. T. Cerrahoğlu ve Ortakları 

Kollektif Şirketi» adını taşır iken,bu tarihte 
«Nuri Tamber ve Ortakları Komandit Şirke
ti» ile birleşerek «Cerrahoğulları A. Ş.» adını 
almışdır; yeni şirket ufak kömür gemilerini 
satarak yerine İngiltereden 1945-1946 yapısı 

onar bin tonluk 11 mil süratli gemiler satın 
almışdır; «M. Eşref», «M. Bingül», «M. Meh
med» ve <<M. Nurfan» adlarını alan ve otuz
altışar mürettebatı olan bu dört büyük yeni 
gemi ile Akdeniz ve Okyanuslarda Avrupa, 
Amerika ve Hindistan seferleri yapılmakta
dır. Şirketin İstanbuldaki İnerkezi Taksimde
dir; 'Kuruçeşmede de depoları, vinçleri ve 
kamyonları bulunup şehir içi kömür nakliyatı 
da yapar. İnkişafı, tealisi temenni edilir şah
si teşebbüsün eseri milli müesseselerimizden
dir. 

Hakkı GÖKTÜRK. 

CERRAHP AŞA - İstanbulun. meşhur 
bir semtinin adıdır; eskiden, büyük konakla
rı ile bir kibar semtiydi. Burası 350 seneden
beri bu ismi taşımakdadır; on yedinci asrın 
ilk yıllarında, 1604 te ölen Osmanlı vezirle~ 
rinden Cerrah Mehmed Raşa burada bir bü
yük cami, bir çifte hamam, bir mekteb ve bir 
medrese yaptırmış, halk da, bu hayır eserle
rinden ötürü semte Cerrahpaşa demişti (B.: 
Mehmed Paşa, Cerrah). 

Cerrah Mehmed Paşa; sarayda, Enderu
nu Hümayundan yetişmişti; sarayda cerrah .. 
lık öğrenmiş Ü çüıicü Muradın ·büyük oğlu 
şehzade Mehmedi sünnet etmiş ve bu hizmeti 
karşılığında pek kıymetli hediyelerle taltif 
edilmişti. Bilahare bu şehzade Üçüncü .Meh
med ünvaniyle babasının yerine padişah oldu 
ve bir ara 1595 te, vaktiyle kendisini sünnet 
etmiş olan Cerrah Mehmed Paşayı -sadrazam 
tayin etti Cerrah Mehmed Paşa, sadrazam
Irkta büyük bir iş .başaramadı; ihtiyardı, felç 
geldi ve dört ay sonra azledildi. Kabri cami-

Cerrahoğlu vapurlarından «M. Mehmet» 
(Resim : ·Behcet Cantok) 
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inin yanındadır. Bir sanat eseri olan hamamı 
ise maalesef son otuz yıl içinde yıkılmıştır. 

CERRAHPAŞA CADDESİ - Samatya 
Nahiyesinin Çakırağa, Keçihatun ve Cerrah
paşa Mahalllelerinden geçen bir caddedir; 
bir başı Kocamustaf apaşa Caddesi; Yakub
han sokağı ve N akşi sokağı dört yol ağzına. 
öbür başı da Millet Caddesi; Orı:iu Caddesi 
ve Namık Kemal Caddesi dört yol ağzına bağ
lıdır. Uzun bir caddedir. Cerrahpaşa Camii 
sokağı, Şemi Molla Mekteb sokağı, Şemi Mol
la çıkmazı, Müezzin sokağı, Muslahaddin so
kağı, Sorguççu sokağı, Çakırağa Camii sokağı, 
Küçük Mühendis sokağı, Hafız Galib sokağı, 
Ahmed Kahya Camii sokağı; :aacı Bayram 
mektebi sokağı, ve Tütüncü Hasan sokağı ile 
kavuşakları vardır (1934 Belediye Şehir Reh
beri, pafta 11). 

Millet Caddesi tarafından gelindiğine ' 
göre, iiç araba geçebilecek genişlikd~ yokuş 
olarak başlar ; sonra azıcık daralıı: , paket ta
şı döşelidir. Sol kolda harab Şemi Molla Ca
mii görülür. İkişer; üçer katlı kağir ve ahşap 
evler ile 3-4 katlı beton evler . ve apartıman
lar arasından geçer. İstanbulun büyük vezir 
camilerinden Cerrahpaşa Camii bu cadde 
üstündedir. Camiin yanındaki sokak başında 
ve yüzü caddeye bakan soluk aşı boyalı ve 
ondokuzuncu asır ortasında yapılmış '3tan-

1 . ' 
, 

f 

' . l 
• , 

\ ' ' ' 
, 

' ~ ' , .. _ .. -... •' ...... 

hulun en güzel binalarından konak yavrusu 
ahşab bir ev var idi ki, çağdaş büyük Türk 
heykeltra~ı merhum Ratıb Aşir Acudoğu bu 
evin damadı idi; Menemende Kubilay Abide
si, Boluda Atatürk Heykeli ve Erzincan Abi
desi, ilk müsabaka maketleri bu evin içinde 
hazırlanarak doğmuşlardı (B.: Acudoğu, Ra
tib Aşir) . Halen bu güzel konak yavrusu ta
dilen tamir ile betona kalbedilmiş, bütün ya
pi asaletini ve letafetini k:ıybetmişdir. 

Cadde boyunca 5 bakkal, 3 berber, 2 ter
zi, 1 manav, 2 kunduracı, 1 ma.rangoz; 1 kö~ 
mürcü, 1 fotoğrafçı, 1 hallaç, 1 leblebici, 1 
helvacı, 1 börekci, 1 tuhafiyeci, 1 kırtasiyeci, 
1 oto boyahanesi, 1 oto tamirhanesi, 1 çam.a
.şır - buzdolabı ve emsali aletier satıcı vardır. 
Kapu numaraları 1-35 ve 37-115, 2-52 ve 54-
126 dır; ilk 1-35 ve 2-52 numaralı yapılar 
Millet Caddesi genişletilirken istimlak edilib, 
yıkılmışlardır, ki meşhur Oğlanlar Tekkesi de 
bu cadde üzerinde yıkılan bu binalar arasın
d2. idi; bu arada Çakırağa Camii sokağı ile 
Tütüncü Hasan sokağı da kalkmışdır. Hafız 

Galib sokağı da genişletilmiş, asfaltlenmiş, 

Millet caddesine bağlanarak ismi . değiştiril
miş, «Doktor Adnan Adıvar» sokağı olmuş
dur (1963). 

' 

Hakkı GÖKTtlRK 

CERRAHPAŞA - CAMİİ - DeğerJ..i mü
dekkik ve muharrir ve bu ansiklope
dinin aziz dostlarından İbrahim Hakkı 
Konyalı 1940 _ 1943 arasında bize ver
diği bir nota şunları yazıyor: «Mar
maraya nazır bir tepenin üstünde. ku
rulmuş Cerrahpaşa Camii, Mimar Da-

~ vud Ağanın mimarbaşılığı zamanında 
yapılmışdır; kıble kapusunun üstün- . 
deki on satırlık arabca kitabeden öğ
renildiğine göre, hicri 1002 (miladi 
1593) yılında bir çifte hamam ve çeş-
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m~ ile birlikde yapılmışdır. Mabed, e
teğinde 18 penceresi bulunan tek kub
belidir; üç tarafında mermer şebeke
li mahfiller vardır; mahfiİleriıi zarif 
kemerleri beyaz mermer ve renkli so
maki ile örülmüşdür; minaresinin üst 
kısmı 1894 zelzelesinde yıkılmış, teka 
rar yapılmışdır; mermer şebekesi ve 

""-'---'"-----"'.._ _ _ ®"'-' göbekli minberi bir san'at şaheseri® 

Cerrah Paşa Camll 
(Plin: M. Esad Aiııeven'den) 

dir. Camiin avlu köşesindeki çeşme
nin üstünde şair Sai'nin altı ·mısralık 



ANSİKLOPEDİSİ - a505 - .· CE:RRAHPAŞA DEFİNESİ 

bir tarih kitabesi vardır. Son cemaat ye
rinin üstünde sekiz sütunun yükseltdiği yedi 
kubbe vardır} o kubbeler de 1884 deki büyük 
zelzelede yıkılmış, tamamen çökmüşdür; yal
nız sütunlar, demir bağları ile durmaktadır. 
Camiin banisi onaltıncı asır vezirlerinden 
Cerrah Mehmed Paşadır (B.: Mehmed Paşa, 
Çerrah)». 

Eski müzeler müdürü Halil Edhem Bey 
de «Camilerimiz» adındaki eserinde, yukarı
daki notdan fazla olarak şunları kaydediyor: · 
«1894 zelzelesinde çok · zedelenen bu bina, 
sonradan tamir olunmuş ise de, sQ.n cemaat 
revakının kub.bele·ri yapılmamışdır; yalnız sü
tunları yerinde durmaktadır. Camiin planı 

murabba şeklinde olup kub.besini a~tı aded 
kalın fil ayağı üzerindeki kemerler taşır; mih
rab mahalli dört kçişeli bir çıkıntı teşkil eder; 
bunun üstünde ve iki yanında yarım kubbe. 
ler vardır; minaresi kapunun sağındadır». 

CERRAHPAŞA CAMİİ SOKAĞI - Sa
matya Nahiyesinin Kürkçübaşı Mahallesi yol
larından, Cerrahpaşa Caddesi ile Küçük Langa 
caddesi arasında uzanır; Yakubhan sokağı, 

Kürkçübaşı çeşmesi sokağı, Alaca Mahmud 
sokağı, ve Kürkçübaşı Külhanı sokağı ile ka
vuşakları vardır; Cerrahpaşa Caddesinden Kü
çük Langaya doğru yokuş aşağı iner, kavisli 
dirsek ve kabataş. döşelidir; bir araba ancak 
geçebilecek genişliktedir; ahşab ve -kağir ka
rışık evler arasından geçer; 1 radyo - buzdo
lab - halı mağazası, 1 iterzi, 1 manav, 1 kun
duracı, 1 kömürcü dükkanı bulunmaktadır. 
K.apu numar~arı 5-39 ve 4-24 dür (mart 1963)° 

Hakkı GÖKTORK 

CERRAHPAŞADAKİ SOKAK KÖPEĞİ 
- İkinci Sultan Abdülhamid devri sonların
da sarhoşların ellerinden balık kapmakdaki 
mahareti ile şöhret bulmuş bir sokak köpeği
dir ki, . Ahmed Rasimin l\ialumat Gazetesine 
yazdığı Şehir Mektublarından birinde aşağı

daki satırlar ile büyük şehrin kütüğüne geç
mişdir,: 

«Bu hayvan zekayı mahsusunu, sarhoş. 

ların ellerindeki balıkları kapmakda hüsnü 
istimal ederdi. Akşam saat yarım raddelerin
de (eski ezani saat) Cerrahpaşa Camiişerifi• 

nin .önlerinde uyumak tavrı ile büzülür, gözü 
mey aşamam dehri ,ta uzakdan. tanıdığı için 
eğer o sermesti neş'e yarım okka ile kafayı 
tütsüledikten sonra eline bir okka da uskum-

ru, iki üç palamut almış ise, ta yanından ve• 
ya hizasından geçinceye kadar yerinden kı
mıldamaz, iki üç adım ilerler ilerlemez kal
kar, yavaş yavaş balığın 1kuyruğuna dişlerini 
geçirir, beraberce yürür, sarhoşumuz farkına 

• vardı ise: - Hoşt! .. diye hızla çekince o da 
aşağıdan asılır, bir halde ki, saplar kopunca· 
balıklar yere düşer, artık kapışan kapışana. 

Fakat bu balık avcusu dayağa dahi sırt verdi
ğinden balığı bitinceye kadar baston, taş, so
pa gürültüsüne aldırmaz.» 

CERRAHPAŞADA TERLİKÇİ MEHMED 
ÇELEBİNİN EVİ - Onyedinci asır ortala
rında tarihimizde <<Ağalar Saltanatı» adı ve
rilen Yeniçeri ocağı ağaların zorba tagallübü 
devri bir ihtilal ile devrildiği zaman bu ağa
lardan Koca Bektaş Ağanın sığınıp saklandı
ğı evdir 'ki, izi bulunup bu evde yakalanmış ve 
Sarayı Hümayuna, yollarda türlü hakaret gö
rerek götürülmüş, sarayda da idam edilmiş
di (B.: Bekta~ Ağa, Arn~vud Koca). 

CERRAHPAŞA DEFİNESİ -· 1944 yılı 
Ocak ayı başında Memiş adında bir yapı ame
lesi tarafından bulunmuş bir definedir, aşa. 

ğıdald satıtları 4 ocak 1944 tarihli Vakit ga
zetesinden· alıyoruz: 

«Cerrahpaşada Verem pavyonunun yapı
lacağı arsada kırık bir testi içinde 1530 adet 
Bizans altını bulunduğunu yazmıştık. Dün de 
pavyonun temellerinin kazılmasına devam 
edilmiştir. Müzeler • müdürlüğünden bir nıe

niur kazı mahallin-de bulunmakta. ve hafriya
ta devam edilmektedh·. 

<<İstanbul müzeler müdürü Aziz Ogan, 
bize şunları söylemiştir: 

- Cerrahpaşada .bulunan altınlar henüz 
bize verilmedi; zabıta her halde tahkikat saf
hasındadır; tahkikatın ikmalinden sonra altın
ların müzeler idaresine verileceği tabiidir; bu 
sabahki bi rgazetede gördüğüm fotoğrafa na
zaran Bizanslılara ait sikkelerden olduğu mu
hakkaktır; biz, her ihtimale karşı, eski para
lar müethassısı arkadaşımız İbrahim Selçulru 
kazı yerinde bulunmağa memur ettik; diğer 

bir arkada~tan aldığım bir raporda, oralarda 
tarihi bina bakiyyesi olmadığına, şimdiki ka
zıların iki buçuk metre derinliğinde olduğu
na tarihi eserler bakiyyesinin ise daha derin
lerde olması icap edeceğine iş_aret edilmek
tedir; benim şahsi tahminime göre, bui:ıun bir 
define olması ihtimali 'vardır, zira bilhassa 
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Bizanslıların mühim -bir kısmı, yarın ne ola
cağını bilmedikleri için, para ve kıymetli eş

yalarını toprağa gömmeğe pek fazla rağbet 

etmişlerdi; biliyorsunuz ki, ·bu gibi kimseler, 
ağaç dibi, köşe bucak gibi, nisbeten tenha ve 
el ayak değmez yerlere define koyarlar; ne. 
tekim bundan 17-18 sene evvel de Büyükada
da buna benzer bir define bulunmuştu; fa
kat o zaman bulunan sikkeler, Bizanslılara 

ait değil, onlardan çok eski idi, miladdan ev
vel üçüncü dördüncü asırlara atti. 

«Bulunan defineler 10 nisan 1322 tarihli 
asarı atika nizamnamesine tabidirler. Bu ni
zamnamenin dokuzuncu maddesine göre, keş
fedilen menkul ve gayrimenkul defineler dev
lete aittir. 

«Bir arazi sahibi, arazinin üstünde veya. 
altında bir .define bulaoak olursa, en çok bir 
hafta içinde bunu, Maarif Vekaletinin o yer• 
deki en selahiyetli dairesine, 'bu bulunmadı• 
ğı takdirde en büyük mülkiye amirine, o da 
yoksa askeri bir·. makama haber vermek mec
buriyetindedir. 

«Bu şekilde hareket edildiği takdirde bu
lunan vesikanın kıymetinin yarısı nisbetinde 
bulana mükafat verilir. 

«Asarlatika nizamnamesinde keşif -eden 

Cerrah Paşa Hamaını 
(Plan : Prof. Süheyl -Onver'den) 

kimsenin arazi veya arsa sahibi olduğu şek
linde bir kayıt varsa ·da, 'her hangi bir kimse 
dahi herhangi bir yerde bir define bulacak 
olursa, ayni haklara sahiptir. 

«Bu şekle göre Cerrahpaşadaki defineyi 
bulan amele Memiş, derhal hükumeti haber
dar ettiği için bu definenin yarısı kadar mü
kafat alacak demekdir». 

CERRAHPAŞA GENÇLİK KULÜBÜ -
1952 yılında kurulmuşdur; kurucuları Hüse
yin Boz, Mehmed Dispenç, Arif Özca,ııdan, 
Orhan Örekli ve Ahmed Okyay'dır. Kulüp yal
nız futbol üzerinde çalışmaktadır; 1956 yılın
dan beri federe olup ikinci kümededir. 92 ü
yesi vardır, lokal binasr\Canbaziye Karakol so
kağındadır. İstanbulspor'lu İbrahim Toker ve 
Yeşildirek'li Talat Ündar bu Cerrahpaşa KU• 
lübünden ,yetişmişlerdir (1963), 

Hakka GOKT'OR.K 

CERRAHPAŞA HAl\iAMI - Cerrahpaşa• 
da, semte adını veren camii şerif ile beraber 
hicri 1002, miladi 1593 yılında yapılmış bir 
çifte hamamdı, on altıncı asır sonu büyük çar
şı hamamlarının güzellerinden biri idi; cami
in hemen yanında, doğu tarafında idi, _ cami 
avlusu ile hamam :arasında Külhan _Sokağı de
nilen bir aralık sokak vardı. 

Çocukluğumda ve 
gençliğimde, ·semtimiz 
olmak dolayısı ile pek 
çok girip yıkandığım bu 
hamamın erkekler kıs

mını, Turing Kulüb Bel. 
leteninde kimin tarafın
dan çizildiği kaydedil
memiş bk planını gör
dükden sonra, hafı2tım
da-n ziyade o plana göre 
taııif edeceğim: Fenerli 
büyük bir kubbe altın
daki camekan fırdolayı 

peykeliydi; içeri girilin
ce solda bir temizlenme 
halveti, sağda iki ayak 
yolu vardı, oradan müs
takil bir soğukluğa geçi
lirdi. Harare (asıl yıkan
ma yeri) planda, diğer 
bütün büyük çarşı ha
mamlaırımızın :aynıdır, 

fakat bu hamam da mü-
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him tadilata uğramışdır. Şöyle ki; lkilasik ha
mam planlarında, iç. büyük kubbe altındaki 
göbek taşı etrafında dört köşede dört hal
vet ve üç sofa toplanır ve dördüncü so
fanın yeri soğuklukdan harareye giriş ge
çidine ,ayrılır iken; bu hamamdiı aynı 

plan çizilmiş, fakat soğuklukdan harareye o
lan geçid yeri sofa yerine sağdaki halvete ve
rilmiş ve bu halvet böylece yıkanma yeri ol
makdan • çıkarılmışdır, buna mukaabil harare
tle yıkanma yeri olarak, üç yerine dört sofa 
ihdas edilmişdir; geçid yeri olan halvetin kar
şısında, soldaki halvet de · erkekler kısmına 
kapatılmış, kadınlar kısmına eklenmişdir. Ge
çid yeri _olan halvetden açılan bir kapu ile, 
münferid bir· soğuk halvet ilave edilmiş, sağ
daki sof ada açılan bir :kapu ile d-e yine bir 
_halvet eklenmişdir. Bu tMillerie, göbek taşı 
etrafında -iki aded kalmış olan halvetler iki• 
şer kurnalı, sofala.rdan ilçil üçer kurnalı, bir· . 
kapu ile gerisine bir halvet eklenmiş olan. 
sağdaki seıfa da iki kurnalıdır. 

Geride külhan .avlusunda .bir büyük bos
tan kuyusu, ve külhan odası bulunuyordu ki, 
şehrin suyundan · hamamlara su verilmekle 
beraber büyük hamamları.n hemen hepsinde 
bir bostan kuyusu bulunur ve bostanlarda ol
duğu gibi at koşulu bir dolabla kuyudan ha
mam haznesine. su çekilirdi. 

Cerrahpaşa Hamamı 1908 - 1910 arasın

da kapanmış ve yıkılmışdır; 1944 de arsasın-

da bir yığın moloz, bunların arasında da bir 
halvet köşeciği duruyordu. 

Reşad MİMAROĞLU 

CERRAHPAŞA HAMAMI CİNAYETİ -
1885 ile 1886 yılları arasında işlenmiş bir ci
nayetdir ki deilak yamagı şahı emred bir oğ
lan bir Özbek d,ervişini gece halvetde nalın ile 
başını parçalamak sureti ile öldürmüşdü ki 
yalnız o :semtde değil, bütün İstanbul'da U• 

zunca bir zaman türlü dedikodusu olmuş kan
lı bir vak'adır. Hamama geç vakit gelen der
viş, diyar garfüi olup yatacak yeri olmadığını 
söylediğinde, hamam uşakları dervişliğinden 

ötürü gece misafir etmişler, içeri yıkanmaya 

girdiğinde de cemal aşıkıdır deyip talebi ü
zerine hizmete o genc·uşağı göndermişler. Fa
k~t oğlan elleri ve çıplak vücO.du kan içinde 
çıkıp da «Geberttim alçak herifi» diye, na• 
mus davası yolunda adam öldürdüğünü söy
leyince, semti gece yarısı ayağa kaldırma• 
mak için vak'a karakola ertesi sabah gün a
ğardıkdan sonra haber verilmiş ve o gün ha
mam halka açılmamışdı. Vak'a. tez duyuldu, 
semt halkı hamam kapusu önüne birikdi, ço
cuk sayılır yaşda idim, zabtiyenin ellerini 
bağlayıp götürdüğü kaatili gördüm, başında 

ağ abani sarılı püskülsüz bir.fes; sırtında bas
ma mintan, üstünde ,bir yelek, belde beyaz 
kuşak, bacaklarında kara potur, yalın ayak, 
ayaklarında takunya ve yanında hemşehrisi ak 
sakallı bir natır ile gitti idi; on altı on yedi 

Cerrah Paşa Hamamı enkaazı 1941 de. 
(Resim: Nezih) 
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yaşlarında vechen dilber bir genç irisi idi; o 
gün herkes gene kaatile acıdı, maktule lanet 
etti idi. Fakat ertesi gün vak'anın rengi de
ğişdi; bir Özbek şehzadesi olup memleketin
de han olan amcasının su.ikasdından korkarak 
seyyah derviş kıyafetinde memleketinden fi
rar ettiği, İstanbul'a geldiğinde İstanbul ca
milerine hayran olduğu ve her gecesini iba
detle geçirmeğe ahd ettiği, belinde de altın 

ve mücevherle dolu bir kemer bulunduğu 

söylendi. O gece Cerrahpaşa Camiinde kalma
ya niyet etmiş, boy abdesti almak iktiza et
miş,. hamama girdiğinde soyunur iken ha
mam uşakları adamın belindeki kemeri gör
müşler; kaatil oğlanla beraber dört-·dellak bir 
natır dervişi katledip kemeri almaya karar 
vermişler; hamamda Arabacı Hüsmen Ağa a
dında Rumeli muhacirlerinden bir tek ,müş
teri varmış; · derviş soyunur iken o da karşı 
peykede, yıkanmış, çıkmış, giyiniyormuş, Öz
bek'in belindeki meşin kemeri o da görmüş. 
O gece hamamın yatsı namazından, yani vak
tinden evvel kapanması, bir kaç kişinin nazarı 
dikkatini çekmiş ama içerde adam öldürüldü
ğü kimsenin aklına gelmemiş. Fakat ertesi 
sabah gene dellakın kendisine sarkıntılık e
den bir Özbek dervişini katlettiği haberi du
yulunca karakola ilk koşanlardan biri Araba
cı Muhacir Hüsmen Ağa olmuş, maktulün es
vab ve çamaşırları da karakola getirildiğinde, 
dervişin belindeki meşin kemeri bu metrukat 
arasında göremeyen Hüsmen Ağa: «Adam · 
soyunur iken gözümle gördüm, belinde me-
. şin bir altın kemeri vardı, aceb nerede?» di
ye sormuş; vak'a haber verildiği anda hama
ma giren iki zabtiye neferi de: «Biz maktulü 
içerde tamamen uryan -bulduk, belinde kemer 
yok idi.>> deyince, cinayetin hamam uşakları 

tarafından o altın kemerine tamah edilerek 
işlendiği meydana çıkmış idi;· kaatılin de o 
şamı emred oğlan olmayup aslında bir kaç 
kişi kesip yıllarca dağda gezmiş bir .şaki o
lan diğer dellak tarafından işlendiği, gene oğ. 
lanın da, hem yaşının küçüklüğü, hem de na-
mus müdfaası maddesile ufak bir ceza ile kur
tulacağı dolayısı ile ağır suçu üzerine aldığı 
anlaşıldı. Dellak yamağı delikanlının başında
kı ağabaninin kıvrımları arasından yirmi beş 
rus altını çıkdığı söylendi idi. Dellak yamağı 
ile ak sakallı natırın suç~arını itiraf zorunda 
kalmaları üzerine asıl kaatil ile suç ortakları 

diğer iki uşağın tevkifi için hamama gidildi
ğinde adı Davud olan kaatilin kaçmış olduğu 
görülmüş diğer ikisi de, kaçmak üzere iken 
yakalanmışlardır. 

Vak'anın muhakeme safhasını da yıllar

ca sonra Arabacı Hüsmen Ağa'dan dinlemiş
dim; dellak yamağı oğlan: <<Dervişi içeri Mus
tafa götürdü, adamı öldürmeye karar verin
ce önce kapıyı kapadık, birbirimizi ele ver
miyeceğimize yeminler ettik, sonra ben içeri 
girdim: - Derviş Baba .. Sevabına arkana bir 
kese vurayım ... dedim. Adamın arkasına geç
dim, . sonra elinde nalınla Davud girdi, o gi
rince ben hemen dervişin koıiarını arkadan 
sımsıkı tuttum, Davud da adamın kafasını na
lınla paralayıp öldürdü .. Kemeri aldık, için
den ikiyüz altın. ile ikisi kırmızı ikisi yeşil 

kocaman elmaslar çrkdı, onları büyük uşak
lar bölüşdü!leır, yirmi beş altın bana, yirmi 
beş altın da öbür iki uşakla natır Halil Ağa 
aldı, yüz altını da Davud Çavuş aldı .. » diye 
anlatmış. Kaatil Davud ıgıyaben, adı Dilaver 
olan muini kaat,il yamak oğlan vicahen idama, 
ve oğlan . yaşının küçüklüğünden i,qama be- · 
del onbeş sene pranga be11dliğe, diğer üç ha. 
marn uşağı da onbeşer sene ağır habse mah-

. kum olmuşlardır. 

Bende kriminoloji ilm1İıe karşı bir merak 
sardıran ve memleketimizde işlenen cinayet
lerin sebeplerini araşdırmak için iki yüze ya
kın cinayet üzere notlar toplatan ilk vak'a bu 
Cerrahpaşa Hamamı Cinayeti olmuşdur. 

Reşad MİMAR~LU 

CERRAHPAŞA HASTAHANESİ - Za
manımızda. İstanbul'un en büyük sıhhi mües
seselerinden biri olan Cerrahpaşa Hastahanesi 
hicri 1326 (Miladi 1910) yılında, İstan,bul Şeh
remaneti tarafından, hastahanenin şimdiki gi
riş yerinde bulunan ve Takiyeddin Paşa Ko
nağı adı ile maruf olan ahşap bir konakda te
sis edilmişdi. 1912 de bu konak yıkılarak ye-· 
rine iki kagir bina yapılmıştı. Bu binaların i
çinde Memurin Dairesi, Eczahane, La:boratu
varlar, müstahdem yatakhaneleri; bodrum ka
tında· da ayakta muayene odaları (Poliklinik) 
mevcuttu. Bu binaya bağlı 2. pavyonun 1. ka
tı Dahiliye Koğuşunu, Göz ve Kulak Koğuş
larını; 2. katı ise Hariciye Koğuşunu ihtiva e. 
derdi. Ayrıca hastahane bahçesine, üzeri oluk
lu çinkoyla kaplı tek katlı barakalar oturtul
muştu. Bu barakalara sari hastalıklar, karan• 
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Cerrahpaşa Hastahanesi Göğüs Hastalıklaı-ı Kliniği . 
(Reslm : Behcet Cantok) 

tina, cildiye ve verem koğuşları yerleştiril

miş, bir tanesi de çamaşır kurutma mahalli 
olarak ayrılmıştı. Yine bahçede, salaş, üzeri 
oluklu çinko ile kaplı bir mutfak ile bir de 
çamaşırhane vardı. Hastahane bu vaziyette 
150 yatağı ihtiva etmekteydi. 

1927 senesinde, hastahanenin genişletil

mesi düşünülerek etrafının istimlaki karar
laştırıldı ve civardaki evler yrktırılıp bostan
lar söktürüldü; böylece 70 bin metrekarelik 
-bir saha elde edilmişti. İlk olarak Büyük Da
hiliye Pavyonu inşa edilip 1930 da faaliyete 
geçti. Bahçedeki baraldalardaki hastalar, .bu 
yeni yapılan binaya nakledildi ve yatak kad
rosu da 250 ye çıktı. 

1933 senesinde Tıb Fakültesi klinik ça
lışmaları Haydarpaşa'dan İstanbul hastahane
lerine nakledilince, Tıb Fakültesine 1. İç, I. 
Cerrahi ve Göz Klinikleri Cerrahpaşa Hasta
hanesine intikal ettirildi. Bundan sonra da, 
istinilak edilen arsalardan birine, Fakülte ted~ 
risatı için ·bir «Amphie» binası inşa ettiril-

miştir. Bu binada Teşrihi Marazi Labor~tuva
rı, Otopsi Dairesi; üst katta. da asistan yatak 
odaları vardır. 

Hastahane günden güne genişleyip faa. 
liyet sahasını çoğaltıyordu. Bu meyanda, 1939 
yılında 60 yataklı Göz Pavyonu; 1941 yılı or
talarına doğru da mutbak ve çamaşırhane· bi
naları inşa· ettirilip tesise ilave olundu. Ayrı
ca,. İstanbul Üniversitesi· tarafından 150 ya
taklı büyük bir Cerrahi · Pavyonu inşaatı ya
pıldı. Yine, 250 yataklı bir Verem Payyonu 
inşa ettirildi. Böylece hastaha.ne' 'ç6~ 'geriişle
tilerek bugünkü halini' alnuş-,' yatak k~ctrosu 
da 916 ya çıkarılmıştır.·· · ·· 

Halen Dahiliye, İntaniye (Sari Hastalık
lar), Cerrahi, Göz, Ktılak - Boğaz -Burun, 
Cildiye, Bevliye, Sinir Hastalıkları ve Göğüs 
Hastalıkları Klinikleri olarak cem'an 9 pav
yondan müteşekkil bulunan Cerrahpaşa Has
tahanesi, tam teşekküllü bir hastahane vasfı
nı haiz bulunmaktadır. 

Senede 12,500 - 13.000 kadar hastanın ya-
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Cerrahpaşa HastahAnesi anfisinin caddeden görünüşü 
(Resim: Behcet Cantok) 

tırılarak; · 125,000 kadar hastanın da ayakta 
muayene ve tedavi ecijldikleri 'hastahanenin 
halen Baştabibi Dr. Akif Ener olup İdare Me
murluğunu da Nuri Sayman ifa etmektedir. 

Yüz kadar doktor, hemşire, eczacı vesai
re sağlık :memurunun çalıştığı hastahanede, 
ayrıca, hastabakıcı, hademe vesaire çeşitli 

hizmetlerde görevli 600 kadar müstahdem 
vardır. 

Gece gündüz faaliyetine devam eden has
tahanede aynca, Tıb )Fakultesinin de geniş 

tedris teşkilatı bulunmaktadır. B·u kadroda 
J{linik Profesörleri, Doçent - Doktorlar, mü
tehassıslar ve muhtelif branşlarda ihtısas ya
pan asistanlar mevcuttur (Aralık 1962). 

Haluk AKBAY 

CERRAHPAŞA MAHALLESİ - 1934 
Belediye Şehir Rehberine ,göre Fatih ilçesinin 
Samatya nahiyesi mahallelerinden; bu rehbe
rin 11 numaralı paftasında 53 numara ile gös
terilmişdir; yine aynı nahiyenin Keçihatun, 
Kürkcübaşı, Kasabilyas, Davutpaşa, ve Fati
hin Şehremini nahiyesinin Nevbahar Mahal
leleri ile çevrilmişdir; etrafındaki diğer beş 

mahalle ile sınır yolları şunlardır: Hekimoğ
lualipaşa Caddesi (Nevbahar Mahallesi ile), 
Hasekikadın Sokağı (Keçihatun Mahallesi ile), 

Kocamustafapaşa Caddesinin bir parçası, Yo
kuşçeşme Sokağı (Kürkcübaşi Mahallesi ile), 
Ispanakcı Viranesi Sokağı, Çavuşzade Sokağı
nın bir parçası, Şeyhülharem Sokağının bir 
parçası, Çavuşzade Camii Sokağının bir par
çası (Kasabilyas Mahallesi ile), Çardaklı Ha
mam Sokağı, Davudpaşa Medresesi Sokağı 
(Davudpaşa Mahallesi ile). 

İç sokakları şunlardır: Davudpaşa Medre
sesi Çıkmazı, Davudpaşa Çeşme Sokağı, Bo
zacı Odaları Sokağı, Güzelsebzeci Sokağı, Es. 
ki Araplar Sokağı, Emirler Çıkmazı, Kuyu 
Çıkmazı, Kasabbaşı Sokağı, Başcı Mahmud 
Camii Çıkmazı, Haseki Tekkesi Çıkmazı, Ve
zir Odaları Çıkmazı, İpci Çıkmazı, Kocamus
tafapaşa Caddesinin· bir kısmı, Bıyıklı Husrev 
Sokağı, Şeyhülharem Sokağının bir kısım, 
Büyük Tulumba Sdkağı, Hubyar damii So-
kağı, Hubyar Sokağı. · 

Mahalleyi yerinde tesbite gittiğimizde 

Cerrahpaşa adı ile bir mahalle mevcud olma
dığı, 1934 B. Ş. R. paftasında bu isimle gös
terilen mahallenin «Hubyar Mahallesi>> admı. 

taşıdığı, ve resmi evrakda bu isimle zikir ve 
tesbit edildiği öğrenildi. Ayni rehberde bir 
Hobyar Mahallesi Eminönü İlçesindedir, şu 
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halde bu mahalleye Cerrahpaşa Hobyar Mahal
lesi demek doğru Qlacakdır. 1962 yılında 
Cerrahpaşa Hobyar _Mahallesi muhtarlığında 
emekli levazım yarbayı B. Halid Baykara bu
lunuyordu. 

Hakkı GÖKTORK 
CERRAHPAŞA MEDRESESİ - Cerrah

paşa Cam.üıiin karşısındadır; on altıncı asrın 
güzel eserlerinden biridir; harab, .. ve hemen 
enkaaz haline gelmek üzeredir; yıllardan be-
ri kapalı durur. . · 

Bu medrese halk ağzında her ne · kadar 
Cerrah Mehmed Paşaya nisbetle anıla gelmiş 
ise de İkinci SUitan Selim'in kızı ve Piyale 
Paşanın zevcesi Gevherhan Sultanın hayır · e
seridir, Cerrah Paşaµın camii ile çifte hama• 
mından da evvel, hicri 995 (miladi 1587) de 

-fi':.! . 

yaptırılmışdır; Haijlkatül Cevamide de Ge-v-
herhan Sultan Medfesesi adı ile kayıdlıdır. 

. . Reşad MİMAR~Lll-

CERRAHPAŞA SUYU - Cerrahpaşa 
Suyu da bir zamanlar şehrin namlı Halkalı 

sularından biri idi. 
Onaltıncı asrın ikinci yarısında · sadır azam 

Cerrah lVIehmed Paşa taraf~ndan Aksaray ile 
Kocamustafapaşa arasında yaptırdığı kendi a
dına nisbetle anılan cami, çeşme ve çüte ha
mam için getiı:tUği .bir sudur (B.: Mehmed 
Paşa, Cerrah); Cami ·hicri 1002 yılında (M. 
1593) yapıldığına göre Cerrah Paşa Suyunun 
da bu tarihlerde şehre isale edilmiş olduğu an
laşılır. Eski kayıtlarda Avrat Bazarında _ Ah
med Kethüda M~hallesinde Kocamustafapaşa 
Sokağında diye, yeri işaret edilen çeşmenin 
kitabe taşında şu tarih .beyti okunur: 

Nilf ldüb SAdl dıll dedi ol dem tarih 
« Çeşme! carll mi abı Mehrned Paşa• 

Cerrah Paşa Suyunun menbalan; Rami 
kışlasının . batısında Demirkapı mevkiinin ku• 
zey ve kısmen de doğu cihetinde birçok Hal• 
kalı sularının gelib birleştiği Cicoz Çütliğin· 
deki su kubbesinin güneyindeki Kuyubaşı de
nilen yerdedir. Buradan künk su yolları gü
neye teveccüh ederek Maltepe Hastahanesi
nin arkasından ve Fatih Suyunun. Turuçluk 
kolunun yoluna paralel olarak seyir ederek 
Topkapusu ve Mevlevihane kapusu arasmdaiı 
surları g~çer. Su yolu surları geçtikten son~ 

.r-

ra Hisar altından Şe
hireminde Saray Mey
danına gelir ve bura
da künk · yol iki kola 
ayrılır, buniardan biri 
Baruthane yokuşu ü. 
zerindeki su maslağı-

. na ulaşır, ve buradan 
çeşmelere • tevzi olu
nur. ' Diğet. yol •- ise 
Molla Feiıfuiye ·doğru 
giderek bu hat üzerin
deki su masla:ğın.a va
rır. Son yıllara kadar 

. günlük 120 metre kli-
be· yakın bir verimi o
lan Cerrah Paşa Su
yu, Cerrahpaşa Camii, 
hamamı ve çeşmesin
den maada, , o civarda 
Vezir Odaları Soka
ğında Amuca Hüseyin 
Paşa, Başcı Mahmud 
çeşmeleriyle, Yeni
bahçede Baltacı Ket
hüdası çeşmesiyle, 

Valqe Sultan Camil 
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çeşmeleriyle civar çeşmelerden akardı. Cer
rahpaşa Suyu da diğer Halkalı suları gibi 
künk yollarının gerek şehir dışında ve gerek 
şehir içinde meskenlerin her nevi akıntılan 
ile temasta kalmasından tehlikeli bir surette 
kirlendiği tesbit edilmiş olduğundan 1960 se• 
nesinde, Sağlık makamları tarafından şehre a.. 
kıtılmamak üzere surlarda yolları kapattırıl
mıştı. 

Saadi Nazım NİRVEN 

CERRAH ŞARKISI - Geçen asrın ikin
ci yarısında yaşamış Mehmed Rifat adında 
bir zatin şarkı mecmuasında görülmüşdür; 

gayri müslim, kuvvetle muhtemeldir ki Fran
sız asıllı genç ve güzel bir cerrah için yazıl
mışdır: 

Hizmetin Aşıka ya alt)'ire mi 
Cerrah neşterinle deşdin y6remi 
Minnetim sen gibi kanlı yire mi 
Cerrah neşterinle deşdin y6remi 

Cellid nigihınl~ yarnansın kifir 
Bıçak elde pek -,bi amaniıın kftfir 
Niiş idüb kaaıimı kansın o kıtfir 
Cerrah neşterinle deşdin yiremi . 

Gözde altın gözlük başında şapka 

Napolyon çizmeli elinde şukka 
Rif'at gayri seni salmişdır Hakka 
Cerrah neşterinle deşdin yiremi 

CERRAHYAN (Mihr.an) - Ünlü bir mu
sikişinasdır. 1866 da İstanbul'cta Ortaköy'de 
doğmuştur. Öldüğü tarih tesbit edilemedi. 

İlk tahsilini. Kamkapu Bezciyan Mekte
binde yapan Cerrahyan, Nikoğos Taşçıyan'ın 

(1836 -1885) talebelerindendir. 1886 -1896 
yıllarında Galatadaki Surp Kirkor Lusavoriç 
Kilisesinde baş muganni olmuştur. 1896 da 
Bulgadstan'a geçere_k oradaki kiliselere de 
hizmet etmiştir.· 1903 de İstanbul'a avdet et
tikten . sonra, Balat,. Sama.tya, Kuzguncuk ve 
Gedlkpaşa Ermeni Kiliselerinde baş muganni 
olarak vazifede bulunmuştur. Bestelediği ba~ 
zı dini ':e sair eserler mevcuttur. Birçok ta
lebeler de yetiştirmiştir. 

Kevork PAMUKCİYAN 

CEVAD (Ortakcılarlı) - İstanbul'un kül
hani ve kalender meşreb bir halk -şairi, • bir 
zanaat işler yahud esnaf tabakasından olduğu
nu tahmin ediyoruz; adından «istanbul'da Se
mai Kahveleri» "isimli kitabında Osman Cemal 
Kaygılı bahsediyor ve şunları yazıyor: «Ken
disi tulumbacılık yapmadığı halde «Çalgılı 

Kahve>> yahud <<Semai Kahvesi» de denilen 
tulumbacı kahvelerinde en iyi mani, semai, 
koşma, destan, kalenderi söyliyenlerderi biri 
de Otakcılarlı Cevad'dır; pürüzsüz okuyan ve 
parmakla gösterilenlerdi; bunların serfirazı 

olan Çiroz Ali'yi _ hayal meyal hatırladığını söy. 
lerdi (B.: Ali, Çiroz); Bana bir kere sahibi pek 
belli olmayan bir sema.iyi Çiroz Ali'nin sema
isi olmak ihtimali var diye gösterdi ise de ay
nı semainin Tavukpazarı saz şfilrlerind·en bi
rine aid olduğuna i_htimal verniişdim» diyor. 

Otakcılarla Cevad'ın hayatı hakkında baş-

ka kayda rastlanamadı. ' · 

CEVAD BEY (Ali)_ - Kalem. sahibi .. ve 
muallim zabitlerimizden; «Mir'atı . Mekteıbi 
Harbiye» nin kaydina gôre Harbiye Mektebi
nin hicri 1297 (miladi 1880) yılı piyade sını
fı mezunlarındandır; Harbiyede bir an'ane o
larak talebeler, İstanbul'da oturdukları semt
lerin yahud taşralı ise memleketlerinin isim
leri ile lakablandırılır idi, Doğum ve ölüm ta
rihleri, kimin evladı olduğu, askerlikde han
gi rütbeye kadar yükseldiği, hulasa hayatı 
hakkında en küçük bir bilgi edinilemedi. 

Büyük . himmet sahibi bir zat o)muşdur; 

memleketimizde ilk defa olarak ·«Memaliki Os
maniyenin Coğrafiya LO.gatı» adı_ ile alfabetik 
bir Türkiye coğrafiya ansiklopedisi telif et
miş ve eserini hicri 1313 (miladi 1895-- 1896) 
de neşretmişdir; kitabın _üzerinde deniliyor ki 
o devir için böyle ·bir. eser yazmk çok zordur. 
Ali Cevad Bey bu eserini neşrettiği sırada Üs
küdar'da Toptaşı Askeri Rüşçiiye ile Üsküdar 
Mülkiye İdadisinin coğrafiya muallimi idi ve 
kolağası rütbesinde bulunuyordu. 

- Memaliki Osmaniyenin Coğrafiya · Lugatı 
- Kolağası Selimiyeli Ali Cevad Beyin 3 cild-
lik bir Türkiye Coğrafiya Ansiklopedisi; mü
ellif birinci cildin başında eserini şu- satırlarla 
tarif ediyor: «Memaliki_ Osmaniyenin taksimat 
ve büld_anı meşhfıre ve adi bir nahiye ve ka
saba ve en ufak bir deresine varıncaya kadar 
kaffei nikat ve mevakii marufesiİıi hu.rO.fi hi
ca tertibi ile tavsif ve beyan etmek üzere ka
leme alınmışdır» diyor;' 14,25 X 20,5 eb'adın
da 998 sayfalık bir kitabdır; bu hacimdeki bir 
esere 1896 daki Memaliki Osmaniyeyi müelli
fin yukarıdaki satırlarla tarif ettiği şekilde 

sığdırmak imkansızdır, nitekim bu coğrafiya 
lugatı, zeyli ile beraber ancak 3695 ismi ihti
va etmektedir; kabul etmelidir ki o zaman için 
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böyle bir teşebbüs pek güç bir iş idi, Ali Ce
vad Beyin bu çalışması dahi çok büyük bir 
himmettir, netekim o tarihden bu yana bir 
yenisi telif edilip neşredilememişdir. 

CEVAD BEY (Zenne) - Geçen asır son
larında yaşamış son orta oyuncularından Zen
neye çıkar bir sanatkar; hayatı tesbit edile
medi; elimizde feraceli bir resmi vardır; 1880 
ile 1890 arasında çekilmiş olması gereken bu 
resimde Zenne Cevad Bey 18 - ~O yaş arasın
da tahmin olunabilir. 

Bibi.: Selim Nüzhet, Türk Temaşası. 

CEVAD BEY (Üsküdarlı) - Asker res
samlarımızdan; 1870 te doğ,du, Harbiye Mek
tebinden· 1892 de piyMe zabiti olarak çıkdı; 
resim yapmaya daha Kuleli Askeri İdadisinde 
talebe iken başlamış, arkadaşları arasında 

«Ressam Cevad» diye anılmış, sonra da mem
leketimizin sanat · muhitinde de kudretli ve 
kıymetli bir ressam olarak tanınmışdır. İlk 
,zabitlik hayatı Edirne'de başlamış, Yunan Har
bine iştirak etnıiş, İzniir ve Selanik'de bulun
muş, yıllarca Yemen'de yaşamış, bu yerlerden 
yapdığı etüdler, desenlerle kıymetlerine baha 
biçilmez albümler doldurinuşdur. Meşhur Ali 
Riza Hocanın en değerli talebelerinden biriy. 

Zenne Cevad Bey 
(Resim·: S. Bozcalı) 

di; fakat asıl inkişafını, emsalsiz gayreti ile el
de etmişcli. 1932 de Beyoğlunda Etaile (Yıldız) 
Sineması karşısında bir sergi açmış, hünerli 
ve verimii oir sanatkarın hakkı olan alaka ile 
karşılanmışdı. 

Binbaşılıkdan emekli oldukdan sonra Mal
tepe ve Kuleli askeri liseleri ile· Çamlıca Kız 
Lisesinde resim muallimliği yapmış, pek çok 
talebe yetişdirmiş, uzunca bir zaman çekdiği 
göğüs hastalığından 1939 da vefat etmişdir, 

kabri Karaca Ahmed Mezarlığındadır. Türk 
ressamları arasında çöllerin kızgın kumlarını, 
kah kızıl ve kah. koyu mavi semasını üstad 
bir fırça ile tesbit etmiş olan egzotik ve rea
list bir sanatkar olarak da tek simadır diyebi
liriz. 1918 de· Viyana sergisinde teşhir edil
miş «Büyükada» tablosu Resim ve Heykel 
Müzesindedir. Kıymetli desen albomları ne ol
muşdur bilemiyoruz. 

· :Bibi.: Pertev Boyar, Türk Ressamları. 

CEVAD PAŞA (Ahmed) - Büyük Türk 
veziri, Türk ordusu müşir (mareşal) !erinden, 
kalem sahibi asker, ve İkinci Sultan Abdülha
mid'in sadırazamlarından; kaleıni ile milli kü
tübhanemize Türk askeri kıyafetleri ve teşki
latı üzerine çok kıymetli bir eser veren, ve 
beş bin cild kitabı ihtiva eden kendi zengin 
kütübhanesini de dolabları ile beraber Arkeo
loji Müzesine hediye eden ali himmetli adam; 
makam hırsı ile insanların kolay kirlendikle
ri bir devirde tertemiz kalmasını ıbilmiş asil 
ve necib bir sima; aşağıdaki hal tercemesini 
büyük biyograf ve edib İbnülemin Mahmud 
Kemal İnal merhumun «Osmanlı ·Devrinde 
Son Sadırazamlar» isimli eserinden kısaltarak 
alıyoruz: 

«Ahmed Cevad Paşa Afiyonkarahisarlı 
Kabaağaçlızade miralay Mustafa Asım Beyin 
oğludur. Babasının vazife ile Şamda bulundu
ğu esnada 1851 · de (H. 1267) orada doğdu; 
(Bizde yıl rakamları bilhassa doğum tarihleri 
üzerinde konuşulur iken binler ve yüzler ha
nesi -atılır, mesela 1267 yerine 67 denilir) eb
ced hesabı ile Ahmed Cevad 67 tutar, doğumu 
tarihidir. , 

«Mensub olduğu aile Türkmendir; ecdAdı 
Antalya · dahilinde Elmalı kasabası eha
lisindendir. Cedlerinden ve akrabalarından 
bazıları müderris yahud hattatdır. içlerinde 
müsellimelik ve muhassislik gibi hizmetlerde 
bulunanlar da vardır. 
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<<Mustafa Asım Bey İstanbul'da Emir Bu
hari türbesi civarında oturur iken hicri 1278 
(miladi 1861 - 1862) senesinde vefat etti, üç 
gün sonra da zevcesi öldü (Cevad Paşa o za
man 11 -12 yaşla,rındadır); istanbul'da Şakir 
ve ablası Sare ile kimsesiz kaldılar. O sırada 
Rumeli bulunan ve muahharen şeyhülislam 

olan Atıfzade · Hüsameddin Efendi tarafından 
himaye edildiler; kardeşleri Karahisarda bu
lunan büyükanne, hala ve amcalarının yanına 
gönderildiler. 

«Cevad askeri i
dadide tahsilini bi
tirdikden sonı::a 

1815 de Harbiye 
Mektebine girdi. 
Mektebde iken vü
keladan Musa Saf
feti Paşa tarafın

dan himaye edildi; 
Harbiyeden müla
zim rütbesi ile er
kanı harbiye (kur
may) sınıfına geç
di, ve askeri tahsi
lini erkanıharb ola
rak 1871 de bitir

Ahmed Cevad PaJa 
(Resbn : S. Bozcalı) 

di; (Harbiyedeki künyesi «Cevad Efendi, Çen
berlitaş» dı). 

«(Harbiye tahsili sırasında başından, tah
siline engel olacak mühim bir macera geçdi). 
Sultan Abdülazizin mabeyincilerinden Hayri 
Beyden naklolunduğuna göre Cevad Bey, M
zı emsali gibi, Harbiye Mektebinden alınarak 
sarayda mabeyinci yapıldı; fakat · saraydaki 
vaktini beyhftde şeylerle geçirmeyüb daima o~ 
kumakla meşgul olurdu. Müeddeb bir gene i
di. Bir gün padişah seslenüb nöbetde bulunan 
Cevad Bey içeri girince: - Şu pencerenin per
desini çek!.. dedi. Cevad Bey temiz mendilini 
kanapeye serib üstüne çıkdı, perdeyi çekdi. 
Bu hareketi padişahın hoşuna gidip Hayri Be
ye: - Bu ne saygılı çocuk.. dedL Hayri Bey 
de onu sena ederek: - Daima okuyor, boş 
durmuyor, müsaade buyurunuz, ·yine mekte
bine gitsin, tahsilini bitirsin, sayei şahaneniz
de değerli bir adam olur, devletin işine yarar!. 
demesi üzerine Cevad Bey mektebine iade o
lundu. 

«(Mezun . oldukdan) bir müddet sonra Har
biye Mektebi riyazeye muallimliğine tayin e-

dildi; oradan Şam'da bulunan 5. Ordu erka.m 
haı<İ:>iyesine nakledildi. (Şam'a giderken, kısa 
bir müddet hizmet ettiği sarayda sevü:b hür
met ettiği 'kimselere V'eclaa geldi. Bunların a
rasında çok nüfuzlu 'bir •harem ağası Ramiz A
ğa vardı, Cevad Beyin eline bir tavsiye mek
tubu vermek istedi. Gene z~bit: - Benim is
tediğim gibi yazarsanı-ı kabul eder, götürü
rüm! dedi; ve tavsiye mektubu şöyle yazıldı: 
«Mektebli olmasından ve mibeyincilikde bu
lunmasından dolayı hakkında istisnü nezaket
le muamele göstermeyin, bünyesi sağlam a
di bir nefer gibi kullanın.») 

«Rus muharebesi çıkınca harbe iştid.k et
mek üzere Seraskerliğe müracaat etti; Aziz 
Paşa fırkası erkanı harbiye riyasetine (kur
may başkanlığına) tayin olundu. Ezerçe mu
har~besinde Aziz Paşanın şehadeti vıe Irpar
talı Feyzullah PaşanıQ. da yaralanması üzeri
ne fırkayı Cevad Bey · i.dk'e etti. Sonra Necib 
Paşa fırkasının erkaıµ ibaı1b reisi olarak Ha
san Qölü muharebesinde bulundu. Bir orman
da siperlenmiş bir Rus livasını bozarak 'kaçırt-. 

tı. Asaf Paşa silah sesini· işiderek yardım için 
geld~ğinde Cevad Beyin şecaat ve meharetini 
pek ziyade takdir etti. Yeni Başkıimandan ol
. muş bulunan Mehmed Ali Paşa o akşam Şum, 
nu'dan çekdiği telgraf ile kendisini tebrik · et
ti, ve rütbesini kaymaJkamlığa (yarbaylığa) 

yükseltti (1877). Bir mfüldet sonra (Türltiye 
hizmetindıe bir İngiliz · generali olan) Brker 
Paşa fırlkasının erkanı harb reisliğine, oradan 
da Seraslrerlik Erkanı Har.biye Dfuesi 6, Şll

be Müdürlüğüne tayin edildi. Sulhdan sonra 
Sı:ııb hududunun tahdidinıe memur komisyona 
ildnci !komiser oldu; fstanbul'a dönünce Asya
daki TiiTk - Rus huduclunu çizecek komisyona 
birinci komiser oldu. · Bu arada İstanbul'da 
resmi ceddei askeriyenin. · başmuharrirliğini 
yapdı; muhtelif asken komisyonlarda bulun
du. 1884 de Çetine· sefirliğine (Karadağ Prens
liği) · tayin edildi, ve rütlbe.si livalığa (tümgene
ralliğe) yükseltildi. 1888 de Teftişi A$keri Ko
misyonu azası oldu; 1889 da ferik rütbesi ile 
Girid fırkası erkanı harb reisliğine tayin e
dildi. Giridde fevkalade selAhiyetli kumandan 
ve vali vekili müşir Şakir ile bazı meseleler
den araları açıldı, (hadise İstanbul'a abettiri
Iince) Şakir Paşa İ:stanbul'a çağınlarak yerine 
Ahmed Cevad Paşa tayin edildi (1890); bir se
ne sonra da müşirliğe terfi ederek Girid ku-



ANSİKLOPEDİSİ - 3515 - CEVAD PAŞA (Ahmed) 

mand3ılllığı uhdesinde talmaık· üzere asaleten 
Girid Valisi oldu; aynı yıl içinde 29 Muhar
rem 1309 hicri ve 21 Ağustos 1307 rt'.l.mi (4 
Eylül 1891) tarihli bir hattı hümayun ile Ka
mil Paşanın yerine sadırazam oldu. Cevaıd 

Paşa hemen yola Çtkaark üç gün sonra, 1 Sa
fer (6 Eylül) günü İstanbul'a gelerek sadaret 
vaziresine başladı. 

«Girid'·den Tuıtanbul'a sebebi bildirilme. 
den sür'atle davet edilm1şdi. Bindiği vapur 
Çanakkale Boğaz1ıl1!dan geçerken kaleden top 
atılmak suretiyle selamlandı, bunun sadıra

zamlara mahsus olduğunu bilen kaptan he
men tebrike koşdu. Cevad Paşa tahayyül bile 
etmediği "ısadaret IO?.ı'kaınına tayinini bu su
retle öğrendi. 

«Padişah tarafından hakkında fevkalade 
teveccüh gösterildi, (o zamana kadar aldığı ni
şan ve madalyalardan gayrı) devletin bütün 
nişanları birbiri peşinden verildi, 1891 dıe 

murana Osmani, 1892 de murana Mecidi, 
1893 de de murana İmtiyaz nişanları ile yine 
1893 de al'tın liyakat madalyası, ve sanayin 
terakkisine çalışmasından Sanayii Nefise ma
dalyası aldı. 

«1892 de sadırazamlığına Yaveri Ekrem 
unvanı Jlave edildi. Kendisine Nişantaşmda 
bir konak tahsis edildi, ve müıkemmel bir su
retde tamir ve tefrişi irade olundu; paşanın 

istedikleri büyük masraflara bağlı olduğu için 
padişaha s~rulduğunda Su)ltan Abdülhamid: 
«O benim evladımdır, her ne isterse tamamiy
le yapılsın» diyerek (kimseye göstermediği 
muhabbeti ibraz etti.) Bursa Valisi iken nafia 
nazırlığı ile kabineye alınan Mahmud Celaled
din Paşa, kalem kudretiyle ve devlet işlerinde 
bilgisi ile kendisini diğer vükela arasında çok 
üstün görürdü, meclisi vükela toplanıtısında 

Ahmed Cevad Paşaya istihfaf ile muamelede 
bulundu, sadırazamın şikayeti üzerine derhal 
azil edilerek v~i vekilliği ile Girid'e gönde
rildi. 

«(Bu kadar teveccüh elbet ki 1büyük kıs
kandıkları doğuracak idi). Kamil Paşa hatıra.:. 
larında halefini zem etme yolunu tutmuşdur. 
Said Paşa da onu çekemiyenlerden biridir (Ce
vad Paşa sadaretinin siyasi icraatı bu İstan
bul Ansiklopedisinin konusu dışında kalır). 
Devlet işlerinin idaresini Yıldıza nakil ile Ba
bıalinin nüfuzunu 'kesreden Mabeyin başkati.b
liği zamanında Said Paşa iken Kamil Paşa bu. 

nu Cevad Paşanın yapdığını söyler, (ve onu, 
Sultan Abdülhamid'in bütün arzularına har
fiyen uyarak idareyi devlet etmiş gösterir). 
Cevad Paşa kemali ciddiyet ve adaba riayet 
ile ifayı vazife etti ve muamelatda tezyidi vu
kuufa çalışdı. Sadaretinde karşılaştığı müşki

latın en mühimmi Ermeni :hadiseleri ve ondan 
mütevellid siyasi meselelerdir. Cevad Paşa 
devletin dahili işlerine ecnebi müdahalesini 
bütün gayreti ile. önlemeye çalışdı; İngiltere, 
Fransa ve Rusya, Osmanlı İmparatorluğunu 
gayri mi.islim azınlıkların hamisi tavrı He 
tazyik ederek yeni -bir islahat istemeye hazır
lanıyordu; c·evaıd Paşa bu müıdahaleyi önle
mek için idari ıslahatın devletce yapılması 
tara:&ları idi; bu husus için de_. padişaha bir 
layiha verdi, sarayda .bir heyet teşkilini, hüku
metin ıslahat yolunda.ki teklifLerinin bu he
yetce tetkikini, heyetin vereceği kararın da 
tarafı hümayundan ayne·n kabulünü teklif et-

. ti. (Sadırazamın teşkilini teklif ettiği heyet 
kendi hükümdarlık nüfuzunun üstünde bir 
kuvvet gibi gören padişah Cevad Paşaya olan 
güvenini birden kaybetti), ve nihayet 15 zil
hicce 1312 de (miladi 9 Haziran 1895) Ahmed 
Cevad Paşa sadaretten azledilerek yerine be
şinci defa olarak Said Paşa sadırazam oldu. 
Ahmed Tevfik Paşa merhumdan işidilmişdir, 
Sultan Abdülhamid Tevfik Paşaya: - Cevad 
Paşanın bu layihadan maksadı, kendi kararla
rını kabule makaamı saltanatı mecbur etmek 
ve hukuukumu elimden almalroı, derhal azli
ne karar verdim ... demişdir. 

«Sadaretden azlinden .sonra konağında i
kaamete memur edilen , Ahmed Cevad Paşa 
1897 de tekrar Girid Valisi tayin edildi: Ora
da da .Tatar Şakir Bey adında saraya mensub 
bir zabit paşanın tarassuduna memur edildi. 

«(Bu Şakir Beyin peşin olarak aldığı yüz 
altın hafiyelik ücretini hak etmiş olmak için 
tezvirlerle dolu jurnallan üzerine Giridde 
kalması da uygun görülmiyerek, Cevad Paşa, 
1898 de, Türkiyeyi ziyaret eden Almanya İm
paratoru İkinci Vilhelm'in istild>aline memur 
edilerek Beyrut'a gönderildi; bu sefer de S11-
riye Valisi Nazım Paşanın müfsidane. bir tel
grafı üzerine) imparatordan dalına bir mer
hale ileri giderek tertiibAta itina etmesi teb-

. liğ olundu Bu suretle imparatorla mülakaa
tına imkan verilmedi. Bir sabl!k sadırazam 
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menzil emini gibi adi bir hizmetôe kullanıl

dı. 

«Cevcıd Paşa, imparatorun Suriye ve Fi
listin seyahati hitam bulduktan sonra İstan
bul'a avdetine müsaade istedi, fakat 5. Ordu 
Müşürlüğüne tayin edildi, me'yusen Şam'a 
gitti, bir buçuk se.ne kadar ordu kumandanlı
ğında kaldı. 

«Şam'da teverrüm etti; Ali Fuad Bey· 
merhum yazdığı bir makaalede süratli ınba
lini takib eden şiddetli idbara tahammül ede
miyerek verem olduğunu söyler. Şam'da otur
duğu konağın bağçesinde ıslak çemen üstün
de (guya tedavi için) çıplak ayakla yürütül
mesiı veremi teşdid ettiği söylenir. Tedavi ıçin 
Lübnan'da Aynı S-Ofer!e gitti ve nihayet · 15 . 
rebiülevvel 1318 de (13 Temmuz 1900) bir i
rade ile ordu müşürlüğünden af edilip istan
bul'a dönmesi.ne izin verildi; ha-stıalığının son 
safhasında döndüğü İstallbul'da Nişantaşın. 
daki konağında 14 rebiülalıir 1318 ve 9 Ağus
tos 1900 bir cuma günü vefat etti, ölümünde 
49 yaşında idi. Cenaze namazı Fatih Camiinde 
kılmarak vasiyeti · mucibince Emir Buhari 
Dergahı yanında babası ile anasınm medfun 
bulundukları kabristana defn olU:ndu, sonra
dan kabri üstüne kagir bir türbe inşa edildi. 

«Cenazesinde, padişaıhı temsilen ve res
men giden dahiliye nazırı Memduh Paşadan 
gayri vükeladan ve askeriyeden kimse bulun-
madı. · 

«Türbesinin zevcesi tarafından yaptırıldı
ğını o zaman işitmiştim; Fatih yangınında ha
rab olmuşdur. İçinde mermer bir sütunda şu 
kitabe mahkukdur: 

HÜVELBAKi 
«Sadri esbak ve yaveri ekrem merhum ve mağfur 

Kabaağaçlı:ı:ade Ahmed Cevad Paşa rfihu için rlzien 
llllahi fatiha. 14 rebiülahlr 1318 yevmi cum'a». 

«Türbe kapusunun üstündeki m~_rmer ki
tabe taşında da şu manzume muharrerdir: 

.Hazreti Ahmed Cevad paşayi ali cah kim 
Üç sene on buçuk ay verdi sadra ziybü fer 
Daima her mansıbmda sıdklle hizmet idüb 
Kıldı ibrhi meislr ol hidM nam ver 
Seyyidül Kevneynden «Artık Cevdet gel» emrini 
Alemi minada almış, etti flrdevse ' sefer 
Uyik oldu ~eylei l\firiicda tarihi . tam 
«Hak ide Ahmed Cevad Pişiiya cenneti kamar» 

«Mükemmel tahsil görmelk, ilmü marifet
de akranına tefavvuk etmeık, sür'atle parla
mak, sür'atle sönmek, binnisbe gene iken ha
yata veda etmek, hüsnü suret, hüsnü siret, di-

ya.net ve istikaamet (ile mümtaz bir adamdı), 
asker evladı olarak doğmuş, kendi gayret ve 
himmetiy1e değerli bir asker olarak yetişmiş
di. 

«Kimsenin aklından geçmezken .sadarete 
daveti hırs ve hased sahihlerini canlarından 
geçirecek hale getirmişdi. 

«Merhum Halil Edib Bey şu !kıt'ayı söy-
lemişdi: 

Sadra müştak idi pek · çok vüzera 
Olmadı hiç biri lakin dilşad 
Adadan sıçradı geldi nagah 
Geçdi bir hamlede ol sadra Cevad 

Aleyhinde olanlar üçüncü mısrada bir 
kelimeyi değiştirdiler: 

Adadan sıçradı geldi tavşan 

diyenler de oldu (tavşan, İstanbul'da adalı 
Rum köçek oğlanlara takılan lakabdır. Ahmed 
Cevad Pa.,,,;a . gibi bir adama böylç.sine dil uza
tabilmek. için pek rezil bir tıynete sahih · · ol
mak gerekir). 

«Cevad Paşayı tanımadan yukardaki is
tihf afkar. kıt'ayı yazan Halil Edib Bey sonra 

. da ııitayişkar lisan ile 'şu kıtayı yazmışdı: 
Bir elde slnini şfile efza 
Bir elde de kilki safha pini 
Geldin bu makaaını ettin ihya 
Evsiifü mehiisinin dil ,bala 
Magbdti ekabiri zamansın 

· «Mazuliyeti zamanında bir kış ramazanın
d,a iftara gitmişdiriı. Kardeşi Şakir ve eski ar
kadaçlarından mirliva Sabri Paşa ile bir iki 
kimse vardı. Pek muntazam küçük bir masa
da pek nefis yemekler yendikdeıi sonra bir o
daya girdik ki, her tarafı Kütahya çinileri ile 
tezyin edilmiş ve içinde kütükler yanan zarif 
Türk ocağının önüne dizildik. Gözümüzü ten
vir ve vücudumuzu teshin eden alevin kıymet
li fincanlarla Yemen kaıhvesi ve en nefis· nev'
inden tütün içerek neşvelendik. Aradan yıl

lar geçdi o iftar aleminin zevki hala hafızamı 
okşamaktadır. · 

«Kendisi erbabı marifetden olduğu için 
marifet erbabına riayet ve maarifin terakki
sine g~yret ederdi. Babıali memur ve katible
rinin boş zamanlarında mesleklerine aid eser
leri mütalaa .ve ilmen istifade etmeler~ için 
Babıali avlusunda bir kütü:bhane inşa . ettir
di. Az müddet sonra bir mel'un tarafından 
sunulan jurnal ile, memurların işlerini bıra-. 

karak orada toplanup muzir mükalemelerde 
bulunacakları ve kütübhanenin inşası hayırlı 
bir niyetle olmadığı beyah olunması üzerine 
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binanın kütübhane ittihazından sarfı nazar e
dilmesine irade çıkdı» (İbnülemin -Mahmud 
Kemaı· İnal, Son Sadırazamlar, s. 1473 -1534). 

Eserleri: <<Tarihi Askerii Osmani», «Sa.. 
dova Muharebesine kadar muhtasar Tarihi 
Askeri», «Maluma ti Kafiye fi Ahvali Memaliki 
Osmaniye>>, «Riyaziyenin Mebahisi Dakikası», 
«Kimyanın Sanayie Tatbiki», «Sema», «Tele
fon»; basılmış olan ;bu eserlerinin içinde en 
mühimmi Osmanlı Tarihi Askerisi olub yeni
çerilerin kiyafeUerini, silah, çadır, mızıka, 
tuğ, bayrak veşaire şekillerini gösteren bir 
albomdur 1ki ·bu yolda Türkçe iJık eserdir, bas
kı tarihi 1299 (miladi 1882) dur. Arkeoloji 
Müzesine bağışlanan muazzam şahsi kütü'l>ha
nesi ile bu eseri Ahmed Cevad Paşayı ilelebed 
rahmet ile yad ettirecekdir. 

Hicri 1297 (miladi 1880) de «Yadigar» is
mi ile bir mecmua çıkarmışdı, Tarih, edebi
yat, matematik ve diğer fen konuları ile ah
laki yazıları ihtiva eden ,biı mecmua 24 nüs
ha intişar edebilmişdir. 

CEVAHİR BEDASTANI (Şehzade ve sul
tanların doğum şenliklerinde) - (Cevahir Be
destanı if.,-in B.: Bedestan; s. 2347). Tanzimat 
devrine gelinceye kadar şehzade ve sultanla~ 
rın doğumları, devrine göre üç gün üç gece, 
yedi gün yedi gece süren şenlikler ve şehra
yinlerle kutlanır, -bütün çarşılar, pazarlar do
nanır, ve bu şenlikler arasında büyük esnaf 
alayları tertib edilerek ıher sınıf esnaf arala
rında topladıkları para ile nevzade · kıymetli 
bir hediye alaraık, hediyelerini çarşılarında 

halka teşhir eder :ve alayla saraya gittikleri 
gün de alayda gösterip saraya teslim ederler
di. Ticaret metaı mücevher olduğu için Ceva
hir Bedestanı donanan çarşıların daima en 
revnaklısı olur, Cevahir Bedestenlilerin hedi
yeleri de en giranbaha hediye olurdu; hicri 
1172 (miladi 1759) yılında Üçüncü Sultan Mus
tafanın kızı Hibetullah Sultanın doğlllll .şen

likleri üzerine «Viladetnamei Hümayun» adı 

ile yazdığı risalede şair Haşmet Efendi Ce
vahir Bedestanından şu satırlarla bahsediyor: 

<<Evvela Cevahir Bedestanının içi, tavanı
nın ortasından yere varınca duvarları kıy

metli kumaşlarla kaplandı. Dolablarında her
kes iktidarına göre mallarını teşhir etti. Bu 
arada (padişahın -doğacak çocuğuna hediye o- . 
larak) gümüş telden -bir kafes içine kıymet tu
tarı 3000 keseden fazla mücevherler koyarak 

Bedestan kethüda.sının dolabının önüne as
mışlardı. Kumaş ibedestanı dahi rengarenk ku
marlarla süslenmişdi, içinde hüsnü an 'kuma
şı satan sırma perçemli Sakızlı Rum tazeleri 
ile bir puthaneye dönmüşdü. Sair sokak ve 
pazarlar dahi Cevahir Bedestanı ayarında süs
lenmişdi..» (B.: Saray Düğünleri). 

CEVAHiRCİLER - Cevahir Bedestanı 
yahud diğer adı ile Eski Bedestanın cevahir
cilerinden başka mücevher tüccarları kadim
den beri ola gelmişdir. on· yedinci asırda ya. 
şamış büyük yazar Evliya Çelebi ·bunları bir 
takım sınıflara ayırıyor; kendi dükkanları ol
mayub ~evahir Bedestanı içinde ve dışındaki 
dükkan sahiblerine mal temin eden cevahir 
tüccarlarına «Bezirganı Cevahirciyan» adını 

vererek şunları yazıyor: «Nefer 600. Dükkan
ları ydkdur, hanlarda otururlar; mallarının 

hesabını, cevahirlerinin adedini· ancak Hüda 
bilir. Elması Hindistan, la'li Bedehşan, pir-0.zei 
Nişaıbur, yaıkuuti Seylan misilli cevherler cüm
lesi bunlarda mevcuddur» diyor. Bunlar, el
lerindeki kıymetli taşları çıplak, taş olarak 
satan elmas tüccarlarıdır. 

Kendilerine verilen ~uymetli taşları al
tundan yapdıkları yuvalara, güzel güzel şekil
lerin münasib yerlerine koyan, tesıbit eden ve 
bu suretle yüzük, ,bilezik, gerdanlık, küpe, iğ

ne, broş, tac. hançer ve kılıç kabzası gibi ziy
net eşyası ve muras,saa yapan sanatkarlara 
(kakmacı kuyumculara) da «Enafı zergeraıi 

cevahirciyan» adını veren Evliya Çelebi onlar 
hak!kında da şu satlıl'ları yazıyor: «Dükkan 
100, nefer 155. ·Bunlar {:büyük esnaf alayların
da arabalar üzerine kurdukları dükkanlarını) 
mücevher eşyalar ile zeyn idüb cevahir avam 
ve eşya işleyerek pür silah geçerler. Küpeli 
Yahudi, Samurkaş Rum, Galata da· Dôrtyol ağ
zında Benli Rum, Cevahir Kolu dedikleri (o
yuncu -kolunu kuran) Laskaraki (B.: Cevahir 
Kolu) cevahircilikde yegane idi. Unlk:apanın

da ·bizim peder merhumun şakirdi Laz Ali, 
(Evliyanın babası muharririn rivayetine göre 
kı.iyumcubaşı Derviş Mehmed ZılU'dir) Dör
düncü Sultan Murad'ın tahtını kendi tasniatı 
ile öyle· tezyin etmişdir ki bakan gözler kama
şır». 

Mamul, hazır cevahirli eşya satanlara da 
«Esnafı. Cevher füruşan» adını veren Evliya: 
<<Dükkan 70, nefer 102, dükkanları Bedestan 
etrafındadır» diyor. 
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Zamanımızda «cevahirci» tabiri kalkmış, 
bu iş üstünde çalışan esnaf ve sanatMrlar 
«kuyumcu» adı ile toplanmışdır (B.: Kuyum
cu}. 

CEVAHİRCİY AN - Asıl adı .öğrenile
medi, 1885 ile 1890 arasında İstanbul'da bir 
Ermeni doktor; 1885 senesinde ·sabah Gazete. 
sinde çıkmış ilanlarında: «Langa'da Rum Ki
lisesi ittisalinde 26 numaralı hanede dalµliye 
ve hariciye mütehassısı» deniliyor ve cumar
tesi ile çarşanba günleri yalnız fakirleri mu
ayene ettiği bildiriliyor. Yine aynı yıl içinde 
aynı gazetede başka bir ilanında da ihtisas, 
muaye~e sahası: «İlleti efrenciye, 'bel soğuk
luğu, mesanede taş, viladi topallık, polip ve 
seretan ameliyatları, ebelik, emrazı asabiye ve 
çocuk hastalıkları» dıye çok geniş gösterili
yor. Hayatı hakkında başka kayda ;rastlana
madı. 

CEV A.HİRCİY AN (Mağakya Tıbir) - On 
yedinci asrın sonlannda ve onsekizinci asrın 
başlarında yaşamış bir tarihçidir. Doğduğu 

ve öldüğü tarihler , bilinmemektedir. 1695 -
1715 tarihleri arasında İstanbul'da cereyan e
den gerek Ermenilere ait gerekse diğer vak'
alar ·hakkında kaleme aldığı tarihi eser gayrı 
matbO. olup halen Venedik'de Mıhitaristler 

Manastırının ıkütübhanesinde ·bulunmaktadır. 

Eser hakkında bilgi edinmek üzere Ma
nastırın başrahlbi Uluhocyan Başpiskopos'a 

tarafımızdan müracaat edilmişse de bugüne 
(22 Ocak 1963) kadar bir cevap alınamamış
tır. 

Kevork PAMUKCİYAN 
CEV A.HİRCİZA.DELER BAÔ:ÇESİ VE 

GAZİNOSU_ -- 1885 ile 1890 arasında Boğaz 
içinde Sarıyer Yenimahallesinde Pazarbaşı 

mevkiinde bir yazlık bağçeli gazino; 1887 de 
Sabah Gazetesinde çıkmış ilanları görüldü; ki
min tarafından açılıp işlet~diği, hangi kıratda 
bir yer olduğu, ve hatta yeri tesbit edilemedi. 

CEV.AIIİR KOLU - On yedinci asır or
talarında İstanbul'un büyük oyuncu kolların
dan biri; Laskara adında biri tarafından ku-

. rulmuş, bütün oyuncuları Rumlardan ve Er. 
menilerden inüteşek:ıkildi; Evliya Çelebi İstan
bul'un oyuncu kollarını yazar iken şu malu
matı veriyor: 

«Cevahir Kolu - Nefer 200; bunlar Ga
latada sakin cevahirci, kuyumcu Rum ve Er
meniler olduklarından Cevahir Kolu derler; 

efradı Rum ve Ermeni haramzadelerdir. Ser
çeşmelerine Pehlivan Laskara derler, 'bir ta
ze cevahirkar dilberdir; çegaanebazlıkda, her 
türlü lu'betebazlıkda ileri gitmişdir. Karındaşı 
Üsküblü Ermeni büyük bir mukalliddir; Va
siloğlu çingene taklidi yapar; mugbeçeleri pek 
müstesnadır, hele Arslan Şah bir ·mahbubi •bi 
aman, bir yezidi sahih kırandır; saydına talih 
olan mahbub dostları arslan gibi ıbir pençei 
niga:h salsa gönüllerini şira.ne şikar ider. Ya
ver, Habib levendane kesim biçim yerin.de, 
mukahhal nerkis gözlü mahbublardır; ·bunlar 
bir Rum haracı değer canlardır ki haklarında: 

Mugzide aşla refinde serim eyledim fedi 
!Kaabll değl.l.. esir idüb isterdi almaita 

demişlerdir,» 

O asırda oyuncu kollarının en revacda · ol
duğu .devir Dördüncü Sultan Murad ile Sul
tan İbrahim'in zamanlarıdır. Bilhassa Sultan. 
Murad zamanında kolların mahbub köçekleri
nin padişah huzuruna götürülüp oynatıldıkla
rını ve Sultan Murad'dan iltüat gördüklerini 
Evliya Çelebi kaydediyor. Evliya'nın yukarda
ki satırları da bu padişah devrini tasvir eder
ken yazılmışdır. 

Oyuncu ıkolları, bu Cevahir Kolu da da
hil, Dördüncü Sultan Mehmed zamanında kal. 
dırılıp da.ğıtılmışdır; aşağıdaki satırları o de
virde yaşamış müverrih Enderunlu Mehmed 
f.lalife'nin «Tarihi Gilma.ni» adlı eserind~n a
lıyoruz: 

« .. : hatta şehri İstanbul'da deccal misal 
zuhur edüb halkı fiska meylettiren_ Ahmed 
Kolu ve Petko Kolu ve Cevahir Kolu nam eh
li fesadı ·bilkülliye bunları devşirip küreğe 

kodurub şehri İstanbul'u bunlardan pak eyle
di». 

Bibi.: Evliya Çelebi, Seyyahatnaıne I; Mehmed Ha• 
life, Tarihi Gilmant 

CEVDET (Çingene) - 1885 ile 1890 ara
sında Ayvansaray tulumbacılarından bir deli
kanlıdır. Ayvansaray'da ·bir kalafat amelesiy
di; aslı İneboluluydu, çingenelikle hiç alakası 
yokdur, kendisi gaayetle esmer, geniş ·bir çin-. 
gene mahalle~i olan Lonca'nın da Ayvansaray
da olmasından ötürü Çingene Cevdet derlerdi . 
Uzun boylu, çok düzgün çizgileriyle dilber bir 
simaya sahih, tığ gibi, zehir gibi, pençeli erkek 
güzeliydi; bıçkın meşreb, içkici, Galata baloz
larının, batakhane tiyatrolarının gedikli mü
davimlerindendi, meşhur kantocu aktris Bü
yük Peruzun da tutkunlarındandı. Peruz da 
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bu esmer civeleği sevmiş, rO.yi iltifat göster
miş, Çingene Cevdeti dost edinınişdi, gene tu
lumbacı da bu dostluğu belalı aşık şekline sok
mamış, o kıratda güzel bir kadının hayatına 

karışan sair er\kekleri aşk yolunda raltib ola
rak görmemişdi. Bilakis kendisi, Peruz'un ya
nındaki itibarını çekemeyen bazı şerirler ta
rafından birkaç sefer ölümle tahdid edilmiş, 
onlara da yüreğindeki cesaret cevheri ile al
dırış etmemişdi. 

«Peruz'un iki meşhur tulumbacı kantosu 
vardır, birini bu Çingene Cevdet'i kasd ile 
Üsküdarlı Aşık Razi'ye yalvara yakara yaz
dırtınışdı, ve yalnız Cevdet'in tiyatroya geldi
ği akşamlar okurdu, kanto şudur: 

Haydi omuzdaşlar 
Kahraman civelek . kardaşlar 
Köşklü geçdl yangın var 
Nerede? 
Kıztaşında, Kıztaşında 

Gönillevinde, gönülevlnde 

Başda keçe külah, yar keçe külıllı 
Yanıyorum billillı, yamyorum alı. 

Yaman koşub acı nara atalım 
Nirayı atalım aman 
Şanlı forma dizlikle çalım satalım 
Çalım satalım, satalım aman ı , 
Yalın ayak dalıp ateş içine 
Küçük hanımı da kurtaralım 
Nazlı küçükbeyl kurtaralım 
Yangın var yangın var gönillevlnde 
Kıztaşmda Kıztaşında gönillevinde. 

Çek fenerci feneri 
Borucu arş ileri 
Geçld yerimiz «sena» dır beyler 
Tulumbacılan takdir ile seyreyler. 
Sandık şimşir, gümüş tepelllı: 

Bir uşağım sevdim ilik mi lllk. 
Aman uşak, elvan uşak 
Adım atıştan pek yaman uşak 
İnce belde Trablus kuşak . 
Alnına dökdüğü kıikülü başak 

Nı\rası katı, yüzü yumuşak 
Yangın var, yangın var 
Nerede? 
Kıztaşmda, Kıztaşmda 

Gönülevlnde, gönülevlnde. 

Çakır eli gözlü fidan esmerim 
Yaman tulumbacı civan esmerim . 
Yakdın aman mlsfili külhan esmerim 
Yangın var, yangın var gönül evinde 
Kıztaşında. Kızta.,mda ,zönülevlnde. 

Çek fenerci feneri 
Aman feneri feneri, aman feneri 
Yangın var, yangın var 

Nerede? 
Ayvansarayda Kalafatyerl 
Yangın var, yangın var 
Nerede? 
Kıztaşmda, Kıztaşında gönülevinde 
Tulumbacı civanın ateşi aşkı 

Alınışdır saçağı gönülevlnde. 
Cahil bir kalafat amelesiydi ama gönül 

ozu açık, duygulu bir gencdi. O zamanlar 
meşhur <<Othello» ya İstanbul'un ayaık takımı 
«Arabın aşkı oyunu» derdi. Çingene Cevdet 
bu oyunu seyrede ede Othello rolünü o kadar 
beniınsemişdi ki, bir akşam asıl aktör ani o
larak .hastalanmış, rejisör ile tiyatro müdürü 
şaşırmış, haber de seyirciler arasına yayılmış, 
Cevdet hemen müdüre koşmuş, ve bu rolü ü
zerine alabileceğini söylemiş, Othello'nun bü
tün sözleri ezberinde, ayak üstü bir imtihan
dan sonra· makiyajını yapmışlar, Othello'nun 
esvablarını giyip sahneye çıkmış, ve piyesin 
sonuna kadar rolü Ermeni aktörden kat kat 
üstün mu\ıaffakiyetle oynamış, öyle ki kendi
sine tiyatro müdürü tarafından aktörlük tek
lif edilmiş, fakat Cevdet hırpani 'bir kalafat a
melesi olarak kalmayı tercih etmişdi. Peruzun 
gene tulumbacıya alakası ve iltifatı o akşam
dan sonra başlamışdır derlerdi. Hayatı hak
kında başka bilgi edinilemedi. 

CEVDET (Midillili Derviş Mustafa) -
Hayatı tamamen karanlık içinde, bir güzel ve 
garib tesadüf ile adını öğrenib iki parça şii

rini elde ettiğimiz çağdaş bir halk şairi. 1~_59 
yılında Marmara ve Ege bölgelerinde yapdığı
mız bir yaz gezisinde Edremit'de sokakda bir 
kitalb sergisinde Maif Reşad Beyin «Eslaf » a
dındaki meşhur eserinin bi rniIBhası, baş ve 
son !kısımlarındaki cild kapakları içlerine ve 
son kısmında boş lbir sayfaya el ile, kurşun 
kalemi ve güzel · bir rik'a ile kaydedilmiş 'üç 
şiir dolayısı ile nazarı dikkatimizi ce1betti ve 
bu nüshayı aldık. Kitabın baştarafında şu ka
yıt vardır: «İşıbu kitab Üsküdar'da Atpazarın
da muytab esnafından Ali Osman Ağanın ha. 
nesinde mukim talebei ulumdan Midillili Mus
tafa Cevdet'in malıdır, sene 1333>>. Bu tarih 
Birinci Cihan Har.bi içine rastlar. Yine kitabın 
baş tarafında cild kapağı içinde şu satırlar ile 
bir kabir taşı kitabesi müsveddesi bulunmak-
tadır: · 1 

«Şebiden vefit eden oğlumun mezar taşı için: 

IIOvELBAKI 
Yirmi 11d yaşındayken kıydı şerir canıma 
Ebeveynhn kan qlayur malfiret kıl ya Hüdi 
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Merdi meydan hem sahibi hüsnü anü mellilıet 
Civan idim o mel'un bir bühtana etti feda 
Öyle ·bir Mı eyledhn ki geçsün cl.ğerglilıına 
Atebei Zülcelale varsun bu yanık sedA 
Ölmesün de 1'd gözü kör olup da sürünsün 
Hem mizanü mahşer günü olsun imandan cüda 
Midillili Derviş Mustafa Cevdet Efendinin nıah,, 

dwnu silindir makinistlerinden olub şehiden vefat 
eden Ahmed Efendinin ruhu için Elfıitlha. Sene· 19 
rebiülevvel 1347, 4 eyUiJ. 1929». 

Bunun altına şu satır yazılmışdır: «Taş-cı 

çok istediğinden· ihtisar ile yaptırıldı.» 
Kitabın son kısmında boş bir sayfada da 

bir semei vardır, ikalende:r:lik yollaniıda ve a
yak takımından bir gencin şanında yazılmış

dır. Bir tarih taşımamakla beraber bu Midilli
li Derviş· Mustafa. Cevdet Efendinin bu şilıi 
gencliğinde yazmış olduğunu tahmin ediyoruz. 

SEMAI 

Meftun oldum simasında nakış ile rengine 
Hem eJinı:le ayağında parmak istif dengine 
Oturtdum pırpınmı. gönlümün evrengine 
Hudud yokdur deriinumun sururulilıengine · 
Açıldı aşk gemfıJf pupa yelken engine 

Koydum samur saç üstüne şehbazıine dalfesi 
Londrln çuhalarla giydlrdhn o bikesi 
Pirehetd bürüncünden bermene Şam canfes! 
Gönül evi şahlnlmln oldu altun kafesi 
Alkış tuttu cümle . alem sevlilıll serhenglne 

Alım çalım levendine kesim blçhn yerinde . 
Dayı reviş topuk vurur pençesi hançerinde 
Rengi derya mün'aklsdir gök yakut gözlerinde 
Şevki şebab rünüıııadır gözlerinin ferinde 
Ebriilerin çatmış gider yiriın korsan cengine 

Baba ile oğul arasında en ·az onsekiz yaş
Irk bir fark kabul edilse, 1929 da oğlu 22 ya
şında iken öldürülen bedbaht şairin o tarihde 
40 yaşında bulunması gerekir; Derviş Mus
tafa Cevdet Efendi eğer 'hayatta ise halen 74 . 
75 yaşlarında olması gerekir. Bu zatin şiirlerı
nin bir kabir taşı kitabesi ile iki semaiden 
ibaret kal~ olacağını zannetmiyoruz, eğer 
bir defterde toplamamış, bizim elimize geçen 
örnekleri gibi -kitablarının boş yerlerine ya
zılmışlar ise hazin bir şekilde dağılmış ola
caklardır.· 

Hüsnü KINAYLI 
CEVDET EFENDİ (Ahmed) :_ Geçen a

sırda yaşamış İstanbullu bir şair; · Dahiliye 
Nezareti ketebesinden iken -·hicri 1247 _de ve. 
fat etti; «Nevadirül Asar» ve «Ziynetül Meca
lis» adında iki eseri vardır; ve kendi şiirleri

ni de bir divançe halinde t-oplamışdır; şu kıt'a 
şiir diline bir örnekdir: ., 

-
Macerayl eşkimi pek ter geçer madam su 
'tdemeı bahri muhitin şerhini itmam su 
Çeşmi giryanım gibi hor hor akar kim itmede 
Aksaraylı bir perinin vaslına ikdAm su 

Ahmed Cevdet Efendinin yukardaki kıt'a
sına Üsküdarlı halk şairi Aşık Razi şu nazi-
reyi yazmışdır: · 

',Aksaraylı bir periyi ben de sevdim doğrusu 
Semti Horhor Çeşmesinde bir ·akşam kurdum pusu 
Liileden sim pençesiyle gördüm içer · idi su 
İşmar ettim nazikane geldi ceylan yavrusu 

Al al olmuş ruhlerlnde danei ,anber beni 
Cezb eyllyen bıçkın eda · cilvesinde albeni 
Sanki dir ki gönlünün tahtında sultan et beni 
Şeh'bazın bir afeti devı:-an gümüş topuklwıu 

Aksaraylı dilberi rana çakal külhanbeyi 
Çak kadehi çeşmi ile bidei peyder peyi 
li'li lebi mesnaneyl sundukça bas hey heyi 
Çek sineye Razi yatur gelmiş o şuhun uykusu 

CEVDE_T EFENDİ (Selanikll) - Şirketi 
Sahhafiyei Osmaniyenin son iki ortağından bi
ri (B.: Şirketi Sahhafiyei Osmaniye; Ahmet E
fendi, Köse Hacı); hayatı hakkında bilgi edi
nilemedi. 

Bibi.: O. N. Ergin, Türkiye Maarif Tarihi. 

CEVDET PAŞA (Ahmet) ~ (B.: Ahiııet 

Cevdet Paşa). 
CEVDET PAŞA CADDESİ · - Fatih ilçe

sinin Şehremini Bucağının ·Nevbahar ve Seyit
ömer Mahallelerinden geçer bir ·caddedir; Al
tınmerrner ve Vezir Caddeleri . ve Mecid bey 
Sokağı ile yapdığı -bir dört yol ağzı ile isimsiz 
bir sokalk arasında uzanır. Köprülüzade Soka
ğı, Sırrıpaşa Sokağı, Kızılelma Caddesi, Tev
fik Fikret Sokağı, öııbek Süleyman Efendi So
kağı ile dört yol· ağzı ~aparak kesişir; Huri• 
Sokağı, Bucak Sokağı, Kimyon Sokağı, Onda
lıkcı Sokağı (Seyit Ömer Sokağı), Tulga Soka
ğı, Darüşşefaka Sokağı :ne kavuşakları var. 
dır (1934 Belediye Şehir Rehlberi, pafta 10). 

Yukarda tarif edilen dört yol ağzından 
gelindiğine göre, iki araba 'geçecek genişlik
de, aslı kabataş döşeli iken bakırnsızlıkdan top
rak yol olmuş bir manzara ile başlar. Sağ baş.
da !Küçük 'Hamamın kadınJ!f:lr kısmı vardı,r; 
sol kolda da, Seyit Ömer S~kağı kavuşağında 
Seyid Ömer Camii bulunmaktadır. Cevdet Pa
şa Caddesi yağışlı havalarda çamurdan geçil
mez bir hal alır; iki yanında arsalar, birer kat
lı ahşa~b evceğizler ve taş-tuğla yapı -kulübecik
ler görülür. 

Cadde ilerde daha genişler, arsalar ara-
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sında bir çabur kanalı halinde devam eder. 
. Sonra seyrek olarak 4-5 katlı beton apartı

manlar başlar. Kızılelma-,Caddesi ile olan dört 
yol ağzından sonra, o çamur kanalı hirden bir 
asfalt yol olur; ve iki yanında koca koca a
partımanfa.ria gece kondular, karışık olarak 
tam .bir tezad halinde görülür. 

Cadde ilerde ,birden, bir arabıa geçebile
cek ikadar daralır, ve asfalt zemini paket taşı
na tahavvül eder; bu kısımda sağ kolda Ha
seki Hastahanesi polikliniği (H;aseki · İmaret 
ve Medresesi). vardır (Mart 1963) . 

.. Hakkı GÖKTÜRK 

CEVİZLİK ~ Kadıköyüııün bir semti; 
Sakızağacı, Bahariye ve Yoğurtcu semtleri ·ile 
çevrilmişdir; sınır ve iç sokaklarının isimleri 
şunlardır: Yoğurtcu Parkı yokuşu, Safa soka
ğı, Hasırcıbaşı sokağı, Emin Bey sokağı, Ku
zu kestane sokağı, Bahariye . Caddesi; Şair La
tifi sokağı, İleri sokağı, Sokullu sokağı, Gü
müş sokağı, Ahter sokağı, Şevki Bey sokağı, 
Hacı Ahmed Bey sokağı, keresteci sokağı, 
Tevfik Bey sokağı; Fransız Saint Joseph (S{ln 
Jozef) Erkek.Lisesi bu semtde, Yoğurtcu Par
kı yokuşu üzerindedir. 

CEVİZLİK MEKTEBİ ARKASI SOKA
ĞI - Bakırköyü merkez nahiyesi yollarından; 
Hatboyu ve 10 Temmuz Caddelerinin birleş

diği nokta ile Bakırköy - İstanbul yolu ara
sında uzanır; Reyhan sokağı ile dört yol ağzı 

Kadıköyde Cevizlik semti 

C· 

yaparak kesişir, Muhtar Tahsin ve Cevizlik 
Mektebi sokakları ile kavuşakları vardır. (1943 
Belediye Şehir Rehberi, pafta 12). İki araba 
geçebilecek genişlikde asfalt yoldur. Ahşab, 
beton, kagir evler arasından geçer. Bakirkö
yü ilk okulu bu sokaktadır. 1 elektrikci, 1 ha
lıcı ve 1 bakkal dükkanı vardır. Kapu numa
raları 1.59 ve 2-58 dir (mart 196?).' 

Hakkı GÖKTÜRK 

CEVİZLİK MEKTEBİ SOKAĞI -· Ba
kırköyünün merkez nahiyesi sokaklarından, 
Huban sokağı ile Cevizlik Mektebi arkası so
kağı arasında uzanır; bir araba geçecek geniş
likde asfalt bir aralık sokakdır. Beton. yapı 
evler arasından geçer. (mart 1963). 

Hakkı GÖKTÜRK 

CEVİZLİ YALI SOKAĞI· - Bakırköyün
de Bakırköy - İstanbul yolu ile Hüradam so
kağı arasında uzanır, bir dirsekli bir yoldur; 

._ Taşhan Caddesi ile bir kavuşağı vardır. Tah
minen iki araba geçebilecek· kadar genişlikde 
ve asfalt döşenmişdir. Üzerinde 2-3 katlı ah
şab; kağir, yarı kagir ve beton evler görülür; 
iki katlı tuğla yapı bir ev 1887 tarihini taş~
maktadır. Kapu numaraları 1-25 ve 2-38 dir 
(mart 1963). 

Hakkı GÖKTÜRK 

CEVRİ ÇELEBİ (Şeyh İbrahim) - On
yedind asrın birinci yar1S1nda yaşamış ünlü 
bir şair ve talik hattatı; mevlevi tarikatından 

zarif ve kibar bir İstan
bullu; İstanbulda doğdu, 
doğum tarihi tesbit edi
lemedi. İlk tahsilini aile 
muhitinde görmüş, ve e
debi, akademik kültürü
nü, hepsi birer irfan mü
essesesi olan İstanbul 
mevlevihanelerinde ta
mamlamışdı. Fakat asıl 

büyük mürşidi, devrinin 
en büyük ulemasından 
San Abdullah Efendi ol
muşdu. Ömrü boyunca 
evlenmemiş, devlet ka
pusunda vazife kabul et
memiş, hattatlık ile ge
çinmiş, kanaat içinde 
dervişane yaşamışdı. 

(1934 Belediye Şehir Rehberinden, B. Cantok) 

Divanı basılmamış, el 
yazması olarak durmak-
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tadır; bazı vak'alar üzerine söylenmiş pek 
güzel tarihleri vardır; tarihlerinin en zarif
lerinden birini Sultan İbrahimin oğlu şehza
de Mehmedin (Dördüncü Sultan Mehmed) do
ğumuna söylemişdi, mısra şudur: 

Nurdur geldi Muhammed sulbi İbralılmden 
Divanı basılmaya değer, fakat maalesef 

zamanımızda eski divanları neşretmeyi iş 

edinmiş bir yayınevi mevcud değildir; aşağı

daki gazel Cevri Çelebi'nin şiir diline güzel 
bir örnekdir: 

Mest oldu yine gönlüm sahbayi muhabbetle 
Aşifte dimağ oldum sevdiyl muhabbetle 

·Geh arbede! dilber, geh lştlmili atyir 
Bilmem ne olur halim gavgaayi muhabbetle 

Aldanmasa olmaz dil ol Afete ziri kim 
Hemhal görür çeşmin rüsviyi muhabbetle 

Adem nice meyletmez ol gamzeye kim olmuş 
Her işvesi perverde minAyı muhabbetle · 

Cevrl nigehi ydre can vermede bibak ol 
İsbati vücud eyle divı1yi m~abbetle 

Evlad yerine beslediği bir iki mahbub 
çelebi uşağı bulunurdu, onlara okuma yazma 
öğretir, nüfuzlu ahbablarının delaleti ile on
ları bir devlet kapusuna yerleşdirip yerine bir 
başka müstaid garib genci hizmet ve himaye
sine alırdı. Kendi ömrü de Yenikapı, Galata 
ve Beşiktaş- mevlevihaneleri arasında durma
dan dolaşmakla geçerdi; her üç dergahda da 
iştiyak ile beklenir, hürmet ve muhabbetle 
karşılanır, misafirlikleri · de üç günü aşmazdı, 
ve gittiği dergahlara da iki uşağı ile beraber 
giderdi. Deiıizden çok korkduğu için, İstan
bulda doğub öldüğü halde ömrü boyunca ka
yığa bin·memişdi, Üsküdarı görmemiş, Anado
lu yakasına ayak basmamışdı; İstanbuldan 
Galata ve Beşiktaşa gitmek için de Eyyuba, 
oradan Kağıthaneye geçer, Alibey ve Kağıd

hane derelerini köprülerden aşarak Halicin 
bitimini dolaşırdi; bu uzun yolu da, yanındaki 
evlad-uşaklarını yürütüb kendisinin ata bin
mesine . gönlü razı olmadığı için daima, hatta 
kışın karlı günlerind-e dahi yaya olarak alırdı. 

Talik yazıda üstadı kendisi gibi bir mev
levi olan Derviş Abdi olmuşdu. Hicri 1065 
(M. 1654-1655) de vefat etti; çağdaşlarından 

Ra1 ::ı.dlı bir şair ölümüne şu tarih mısramı 
söylemişdir: 

Eyle ya Rab Cevriye ftrdevsi illada mekı1r 

Bir mevlevi muhibbi olan Üçüncü Sul
tan Selim, Galata Mevlevihanesi şeyhi ve as
rının büyük şairi şeyh Galibe bu Cevri Çele
binin yazısı ile bir Mesneviyişerif hediye et
mişdi; Şeyh Galib padişaha teşekkür yollu 
gönderdiği kaside de: · 

Bana Sultan Selimi klmver kamı cihan verdi 
Bütiin dünya değer bir genci hası rayegıin verdi 
Aceb bir Mesnevii pür baha kim Cevri hattı ile 
Dili uşşakı zire · cevri gerdundan aman verdi 

diyor. Yakın zamanlara kadar ağızlarda dar
bı mesel gibi dolaşan: 

Aşiniya aşina, biganeye biganeyiz 

mısraı da Cevri Çelebinindir. 
CEVRİ ÇELEBİ HiKA VESİ - . Onseki

zinci asırda yazılmış meddah hikayelerinden; 
kısaltılmış konusu bu ansiklopedide, hikaye
nin kahramanı olan Yusufçavuşzade Abdi 
maddesinde yazılmışdır (B.: Abdi, Yusufça
vuşzade); hikayeye adını ve_rmiş olan Cevri 
Çelebi tipinin, şair derviş İbrahim Cevri Çele
binin hayatından mülhem olduğu aşikardır. 

CEVRİ KALFA - Geçen asır başında 
İkinci Sultan Mapmudiı, canı feda etmeği gö~ 
ze alarak ölümden kurtarmış saray halayığı 

cessur bir çerkes kızı; Haremi Hümayun haz
nedarlığı yapdığı ve bu vazifede buhinanlara 
«Hazinedar Usta» unvanı verildiği için Cev
ri Usta ismi ile de meşhurdur. 

Ruscuk ayanı Alemdar Mustafa Paşa İs
tanbula gelip Dördüncü Sultan Mustafanın 

yerine Üçüncü Sultan Selimi tekrar tahta çı
karmak üzere Topkapı Sarayını basdığı gün 
(B.: Mustafa Paşa, Alemdar; Selim III; Mus
tafa IV; Boğaz kaleleri Yamakları) Enderunu 
Hümayunda Sultan Mustafa tarafdarları, bu 
padişahdan başka hanedanın iki erkeği olan 
Sultan Selim ile şehzade Mahmutlu öldüre
rek padişahları Osmanlı tahtında rakibsiz · bı
rakmak istemişlerdi; Sultan Selimi öldürmüş
ler, fakat şehzade Mahmutlu bu, Cevri Kalfa
nm müdafaası karşısında ele geçirememişler, 
o sırada da Saraya giren Alemdar Paşa du
ruma hakim olmuşdu. Parlak müdafaa vak'ası 
şöyle cereyan etmişdir: 

Enderunda Sultan Mustafalılardan Zen
ci Nezir, Gürcü Abdülfettah, Sırb Ebe Selim, 
Bağdadh Hacı Ali, ak hadım . Cevher ve Kör 
Mehmed Ağalar ile Deli Mustafa kumanda
sında on iki nefer bostancı ve zülüflü baltacı 
oğlan Sultan Selim ile şehzade Mahmutlu öl
dürmek kasdı ile hareme yürür iken, önleri-



ANS1l(LOPED1st ...:... 3523 - CEVRİ KALFA 

ne çıkan ve kendilerini akibeti meş'um olan 
bu kötü işden menetmek isteyen baş lala Tay
yar Ağa yalın kılıçların karşısında kendi ca
nını güç kurtarmış, Seferli koğuşu tarafına 

kaçmışdı. . Orada Seferli' koğuşu zabiti Receb 
paşazade Mehmet Beye rastladı. Mehmed Bey 
şehzade Mahmud çocuk iken lalalık yapinış

dı, Tayyar Ağadan müdhiş haberi alınca, o sı
rada yanlarına gelen hünkar baş imamı Ah
med Efendi ile beraber üç kişi olu, az evvel 
kaatillerin girdiği haremin Kuşhane kapusu
na koşdular. Orada harem muhafızı zenci ha
dımlardan ·Anber, Kasım ve Hafız lsa Ağalara 
rastladılar; kendileri Enderun halkından ol
dukları için hareme giremezlerdi; her şeyi 
göze almış kaa~illerin gösterdiği pervasızlığı 

gösteremezlerdi; durumu bu zenci hadımlara 
anlattılar; zencilerin üçü de müdhiş bazO kuv
vetine sahib dev yapılı adamlardı, hemen kı
ıiçlannı çekip Sultan Selim ile şehzade Mah
mudu kurtarmaya koşdular, fakat Sultan Se
limin dairesini basılmış görünce, şehzade 

Mahmutlu kurtarmay~ koşdular; şehzadenin 

Nuhkuywıunda Cevri Kalfa Camii 
(Resim : Nezih) 

dairesini boş buldular, Sultan Mahmudun 
Cevri Kalfa tarafından Altun Yolda kendi 
dairesine kaçırıldığını öğrendiler (B.: Altun 
Yol); bu sefer oraya gittiler, bu dairenin bir 
taş merdiven ile çıkılıyordu. Üç ağa merdi
ven başına gelmişdi ki kaatiller de yetişdi; 

Ebe Selim: 
- Ağalar yol açın!.. Şehzade farmanlı-

dır, size zarar gelmesin! .. dedi. 
Kasım Ağa: 

- Geçemezsiniz! .. dedi. 
Zenzi Nezir Zülüflü baltacılarla bostan

cılara: 

- Bre ne durursunuz!.; Şehzade yukar
da.. işi yarım koyub da candan mı vaz geçer
siniz... bre tepeleyin şunları!.. diye bağırdı. 

Kaatiler, Sultan Selimin kanı ile bir kat 
daha vahşileşmiş saldırırken üç zenci ağa ba
samakları: ikişer ikişer aUıyarak yukarı çık
dılar. Kasım Ağa merdivenin üst başındaki 
sahanlıkta hakim bir müdafaa yeri tuttu; An
ber ile Hafız İsa da dairenin kapusunu tuttu
lar. Fakat üç kılıç ondokuz kılıca karşı ne ka-

dar dayanabilirdi? Kasım 
Ağa beş dakika kadar mer
dane döğüşdü, ve bostancı
lardan birinin fırlattığı mız
rak ile bu feda kar zenci ya
ralandı; merdiven başı mü
daf a~ız kaldı. İşte o za_ 
man sahnenin kahramanı 

· Cevri Kalfa oldu. Uzıiiı 

boylu, güçlü kuvvetli çers 
kes kızı entarisinin etekle
rini belindeki kuşağa sok
muş, başı açık ve yalın a
yak bir dişi kaplan gibi fır
lamışdı. Bir elinde büyük 
bir kül çömleği vardı, İsa 
ile Anber ağalara: 
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penceresinden dama çık.arıp kaçırmağa mu
vaffak oldular. 

Cevri Kalfanın hem ta.katı, hem külü 
tükenmişdi; adım adım geri çekilirken karnı
na yediği bir tekme ile yere devrilip bayıldı. 
Ebe Selim yaman silahşordu, o sırada tam da
ma çıkmak üzere bulunan şehzadeye · bir hen
çer fırlattı, bıçak Sultan Mahmudun bazusun
da bir yara açdı, dama çıkarken de alnını 

çarpmış, sağ kaşının üstünden hafifçe yara
lanmışdı. O sıra Alemdar Paşa da Babüssaa
deyi kırdırıp Saraya girmiş bulunduğu için, 
kaatiller kendi başlan kaygusuna düşmüş, 
kaçıp dağılmışlardı. 

Cevri Kalfa İkinci Sultan Mahmud tara
fından hizmetinin şanına layık mükafatlara, 
ihsanlara nail oldu. Bütün İstanbul halkının 
fevkalade hürmet ettiği kahraman kadın 1826 
da vefat etti. Divan yolunda SuJtanahmed 
meydanının karşısında büyük taş mekteb ile 
bir çeşme onun hayır eserleridir. 

CEVRİ KALFA CAMİİ - Üsküdarda 
Nuhkuyusundadır; dört kagir duvar üzerine 
kiremitli ahşab çatı çekilmiş, bodurca taş mi
nareli küçük bir camidir; ah~ab son çemaat 
yerine demir korkuluklu çifte mermer mer
divenle çıkılır; inşa . tarihi 1884 dür. Adım 
taşıdığı Cevri Kalfanın kim oldugğu da kesin 
olarak tesbit edilemedi; İkinci · Sultan Mah
mudun hayatını kurtaran hazine ustası Cev
ri Kalfanın hatırasına hürmeten rahmet ve
silesi olsun diye ·yaptırılmış olabilir. 

B. OLKER. 

CEVRİ KALFA İLKOKULU - Sultan
ahmedde Divanyo1undadır, hemen meydana 

· ( ____ ...,, 
~--~ 

" 
~'-~"' 

Cevri Kalfa Mektebi · 
(Resim: N. Nirven) 

karşı büyük bir kagır bina alup İkinci Sultan 
Mahmud tarafından haremi hümayun hazine
darı Cevri Kalfanın rO.hini şad etmek için hic. 
ri 1235 (miladi 1819-1820) yılında sO.reti mah
susada sibyan mektebi olarak yapdırılmışdır; 
ki bu kadın 1808, Sultan Mahmudun Osmanlı 
tahtına oturtulacağı gün onu öldürmek iste
yen Dördüncü Sultan Mustafa tarafdarlarının 
elinden hayatını kurtarmışdı (B.: Cevri Kal
fa}. 

Cümle kapusu üzerinde, Keçecizade İzzet 
Molla tarafından yazılmış ve mermere talik 
hat ile hak edilmiş manzum kitabesi şudur: 

Emri Hakdan sonra her kim haynn eylel'se murad 
Hazreti Mahmud Hana bendel ferman ola 
İşte Cevri Ustaya dehr eylemişken gadr ü . hayf 
Kim umardı rtihine böyle eser bünyid ola 
Hiç itler mi hiki fani cevheri zatin telef 
01 ki gencurl harimi hüsrevi devran ola · 
Vakfın ilhıik eyledi evkaafına ol padişah 
Hak · bu kim ihsan olursa böyle bi piyan ola 
Can fedıi etmek yolunda maslahat mı bir kulun 
Hayn hatırhinl hliıkam kerimüşşan ola, 
Olmayub zayi bu hayri azamın yek zerresi 
Her ruhıimı denk i sengl keffei mizan ola 
,<.endi seyri bağı . cennet eyledlkce mektebi · 
Aşiyanı bülbül asi mecmai bflaan ola 
Yazdı İzzet harfi cevherdıir ile tarihini . 
«Mektebiyle riihl Cevri Ustanın şidaıi , ola» 

Sene 1235 (miladi mı;ı · 1820) 

487 metre kare yer üzerine yapıl~ış türk 
ampir üslubunda bir binadır; iki katlı ·v~ on 
_ odah - dershanelidir; duvarları mermer kap
lıdır: 

Cümle kapusu; üç blok halinde inşa edil-
miş olan binanın orta kısmının solundaki ara

lık • taşlık · önündedir; 
orta kısmın sağ tara~ 
fındaki aralık önünde 
de, cünıle kapusu ile 
mütenazır olarak_ gü
zel bir mermer çeşme 
konmtİşdur; mekt_ebin 
yapı . bünyesi içinde 
yer almış olan bu çeş
me susuz, lülesi ko
puk, . hara.biye terke
dilmiş bir halde olup 
Keçecizade İzzet Mol
la tarafından yazılmış 
kitabesinin . tarih bey-
ti §Udur: 
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Tarihi ile İzzet atşiiııı kıldı davet 
«Merhume Ustanın iç riihiyçün abı zemzem» 

Mektebin kitabesinde de belirtildiği gibi, 
Cevri Kalfa (Usta) Mektebi önce bir ilkokul 
olarak açilmışdı; emsali sibyan mekteblerin. 
den farklı olmadığını zannediyoruz; 1860 da 
mekteb bir kız ·rüşdiyesine kalbldilmiş; şöyle 
ki Ceridei Havaclisin 30 şaban 1276 (21 nisan 
1860) pazar tarihli nüshasında bu kız mekte
binde yapılmış 'bir imtihan hakkında şu tafsi
lat veriliyor ki, tam bir asır evvelki bir vesi
ka olarak pek kıymeylidir: 

«Bu senei mübarekede İstanbuldaki me
katibi rüşdiye şakirdanının icra olunan imti
hanları sırasında Sultanahmedde geçen sene 
kız rüşdiyesi ittihaz olunan . Cevri Usta mek
tebinde bulunan kız çocuklarının Meclisi Ma
arü Umumiye reisi efendi hazretleri ile mek
tubi efendi ve bazı azayi kiram hazır olduk
ları halde imtihanları ledelicra bunlardan 
Rasime ve Behiye ve Fatma hanımların te
derrüs etmekde oldukları ilmi hesab ile na
kış fenninin de meharetleri tebeyyün ederek 
şayanı tahsin görünmuş . oldukları cihetle me
sailerini takdiren. ve· diğerlerini teşviken Ma
arif Nezareti tarafından yadig'ar olmak üze
re her birine musanna ve mükemmel birer 
dikiş takımı hediye edilmişdir ... » 

Cevri Kalfa Mektebi 1929.1930 yılında 

Devlet Matbaasının Matbaacılık Okulu ders
hane.si olmuşdu; 1932 de, Adliye Sarayı yan
ğmından sonra bazı mahkeme · daireleri bina
ya yerleşdi, sonra Muallimler Birliğine ve
rildi, daha sonra Başvekalet Arşiv Deposu o
larak kullanıldı; 1945-1946 ders yılında 59. 
İlkokul olarak tekrar mekteb oldu; 1955-1956 
ders yılında da okulun rakamlı adı kaldırıla
rak «Cevri Kalfa» ismi verildi. 

Cevri Kalfa. İlkokulu halen altı dersha
neli olup normal tedrisat yapılmaktadır. 1961-
1962 ders yılında 166 oğlan ve 130 kız olmak 
üzere 296 öğrenci bulunuyordu; bu· rakam 
üzerinden ders yılı sonul).da 47 mezun ver
mişdj (?) 

Bu satırların yazıldığı sırada: okulun öğ
retmen kadrosu şu zatlarden mürekkebdi: 
Seyfeddin Oronlu( Müdür), Natıka Ersun; Na
ciye· İkizoğlu, Altan Yavuz, Sabiha Türkmen, 
Veli Saraç, Mukaddes Kutlu. · 

Binanın diğer bir kısmında da İstanbul 
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Vilayeti Seyyar Kütübhane Merkezi bulun
makta idi (1963). 

Hakla GÖKTORK 
CEVRİ KALFA SUYU - İkinci Sultan 

Mahmud, Dördüncü Sultan Mustafanın taht. 
dan indirildiği sırada, kendis~ni öldürmeye 
gelmiş olan Sultan Mustafalıların elinden ha
yatını. kur~aran fedakar Cevri Kalfaya Bü
yük Ç'amlıcada bir köşk yaptırmışdı; Üskü
darda Cevd Kalfa ·custa) Suyu adı ile anıl

mış suyun kaynakları bu köşkün arazisi için 
idi. Köşk imparatorluğun son yıllan içinde 
yanmışdır. 

Bu kaynaklardan toplanan sular künk
lerle Üsküdara Postacılar caddesile inerek 
İcadiyede, · İstanbul Sular İdaresinin Elmalı 
suyunun Bağlarbaşındaki kapalı havuzlannın 
karşısında, yol kenarındaki çeşmeden akardı. 
Cevri Kalfa suyunun ilk zamanla:rda müsta
kil bir mecrası varken sonradan bu su Top
hanelioğlıi'nun su yoluna katılmıştır. Zaman
fü su yolları harap olduğundan: ve tamir de 
görmediğinden, son yıllarda sular da akmaz 
olmuştur. 

- Saadi Nazım NİRVEN 

CEVRİYE HANIM (Sal.matomruklu) -
1880 ile 1890 arasında bir aşk macerasının 
kahramanı olmuş güzel bir kız; cehil ve vah
şet içindeki maşuku oğlana kavuşmak ve onun 
ile evlenmek için de o zamana göre çok bü~ 
yük bir cesaret göstermiş olan aşk yolunda 

, divane l:)ir kız; yukarda kaydettiğimiz son yıl 
içinde tarihi kesin olarak tesbit edemediğimiz 
vak'ada Cevriye Hanım on sekiz yaşında imiş, 
Salmatomrukda konak yavrusu bir evde otu
rur Hayriye ~üccarlarından Bursalı Balmum
cuzade Halim Efendinin kızı olup anasını 
pek küçük yaşda kaybetmiş, babasının da 
pek sevgilisi olduğu· içlı:ı Halim Efendi tekrar 
evlenerek güzel kızını üveyana pençesine ver. 
memiş; Cevriye on dört on beş yaşlarına ge
lince . evin eşiğini görücü' kaafileleri aşındır
maya başlamış; baba taassub gösterip bu işe 
de müdahale etmemiş;··«Güvey ii,e·ben değil kı
zım yaşayacak, gönlü kime yatarsa onunla ev
lenir, isterse mahallenin.' sakası olsun! .. » de
miş; ve müşkil dava halledilmeden. kendisi de 
· göçüb gidince; büyük bir ser,vetin sa·hibi Cevri
ye'ye, koca bulmak, daha doğrusu ona talibler
den birini tercih ettirmek için mahalle hal-
·kı gayret ve faaliyete başlamış, güzel zengin 
kız: · «Babama yanıb ağladığım sıra koca dü-
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şünmüyorum.. hele bir kaç yıl geçsin!..» di
yerek evlenme meselesine topdan bir red ce
vabı vermiş. Halbuki aslında, Salmatomruk
lu Cevriye Hanım, sabah akşam günde iki se
fer evlerinin önünden seyyar hallac esnafın
dan yalın ayaklı yarım pabuçlu bir mürahik 
laz şehbazına aşık olmuş ve aşkı da gün gün
den alevlenerek oğlanın divanesi olmuş; ba
hasının hali hayatında dilediği ile evlenmeye 
desturlu old~ğu için, ailenin emekdari ve ken
disinin de lalası ve mahremi kahyayı bu işin 
halline memur etmiş. Ustasının dükkanı üs
tündeki bekar odasında yatan hallac güzeli 
genç hem cahil, hem laz, kavmiyeti icabı vah
şi; kahyanın bJr fırsatını bulub münasib bir 
lisan ile yapdığı izdivac teklifi · karşısında. 
türlü şübheye düşmüş; «Burası İstanbul, bi
zim gibi acemi ve cahil güzel gençlerin başı
na türlü bela ve kaza· gelir .. o hanım madem 
ki genç, güzel ve zengin gönül vermek için 
bula bula benim gibi kopuk oğlanı mı buldu? 
Bu işin i_çinde bir bit. yeniği var; ya başın, 
dan bir kaza geçdi, benimle evlenip aybını 
kapattıkd~n sonra beni k,apu dışarı atacak, 
sonra göğsünü gere gere dulum diyerek ken
di boyundan bir adamla evlenecek... · Yahud 
ki kör, sağır, salak; sarsak bir kıza beni ya
mayacakh,r, ömrüm boyunca cehennem ate
şinde yanacağım, ben bu işe yanaşmam!. .. » 
demiş. 

İzdivaç teklifini reddetmiş ama, konak 
önünden geçen yolunu da değiştirmemiş; hat
ta bilakis gerçeken başını kaldırıp pencerele
re, kafeslere bakmış, o boydan gençlerin karı 
mağrurane bir eda, tavır takınır da olmuş; 
cahil oğlanın bu cilveleri Cevriye Hanımı büs
bütün ,çileden çıkarmış. Hallaç güzelinin adı 
«Yusuf», lakabı da «Kişmir» imiş; Kişmir Yu-

. sufda, da bir :garib peşimanlık başlamış, «Şu 
kahya b~r kere -daha gelse -de görüşsem, ev
lenmesine evlenmem ama, madem ki zengin 
imiş, ergenlik hakkımı verir, bir gece konağa 
gider, o yosmanın. gönlünü hoş ederim» de
miş. Bir ikinci sefer. kendisini bulan kahyaya 
teklifini açıkca _bildirmiş; Cevriye Hanımdan; 

. «Ben maşukuma kavuşayım ister helalinden, 
ister haramından olsun!» cevabı ile bir mü. 
kellef atlas boğca ıçinde hediye çamaşır gel
miş: Fakat güzel kız nobran ve vahşi laz oğ
lana bir oyun hazırlamış, mahalle imamını 

çağırarak gönül derdini açmıı. imam efendi~ 

nin ayakl&rına kapanmış, hallaçı içeriye ala
cağı gece konak kapusunun açık bırakılaca
ğını, mahalleli derin uykuda iken, seher vak
ti, imamın kendilerine güvenilir iki kişi ve 
komiser ile açık kapudan konağa girib bir 
baskın oyunu oynamasını istemiş: <<Siz gelin
ceye kadar ben. oğlanı oyalarıqı, kendimi de 
korurum.. zından ile, dayak ile tehdit edilin
ce kurtulmak için beni nikahla almaya razı 

olur .. evlenince de, kız olduğum meydana çı

ka!'., o zaman siz de bu baskının benimle da
nışıklı olduğunu söyler, anlatırsınız; parayı, 

konağı, beni depip de boşama yolunu tutaca
ğını zannetmem!..» demiş. İmam efendiye de 
büyükçe bir pata vermiş; yanında gelecek o
lanlar için de cömertçe vaidde bulunmuş; 

hallaç güzeli Kişmir Yusufun konağa alındı

ğı gecenin seher vakti de bu baskın oyunu 
büyük bir başarı ile oynanmış. İmam efendi 
Cevriye Hanımdan daha tedbirli, birkaç gün 
içinde bütün mahalle erkeklerini bu baskın 
oyunundan haberdar etmiş, sonra çirkin de~ 
dikodulara yol açmaması için, oyun böylece 
bütün mahalleli tarafından · oynanmış; kızın 

müşkil duruma düşmemesi için baskın seher 
vektine kadar da bırakılmamış; baskın aka. 
binde nikah kıyılınca da konak hemen bir 
düğün evine dönmüş, ve gene hallaca, bunun 
kendi nobranlığına karşı bir oyun olduğu an
latılmış: «Niçin gelip de bu hanımın ahvalini 
mahallesinden sormazsın? .. » demişler. Laz da
mad: «Yallah böylesi daha iyi oldu, bizim ·ka
famız çengellifür, bir yere takıldı mı, mahal-. 
le halkına da inanmaz .. » cevabını vermiş. iş
te bu vak'a üzerinedir ki, Tophane ketebesin
den Üsküdarlı Aşık Razinin de destan yollu 
bir manz-0.mesi vardır: 

1. Salmatomrukludur ol yosma duhter 
Kara gümrah saçı penbe topukda 
Sevdi çeker hfili gün günden beter 

· Gönlü bir mürıi.hik bıçkın kopuk.da 

2.- Ma.şu!<u civelek hallac güzeli 
Destinde kemine hem keman ebru 
Kişmlr Yusuf derler yanağı benli 
Vahşetle perverde bire kumru 

3. Sabah ezanından akşam ezana 
Cumbanın içinde. Cevriye Hanım 
Laf atar geçerken dilber oğlana 
Dilaver şahinfm şehbaz civanım 

4. Surh ile yazılır otlana nime 
Hini dllİ ıadplrecleıı nlflne 
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Tallın ile rfilıi vuslat gulame 
Senindir civamm buyur g'el hine 

5. Hallaclık şanıdır kavm_iyeti laz 
Hele dilbera~ sahibi nahvet 
Benli Kişmir dahi yaramaz haylaz 
Çeker nbe kendin geldikce davet 

6. Dir ki ham boğçam çorap anterim 
Ve hem atlar iken ayağını eşik 

·Ergen civan hakkı albn isterim 
Şahbazım ·ki olmam çantada keklik 

7. Don çorab anterl kuşak. cebkeni 
Gider o daltaban hallaca boğça 
Bu . gece teşrif et bekleriz seni 
Eşiği atlarken hazırdır akça 

8. Cevriye olsa da şehri yosma ger 
Değildir aşlfte iliide danıen 
Kasdı Benli Kişmir ol peri peyker 
Helalinden olsun · şevheri hemen 

9. Hem imama ha~er salar gizlice · 
Baskin virmek için vakti seherde 
Hanım hallac civan aldı -bu gece 
Zerre nıikdar hilaf yokdur haberde 

10. Basarlar Kişmiri hanım koynunda 
Görünür oğlana falaka zından 

Danışıklı döğüş baskın oynunda 
Dirler rezalete gel virme meydan 

11. Gir yıkan abdest al yakındır hamam 
Sonra da kılarsın usuldür namaz 

· Akdi nikah eyler kandırub imam 
Hanımın helali olur ol şehbaz 

ız. Nikihda keramet mücerreb lıişek · 
Cevriy~ Hanım da güzelden güzel 
Düğün dernek ile serilir döşek 
Kocatır onian ti vakti ecel 

1. 

Biz vak'anın tafsilatını da Aşık Razi mer
humdan dinlemiş idik; manzume vak'ayı tam 
tutmaz görünür,. halk şairi meselenin aslını 
manzumesini yazdıktan sonra· öğrenmiş ola
cakdır. Bu da' aydın olarak gösterir ki, imam 
efendinin tedbiri olmasaymış Cevriye· Hanım 
evine aldığı bir hallac ' civanı ile hakikaten 
baskın vermiş bir aşifte gibi 1törülebilirmiş. 

Visıf HiÇ 

CEVRİYE HANIM (Yanın İstanbul) -
Geçen asır başlarında İstaİıbulun zengin bir 
dul kadını, bilhassa kıymetli mücevherlerinin 
çokluğu ile tanınmış meşhur bir başlıkcısı 

(B'.: Başlı). Süleymaniyede Yağlıkcıların 

PenJ;>e Konak diye anılan otuz odalı koca. bir 

konakda bir cariyesi ile otururmuş; konağa 
arasıra genç ve son derece gilzel bir bahriye 
gelirmiş, hanım bu şehbazı komşularına: 
«Rahmetli emekdar Hasan Ağamızın yetimi» 
diye tanıtmış, etraf daki düşkünlere para yar
dımı pek çok olduğu için hiç kimse gencin 
konağa girip çıkmasını kötüye çekmemiş, as-

. lında ise Mahmuqiye gemisi efddından olup 
Çapkın Bekir adı ile Galata ve Tophanede 
çok kötü bir şöhret sahibi olan· bu delikanlı 

hanımın. gönül eğlencesi imiş. 
Hicri 1255 (Miladi 1839) yılında Donan

mayı Hümayunun Hain Ahmed Paşa kuman
dasında Akdenize çıkmasından bir gece evvel, 
Çapkın Bekir koynunda yattığı Yarım .İstanbul 
Cevriye Hanımı pamuk ipliğinden kırmızı 
beylik kuşağı ile boğup öldürmüş, cesedini 
konağın sarnıcına atmış, cariyeyi de tuzağa 
düşürüb ayni· sarnıca itüp atmak suretiyle 
boğmuş, başlıkcı zengin kadının kıymetli mü
cevherlerini de çekmecesi ile kaldırıp kaçmış. 
Çifte cinayet ancak bir ay sonra meydana 
çıkmış ve kaatilin Çapkın Bekir olduğu yatak 
odası~da unuttuğu suç vasıtası kuşağı i).e ter
sanelilerin giydiği beyaz tire çora;planndan 
anlaşılmış, fakat kaatJ.l ele geçirilememiş (B.: 
Bekir, Çapkın). 

CEYHUN (Cevriye) - Ünlü okuyucu, ses 
sanatkan; 1923 de istanbulda Çubukluda 
doğmuşdur; babasının adı Ali, annesinin 
Zehradır, «Odabaş» soyadını taşırlar. Çubuklu 
İlk okulunda okudu, sonra Cağaloğlu Kız Or. 
ta Okuluna devam etti, 1942 de ondokuz ya
şında iken Ankara Radyosunun açdığı bir 
imtihanı kazanarak oraya gitti. Annesinin se
si çok güzeldi, aslında ilk musiki terbiyesini 
de ondan almışdı. Ankara Radyosunda Türk 
musikisi hocaları Nuri Halil Poyraz ile Fah
ri Kopuz'dur; batı müziği öğretmenleri de 
Nurullah Taşkıran, Veli Kanık, Necil Kazım 

· Akses, Halil Bedii Yönerken, Cevdet Memduh 
Altar olmuşlardır. Her iki senede bir imti
hanla terfi ederek bugünkü şöhretine erişdi; 
solist olarak Ankara Radyosunda · yirmi yıl 
devamlı çalışdı. 1950 de tanbftri Ragıb Tan
ju ile evlendi, fakat beş sene sonra, 1955 de 
ayrılmak mecburiyetinde kaldı; Haluk adın

da bir oğlu vardır. 1963 de İstanbul Radyosu
na naklen geldi. . 

Taiıbftri Ali Efendinin suzidil makaamın
da me§hur bir semltsi vardır: 



CEYLAN 1528 - . İSTAN'.BtJt. 

Ceyhun arayan didei giryıinımı görsün 
Seylab arayan hüm ile tufanımı görsün 
Sevdazedelik bilmeye meyyal ise her kim 
Ya zülfünü ya hali perişanımı görsün 

Bu semaiyi pek seven Cevriye Hanım 
Ceyhun adını buradan önce müstear ısım· 

olarak kullanmış, sonra da soy adı olarak tes
cil .ettirmişdir. Yurd içinde çıkılan turneler
den, konserlerden ve radyo evlerindeki se
maisinden başkaca sahne hayatı olmamışdır. 

Klasik Türk musikisinde derin vukufu 
olan bu kıymetli ses sanatkarı yeni bestelere 
karşı da alakalıdır, onlardan da hoşlanır. 

Cevriye Ceyhun'un sesindeki hususiyet, na
rin bir edaya sahih oluşudur. Yakın dostları 
nazik mahviyetine, ve zevki seliın,ine hayran 
olduklarını . söylerler. 

Hikmet Şinasi ÖNOL 

CEYLAN - İkinci Sultan Mahmud dev
rinde yaşamış namlı bir köçek oğlan; köçek... 
lerin Sakız Adası Rumlarından ve «Tav
şan» denilen tüysüz körpe civan boyundan; 
hüsnü anının en revnaklı devrinde uzerıne 

şarkılar yazılıp bestelenerek övülmüşdür, 

Tahburi'nin şu şarkısı zamanında Beyati fas
lından bestelenmiş: 

Deştü sahrada deveran 
İtmedeyim ben de el'an 
Aceb var mı hiç taşyatır 
Bunda mıdır Tavşan Ceylan ' 
İnce meyan kaddi fidan . 
Kaçma benden kuzum Ceylan 

Kaçar mı ağuşa alsam 
Meyana dolanub sarsam 
Oynayarak iheıik ile 
Usullyle buse alsam 
İnce meyan kaddl fidan 
Kaçma benden kuzum Ceylan 

. Markar Ağa'nın şu şarkısı da Evic'den 
bestelenmiş: · 

Saki çeVİl" camı zer nigin • 
Kaldır nikaabı didan yan 
Raks eyledikce ol güllziln 
İtsün te~Aşi didan yin 
Nazil hirimı Ceyliıı yAn 

. Reftira gelse ol nahll dllcO. 
Pertav ider hep minendi Ahit 
Sinemde zahmi şemşirl •ebrii 

. İtsün temişi didıin. )'An 
· Nazil biramı Ceylan Yarı 

Oynar yüzünde keys1U şebrenk · 
Alemde yokdur dilber sana denk 
Sizendeler virsün saza iJıenk 

İtsün temaşa didin yan 
' Nazil biramı Ceylan yan 

Cismi latifi gül pirehende 
Berki semendir salını çemende 
Dursun muallak atsun perende 
İtsün . temaşa didan yan 
Nazil biramı Ceylan . yan 

Bibi.: Haşim Bey· Mecmuası. 

CEYLAN (Hasköylü) - Geçen asır baş
larında yaşamış, hem sazı, hemde genetiğin
deki güzelliği. ile zamanının şöhreti olmuş, bi~ 
sazende; hangi milletden olduğu bilinmiyor, 
bir Ermeni genci olması kuvvetle tahmin 
olunabilir; hakkında o devrin piyasa $azende
lerinden ve bestekarlarından Markar Ağanın 
bir şarkısı vardır, ve hayatı hakkında bu şar
kıdan gayri bir kayde rastlamadık .. 

ŞARKI 

Ey hüsnq iibd yiri peri veş 

:Be_pııe gel . cani olma sen serkeş 
Müştakın alem eyler perestiş · 
Hasköylü Ceylı\n gaayetle dilkeş 

·Gel gel meclise terk eyle ~ 
Hem al· o ·nazik destine sazı 
Sensin bu devrin şnhi dilbazı 
Hasköylü Ceylan. gaayetle dilkeş 

T~şrife hazır yağlı piyade 
Hem cüinle yaran ellerde bade 
Gözler yolunda düşme inide · 
Hasköylü Ceylin gaayetle dilkeş 

Ey kamer tal'at mehtiba gel gel 
Dökülsün zülfün cebine tel tel 
Baksun hem agyar arkadan bel· bel 
Hasköylü Ceylan gaayetle dilkeş 

Kibar meclislerine, edebi mahfillere · gıi
ren Markar Ağanın türkçeyi pek düzgün, ha
tasız konuşmuş olacağı muhakkakdır, fakat, 
bu şarkının ilk kıt'asıiıın üçüncü mısraında 
kaafiye · bozukdur, · eğer «peres_tiş» kelimesi 
Ermeni ağzı ile bozularak «peristeş» okunur
sa kaafiye olur. 

·CEZAEVLERİ - Fetihden. Tanzimi de
nilen uyanık mutlakiyet devrine kadar mah
bushane (hapishane) ve cezaevi karşılığı ola~ 
rak «Zından,> .. kelimesi kullanılmışdır, ve 
mahkO.ınların zından hayatı çok elim, feci 
olmuşdur (B.: Zından) .. 

Fetihden Tanzimata kadar 1stanbuijia. 
yedi zından görülür: 1 - İdamdan her hangi· 
bir se.beble kurtulmuş prangaben, kµrek 
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mahkumlarının, kürekli gemiler devrinde 
forsaların, azılı serserilerin ve suçlu tersane
lilerin, bahriyelilerin atıldığı Tersane Zında
nı (B.: Tersane Zından); 2 - Mahkum edil
miş devlet rical ve erkanının, habsedilmesi 
icab etmiş ecnebilerin, . bu arada hatta elçile
rin; ve avam tabakasından cerh ve katılden 

niahkıim olanların atıldıkları Yedikule Zın
danı (B.: Yedikule Zındanı); 3 - Ayak taba- i, 

kasından şerirlerin idam edilmek üzere, ve 
suçlu yeniçerilerin atıldıkları Ağakapusu 

.Zındanı (B.: Ağakapusu); 4 - Suçlu yeniçe
rilerin idam · edilmek üzere gönderildikleri 
Rumeli Hisarı (Boğazkesen Kalesi)·· Zındanı 
(B.: Boğazkesen Kalesi); 5 - .Borclular ile 
kadın mahkumların atıldıkları Babacafer 
Zındanı (B.: Babacafer Zındanı); 6 - Bir si
yasi tevkifhane ol~rak kullanılan Babıalide 
Toınruk denilen Zından (B.: Tomruk; Babı

ali). 
İkinci Meşrutiyet devrinde J3ayazıdda 

Harbiye nezaretinde «Bekirağa Bölüğü» adı 

ile anılan ko.ğuşlar da, İttihad ve Tedkki 
Fırkasının diktatörlüğü zamanında ·bir büyük 
siyasi tevkifhane olarak kullanılmış ve tarihi
mizde çok acı hatıra bırakmışdır (B.: Bekir
ağa · Bölüğü); 7 -:- Muvakkat bir zaman için 
kullanılan ve muhtekir, hırsız esnaf ile uy-

gunsuz güruhunun atıldıkları İplikhane (Mi
d halat imalathanesi) (B.: İplikhane). 

1926 tarihine kadar Yeniçerilik devrin
de kolluk denilen şehir içinde yeniçeri kara
kolhanelerinde de, kolluğun ]:>ulunduğu semt
de tedibi icab eden yaramazların dayak ye
dikleri ve içinde bir müddet yattıkları yine 
zından adı ile bir yer bulunurdu. 

Mahbushanelerin «Ceza Evi» adını alnia. 
sı Cumhpriyet devrindedir, ve ıriahbushanele
rin ilk ciddi ve medeni ıslahı da Cumhuriyet 
devrinde başlamışdır. Bu ıslahatın mahiyeti, 
bu yolda muvaffakiyet derecesi bu şehir kü
iüğünün konu dışınd~ kalır. · 

İstanbul Vilayeti hududu içinde halen 7 
ceza evi bulunmaktadır:. 1 - Sultanahmed 
Ceza Evi; 2 - Toptaşı Ceza Evi; 3 _:_ •Paşaka
pusu Ceza Evi; 4 __:_ İmralı Ceza Evi; 5 -
Şile Ceza Evi; 6 - Çatalca Ceza Evi; 7 - Si
livri Ceza Evi. . 

Bu şehir kütüğiinde · halen mevcud İstan
bul Ceza Evleri ile Eski L;la'.nbul Zmdanları
nı bu madde içinde ·toplamak, türlü vak'alar
la zengin tarihcesini, binaların resim ve .plan
ları:p.ı, ve nihayet kendi müşahede notlarımız. 
ile toplu bir halde vermeyi düşünmüş idik. 
Fakat, eski zındanların bulundukları' binalar 
ile ve müesseselerle sıkı bağları, mesela Ter-

Eskİ İstanbul Habis hinesinde 5. koğuş 
(1925 de çekilmJş bir fototrafdan) 
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sa.ne Zındanının Tersanei Amire ile, Boğaz
kesen Zındanının Boğazkesen K~_lesi ile, Ye
dikule Zındanının da Yedikule Hisarı ile bir
Ukde mütalea edilmesi zarftreti karşısında, 

yukarıda da işaret ettiğimiz gibi ayrı ayrı 

tesbitlerini uygun gördük; umumi olarak zın
dan hayatının mütaleasını da, oralard~ yazıl

mış hazin-hatıralar, notlar ve şiirlerle bera. 
ber «Zından» maddesine bırakdık. 

Ayni zarO.reti Ceza Evlerinde de bulduk, 
mesela İmralı Ceza Evini, her hald.e İmralı 
Adası ile beraber görmek, · bu madde içinde 
· görmekden daha uygun düşecek-di. 

Burada İstanbuluıi halen mevcud 7 ceza 
evi hakkında muhtasar ve umumi bilgi ile ye
tiniyoruz. Bizi bu hususda tenvir eden ve is
tediğimiz malumatı en yetkili kaynakdan ver
dirten Adliye Vekili sayın Ord. Prof. Kemal 
Yörük ile çok nazik ve lütufkar, muhakkak 
ki bulunduğu mesuliyetli makaamın ehli Ce
za ve Tevkif Evleri 'Genel Müdürü Kemal 
Yumlu'nun isimlerini şükranla kaydederiz. 

Aşağıdaki satırlar Ceza ve Tevkif Evleri 
Genel Müdürlüğünden aldığımız notlardır: 

«ı - Sultanahmed Ceza Evi 
«1917 senesinde tevkifhane olarak inşa 

edilmiştir. Halen aynı maksat için kullanıl

maktadır. İstiap haddi 1.000 dir. Binada ayrı
ca müstakil 40 kişilik çocuk, 65 kişilik kadın 
kısımlariyle 50 yataklı bir hastahanesi mev
cuddur. Tamamen sistem kommün üzerine 
yapılmış olan bu cezaevi bugünkü infaz· hu
kuku ve telakkilerine göre önemini kaybet
miş durumdadır. Bunun içindir ki, 1956 yı

lında modem infaz tekniğine uygun olarak 
Top.kapı Maıtepesi Sağmalcılar Köyü mevkiin
de inşaatına başlanılan bölge cezaevinin ik
mfiline çalışılmak~a,dır . .Umumiyetle mevcu
du, mevkuflan teşkil ettiği için işyurdu faa
liyeti kantin, tabldot ve kahveocağı ile Adli
ye Sarayındaki lokantaya inhisar etıiı.e),{tedir. 
İşyurdunuıi senelik ciro miktarı 2.500.000 li
ra civarındadır. 

«Kadrosu: 1 'müdür, 2 tabib, 1 eczacı, 1 
hesab memuru, 2 memur, 7 katib, 1 hastaha

. ne memuru, 20 baş gardiyan, 15 gardiyan, 2 
şoför, 2 hastabakıcı, 1 hademe, 2 çamaşırcı, 
2 aşçı; ceman 54 kişi. 

«Bu Ceza Evinde sırası ile şu zatler mü~ 
dürlük yapmışlardır: Hüsnü Konukçu, Sadık 

Acar, Ali Rıza Ocakçı, Reşad Ünsür, Rahmet 

Kızıldağ, Reşad Ünsür, Saadeddin Göre, Hüs
nü Konukçu. 

«2 -- Toptaşı Ceza Evi 
«{ On altıncı asırdan kalma Mimar Sinan 

yap~sı tarihi binanın bir kısmında) 1954 yılın
da Tekel idaresinden birinci katı alınmak su
retiyle istiap haddi 500 e çıkarılmıştır. Sul
tanahmed Ceza Evinde hüküm giymiş mev
kuflar ekseriya bu Ceza Evine sevkedilirler. 
Reviri ve dershanesi mevcuddur. . 

Mahkumlar; kantin, tabldot, kunduracı

lık, trikotaj, marangozluk, terzilik ve demir
cilik işlerinde çalıştırılırlar. Yılda 1.500.000 
liralık iş yapılmaktadır .. 

«Kadrosu: 1 müdür, 1 tabib, 1 memur, 3 
katib, 10 baş gardiyan, 8 gardiyan, 1 usta, 1 
çamaşırcı, 1 aşcı; ceman 27 kişi. 

«Bu Ceza Evinde s~ası ile ·şu zatler mü
dürlük yapmışlardır: Rahmet Kızıldağ, Re
şad Ünsür, Halil Yazıcıoğlu, Yusuf Peker, 
Zeki Acabay . 

«3 ~ Paşakapusu Ceza Evi 
«1916 senesinde Ceza Evi olarak inşa 

edilmiştir. İstiap haddi 400 dür. Çocuk ve 
mevkuflar kısmı mahkftmlar k~smından ayn
dır. Üsküdar, Beykoz, Kadıköy ve Kartal Ad
-liyesinden tevkif edilenler bu Ceza Evinde 
alıkonurlar. 15 yataklı müstakil :bir reviri ve 
dershanesi mevcuttur. MahkO.mlar; kantin, 
tabldot, kahveocağı, kund1,1racılık, marangoz. 
luk, demircilik ve terzilik işlerinde çalıştırı

lırlar- Mevcud atölye ve tesislerin senelik 
fa?liyeti 3.500.000 lira civarındadır. Sultan,; 
ahmet Ceza Evinde hüküm giymiş olanlardan 
bir kısmı bu Ceza Evine alınırlar. 

«Kadrosu: 1 müdür, 1 tabib, 1 hesab me
muru, 1 anhar memuru, 1 memur, 1 Utib, 9 
baş gardiyan, 6 gardiyan, 1 şoför, 1 usta, 1 
çamaşırcı, 1 aş-cı; ceman: 25 kişi. 

«Bu Cez'a Evinde sırası ile şu zatler mü
dürlük yapmışlardır: Niyazi İ-şbilir, Reşad 
Ünsür, Halil Yazıcıoğlu, Fahri Aslan, Rüşdi 
Konukçu, Vahdet Bo~a. 

«4 - İmralı Yeni Cezl Evi 
«Adada 1935 yılında iş esası üzerirıe 

müesses Yeni Ceza Evi kurulmuştur. İstiap 
h dd. 1 000 .ı:.. . 111· ,;,;/ ıı,;;ı· a ı . uu-... , ,_.,,, :,..,, .. ·: 

«Türkiye'de ceza infaz· sistemine . göre; 
şahsi hürriyeti bağlay.icı cezalar 3 nev'idir: 
Ağır hapis, hapis, hafif hapis. 

<<Türk Ceza Kanununun 13 cü ve mü-
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teakip maddeleri, bu cezaların infaz şeklini 
tayin ve infazda kabul edilen sistemi tespit 
etmiş bulunmaktadır. Türk Ceza Kanununun 
Ağır Hapis; Hapis ve Hafif Hapis cezalarının 
infazında «Systeme progressif » i kabul etmiş 
ve Ağır Hapis cezasının infazını 3 devreye 
ayırmıştır. 

«Ağır hapis cezasının 3 üncü devresinin 
infaz edildiği bu müessesede, mahkum muay
yen san'at veya bilgiye sahip edilmek mak
sadıyl3: çalıştırıhr. Mahkum esasen bir san'at 
bilgisine sahip ise. meşgalesi ona göre tayin 
olunur. Bu müesseselerin iş hacmine göre 
muayyen bir mütedavil sermayesi mevcuttur. 
Bu sermayeyi işleterek hükümlü, devlet büt
çesine yük olmadan · kendi kazanciyle· geçin
dirilir. 

«Her hükümlü yevmiyesinin muayyen 
kısmıyle, kendisine yapılan masrafı müesse
seye öder. Mütebakisi tasarruf hesabına kay
dolunur. Bu para kanuna dayanan sebeblerle 
alı verildiği gün kendisine, vefatı· halinde mi
rasçılarına ödenir. 

«Müessesenin iş mevzuları: Kantin, seb
zecilik, bağcılık, zeytincilik, arıcılık, hayvan. 
cılık, kunduracıiık, marangozluk, dokumacı
lık, kozacılık, terzilik, demircilik ve _balıkçı
lıktan ibarettir. 

«Her yıl muhtelif kollarda . yapılan iş 

miktarının tutarı 7:750.000 lira civarındadır. 
«Balıkçılık ekibi 50 kişiliktir .. 4 adet ba

lıkçı kayığı ve 5 adet de motörü mevcuttur. 
Büyük baş hayvan adedi 74, küçük baş hay
van _adedi de 767 dir. 

«Kadrosu: 1 müdür, 2 tabib, l hesab me
muru, 1 .ambar memuru, 1 tarım teknisiyeni, 
1 öğretmen, 4 memur, 4 katib, l hastahane 
memuru, 1 sürveyan, 11 baş gardiyan, 13 
gardiyan, 2 usta, 1 çamaşırcı, 1 aşcı; ceman 
45 kişi. 

«Bu Cez.a Evinde sırası ile şu zatler mü
dürlük yapmışlardır; mümessil müdürler: 
İzzet Akça!, Saffet Omay, Lütfi Tapkaç, Ha
zım Çelik, Tahsin Arsan, İbrahim Hakkı Akın, 
Abbas Okan; Muavinleri: Kamuran Olaçay, 
İsmail Kesimli, Cemal Cezayir Batur, Tevfik 
Durmaz, Bedii Soykan; Müdürler: Rumi Bil
gili, Cemalettin Koçyiğit. 

«5 - Şile Ceza Evi 
«1951 yılında inşaat yeni Ceza Evi. tara

fından yapılmışdır. İstiap haddi 24 olup ka-

dın, çocuk, tµtuklu ve hükümlü . koğuşların
dan ibarettir Her kısmın müstakil avlusu 
mevcuttur. 

«Kadrosu 2 gardiyandır. 
«6 - Çatalca Ceza Evi 
«1324 yılında (1908 - 1909) okul olarak 

inşa edilmiş olup, binanın· zemin katı, Ceza 
Evine tahsis edilmiştir. istiap haddi 20 dir. 
Kadın kısmı müstakil bir binadadır. 

«Kadrosu 2 gardiyandır. 
«7 -- Silivri Cez~ Evi 

«(Gelen notlarda bu Ceza Evi· hakkında bir 
kayıd yokdur, yalnız 2 gardiyandan mürek
keb bir kaçirosu olduğu yazılıdır). 

«Kaza Ceza Evleri (Şile, Çatalca, Silivri) 
daha ziyade bir tevkifhAne karakterini tas:ı-

lar. Bununla beraber 3 seneye kadar mahkO.. 
miyet irn.mları da bu Ceza Evlerinde infaz 
edilmektedir» (B.: Sultanahmed Ceza Evi; 
·Toptaşı Ceza Evi; Paşakapusu Cezl Evi; İrrı -
ralı Yeni Ceza Evi; Şile Ceza Evi; Çatalca 
Ceza Evi; Silivri Ceza Evi). 

Bibi: Ceza ve lfevklf Evleri Genel Müdürlüğü not-
tan. · 

·CEZAYİR ÇIKMAZI - Beyoğlu merkez 
nföiyesinin Firuzağa Mahallesi aynı ismi ta
şıyan· sokaktadır; bir araba geçebilecek ge
nişlikde, kabataş döşelidir; 3-4 kat1ı:· dört ka
gir evle tek katlı bir ahşab ev ve bir maran
goz dükkanı vardır .. Adı çıkmaz sokak ise de 
dar bir geçid ile Bostanbaşı Caddesine bağ-
lanır (mart 1963). · 

Hakkı GÖKTORK 

CEZAYiR KESİMİ Üçüncü Sultan 
Selim'in son zamanları ile Dördüncü · Sultan 
Mustafa· ve İkinci Sult.an Mahmudun ·Yeniçe
ri Asker Ocağını kaldırdığı 1826 tarihine ka
dar olan devrinde İstanbul bıçkınları ye ha
vai. meşreb gencleri arasında moda olınuş bir 
kiyafet ve tuvalete verilmiş isimdir. 

Yalın ayak, baldırı çıplak, g9ğüs bağır 
açık şehbaz cundabaz gemici kalyoncu kiya
fetinden mülhem olduğu, ve İstanbul halkı
nın da Cezayirlileri şehbaz ve şebJevenq ge
miciler olarak tanıdığı içindir ki bu kiyaf ete 
Cezayir Kesimi adı verilmişdir. Muhakkak 
ki arada mühim farklar va:rdır, iakat zamanı
mızın enzistansiyalist asi ·gencliğı kılık kıyaf e
ti bir asır evvelki Cezayir kesimli delikanlıla
rı hatırlatır 

Başa sarık, bele de kuşak olarak gaayet 
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kiyrnetli bir Hind veya İran ,şalı sarılırdı. 
Mutlak fakrü zaruret içinde olan genclerden 
kendisini bµ havaya kapdıran şal uğrunda ü
f etini feda etmekden çekinmezlerdi. O dev
rin bir şairi olan Endemnlu Vasıfın .bir şar
kısında bu acı hakikat pek açık gösterilmiş

dir: 
Ziilfiiıı düşer kaş üstüne 
Keh çeşml ayyaş üstüne 
Neyse recin baş üstüne 
Tek sen beyim yir ol bana 

· Yolunda ey nevres nihil 
Olsun fedi mecmil mfil 
Bir şal nedir çift ile al 
'rek sen beyim yir ol bana 

Serince ve soğuk havalarda omuza bir 
Cezayir bornusu atılırdı. B-el şalına bir yata
ğanla bir tabanca yerleştirilir, yatağının kab
zası ve tabancanın kundağı şal kırvımının dı

şında bırakılırdı, şalın ,bir ucu da yere sarkı
tılır, 'yürürken o şal ucu, topuk ardınca yer
de sürünürdü. Yine Vasıf bu nümayişi şöyle 
övüyor: 

O gül endam bir al şile bürünsün yürüsün 
Ucu gönlüm gibi ardınca sürünsün yürüsün 

Sırta bezden yahud bürüncükden (B.: 
Bürüncük) bir ten gömleği giyilirdi. Bu göm
leğin yakası aslaa iliklenmez, açık durur, hat
t& önü öylesine açılırdı, göğüsde meme to-

/ . ~---~ 
Arkalannda. çuhadar lalaları ile ceziylr kesimli yabn ayaklı İstanbul küçükbeylerl 

(Resim: Sabiha Bozcalı) 
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murcukları bilhassa teşhir edilirdi. Bu sine 
ve meme başı teşhiri, ·nümAyişi içinde bazı 
aşırı bıçkınlar (B.: Bıçkın) ten gömleğini hiç 
giymezlerdi. Göğsü kıllı veya kıllıca olan şeh
bazlar o kılları ustura ile tıraş ederler, yal. 
nız tam göğüs tahtasının ortasında ve iki me
me tomurcuğu arasında sekiz on telden bir 
tutam kıl bırakırlar, bu kıllara birer küçük 
inci geçirip düğümlerler, kılın birine de bir 
mavi nazar boncuğu takarlardı; bu incili ve 
nazar boncuklu acaib püsküle de «Sine Per
çemi» derlerdi. Bu hayada olub da göğüsleri 
henüz kılianmamış mürahik oğlanlar sine 
perçemi salacakları zamanı iştiyak ile bek
lerler, hatta bir kısmı,' kıl bitirme hassası ol
duğu söylenen bir takım yağlar, · pomadlar 
kullanırlardı. Bir k~pe delli,kanlının stne 
perçemi salması, bıçkınlık, itlik yolunda bir 
basamak daha yükselmesi bilinirdi. 

Ten gömleği üstüne yahud çıplak ten üs
tüne, gencin kudretine göre som sırma işle

meli, veya sade kaytanlı bir camedan (B.: Ca
medan), fermene (B.: Fermene), cebken (B.: 
Cebken) giyilirdi; altmda .aynı kumaşdan ve 
aynı işlemeleri süsleri taşıyan kısa bir diz 
çağşırı geçirilirdi, ki çağşırın paçaları diz· ka
pağının dört beş parmak üstünde -kalırdı, öy
lesine ki, zamanımızdaki deniz mayolarından 
tek farkı, paça ağzının ağıcık daha bol, ve 
ağının da gaayetle bol,. önden ild bacak ım: 
sına, arkadan da butlar üstüne kıvrım kıv
rım dökülmesiydi. 

Yaz ve kış aslaa çorab giymezlerdi; to
puklardan diz kapaklarının üstüne kadar iki 
bacak tamamen çıpİakdı. Yazın sokakda da 
çıplak ayakla, dal taban dolaşmak makbul 
nümayişdi. Fakat ayaklarına bir şey geçir
mek' isteyenler «Kalyoncu Yemenisi» de denL 
len bir «Galata Yemenisi» giyerlerdi. Bu ye
meninin hususiyeti, arka kismının gaayet kı
sa, ön kısmının üstünün de gaayet az oluşu 
idi, yani, arkadan topuğu bitimine yakın şöy
le bir tutardı, kendi tabirleri ile bir müra
hik _ tüysüz oğlan ise «Elma Topuk», bir şeh
baz feta ise «Yumru Topuk», bir çarebru, 
dört kaşlı yiğit ise «Gülle Topuk» hemen hiç 
kapanmamış olurdu. Mahud yemeninin üst 
ön kısmına gelince, orası .da ayak parmakla
rının ancak tırnaklarını örter, parmak ara~ 
!arının görünmesi şart-idi. 

Bu_ bıçkın, it kılığ~ İstanbul genclerini 

öylesine sarmışdı ki, ayak takımı esafil ve 
erazilin çıkardığı bu moda, orta tabaka şöyle 

dursun en kibar, en asil ailelerin evladlarını 
da cezbetmiş, peşleıinde lalalar, uşaklar do
laştırılan nice beyzadeler ve paşazadeler bu 
Cezayir Kesimi ~ayta ,kılığı ile İs.tanbul so
kaklarında yalın ayak, baldırı çıplak, dalta
ban yıllarca kaldırım depmişler, kuşak sürü
müşlerdir. Pek nazlılan da altlarında bir kü
heylan, som sırmalı eğerlerin gümüş üzengi. 
leri çıplak ayakları ile_ basarak, ellerinde 
sapları elmaslı ipek şemsiyeler, sırmalı Ceza
yir Kesimleri ile haşarat alkışı toplamışlar

dır. Yukarda da kaydettiğimiz gibi bu bıç

kınlık hevesi pek genci bir takım erazilin ve 
bilhassa yeniçeri kabadayı ve haytalarının 

pis arzularına baziçe yapmışdır. 
Son yeniçerilerden· Eminönündeki Çar

dak İskelesindeki 56. Orta Kolluğu çorbacısı 
ve halk şairi Galatalı Hüseyin Ağa Cezayir 
Kesimli atlı bir beyzadeyi, kolluk yanında 

kendisi tarafından işletilen ve bir haşarat ya
tağı olan mUkellef yeniçeri kahveMnesine 
şöyle davet etmektedir: 

Medhideyim sizlere beyzademi 
Cezayir kesimi llbı\sı şanlı 
Ellialtı yoldaşlann hemdemi 
Ham gümüş baldın orta nişanlı 

Samur kaş albnda ahalar yatar 
Uhuri şallı ol bıçkın şehbazın 
Görse ger Köroğlu pabucun atar 
Dam üstüne nazlı güzel Ayviızın 

Bıçkın edi topuk vurur şehlevend 
Ayine sinesi inci perçemli 
Dayı çalımlıdır ol kaddl _ bülend 
Kim sevmez bir böyle şehri güzeli 

Altın üzengide pAyl bllltlru 
Deste !ilimş nar çlçelf seınsiye · 
Buyur gel kahveme gözümün nuru 
Teşrifine' alkış tutar fıskiye 

Kehrôba çubuk hem fagfuri fincan 
Hem pı\yln bfts ider köleniz vardır 
Fedadır rihlne olsa ger bin can 
Nikaabı hici'bın yüzünden kaldır 

Bu beyzade tasvirinin altında ayak takı
mından da üç delikanlıdan isbnleri kaydedi-

r lerek bahsedilınişdir: 
Kayıkçı Halim: 
Yalın ayak şap şap yürür merdi.ne 
Kayıkcı : civanı Hallnı bir dine 
Ellldokuz nişanlıdır dilber 
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·-
Eşi varsa çıksun heman meydane 

Salıpazannın civan kopultu 
Beylik bilür küt küt vurma topuğu 
Kaldırımı · yalın ayak döver de 
Mercan kakmalıdır kiraz çubutu 

Kalyoncu kollutu Çeşmeymeydanı 
Parmakla gösterir ol nev civanı 
İnce belde bin kuruşluk şilini 
Rcşk ider görse ger Keşmir Sultanı 

Yelkenci Memiş: 
Albenisi samur saçda dal • fesde 
Kakülün sewrmuş şuhi nevreste 
Kaptanpaşalıdır destinde ferman 
Ebrii.vanın çatmış çeşmanı meste 

Cezayir kemisi beyazlar giymiş 
Şalvann paçası topuğa delmiş 

Süal iderseniz ismi şerifin 

Yelkend güzeli Karagöz Memiş 

Ya efendim lahuri şal kuşağı 
Ucun yerde · sürür belden aşağı 
Ferazı zirvei türi nahvetde 
Beyzade sanırsın kopuk uşağı 

Kalaycı Temel: 
Ne disem o şühin şAnmda azdır 
Şol civelek tize feta da lıizdır 

Altde döşek üstde yorgan yuk iken 
Cezayir kesimli bıçkın haylazdır 

Kapkaradır yüzü hem el ayağı 

·Bele acem şalı sarmış kuşağı 

Bir garib zemine içre düşdük ki 
Ne mümkbı kibardan tefrik uşağı 

Tophane gülüdür civanı mühmel 
Savurur. top ipek kAkülün tel tel 
Kimdir deyü sual (derseniz ger 
Soyu sopu güzel Kalaycı Temel 

1808 de Alemdar Mustafa Paşa Rumeli 
ayanları ile gelip bir saltanat darbesi ile Dör
düncü Sultan Mustafanın yerine İkinci Sul
tan Mahmutlu tahta çıkardığı zaman İstan
bul gencleri bu acaaib it kılık ve kıyafetinde · 
bulmuş idi. Evlad, ve bilhassa oğul terbiyesi 
bakımından çok kıymetli hatıradır: 

Alemdarla beraber İstanbula gelen Ru
meli ayanlarından Serezli İsmail Bey, taht 
şehri İstanbulu görsünler diye 16 ile 18 yaş 
arasında bulunan iki sevgili oğlunu da alıp 

getirmişdi. Kendisi şehir içinde bir konak 
tutup oturmaya lüzum görme~, kısa bir za
man kalacağı için Çırpıcı Çayırında askerle
rinin ordugahında çadırda oturuyorlardı. Her 
gün iki küçük delikanlıyı, yanlarında akıllı 

uslu birkaç adamı ile şehri gezib ·görmeye 
gönderiyordu. Cezayir kesimi bir it kılığı ol
makla beraber, gencliğin güzelliği 'teşhir ba
kımından pitoreskdi. İstanbulun kibarzadele
ri gibi Serezli İsmail Bey zadeler de onun ca
zibesine kap.ıldılar, ve İstanbulun en 'namlı 
terzilerinden birine gaayet tez dikmek ten
bibi ile birer kat Cezayir kesimi camedan ve 
çağşır sipariş ·ettiler, namlı bir yemeniciye 
de birer çift Galata Yemenisi ısmarladılar. 
Yanlarındaki adamlar bunu beye haber verdi. 
Ciddi, çok sert. ve evladları ile yüz göz . olma
mış bir baba olan İsmail Bey, iki oğluna da 
hak ettikleri dayağı atabilirdi, ve o. apaş kı
lığına girmelerini şiddetle men edebilirdi, fa
kat oğullarının sair bendegan nazarında kü
cük düşeceklerini düşündüğünden, kızgın bir 
baba gibi değil, işini çok iyi bilir bir müreJıbi 
oldu. Evvela siparişleri alan terzi ile · yeme
niciye haber yolladı: «Çocukların istedikleri
ni benden emir almadıkca vermesinler, ye
tişmedi desinler, yoksa kendilerini dükkanla
rının kapusuna asar, dükkanı da leşleri.İıin 
üstüne yıkarım! .. » diye bir tehdid . savurdu. 
Sonra kendi kapusunda seyis, aşçı yamağı, 

saka, hammal ayak takımı boranda genç ve 
soytarı, dalkavuk boyundan adam varsa hep
sine hazır aldırttığı Cezayir kesimi esvablar 
giydirtti, ve askerlerine o yalın ayaklı baldırı 
çıplakları alaya aldırttı. Bunu .gören ~yanza
deler de sipariş ettikleri esvab ve yemenileri. 
aldırtıp giyemediler. 

Müverrih Şanizade Ataulah Efendi hicri 
1224 (miladi 1809) vakaları _arasında o apaş 

kıyafeti ve modası üzerine şunları yazıyor: 
«Sefihane süslenmekden sakınmak isla

miyet şiarın4an iken zamanımızın halkı bir-_ 
birinden görerek, cehal~t, nadanlık ve bilhas~ 
sa ar ve edeb noksanlığından delikanlılar ka
dınlar gibi süs ve alayişe düşmüşdü. Hele 
avam ve ayak takımı, insanlık kadir ve itiM
rını kıyafet ve kılıkla sandılar alasından ve 
adisinden türlü türlü acaib tarzda giyinip ku
şandılar, mesela bostancı baratayı (B.: Bara
ta), serdengeçti dest.arı, iç ağası . üst kaftanı 
_ve kavuğu, yobaz softa tetimmesini terkedip 
kimi başına cezayiri ve kimi lahO.ri ve keş

miri ve kimi de rizai ve marpiç şal sarınarak 
tersane hademesi gibi bir heyet peyda etti
ler, kimi burnus, diz çağşırı ve tozluk giyip 
beline gümüş kakmalı yatağan bıçağı . takarak 
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meyhane ve karha.ne ve mesire ve kahvehane
lerde fodulluk edip dolaştıla,r. Uygunsuzluk 
edip kavga çıkarıp yakalandıkarı zaman da 
sorguya ~ekilince kimi bayrakdar, kimi iça
ğası,' kimi bostancı ve eski püskü bir yadigar 
olduğu anlaşıldı. Herkes bir acaib kıyametle 
bt perva icrayı habaset ederdi. Bir takımı 
şer'an ve aklen memnu, ağı yerde sürünür 
kaftan giyer. sünnet çocukları gibi ağlarını 
tutup yürürlerdi. Ayaklarına ucu hanımiğne
si, üstü ayağının yarısını örtmez, parmakları
nin bitişik yerleri görünür pabuçla_ dolaşır .. » 

CEZAYİRLİ GAZİ HASAN PAŞA ÇEŞ
MELERİ - (B:. Kaptan Paşa Çeşmeleri). 

CEZAYİRLİ HASAN PAŞA SOKAĞI -
Beyoğlu merkez nahiyesinin Çukur Mahalle
sinde, Kalyoncukulluğu Caddesi ile Çukur, 
Zerdali ve Kadın sokakları· dörtyol ağzı ara
sında uzanır. İki dirsekli bi_r ·s~kak olup_ Boy
nuz Sokaği (Yeni adı Şehid Nevres) ile kavu. 
şaği vardır. (1934 Belediye Şehir Rehberi, 
No. 14/146). Kalyoncukulluğu C_addesinde o
lan üst başından yüründüğüne göre, bir ara
ba geçebilecek genişlikde kaba taş döşeli, ev
vela sağa, sonra sola iki dirsekle kırılır, ve 
merdivenli yol olur. Rehberde gösterilen Çu
kur · Sokağı hariç, diğer iki sokak ile üç yol 
ağzı yaparak sona erer, evlerinin çoğu kağir 
yapılardır (mart 1963). 

Hakkı GÖKTÜRK 

ÇEZA. YİRLİ GAZİ HASAN PAŞA ve 
TAKSİM SULARI - Cezayirli Gazi Hasan 
Paşa (B.: Hasan Paşa, Cezayirli Gazi) 1785 de 
kaptanı derya olunca Galata'da, Kasımpaşa'

da bekar odalarında başıboş aram eden ).{al
yoncuları bir nizama alabilmek için Kasım

paşada bir kalyoncular kışlası yapmağı ve 
Tersaneyi de islah. etmeği düşündü. Bu tesis
ler için suya ihtiyaç olduğundan devrin Sul
tanına müracaatta bulundu. Padişahdan aldı
ğı müsaade ile Paşa 1. Sultan Mahmud'un 
Bahçeköydeki Topuzlu bendinin tevkif duva
rını dört arşın daha yükselttirdi. Bu suretle 
yirmf iki masuradan fazla su temin ederek 
Osmanlı İmparatorluğunun bahriyesinde de
niz kışlasını ve tersanesini de baştan yaptı. 

Taksim meydanında büyük su haznesinin ya
nındaki maksem binasının iç duvarlarına asıl• 
mış iki mermer levha mevcuttur. Maksemin 
lüle tertibatının üzerindeki kitabe taşının sa. 

ğında, zemini yeşil boyalı, yazıları sarı yal
dızlı mermer levhada, 1. Sultan Abdülhamid 
zamanında bu büyük Türk Amirali tarafın

dan Taksim _sularının nasıl zenginleştirildiği 

şöyle anlatılıyor: 

«Halen derya kaptanı Veziri mükerrem 
Cezayirli Gazi Hasan Paşa hazretlerinin Ter
sanei · Amirede ve Akbaba yokuşunda ve Ka
sım paşa derununda müceddeden bina ve in
şa buyurdukları çeşmehayi müteaddilerine 
icra olunan yedi masura mai lezizlerinin se
bat ve devamiyçün işbu taksimin bendinin 
hengamı kaimqıakaamı alimakamlarında em
vali mütevafire sarfiyle derü divarını terfi ve 
tanzim buyurduklarını ve dahi kasabai mer
kuume sahi_linde Kalyoncu askeripe mahsus 
kışlakı hümayuna _icra olunan üç masura ve 
dahi işbu bin iki yüz senesi evaiU tarihiyle 
bendi mezkuru def'a temelinden zirvei alası-

. na ·değin tamiri ev~el masrafının üçü mikda-
1 rı emvali mütevafire ve mütekasire sarfiyle. 
tecdid ve tamiri külli ile tamir buyurdukları
na binaen mütevellisi inhast ile ba hattı hü
mayuni şevket makrun ve ba hücceti şer;iyye 
kışlakı mezkur haricinde binasına muvaffak 
oldukları çeşmei cedidlerine ve kışlak-ı mez
kur derununa ve sfilr diledikleri mahalle ic. 
ra buyurmaları şart ve tayini ile bir def'a da
hi on iki masura ki, mukaddem ve muahhar 
def'ai selasede ihsanı hümayun · buyurulan 
cem'an yirmi iki masura mii lezizleri oldu
ğunu vaktii zamaniyle beyan ve ifade zımnın
da işbu levha tahrir ve bu mahalle vaz olun
du. Sene 1200 (M. 1786)». 

Cezayirli Gazi Hasan Paşanın, -Mehmed 
Raif Beyin «Mir'atı İstanbul» adlı eserinde 
bildirildiğine göre, Tersane civarında Kal'yon
cular Kışlası Camii ile Sivrikoz Mescidi civa
rında bugün mevcud olmayan, 1192 de inşa 
ettirdiği bir hamam, ve bir kısmı Kasımpa
şada diğerleri Boğaziçinde olmak üzere mü
teaddit çeşmeler yaptırmıştır. Bunlardan Ka
sımpaşada Kepekcilerde_ ve Camii Kebir ci
varın.da bulunan ·ve üzerlerinde «Sahib-ül 
hayrat kapudanıderya Gazi Hasan Paşa» ya
zılı çeşmelerile, yine Kasım paşada ;i eniçeş
mede, Nalıncı Yokuşunda, Tersane içinde 
İkinci Sultan Mustafa· zamanında sadrazam 
olan Çorlulu Ali Paşanın camii karşısında 

çeşmeleri vardır. Büyükderede Çayır Camii 
duvarında, civardaki çeşmenin su yollarını 
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islah ettirdiğini bildiren; ve Paşanın su hay
ratı içinde söylenebilecek, şöyle güzel bir ya
Z! vardır: 

Kevser aktı Hüseyin aşlana hamd ile içüb . 
Döndü Büyükdere bu memba ile me'vaye 
Safvet söyledi bir teşnei dil tarihin 
Çeşme yaptırdı dua kıt Hasan Paşaye 

1197 (M. 1783) 
Saadi Nazım NİRVEN 

ÇEZAYİRLİ MEKTEBİ SOKAĞI - Ka
sımpaşanın Camiikebir Mahallesinde Sıra 

berberler sokağı ve Safra sokağı dörtyol ağ
zı ile Paşa deresi sokağı arasında· uzanır. Şair 
Mihri sokağı ile kavşağı .olup Güllehane so
kağı ile de dörtyol ağzı yaparak kdsişir. Bir 
arabanın geçebileceği kadar genişlikde, kaba 
taş döşeli, fakat Şair Mihri sokağı kavşağın
dan sonra çamurdan geçilmez bir durum arz 
eder; iki kenarında teker katlı binalar altın
da şu dükkünlar vardır: 7 kahvehane, 4 ber
ber, 3 koltukçu, 1 bakkal, 1 kundura tamir
cisi, 1 terzi, 1 demirci, 1 sandıkcı, 1 matbaa, 
1 tuz imalathanesi ve 3 katlı kagir bir oteL 
Çarşı boyu sokakdır; kapu numaraları 1-55 
ve 2-40 dır. Şair Mihri sokağı kavşağını ge
çince kitabeli) sütun tezyinatlı, ayna taşı ka
bartma nakışlı, teknesi toprağa gömül'ü gü
zel bir çeşme hara.biye terkedilmiş bulunu
yordu ve hazin bir manzara te'şkil ediyordu. 
(Mart ~963). 

Hakkı GÖK'l'CRK 

CEZAYİRLİOĞLU (Mıkırdiç) - (B.: Ce. 
zayirliyan, Mıkırdiç). 

CEZAYİRLİOĞLU YALISI - Yeniköy
de bugünkü Avusturya Sefarethanesi; ondo
kuzuncu asırda İstanbul sarraflarından Ceza
yirlfoğlu Mıkırdiçe aiddi .(B.: Cezayirliyan, 
Mıkırdiç). . 

Mıkırdiç · de diğer ınıeslekdaşları gibi ·o 
devirde Osmanlı devletinin maliyesini idare 
eden hazineye büyük faizler le borç para ve
ren sarraflardı\n birisiydi. Kendisini Büyük 
Reşid Paşa himay~ ederdi. Bu himaye saye
sinde İstanbulda c_> zamanın havsalai . taham
mülüne sığmayacak derecede mağrurane ve 
müsrifane yaşıyordu. · 

Hasköyde vezir konakları kadar muhte
şem bir ikametgahı vardı. Yeniköyde de ga~ 
yet büyük ve güzel kagir bir sahilhane inşa
sına başlatmıştı. 

Bir Fransız mimarının· çizdiği planlara 

göre yapılan bu yalının inşaatında Fransız 

ameleler ve· ustabaşılar çalışmışlardı. 
1852 senesinde Sadaret makamından ay- · 

rılan Reşid Paşanın hasımları Cezayirlioğlu 

Mıkırdiçi yere vurmak için münasip bir fır
sat bulmuş oldular ve sarrafın bütün emvali
ni, emlakini müsadere ettirdiler. Kendisini 
Reşid Paşanın himaye etmiş olmasını da pa
şa aleyhine bir vesile yapmak istediler. 

Bu müsadereler sırasında· Cezayirlioğlu 

yalısı diye anılmaya başlanan . ve Boğaziçinin 
o devirde ilk kagir hususi binaları arasmda 
sayılan büyük yalıya da el koydular. 

Cezayirli yalısı henüz ikmal edilmemiş. 
ti. Uzun bir zaman böyle yarım bir halde ·bı
rakıldı. Sonradan İkinci Abdülhamid tarafın
dan sefarethane yapılmak üze.re Avusturyalı
lara verildi. 

1884 baharında İstanbulu ziyaret eden 
Avusturya Veliahdi Arşidük Rodolphe 9 ni
san pazar günü Beykoza gitmiş. Beykoz kas
rında bir müddet dinlendikten so.nra atlarla 

· Yuşaya çıkmış ve· Kavak iskelesine inerek o-
radan muşlarla Yeniköye geçmişti. · 

Veliaht ve zevcesi Yeniköyde henüz in
şa halinde bulunan yeni Avusturya sefaret-· 
hanesini görmüşler ve· bahçesini gezip saraya 
dönmüşlerdi.· 

Cezayirlioğlu Mıkı!rdiçin İstanbul şehri
ne bir hizmeti de olmuş, 1853 tarihinde Ay
vansarayla Hasköy arasında kazıklar üzerinde 
<<Yahudi köprüsü» ismiyle anılan üçüncü ve 
ahşap bir köprü yaptırmıştı. Bu köprü on se
ne sonra yandı. 

Halik Y. ŞEHS0VAR~LU 

CEZA YİRLİYAN (Mıkırdiç Aıniı-a) -
Devlet ve cemaat işlerinde bulunmuş meşhur 
bir sarraf ve hayırseverdir. Sarkis Amira Ce
zayirliyan'ın (1742-1815) oğludur. 1805 de İs. 
tanbulda Hasköyde doğmuş ve 1 Nisan 18-61 
de Kadıköyde vefat etmiştir. Hasköy Ermeni 
mezarlığında medfundur. 

İlk tahsili:ni Hasköy N ersesyan mekte
binde yapan Cezayirliyan, iş hayatına atıldık
tan sonra sarraflıkla meşgul olmağa başlamış
tır. Az sonra Devlet hizmetine intisap ederek 
Gümrük emini tayin edilmiştir. Aynı zaman
da şahsi işlerini de idame. ettirmiştir. 1836-
1838 yıllarında Hasköydeki Nersesyan mek
tebini yeniden yaptırıp nazırlığını da deruh
de etmişse de, kıskançlık yüzünden bazı . Er-
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menilerin iftiralarından dolayı bilahare isti
fa etmiştir: 26 Mart 1842 de teşekkül eden 
ve vazifeleri halkdan vergileri toplayıp zama
nında Hazineye · teslim etmek olan Rumeli 
ve Asya Kumpanyalarından ikincisine aza se
çilmiştir. Tarihçi Avedis Berberyaıi, 9 Hazi
ran 1843 de, iki aylık bir hapisten sonra Bur
sa'ya sürgün gönderildiğini ve 6 Mart 1844 · 
de İstanula avdet ettiğini yazıyorsa da sebe
bini açıklamamaktadır. Keza bu sıralarda Ha
zine tarafından müzayedeye konulan İstanbul 
Gümrüğünün, iradı, takdir edilen en yüksek 
kıymet olan 23 milyon kuruşa mukabil, üç 
senelik bir müddet mukaavele ile Cezarliya
na tevdi edilmiştir. 

Sadrazam Koca Reşid Paşa'nın şahsi dos
tu olması hasebiyle, 7 Mayis 1847 de Patrik
hanede ruhani ve cismani iki meclis tesis et
tirebilmiş ve böylece Patrikhaneyi amiraların 
nüfuzundan kurtarmıştır. Kendisi de cisma
ni meclisin ilk azalarından olmuştur. 'rürki
yede ziraat ve ipekçiliğin inkişafında büyük 
hizmetleri sebketmiştir. Yeniköyde muhte
şem bir yalı yaptırmıştır. Ayvansaraydaki Pi
ri Paşa Köprüsünü de inşa· ettirmiş ve üzerin
den ilk defa kendisi geçmiştir. Bu hadise ba
zı kimselerin kıskançlığını üzerine celbettiğin
den köprü az sonra yıktırılmıştır. Keza Has
köyde Karaağaç tesmiye olunan rıhtımı da 
yaptırmış ve sokaklarını tanzim ettirmiştir. 

Köyün fakirlerine de yardımda bulunmuştur. 
Aynı zamanda bazı ermenice eserlerin neşri
yat masraflarını da deruhde etmiştir. 

Koca Reşid Paşa'nın azlinden sonra Ce
zayirliyan'ın da mevkii sarsılmış ve düşman

ları ona karşı entrikalar çevirmeğe başlamış
lardır. Bu esnada kendisine büyük bir meb
lağ borcu Qlan yüksek rütbeli bir Devlet ada
mından alacağını tahsil edememiştir. 1859 da 
ani olarak çıkan bir irade ile, hesaplarının 

teftişine kadar bütün servetine ve mülküne . 
el konmuştur. Hesaplarının teftişi ise hiçbir 
zaman yapılmamıştır. Bir · Avrupaya seyaha
te çıkmış, Londrada iken, müsMere edilmiş 
servetu.ıf kurtarmak ümidi ile İngiliz tabüye
tine girmek için uğraşmış ise de muvaffak 
olamamıştır. Bunun üzerine 1860 da hasta ve 
üzgün bir. halde İstanbula dönerek vefatına 
kadar Kadıköyde ikamet etmiştir. 

Kevork PAMUKCİYAN 

CEZAYİRLİYAN AİLESİ - İstanbul'
un en eski zadegan Ermeni ailelerindendir. 
Aslen Egin'in Abuçeh köyündendirler ve es
ki soyadları Hovyandır. Bu soydan İstanbu'a 
gelen ilk şahsiyet Serkis adlı biridir. Muma
ileyh 1725 de ailesi ile birlikde şehrimize yer
leşmiş ve sarraflık yaparak servet kazanmış
tır. Oğlu Ohannes'in de ticaretle iştigalini ar
zu ettiğinden, 1'730 da Halepli Mansur adlı 
bir kimse ile Cezayir'e göndermiştir. 

Ohannes Ağa Cezayir'e vardıktan sonra 
ticaretle meşgul olmuş ve tekrar İstanbul'a 
dönerek şehrimizden . külliyetli miktadda Ce
zayire mallar götürerek orada satıp büyük 
servete sahip olmuştur. . Cezayir'in valisi ile 
de dostluk kurmuş ve orada ikamet .etmek 
müsaadesini de temin ederek Cezayirli tesmi
ye olunmuştur. 

Fakat Cezayirdeki tücc.arlar bu şahsın 
gün geçtikçe hem servet hem de nüfuz bakı
mından kuvvetlendiğini görüp, diğer Ermeni 
tüccarların da oraya yerleşip . kendilerini mµ
tazarrır edebileceklerini göz önünde tutarak, 
ona karşı bir suikasd hazırlamağa karar ver
mişlerdir. Lakin Ohannes Ağa bundan zama
nında haberdar olarak Mansur adlı yardımcısı 
ile birlikde 1760 da İstanbul'a firar etmiştir. 
1762 de pederi Serkis'i kaybetmiştir. Kendisi 
ise 1793 de 63 yaşında olduğu halde vefat 
ederek Eğya ve Sarkıs adında iki erkek ev
lad bırakmıştır. Bunlardan ikincisi, ge·çen as
rın mühim Ermeni şahsiyetlerinden Mıkırdiç 
Amira Cezayirliyan'ın pederidir. 

İşbu şecere 11 Ekim 1854 de zamanın 
Patriği Agop Başpiskopos Seropyan (1782 -
1862) tarafından tasdik edilmiştir. 

Kevork PAMUKCİYAN 

CEZAYİR SOKAĞİ - Beyoğlu merkez 
nahiyesinin Firuzağa Mahallesinde, Bosta,nba
şı Caddesi ile Hayriye Caddesi arasında olup 
üzerinde aynı adı taşıyan bir çıkmaz' - geçid 
vardır. Bir ara.ha geçebilecek genişlikde, ka
bataş döşeli, kavisli yokuş ve merdivenli bir 
yoldur; üzerinde 2-6 katlı kağir evler bulun
maktadır; kapu numaraları 3-21 ve 2-18 dir 
(Mart 1963}. 

Hakkı.GÖKTÜRK 

CEZERİ KASIM AKAR ÇEŞMESİ SO.. 
KAĞI - Eyubda Defterdarp.a, Zalpaşa ve 

, Çömlekçiler caddelerinin biİ:leşdikleri nokta 
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ile Defterdar Caddesi arasındadır. Yolun iki 
başı bir araba geçecek genişlikde olup orta 
kısmı biraz daha genişdir. Paket taşı döşeli 
bir aralık sokakdır. Defterdar . Caddesi üze
rinde olan başında, sol köşede Balçık T_ekke
si Mescidi; Zalpaşa Caddesinde, öbür başın

da sağ köşede Cezeri . Camii bulwımaktadır. 
Bu sokakda 1 ekmek fırını, 1 kahvehane, 1 
manav ve 1 terzi vardır (Mart 1963). 

Hakkı GÖKTÜRK 

CEZERiKASIM MAHALLESİ - Eyyu
bun mahallelelerinden, 1934 Belediye Şehir 
Rehberinin 9 uncu paftasında 116 numara ile 
gösterilmişdir. Nişancı Mustafa Paşa, İslam
bey, Eyyub Sultan mahalleri ve Haliç ile çev- · 
rilmiş olup sınır yolları şunlardır: Defterdar 
Vapur İskelesi Sokağı, Takkeci Değirmeni 
Sokağı, Alaca Çeşme aralığı (Abdülvedud 
Mahallesi ile), Arakiyeci Camii. Sokagı, Tak
keci Çeşmesi Sokağı, Haydar Baba Caddesi
nin bir kısmı, Balcı Yokuşunun bir kısmı (Ni
şancı Mustafa Paşa Mahallesi ile), Balcı Yo
kuşunun bir kısmı (İslambey Mahallesi ile), 
Kızıl Değirmen Sokağı, Kızıl Mescid Sokağı 

Cezeri Kasım Mahallesi 

(Eyyub Sultan Mahallesi ile). İç sokakları 
şunlardır: Defterdar Caddesi, Feshane Cadde
sinin bir kısmı, Çöınlekciler arkası Sokağı, 

Çömlekciler Caddesi, Arpacı Hayreddin So
kağı Kfi:nkür Çıkmazı, Abdürrahınan Şeref 

Bey Caddesinin bir kısmı, Sirkeci Sokağı, 

Haydar Baba Caddesinin bir kısmı, Cezeri 
Kasım Akar Çeşme Sokağı, Zal Paşa Caddesi, 
Silahi Mehmed Bey Sokağı, Maslak Yokuşu, 
Kızıl Mescid Odalan Çıkmazı. 

1942 yılında Cezerikasım Mahallesi Ni
şancı Mustafa Paşa Mahallesi He birleştiril-
~~lı. . 

Hakkı GÖKTÜRK 

C_EZERİ KASIM PAŞA CAMİİ __:_ . Cağiıl
oğlunda, 1934 Belediye Şehir _Rehberine gö
re Nuruosmaniye Caddesi ile Babıali Cadde
sinin kesişdikleri dörtyoi ağzında idi, Vilayet 
Konağı tarafından . gelindiğine göre o mevki
de, karşı sol köşebaşında idi; 1957 imarı is.. 
timlakleri arasında yıkdırıldı, arsa halen 
acaib bir boşluk halinde durmakda, Cağaloğ
lundan Karaköye ve Beyoğlu tarafına sefer 
yapan d9lmuş taksileri tarafından park ola-

rak kullanilmaktadır. 
Ü stil kiremit örtülü ça

tı fevkaani bir cami idi. 
Hadikatül Cevami şu ma
lıimatı veriyor: <<Banisi Ce-: 
zeri Kasım Paşadır, defter
dar, badehu üç tuğlu vezir 
oldu; İbni Cezerinin oğul 
yeme terbiye ettiği kulla
rından olduğu için Cezeri 
Kasım· Paşa diye şöhret 

bulmuşdur. Safi mahlası 

ile şiirleri vardır. Eyyubda 
.· cami, medrese ve mekteb 

bina etmişdir. Selanikden 
mazulen Bursaya geldikde 
orada da bir medrese ve ·_ 
yanında bir hamam bina 
etmişdir. Cağoloğlundaki 

camiinin mahallesi vardır. 

'(1934 Belediye Şehir Rehberinden, JI, Cantok) 

Cezeri Kasim Paşa 4yasof
yaya yakın Servili Mahalle
sinde bir cami, Selanikte . 
de bir cami ve imaret yap
dırmışdır. Şu beyit Cezeri 
Kasım Paşanın eş'anndan 
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nümunedir: 
' Huni dildir dembedem derdi gaminle yidiğim 

Ol dahi zülfün ucundan zehri mir olmak neden». 
Hakkı GÖKTÜRK 

CEZERİ KASIM PAŞA CAMİİ - Ey
yubda Çömlekciler civarında, Zalpaşa Cadde
si ile Cezeri Kasım akar çeşmesi . Sokağı ka
vuşağı köşesindedir; banisi Cağaloğlunda ay
nı adı taşıyan camii yapdırmış olan Kasım 

Paşadır (Bundan önceki maddeye bakınız. 

B.: Kasım Paşa, Cezeri). 
Hadikatül Cevami şu malO.mat1 veriyor: 

«Bu camiin tarihi binası hicri 921 (miladi 
1515) dir ki Sultan Selimi kadim (Yavuz Sul
tan Selim) hazretlerinin zamanı saltanatında
dır; Banisi · Cezeri Kasım Paşa Bursada Emir 
Sultanda· medfundur. Eyyubdaki bu camiinin 
şadırvanını Hatice Sultan kethüdası Mehmed· 
Efe.adi bina eylemişdir. Camiinin .imamı Fey. 
zi Efendi bu şadırvana şu tarihi Aşıkpaşa 
Çeşmesine nazire olarak demişdir (B.: Aşık
paşazade Çeşmesi): 

Resmi tarih ide çün mihr ile ıiı~ kavsi kuzah 
Ziverl ismi Muhammed ola t.iicı salıwat 

İde bu su ile Hak şadırvanın her dem 
Ruhi pakine Hüseynin ola vasıl hasenat 

beyti evvelden. bir tarih ve . sanisinden iki ta
rih çıkar. Paşayı me.zbO.run fevkaani bir mek
tebi ile ahşab bir medresesi vardır. Müderri
si Necmeddin Mehmed Necmi Emir Buhari
den ahzi tarik idenlerden olup hicri 950 (mi
ladi 1640 - 1641) tarihinde bu. medreseye mü
derris olmuş, 978 (1667) de vefat iderek ca
miin mihrabı önüne defnedilmiş; şuera tez
kiresinde bu beyti zikredilmişdir: 

Dil ki bir kassabın oldu küşte nü pür yiiresi 
. Zülüf çenzalinde kaldı asılı bir piresi 

Bu camiin mahallesi vardır». 
Dört duvar üzerine oturtulmuş tek kub

beli bir camidir; son cemaat yeri, dört sütun 
ile cami duvarı arasına atılmış kemerlere 
oturtulmuş üç kubbeli bir revak altındadır; 

caıniin duvarları kesme taş ve tuğla. ile örül
müşdür; son cemaat yerinden asıl ibadet salı
nma geçilen kapunun üstündeki kitabe, inşa
. sından 217 sene sonra gördüğü bir · tamirde 
konmuşdur ki ihtiva ettiği tarih hicri 1238 
(miladi 1822) dir. 

Bu cainiin içinde bilhassa şayanı dikkat 
olan, mihrabın içine ·ve minberin soluna, du. 
vara kaplanmış olan çinilerdir. Bu çinilerden 
birisinde KAbe manzarası vardır, altında da 

hicri 1138 (miladi 1723 - 1726) tarihi ile İz
nikli Mehmed oğlu Osman imzası vardır. 

Aydın olarak anlaşılıyor ki Eyyubdaki Ceze
ri Kasım Paşa Camiini tezyin eden bu çiniler, 
Üçüncü Sultan Ahmed zamanında ve N evşe
hirli Damad İbrahim Paşa sadaretinde İznik
de Türk çiniciliğinin ihyasına çalışıldığı sıra
da orada yapilmışdır; imzalı ve tari·hli çini 
olarak da ayrıca lqymetli vesikadır. 

İbadet salınım örten kubbe bir sağır 
kubbedir; cami, altlı üstlü olmak üzere mih
rab duvarında 4, iki yan duvarlarda dörder
den 8 ve son cemaat yerinde, kapunun iki ya
nında birerden 2 ki cem'an 14 pencere -ile 
aydınlatılınışdır. 

Min}Jeri ahşab, yeşil boyalıdır, bir sanat 
kıymeti taşımaktadır. 

· Kadınlar mahfiline, soldaki küçük mak
sO.reden . çıkılır; minare kapusu da, son ce
maat yerinden ibadet salınma girilince kapu
nun hemen yanındadır. 

Etrafı açık bir revak altı olan son ce
maat yeri, 1962 senesinde sütunlar arası ve 
kemerler altı fırdolayı demir çerçeveli cam-· 
larla kapatılmıştır. Camiiri avlusunda imam 
ve müezzin meşru.taları var; musalla taşı 

_yokdur. 
Avludaki şadırvanın inşa . tarihi hicri 

1266 (miladi 1849 _ 1850) dir. . 
Hakkı GÖKTÜRK 

CEZMİ (Kadırgalı Kara) - Namlı bir 
tulumbacı, vurucu kabadayı ve kaatil; 1840 
yılına doğru İstanbulda doğmuş, 1890 da Si
nob Zındanında ölmüşdür. Gencliğinde kaşı 

gözü yerinde gaayet yakışıklı ve pençeli olup 
asıl mesleği kibar kapularında arabacılık idi; 
1870-1871 arasında adını tesbit edemediğimiz 
bir paşanın hizmetinde iken, efendisinin 17-18 
yaşlarında Nedim Bey adındaki oğlunu Yedi
kulede Tipo'nun bostanında bir kaza eseri 
bel kayışı ile boğarak öldürmüş, ve sonra 
gencin cesedini, onu sözde bostan seyrine gö
türdüğü konağın kupa arabası içine koyarak 
getirip konakda arabalığa bırakdıkdan sonra 
kaçmış, bir sene kadar · Istranca ormanların
da dolaşdıkdan sonra yakalanarak idama be
del müebbea kalenendliğe mahkum olarak 
Sinob Zındanına gönderilmiş idi. Muhakeme
sinde Rum bağçıvanlar: «Nedim Beyi tanırız, 
çok cömerd ve hovarda bir gene idi, fakat 
daimi kayıkcı, arabacı, beygir sürücü gibi 
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ayak takımından akdnı olmayan adamlarla 
gelir, onlara çingenelerden köçek ve çengi 
getirterek işret edip geç vakitlere kadar eğ

lenirdi. O gün kendi arabacısı ile geldi, iki 
üç şopar oynatıp işret ettiler, sonra onları 

savdılar, bir müddet daha işret ettiler. Kara 
Cezmiyi küçük beyi kucağına . almış kupaya 
götürürken gördük, ne olduğunu sorduk, faz
la işret etti, fena oldu, konağa götürüyorum, 
hemen başıma bir bela getirmese dedi, kayış
la boğub öldürdüğünü görmedik, hatta Ne
dim Beyin ölü olduğunun farkına bile varma
dık» diye anlatmışlardı. 

· Cezmi Sinob Zındanında sakal salarak 
Temenna Baba adını almış, yirmi yıl kadar 
kimse ile ülfet etmeyerek derin bir nedamet 
içinde yaşamış, yine aynı zındanda yatan kaa
til Kahveci Nusretten okuma yazın~ öğrene
rek, o devrin tulumbacılarının hafızlarında 

pek çok divan, koşma, semai bulunduğundan 
ve bu yollarda bir şeyler söylemek de ayak 
takımı arasında pek yaygın bir heves oldu
ğundan, bazı duygularını manzum olarak 
kalem diline vermişdir. Bu bakımdan Kadır
galı ~ara · Cezmiye zındana girdikden sonra 
bir halk şairi olmuşdur denilebilir. Temenna 
Babanın, asıl adı ile Kara Cezminin aşağıda

ki koşması ile iki semaisini Kahveci Nusretin 
«Zından· Şiirleri» adım verdiği mecmuasın

dan alıyoruz: 

KOŞMA 

Güzel severiz hasbetenlillah 
Bizde maksO.dun yok beyim yok yok 
Dilber seçeriz kudretenllllih 
Hüsünde hududun yok beyim yok yok 

Nakşitme bilmem böyle maammii 
SulttJnsın cihan içre sen . amma 
S~ziim harbidir istemez ~a 
Kes bizden uma.dun yok beyim yok yok 

Temenna Baba uzletde yaklaşma gayri 
Sen de tefrik et hayr ile şetrl 
Alem ider iken hayretle seyri 
Depretme haydudun yok beyim yok yok 

sEMAI 

Bugün kalbim ferahlandı muhitimde güzeller var 
Güzeller .,ddı etnifıın güzellerde ille sözler var 
O sözler öyle dilberlerden çıkar k:I şu femler var 
O femler kaşifi esrar tanındı kaare gözler var 
Gözi:im gözde karar kıldı ne gözler var ne gözler var 

Biri hep kap kaare giymiş kararttı kalbi ya Allah· 
Ve hem blllah kararttı çok bağırdım Allahım Allah 
Didim Allah didim. ya hu ve likL-ı pek de ·mişallah · 
o mişallah denlldlkce kızardı kudreten lillah 
Gözüm gözde karar kıldı ne gözler ,ıar ne gözler var 

Gözüm gözler rehl aşlanda bilmez ki nedamet var 
Nedamet var sanur aşık peşinde bir felaket var 
Felaket olsa da evla akebinde şeamet var 
Şeamet var şeamet var adil Allah adilet var 
Gözüm gözde karar kıldı ne gözler var ne gözler var 

SEMAI 

Meded eyle aman ya Rab ne gaddar cinine çattık 
Ne kaabil müstemend olmak haşin bir arslane çattık 
Nice Rüstemlerin Zili ne müdhiş kaplane çattık 
Ezer yırtar kopartır parçalar bir insAne çattık 
Hiç Allah korkusun bilmez ne kara vicdane çattık 

Bugün bahtında revnaklık görülmüş parıl panl parlar 
Gören şemsi nüztil etmiş deyu hicran ile ağlar 
Yine bak des bedes seyr ider devran ider anlar 
Eza eyler cefA eyler gülerler hale o külhiınlar 
Hiç Allah korkusun bilmez ne kara vicdfuıe çattık 

Nüfuz eyler o cellıid gözlerin nuru her imana 
Sanırsın Temennayı davettir bir idi kurbAna. 
Gönül koşsa şikayet eylese Melik Süleymina 
Meramı söylemek müşldl o arslaana o kaplaana 
Hiç Allah korkusun bilmez ne kara vicdline çattık · 

Vasıf HiÇ 

CEZMİ EFENDİ (Sipahiler. Katibi)- -
1603 Sipahi fitnesini hazırlıyanlardandır; . pa
dişahın himayesi ve yeniçerilerin sadakat ve 
yardımı ile duruma hakim olan sadrazam Ye
mişçi Hasan Paşa sipahileri · ayaklandıran 
Poyraz Osman Beyin arkadaşlarını yakalatıp 
idam ettirdiği sırada Katib Cezmi bütün gay
retlere rağmen bulunamamış ve hatta ızıne 

bile rastlanamamıştı. Meğer yanına , birkaç 
bin altın almış, bir tabut içine girerek birkaç 
uşağının yardımı ile ·ölü götürürüz diye __ üs
küdara geçirHmiş ve oradan atiayıp kaçmış
lardı. 

Fakat ıssız bir dağ başında parasına ta
ma eden uşakları tarafından katledilerek bir 
köşeye gömülmüş. Bu ustalıklı firar ve esra
rengiz cinayet, bir müddet so.nra efendileri
nin parasını paylaşırlarken aralannda kavga 
çıkarak biribirlerile dövüşen uşaklardan olup 
canını ayakdaşlaruıın elinden· ZQr kurtar2 
ve İstanbula kaçan bir adamın ağzından- öğ
renilmiştir. 
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CEZMİ EFENDİ (Süleyman) - Gül Ca
mii müezzinleriiİ.den h.icri 1202 yılı. cemazL 
yelahirinin 27 inci gecesi (Miladi 4 nisan 

·. 1788) bir deniz donanması seyrinde fişenk 

isabet ederek ölmüş ve sur dışında Tokmak
tepe altına defnedilmiş henüz on sekiz ya~ 
şında bir delikanlıdır. Terlikci esnafµıdan 

babası Paşalı Ahmed adındaki zat, ömrünün 
baharında ölen oğluna, bir eşi görülmemiş 

bir kabir taşı yapdırmışdır. Kavuksuz düz bir 
taş olup üçgen şeklindeki üst kısmına alçak 
kabartma olarak tek minareli bir cami ile bir 
gül saksısı yapılmışdır, minare tariı ortaya 
gelmekde, kompozisyon pek zarif, hakikaten 
üstada.nedir; bu ayrıca iki lale motifi ile de . 
tezyin edilmişdir; bu eşsiz kabir taşının bir 
hususiyeti de, genç müezzin Süleyman Cezmi 
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L ~w, I · 
Süleyman Cezmi EfendJnln. kabir taşı 

(Reıiın: A, B. Koçu) 

Efendinin ölüm tarihinin, daima görüle gel
diği gibi kitabe metninin altına değil, kitabe 
metninden evvel kaydedilmiş olmasıdır. Türk 
kabir taşcılığı bakımından eşsiz bir kıymet 

taşıyan bu taşın kitabe metni şudur: 
Hüvelbaki (üstde ortada) 
Cemaziyelihire (üstde sağda) 
Sene 1~ (üstde solda) 

Gitdi Hayfa ki elimden güzelim 
Aynlık ateşine yandı diliµı 

Düşeli toprağa ol bi bedelim 
Ağlamakdır gece gündüz amelim 

Gül Camil şerifinde bülbül idi, yani zümre! mü
!zzinandan taze civan olı:ıb gece derya donanması 

seyrinde flşenk isabeti ile kazaen. şebid olub henüz on 
sekiz yaşında idi ki vüciidi nizenini bu· mekan<la ka
ra toprağa diiştü. Terlikcl esnafından Paşalı Ahmedin 
mahdii.mu Süleyman Cezmi Efendi riihiçün elfitiha. · 

Kitabenin. manzum kısmı, mezarlık ede
. biyatmda klişeleşmiş · kıt'ı!lardandır; belki 
yalnız İstanbulda binlerce çocuk ve ·delikan
lının kabir taşlarına hak edilmişdir. 

Kitabede bahsedilen derya donanması 28 
Cemaziyelahir 1202 (m. 5 nisan 1788) günü 
donanmayi hümayunun Kaptanıderya Gazi 
Hasan Paşa kumandasında sefere çıkması 

· münasebeti ile yapılmış bir şenlik olması ge
rekir. 

1943 yılında bu kıymetli taş yerde yatık 
bir vaziyetde idi; 1963 yılında yerind~ bulu
namadı; kabir taşı hırsızları kaldırılıp taşcılas 
ra satılmamış ve onlar tarafından• da üzerin
deki sanat bediası nakışlar kazınıp başka bir 
faniye k;abir nişanı olmamış ise parçalanıb 
mıcır haline· getirilmiş ve bir yol tamirinde 
kullanılmış olması gerekir. · 

CEZMİ KALFA - Geçen asır sonların
da serasker ve sadırazam Hüsey~n Avni hare
minde bir çerkes cariyedir; .kadife üzerine 
sırma işlemecilikde eşsiz bir usta idi; birer 
metro kare büyüklüğünde al kadife zemin 
üzerine en az yarımşar okka altın tel ile iş
lenmiş bir Osmanlı arması ile bir İsmicelal 
levh~sı 1918 mütarekesi yıllarında bedesten
de ikişer bin liraya . satılmışdır; armayı , bir 
Amerikalı kadının, İsmi Celali de Mısırlı bir 
zenginin satın aldığı söylenir. Bizim elimize 
de bürümcük bir kelahi gömleği ile bir yüz 
havlusu geçdi; gömleğin . bir parmak · enlili
ğindeki yakasına altın tel ve. hurda . ve çok 
güzel bir talik hat_ ile: · 
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Açma ki girlbanın kamaşmasın dideler 
Bergüzardım şe~deme ~i işi nidideler 

Yüz havlusunun iki başına da gümüş 
telle ağır işleme arasına: 

Badi saba eserken açsun nerkls dideler 
Bergiizardır sultanıma Cezmi işi nidtdeler 

yazılmışdı. Gömleği bir şehzadeye, havluyu 
da bir sultana kendisinin naçiz bir düğün he. 
diyesi olarak hazırladığı anlaşılıyor. 

Nureddin YATMAN 

CEZVECİYAN (Bedros) - Tanınmış bir 
matbaacıdır; salnameci Teotik'in (1873-1928) 
kayınpederidir;_ 1839 da İstanbul'da Balat'da 
doğmuş ve 1882 ~e yine İstanbul'da vefat et
miştir. 

İlk tahsilini önce Balat'da ve müteakiben 
Üsküdar'da Cemaran mektebinde yapmıştır. 

Gazeteci Karabet Ütücüyan (1823-1904) . Pa
ris'den avdet ettikten sonra, Çinili Hanında
.ki «Masis» gazetesinin matbaasında, Cezveci
yan'ı mürettip olarak çalıştırmıştır. 

Matbaacı Karabet Baronyan onun hak
kında şu bilgileri vermektedir: 

«Kendisini, «Takvimhane» adlı Devlet 
Matbaasında usta silindirci olarak çalıştığı 

zamandan beri tanırım. Hususi matbaaya _ ma
lik olduktan sonra da sonuna kadar bu vazi
fede kalmıştır. Bu sıralarda «Mahsfi.re» isim
li vapur şirketinin biletlerini bastırmayı de
ruhde etmeğe muvaffak olduğundan, Yusuf
yan Hanında ufak bir matbaa tesis etmiştir. 

Ay,nı zamanda Takvimhane'deki vazifesine de 
devam etmiştir. Bilahare· işini ilerleterek 
epeyce zaman Ermenice <<Horizon» (Ufuk) ve 
«Tadron» (Tiyatro) haftalık gazetelerini ve 
tiyatro il~nları gibi sair işler de tabetmiş

tir». 
1870 - 1876 yılları arasında faaliyette 

bulunan Cezveciyan'ın _ matbaasında muhtelif 
ermenice ve ermenice harflerle türkçe eser. 
ler basılmıştır. 

Yetişdirdiği çıraklar meyanında en mü
himi akrabası Nişan Berberyandır ki ustası 

ölürken matbaasının imtiyazını ona terket
miştir. (Bibl. Teotik. «Dibudar>> (Ermeni mat
baacılık tarihi) İstanbul. 1912. s. 99). 

'.Kevork PAMUKCİYAN 
CEZZAR (Engin) - Aktör; Türk tiyat

rosunda gene neslin seçkin simalarından; 

i935 de İstanbulda doğdu; serbest meslek er-

1babından Mehmed 
Seha Beyin oğlu

dur, _ annesinin adı 
Fatma Melek Ha~ 
nımdır. Aşağıdaki 

satırları, Hayat 
mecmuası muhar
rirlerinden Turgut 
Etingü ile bir mu-
ilakaıındart alıyo

ruz: «Robert Ko
lejde tahsilimi yap
tım. Tiyatro ile o
rada ilgilendim. Pi. 
yesler sahneye-koy

Engin Cezzar 
(Resim: S. Bcu:calh). · 

dum. Rol aldım . .Amerikada Yale_ Üniversite
sinde rejisörlük tahsil ettim. New Yorka geç
tim. Stanislavsky sisteminin sayılı hocaların

dan ders aldım. Actor's Studio'ya, benim za
manımda gidip gelen şöhretler, sıra arkadaşı 
diyeceğim kimseler arasında: Marilyn Mon
roe, Viveca Lindfords, Ben Gacarra, Eli Wal
lach, Geraldine Page, Paul Newman vardı.» 

Bizimle olan bir konuşmasında ise, Ro. 
ber Kolejde 1951 ,de sahneye ilk · çıkışında 
Jul Sezar piyesinde baş rolü aldığını söyle
miş, Amerikadaki yüksek · meslek tahsilinin 
tarihlerini de 1955 - 1959 arası olarak tesbit 
etmiş. 

Engin Cezzar memlekete dörtdükden 
sonra Şehir Tiyatrosuna intisab etti, ve _bura
da Hamlet piyesinde Hamlet rolü ile birden 
şöhret kazandı. Piyesinde Hanlarında bu rol 
için ihtiyaten ikf isim yazılmış olduğu halde 

· E. Cezzar Hamletin üç ayı aşan temsillerinde 
bir defa bile dublörüne ihtiyac göste:rmeksi
zin rolünü her gece oynadı, ve her gece bü
yük alkış topladı. Bu temsilin bir hususiyeti 
_de dünya sahnelerinde Hamlet rolünü alıp 

şöhret yapmış artistler, daha yerinde bir ta
bir ile dünya tiyatro tarihinin ünlü Hamletle
ri ·otuz yaşının üstünde aktörler _ola gelmiş 

iken E. Cezzarın bu rol?eki büyük başarısını 
yirmidört yaşında göstermiş olmasıdır. 

Şehir Tiyatrosundan Küçük Sahneye ge
çen genç sanatkar orada «Bir yasdıkda» adlı 
piyesi sahneye koydu, 1962 de aktris Gülriz 
Süruri ile evlendi ve 1962 - 1963 tiyatro mev
simince genç karı koca kendi isimlerini ver
dikleri tiyatro topluluğunu kurdular, ve ilk 
defa olarak <,Tütün Yolu» adlı piyesi sahne- -
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ye koydular; ikinci piyesleri de «Çikolata 
Sevgilim» oldu. 

· Hayat mecmuası muharriri, Engin Cez
zarın portresi ile Bebekdeki baba ocağını şu 
satırlar ile tasvir ediyor: 

«Kıvır kıvır saçların süslediği bir baş, 

ölçülü bir yüz, tatlı bir esmer ten, sonra ok 
gibi. kirpiklerin himayesine çekilmiş gözler ... 
Akları ortasında ışıl ışıl ışıldıyan iri, karası 
çokça gözler sanki genç Hamlet'in iç dünya
sındaki zenginliklere tutulmuş bir ayna gibi. .. · 

«Ye.ni Uğur apartmaninın en üst katın. 
dan Marmara'yı, Kızkulesi'ni ve karşı yakayı 
görebiliyoruz Şömineli çatı katının içine dö
nüldüğü, etraftaki eşyalara ve dekora bakıl
dığı zaman da genç aktörün evinde sanatçı 

bir ruhun h_akim olduğu derhal farkediliyor. 
«Gerçekten de ·öyle.· Baba, dış görünü

şünde hesap kitap· adamı; tüccar .. Oysa biraz 
konuşmıya, deşilmiye bakıyor. İçinde, ben
liğini öylesine sarmış bir sanf1t aşkı var ki, 
insan, Engin Cezzar'ın yetişmesinde babanın 

bu sanat sevgisini hemen müşahede ediyor. 
Baba bu his tarafını ancak oğlunda dışarı ve
rebilmiş. Anne de öylesine .. Engin gibi yetiş

kin ~ir oğlu olmasına rağmen, Güzel Sanatlar 
Akademisine gidiyor, resim dersi alıyor ... 

<<(Yirmidört saatinin nasıl geçdiğini sor
d,um; kısaca şöyle anlattı: 

- (Sahnede), okumak ve arada. sırada 
yemek yiyip uyumak, Bebekte, benim en iyi 
günlerimin geçtiği yerde balıkçıları . seyret- . 

· mek 24 saatiminin değişmez programıdır ... ». 
Engin Cezzar, geçen . asrın başlarında 

Napoleon'a karşı Akka Kalesini müdafaa et
miş ünlü kumandan ve valilerden ·cezzar Ah
med Paşanın torunlarındandır. 

Hakkı GÖKTÖRK 

CHANTEMESSE (Antire) . Dünyaca 
tanınmış Fransız bakteriyoloğu, 1851 de doğ
du, 1919 da öldü. Bu ünlü doktor İkinci Su[
tan Abdülhamid zamanındaki kolera salgı
nında İstanbula gelmiş ve burada ciddi bü
yük hizmetde bulunmuşdur. Şöyle ki İstan. 
bulda, 1893 yılının sıcak yaz günleri uzanıp 

giderken, bütün şehir halkmı, korkunç bir 
hastalığın adı dehşetle ürpertiyordu. O gün
lerin · aCi hikayelerinden aniadığımıza göre ba
ğırsakları bozacak meyva bolluğu, şehir sula
rının bakımsızlığı, hıfzısıhha kaidelerine hiç 
Uymayan umumi yaşayış gidişine rağmen 

hastalık epidemi halinde değilse de, tekrar
lıyan aynı arazlı ö.lüm vak'aları, doktorların 

koyduğu teşhis ve · tavsiyelere karşı iakayd 
şehrin bazı muhitlerinde hastalığı çok vahim 
bir şekil almağa götürüyordu .. Devrin hüküm
darı II. Sultan Abdülhamid bu korkunç ve 
tehlikeli hastalığın bir an evvel söndürülme
sini istedi. 

O yıllar Fransız tababetinin en parlak 
devri idi. Louis Pasteur'ün Chamberland ve 
Emile Roux ile tavuk kolerasına, şarbona, ku
duza karşı aşılar keşif ederek tababet alemi
ni heyecan ve surur. içinde bıraktığı seneler
di. 1nstitut Pasteur mütemadiyen insan zeka
sının vasıl olabileceği en parlak , buluşların 
şan ve şerefine ulaşıyordu. II. Sultan Abdili• 
hamid İnstitut Pasteur'deki bu yeni buluşlar
la alakasız değil. İstanbulda tehlikeli bir su
rette hüküm sürmeğe başlayan korkunç has-

. talığın bir an evvel söndürülmesi için Paris' _ 
te İnstitut Pasteur'e derhal müracaat edilme
sini emretti 

Osmanlı hükümetinin müracaatı üzerine 
Pasteur Enstitüsünün ikinci müdürü ve Pas
teur'ün şöhretli çalışma arkadaşı Dr. Roux, 
Osmanlı İmparatorluğunun Başşehrinde zu
huru bildirilen hastalığı önleyici tedbirleri 
almak üzere Chantemesse'i, bu değerli Dok
toru, İstanbul'a · gönderdi. 

Paris'te i11tişar eden «Techniques Hos
pitalieres Medico-sociales et sanitaires» 
mecmuasında 1950 de yayınlanan bir etü
dümde bildirdiğim gibi, İstanbul'da 1893 de 
görülen bu kolera vakaları dolayısıyla 1nstu
tut Pasteur ile yapıİan temaslar Türkiyede 
Bakteriyoloji fenninin tekimülünde de başlı
ca amil .:>lmuşdur. 

Doktor Chantemesse İstanbul'a gelince, 
Kolera menşei su olan bir hastalık olması do
layısile, ilk iş olarak şehir sularının tedkıki
ne başladı. İmparatorluğun son devirlerine 
kadar bilhassa şehrin İstanbul cihetinde esas
lı içilen bir su Mlinde bulunan Kırkçeşme şe
bekesinin kaynak ve yollarının · durumu ile 
alakadar oldu. Şehrin. İstanbul cihetini besle
yen Belgrad ormanındaki büyük bendin · ve 
onu dolduran -derelerin etrafında . yayılmış 

· Şarki Roma İmparatorluğundan kalma bir 
köy, Petra köyü vardı. 11. Sulta~ Süleyman 
Belgrad muhasarasında yardımları görülen 
Islavların, Bulgarların buraya iskanına mü. 
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saade etmiş ve köye de Belgrad köyü ismi 
verilmişti. Koleranın ve benzeri ishalli has
talıkların. vakit vakit şehirde tezahüratı se- · 
nelerinde ise bu köyün bütün domuz ahırla
rının, bütün keriz suları bendin içine akıyor-. 

du. Doktor Chantemesse bu tehlikeli vaziye
ti ve bendin sularından yaptığı tahlillerin ne
ticesi~i bir raporla Şultan Abdülhamide ar
zederek Belgrad köyünün Büyükbendin ya
nından kaldırılması hususunda irade çıkma

sını temin etti, köy · boşaltılarak binaları da 
yıktırıldı. Duktor Chantemesse İstanbul'da 
fazla kalamadı, çalışmalarından ·günü gününe 
haberdar olan PAdişahın kalması hakkındaki 
arzusuna' rağmen, İnstitut Pasteur'den yerini 

• d,olduracak bir arkadaşu:ıın gönderileceği va
dile Paris'e avdet etti. Kisa bir müddet son-

. . . 
rada Pasteur'ün talebelerinden Maurice Ni-
colle İstanbul'a geldi. 

Dr. Sadi Nazım NlRVEN 

CHENIER (Amire) - Fransız şairi; 1762 
de İstanbulda doğdu; 1794 de Büyük Fransız 
İhtilalinin «Terreur» denilen kanlı dehşet 
devrinde henüz otuz iki yaşında iken . idam 

· olundu; o toplu idamlarda ölüm yolu arka
daşları ile beraber bir arabaya doldurulup 
·giyotine götürülürken elini başına vurarak: 
«Bunun içinde daha pek· çok şey var!» diye 
bağırmış olan A. Ch~nier, duygu ve düşünce
lerinin pek çoğunu verememiş bir sanatkar 
olmasına rağmen, bugün XVIII. asır Fransız 

şiirinin en büyük ve mümtaz ·simalarından bi
ri olarak .bilinir. 

Bu büyük şairin İstanbulda Galatada 
doğduğu. hala durmaktadır ve A. Chenier'nin 
adına ithaf edilµıiş fransızca bir şeref plikı 
taşımaktad~r. Bu tarihi bina hakkında aşağı
daki satırlar, İstanbul Ansiklopedisinin müm
taz k;ılem. arkadaşı Dr. Saadi Nazım Nirven 
tarafınd;m yazılmışdır: . . . 

İstanbul'un bazi semtlerinde hala cephe- . 
. !erinde geçmiş yüz yıllardan • izler görülen bir 
takım eski evler vardır; Bunlar taşlarının ör
güsü, tuğlalarının dizi sıraları, kapıİarının 
üzerinden konsol şeklinde dişler yaparak so
kağa taşmış. cumbalarıyla Bi.zanslılardan, Ce
nevizlil~rden kalma . uzak günlerin · hatırala
rıyla doludurlar. Bunlardan biri de Galata
nJii Voyvoda . caddesine paralel geride kal
mış darca.• bir _sokakta, eski Banka sokağında
ki taş kargir bir yapıdır. Bu eski bina yal• 

nız yapısının Cenevizlilerden kalma tarihi 
hatırasından maada, Fransız edebiyyatının 

namlı şairlerinden ·Andre Chenier'nin doğdu
ğu ev olmasıyla da büyük bir değer taşır. 

Bu eski binanın sokağa bakan cephesinde 
ikinci kat hizasında, orta yerdeki pencereler 
arasında beyaz mermer taş bir levha üzerin
de şu satırların yazılı olduğu görülür. 

. Andre Chenier 
Naquit 

Dans cette maison · 
Le 

30 Octobre 
1762 

«Cephesinde yer yer onyedinci yüz yılın 
yapı karakterleri silik bir ikindi gölgesi gibi 
serilmiş bu tarihi evde 1762 yılının Ekim ayı
nın 30 uncu günü Fransa ihtilalinin ve ede
biyyatının meşhur şairi Andre Chenier doğ
muşdur. 

Eskiden Osmanlı Bankasının bulunduğu 

Sen Piyer Hanının yanındaki bu kargir ev, 
sonradan Sen Piyer Hanına katılmıştır. Ha
nın arkasında Sen Piyer Kilisesi, Sen Piyer 
Okulu, Sen Piyer Sörler Yurdu vardır. 

«Üçüncü Sultan Mustafa'nın saltanat 
yıllarında da Türkiye ile Fransa arasındaki. 

münasebetler bir evvell,{i yüzyıllarda olduğu 

gibi büyük bir samimiyet içinde devam edi
yordu. Bu yılhtrda Parisli bir Fransız, Louis 
.de Chenier de İstanbul'da bir Fransız çuha 
ticarethanesinde iş sahibi olmuştu; L. Chenier 
burada yabancılarla gayri müslimlerin yap
tığı levanten bir muhit içinde tanışmış oldu
ğu Kıbrıslı bir ailenin kızı olan Elisabeth 
Santi-Ll>mıico ile evlendi. Bu evlilikten olan 
çocukları arasında İstanbul'da 1 ~62 de An
dre-Marie de Chenier ve iki sene sonra da 
Marie-Joseph de Chenier doğdular» (S. N. 
Nirven)» .. 

CHİDANANDAYI (Sir Swami) - Hindli 
yogi, 1959 yılında İstanbulu ziyarete geldi, 
ki o sırada, dünyada 300 şubesi bulunan Mil
letlerarası «ilahi Sağlık» teşkilatının genel 
sekreteri bulunuyordu; et yemezlerden olan 
bu tanınmış yogi İstanbuldaki et yemezlerin 
misafiri oldu. Hayatı .ve ziyaretinin intıbaları 
hakkında bilgi edinilemedi, yalnız Hayat 
mecm.uasında misafir edildiği evde sofra ba
şında ve piyano çalarken iki resmi intişar et-· 
mişdir. Adı geçen mecmua bu konuda, geniş 
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CHİN
CHILLA (La
dy)- Zama

. nıınızın \. en 
' ünlü Fransıı 

film yıidızı 
Btigitte, Bar
dot'nun eski 
dublörü bir 
kız; Avrupa 
sosyetesin i n 
en meşhur 

:simalarından 
Prens Orsi-

Lady Chlnchilla · ni'n.in' yeni 
(Resim: s. Bozcah) maşukası, be-

raber 7 mart 1963 perşembe günü uçak ile 
istanbula gelmiş ve gazetecilere şunları söy
lemişdir: «İstanbulun Anadolu yakasında 'bir 
villa satın aldım, tapusunu almak için geldim, 
.beş gün kalacağım, imkan bulursam bu müd
det içinde bir gece kulübünde çalışacağım. 

Prens Orsini'yi çok seviyorum, ona •hayranım 
ve onun tarafından da çok seviliyorum; bir za
man dublörlüğünü yapdığım Brigitte Bardot'
ya· benzemekden hiç hoşlanmıyorum, görüyor
sunuz ki ben ondan çok güzelim; B.B. nin eski 
sevgilisi Sacha Diestel de bur~da, onunla da 
görüşeceğim» demişdir (Hürriyet Gazetesi). 

Brigitte Bardot'ya ·benzemekden hoşlan
madığı söyleyen güzef Lady Chinchilla'nın 
istanbula gelişini İ~tanbul basını çok sönük 
bir ilgi ile aksettirmişdir. Kendisinden ancak 
bir iki gazete bahsetmişdir. Fakat 1963 ma~ 
yısının ortalannda, Tepebaşındaki Cumhuri
yet Gazinosu Paviyonunun büyük ilanlarında 
İstanbul halkına Lady Chinchilla'nın, sinema 
ve televizyon aleminin 1 numaralı «Strip
Tease» ,· (Çıpılçıplak soyunma»· yıldızı olarak 
sahneye çıkacağı bildirilmişdir (mayıs 1963). 

CHURCHILL (Alired) ..:..... İstanbulda 
Türkçe Ceridei Havadis Gazetesinin kurucu
su ve sahibi olub «Gerideci» lakabı ile anılan 
William Churchill'in -(Vilyam Çörçil) oğlu; ba-
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basının ölümünden sonra gazete kendisiiıe 
. kalmışd~: Hayatı 'hakkında bilgi edinilemedi 
(B.: Churchill, William; Ceridei Havadis). 

CHURCHİLL (Willlam) - Türkce yarı 
resmt Ceridei Havadis gazetesinin kurucusu 
ve sahibi bir İngiliz; basın tarihimizde «Ceri
deci Çörçil (Churchill)» lakabı ile meşhurdur; 
hayatı . hakkında pek az şey biliniyor. .Hicri 
1252 de (miladi 1836 - 1837; ki o tarihde he
nüz İstanbulda gazetesini kurmaınışclır)'. 
«Çörçil Meselesi> denilen bir vak'anın 
kahramanı olmuşdu. İngiltere tabiyetinde 
olan William Churchiıı; Kadıköyünde avda 
gezerken · (o tarihde Kadıköyünün büyük bir 
kısmı kırlıkdır) kuzusunu .otlat~ 'bir Türk 
çocuğunu · kazaen yaralamış, ve haİk tarafın
dan yakalanarak hakaar"et görmüş ve dayak 
yemişdi. ingilterenin İstanbul elçisi P.onson
by meseleyi büyüterek elçHikden çekilmeye 
kadar vardırmış, . Londra sefirimiz Nuri 
Efendi de' İngiltere hariciyesi ile temas ede
rek, hadisenin adi bir zabıta vak'ası olduğu
nu, ortada iki devletin siyasi inün_asebetleri 
ile ilgili bir şey bulunmadığını anlatmış, fa
kat İngiltere Hariciye Nazırı Lord · Palmers
ton'dan bu hakikati kabul yollu bir cevab ala
mayınca Osmanlı Devletinin İngiltereye tar
ziyesi yerinde Hariciye Nazırı Mehmed · Akif 
Paşayı azledilmişdi. 

Vak'anüvis Lütfi · Efendi 1262 (miladi 
· 1846) yılı vak'aları arasmda· Cerideci Çörçil'in 
ölümünü şu satırlarla tesbit ediyor: 

«Takvhni Vekaayi'den sonra Türkce ga
zetelerin birinci Ceridei Havadis nam gazete
nin müessisi İngiltere teb'asından meşhur 
Çörçil zümrei mahallei ıha.mu.şana dahil .oldu. 
İane olarak hazinei celileden aylık muha.sses 
maaşı ile gazetenin tab'ı . neşri oğlu Alfrede 
ihale edildi». . . . 

CHURCHiLL (Sir Winston) - (Doğumu 
1874); İngiliz devlet adamı, İngiltere başve
killerinden, İkinci Cihan Harbinin en büyük. 
şöhretlerinden biri; biri siyasi hayatının ilk 
parlak safhasında 1_910 da, diğeri de siyasi 
hayatdan çekildikden sonra 1959 da iki defa 
geldi. İlk gelişinde, ki Balkan· Harbinin az 
öncesine rastlar, İngiltere dahiliye nazırı - idi. 
O devrin pa.dişabı Beşinci ·sultan Mehmed 

. Reşadıil başmabeyincisi Lütfi Simavi Bey bu 
ziyareti hatıraları arasında kısaca şöyle · anla-
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tıyor: · 
~<3 eylfil 1326, Dolmabahçe Camiinde se

lamlık resminden ·sonra yedi çifte kayıkla 

Topkapu Sarayına gidildi. Selamlıkda hazır 

bulunan İngiltere dahiliye nazırı mister Chur
chill ve· madamasını zatişahaneye takdim et. 
tim, padişah kendilerine iltifatkarfuıe bir kaç 
SÖ7. söyledi». 

. Büyük siyaset adamı ikinci seferinde $ 
ağustos 1959 çarşamba günü Yunanlı milyar-· 
der armatör Onassis'in «Meşhurlar Yatı» di
ye anılan Christina yatı ile geldi ve ertesi per
şe.ı;ıbe günü de aynı gemi ile ayrıldı, aşağı
daki notlar 6 ve 7 ağustos tarihli Yeni Sabah 
gazetesinden alıninışdır: 

«Sir Winston Churchill ve soprano Ma
ria Callas'ı getiren Yunanlı armatör Onas
sis'in yati, dün saat 12 de limanımıza gelmiş 
ve doğruca Büyükadaya giderek, orad,a de
mirlemiştir. 

«Geminin limana girdiği andan itibaren 
etrafında meraklıların teşkil ettiği bir sandal 
ve motör çemberi meyd·ana gelmiştir. 

«Onassis'in şeref misafiri Sir Winston 
Churchill'den başka, yatta, soprano· Maria, 
Callas, (Onassis'in maşukası) ve kocası,. Mrs, 
Sandys, Prof. Garaf~lides ve zevcesi. (Bu ba
yan Garafilides, armatör Onassis'in ablası
dır.) Churchill'in hususi kalem müdürü ve 
10 yıllık dedektifi bulunmaktadır.; 

Öğle yemeğini müteakib yat, saat 15.30. 
sıralarında Büyükadadan hareket etmiş ve 
Dolmabahçe önünde demirlemiştir. 

«Onassis'in gemide buluna_n İtalyan ya
pısı dört kişilik lüks otomobili karaya çıkarıl
mış, ve Churchill ile kendisine refakat eden
ler meraklıların teşkil ettiği kalabalık ara
sından güçlükle ilerliyerek otomobillerine 
binmişlerdir. Bu arada hayli yorgun görülen 
Sir Winston Churchill parmakları ile halka 
meşhur «V» işaretini yapmaktaydı. Bu seya- · 
hat sırasında rahatsızlanmış bulunan yaşlı 
devlet adamı. yorgunluğu sebebiyle gazeteci. 
lerle konuşmak istememiştir. 

«Aya,sofya Müzesini .,~_azmişler, Ayasof
yanın kubbesi üstüne çıkarak oradan Sultan
ahmed Camiini seyretmişlerdir. Geceyi yatda 
geçiren W. Churchill ertesi gün dışarı çık

mamışdır. Refikası Topkapusu Sarayı Müze
sini gezmişdir. Rum ortodoks Patriki Athena-/ 
goras, Onassis'in davetlisi olarak o gün öğie · 

yemeğini yatda Churchill ile beraber yemiş
dir. Christina yatı ile Kavaklara kadar bir 
Boğaz gezisinden ·sonra gemi Marmaraya 
açılıp İstanbuldan ayrılmışdir». 

CILLIK -· Argo laf; hemen daima <<cıl-

lığı çıkmış», yahud «cılliğını çıkarmışlar» şe

killerinde kullanılır: «çok yıpranmış, çok es
kimiş, kullanılamayacak hale gelmiş>> anlamı

nadır, fuhuş yolunda da ise «cıllığı çıkmış» 

gaayetle mübtezel bedbahtlar; «cıllığ!nı çı
karmışlar», bir kaç kişi tarafından uğradığı 

şeni tecavüzde vahşiyane hırpalanmış maz
lO.m ve. mağdurlar hakkında kullanılır. Mi
saller: 

Yatsudau sonra ehali «bize vaat et» dediler. 
Çekdiler altına bir cıllığı çıkmış minder 

· Mehmet Akü 

* Meyhanede : 
İç bade, güzel sev ... 

- Bırak o. cıllığı çıkmış lafları be! .. * Fuhuş _ yolunda kendilerinin· dengi bi
rini takibde iki haneberduş konuşur: 

- Çevirip götürelim şunu! 

-Bırak cıllığı çıkmışı be, yeni düşmüş 
arayalım ... * Biri dehşetle anlatır: 

- Tam on sekiz kişiymiş b_e. .. asker ol.. 
salar iki mangadan fazla... cıllığını çıkarmış

lar zavallının, cankurtaranla hastahaneye gö~ 
türdüler ... 

-· Asma!! bu alçakları ... 

* Ne edeb var ne an 
Çatlak haya. daman 
Sürünüb sürtünerek 
Dolaşır sokakları · 
Gören körpe kız sanır 
Cıllığı çıkmış kan . 
Ya bir toy hamurkan 
Yahud ki bir şıkırdım 
Lonca gülü şopan 
Takar kahbe peşine 
Bir kaç sanca arı 

Aşık Razi 

CIVA - Malum maden; çok aşağı dere
celerde donduğu için daima sıvı halinde gö
rülür, çukur kapların dibinden gayri yerinde 
durmaz, gaayet hareketlidir, kayar, oynar; 

Laz kayıkcı kürd haınmal 

bundan ötürü. canlı, tez canlı, hareketli, ele 
avuca sığmaz, aşırı haşarı kimselere «cıva 

gibi» denilir; bilhassa oğlan, delikanlı, yetiş-
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kin çağda erkekler hakkında kullamlır; mi
saller: İki iş adamı konuşur: 

- İşte bana şu senin Mustafa gibi biri 
lazım ... 

__: Hakkın var, cıva gibi delikanlıdır, he
men nazar değmesin ... * Bir gece hırsızı arkadaşına: 

- Bana on dört on beş yaşında iğne de
liğinden geçecek cıva gibi bir oğlan lazım ... * Bir iş adamı, her arayışında makaa
mında bulamadığı bir büyük memurdan şi

kayetde bulunur: 
- Ne zaman gitsem. ya seyahatda der

ler, ya teftişde, cıva gibi adam, yerinde ya
kalıyabilene aşkolsun ... 

· * R. E. Koçunun bir ağıd'ından (B.: 
Ayaşl!, Hüseyin):· 

Koşmaz, uçar 
· Ele avuca sığmaz, ·kaçar, 
Havadır, cıvadır ... 

Cıva tababetde, bazı cild hastalıklarına, 

ve vücudun mahrem nahiyelerine musallat· 
olup korkunc bir süratle çoğalan ve vücıldün 
her tarafına yayılan pis bir haşereye karşı 

merhem imalinde; kuyumculukda da altın 

k,aplamacılıkda kullanılır. Evliya Çelebi'nin . 
kaydına göre cıvacılar attarlara yamak esna
fından iken On yedinci asır ortasında bir fer
manla attarlardan ayrılmış, kuyumculara ya
mak sayılmışdı. Evliya Çelebi kendi zama
nında 'istanbulda 5 dükkanda işler 10 nefer 
civacı olduğunu söyler. 

. CIVIK - Sulanıp sıvışan, bulaşan mad
de; sıvık. sıvışık, bulaşık, ·bulaşğan. Halk ağ
zında mecazen, tanıdığına, konuşduğuna mu
sallat olan, iz'ac eden, türlü münasebetsizlik 
ile etrifa tiksinti verdiği halde hala duran 
adamlar hakkınd~ kullanılır; misal: Bir rind 
adam anlatır: 

- Ayak üstü, tezgah başında bir kadeh 
rakı içeyim dedim, adını da bilmem mende
burun,. o cıvık herif yine orada idi, selam 
ver bir türlü bela, yüz verme, başka türlü 
bela, o bir kadeh rakı zehir oldu. 

*. Konuşulur : 
- Fena adam değHdir ama, iki kadeh 

attı mı, cıvır._. 

- Neresi .iiyi bö~e adamın... «içki gü
heri ademi temyize mehekdir! .. », 

CIZDAM, CIZDAMI ÇEKMEK - Halk 
ve külhani argosunda: «kaçmak», daha doğ
ru «sıvışmak; bazan «D» harfi yerine «L» ile: 
Cızlam, cılamı çekmek de denilir; misal: 

Bir kopuk anlatır: 
- Bakdım gö'l'düm ki marizleneceğim 

( dayak yiyeceğim) ;hemen cızlamı ,çekdim ... 

CiBALi - İstanbulun Halic kıyısında, 
halkının büyük çoğunluğunu ayak takımı 
teşkil etmekle tanınmış ve· )kalabalık, kesif 
iskan bölgesi olagelmiş •bir semti. 

Semt adını, Fatih Sultan Mehmed devri 
kumandanlarından Cebe Ali'ye nisbetle al
mışdır (B.: Cebe Ali; Cebeciler Ocağı); 1934 
Belediye Şehir Rehberinin 8 numaralı pafta
sına göre Fatih Kazasının (ilçesinin) merkez 
nahiyesinin Haraccı Kara Mehmed ve Küçük 
Mustafa Paşa mahallelerinin Halic yalısı kı

sımlarını ihtiva eder; ki ·bu iki mahallenin 
hemen sınırı üstünde Cibfili adı ile Halic 
vapurlarının bir iskelesi vardır. 

Semt, Abdülezel Paşa Caddesi ile Hisar 
ardı sokağı üzerinde toplanmışdır; bu iki yol 
arasında Bizans surlarının kalıntısı· ile «CibA
li Kapusu» diye anılır bir kale kapusu. bulun- · 
maktadır. 

Zamanırnizda Cibaliye hüviyetini veren, 
Tekel İdaresinin burada kurulmuş olan Tü
tün - Sigara Fabrikası ile bu büyük müessese
nin müştemilatı ve büyük fabrikanın işçileri, 
ameleleridii'. 

Abdülezel Paşa Caddesinin bu semtden . 
geçen kısmı bir çarşı boyudur; Unkapanı ta
rafından gelindiğine göre, sağ kolda Tekel 
Tütün Fabrikasının bıçkmhanesi,. garajı; bir 
atölyesi ile deposu, ve onun yanında da bir 
odun deposu görülür. Vapur iskelesine gi
den birkaç adımlık yol 'üzerinı;le altı tane ka
dar küçük ev, bir terzi dükkanı, bu iskele 
yolu kavşağından sonra cadd~ üzerinde beş 
göz dükkan, iki aşcı, bu aşcıların arasından 

geçilince deniz kenarında büyük bir odun de
posu, bir amele - işçi 'kahvesi, yine cadde üze
rinde sahile kadar uzanan bir kum deposu 
görülür. 

Caddenin sol kenarında fabrikaya aid 
lojmanlar, bir kaçı keresteci bir sıra dükkan, 
bir çeşme, karakol, karakol ile çeşme arasın
da ve kal~ duvarı kalıntısı üzerinde Cibali 
kapusu, sonra yine çoğu keresteci dükkanları 
vardır. 
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Hisarardı sokağına gelince, Unkapanın

dan yüründüğüne göre,"sol tarafın büyük kıs
mını Tekel İdaresinin Kutu Fabrikası ile Tü
tün _ Sigara Fabrikası kaplar, büyük· binalar
da kurulmuş büyük müesseselerdir; işbaşı ve 
paydos zamanlarında işcileri hemen bütün 
Cibali sokaklarını doldurur; bu müessese ge
çildikten sonra, bir eczahane ve bir sıra ev
ler görülür. 

Unkapanı tarafından gelindiğine göre, 
Hisarardı sokağının sağ tarafında fabrika loj
manları, bir kahvehane, bir sıra dükkan, sur 
kalıntıları, · Cibfili kapusu görülür. · 

Merhum Ahmed Baha · Gökoğlu, ancak 
bir cüzünü neşred_ebildiği «İstanbul Etnoğ
rafyası, İstanbul halkını kimler teşkil ediyor» 
isimli eserinin ön sözünde: «Karadeniz Ereğ
lilileri Yemiş İskelesi cıvarını, Bartınlılar 
Küçükpazarı, Safranbolulular Tahtakaleyi, 
İnebolulular Azabkapusunu, Samsun, Trab
zon ve Rizeliler Cibali ve Ayakapıyı, Alanya
lılar Zindankapısını toplu ve mütekasif bir 
halde işgal etmişlerdir» diyor: ki, hakikatde 
de Cibali kayık iskelesinden işler· sandalcıla~ 
nn heme_n ·hepsi Rizelidir. 

1950 senesinde İstanbula gelmiş, büyük 
şehirde bir ay kadar kalarak ekseriya Balık
pazarı Cibali, Balat, }\yvansaray taraflarında 
dolaşmış, ve bu kenar semtlerin meyhanele
rinde badenuş olarak bütün emsali gibi ka
lenderane oyalanmış halk şairi .Aşık Çakır 
Çavuş, İstanbuldan ayrılır giderken de yanın
da yol arkadaşı olarak Cibfilili bir dilberi alıp 
götürmüşdür ki, bize bırakdığı üç parça man
zum hatırasından biri de bu vesile ile Cibali 
üzerinedir: 

l.·· •- ""~~• '• ~-

Cibfilinfn dilberi 
Tütün sarar ellen 
Şekli beşerde peri 
Gör Rizeli berberi 

Aşçı kayıkcı · bakkal 
Ahu gözlü liz çakal 
Virme eline sakal 
Korsan olur ekseri 

·.-- ,_, .... '• ·.-•'. r-;··:. 

Gördün bir gül cemili 
Dirse s~tim Cibili 
Benden gitsün vebali 
AI önceden tedbiri 

Şöyle bil kavmi lazi 
Aşkbazlann haylazı 

Saydetmekçün palazı 

Akçeden vir haberi 

Nazı cilvesi kaba 
Sırtda çul çaput aba 
Bir kere dirse «Baba!.» 
Yoluiıa verir seri 

Kahve. iskele_ başı 
Gördüm bir saınurkaşı 
Onbeş onaltı yaşı 

Sevdim ol semenderi 

Dedim perçemin sünbül 
Davudi sesin bülbül 
Çatma kaşın bir gez gül 

Kaçma güzel gel beri 

Kiseme ekdlm dan 
Oldu gönlüm serdarı 
Yarimle tl'sk:üdan 
Geçdim bıılub rehberi 

Dalımda ol güzeliın 
Nazilı: elinde elim 
Diyar diyar gezelhn 
Sazda çıkar peşrevi 

_ Tek geldim çift giderim 
Yanımda lııkenderlm 
Seksenlik kalenderlm 
Geçdim Felek çenberl 

Salınmış gezer kol kol 
Nigıin civanı bol 
Elveda ey İstanbol 
İstanbol güzelleri 

İkinci Sultan Mahmud zamanında Yeni
çeri Ocağının kaldırılmasından az önce tan
zim edmilmiş bir bostancıbaşı defterinde (B.: 
Bostancıbaşı Defteleri) Cibali semti sahil bo
yu şöyle tesbit edilmişdir: 

« ... Yeniçerilerin Tomruk Meydanı _ Sar
raf Manoel Yahudinin hanesi - Şabcı Bohu
raçinin hanesi - Sarraf Lazar Yahu.dinin ha
nesi - Attar İsak Yahudinin hanesi - Bezir
gan Turuncoğlu Yahudinin hanesi • Çuhacı 
Sebatay Yahudinin hanesi - Hekimoğlu Yu
de Yahudinin hanesi - İmam Ahmed Efendi
nin bir hab yahudihanesi - Attar Yasef Yahu
dinin hanesi - Benlizadenin bir bab irad Ya
hudhanesi - Hayim Yahudinin hanesi - He
kim Karamanoğlu Yahudinin hanesi ~ Soğuk
çeşmeli Ebubekir Efendi ve Ömer Ağanın 
iradı Yahudhaneler - Cibali İskelesi - Kayık
cıların Lonca yeri - ve kahvehane - Mekkiza-
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denin iradı bir bab yahuddhane - ve üç aded 
kahvehanesi - Hacı Mehmedin irMı bir bab 
yahudhane • Üsküdarlı Ayşe Hanımın keres
teci dükkanları - Efrenc hekimin hanesi -
Terzi Manol zimminin hanesi - Saatcioğlu 

Yorgaki Zjmminin hanesi - Çuhacı Yorgi oğ
lunun hanesi ve kayıkhanesi - Şabcı damadı 

Knorte Yahudinin hanesi - Şabcı Yako Yahu
dinin hanesi - Simkeş Yahudinin hanesi - di
ğer Simkeş Nesim Yahudinin hanesi - Şalcı 

Apostol Zimminin hanesi - Kuyumcu Dimit
ri oğlunun hanesi _ İpekci Dimitri Zimminin 
hanesi....». 

1826 dan az evvel tanzim edilmiş bu 
kıymetli vesikada aydın olarak görülüyor ki, 
zamanımızdan bir buçuk asır evvel Cibali sa
hil boyu, bilhass·a Unkapanı - Cibali arası ta
mamen mu.seviler tarafından iskan edilmiş 

bulunuyordu; le-bi deryada mu.sevi milki evler 
arasına da Türkler tarafından gelir kaynağı 

olarak bir kaç yahudhane yaptırılmış idi (Ya
hudhane, içinde oda oda mftsevi · ailelerin ba
rındığı büyük· evlere veJilmiş isimdir, bugün
kü tabiri ile apartıman; (B.: Yahudhane). Za
manımızda Cibalideki mftsevi kolonisi dağıl

mış, yerini Karadeniz yalısı halkı, bilhassa 
Rizeliler almışdır. Cibali ile Ayakapu iskelesi 
arasında ise, deniz kenarında mftsevi mesken
leri arasında çoğunlukla rum evleri bulun
ı,naktadır. Cibali iskelesi yanında da kayıkcı
lar loncası ile bir kayıkcı kahvehanesi, az öte. 
sinde deniz kenarında üç kahvehane daha gö-
rülmektedir. · 

CiBALt ÇALGILI TULUMBACI KAH· 
VERA.NESİ - İkinci Abdülhamid devrinin 
namlı tulumbacı kahvehanelerin.den biri idi; 
ramazanlarda çalgılı kahve olurdu (B.: Çal
gılı kahveler); 1314 de (1896.1897) benim 
_Tersane Haddehanesinde bulunduğum sıra
larda, Cibalide 'oturur bahriyeli arkadaşları
mızın teşriki ile burada çalgılı kahveyi ben 
tanzim ettim; ve ilk defa da bu vesile ile gıt
tim gördüm; Cibali vapur iskelesi dibinde bir 
kahvehanedir, son zamanlara kadar da o dük
kan yine kahvehane · idi. Lakin o yıl, mesle
ğim icabı başında bulunup işletemedim; ·ye
ni açmış idim ki, ramazanın ilk günleri çok 
çirkin bir iftiranın kurbanı oldum; . bir fitne / 
nigah zalim zenane. yüzünden hapsedildim; 
mahbesimin penceresi Haliç üzerine idi, ge
celeri karşıdan çalgı sesini işitdikçe içimi 

çeker ağlar idim. Ramazamn yarısı olmadan 
çalgı sesleri kesildi, sonra öğrendim ki, o ka
dar emek verip hazırladığım çalgılı kahve 
işletilememiş, bir uygunsuzluk yüzünden ka
patılmış, ona da çok üzüldüm.· 

O tarihde bu kahvehanenin sahibi, Deli 
Harun adında bir Gürcü idi, yine kendi cin
sinden güzellikde resim gibi bir bıçkını var
dı, delikanlının ad,ı da Reşid idi, Cibali tu
lumbacıları ve karşı taraf dan Tersanelilerin 
uçarıları, ustası ile çırağının adını birleştirip 
bu kahvehaneye Harun Reşid adını koymuş

lardı, Cibali kahvehanesine gidelim demez
ler: «Harun Reşide gidelim, Harun Reşidde 
idim, Harun Reşidde falanı gördüm» derler. 
di (B.: Harun, Deli). Bir ara İstanbuldan uzak
laşmış, Kirmastiye gitmiş, vak'a o zaman ce
reyan etmiş; şöyle ki, Gürcü · Reşid ustas\n
dan izin alarak bir. Cuma günü bir takım uy
gunsuz yaran ile Kağıdhaneye gitmiş, akşamı 
da kahvehaneye yahud odalarına dönmemiş, 
bir kaç gün sonra güzel delikanlının 'uryan 
cesedini Cendere Boğazında ıssız bir yerde 
çalılıklar atasında 'dört y~rinden kam.alanmış 
olarak bulmuşlar. Uzun · tahkikatdan sonra, 
kaatilinin Kürd İbrahim isminde bir sınk 
hammalı olduğu meydana çıkmış; Reşidin 

katli .üzerine de 'Deli Harun hakikaten tecen
nün ederek Toptaşı Timarhanesine girmiş 

(B.: Reşid, Gürcü). 

Lebi deryada güzel kahvehane idi. Hali
cin daima hareketli manzarasını seyr ile in~ 
san saatlerce oturabilirdi. Eğer aldanmıyor 
isem Deli Harun müşterilerine esrar da ıçi
rirdi, onun için içeriye yabancıyı asla sok
maz, bir behane bulur, kapudan savardı. 

. Visıf HİÇ 

CiBALi FIRINI CİNAYETİ - 29 ara
lık 1945 gecesi işlenmiş bir cinayetdir; bir 
zamanlar bu fırında hamu.rkarlık yapmış 26 
yaşında Bandırmanıiı Sığırdibi köyünden Ali 
Özdemir adında boşda gezer bir bekar uşağı, 
aynı fırında çalışır iken tanışdığı 72 yaşında 
Ali Ümitler adında bir ihtiyarı parasına ta
mah ederek başına kahve değirmeni ile vur
ı,nak suretiyle Jkatletmişdir. Vak'a İstanbul 
gazetelerinde «Korkunç Cinayet», «Vahşiya

ne Cinayet» gibi serlevhalarla yayınlanmış. 
ve büyük şehirde bilhassa fırınlarda çalışan
lar arasında geniş ölçüde heyecan uyandır. 
mışdır. 
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Kaatll Ali Özdemir 
(Resim: ~- Bozcalı) 

Vak'anın ga
zetelerden derledi
ğimiz tafsilatına 

kaatil cinayete ani 
bir !kararla sürük
lenmişdir. Bandır

malı genç hamur
!kar ayrıldıkdan 

sonra Miralay Ka
zımbey sokağında

ki fırın kapanmış, 

fırında yatıp kal• 
kan uşaklar dağıl

mış, yalnız ihtiyar 
hamurkar . Ali ü
mitler bekci olarak 
fırın odasında yat

maktadır. İhtiyar fırında çalışanlarca paralı 
adam olarak bilinmekte, ve paralarını da · od_a
daki sandığında saklar sanılmaJt,tadır. Vak'a 
akşamı ortalık kararmak üzere iken perişan 
bir halde bulunanAlr'Özdemir, Ali Ümitlerden 
bir az para istemeye gelmişdir. '.Bu ziyaredden 
memnun olan Ali Ümitler:· «İyi ettin de gel
din, zaten fırını kapayacakdım, yemeği bera: 
her yeriz, misafirim olursun» demiş, ve gen
ci içeriye aldıktan sonra kepenkleri indirip 
fırını kapamışlar, fırın· üstündeki bekar oda
sına beraberce çıkmışlardır. Gene misafirine 
kahve pişirib ikram eden Ali Ümitler, mev
cud nevalesi ile bir yer sofrası kurmaya ha
zırlanırken, gözleri sandığa. saplanmış olan 
kaatil ani bir karar ile: «Ali Baba, sen yo
rulma, sofrayı ben kurayım .. » demiş, ve ora. 
da. duran bir kahve değirmenini eline alarak: 
<<Ne güzel değirmen .. » demişdir,. ihtiyar da: 
«Babamdan miras kaldı..» cevabını verirken 
birden Ali Ümitlerin üstüne atılmış ve ihti
yarın . başını kahve değirmeni ile vura vura 
parçalıyarak onu öldürmüşdür. Sonra he
men sandığı açmış, içinde bulunan altıyüz 
lira kadar bir parayı, ve ihtiyarın cebindeki 
altın saatini almışdır. Üstü başı kan içinde· 
kaldığı için sırtına da Ali Ümitlerin palto~ 
sunu giymişdir. Aşağıya inerek kaçmak üze
re iken, içerdeki gürültüyü işiden ve merak
lanan civardaki esnafdan bir kaç kişinin fı
rın kapusu önünde toplandığıni anlamış, ne 
yapacağını şaşırarak yine yukarıya çıkıp gö~. 
züne ilişen bir hasirın içine girmiş, gizlen
mişdir. Dışardakiler de karakola haber ver-

ınişler, ve gelen polislerle beraber fırına gir
dilclerinde . feci şekilde katledilmiş ihtiyarın 
cesedi ile karşılaşmışlardır. O sırada hasırın 
duruşundan ve hafifçe kımıldamasından şüp
helenılmiş, hasırı devirip açdıklarında da 
kaa tili yakalamışlardır. 

İhtiyar hamurkar - bekciyi sırf parasına 
tamah ederek öldürdüğünü itiraf eden Ali 
Özdemir, kısa süren bir muhakemeden sonra 
idam~ mahkum olmuş ve 1947 senesinde Sul
tanahmetde asılarak idam edilmişdir. 

İdam hükmünün verildiği gün mahke
meden çıkarken kendisi ile konuşmak iste
yen Yeni Sabah gazetesi muhabirine şu söz
leri kriminoloji ilmi bakımından son derecede 
şayanı dikkattir: « Yalvarırım bana bir şey 
sormayın.. çünki bu vahşi halimi, bu kara 
düşüncelerimi kaybetmek istemiyorum .. » de-· 
miştir. · 

ciBALİ FIRİNI SOKAĞI - Haliç Fe
neri.nin Haraccı Kara Mehmed Mahallesi so
kaklarındandır; Salihpaşa sokağı ve Mürşid 
sokağı dörtyol ağzı ile Üsküblü Caddesi ara
s~nda uzanır, Cibali Mescid sokağı ile de kav
şağı vardır. Bir araba geçecek genişlikde, pa
ket taşı döşeli, kavisli, üzerinde ikişer . katlı 
ahşab ve kagir evler bulunan bir yoldur; 1 
kahvehane, 2 bakkal, 1 gazocağı tamircisi, 1 
otc;> tamircisi, 2 lokanta, 1 kunduracı, 1 ter
zi, 1 hah-dikiş makinesi mağazası ile küçük 
bir çarşı boyudur; kapu numaraları 1-31 ve 
2-32 dir (Mart 1963). 

Hakkı' GÖKTORK 

CİB.ALi İLK OKULU - Adını taşıdığı 
semtde Kanısıcak sokağındadır; bağçesi ile 
birlikte 1900 metre kare bir arsada- inşa edil. 
miş iki katlı beton bir binadır; 1939 yılının 
29 ekim günü 63. İlk Okul adı ile açılmışdır. 
İstanbul 12. İlk Okul ile müdür ve öğretmen- · 
leri ayrı olmak üzere müşterek tedrisat yap-· 
maktadır. Okul on dershaneli ve çift tedrisat 
yapmaktadır: 1000 öğrencisi, 21 öğrenmeni 
ve 4 hademesi vardır. Yardım derneği çok 
faal olup kiymetli ders_ araçları sağlamışdır. 
25 kadar yoksul öğrenci beslenme eğitimine 
tabidir. 600 ciltlik bir öğretmen kitablığı, 

ayrıca sınıf kitablıkları vardır. 200 kişi alır 

bir temsil - konferans salonu bulunmaktadır. 
1961-1962 ders yılı sonunda 149 mezun ver
mişdir; aynı ders yılı içinde öğretim kadrosu-
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nu şu zatlar teşkil 'ediyordu: _ 
Lütfi Dolkay (müdür), Amil Baysal (mü

dür yardımcısı), Elçin Manisalıoğlu, Ekrem 
Manisalıoğlu, Necla 'Aybar, Güler Gümsoy, 
Halide Gülseçen, Sadık Targul, Aslan Özcan, 
İsmail Cengizoğlu, Sabahat Cengizoğlu, Naz
miye Akman, Zahide Kocabaş, İlhan Osman
çelebioğlu, Mutiye Seçkin, Sıdıka Akgül, Res
miye Yükselir, Suat Karaçelebi, Ayşe Akyel, 
Salih Akyel, Oğuz Güler. 

Hakkı GÖKTÜRK 

CiBALi KAPUSU - İstanbulun . Bizans 
kalıntısı meşhur surlarının Haliç kıyısındaki 
kapularından biri, eski adı «Potci Kapusu» 
idi. Surların her tarafı gibi pek harab bir hal
dedir; 1943-1944 arasında bir ~uşbaz kapu 
içine kafesler asarak burasını bir dükkan gibi 
kullanmakda idi, kendisi 'ile görüşdüğümüz
de: «İşler kesad, kuşbazlıkda iş kalmadı, iki 
cins güvercinim var, onları da sattıkdan son
ra boş kafesleri bile götürmiyeceğim, burada 
bırakacağım» demiş idi. 

Bu kapu adını Cebe Ali Beyden · almış, 
ve sonra bütün semt bu ismi taşır olmuşdur.' 

CİBA.Lİ KAPUSU MESCİDİ - (B.: Os
manzade Mescidi). 

CİBA.Lİ KAPUSU SANDIĞI, CİB.ALİ 
KAPULULAR - İstanbulun ikinci sınıf yan
gın tulumbası · sandıklarından; Osman Cemal 
Kaygılı m~rhum 1936 da bize verdiği bir not
da; «Cibalikapuluların en parlak zamanları 

1902-1903 arası, meşhur Borucu .Hasımın ci 
sondıkda bulunduğu zamandır ki, reisleri de 
Arab Ziver idi; 1936 da Arab Ziver hayatda 
ve doksan beş yaşında jdi. Cibali kapuluların 
en yaman komşu rakibleri Fener Patrikha~ 
neliler idi» diyor. 

Cibali kapuluların naraları:· <<Yıldızı bol 
Cibalikapulu» idi. (B.: Tulumbacılar). 

<<CİBA.Lİ KARAKOLU» ı- Memleketi
_mizde, bilhassa İstanbulda çok meşhur olmuş 
bir komedi. Evvela Yunanlılar, Pierre We
ber'in «Düğün Gecesi» adlı komedisini, «Tat
lı Eleni» ismi altında adapte etmişler; daha 
sonra bu eser Türkçeye tercüme edilerek Re
fik Kordağ ve Muammer Karaca tarafından 
«Cibali 'Karakolu». olarak adapte edilmiştir. 

Piyes oynanmaya başlandığı sırada, her
kesin, haklı olarak merakına mucip olan şey, 
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eserin ismi olmuştu; niçin «Cibal! Karakolu» 
da başka bir semtin karakolu değildir. Kara
ca; «Bakın ismi nereden mülhem olarak koy
dum; enteresandır». diyerek bunu bize şöy

le izah etti: Emniyetten Şehir Tiyatroları 

Müdürlüğüne atanmış olan Orhan Hançerli
oğlu ile Raşid Rıza arasında, bir gün, tiyat
roda bir münakaşa olur ve Hançerlioğlu bü
yük sanatkar Raşid Rıza ile amirane sertce 
konuşur, bunun üzerine sinirlenen Raşid Rı
·za: «Bana bak, kendine gel, burası Cibali Ka
rakolu değil» der. Bu söz de,_ tiyatro sanat
karları arasında cinaslı_ tekerleme haline ge~ 
lir. 

Aslında, İstanbulda «Cibali Karakolu>> 
diye bir teşkilat olmayıp Cibalt semtinin kü
çük bir komiserliği vardır. Fakat bu piyes 
halk arasında o kadar meşhur olmuştur ki, 
hala, resmi evrak bile bu komiserliğe · «Cibali 
Karakolu» adresiyle ulaşmaktadır. 

İlk: defa 1954 senesinde, Taksimdeki es
ki Maksim salonunda sahneye, Muammer Ka
raca. tarafından, 15 günlük bir ara piyes ola
rak konulan <<Cibali Karakolu», «pro:miyer» 
inde bazı aksaklıklar dolayısiyle . tutulmıya
cak gibi görünmüştür. Ertesi gece kulise ge
len, merhum Ekrem Reşit Rey, birkaç tav
.siyede bulunmuş ve «bu, en fazla oynıyaca
ğınız piyes olacaktır>> demiştir. Hakikaten, 
1962 senesine kadar fasılalarla ve değişik

liklere uğrayarak, 2500 defadan fazla tem
sil edil!lliştir, ki, büyük muvaffakıyettir .. 

Türkçeye adapte edilirken, bir emniyet. 
amiri üzerine teksif edilen piyes, aslında, ko
kot bir kadınla aşığı arasında geçen basit bir 
vodvildir. 

Birinci perdesi, Sarıyer Halkevinde; 
ikinci perdesi, Cibalide bir apartımanın yatak 
odasında ve üçüncü perdesi de Cibali Kara• 
kolunda geçen bu 3 perdelik komedide, ko
miser Cafer Sabbah rolünü Muammer Ka
raca emsalsiz muvaffakiyet ile oynamışdı 
(1962}. 

Haıtik AKBAY 

CiBALi KIZ ORTA OKULU -:- Vefada 
Himmet ~okağmdactır; okul oc:.ce 1936-1937 
öğretim yılı başında Fatihte Haydar Cadde
sinde Bostan sokağında Hatice Özkaptana ait 
9 numaralı binada açılmışdır; bu binanın ça
tı kısmında çıkan yangının tarihi olan 2 _ şu
bat 1945 e kadar orada kalmışdır. 
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Yangından sonra tedrisat kısa bir zaman 
için durmuş, ve bu orta okul 1 mart 1945 de, 
kapatılmış olan Hayriye Lisesinden 64. ilk 
okula intikal eden Horhor Caddesinde (Baba 
hasan alemi mahallesinde) 164 numaralı ko
nakda tedrisata başlamış~ır; 1 nisan 1953 de 
bu konak istimlak edilmiş, Cibali Kız Orta 
Okulu ikinci bir göç ile Atatürk Bulvarı üze
rinde bulunan Atatürk İlk Okulu binasına ta
şınmışdır; halen bu binada bulunmaktadır 

ve yalnız öğleden sonra öğretim yapılmakta
dır; binayı sabahları ilk okul işgal etmekte
dir. 

Öğrenci sayısı 750 olup her ders yılı so
nunda 60-80 arasında mezun vermektedir; 
öğretim kadrosu 20 maaşlı ve 7 ücretli oL 
mak üzere 27 muallimdir. (1963). 

Hakkı GÖKTÜRK 

CİBA.Lİ MESCİDİ - (B.: Sivrikoz Mes
cidi}. 

CiBALİ MESCİD SOKAĞI - Haliç Fe-. 
nerinde Haraccı Kara Mehmed Mahallesi so
kaklarından; isimsiz bir yol ile Cibali Fırın 
sokağı arasında uzanır, başka bir ,isimsiz yol 
ile kavşağı vardır (1934, Belediye Şehir Reh
beri, Pafta 8). Bir araba geçebilecek geniş
likde, kaba taş döşeli bir sokakdır; 2-3 katlı 
evlerinin çoğu a·hş-abdır (Mart 1963). 

Hakkı GÖKTtlRK 

CİBALİ MEYHANELERİ - Cibali sem
ti kadimdenberi bekar uşağı pek çok olan 
avam· yatağı ola gelmişdir, bundan ötürüdür 
ki semt, bilhassa yakın geçmişde meyhanele- . 
riyle · meşhurdur. Yukarda da kaydettiğimiz 

gibi bu meyhanelerin müşterileri tulumbacı
lar, beygir ve araba sürücüleri,fırın hamur
kar ve tablakarları, kayıkcılar, gemiciler, ka
lafat ameleleri, bu gibilerle ülfet ve muhab
betten zevk alır efendiden · beyden · bıçkın 
meşreb ve külhani tıynet kimselerdi. Cilali 
meyhanelerine pek yakın olan Ayvansarayda
ki Loncadan· saz takımları köçek oğlanlar ge
tirtilir, pek curcunalı bir hava altında içki 
alemleri yapılırdı. Bu meyhanelerin. en bü
yüklerinden biri olan Haleblioğlu'nun Mey
hanesi Cibali Yenikapusunda, halen bir ha
rabe halinde bulunan Cibali Yenikapusu Ha
mamının hemen yanında idi, bazı huvarda 
beyler gece hamamı kapatırlar, meyhanede
ki sazendeleri · ve köçekleri ve ayak takımın-

İSTANBUL 

dan içki yaranını oraya kaldırıp, hatta· mey
hanenin saki oğlanlarını götürüp ta besabah 
devam eden göbektaşı sofraları kurdurturlar
dı. Semtin azılı· kabadayıları ve tehlikeli ha
fiyeleri de bu alemlere katıldıkları için kim
se ses çıkaramazdı. Koltuk meyhaneleri pek 
çokdu; fakat gedikli meyhane olarak Cibali
nin beş büyük şöhreti vardı, isimleri Halebli
oğlunun Meyhanesi, Laşkon'un Meyhanesi, 
Kasavet, Anastaşın Meyhanesi, Yahudi Ayo
da'nın Meyhanesidir. Hepsi usta aşcıları, 

mahbub çırakları, türlü mezele:çi, müşterile

rine aşırı ikramları ile meşhurdu .. 
Üsküdarlı halk şairi büyük kalend~r Aşık 

Razinin aşağıdaki manzumeyi . Cibalideki Ha
leblioğlu Meyhanesi için yazdığını tahmin 
ediyoruz: · · 

· Haleblioğlu bu, kebir meyhane 
Hizmetde sakiler olmuş pervane 
Hu.ban ile dolu baksam ne yine 
'Şerabı erguvan kıldı mestine 

Aşıkı sidıklar kurar meclisi 
Maşuklarsa gönül · tahtı celisi 
Samur kaşı şahin başı tellisi 
lıi'li ıebin içen olur divine· 

.... ---~- __ ,,. ____ .. 

Hafibat ehliyiz bi havfü pervi 
Kaanunu aşk üzre bizdeki dava 
Gel eyle saki destlnle irva 
Düşmüşüz ayiğa biz yine yine 

Getir siki bize nuklü badeyi 
Raksa çık rakkaas al çalpareyi 
Şid idin şu dili pare pareyi 
Aferinler olsun piri mugaane 

Puthine mi disem meygede midir 
Kandiller uyansın işret demidir 
1ndlr kepenkleri meydancı indir · 
Sabahlamak gerek be mahremane 

Siyahçerde dilbaz kaddl şemşidı 
Gaayet Ue bıçlan kartal kanidı 
Evrenşah denilen· çeşmi celladı 
Sevdim bir şii.hl ki kara. çingane 

,ı 

CİBALİ SET SOKAĞI - Halic Feneri
nin Abdi Sübaşı Mahallesindedir; İncebel So •. 
kağı ile Tabakyunus Sokağı arasında uza
nır; İncebel Sokağı tarafından · gelindiğine 
göre iki kişinin yanyana ancak geçebileceği 
kadar dar, dik yokuş ve toprak yol olarak 
başlar; bir yanı dik duvar, öbür yşnı dik uçu
rum, toprak bir meydancığa kavuşur, oradan 
Tabak Yunus Sokağına kavuşur. (Mart 1963) 

"Hakkı GÖKTORK 
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CiBALi TEKEL TÜTÜN · SİGARA 
· FABRİKASI __:_ Osmanlı İmparatorluğunun 
dış botcları kangren halinde bir mali yara 
olunca kurulan Düyihıu Umumiye İdaresi 
Türk tütünlerinin işletme inhisarını «Tütün 
Rejisi» adı altında bir Fransız şirketine ver
miş idi, bugünkü bu tekel fabrikasının esası 

1883 de o şirket tarafından kurulmuşdur. 

Cibalinin seçilmesi, o devirde· tütün 
atelyelerinin, bilhassa Tütüp Gümrüğü 
(Eminönü ile Unkapanı arası) denen yerde 
toplanmış bulunması ve işçi olarak çalışa

cak fakir ehalinin bu muhitte toplanmış ol
masıdır. Kırk sene kadar Fransızların işlet

tiği fabrika, Cumhuriyetin ilanından . sonra, 
bu şekildeki imtiyazların kaldırılması meya
nında, 1 Mart 1925 tarihinde Devlet İnhisar
ları İdaresi altına girdi. 

Fabrika, kurulduğundan itibaren uzun 
müddet sadece tütün işlemiş, 1900 senesinde 
sigara· imaline başlamıştır. Esasen ilk sigara 
makinası da Durant adında bir Fransız . ta
~afından 1875 tarihinde, bugünkünün temeli 
olan ve ancak saatte 1500 sigara saran, da
ha mütekamili ise 1900 senesinde yapılmış
tır. İlk senelerde günlük ihtihsali 8000 kilo 
sigaralık tütün olan fabrika, İstanbul piyasa
sındaki her nevi ile hususi siparişe göre siga
ra imal eder. Bugünkü günlük istihsali. ise 
47.000 kilo sigarayı bulur, ki bu da memle~ 
ket ihtiyacının üçde birini, İstanbul ihtiya
cının hemen hemen tamamını karşılar,. 

Fabrika, 8,300 m2 lik geniş bir araziye 
yayılmış, her biri dörder katlı olan A, B, C 
binalarından müteşekkildir. Bunlardan A bi
nasında tefrih ve harman işleri, B binasında 
sigara yapımı ve paketleme işleri, C binasın
da ise fabrikanın sosyal işleri yapılan fabri
ka, Müdürlüğe · bağlı olan İmarnt, Bakım ve 
İdare Şeflikleri şeklinde teşkilatlanmıştır. 
İmalat Şefliği; tefrik, harman, kıyım, sigara 
yapımı, paketleme, ambalaj ve sevk işlerini, 

Bakım Şefliği; tamirat ve sandık yapımı iş
lerini, İqare Şefliği ise emniyet ve_ idare iş
lerini organize ederler. 

Fabrikanın, dakikada 1280 sigara kesen 
69 sigara makinası, 48 poşet paketleme maki- . 

· nası ve 3 tane de filtre makinası vardır. Bu 
filtre makinalan ithal edilen filtreleri kese
rek sigaralara eklerler. Fabrikanın yanında 

ki bir kutu fabrikası, bazı sigaraları paketle-

mede kullanılan kutuları imal eder. Fabrika
da bütün bu işleri gören 2450 kadar işçi ve 
80 memur vazifelidir. Bunların saat ücretleri 
160-350 kuruş arasında değişir. Fabrikada 
bir de, işçi çocukları için çocuk yuvası var
dır. 

• Fabrikanın sigara kağıdı ihtiyacının ya
rısını İzmit Kağıt Fabrikasi karşılar, yarısı 
haricden temin edilir; 1962 de Hindistandan 
alınmaktaydı (temmuz 1962) 

Özay ASLAN 
Kıymetli roportaj yazarı merhum Cema. 

leddin Bildik (B.: Bildik, Cemaleddin), 1948 
senesinde Akşam Gazetesinde şu notları 

neşretmişdir: 

«Tekelin •Cibalideki fabrikasını gezer-
ken insanın bakdıkça bakmak istediği ve da
lıp kaldığı en enteresan yeri, sigara yapan 
makinelerdir. Tij.tünün o incecik rule kağıt
lar içine dolarak sarılması, yapışması, kilo
metreler boyunca uzun sigaraların aynı ma
kinede kesilmesi ve paketlere dolması •Seyri
ne doyulmaz bir şeydir. 

«Altmışbeş senelik bir mazisi olan fabri
ka müdiirü Sami Suna! şu malumatı verdi. 

- Bu fabrika, memleketimizdeki sana
yi müessesel~rinin en eskilerinden biridir, 
1883 de kurulmuştur. O zaman günde ancak 
1 - 2 bin kilo tütün işlenirmiş. Eski Reji şir
keti istihlakin artması üzerine fabrikaya ba
zı ilaveler yapmış. Fakat 1925 · te şirket lağ
vedilip devlet inhisarına geçtikten sonra fab
rikanın istihlake cevap veremediği görülmüş
tür. Nihayet tevsi ve ilavelerle fabrika bu. 
günkü şekle getirilmiştir. Şimdi ise · günde 
30,000 kilo tütün işlenmektedir. 

«İlk defa fabrikada ölçdüm, bir sigara
nın boyu 68 milimetredir. Çünkü günde 30 
·bin kilo tütün işleniyor. Bir kiloda 1000 siga
ra· vardır. Günde 30 bin kilo tütün işlendiği
ne göre günlük sigara istihsali 30 milyon 
aded olur; bunları uc uca ekler isek 68 mili
metreden 2,040,000 metre eder. 

· Ankara - İstanbul yolu 577 kilometr.e 
577,000 metre olup Cibali fabrikasındaki si
gara imalatı· ekspresten süratli yol almakta
dır. Yani ekspres Ankaraya gidinciye kadar, 
sigaranın ucu An-karaya vararak dönmekte, 
bir daha gitmekte ve İzmite kadar avdet et
mektedir! 

«Evvelce günde 1 - 2 bin kilo tütün işle
nirken §imdi 30 bin kilo tütün i§lenmesi, şüp-
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hesiz, sigara içenlerin çoğaldığını ifade eder. 
Bıyığını burup, evlenmeden ve kendi başına 
buyruk olmadan sigara içmek · son · derece 
ayıptı. Kadınlardan ise sigara içenleri nadir-

.,ı ' 
di. Şimdi ise gençler daha ortaokul çağında-
larken sigara içmeğe başlıyorlar. Kadınları

mız da daha gene kızlıklarında sigaraya baş
lıyorlar. Bu arada sigarayı bir moda telakki
sile içenler de vardır. 

<<Bu farkın bir sebebi de şudur ki Reji 
idaresi zamanında kaçak tütünle sigara sa
ranlar da vardı, hazır sigara sarfiyatı onun 
için azdı. 

«Sigara imalathanesinden sonra enfiye 
imalathanesine . giderken çuvallar dolusu tü
tün yaprağı damarları görerek' bunların ne 
işe yaradığını sordum, enfiyenin, puroluk tü
tünlerden çıkarılmış bu kuru damarların toz 
haline getirilerek yapıldığını öğrendim; ve 
yine öğrendim ki bizde, enfiye sarfiyatı ayda 
3-4 yüz kilo etrafında imiş; sigara sarfiyatı 
artmış, enfiye tiryakiliği 10 - 15 yıl evvelki 
halini muha~aza ediyormuş. 

Hayli geniş bir sahayı kaplıyan fabrika
da, kutu kısmı hariç; 2162 işçi vardır. . Fab
rikanın 16 kişilik bir de mükemmel itfaiye 
teşkilat! vardır. 

İtfaiyeye işçilerden de 20 kişilik bir yar
dımcı ekip verilmişdir. Fabrikanın her tara
fı elektrikli düğmelerle itfaiye salonuna bağ
lı buiu,nmakta, herhangi bir yerde yangın 
olunca bu düğmelere basmak, itfaiyeyi ça
ğırmak için kafi gelmektedir. Hatta o düğme
lere basılınca müdiriyet odasındaki ampul de 
yanmaktadır. Bu suretle yangın, saniyesi sa
niyesine fabrikanın en mesul idarecisine de . 
haber verilmiş oluyor. 

1500 ü kadın 662. si erkek .2162 işçisi 

bulunan Tekelin Cibali sigara fabrikasını; 

imalathaneleri, hastanesi,. çocuk yuvası, bak.. 
kaliyesi, okulu; itfaiye ve spor teşkilatı, sen
dikası, lokantası vesairesi ile, ve emniyet 
teşkilatı ve memur kadrosile adeta 2500 nü
fuslu. bir küçük kasabadır. 

«Birinci, asker ve köylü sigaraları gibi 
zarf paketler içindeki sigaraları makineler 
dolduruyor. Mukavva kutulardaki sigaralar 
da kadın işçiler tarafından elle doldurulmak
tadır. Paket dolduran genç kızların bir maki
ne sürati ile çalışmaiarı seyredilmeye değer. 
Kızlar, sigaraya süratle el atıp bir avuç alı-

yor ve çarçabuk hizalayarak pakete koyuyor. 
Birer birer saymak yok! Eller alışmış ·oldu
ğundan 20 sigaradan ne ·fazla; ne eksik alı
yor. Üç işçiyi kontrol ettim, hLç hata bulama
dım. Bir kıza günde kaç paket doldurduğunu 
sordum: 

- 3500 paket! diye cevap verdi. 
- 3500 paket mi? 
____: Evet... Fakat bu, fabrikanın bir. re- . 

korudur ve rekor da bendedir. 
«-Söylendiğine göre en acemisi günde 

1000 - 1500 paket dolduruyormuş ... 
<<Paket dolduran kadın işçiler, bazı ka

yıtlara tabidirler: · 
1 - Tırnaklar manikürlü olmıyacak; 
2 - Eller, gıcır gıcır' yıkanmış ve terte

mi:: olacak. 
3 - Kolanya ve esans kullanılmıyacak ... 
Geçenlerde Belediye hastanelerinin bo

zukluğundan bahseden İstanbul milletvekili 
operatör Mim Kemal Öke'nin Haseki hasta. 
nesi hakkındaki ağır sözleri hatırlardadır. ' 
HtlSusi fabrikaları gezen Mim Kemal, bu fab
rikalardaki sıhhi teşkilatın bozuk olduğunu 

işçi milletvekili Ali Rizaya söylemiş, o da 
Mim Kemali Cibali fabrikasına getirerek: 

- Bir kere de buradaki sıhhi teşkilatı 
görün, demiş. 

<<Fabrikanın 3 - 6 yaşlar arasında 116 
çocuğun cıvıldaştığı bir çocuk yuvası vardır; 
bu yuva için operatör Mim Kemal Öke sıhhi 
teşkilatı ve bilhassa çocuk yuvasını, «memle- . 
kette nümune olabilecek bir teşkilat» demiş-
dir .» . 

CİBALi YANGINLARI - Haliç kena
rında kale duvarlarının dışında veya içinde 
çıkan yangınlar, eğer poyraz rüzgari esiyor
sa büyük ahşab şehir eski İstanbul için d·ai
ma çok tehlikeli olmuş, poyraz şiddetli oldu-

. ğu zaman da şehrin yarısına yakın kısmını, 

yarısını kül eden bir ateş af eti halini almış
dır ki büyük Cibali Yangınları da böyle ol
muş-dur. Haliç kıyısından çıkan ateş kale du- . 
varını kolayca atlamış, gerisindeki. sırtlarda 
sık ahşab mahalleleri derhal sarmış, kol koL 
ayrılmış, yürümüş, ve sırtların, tepelerin, 
şehrin üstüne yalım dilleri, ateşden saçaklar 
halinde yayılarak Samatyada Davudpaşa İs
kelesinden Langaya kadar Marmara tarafı 

mahallelerini de silmiş, süpürmüş, kül etmiş
dir. Tarih kaynaklarımızda tesbit edilmiş bü-
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yük Cibali Yangınları şunlardır: 

Hicri 27 safer 1043 (M. 2 eyltü 1633) 
yangını - Bir cuma günü öğleye yakın Ci
bali Kapusu dışında bir kalafatcının gemi ka
lafat ederken yakdığı fundanın rüzgar şidde
ti ile yakınındaki ahşab. kayıkhaneleri tutuş
durması ile. başladı ve İstanbulun . büyük bir 
kısmını kül eden müthiş ateş afetlerinden bi
ri oldu; müverrih Naima Efendi şöylece an
latıyor: « .. Şiddetli ·poyraz rüzgarı çıkdığıiı
dan ateş kale duvarından içeri girib bazı ev
lere yapışıp rüzgardan söndürülemedi, sadı
razam (Tabanıyassı Mehmed Paşa) ve yeni
çeriağası ve yeniçeriler yangına gelinceye 
kadar Ayakapu ve Cibali Kapusu Küçükmus
tafapaşa Çarşısı yandı, minare misali ateş q.1-
li uçar ejder gibi havaya çekilip o tarihde 
Kara Musa Efendinin oturduğu Hamza Paşa 
Sarayına ve ona bitişik Yahya Paşa Sarayına 
yapışdı ikisi de dörder beşer katlı eski bina
lardı, çabucak tutuşub bir vechile . yanaşma
ya kaabil olmayub bir anda yok oldular, ve 
ateş Aşıkpaşaya doğru yürüyüş Çeşmi Efen

. dinin asümana baş kaldırmış muazzam sara-
yına sirayet etti, her tarafı, laciverd üzerine 
altın yaldızlı o müzeyyen sarayı yakdı. Ora
dan üç kol olub bir kolu Kadıçeşmesi semtle
rini yakarak Sultanselim semtine enlemesine 
ve boylamasına yürüyerek fakir evi ve zen
gin sarayı ayırd etmeyüb önüne çrkanı kül 
etti, kibar ulemanın çoğu o semtlerde otur
dukları için hepsinin konakları yandı. Yangı
nın bir kolu şehrin deniz kıyısını tuttu, Hay
darpaşa ve Üsküblü Camii semtlerine yürü
yüb Unkapanına ve Zeyrek Yokuşuna kadar 
olan yerler yandı. Burada yanyana iki büyük 
saraydan Kurşuncubaşızade Mustafa Paşa sa
rayı yandı, Pirinccizade Sarayı kurtuldu. Pi
rinccizade Yeniçeri Ocağı ağalarındandı, çok 
zengindi, yeniçerilere pek çok bahşiş dağıttı, 

onlar da var kuvveti pazuya verip sarayın ateş 
yapışabilecek saçaklariİıı ve tahtabendleri 
söküp indirdiler. Ateş Zeyrekden dönüp At
pazarına yürüdü. Yangının üçüncü kolu ki 
orta koldur, Aşıkpaşadan İfraziyeyi, ve Fatih 
Camiinin iki tarafını yakıb Büyük Karamanı, 
Küçük Karamanı ve Sarachaneyi başdan ba
şa kül etti, oradan Sarıkiraza yürüdü. Padi
şah (Dördüncü Sultan Murad), bütün Bostan
cı Ocakları, yeniçeriler,. vezirler yangına geL 
mişlerken gayretlere rağmen ateşip. dehşeti 
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karşısında aciz kalındı; ateşin durması için 
niyaz ve duadan gayri yapılacak iş kalmadı. 
Yeniçeriler Balat semtini Suıtanselim ardına 
kadar korurken beri taraf dan kendi kışlala
· rı olan Yeni Odalar tutuşdu, oraya koşdukla
rında gördüler ki ateşe yanaşılmakdan kal
mış, uzakdan seyrettiler, önce ağa bölükleri 
sonra yayabaşılar, yatsıda Ortacami ve kış
lanın geri kalan kısmı yandı, koca kışla yok 
oldu, ateş oradan (Yeni Odalar Aksarayda
dır) Halıcılar Köşküne, oradan da Mollagu
raniye yürüdü. Elhasıl yangın o gece ve cu
martesi günü de devanı: ederek cumartesi 
günü rüzgar durdu, ateş de sakin oldu. Bun
ca. camiler, mescidler, hamamlar, meskenler 
yandı mahvoldu. O vakit: 

Oldu bin kırk üçde Utrıikı kebir 

mısraı bu yangına hem ebced hesabı ile hem
de lafzen tarih düşürülmüş-dür .. » 

Bu yangın. yeniçeriler ve sipahilerle on
lara takılan İstanbulun hayta ve hezele gü
ruhunun devlet sözünü ayağa düşürdükleri 
ihtilalden sonra. olmıişdu ki tarihimizde dal
ga dalga aylarca süren o ihtilale Büyük Fit
. ne (B.: Büyük Fitne) denilir. Dördüncü Sul
tan Murad bu yangından istifade etmiş, yan
gının bir kalafat yerinden çıkdığı bilindiği 

halde tütün tiryakilerinin yangına s.ebebiyet 
verdikleri bahanesiyle. ;evvela tütünü, so11ıra 
içkiyi şiddetle yasak etmiş, hemen ekserisi 
ayak takıminın toplantı yerleri olan bütün 
kahvehane ve meyhaneleri kapatmışdırki bu 
padişahın kaiılı istibdad devri bu büyük Ci
bali yangını ile· başlamışdır (B.: Murad VI.; 
Tütün Yasağı; İçki Yasagı; Kahvehane; Mey
hane). 

Hicri 3 şevval 1104 (M. 7 haziran, 1693) 
yangını - Bir pazar günü öğleye doğru Ci
bali KapusU: yakınında Karanlık Mescid Ma
hallesinde tüccardan Ahmedin evinden çı

kan ateş bir kaç kola ayrılarak bir kolu Salih 
Paşa Camiine, bir kolu ·zeyrekde Kilise Ca
miine, bir kolu da Atpazarında Mutaflar 
tMuytablar) çarşısına kadar gitti, iki bine ya
kın ev ve dükkan yalro.ı. Müverrih Silahdar 
Fındıklılı Mehmed Ağa bu yangında üç ma
hallenin, ve bu mahallelerde de 11 mescid, 
büyüklü küçüklü 838 mesken, 98 dükkAn, 3 
medrese, 1 hamam yandığını kaydediyor, 

Hicri 18 şaban 1130 (M. 17 temmuz 1718) 
yangını - Bir pazar gecesi, gece yarısından 
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sonra Cibali Kapusu dışında Tüfenkhane de
nilen mevkide qir yahudhaneden çıkan ateş
le başladı; yahudhane, içinde oda oda müte
addid musevi ailesi oturan büyük binalara 
verilmiş isimdir ki yalnız ınuseviler için yapı
lır. İstanbulun ilk apartımanlarıdır; bu yan
gını vak'anüvis Raşid Efendi şöyle anlatı

yor: 

« .. ateş yalı kenarı ile Unkapanına dek 
geldikde kale duvarından içeriye_ sidyet edip 
şiddetli poyraz rüzgarı ile. kol kol oldu. · Bir 
kol Küçükpazar yolu ile Kantarcılar, oradan 
Süleymaniye Blınarhanesi ve Ağakapusu ya
nına; bir kolu da Vefa Camii yakınında dev
rin nişancısı vezir Mustafa Paşanın, esbak sa
dırazam Numan Paşanın, ve sabık Reissül
küttab Ebubekir· Efendinin konaklarını yaka
rak Vefa Camiine, ve bir kolu da Şehzade Ca
mii etrafını ve minarelerinin külah ve alem
lerini, cami içine kaçırılmış halkın eşyasını, 
ve camiin döşemesini, cami karşısında Eski 
Odalar denilen yeniçeri kışlasını ve onun ya
nında acemioğlanlar kışlasını yakdıkdan son
ra Çukurçeşme üzerinden Laleli Çeşmtmin 
alt yanından iki yanında bunca dükkanları, 

evleri, mescidleri yakarak Küçük · Langaya 
dayandı. Oradan bir kol da Aksaray üzerin
den vezir İsmail Paşa, sabık sadırazam Yu
suf Paşa ve sabık sadırazam Acımazede Hü
seyin Paşa saraylarını ve etraflarındaki bü
tün binaları ve Davudpaşa Camiini yakdı, ora

. dan Altımermere giden caddenin sağim solu
nu kül ederek Nakşi Efendi türbesinde dur
du. Bir başka kol Zeyrek tarafına döndü, şey
hülislam Ebezade Abdullah Efendinin hanesi 
altından Numan Paşanın zevcesi sultanın sa
rayını yakarak Atpazarına, ve oradan Fatih 
İmaretine, ve Amıcazade Hüseyin Paşa tür
besine; Aksaraydan ayrılan bir kol Avratpa
zarına, Kara Mehmer Paşa sarayı üstünden 
geçib Kocarnustaf apaşa yolu üstünde Çmar 
denilen yerde nihayet buldu. Lakin bu' say
dığımız hudud içinde ibirer ikişer, beşer onar 
evler ve Sarachane yanmadı, ateşi durdur
mak 'için bazı kısımları yıkılarak harab ha
rab olduysa da tamamen yok olrnakdan kur
tuldu. Bu büyük yangın, eski görülmüş ve 
işidilmiş yangınların birine benzemeyip Zey
rekde Sultan sarayı yanarken, Atpazarı ve 
Vefa semti yanarken, Eski Odalar ve Sarac
h!ne başında Altınıçok Mehıned Ağanın hi-

nesi yanarken, Küçük Langa ve Laleli Çeş
menin etrafı yanarken ateşin birkaç mahalle 
ta Et Meydanına sıçraması halka öyle telaş 
ve şaşkınlık verdi ki bir çok kimseler hane
sinden bin güçlükle kurtarıp selamet yerdir 
diye götürdükleri yerde eşyaları yandı. Vel
hasıl yangın yirmi. yedi saat sürdü. Zabitan 
kudretleri yettiği kadar yangını söndürmeye 
beş on saat gayret ettiler, bir yerde olan ate
şin. etrafını kesdirmeye çalışırken, ateşin ma
halleler üstünden atlayıp uzak uzak semtler
de yeni yangınlar çıkdığını görünce aciz ka
lıp el çekdiler, ve Afeti hayret ve dehşeti~ 
seyrettiler. • Yangın nihayet Allahın inayeti 
ile durarak söndü. · 

Hicri 15 şaban 1136 (M. 9 mayıs 1724) 
ya~gını -- Bir salı gecesi Cibalide sur dışın
dan çıkdı; vak'anüvis Raşid Efendi şöyle an
latıyor: «... sadırazaı:n (Dam.ad Nevşehirli İb
rahim Paşa), vezirler ve sair devlet e_rkanı 

çok gayret sarfettiler; fakat yangının çıkdığı. 
yerler ekseriyet ile hiristiyan mahallesi idi, 
evler iç içe girmiş gibi birbirine yapışık, bir 
kısmı köhne yahudhaneler, ki.brit misali bir 
kıvılcımla parlıyordu; bir kaç sefer yangın 
önlendi, fakat uzak bir ,Yerden yeniden pat~ 
ladı, Yenikapu İskelesine kadar sabahadek 
devam etti, o havalide. sur dışında binadan 
eser kalma,dı. .». 

8 şevval 1169 (M. 6 temmuz 17 56) yan
gını - Vak'anüvis Vasıf Efendi şöyle nakle
diyor: «.. gece saat ikide (gün kavuşdukdan 
iki saat sonra Cibali Kapusunun sol tarafın
daki yahudhanelerin birinden ateş çıkıp o ha
vaU.d.e ol~n ev ve dükkanları yakarak kale dU
varı içine atladı, ~smekde olan .şiddetli poy
raz sebebi He bir kaç kol olup her kolu bir 
kaç yere yayılıp zabitan hangi tarafı söndür
meye gayret etti ise muvaffak olamayıp, Un
kapanını ve · Süleymaniyeyi ta Kaptanpaşa 

Hamamına kadar; bir tarafı Vefa Meydanın

dan Şehzade Camiini ve Eski Odaları, ve Lan
ga Kapusuna kadar sağını solunu, o tarafda 
sur dışı deniz kenarındaki bütün binaları ya-

, kup mahvetti; bir tarafı Zeyrekden Saracha
ne ve Et Meydanı ve Aksaray ve Yeni Oda
lardan bir kaç kışlayı, Avratpazarını, Da
vudpaşa . İskelesini; bir tarafdan Fatih, Sul-

. tanselim ve Alipaşa Çarşısını, Lütfipaşayı, 
Ayakapuyu, Yenikapuyu tamamen kül etti; 
İstanbul halkını zar ve zebun ve nice zengin• 
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lerin ciğerini hun etti; ne hal ise kırk sekiz 
saat sonra ateş sükun buldu. İstanbulun fet
hindenberi böyle ateş işidilmiş, görülmüş de
ğildir (Bu yangından bir asır kadar evvel 
çıkmış çok daha müdhiş bir yangın için bakı
nız: Ayakapusu Yangını)» 

Bu yangından bahseden müverrih Ham
mer 580 değirmen ve fırın, 70 hamam, 1 
, han, 200 cami ve mescid ve 1000 kaıdar dük
kan olmak üzere 8000 bina yandığını zikre
diyor (0.N. Ergin, Mecellei Umftri Belediye). 

Hicri 13 rapı;azan 1196 (M. .22 ağustos 

1782) yangını - Cibali Hariki Kebiri, Büyük 
Cibali Yangını diye anılır, bu müdhiş ateş 

af etini müverrih Cev~et Paşa şöyle anlatı
yor: «Bir perşembe gecesi saat üçde (gün ka
vuşdukdan üç saat sonra) Cibali Kapusu için
de Horozlu Değirmenin bitişiğinde Mavunacı 
Ali adındaki adamın evinden kaza eseri ola
rak çıkan ateş süratle büyüdü. Her ne kadar 
padişah, sadırazam, vükela yetişip söndürül
mesine çok gayret edilmiş ise de an be an 
şiddetlenerek ta Marmara tarafında Y ediku
leye kadar uzandı, hatta Yedi Kule hisarının 
içindeki ahşab evler bile yandı, Marmara sur
larının içinde dışında Narlıkapu, Samatya, 
Davudpaşa, ve Langa Yenikapusunu yakdı. 

Beri yanda Topkapusu, ve Mevlevihane Ka
pusu ve Silivri Kapusu etrafı yandı, bu yol
dan ilerleyen ateş de Yedikulede denize da
yandı. Haliç tarafında Odun Kapusu ve Aya
kapu tanıfları, Sultan Selim Camii ci
varında Sakızağacı, Sultanselim ile Ağakapu
su arası, Bayazıdda Hasanpaşa Hanı yanları, 
Koskoda Sadiler Tekkesi civarı, Havuzlu Ha
mam, Aksaray, Cerrahpaşa, Avretpazan, 
Mollagurani, Davudpaşa Camii · havaalisi, Ye
ni Odalar (Büyük Yeniçeri Kışlası), Hekimoğ
lu Ali Pa·şa Camii ve etrafı, Koca Mustafa 
Paşa Tekkesi ve etrafı tamamen yandı, yan
gın elli saat sürdü (Müverrih pa§anm tarifin
den ateşin oradan oraya atladığı anlaşılıyor). 

Yanan yerlerden çıkarılıp Fatih Camii
ne ve At Meydanına, Laleli_ Camiine ve He
kimoğlu Camiine, bostanlara ve hali arsalara 
nakledilen eşyanın çoğu da kaçırıldıkları o 
yerlerde yandılar, mallarmdan ayrılamayan 
pek çok kimse, bilhassa Laleli Camiinde ya
ııarak telef oldular». 

O devrin kalem sahiblerinden olub bu 
yangında evi ve bütün eşyası yanmış Sela-
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nikli Mehıned Ata Efendi yangını uzun bir 
makaale ile tasvir· etmişdir ki münşaat risa
lelerine kendi vadisinde örnek olarak alma 
gelirdi. Bu meşhur makaale şudur: 

«İşbu 1196 senesi Ramazanı şerüin · on 
üçüncü perşembe güıiü saat (alaturka) üç 
sularında Cebeali derununda vaki Çıngıraklı 
Değirmen ittisalinde Mavnacı Alinin ha.nesin-. 
den kazaen zuhur eden Ateşi su.zan velvelesa
zı asuman olup bir dilberi ateşin ruhsar gibi 
Aşıkpaşa . canibine hiraman ve meyyal ve 
Kasa·bbaşı çeşmesine ateşzeni ~tila 'oldukda 
tôpi kal'a kub gibi Üsküblü'ye tarraka bahşı 
vaveyla iıken ande iki şak olub şakkı evveli 
Haydara doğru şerare feşan, ş·akkı sanisi Ka
dı Hamamı ve Kadı çeşmesine . süzan ve ka
zaya rızadan başka çare olmadığından 0tluk
cuyokuşu'na suud ve etrafı eknafını cayu- ca
yır yakıp lieclizziyare Fatih Camüşerifine 
vürud idüb Haydar canibinden şeraredar 

olan ateşi duzah medar yeminli yesarde der
gar olduğu halde İfraziye semtine kamet firi.
ri ifraz olub sehamı bela gibi büyur ve mena
zile atılıp bilkülliye · . hakester ve camiin av
lusuna dehşet fikeni şı1ru şer oldukta havlü 
mezkurda badi ateşden kad hamide olan iba
dullahm ahmal ve -eskaali kaliçei ateşin en• 
dam ve küsterdei zemini -inhidam olub camü 
merkumun kubbesi göğüs gerüb minareleri 
dik gelmekle der-O.nine· dühule fırsatyab ola
madığından etrafını tavaf ederek Fatih mer
humun türbei şeriflerini baadezziyar~ merka
di enverlerine ihlasla fatiha han oldukta şid
deti rO.zikardan canibeynine temas ve Bahri
sefid ve Bahrisiyah caniblerinde kain meda
risi karini indiras ve · ateş esas idüb talebei 
ulumu bilkülliyye dil suhte itmiştir. Badehu 
Büyükkaraman'ı badel ihrak kurbinde vaaki 
Kavafhaneye payendazi sur'at ve kavafları 

mest ü- sergerdanı hayret ve Sarachaneye doğ
ru tehzizi rikabı alevtab iderek iyice (donat.: 
mış idi). Bir kolu dahi Atpazarına !keremi ina
nı tuseni iztırab olub -hayli özengi parlatmış
tır. ·Bala.de takriri zebangüdazı hamei • ateşin 
came olduğu üzre Üsküblü semtine giden 
ateş Salihpaşa Çeşmesine alemkeşi nari ze
min olub Azebler canibine neşri azabı dO.zeh 
eser iderektUnkapanına vaaki Çinili Hamama 
girüb ve yesarinde vaaki değirmen hem ·ha
reket ve · Atlamataşı'na ·hatve endazı haybet 
ve Küçükpazar'a müntehi olarak kürsü pazi-
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re ande revac virüb vafir alışveriş ittikden 
sonra Haydar'dan zebanekeş olan ateşi alev
gir canibi Zeyrek'e reside olub cevanibinde 
vaaki ebniye ve cevami vesaireyi bilkülliyye 
zirü zeber ve zirvesinde kain Kaşaneye sirayet 
ve derunine dühul ittikde ıkabili hararet ol
mamakla silüb süpürüb yemininde vaaki Çi
nili Hamama girüb ve yesarinde vaaki değir
men sokaklarını döne döne yakub harab ey
lemiş: 

Asiyabı dehre geldik biz de növbet bekleriz 
fehvasınca eshabının ahvalini digergfuı itmiş
tir. Badehu şerarei ateş askeri cehennem 
peyklerini sekiz _ta·bur idüb ibtidai zuhurun
dan otuz üç saat mürur etmiş idi ki tekrar 
Küçükpazar'da büyüyüb etrafını pür sdz ide
rek tarafeyninden hücumu şererpaşi hümum 
Ağakapısına misali badi sümftm esdikde o sa
rayi mahsus bir taaki b~ nitaak iken Tekeli 
Köşkünün tahtanisinden bedi ile gitdikce te. 
rakki bularak Yan~ın köşküne kademmihade 
ve köşk dahi nakli erguvan asa rengi bina
dan sade olarak: 

Kul buıialmaymca Hızır irlşınez 
kavlince Padişahi alempenah efendimiz haz
retleri (Birinci Abdülhamid) ande mevcud ol
maları ile gerçi saray ile köşk külliyyen muh
teri:k oldu ise de payi yümni teveccühi padi
şahi ile etraf mdaki ateş munkafi ve mündefi 
olmuşdur. 

«O gün cumaya tesadüf itmekle edai sa-
lati cum'a mümkin olmayub herkes minare
lerde ezani sılz ü güdaze ağaaz ve hademei 
ehalii harikin feshi siyaınına ba f etvai şerife 
cevaz verildikden sonra yağmacı gürühunun 
harike Kızılbayram didiklerinin sırrı nüma
yan olmuşdur. Badehu Zeyrek zirine tenezzül 
iden ateş Vefaya doğru azm idÜ.b: 

Ol bi vefiyedek gideriz 

müfadince semti Vefadan mürur ve canibi 
cevrü cefaya ubur ve Kuyucular Mollahusrev 
Şehzadebaşı taraflarına · bünyad efkeni şur 
oldu. Ve bir canibi Timarh~iıe verasından 

zencirkeşi cünılnü ıztırar ve henüz rebayab 
olmamış divane var Tiryakiler Çarşısına bir 
şevki nigahi merhametle keyiflerine değme
yüb tiryakilerin ne maacun olduklarını tef
him ve civarında meyveçini şevk olarak Ki
razlı Mescidini baadettenavül Atıfzade mer
humun konağına atfi zimamı azimet ve o hi
nedana kataa at1lf itmeyüb öteki iteıin kolu
na mltufualeyh olmuıdur. 

«Bir tarafı dahi ~ozdoğan kemerini ku. 
şatub Acemoğlu Meydanına ferzane at sür
müşdür. Bundan akdem Çavuşoğlu malı bu
lunan Ahmed Nazif Efendinin (B.: Ahmed 
Nazif Efendi) hanesini asari umrandan tanzif 
ve sair büyılti harabezare taz'if ile viran ve 
Eskiodalara müntehi olarak tecdidini ten•bih 
ile güzeran itti Sultanahmedden bir kolu Sa
rıgüzelin bir kolu Yeniodaları eski adettir 
diye selamlayub deruninde bulunan Kul tai~ 
fesi selama durduklarında kataa iltifat itme
yüb o dıldimani bektaşiyeyi harab ittikde Ha
lıcılar Köşküne döşeüb ol fezaye basti kaa
liçei al eylemişdir. 

Ne örnekler çıkardı nevbenev kaaliçel iteş 

mazmunun· bedidar idüb herkes hayretinden 
biribiren bakarken öküz boynuzu kuşanub 

Aksaray Şehzade Ekşikaradut Koska Kadıas

kerhamamı civarlarından hamlei cangüdaziye 
ağaz ve Aksaray tarafından şakki asai muah
hidin gibi müteferrik olub: 

Lehibi havsele süzi zemanedir bu şerar 
müeddasınca harikulade olarak bir fırkasını 
Haseki meyanına tahsis ve fırkai diğerini 

Tozkoparan semtine terhis ve cevanibi erbaa
sını mugayyerülhatır iderek harik o vadilere 
taş dikmiştir. Bir kaç fırkası dahi Kocamus.
tafapaşa'ya dökülüb pirü berna engüşt berele. 
hanı hayret olarak tazarru ve niyazi Hakka 
mesgul ve yine .ande sağ ve sol olub Hekim
zade Ali Paşa Camiişerifine aram olunca ha
demesi ve etraf mm sekenesi: Aya ·bunun ila- · 
cı nedir? diye çare cıl olduklarınd2 merhu
mun ruhaniyetinden sadır olan: 

Ey ehali ateşi lhrakden azürdeyim 
Mümiyayi tesliyet hergez müfid olmaz bana 

mazmunu ile ehaliyi rencide hatır eyleyüb 
ateş külliyen iltiyaın kabul itmeyüb eknafı 

har ve ya.his ittiğinden Kocamustafapaşaya 

pençedirazı intibah ve Sünbül Efendi hazret
lerinin abi rılyi berekatı ile hazandidei izmlh
la! olmuştur. 

«Bir semti dahi agrebi minelvukuat Si
livrikapusuna haric ve bir semti dahi Yedi
kule semtine seri ejderi heftser gibi dahil ve 
bir tarafı dahi Kadıaskerhamamı Ekşikara

dut Aksaray Caddesinde etrafile yanarak La
leli Camiişerifine tarhi alev kuvveti ezhar ve 
oraları manendi şekaayikzar itmişdir. Camii 
mezkurun derunine vaz'ı mameleki ahmal ü 
eskal ve mefruşat iderak tehassun iden ricalü 
nisvan sigar ü •kibar ekviyaü ıuafaa dört~ 
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den mütecaviz olduğu resitlei haddi tahkik
dir. Camii mezkurun havalisinde mevzu eşya
nın mecmuu birden tut:.1şub altı mahzen ol
mağile tahminen beş altı bin çeki hata·b 
memlu olub: 

Kurunun yanında yaş da yanar 

fehvasınca zirü bala.de mültehib olan ateş de
runinde bulunanların mecmuunu birden ci
gersuzi şehadet ve dili harar~t didelerini ca. 
mi şerabi kevser ile irva iderek mutcvarii mü
kafati rftzi ceza eylemiştir. Maahaza benim 
efendim işbu nari mesaibe rey'i saib kargir 
o:ımayub: 

Bu bir gazab, buna kanca tulumba kAr etmez 
diye hademei harik nevmid olarak Cenabı 
Hakdan müteveccihi zuhuri meded ve inayet 
oldular. Harik dahi Laleliyi deryayi ateşe 
gark edib Koska semtine pa nihadei şehadet 
ve Ragib Paşa Hazretlerinin Kütüphanesine 
ke~ebesazi rağbet ve deruni kütübhaneleri 
mahfuz olmakla müşari ileyhin türbe ve mer
kadlerine özür ile cebin sayi su.zil güdaz olub 
müşari ileyh dahi kemali hararet ile işbu 
beyte agaz ittiler: 

Ey çeşnıi giryehiz eserin yok mudur senin 
Ateş içreyiın haberin yok mudur senin 

Ahir kar türbe ve merkadde.n geçüb oyanları 
bıra-b ve yebab iderek Langa Bostanına re
side ve vafir büyut ve dekakin ile hi.:ari Lan
gaya bir ateşden palanga çevirüb yakarak • 
yıkarak kapusundan dışarı huruc ve birunun
da olan kahveMnelere velık itmesi garaibi 
rnmanedendir. Sahilin derya ile beyinlerin
de şeker ab olmasından ateşi. zoraver orada 
müzmahil ve perişan olmuştur. Öteki ~taraf 
dahi Silini K!}pusuna müntehi olacak ma
h:ılc!e ekmekci fırını pişgahında Karaçalı Bos
tanı denmekle maaruf mahalı;le gülistanı me
zar olmuşdur. Bir canibi dahi Simkeşhane 

kurbinde reştei b.1tidadı haddei sükunden 
geçirmiştir. Bir canibi dahi Kaptanpaşa Ha
mamı kurbinde lenger endazı ikamet olmuş
dur. Bir tarafı dahi Sulusaray ve Ayazma ka
pusu dahilinde · endaktei ka'ri zemin olmuş
dur. 

«Ateşi serkeşin evveli zuhurinden hen
gamı sükuneti ·ti4 saat olmakıla heft bihişt 
olan İstanbul tabakati heft dftzehden nişan 
idüb tahminen f3000 den mütecaviz hanei 
sagir ve kebir cevami ve mesacid, 36 haneka.. 
hi fukara ve meabid ve takriben 260 hamam 
ve büyllt ve menazil vesair ebniyesi muadill 

' muhterik olan şeylerin tafsil ve tabiri dairei 
imkande değildir. Hemen Hüdai zişan ibadı 
hakkında şu alanı ü gumftmi hatimei mesaib 
eyliye, amin. 

Mı.İh.teriküssükna vel eşya 
. _ . Mehmed ATA». 

Bu müdhiş yangında: İstanbul un yarısın• 
dan fazlasının . yandığı anlaşılıyor; Mehmed 
Ata Beyin bu ceheniıemt_.:afeş içinde yangın 
yağmacılarının da görülıniiş)Qlmasını kaydet• 
mesi pek hazindir. Oruç :ıutulmaması ve Cu
ma namazı kılınmaması için o' gün hemen bir 
ietva çıkarıldığını da Ata Beyin yazısından 
öğreniyoruz. 

Hicri 14 rebiülahir 1249 (M. 1 temmuz 
1833) yangını - Bir Cuma günü öğleden az 
sonra Cibali kapusu civannda Tüfenkhane
den çıkdı ve şiddetli ıbir.: poyraz rüzgarı ile 
İstanbulu mahveden ateş' afetlerinden biri 
oldu; vak'anüvis Lütfi Efendi şöylece anla
tıyor: « ... ateş derhal -etrafa sirayetle kale du
varı içine tecavüz etmiş, ve hava rüzgarlı bu
lunmuş olduğundan lçol kol dağılıp bir kolu 
Üsküblü civarında Çiiıgıraklı Değirmene, ve 
bir kolu Aşıkpaşa Mahallesinde Tahirağa 
Tekkesine, ve bir kolu Fatihde Deve Hanı 
semtine, ve diğer kolu Sofular Hamamı ve 
Horhor ve Kıztaşı ile Ifo_şkadem Mescidi ta
rafına, ve bir kolu Alaeddiİı Tekkesi arkası 
ile Akarçeşmeye, ve bir kolu Şeyhülislam ka
pusu civarında Ayazmalçapusu içine, ve Ve
fa Meydanı ile Süleymaniye Tabhanesi ve 
Şehzade Camii şerifi civ~uıa .• dayanarak er
tesi günü gün ağarıncaya- ık.adar pek çok ev
ler menziller ve Sarachaiıe ve Kavafhane gi
bi büyük çarşılar yamıra,k müzmahil olmuş
dur. İstanbulun yansına yakın mahalleleri 
yandı, pek çok halk :•nı~kansız kaldı ve cami 
avldannda ağlaşdılar:: Bunları münasib yer. 
!ere yerleşdirmek ve isteyenlere çadır almak 
üzere İstanbul kadısına yazılaıı buyuruldu 
halka da ilan olundu. Harikzedeganın evleri
ni yeniden yaptırmak için muhtac oldukları 
şeylerle amele yevmiyeleri için yeniden narh 
defteri yapılıp basılarak halka dağıtıldı. 

Halka aynca nakdi yardımda da ,bulunuldu. 
«Müverrihi fa:k.ir o tarihde Sarachane 

karşısında Hüseyinpaşa Medresesinde tahsili 
ilimle meşgul idim. Hanemiz Unkapanı civa
rında idi. Yangınuı vukuunda Haydar Hama
mı. civarında hocam merhumun hocası Kas
tamonulu Ömer Jfendinµı · konaıına gidip et 
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ya nakli ile meşgul iken akşamdan sonra o
ralara ateş geldiği sıralarda hanemiz semti
nin de yanmakda olduğu haber verilmesi ile 
derhal koşub haneye varıldıkda valdem ile 
iki küçük • birader ve hemşiremi çıkarıp Zey
rek tarafına çıkar çıkmaz her tarafı ateş sar
. dı, b~ korku ve telaş ile medreseye · geldik. 
Medresenin avlusu Sarachane halkının eşya
sı jle dolmuş, ve gece yarısı Sarachane ile 
Medresenin·· arkasındaki mahalleler de tutuş

muş oldugundan; ve bir tarafdan da medre
se avlusundaki ağaçlar yanmaya başladığın

dan az kalmışdl ki halasımız· müyesser olma
yacakdı. Softaların ağaçları söndürmeleriy~e 
~edrese odaları kurtuldu. Rabbim bir daha 
göstermesin ve cümleyi masun buyursun. 
Amin». 

CİBA.Lİ YENİKAPU SOKAĞI - Fati. 
hin Fener Nahiyesinin Küçük Mustafa Paşa 

Mahal~esi sokaklarından; · Sirkeci Dede soka- . 
ğı ile Ayakapu Caddesi arasında· uzanır; bir 
araba geçebilecek genişlikde' topraık bir yol 
olup, kagir ahşab evleri arasında bir doğra
macı ve bir kaynakcı dükkan - atölyesi var
dır; ,bir harabe halinde metruk. Ayakapu Ha
mamı bil sokak üstünde ohıp kapusu Mira
lay Nazım Bey sokağındadir (1963). 

, Hakkı GÖKTÜRK 

CiBİNLİK - Sivrisinek ve tatarcık gibi 
haşaratın insanı sokup rahatsız etmesine kar
şı yatağın. üstüne çadır gibi kurulup açılan 
örtü; Cibinlik adı, Azeri türkcesinde sivris_i
~ek ve emsali haşarata verilmiş «cibin» is
minden ,gelir_. . , . ' 

Cumhuriyet devrinde, merhum Dr. Re
fik Saydam'ın Sıhhiye Vekilliği .·zamanında 
bu gibi haşerat ile çok ciddJ. ve şümullü mü
cadele başlamadan, yaz geceleri . sivrisinek 
ve, tatarcık, İstanbul hıılkını korkunc şekilde 
taciz. ederdi, öyle ki, hemen istisnasız, gece
leri,, bütün ev.lerdeıd yatakların . üstüne bir 
cil:ıinlik ·kurulurdu; ekseriyetle yer döşeğin
de .yatan eski devirlerde, bir büyük cibinlik 
altına üç dört döşek serildiği o~urdu. 

Bilhassa sayfiyeler, bu ar~da Anadolu 
yakasında E-ı:-enköyü ve .etrafı azman sıvrı 

sineklerinin çokluğu ile. meşhurdu, öylesine 
'ki, akşam yemeğini, o haşaratın hücumu kar
şısında ızdıra-b içinde yiyen bir .. aile efrAdı, 

ye~ekden . sonra . huzur içinde . oturamaz, ci. 
binliklerin. aJtına ,,(a~c.a!µµ:çlı. 

Cibinlikler alelumum ince dulbendden, 
en alaları da bürüncükden yapılırdı (B.: ·Bü
rüncük); tek yataklı cibinlikler mahruti ça
dır şeklinden olur, tepesinden tavana asılır; 

etekleri de yere serilmiş yatağın şiltesi altı

na sokulur, böylece yatağı içine ·alırdı, bir 
kaç yatak için, veya karyolalar için büyük 
cibinlikler ise küb şeklinde, oda gibi dikili, 
ve dört köşesinden duvarlara gerilerek kuru
lurdu. 

Zamanımızda «filit» ve «D.D.T.» gibi 
haşarat ilaçlarının &11kması, :evlerimizden ci
binliği tamamen kaldırmışdır. Belki bir kaç 
eski İstanbullu ailenin sandığında, hatıra ola
rak saklanır cibinlik kalmışdır. 

CİCİ (Necdet) - Bankacı ve ses sanatka
rı; gencliğinde ünlü futbolcu, Galatasaray ta
kımının ve Türkiye Futbol Milli Takımının 

sağ açığı; 1913 de istanbulda doğdu; baba
sının adı Fazıl Bey, annesinin Meliha hanım
dır. Bütün tahsil kademelerini Galatasara~ 
yında gördü ve 1935 de bu Lisenin bankacı
lık şubesinden mezun · oldu; iki sene kadar 
da Yüksek Ticaret ve İktisad Okuluna de
vam etti; 1941 de Kızılay umumi merkezinde 
memur oldu, 1943 de aynı müessesede mü. 
fettişliğe yükseldi, 1950 Emekli Sandığı U
mum Müdürlüğüne bir şeflik ile geçdi, 1952 

,. de Selüloz Fabrikaları muhaberat şefi oldu, 
1954 de de Sümerbank İstanbul şubessinde 
uzman oldu; bu satırların yazıldığı sırada ay
m bankada bulunuyordu. 

Şarkı söylemeye, çocuk denilecek yaş

lardan hevesli idi; 
ilahi bir lütuf olan 
gaayet tatlı sesi de 
daha o zamanlar
dan etrafının dik
katini çekmişdi, ıs

rarlı teşvikler kar
~ışında 1937 de Mü
nir Nureddinden, 
1949-1960 arasında 

da Enise Can ve 
Tulay Akaydından 
usul ve nota ders. 
leri aldı; daha ku
ruluşunda ., intisab 
ettiği İstanbul Rad
yosunda solist ola
rak okumaya, bu 

Necdet act 
(Reılm: s. Blzcoaı) 
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satırlarım yazıldığı 1963 yılına kadar devam 
ede _gelınişdir. 

Betül Hanımla evlenmişdir, 1953 doğum
lu Mehmed adında bir oğlu vardır. Galatasa
ray kulübü, Galatasaraylılar Cemiyeti, ve Yel
ken Kulübü üyesidir. Yürümeyi. ve yüzmeyi 
yelkenciliği sever; pul koleksiyoncusudur. 
Ünlü futbolcu olarak 1934 de Milli Takımla 
Rusyaya, 1936 Galatarayla Avrupaya, 1936 
da Milli Takımla Berlin Olimpiyadlarına, 1937 
de Galatasaray kaptanı olarak Yugoslavya ve 
Rumanyaya gitti. Ses sanatkarı olarak da 
plakları vardır. 

Hikmet Şinasi ÖNÖL 

CİCİ ANNE_, CİCİ BABA· - istanbulun 
eski mahalle ağzında «Büyük· Baba», «Büyük 
Anne» karşılığı kullanılırdı; hatta bu tabir
ler,· kullanan için, bir kenar mahalleden 
çıkdığına alamet bilirdi; misal: 

Kişizade kalem efendisi iki gene a
mirleri üzerine konuşurlar: 

- Monşer, tahsil başka, görgü baş
ka, Darülfunun mezunu olmak değil, Pa
rise de gitse herii dilindeki cici annesi ile 
daima yanın pabuçlu arabacının oğlu... · 

Zamanımızda pek kullanılmıyor. 

CİĞERİM DEDE TEKKESİ - Ka
ı;ımpaşada Bedreddin Mahallesindedir; 
yeri, bu mahalle ile, Çatma Mescid Ma
hallsei arasında bir ada teşkil eder; 1934 
Belediye Şehir Rehberinin 16 numaralı 
paftasında kendi adı ıle gösterilmiştir. 
Harem selamlık iki katlı kagir bir. yapı
dır; tekkelerin açık olduğu devirde ayin 
günü pazartesi gecesi olan bir Saadi Der
gahı idi; banisi Şeyh Cafer Sadık Efendi
dir: rivayete göre, Karadenizden gelen 
gemiciler yolculuğu fırtınasız, kazasız 

belasız geçirmişler ise· bu tekkenin kapu
suna adak olarak bir takım ciğer asarlar
mış, «Ciğerim Dede» adı da buradan geL 
miş. Tekkenin ilk yapısı ahşab imiş,. bir 
yangında yanmış; Şeyh Cafer Sadık'ın 
müridlerinden olan Deli Hasan Paşa a
dında bir zat de hicri 1270 (milMt 1853-
1854) de halen görülen kagir binayı yap
tırmışdır. Son şeyhinin adı Halil Efen
didir: tekkeler kapatıldığında Şeh Halil 
Efendi ölünceye kadar burada oturmuş, 
onun ölümünde de Vakıflar idaresine 

geçmişdir; fakat açılan bir davayı, binanın aile 
mülkü olduğu isbat edilerek tekke Halil E
fendinin varislerine geçmişdir. 1953 de bağ
çesine üç katlı yeni •bir bina inşa edilmiş, es
ki yapı ile beraber, mesken olmakdan çıka

rak atölyeye çevrilmişdir. Yeni ilavenin in. 
şasında haziresindeki kabirlerin Eyyubsulta
na nakledildiği söylenir. Hakkı GÖKTÖRK 

CİHAN - Reteos Berbetyanın ermeni-. . ' 

ce «imanlar ve Maddeler» isimli eserinden 
(İstanbul, 1885) öğrendiğimize göre 1884 yı
lının sonlarına doğru İstanbulda, ermenice 
harf~erle türkçe olarak neş;redilmeğe başla
nan bir gazetedir. Kimin tarafından çıkarıl

dığı ve nekadar müddetle intişar ettiği tes
bit . edilemedi. Kevork PAMUKCİYAN 

CİHANBEYLİ (Mustafa) - . ismim Mus-

Mustafa • Cihanbeyli 
(Rl.'slm: S. Bozcalı) 
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tafa, .tescil edilmiş soy adım Cihanbeylidir, 
tarihi tevellüdüm hicri 1300 (miladi 1882-
1883) ve mahalli tevellüdüm İstanbul Sofu
lar Mahallesidir, halen seksenin üstünde, pir
liğin eşiğinde, dünya hevesatenden el çekip 
bilerek bilmeyerek işlediğim günahlarım için 
atebei Bariden af ve mağfiret niyazı ile meş
gulüm. 

Pederim doksanüç (1876) muhacirlerin
den İslimyeli Rıeceb Ağa ol:ub Fatihde yük 
arabası ~ü:rerdi, bari mihenü meşaki hayat 
altında zebun, yegane nahli ummidi olan oğ
lu Mustafasının ntiri mearif ile iezhibi zihnü 
ahlak endişesinde kendisi de ahlakı hamide 
sahibi olub daima ra·hmetle anarım. Evvelle
ri zaruret içinde, sonra alicenab ve ali hlın
met Muzaffer Paşa merhumun cenahi hima
yesinde Fatih Rüştiyesinde tahsil eyledlm. 
Bir zaman hamim olan cennetmekanın vazi
f ei kitabetinde bulunub onun vefatından .s.oıJ.
ra başımdan bir macerayı aşk geçdi, ŞQrayi 
Devlet azasından bir zatın kızını . sevdim, 
küffüm olmadığı için derdimi kimseye aça
madım, kendimi içkiye verdim, tahs'nimin 
kadril kiymetini taşa çalıp kahvecilik, tulum
bacılık, faytonculuk yaptım. Meşrutiyetin ila
nında yirınibeş yirmialtı yaşlarında idim, E
büzziya Tevfik Beyin . matbaasında abone me
muru oldum, evlendim, içkiden hele azıcık 

elimi çekdim, on .sene kadar da DArüşşefaka 
Mektebinde anbar memurluğu yaptım. Bu 
arada Balkan Harbine gönüllü olarak iştirak 
ettim, Kırkkilise ve Çatalca muharebelerinde 
bulundum. İşgal esnasında çocukluk arkada
şım olan Razi Bey isminde bir zat ile birlik
de M. M. grubu ;emrinde çalışdım. Sonra 
kendimi t~ar içkiye verdim, /arzuhalcilik 
yapdım, Balıkpazan meyhanelerinden çık

maz · oldum, bu aybım. -yetmiyormuş gibi, Bo
ris'in meyhanesinde·· tmroz adalı bir · muğbe
çenin zülfü kemendine tutuldum, ,hele aleme 
rezil olmadan o badireden nefsimi kurtarıp · 
yukarda ·bahsettiğim _Razi Beyin delaletiyle 
Şeker F~brikasında bir k:atiblik bularak ken
dimi Alpulluya .attµn. Kızımın oğlu olup ts. 
tanbulda avukatlık iden bir torunum benim 
kadroda kapucu olarak . gösterilip kapucu üc
reti ile katiblik -ettiğimi öğrenmiş, müteessir 
olmuş, bizzat Alpulluya ;ge.)ii, beıri buldu, 
ahir ömrüme kadar bakmak vazifesi olduğu
nu söyliyerek yanına aldı. 

İşte efendim geçenlerde bu .torunumun 
kitabları arasında İstanbul Ansiklopedisi a
dındaki eseri bergüzideniz manzurum oldu. 
Sayfalarını karışdırdıkça, takdir haddim de
ğildir, hayranlığım cuşu buruşa geldi, him
metiniz var olsun, ömrünüz müzdad olsun, 
Allah sizden razi olsun, dünya ve ahiret iki 
cihanınız mamur olsun. Eserinizin 1375 inci 
sayfasında -«Ayak, İstanbulda çıplak, yalın» 
maddesi) şu kıtayı bulunca ağlamaya •başla

dım: 
ltme mustağrak giiJ?irü tine ey nahli semen 

Biisegdhı ehil dildir payi gülfamın senin 
Basma kim . toprağa çıplak nazeninim tolmasın 

Hak ile filüde vü azürde akdanun senin 

Bu kıt'ayı dere iderken: «Bir iffet ve 
ismet timsali olan merhum Tahirül Mevlevi 
İstanbul sokaklarında yalın ayak dolaşan adı 
meçhul güzel bir genç şanında şu nefis kıt'ayı 
ibda etmişdir» buyuruyorsunuz. Muhterem 
beyefendi oğlum, hakikaten bir timsali iffet 
ve ismet olan Tühirül Mevlevi merhumun 
«Nahli semen» diye iltifatı şairane ve aşıkaa
nede bulunduğu «Nazenin kopuk», o tarihde 
onbeş onaltı yaşında bulunan burakimülhu
ruf Mustafadır. Ben ağlamayayım da kim ağ

lasın. Bu mektubumu güzel 'bir şiirin matufu
nun perdei nisyan arkasında kaybolmaması 

için kaleme aldım. 
Aradan altmış küsur sene geçdi, dün ol

muş gibi hatırımdadır. Tahirül Mevlevi Bey
ef en dinin ben denizi o eyyamı şebabımda so
kakda yalın ayakla dolaşır iken gördüğü gün, 
1315 senei hicriyesi (1897-1898) kurban bay. 
ramının dördüncü günüdür. Fatih Rüştiyesi~ 

nin ikinci sınıfına müdavim talebe idim. Yük 
arabacılığı yapan rahmetli babacığımın bir 
atı kazaen ölmüş, köşedeki üç beş kuruşu ile 
bayramdan bir lkaç gün evvel yeni bir at al
mış, bana bayramlık pabuç alamamışdı, şe

ker bayramını da eski pabuçlarımla geçirmiş, 
ve artık onların da giyilecek haJleri kalma
mışdı. Üç gün akran ve emsalimle beraber 
gezib dolaşamadım, eve kapanıp oturdum. 
Mart yahud nisan ayı olacakdır, bayramın o 
dördüncü günü gaayetle latif bir gün idi, da
yanamadım, yalın ayak sokağa çıkıp Yenika
pu Mevlevihanesi taraflarına doğru avare yü
rürken başında mevlevi sikkesi ve sırtında 

aba ile genç ve melihüssima bir dede efendi 
ile karşılaşdım (Tahirül Mevlevinin doğumu 
1877 olduğuna göre o tarihde 20-21 yaşların-
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dadır). Yanında sapı altın bastonlu pek kiba
rane giyinmiş yaşlı bir zat vardı. Her ikisine 
hürmeten yolun kenarına çekilip durdum. 
Dede efendi beni tepeden tırnağa şöyle bir 
süzdükden sonra gö2ılerinden yaşlar döküldü
ve hemen irticalen ve yüksek sesle: 

Basma kim toprağa çıplak niizeniııim olmasın 

Hı'ik ile aliidevü ı'izürde akdıimın senin 

beyitini söyledi. Nur içinde yatsın rüşdiyede 
kita·bet ve lisanı osmani muallimimizin Emin 
Beyefendiden o yaşda bu ayarda yüksek bir 
şiirin manasını anlayacak kadar anadilimizi 
öğrenmişdim. Hicabımdan yüzüm ateş kesil
di, yer y,arılsaydı içine girerdim, cebime. so
kup saklama imkanından mahrum olduğum 
ayaklarım üstelik sanki kaldırım taşına mıh
landı, yürüyüp koşup kaçamadım da, bayram 
günü yalın ayak sokağa çıkdığıma bin peşi

man oldum. Yaşlı kibar zat .bana adımı sorub 
öğrendikden sonra: 

- Efendi oğlum.. şu mübarek bayram 
gününde niçin çıplak ayakla dolaşıyorsun? .. 
dedi. 

Her ikisinin de yüzlerine bakamıyarak 
sebebini arzettim. O kibar zat cebinden bir 
Osmanlı lirası çıkardı: 

- Oğlum şu küçük bayram bahşişimi 

kabul eyle .. dedi. . 
Almak istemedim, ısrar etti, «Ve hem 

pederine söyle yarın Koskada Rağıp Paşa Kü
tübhanesi civarında Muzaffer Paşanın kona
ğına gelsin, kime sorsa gösterirler .. » dedi. O 
akşam vak'ayı pederime naklettim, lirayı da 
kendisine verdim. Ertesi gün -babam parayı 
bozdurdu, içinden ayağıma bir çift kundura 
almak üzere iki mecidiyesini bana harchk 
verdi. 

Babamı konağa davet iden o kibar zat 
Muzaffer Paşanın kendisi imiş, paşa hazret
lerinin himayei pederanesinde rüşdiye tahsi
limi ikmal ettim. Pederimin cenazesini dahi 
o kaldırmışdır. 

Yirmi iki, yirmi üç yaşlarında idim, fay
tonculuk yapdığım sıralar, tulumbacı olub 
yangınlara koşduğum demler, Kumkapu mey
hanelerinde sızıb sabahladığım zamanlar, bir 
gün sah'1aflar çarşısından geçerken o dede 
_efendiyi bir dükkanda otururken gördüm, 
hemen yanına gidip elini öpdüm, tanıyamadı, 
kendimi tanıttım, yüzüme dalgın dalgın ba
karak «Allah Allah! .. » dedi, sahhafa da: «Be-

nim divançeden bir nüsha ver» dedi, ve Di
vançei Tahirin 152 inci sayfasını açarak ba
na uzattı, hakkımda sokakda irticalen söylen
miş beytin « Yalın ayak gezen birine» ithUı 
ile bir kıt'a olmuş bulunduğunu gördüm. O 
günden sonra evini ve semtini öğrendiğim 
Tahirül Mevlevi Beyefendiyi sık sık ziyaret 
ettim, hatta faytonculuğu bırakıp gönüllü 
uşağı oldum, ceb harçlığı ne verdi ise aldım, 

kabul ettim, dudak açıp azdır demedim. Pek 
çok misafiri gelirdi, kurdukları meclislerde 
sohbeti edibane ve arifanelerden feyz alır

dıın, kendisi gece bir yere gidecek olsa fener 
çekerdim. Pederden az sonra validem Sabire 
Hanım da vefat ettiği için evim barkım yok. 
du, yatağımı dahi Tahir Beyin evinde alt kat
da küçük bir oday~ nakletmişdim. Bir sene
den fazla hizmet ettim, ayağımı meyhaneler
den çekdim ama akşamları odacığını-da yine 
(iemlendim, Tahirül Mevlevi Beyefendi içki
ciliğimi bilirdi, ses çıkarmaz, hatta: «Mustafa, 
gözlerin yine gül gül kızarmış.. çakmış çakış
dırmışsın» derdi. Bir sabah karşıma kaşları 

çatık çıkarak: «Mustafa!.. sen kendine bir yer 
bul artık ve evimd_en de. ayağını kes! .. » diye
rek beni kovdu. Hani o anda bana bir tas 
zehir verip de: «Bunu iç ve geber!..» deseydi, 
·ölüm kovulmakdan ehven gelirdi. Kovulma
nın sebebini, kabahatimin ne olduğunu sor
madım, o çıkıp vazifesine gitti, ben de yata
ğımı omuzladım, çıkıp gittim. Hatta vefat et
miş olduklarını dahi İstanbul Ansiklopedisin~ · 
deki «merhum» kaydinden öğrendim. Hakkı
mı helal ederim, makaamı cennet olsun. Bu
rada hatmi kelam eyler, sihhatü afiyet4ıize 
dua ile her ne kadar . yaşca zati alinizden 
hayli ilerde isem de iki elinizi ak sakallı yü
züm ile feri sönmUş gözlerime sürerek öpe'.' 
rim. Hem bu satırlar nem de _gönderdiğim 

resim ile muhalled eserinizdeki «meçhul gü~ 
zelin» malum güzele tebdilini müsaadei edt
bAnenize arz eylerim efendim. 

Mustafa CİHANBEYLİ 

CİHANGİR - Büyük ·şehrin meşhur 
semtlerinden biri, Tophanenin arkasındaki 

bayır üstünün adı, ki ismini burada Kanuni 
Sultan Süleymanın oğlu :ŞehzMe Cihangir 
adına yapılan bir camiden almışdır (B:: Ci
hangir Camii). 

Zamanımızda, bir kısmı hakikaten güzel 
,büyük büyük apartımanlarla dolmuş, ve hal-
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kının ekseriyetini hali vakti yerinde, hatta 
zengin aileler teşkil eder bir semt olmuşdur. 
Cihangirin Limana, Boğaz ağzına, ve karşı

sındaki Üsküdara harikulade bir nezareti var
dır, ki Yahya Kemal Beyatlı «Hayal Şehir» 

isimli meşhur şiirinde bu muhteşem manza
rayı tesbit etmişdir (B.: Beyatlı, Yahya Ke
mal). 

Git bu mevsimde gurub vakti. Cihangir'den bak! 
Bir zaman kendini karşındaki rü'yiya bırak! 
Başkadır çünki bu akşam bütün akşamlardan; 
Güneşin vehmi saraylar yaratır camlardan; 
O ilih isteyip eğlence hayfilhinesine, 
Çevlrlr camlan birden peri k4.ş4nesine. 
Som ateşden bu saraylarda :bütün karşı .yaka 
Benzer üçbin sene evvelld mutantan şarka, 

\Mest olup içdlği altın şarabın zevkinden, 
Elde bir kıtmızı ,kaseyle ufukdan çekilen, 
Nice yüzbin senedir şarkın . ışık mimin, 
Böyle mamur eder ettikce hayal 'Osküdarı. 
o iWıın bütün ilhamı fakat anidir; 
Bu ateşden yaratılmış yapılar fanidir; 
Kayboiur hepsi ~ir anda kararmakla batı. 

Az sürer gerçi fakir 'Osküdann saltanatı, 
Esef etmez güneşin şimdi neler yıktı~; . 
Serviler şehri .dalar kendi iç. aydınlığına, 
Ezeli magflretin böyle bir ikliminde 
Albnm göz boyamaz kalpı kadar hıllisi de. 
Halkının hllkatı her semtini cennet eden 
'Karşı sibllde, karanlıkda kalan her tepeden, 
Gece · birçok fıkari evlerinin lambalan 
En sahih aynadan aksettiriyor -Osküdan. 

Yahya Kemalin bu konuşması, Cihan
gir'in tasviri için kafidir. 

. Hikmet Şinasi ÖNÖL 

CİHANGİR CADDESİ - Galatanın Pür
. telaş Hasan Efendi, ve Taksimin Cihangir 
mahalleleri yollarından; Aslan yatağı soka
ğı, Somuncu sokağı ve Güneşli sokak ile teş
kil edilen bir dört yol ağzı ile Galatada Pür
telaş Hasan Efendi Mahallesinde Özoğlu so
kağı arasında uzanır; iki araba rahat 'geçecek 
genişlikde, iki kenarı yaya kaldırımlı asfalt 
yoldur; 2.3 ve çoğu 4-6 katlı apartımanlar 
arasından geçer; binaların altlarında 1 kÖlacı 
ve elbise temizleyici, 1 bakkal, 1 manav, 1 te• 
kel bayii, 1 oto tamir.hanesi vardır. Kapu nu
maraları 1-47 ve 2-72 dir; bir de çocuk bağ

çesi vardır. Eminönü - Cihangir otobüsleri 
bu cadde üzerinden geçer (Mart 1963). 

Hakkı GÖKT'ORK 

CİHANGİR CAMİİ - Tophanenin ar-• 
kasındaki s~rt üstünde kendi adına nisbetle 

anılan semtde Kanuni Sultan Süleymanın 

gene yaşında ölen oğlu Cihangir'in ruhunu 
şad etmek için yapdırmış olduğu camidir 
ki, etrafında ve Tophanede çıkan yangınlar

da beş def'a yanmışdır, zamanımızdaki Ci
hangir Camii, · hicri 1238 de (miladi 1823) 
İkinci Sultan Mahmud tarafından temelinden 
tutularak yapdırılmış binanın hicri 1307 de 
(miladi 1890) · İkinci Sultan Abdülhamid ta
rafından yenilercesine_ tamir ettirilmiş şekil
dedir. 

İlk yapısı Tezkiretül Bünyanda Mimar 
Sinanın eserleri arasında kayıdlıdır; Şehzade 
Cihangir'in vefatı hicri 960 (miladi 1553) yı
lında olduğuna göre, Ciıhangit Camiinin ilk 
binasının 1553-1555 arasında inşa edilmiş ol. 
ması gerekir. · 

Evliya Çelebi XVII. asır ortasındaki du
rumunu şöylece tasvir ediyor: «Aleksandra 
namında kadim bir .mabiedin yerinde yaptı

rılmışdır; Sultan Süleyman Han binası olup 
sevabını oğlu Cihangir'in ruhuna bağışlayıp 

cihana sevabı almışdır. Gök yüzüne baş kal
dırmış bir yüksek daçın tepesine bina olun
muş bir cihnnüma caırliidir; Mehmed Ağa Ca
mii dibindeki dik sokdakdan yüz basamak 
taş merdivenle çıkılır, nice şehbazlar bu mer
diveni durup soluk almadan bir hamlede çık

maya savaşmışlar ise de muvaffak olamamış
lardır, bu mertebede dik yokuşdur. Cihangir 
Camii dört duvar üzerinde kurşun örtülü I bir 
kubbedir, zira o. yüksek dağ üstünde ağır bi
na yapılamaz. Bir minareli olup yanında tek
kesi ve imareti vardır. İkindi namazından 
sonra cümle cemaat, ehibba ve yaranı safa 
toplanup deryada yüzen gemileri buradan te
maşa ederler, cidden cihannüma camidir. Du
varlarında Koca Mimar Sinanın elinin kud
reti ayan ve beyandır.» 

Hadikatül-Oevami şu malumatı veriyor: 
<<Şehzade Cihangir'in ril.hi için yapdırılmış o
lan bu camiin bina tarihi hicri 967 (milMi 
1559-1560) dır. Mahfili hümayunu ve sibyan 
mektebi vardır. Hicri 1074 de (miladi 1663-
1664) doksan yaşını mütecaviz olarak vefat 
etmiş olan Şeyh Cihangiri Hasan Efendi bu 
·camiin avlusunda bir zaviye yapdırmış idi ki, 
sonra yanmışdır. Cihangir Camii ilk yapısıµ; 
dan beriye üç dört defa yanmışdır; evvela 
1132 şevvalinde (miladi 1720 ağustos), ve bir 
defa da 12 cemaziyelahir 1238 (miladi 25 o- . 
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cak 1823) büyük Tophane yangınında yan
mışdır. 1238 yangınından sonra sadrıazam Si
lahdar Ali Paşa tarafından yeniden ve geniş

letilerek yaptırıldı. Evvelki binası dört köşe 

sivri ahşab kubbe olup· üzeri kurşun örtülü 
idi (Hadikanın tarif ettiği bu bina da Mimar 
Sinan eseri olan ilk yapı değildir), ancak rki 
tarafı kagir duvar idi, ve yanları dahi olma
yup (iki kenarında avlusu yok idi demek iste
diğini tahmin ediyoruz) yalnız arka tarafında 
biraz avlusu vardı. Lakin bu def'aki binası 

gaayet müzeyyen, ve ahşab müdevver k1:1bbe, 
dört tarafı mikdarı kifaye meydan olup ve 
parmaklıklar da yapılıp yeni bir de minare 
bina olundu~. 

Vasıf Divanında Cihangir Camiinin bu 
yapısı için şu tariıh manzumesi vardır: 

Muhterlk olup Cihangir Camii lhrakda 
Ciyi asin blnid~ ,kaldı bili bir mekan 
Sadn ülyisı Ali Pişiiya ferman eyleyüb 
Tarzı nevle hüsnl diğer buldu,miinendi cinin 
Sen de yaz Vasıf cemaat okusun tirlhln:i 1 

. «Camli Alayı kıldı nev binli Mahmud Han» 
Sene 1238 (M. 1823) 

Hicri 1307 de (M. 1890) civarında çıkan 
bir yangında yine harab olan Cihangir Camii 
İkinci Sultan Abdülhamid tarafından yenile
nerek tamir ettirildi ve bu tamirinde kapusu
nun üzerine şu tarih kitabesi konuldu: 

Ebülfütüh Süleyman Ham Kanuni 
İdüb bu mibedi şehzadesi içün inşi 
O şehzadenin ismi şerifine nlsbet 
Konuldu namı Cihangir CamU hatta 
Cenabı şeyhi mükerrem Hasan Efendi kim 
Yegane piri reşiidet semir idi hakkaa 
Virüb bu ciye şeref bin ylrml sMlnde 
Makaamın itti .tamam elli dört yıl ihya 
Tariki feyz ,eseri halvetiden irşadı 

Nice müride verirdi nlsibı izzü ala 
Mahalli tılkrii ibidet iken bu cftyi latif 
Geçüb nlnin idüb ol zati ekmel azmi bakaa 
Zanıan zaman dahi beş def'a muhterik oldu 
Hüdiya şükür bu kerre yine olundu binli 
Bak işte sliyei A'bdülhamld Hinide 
iman eskilerinden de oldu çok AIA 
Salı\ti hamsede her zikri Hak akiblnde 
İdllsün ol şebi zişane bunda hayır duı\ 
Şeyh şimdi şu altmcıdır didim tarih 
«BecA yapıldı metin işbu camii rani» 

Sene 1307 ( M. 1890) 

CİHANGİRİ CİNAYETİ - İstanbulda 
cinsi hırs ve arzular yolunda işlenmiş tüyler 
ürpertici bir cinayetdir; 1962 yılının temmuz 
ayında, Cihangirde Defterdar Yokuşunda Ar
şınlar Apartımanında iki kız kardeşinin ya-

nında oturan . ve 
Erzin canda nefer 
olarak askerliğini 
yapmakda olan El
yas Noel Şoris a
dında gaayetle iri 
yarı bir ermeni 
genci, ayni apartı

manın 14 numara
lı dairesinde otu
ran Fransanın sa
bık İzmir Başkon
solosu ve vak'a sı
rasında Prag Elçi- t 
si Raymond Du
mas'ın kızı ve Tür
kiye azınlığından 

iş adamı Vivana 

Jocelyn Kalomennl 
(Resim: S. Bozcalı) 

Kalomenni'nin zevcesi Jocelyn (Joslin) 
Kalomenni'ye göz koymuş, İstanbula izin
li olarak geldiği sırada, 14 temmuz 1962 
cumartesi günü, otuz yaşında güzel ve cazib 
Fransız kadınını bir bile ile dairesinden çı

kardıkdan sonra yine ayni apartımanda, kira
cıları olan Baldini ailesinin yazlıkda bulunup 
da kapalı duran 11 numaralı dairesine soka
rak, orada evvela cerh, sonra ırzına tecavüzü 
müteakib vahşiyane bir şekilde boğazını bı

çak ile kesmek suretiyle katletmişdir. 
Cür'etkar ve son derecede soğuk kanlı 

kaatil E. N. Şoris madam Joslin kalomenni'
yi mutbakda çalışır ve kocası da içerde kitab 
okurken pek ustalıklı dışarı almaya muvaf
fak olmuşdur .. 

Bir müddet sonra zevcesini arayan koca 
onun sessizce kayboluşundan endişeye düş

müş, apartı:man içinde aramaya çıktığında, 
alt .katda kan lekeleri görmüş (cinayeti işler

ken elini kesen kaatilin kanı), bunun üzeri
ne zabıtaya müracaat ederek polis eliyle açı

lan mefruş fakat boş 11 numaralı dAirenin 
banyosunda, Joslin'in ·! çirılçıplak soyulmuş 
ve ense kökünden atlas kemiğine kadar açıl

mış derin bir yara taşıyan cesedi bulunmuş
dur. 

Bidayette esrarengiz gibi görünen cina
yet, kaatil tarafından pencereden arkadaki 
hali bir arsaya atılan kendi kanlı iç dor.:ı ile 
atlet fanilası polisin eline geçince esrar per
desi hemen kalkmış, bu iki suç delili diğer 
delillerin ele geçirilmesine yardım etmiş, ve 
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bütün şüpheler üzerinde toplanmış olup da 
cinayeti müteakib Erzincana gitmiş olan El
yas Noel Şoris orada Park Palas Otelinde 
uyur H~en basılıp yakalanmışdır. 22 temmuz
da İstanbula getirilen kaatil suçunu büyük 
bir soğuk kanlılıkla itiraf etmiş ve vak'ayı 

şöyle anlatmış-dır, ki aşağıdaki satırları 23 
temmuz 1962 tarihli Yeni Sabah gazetesinden 
neklediyoruz: 

_«Kalomenni'ler oturduğumuz apartıma

na ben askerdeyken taşındılar. Joselin-1le illt 
defa asansörde karşılaştık. Bir keresinde de 
benimle alay etti. Bana baktı, hizmetçisine 
birşeyler söyleyerek güldü. Açık, saçık elbi
seler giyer, - şortla gezerdi. Joselin'e karşı 

alaka duymağa başladım ve bu cinayet günü 
Büyükada'ya akrabalarıma gittim. Eve er
ken döndüm. Bizim dairede çamaşırcı kadın' 
vardı. Joselin'i 11 numaralı daireye ıinı:Ur

meyi düşündüm. O dairenin kiracıları say
fiyedeydi. Kapıyı elektrik kontrol anahtarıy
la açtım. Sonra 14 numaralı dairenin kapı
sını _ çaldım. Kapıya J oselin çıkdı: «Efendim 
11 numaralı dairede hasta var, sizi istiyor
lar» dedim. Memnunlukla kabul etti. O ön
den, ben arkadan indik, 11 numarah daire
ye girdikten sonra kapıyı arkadan kapadım. 
Yatak odasına gittik. Kadın, ki:rhseyi görme
yince şaşırdı. <<Hasta nerede?>> diye sordu. 
«Hasta filan yok. Sizi çılgın gibi seviyorum. 
Çok güzelsiniz, bu maksatla sizi buraya in
dirdim>> dedim. O, «maksadını gayet iyi an
ladım. Ben namuslu bir kadınım» diyerek 
geri döndü. Belinden tutup kendime doğru 
çekmek istedim. Bu sırada Fransızca «İm
dat» diye bağırdı. Sol elimle .ağzını kapattım. 
Boğuşmaya başlamıştık. Yere yuvarlandık. 
Çabalayıp elimden kurtulmaya çalıştığını gö
rünce, daha önceden hazırladığım bıçağa sa
rıldım. Kaba etlerine iki sefer sapladım. Yi
ne kurtulmaya çalışınca bu sefer boğazına 

sapladım, çektim. Elimi de gevşettim. O za
man k~dın «Beni öldürme, istediğini yap» 
diye yalvardı; bıçağı bıraktım. Çırılçıplak 
soydum bayılmıştı. Arzuma nail oldukdan 
sonra yavaş yavaş aklım başıma gelmişti. 

O'nu bu halde bırakamazdım. Beni ,het an ele 
verebilirdi. İş işten geçti, öldüreyim dedim. 
Boğazını boydan boya kestim. Artık konuşa
mazdı. Bu sırada parmaklarım da kesilmişti. 
Cesedin üzerinde iz bırakmamak için banyo-

ya kadar sürükledim. Orada bulunan bir çift 
lastik eldivenle cesedi iyice yıkadım. Kendimi 
ve elbiselerimi de yıkayıp sıktım. Kilotla at
letimi son dakikada yıkamaktan caydım. Bi
çağı yıkayıp bir bezle kuruladıktan sonra al
dığım yere bıraktım. · Kendi dairemize girmek 
istedim. Vivana Kalemeni, yukarıdan «Jose
lin» diye seslenince vazgeçtim. Merdivenleri 
yavaş yavaş indim. Bir taksiye atlayıp Mar
kiz' de ablalarıma gittim. Şurasını söyliyeyim 
ki, Joselin'i banyoda yıkarken devamlı olarak 
ağlıyordum Ömrümde ilk defa bir kadına 
sahip olmuştum, onu da öldürmüşdüm. Kız 

kardeşlerim beni sırıl sıklam, elleri kanlı gö
rünce şaşırdılar. Adadan dönerken denize 
düştüğümü söyledim. Beraber eve döndük. 
Apartmandan girerken kapıcı kadın Joselin'in 
kaybolduğunu söyledi. «Merak etmeyin, gez
meye gitmiştir, döner» dedim. Yukarıya çık
tık. Vivian Kalomeni hala karısını arıyordu. 
O'nunla ilk defa orada karşılaştım. 12 ·numa
ralı dairemiz de yeniden ,banyo yaptım. Az 
sonra 1i No. lu dairenin kapısı kırılarak içe
ride Joselin'in cesedini buldular. Kadının ya
kın arkadaşları, polisler, gazeteciler, bizim 
daireye doluştular. Kocası da gelmişti. «Geç
miş olsun» dedim. PoUsler ve gazeteciler bi
zim telefondan istifade 1ediyoxlardı. (Kaatil, 
bu arada Cinayet Masası Şefini göstererek 
«Siz de oradaydınız» dedi.) Feride ablam 
benden şüphelendi, inkar ettim. Ertesi günü 
denize gittik. Oradan ben tirenle Erzincan'a 
hareket ettim.» 

(Yeni Sabah) 
Kriminoloğların ve ruh hekimlerinin üze

rinde dikkatle duracakları kanlı bir vak'adır: 
«Hiç kız arkadaşım olmamışdır; daima bir 
kadına aşık olmak istedim, fakat ablalarımın 
sıkı tutumu yüzünden buna muvaff a.k: olama
dım» diyen genç kaatil, anaların, babaların, 

veli ve mürebbilerin de nazarı dikkatini çek
mesi gereken bir tipdir (B.: Şoris, Elyas Noel). 
Bu satırların yazıldığı sırada bu müdhiş 
cinayetin muhakemesi henüz başlamamışdı. 
Adli Tıb. kaatilin muvazeıiei a.k:liyesinin ye
rinde ve cezai ~hliyeti olduğuna rapor ver
miş bulunuyordu (mayıs 1963). 

Cihangir Cinayeti İstanbulda büyük akis
ler yapmış vak'alardandır. 

CİHANGİRDE BİR KARI KOCA KAV
GASI - Atatürk devrinde olmuş bir kavga-
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dır ki Falih Rıfkı tarafından Atatürke aid ·an
l~tılan fıkralar arasındadır; bir şehir kütü
ğüne geçecek kıymetdedir: 

«Bir vatandaş hapishaneden jAtatilTke 
pek acıklı bir telgraf çeker. «Sana sığınıyo
rum, evrakımı Adliyeden al, oku, ne hüküm 
verirsen razıyım,» der. Atatürk zabıta 'işleri
ne pek meraklı idi. Biraz da bu merak yü
zünden Adliye Vekili Saracoğlundan dosyayı 
ister. Baştanbaşa okur. Bize vakayı şöyle hu
lasa etti: Adanın· biri karısı ile iyi geçinmez
miş. Akşam Cihangirdeki evine gelir, biraz 
demlenir, gamlanır, Allah ne kadar kısmet 

etti ise karısı ile kavgasını eder, sızarmış. 
Bir akşam işi ters gitmiş. Kadın kavgayı mü
nasiıb yerinde kesmemiş. Avaz avaz bir haykı
rışma, bir sövüşme, Hüseyin Rahmiden bir 
iki formalık edebiyat mahalleyi ayaklarıdır. 
nuş. Nihayet adamcağız sokağa fırl~ıyarak: 

- Boşadım seni, kadın ... Boşsun, üç de
fa, bin defa boşsun!.. diye bağırmış. 

<<Bunun üzerine, pencereden başını sar
kıtan karısı. şıllık şıllık: 

- Zor boşarsın, geçti o günler, şimdi 
medeni kanun var! deyince,' adam: 

- Hay senin de, medeni kanunun da, 
onu yapanın da, yaptıranın da... demiş. 

«Hemen bir kaç tanık, yapan kim, Bü
yük Millet Meclisi, yaptıran kim, tabii Ata
türk, bir tutanak. «Büyük Millet Meclisini ve 
kanunlarını ve Devlet Reisini tahkir suçu ile», 
eli kelepçeli veya kelepçesiz, «mevkufen mu
hakeme edilmek üzere» hapsi boylamış. Ayı
lınca da Atatürke o telgraf çekmiş. 

«Atatürk şöyle hepimize bir baktı: 
- A birader siz adamcağızın yerine ol

sanız ne dersiniz? diye sordu. Sonra: «_:_ Bu 
rezaletleri kaldırsak ... » dedi. 

«Bu gibi hadiseler üzerine «hasıraltı» ve 
«hıfz» devri gelmiştir. Mümtaz Ökmen Adli
ye Bakanı iken muameleye koymadığı bu 
türlü dosyaların iki üç yüzü bulduğunu bana 
söy !emişti.» 

CİHANGİR DİSPANSERİ - Taksimde 
Sıraselviler Caddesinde 54 numaralı Vardar 
Apartımanında hususi bir sihhat müessesesi
dir, 1957 yılında açılmışdır, sahibi ve kuru
cusu Dr. Operatör Nedret Tanfer ile hemşi
re Saadet Türkerdir. Da,hiliye, hariciye, ku
lak - boğaz - burun, çocuk hastalıkları, nisai.· 
ye, göz, r.ildiye, bevliye, diş ve röntgen ser-

visleri vardır. Bu dispanserde beş sene zar
fında (1957 - 1962) 73 bin hasta muayene ve 
tedavi edilmişdir. Servis doktorları şu zat
lerdir: 

Dahiliye Dr. Fahri Ünseren ve Dr. Masu
me Çal; hariciye Dr. Cemal Ergin, Dr. Özde
mir Dokumacı; kulak, burun ve boğaz Dr. 
Nedret Tanfer; çocuk hastalıkları Dr. Adnan 
İzgi, Dr. Nikolaidis; nisaiye Dr. Valsamidis; 
göz Dr. Ertuğrul Tarlan, cildiye Dr. Talat Öz
kozan; bevliye Dl'. Suad Dizdar; di~ Dı·. Rebii 
İkizkaya; röntgen Dr. İrfan Kayral. 

Muayene saatleri hergün 11-12 ve 15-16 
arasındadır. Hergün kan, idrar tahlilleri, er
ken gebelik teşhisi, enjeksiyon, aşı ve pansu
man yapılır; 1963 de tesbit edilmiş ücretler 
şöyle idi: 

LİRA 
Mutahassıs doktorlar muayene ücreti 10 
Tansiyon kontrolü ............................................. 3 
İdr&r tam tahlil .. ... . ... ................ ... ..... .. .......... ... 6 
Erken gebelik teşhisi . .. .. .. .. . .. .. . .. .. . . . .. .. .. .. .. .. .. .. . ıs 

Kan şekeri .. . .. . . ... . .. .. .. .. .. . .. . .. .. . . . .. . . .. .. .. . . .. . . . .. . . .. .. 10 
Kollesterin . . ... ...... .... .. . . ... .. .. .............. .... ............. IS 
Diş çekimi . . .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. .. ... . .. .. .. .. .. 10 
Diş çekimi c.erra.hisi .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. ... . .. . ıs 

Diş Dolgusu .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. . . .. 1S 
· Kul_ak yıkama .. .. .. . .... .. .. .. .. ........ .......... ... ......... .. IS 
Adaie iğnesi .. .. .. .. .. . . .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. 1 
Damar iğnesi .................................................. ". .. 2 
Pansuman .. . .. . . . . . . .. .. . ...... ... .... .. . ... .. ... . . .. . . . . ... ... ... .. 10 
Küçük cerrahi müdahale .. ... ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. ....... 30-50 

Hakkı GÖKTORK 

CİHANGİR İLK OKULU - Cihangirde 
camiin yanındadır; 1873 yılında, Kanunu 
Sultan Süleyman vakfından bir binada Ana 
Okulu olarak açılmışdır. Camiin ahşab meş. 
r-0.tası olan okul binasının avlusuna paviyon 
ilavesi ile ilk okul olİnuşdur. İlk okulların 
numaralarla adlandırıldığı sıralarda 37. ilk 
okul idi. Önceleri üç sınıflı iken 1959 da ıbeş 
sınıflı ve tam teşkilatlı ilk okul olmuşdur. 
Normal tedrisatlı okuldur; 10 öğretmeni ve 
400 öğrencisi vardır; yavrukurt teşkilatı bu
lunmaktadır, 200 ciltlik bir kütübhanesi bu
lunmaktadır (1963). 

Hakkı GÖKT'ORK 
CİHANGİR KLİNİĞİ - Cihangirde Ba

tarya Sokağında hus-0.si bir sihhat müessese
sidir yalnız kadın cerrahisi ve doğum kabul 
eder; semtin en mutena, havadar, denize ıia
kim manzarası olan beş katlı kagir bir bina
dır. 1960 yılında açılmışdır; sahibi ve kuru
cusu jinekolog operatör Hamdi ıözken'd:ir; 
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küçük ve büyük iki ameliyathaneyi ve do
ğum servisini ihtiva eden müessese bir mu
tahassis hekimin devamlı nezareti altındadır· ' 
19 yataklıdır, batıd~ki emsali ayarında çok 
temiz bir klinikdir. 

Hakkı GÖKTÜRK 

CİHANGİR MAHALLESİ -· Beyoğlu 
kazasının Taksim nahiyesi mahallelerinden
dir; Gümüşsuyu, Katib Mustafa Çelebi, Gala
tanın Kılıç Ali Paşa ve Pürtelaş Hasan Efen
di mahalleleri ile . çevrilmişdir. Hudud sokak
ları şunlardır: Yeni Yuva Sokağı (Kılıç Ali 
Paşa Mahallesi ile); Kumrulu Sokak, Lenger 
Sokağı; Alçandan Yokuşu, Selime Sokağı 

(Pürtelaş Hasan Efendi Mahallesi ile); Bol. 
ahenk Soka~ı. Kazancı Yokuşu (Gümuşsuyu 

Mahallesi ile); Sıraselviler Caddesi (Katib 
Mustafa Çelebi Mahallesi ile). İç sokakları 
şunlardır: Tavukuçmaz Sokağının bir kısmı 

(yeni adı Akyol), Pürtelaş Sokağı, Sağıroğlu 

Sokağının bir kısmı, Seyyid Ahmed Çıkmazı, 
Sormagir Sokağının bir kısmı, Solak. Somun
cu Sokağı, Cihangir Caddesinin bir kısmı 

Ar~lan Yatağı Sokağı, Sirkeci Mescidi Sokağı'. 
Sogancı Sokağı, Oba Sokağı, Bakraç · Sokağı, 
Matbaa Sokağının bir kısmı, Havyar Sokağı

nın bir kısmı, Kumrulu Yokuşun · bir kısmı 

(1934 Belediye Şehir Rehberi, pafta 19). 1963 
yılı martında mahalle muhtarı Bay İrfan Hi
vel'in verdiği malumata göre mahalle nüfusu 

12 bin kişidir; 632 ev ve apartıman, 71 dült
kan, 1 mescid (Metruk Sirkeci Mescidi), 1 
banka şubesi (İş Bankası), 1 pasta fırını, 1 
otel, 2 han, 1 eczahane ve 1 garaj vardır. 

Hakkı GÖKTÜRK 

CİHANGİR YANGINLARI - Eski ah
şah İstanbulun her semti gibi Cihangir de 
kendi içinden çıkan, yahud hemen altında bu
lunan Tophane semtinden çıkmış ve yayıla
rak büyümüş yangınlarla zaman zaman ha
rab olmuşdur. 

Cihangirin içinden çıkmış ve tarih kütü
ğüne geçmiş yangınlar şunlardır: 

Hicri 1178 (M. 1765) yangını - On saat 
devam etti, hemen bütün Cihangir yandı. 

Rftmi 18 ağustos 1279 (M. 30 ağustos 
1863) yangını - Cihangirin Sormagir tara
fında 42 bina yandı. 

Rumi 5 nisan 1285 (M. 17 nisan 1869) 
yangını - 20 bina yandı. 

Rumi 7 temmuz 1291 (M. 19 temmuz 
1875) yangını - 41 bina yandı. 

Rftmi 2 eylul 1331 (M. 14 eybil 1916) 
yangınr - örice 13 temmuz 1331 (25 temmuz 
1916) da Tophanede bir yangın oldu; pek az 
sonra bu Cihangir yangını çıkdı, her iki ateş 
afetinde Tophane ve Cihangirde · 1325 bina 
yandı. 

CİHANGİR YOKUŞU - Galatanın Kı
lıc Ali Paşa ve 
Pürtelaş Hasan E-

. .· \ G p. ~ IS \ fendi mahalleleri-
! l , . < '("\ x. - ~ nin arasında bir 

5 1
'-R_

0
___. s : R V I L E :zJ. \. -ı C ~kınır hsokakdır; bu 

J O 
.... 1 i ma alle arasın-

. ~ ~ ıo ·.. / "/1 r da Salıpazar Yo-z ol'> l> . ,. .s-~. t, 
):;. -ı.; / ~ o kuşu ve İlyas Çe• 

MATARA-. S. ·~ <;.. , • 4> oĞ-4 lebi Sokagıv ile teş-. . . '-<0 ~ . .;,- 5· . o . ½' •'<. _jc: )::. ·O · \ • r, . v' ~.,. kil ettiği üç yol ağ-
zı ile yine aynı ma-

t halleler arasında 

cıı • ~~ ~ ·• , ~ ~~ ~ V: t- Susam Sokağı ve :J · ;~~/ (j \-:-1< <, ~'-\ , Güneşli Sokrak ile 

. · s--004-G'<",1) f.)~ ~~~~Y) a"'Ll ~~ teşkil ettiği dört yol 
v ~ ı ~ '(', 'f ~ JAi ~o ~ flij_sA; ">/ v~ c; • ağzı arasında uza. 

'f. . <.ı \ 0 . ~-"'"?~ i_\$, mr; İlyas Çelebi 
. ', ~ 5EUME '-. Sokağı tarafından 

~1 " gelnidiğine göre; 
Cflıanglr Mahallesi dar bir yol olarak 

(1934 Belediye Şehir Rehberinden) başlar, burada ~e .. 
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min katları kagir ikişer katlı üç alışab ev ile 
iki arsa görülür; sonra sola bir dirsek kıvrılır 
ve genişler, sağ kolda Cihangir Camii ve ki
tabesiz, kesme taşdan ve susuz bir çeşme gö
rülür; yolun bu kısmı 2-4 katlı kagir ve be
ton evler arasından geçer; kapu numaraları 
1-27 ve 4-30 dur (mart 1963) 

Hakkı GÖKTÜRK 

CİHA.Ni - On altıncı asır başlarında 
yaşamış şairlerdendir; asıl adı bilinmiyor. Ru
melili olup İstanbuİda Medrese tahsili gör
dükden sonra kadılıkla taşraya gitmiş; Yavuz 
Sultan Selim, rüşvet alarak halka zulmeden 
bazı taşra kadılarını aman vermeyüb idam et
tirdiği sırada bu şair Cihaniyi de bulunduğu 
yerde idam etmişlerdir. Şuera tezkiresi sahi
bi Latifi: «amma milmezem ki Sultan Selim 
Cihaninin zulme müterllik nesin işitti» dfror; 
aşağıdaki beytin örnek olarak kaydederken 
de: «Guyaki has·bihali olmuşdur» diye ilave 
ediyor: 

. Didim: ey büni, bulaşma gel rakibin kaanına! 
Didi, kainden idem oldu? ol da kimdir? kaanı ne? 

CİHAN KÜTÜBHANESİ - Ankara 
Caddesinde 64-66 numaralı Kebeci Hanının 
mer halindedir. 

1892 yılında henüz 24 yaşında bulunan 
Mihran Efendi tarafından tesis edilmişdir. 
İlk dükkan, o zamanlar Babıali Caddesi adım 
taşıyan bu yolun karşı sırasında Reşid Efen
di Hanının yakınında idi. Bilhassa hukuki 
eserler basım ve yayınına ehemmiyet vermiş 
olan Mihran Efendi, bu iş için halen büyük 
Ankara Hanının bulunduğu yerde bir de 
matbaa kurdu, sonra matbaasını bugün Rem
zi Kitabevinin bulunduğu dükkanın arka ta
rafında bir yere taşıdı; bu matbaa bir yangın
da yandı, Cihan Kütübhanesinin halen bulun
duğu yerde bir mürettibhanesi vardır. 

Bu kütübhanenin neşrettiği başlıca eser. 
ler şunlardır: «Resimli Kaamusu Osmani»; 
«Türkce Kur'anı Kerim» (Cemil Said tarafın
dan yapılmış ilk Kur'an tercemesi); Ahmed 
'Vefik Paşanın Mollier tercemeleri; Maliye 
külliyatı; Sami paşazade Sezai Beyin «İclal» ı; 
«Rübaiyatı Ömer Hayylam» (Sadullah Sacid 
Bey tercemesi); · Tolstoi külliyatı; H. İbsen'in 
«Halk Düşmanı»; V. Hugo'nun «Sefiller» i; 
günü gününe yayınlanan yeni kanunlar; yüz
den fazla -hukuki ve tariht eser; bu güne ka
dar 42. · ·cildini tamamlayan ve devam etmek-

de olan «Sicillı Kavanin», (bu. eser, bu ki
tabevinin milli kütübhanemize emsalsiz bir 
hizmetidir); Sadul;lah Karakoç'un «Tahşiyeli 

Kavanin» i. 
Kütübhanenin kurucusu Mihran Efendi 

1868 de mütevazı bir ailenin evladı olarak 
doğmuş, on üç yaşında İstanbula gelmiş, iş 
hayatına çıraklık He atılmış ve, yukarda kay
dedildiği gibi gene yaşında kütübhanesini 
kurmuşdur. 1936 senesinde vefat etti, kütüb
hanesi üç kızı tar atından idare edilmektedir. 

Hakkı GÖKTÜRK 

CİHAN MATBAASI - Cağaloğlunda, 

Servili Mescid Soıkağmda Kurt İşhanııidadır; 
1952 yılında Riza İlkbaşaran ile Kemal Be
yaz tarafından Sirkecide Nöbethane Cadde
sinde ·24 numaralı binada tesis edilmişdir; 

1960 yılında son model, üç renk basan bir 
zarf makinası getirtilerek teşkilatı genişle

miş, dolayısı ile yeri dar gelerek Kurt İş-ha
nına nakledilmişdir. Kitab, renkli etiketler 
ve her türlü matbu evrak, renkli reklam tak
vimleri, banka ·evrakı, büyük ve küçük her 
boy ·cetveller gaayetle titiz işcilikle basılır. 
İstanbul piyasasında ciddi bir müessese ola
rak tanınmışdır. 

CİHANNÜMA 
Hakkı GÖKTÜRK 

Dilimizde kullanılır 

farsca bir terkib olub lugat manası «cihanı 

gösteren» demekdir; geniş bir manzarayı ayak 
altında , gösteren yerlere bu isim verilir; is
tanbulun eski ahşab mimarisinde de evlerin, 
konaklar·ın en üst katında bulunan, ve mev. 
kiine göre ya Halici, Limanı, Galata sırtları
nı, yahud Marmarayı ayak altına serib gös
teren taraçalara, etrafı fırdolajyı camekan, 
pe...11.cereli odalara da «cihannüma» d~nilirdi. 
Aşağıdaki satırlar hicri 1275 (miladi 1858 -
1859) de Ceridei Havadis gazetesinin bina 
satışları ilanları arasından alınmışdır: 

«Sultanbayazıd Ocurbiıide Balipaşa Cad
desinde 'l'atlıkuyu Camii · .şerifi yakınında· üç 
kat üzere on dört. oda harem ve kebir sofalar, 
ve kiler ve sandık odası ve cariye odası ve 
vasi hamam ve camekan ve yukarda kebir ci
hannüma, ve beş oda selamlık, uşak odası, 

dörtyüz arşın harem bağçesi ve bir kuyu ve 
karşısında dörtyüz arşın selamlık bağ_çesi, ha
rem ve selamlıkda kullanışlı mutfak, selam
lık bağçesinde dört araba alır arabalık ve 
dört hayvan alır ahır ve üstünde seyis odası, 
yarım masura Kırkçeşme Suyu Dağıstanlı Be-
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yin Konağı dinmekle maruf konak satılı:k 

olup bulunanlar tarafından isteklisine gez
dirileceği ve pazarlığın dahi içindekilerle 
olacağı». 

CİHANNÜMA ÇEŞMESİ - Beşiktaştan 
Balmumucuya doğru açılmış yeni asfalt cad
denin solunda. Yıldız Camiinin batısına dü
şen sırtın yokuşlarından birinin_ üzerindedir; 
bu yoku~la Yenima)le Furun Sokağının . ke~ 
sişdikleri yerde bir meydançığın orta
sında kalmıştır. Çeşme dört köşe, tak
riben 6 metre •boy, 5 metre yükseklik
te köfeki taşındandır. Üzerine taştan bir sa
çaık v-e yine dört bir tarafına da su kabı koy
mak üzere yarım metre genişliğinde taşınl

mış bir kısımla çevrilmiştir .. Her yüzünün or
ta yerine, büyükce beyaz mermer ayna taşı, 
bunun üzerine bir kitabe taşı ve bunun üzeri
ne de ayrıca yine yeşil zeminli beyzi diğer 

bir kitabe taşı konulmuştur. 
Çeşmenin yapısı 1836 ya, İkinci s·uıtan 

Mahmudun son devirlerine tesadüf eder, ya
pıldığı yılların mimari uslubu olan Ampir 
tarzının tezyini · şekillerinden mermer ayna 
taşının üzerindeki oymalı dar kornişle iki 
ufak kabare kalmışdır. 

, Çeşmenin Yenimahalle Furun _ıso~ağma 
bakan cephesinde bir «Tuğra» ile «Besmele» 
VJ kitabe taşında: 

«Ve_sekahüm rabbühüm şeraben tabura» 

ayeti; ikinci yüzünde bir hadisi şerif ile, ay
na taşının üzerindeki taşta manzum kitabesi
nir. m: ik~ beyti: 

Hazreti Şibı cihanın her mukarreb hendesi 
Serbülend olsa sezadır meşrebi ferdnede 
Biri ezcümle Ali Bey kim ulüvvi nim ile 
Gevheri şehvare benzer subhal saddinede 

ClhannilmA Çefmeıt 
(Realm: N, Ntrvea) 

Üçüncü yüzünde, üstteki beyzi ll_!ermer 
taşda bir hadisi. şerifle, altında ayna taşında 
kitabenin iki beyit olarak devamı: 

Fi sebilillab yaptırdı bu ili çeşmeyi 
Gelsin içsinler sala hayvane de insine de 
Siye i Şihinşehi derya himmete daiına 
Cüyibari hayrü cüd içra ede her yine de 

Dördüncü yüzünde yine bir hadisi şerif-

le· kitabenin son iki beyti vardır. 

Sanatı tarihe Pertev eyleriz gani heves 
Gerçi yoktur kabiliyyet tabı naclzanede 
Geldi sii tarilıi dilcii oldu doldu taştı ab 
Çeşme yaptırdı Ali ·Bey siyei şahanede 

1252 (1836) 

Saadi Nazım NİRVEN 

CİHANNÜMA MAHALLESİ - . Beşik
taş merkez nahiyesi mahallelerinden; Yıldız, 

Abbasağa, Türkali ve Sinanpaşa mahalleleri 
ile çevrilmişdir. Hudud sokakları şunlardır: 

Serencebey Yokuşu, Akmazçeşme Sokağı, Se
lamlık Caddesi, Maşuklar Yokuşu, Yıldız 

Posta Caddesi, Muhtarı evvel Sokağı, Abb_as
ağa Camii Aralığı, Beşiktaş Değirmeni So
kağı. 

İç yolları da şunlardır: Mehmet Ali Bey 
Sokağı, Cihannüma Sokağı, Hasanpaşa deresi 
Sokağı, (istimlak edilmişdir), Gazi Refik So
kağı (istimlak edilmişdir), Bostancıbaşı So
kağı, Dalbudak Sokağı, Mazhar Paşa Sokağı, 
Yıldız Caddesi (Barbaros Bulvarı) nin bir kıs
mı, Abbasağa Sokağı, Abbasağa Çeşme Ç*
mazı (istimlak edilmişdir), Tatar Hüseyin So
kağı, Dört Yüzlü Çeşme Sokağı, Yeni Mahal
le Fırın Sokağı, Kap:mcı Sokağı, Çömezler 
Sokağı, Akdoğan Soka,ğı, Bostancı Veli Soka
ğı, Ressam Hamdi Bey Sokağı, İsmailiye So
kağı, Şehit Kazım Sokağı, Salih Efendi Sokağı, 
Salih Efendi Çıkmazı (1934 Belediye Şehir 
Rehberi, pafta 20). Bu rehberde gösterilme" 
miş sokaklar şunlardır: Eski Yılclız Caddesi, 
Aıiberağa Camii aralığı, Ertuğrul Camii Ara-
lığı. < 

Cihannüma Mahallesinde 2 cami (Anber
ağa, Ertuğrul Camileri), 371 ev, 80 apartı

man, 1 kulube, 101 dükkan, 15 garaj, 7 depo, 
3 ahır, 1 düğün salonu,· 1 pastahane, 1 sinema 
ve 1 fırın bulunmaktadır. Mahalle nüfusu 
son sayıma göre 2043 erkek ve 1945 kadın 
olmak üzere 3988 kişidir (1963). 

Hakka GÖKT'ORK 
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CİHANNÜMA. SOKAĞI .:Beşiktaşda 
aynı ismi taşıyan mahallenin yollarından; 

Muhtarı Evvel Sokağında tek başlı bir sokak
dır; Dalbudak Sokağı ile bir kavuşağı olup 
Mazharpaşa Sokağ~ ile de dört yol ağzı· yapa
rak kesişir; son kısmı çıkmazdır. Bir araba
nın rahat geçebileceği kadar genişlikde, kaba 
taş dö.şeli bir yol olup 2-4 katlı kagir ve beton 
yapı evler arasmdan geçer (mart 1963). 

Hakkı GÖKT'ÜRK 

CİHANSERASKERİ SOKAĞI - Kadı •. 
köyünde Mühürdar semtinde; Riza Paşa So
kağı ile Sarrafali Sokağı arasında uzanır. Mü
hürdar Karakolu Sokağı ile dört yol ağzı ya
parak kesişir; Leylek Sokağı, Hasıraltı. Soğa
ğı, Tuğlacı Emin Sokağı ve Hacıhüsam So
kağt ile kavuşakları vardır (1934 Belediye 
Şehir Rehberi, pafta 29). Rehberdeki Hasıral
tı Sokağı yerinde Güneri Sokağı adını taşı

maktadır Cihanseraskeri Sokağının adı ge
çen rehberde gösterilmemiş, yeni açılmış 

Doktor Şakir Paşa Sokağı ile de bir kavuşa
ğı vardır (B : Riza Paşa, Cihanseraskeri). 

İki araba geçecek genişlikde, paket taşı 
döşeli bir yoldur; 2-5 katlı kagir ve ahşab ev 
ve apartımanlar arasından geçer. Dükkan 

'Jlarak bir bakkal vardır; kapu numaraları 

1-87 ve 12-52 dir (nisan 1963). 
Hakkı GÖKTÜRK 

CİHANYANDI - 1885 ile 1900 arasın
da Yüksekkaldırımdaki evlerin birinde ser
maye namlı bir fahişe; adı_ dillerde dolaşdığı 
zaman yirmi beş yaşlarında bir kadındı, «Ma. 
car kadanası» dedikleri boydan iri yarı, pen
be beyaz tenli, beyaza yakın açık sarı saçlı, 

mavi gözlü bir !ehliydi; kaşı gözü alelade fa
kat işve ve cilve feninde pek usta idi; müş

terileri ekseriyetle ayak takımı, bekar uşağı 
taifesi, kürd hammallar, laz kayıkcılar, ha
mam natır ve dellakları, tersanelile:r, tulum~ 
·bacılar, Çeşme Meydanından Salıpazarına, 
Fındıklıya kadar uzanan sahanın ecnası muh
telifeden kabadayı ve haşaratı idi; o boydan 
adamların zevk aldığı sohbet ve muhabbet di
lini pek iyi bilirdi; bıyıkları yeni terlemiş 
olub da ayakları henüz o evlerin eşiğini atla
mamış toy genelerin yüzünü gözünü açmada 
pek ustaydı; mesela bir yelkenli kaptanının 
bir tayfasına, :-:iğer gene bir adamından bah
sederken: «Hasanı alın da Cihanyandıya gö
türün, oğlanın yüzü gözü açılsın>> · dediğini 
işitmişizdir O devirde o alemler için bilhas-

Clbaıınilml Mahalleıl 

(l5134 Biledlye $ebl1' .Reblıll'lnıitn) 
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sa garibsenir, müskirat kullanmaz, sigara iç
mez, sarhoşdan haz etmez, boyanmazdı; Ay
vansarayda kayıkcılar kahyasının oğlu ve ka
yıkcı esnafından Gavur Ali adında gaayet ya. 
kışıklı bir Laz uşağı bu Cihanyandıya divane 
gibi aşık olmuş, kendisinden dört beş yaş 

büyük fahişeye tövbekar olmak ve dini isla
mı kabul etmek şartı ile iııdivac teklif etmiş, 
Cihanyandı da bu teklifi kabul etmişdi. Gü
zel delikanlının anası babası her ne kadar ra
zı olmamışlar ise de Alinin «Gavur» lakabı 

da aslında dik kafalı ve inadcılığından veril
diği için mani olamamışlardır. Cihanyandı 

Ayvansarayda kurulan evinde namuslu bir ev 
kadını olmuş, fakat bir kış gecesi . yattıkları 
odaya aldıkları mangalda iyi yanmamış kö
mürden zehirlenerek gene kocası ile beraber 
ölmüşdür. Cihanyandı için, mutaassıb kayna
tasıyla kaynanasının cevrü cefalarına, hakaa
retlerine tahammül edemiyerek bu suretle 
intihar ettiği, yanındaki kocasını da gafletin
den istifade ile zehirlediği söylendi idi. 

VA.stf HİÇ 

CİLASIN - Batı türkcesinde, bilhassa 
İstanbul· ağzında unutulmuş güzel bir keli
medir; civelek, gürbüz, pençeli anlamında sı
fatdır; Ahmed Vefik Paşa «Lehçei Osmani» 
de şairin adını kaydetmeden misal olarak şu 
güzel beyti gösteriyor: 

Gam u cevri çok, şefkati az idi 
Cilasın elvan idi, şehbaz idl. 

Halen günlük yazı ve sohbet dilimizde 
maalesef kullanmıyoruz; pek nadir olarak 
erkek çocuklara isim olarak verilmiş gördük, 
«Celasun» şeklinde bozulub soyadı olarak 
kullanıldığına da rastladık. 

CİLD, CİLDEVLERİ - B.: Mücellid, 
Mücellidhaneler). 

CİLLOV (Haluk) - İktisad doktoru; 
1920 de İzmirde doğdu, tüccardan Osman Be
yin oğludur, annesinin adı Süi-e'yya Hanım
dır; İzmirde Saint Joseph Kolleji orta kıs
mında (1938), Kadıköy Saint Joseph Lisesin. 
de (1941) okudu, İstanbul Üniversitesi İktisad 
Fakültesini bitirdi (1944), aynı fakültede asis
tanlık yapdı (1946), 1948 de İstanbul Yük-' 
sek Matematik Enstitüsünden diploma aldı, 

1950-1951 arasında Parise giderek İstatistik 
Enstitüsünde, o konudaki tahsilini tamamla
dı, 1951 de İstanbul İktisad Fakültesinde do
çent oldu, tekrar_ A vrupaya giderek Londra-

da 1957 de Lond
don School of Eco
nomy' den diploma 
aldı, 1961 de İs
tanbul İktisad Fa
kültesi İstatistik 
ve Tatbiki Ekono
mi profesörlüğüne 

tayin edildi. Bu · a. 
rada (1958 - 1961) 
muhtelif hususi 
müesseselerin ikti
satdi \müşavirliğini 
yapmaktadır. Tür
kiye İktisadcılar 
derneği üyesi, Av

Haluk Cillov 
(Resim : S. Bozcalı) 

rupa Beynelmilel İşbirliği Teşkilatı İstanbul 
Üniversitesi mümessili, Beynelmilel Nüfus 
Komisyonu asli üyesidir. Posta pulları kolek
siyonu ve fotoğrafcılık · meslek dışı meşgale
sinin başında gelir; muhtelif dergilerde beş
yü'zden fazla mesleki makaalesi intişar etmiş

dir; kitab halinde neşredilmiş eserleri şun
lardır: 

El Dokumacılığı Sanayii (İst. 1949), Mes
lek İstatistikleri (İst. 1956), Türkiye ekono. 
misinin bünyesi (İst. 1958), Pamuk (İst. 1958), 
Nüfus İstatistikleri (İst. 1960), Türkiye Eko. 
ncmisi (İst 1962). 

Fransızca ve İngilizce ·bilir. Bayan Saba
hat (Aktar) ile evli; Haldun (Doğ. 1948) ve 
Gülbin (Doğ. 1951) adında iki evlad sahibidir. 

'Bibi.: Hakkı Göktürk, not; Kim ,kimdir Ansiklo-
pedisi. 

CİMCOZ (Adalet) - Yazar, mütercim; 
sanat mahfillerinin tanınmış ve seçkin bir si
ması; çok ünlü ve çok sevilmiş film dublaj
cısı; 1910 da Çanakkalede doğdu, Miralay (Al
bay) Hüseyin Tayfur Bey ile Aliye Hanım kı
zı, ünlü aktör ve ibdakar dublajcı merhum 
Ferdi Tayfur'un kız kardeşi, avukat 'Mehmed 
Ali Cimcoz'un zevcesi; Hacıkadın İlk Okulun
da okudu, orta ve lise tahsili Alınanyada yap
dı; bir Alman demiryolu şirketinde ve afiyon 
inhisarı idaresinde mütercim olarak çalışdı; 

«Maya - Sanat Galerisi» nin kurucusudur; 
almanca ve fransızca bilir, «Sezuan'nin iyi in
sanı» (1958), «Ölüm Gemisi» (1959), ve «Mili
na'ya mektublar» (1961) adında basılmış üç 
terceme eseri vardır. 

Adalet Cimcoz kendisine ilk şöhreti te-
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min e~en film dublajcll1ğına, ağabeyi Ferdi 
Tayfurun teşviki ile başlamış; baş rolündeki 
bir kadını türkce konuşdurduğu ilk film de 
«King Kong>> dur; bu filmde ilk söyl~diği söz 
de: «Bir haftada kaç kilo patates ayıklaı:sın, 

Gon? .. » cümlesi olmuşdu. 
·· Dublajcıl:ğa İpek -Film a'tölyesinde baş

lamışdır. 1944 de «Perde-Sahne» mecmuası.. 
nın muhabir ve muharrirlerinden İbrahim 
Hoyi ile bir mülakaatmda dublajcılığı üzerine 
şunları söylemişdir: 

<<Sesini ilk defa si::ıemada duyunca - asla 
inanmamış ve bu benim sesim değil, demiş
dim. Sonra gitgide yeni -meşgalemden zevk 
almıya başladım; görünmeden yalnız ses ve-

CİMCOZ (Adalet) 

rip başka bir insanın şahsiyetine girerek se
yircilere kendimi dinletmek hoşuma gitti. 

<<Hiç şüphe yok ki, dublaj kolay bir iş 

değildir. Orijinal filmi oynayan san'atkarın 

duygularını, bizim -dilimizde canlandırıp, yal
nız sesle ifa.ele etmek, muhakkak ki bir hayli 
emeğe bağlıdır. Kahramanımı duble edeceğim 
filmi birkaç defa seyrederim; sesini verece
ğim insanın şahsiyetine girmeğe, yani hi,sleri
mi onun gibi ifadelemege, bu suretle kahra
manın yaratmak istediği hüviyeti vermeğe 

çalışırım. En çok severek, heyecanlanarak 
türkce konuşdurduğum~sima Marie Antoinet
tc'dir»: 

Dağcılık Kulübü ve Galatasaray Kulübü 

) Kısa dalga! .. Orta dalga! .. Uzun dalga! •. 

2 

a.-l!lıli!'Z-.İ!l\ED!D&m:!$!!!!11111!!119:ilı::ı!l!li!~ll!ldırııuı; _____ ııiiiil;_~~---· <i;;. c:Jh.~-----
B_ırgün.-•• Yann!.. 

Cemaİ NidJr'in cinayet ıcı.rlkatürlerlnden 
Yukarıda: «Dünyamızdan ge·çmekte _olan clnAyet .dalgası»; aşagıda: «İlim .aşk», 
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Cemal Nadirin cinayet karikatürlerµıden 
•- Yann nişanlısı ile göriişecek de .... » 

üyesi olan Adalet Cimcoz aydın Türk kadını
nın muhakkak ki olgun temsilcilerinden biri
dir, geniş kültürü ile rahat, ve pürüzsüz İs
tanbul ağzı ile de tatlı konuşur meclis kadı
nıdır. 

Bibl. : Kim kimdir Ansiklopedisi. 

CİMCOZ (Mehmed Ali) ___.: Avukat; 1910 
de İstanbulda doğdu; .babasının adı Kasım, 
annesini.n adı Naciyedir; bütün tahsil kade
melerini Galatasarayı Lisesinde gördü ve ora. 
dan 1933 · de diploma aldı; İstanbul Hukuk 
:Fakültesini bitirerek avukatlık ile meslek ha
yatına atıldı; Adalet Cimcoz'un zevcidir (B.: 
Cimcoz, Adalet); Güzel Sanatlara meraklıdır, 
bu yönden zevcesinin üzerinde çok müessir 
. olmuşdur; futbol, tenis ve yelkenciliği sever; 
Galatasaray Kulübü ve Moda Deniz Kulübü 
üyesidir; 1953 de Sabahattin Eyüboğlu ile 

. beraber Eflatun'ın «Devlet» ini türkçeye çe
virmişdir. 

Bibi.: Kim Kimdir Ansiklopedisi 

CİNAYET, CİNAYETLER~ Büyük şe
hirlerin velveleli ve türlü türlü cilveli gün
lük hayatında cinayetler, bir kısmı tedbirle 
önlenemez acı vak'alardır. Sebebleri · pek çe• 

şidli olan cinayetler arasında İstanbulda 
derin akisler uyandırmış olanları, bu şe
hir kütüğünde, kanlı vak'aya bir tarih 
kaynağında, yadud zabıta arşivinde veya 
basında verilmiş isimlerle tesbit edilmek~ 
tedir 

Cinayetler, esrarengiz bir tesadifdir, 
bazı yıllar, tek sebebli vak'alar halinde 
ve bir çeşid ruh hastalığı salgını gibi iş
lenir; mesela bir yıl genç ve güzel kız
lar, gene ve güzel zevceler kıskanç aşık
lar, nişanlılar, rakibler ve kocalar tara
fından türlü şeldlde katledilirler, bu ci
nayeetlere «aşk yolunda cinayet salginı» 
denilmişdir, hatta günlük gazetelerde ve 
haf talık . mizah mecmualarında bir top
lum yarasını deşer mahiyetde karikatür
ler neşredilmişdir. Bazı yılfar da homo 
!>eksüel münasebetlerle işlenen cinayet
ler çoğalır; pis hırslar yolunda erkek ço~ 
cuklar öldürülür, yahud temiz veya kir~ 
li, tecavüze uğramış mağdur yahud müb
tezel pasif delikanlılar ve mürahik oğ
lanlar pederastları katlederler, bu vak'a
lara da «cinsi sapıklık yolunda cinayet 
salgını» denilmişdir. 

Son yıllarda bir de gangsterlik yo
lunda cinayetler adeta salgın halini almışfür; 
ve İstanbulu günlerce heyecan içinde bırak
mış dehşetli vak'alar görülmüşdür. 

İstanbulda bazan da geçimsizlik . yüzün
den kanlı aile faciaları görülür;. hatta bu fa
cialarda kaatil karısını, kaynanasını, kayna
tası. baldızın. çocuklar ve zevce baba ve ko-

Cemal NAdlrln 'clrui.yet karikatürlerinden 
c- Cinayeti yazıyor mu? 
- Hayır bayım, buıün sıra yanımda, clniyet 
,annl .. • 
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casını, kaynata damadını, ana 
nz damad ve kocayı öldürür; 
.>ir cinayetin bir kaç· kurbanı 
olur 

İstanbul halkında ibtidai 
kan gütme an'anesi yokdur; 
fakat, taşrada işlenmiş bir ci
ıayetin kan gütme, intikaamı 
volunda ikinci cinayetin İstan
oulda işlendiği de çok görül
müşd ür. 

Nadir vak'alar olmakla 
beraber İstanbulda casusluk 
yolunda cinayetler de işlen

nıişdir, fakat basına ancak 
vak'alar intikal etmiş, casus
luğun mahiyeti siyasi polisin· 
mahremiyetinde kalmışdır. 

Ekseı:iya sokakda suikasd 
şeklinde görülen siyasi cina
yetlere · gelince, 1908 meşruti
yetinde İttihad ve Terakki 
komitasının amansız muhalif
leri üç gazetecinin, Ahmed 
Samim, Hasan F,ehtni ve Zeki 
Beylerin katillerinden sonra 
bu şeni vak'aların ardı. kesil. 
mişdir. 

Cemal N4dirin cinayet karikatürlerinden 
•- Yannld ciniyeti yazıyor! .. • 

.'- _3575 - CtNA YET bEStAN:LARl 

Cemal Nadirin · cinayet katikatürlerinden 
«Sokakdan bir aşık geçdi ! .. » 

İstanbulda derin akisler yapmış olduğu 
halde fail veya failleri mechul kalmış cina
yetler de pek çokdur. 

CİNA.YET DESTANLARI .._ 1908 meş
rutiyetine gelinciye kadar, İstanbulda, umu
mi efkarı heyecanla ilgilendiren cinayetler 
başda gelmek üzere, günün mühim olayları 

üzerine destan yazmak, ava.mi bir an'ane ola
rak devam ede gelmişdi; halk şairleri arasın
da destancılık da ayrıca bir ihtisas işi idi (B.: 
Destan)i ki Üsküdarlı Vasıf Hoca (Vasıf Hiç), 
Tophane ketebesinden Üsküdarlı Aşık Razi, 
Destancı Behcet bunların en meşhurlarından
dır (B.: Hiç, Vasıf; Razi, Aşık; Behcet, Des
tancı}. 

Ölüm üzerine, bu arada cinayetler üze
rine yazılan destanlarda vak'a, yine bir an'a
ne olarak ölenin ağzından nakledilirdi. Ci
nayet destanları hazan doğrudan halk. şaırı 

tarafından yazılır; Mzan da halk şairine öle-
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nin yakınları, bilhassa samimi arkadaş

ları tarafından bir ücret mukaabili sipa
riş üzerine yazdırılırdı; en az 20-25 kıt'a 
olarak kaleme alınan destanlar; her iki 
şeklinde de büyükce bir kağıdın bir yü
züne basdırılır, maktulün adına nisbetle 
<<Komiser Hüsameddinin Destanı», «Ha
cı Rizanın Destanı», «Tayyarlı Rizanın 

Destanı» gibi bir de isim, serlevha ko-
. nulurdu; cinayet destanları nadiren 

vak'a yerine nisbetle «Kalaycı Bağçesi 
Cinayeti Destanı», «Sabunhane Arsası Cina
yeti Destanı», «Muradpaşa Cinayeti_ Desta-

. nı» diye de · isimlendirilirdi. Yukarda tarif 
ettiğimiz şekilde 500 - . 1000 nüsha olarak 
bastırılan destanlar, 2 kuruş, 100 para, 5 
kuruş gibi bir fiatla, yazan halle şairinin 

menfaatine gazete müvezzileri vasıtası ile 
satılırdı; matbaa ve kağıd masraflan destanı 
üpariş edenler tarafından temin edilir öde
nirdi; şair destanı kendiliğinden yazmış ise, 
bu masrafları ödeyecek bir haveslisini da~ 
ima bulur, yani her iki suret ile de cinayet 
destanını kendisine bedavaya mal ederdi; 
bu takdirde 500 - 1000 nüsha basılan bir 
destandan 1000 ile 5000 kuruş arasında bir 
kazanc temin eder idi l.:i, asgari haddi olan 
1000 kuruş, on lira, on altın bile destancı 

halk şairini ihya ederdi; hazan da destan, 
şaire belli bir ücret, 2 lira, 5 lira gibi bir 
para ödenerek yazdırıldıktan sonra destanın 
satış bedeli ile, kimsesiz bir garib olan mak
tulün· kabir taşı yaptırılır idi, meşhur cani 
Bıçakcı Petri tarafından katledilmiş zabtiye 
neferi Kargılı Raifin Destanı Komiseı: Hüsa
meddin tarafından bu maıksadla yazdırılmış 
ıre· s-attırılmış idi (B.: Petri, Bıçakçı; RUf, 
Kargılı). 

Cinayet Destanları, İstanbul Ansiklopedi
si adını verdiğimiz bu büyük şehir kütüğünde 
evleviyetle yer almış eserlerdir; bu ~adde 
içinde bazılarının isimlerini kaydetmekle ye
tiniyoruz; 

Tulumbacı Toygarlı Rızanın Destanı (B.: 
Riza, Toygarlı); Hacı Rızanın Destanı (B.: Rı· 
za, Hacı); Tulumbacı Bahaeddinin Destanı B.: 

. Bahaeddin, Mahzun); Tulumbacı Kafesci Ah
med Bedrinin Destanı (B.: Bedri, Kafesci Ah
med); Çulha Bektaşın Destanı (B.: Bektaş, Çul
ha); Kalaycı Bağçesi Cinayeti Destanı . (B.: 
Arif, Nefer); Hacı Aprahamın Destanı (B.: Ap-

Müvezzi elinde cinayet destanı 
(Resim: S. Bozcalı) 

raham, Hacı); Muradpaşa Cinayeti Destanı (B.: 
Muradpaşa Cinayeti; Altın Varak); Büyükada 
Cinayeti Destanı (B. Büyükada Cinayeti); Ha
cerin Destanı (B.: Buhara Tekkesi Cinayeti). 

Sayısı kesin olarak bilinmeyen cinayetler 
destanlarından arşivimizde, fam ve noksan 103 
destan vardır; bunların bir kısmı, yukarıda ta
rif edildiği şekilde matbu, bir kısmı da el yazı .. 
sı iledir. İst.mbul halkı, bilhassa İstanbulun 
eski tulumbacılık .alemi ve muhiti cinayet des
tanlarına aşırı ilgi göstermiş ve matbu nusha
ları kısa zamanda tükenmişdir, ki namlı des
tancılardan Vasıf Hoca bize tevdi ettiği bir no
tunda: «Ne zaman bir destanım basılıp çıksa, 
haftasına varmaz tükenirdi; fakat ben ikinci 
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baskısını yaptıramazdım, zira, o zamanlar baş
kalarının. sırtından yaşayan bit gibi insanlar 
pek çokdu, hemen binlerce nüsha taklidini ba
sıp piyasaya sürerlerdi» deriıektedir. 

CİNBOK ALİNİN KAHVEHANESİ -
İkinci Abdülhamid devrinde namlı tulumbacı 
kahvehanelerinden, Aksarayda Muradpaşa ile 
Yusufpaşa arasında idi; başkaca kayde rastla
namadı. 

.Bibi.: Vasif Hiç, not. 

CİN - Batıl inana göre el ile tutulama
yan ve göz ile görülemeyen mahluk, peri; 
Tür~ Lügatı şöyle tarif ediyor: «Ecsamı aki.lei 
ıatif e; ervahı mücerrededen bir nevi; eşkali 
muhtelife olan hayvanı havai (İbni Sina'nın 
tarifi); muhtelif şekillere girebilen ecsamı la
tife; hazan hayır, bazan şer işleyen ecsamı 

latife». 
İstanbul ağzında darbı meseller: acemi

ce kurnazlık, bir işin aslını kavraman hile yol
lanna sapanlar için: «Cin olmadan adam 
çarpmıya kalkışdı»; ummadıği anda mat ol
ma, meydana çı,kan ve yüzüne vurulan kötü 
hali karşısında şaşırma ve bıi andaki asabi
yet: «Cin çarpmışa döndü»; son derece kur
naz: «Ecinniye külahı ters giydirir»; kalaba
lık olması gerekirken ıhemen bomboş_ ofan 
yer: «Cinler cirid · oynar» .. 

Küçük yaramaz çocuklar: :«cin yavrusu»; 
bir adamın huysuzlu;k tutma haline:' <<yine 

. cinleri tuttu»; bağınp çağırıp aşırı hiddet ha
line: «cinleri başına topladı»; her işi başarır 
zeki ve kurnaz kişiler. için: «cingöz» denilir. 

Delilik karşılığı cinnet kelimesi de bu 
cin isminden gelir. 

CİNCİ - «Gözle görünmeyip cin ve pe
ri adı verilen mahluklarla uğraşmayı (geçim · 
yolunda) meslek ittihaz eden, büyü yapan,. 
güzellik, şirinlik, muhabbet muskaları ya-· 
zan; bunlar üfürükcülük de yapdıkları için, 
üfürükcü de denilirdi. Halkın ~afiyetinden 
istüade eden bu_ gibi adamların en meşhuru 
Cinci Hoca (Safranbolulu - Hüseyin Efendi) 
dir.» (M. Zeki Pakalın. Osmanlı Tarih Deyim
leri ve Terimleri). -

Zamanımızda «Cinici» tabiri terkedil.. 
miş gibi olub büyücü ve üfürükcü tabirleri 
kullanılmaktadır; büyücülük ve üfürükcülük 
kanunla yasak olmasına rağmen, bu işle giz
li olarak uğraşan, pek çok para kazanan, bel
ki de bu arada müşterileri ile ülfet ve mu
habbet ederek zevki nefsani ve lezzeti cisma-

niyi de tadan büyücü ve üfürükcüler pek 
çokdur, hemen hepsi de Kızıl Hoca, Saçlı 

Hoca; Horoz Hoca, Nalınlı Hoca, Eginli Ho
ca, Eyyublü Hoca gibi «Hoca» lı bir lakab 
taşır. 

Bu mesleğin kanunla yasak olmadığı de
virde de cincilik hakiki hocalar, ulema efen
diler tarafından hiç hoş görülmemiş; adi, 
haysiyetsiz iş bilinişidir; bilhassa İstanbul 
medreselerinde yoksul softalardan bazıları, 

halkın inanından faydalanıp türlü istekler 
için muska yazma yoluna sapdıklarında mü·• 
derrisleri tarafından derse kabul edilmemiş, 
medrese.den koğulmuşlardır, onun içindir ki, 
bu işi yapan softalar gizli yapmışlardır; yok
sulluğu mazert bilip talebesinin böyle işle

rine göz yuman müderrisler de meslekdaşla

rı tarafından ayıplanmış, hatta türlü yönden 
şübhe altında kalmışdır. Meşhur Cinci Hoca 
Safranbolulu Hüseyin Efendi de cinciliğe İs
tanbulda fakir bir medrese softası iken başla~ 
mışdı; Süleymaniye ·Medresesinde akrabala
rından Şeyh Mehmed Çelebi ··· Efendinin da
nişmendi idi: Mehmed Çelebi İzmir kadısı 
olub giderken, usülden olduğu halde Hüseyin 
Efendiye hem icazet vermedi, hem de yanına 
alıp götürmedi, İstanbulda bırakdı ki, medre
seliler arasında ağır hakaret sayılırdı; Hüse
yin Efendi ağlayarak efendisinin bazı dost
larına yalvardı, onlar da Mehmed Çelebiye: 
«Şu biçareye yazıkdır, bu kadar zaman da
nişmendiniz oldu, beraber alıp götürün» di
ye recada hulundular; Mehmed Çelebi za
man: «Bizim ırzımız, namusumuz vardır, av
rata ve oğlana afsun okµyan bir nabekar si
hirbazı beraber götürüb vardığımız yerde bed
nam mı olalım!..>> demişdi. 

CİNCİ (Cavid) - 1~63 yılında bir otomo
bil tamirMnesinde çalışan 19 yaşında bir 
genç; Taşlıtarlada Havuzbaşı semtinde Bamya 
Tarlası denilen yerde define aramak için gir
diği kadim bir yer altı dehlizinde önce kay
bolmuş; vak'a semtinde ve gazeteler vasıtası 

. ile bütün İstanbulda heyecanla karşılanmış, 
hatta Cavid Cincinin Amerikaya kaçdığı riva
yeti de çıkdıkdan sonra, küçük delikanlının, 

dehlizin kapalı bir kolu içinde, dibde bir çö
küntü altından cesedi çıkarılmışdır. 

Cavid Cinci Bizans devrinden kalıntı o
lan dehlize bhzı kazı aletleri alarak 24 şubat 
pazar günü girmişdir, ve dehliz ağzında bı

rakdığı bir .arkadaşına: «Bir buçuk saate ka~ 
dar dönmezsem durumdan polisi · haberdar 
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edersin» demişdir; ve yer altında bir kaç ko
la ayrılan ve eski bir su yolu olan dehlizde 
kaybolmuşdur. Polis ve itfaiye, hemen faa
liyete geçmiş, şeker bayramının ilk gününe 
rastlayan 25 şubat pazartesi günü dehlizin 
içinde defineci gencin ayakkabları, çorabları, 

çekici ve küsküsü bulunmuş, fakat kendisi
nin izine rastlanmamışdır. 

O zamana kadar bu semtde böyle bir 
dehliz bilinmediği için vak'a ile Arkeoloji 
Müzesi de yakından ilgilenmişdir. Müzeler 
adına gelen, hem kayıb genci aramak, hem 
de dehlizi tedkik etmek isteyen yüksek mi
mar Selma Emrel ile yardımcısı Necati Bü
yükçetin de dehlize girmişler 20 dakika süren 
bir araştırma yapmışlardır, dehlizde 43 met
re kadar ilerlemişler ve kayıp geneden bir ize _ 
rastlıyamamışlardır (çarşamba günü). 

Nihayet semt çocuklarından yine 19 ya-

1 1 

' 1 1 
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Cavid Cinci ve ölüm dehlizi 
(Resim: S. Bozcalı) 

şmda Sedad Akarsu da dehlize girmiş ve. ilk; 
. dikkatli tedkiki yapmışdır, bu genç: «Cavidin 
girdiği yerden on metre ilerledikten sonra ka
nallar dörtleşiyor, bunlardan ikisi açık, ikisi 
kapalı, dibe doğru giden kanal bataklık, öbü
ründen temiz bir su akıyor, bu kanal boyunca 
159 adım gittim, içerisi çok sıcakdı, terledim; 
kapaiı yıkık bir duvar gördüm, Cavid duvarın 
arkasında kalmış olabilir» demişdir. 

Bir ara Cavid Cincinin çalışdığı otomo
bilhanesinden iki çırak çocuk: <<Cavid bize 
sık sık Amerikaya kaçacağından bahsederdi» 
demişler, küçük delikanlının define macera
sı, izini kaybederek kaçma şekline dökülmüş, 
ve gazeteler, vak'anın neşrine «Defineci Ca
vid Cincinin hayatda olması muhtemel» gibi 
başlıklarla devam etmişlerdir. Fakat 3 mart 
pazar günü, araşdırmaya katılan bir askeri 
ekipden Çavuş Halis Saka, Sedad Akarsu a
dındaki gencin dikkatle durduğu noktada , 
Cavid Cincinin cesedini bulmuş ve çıkarmış
dır. Cesed, sekiz gün kaldığı dehlizde çamur
lar içinde bulunmuşdur. Aşağıdaki satırları 

4 mart 1963 tarihli Hürriyet gazetesinden al~ "' 
yoruz: 

«Dehlizin medhalinden 
9 metre ötede bir dirsek
ten sola kıvnlaraık yola de
vam eden ,19 yaşındaki oto 
tamircisi, anlaşıldığına gö
re 11 metre gittikten son
ra ze·minde rastladığı bir 
taş kapaği, elindeki keskiy. ··. 
le parçalamıştır. Bilahara 
bu kapağın altında, ilkine ·.·. 

dik olarak duran su dolu ' 
diğer bir kanala inen defi- ·.·•. 
ne meraklısı genç, bir sü
re ilerlemiş, sonuna geldi• ! 
ğinde çıkış 'yeri bulam~mış- .· 
tır. 

. «Yarısına kadar su bu~ , 
lunan bu kanalın çıkışı ol• ··· 
madığıru gören Cavid Cin-,1 ci, geri dönmek istemişse : 
de yerin darlığından buna 
~mkan bulamamış ve çaba-A 
laması esnasında kanalın · 
tavanı beli üzerine çöke .. ~ 
rek, hareketsiz kalmasına ,: 
sebep olmuştur. 1J 
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«Kımıldamıya fırsat bulamıyan oto ta
mircisi kanalın zeminine yapışıp · kalmış ve 
suyla karışık çamur birikintisi içinde bir sü
re sonra can vermiştir. 

«Cesedin bulunması bir haftadan beri 
perişan olan Cinci ailesinin son ümidini de 
alıp götürmüş, bütün Taşlıtarla, dün: gece 
derin ·bir sessizliğe gömülmüştür. Radyolar 
kapatılmışdır». 

CİNCİ AKÇESİ, CİNCİ PARASI- 1648 
de Sultan İbrahim tahtdan indirilip henüz ye
di·· yaşındaki oğlu -Dördüncü Sultan Mehmed 
padişah olduğunda, Osmanlı devletinin salta
nat an'anesince_ askere cülfts bahşişi dağıt

mak için hazinede .yeter para bulunamamış, 

cülus bahşişi, Sultan İbrahim devri ricalin. 
den aşırı zenginliği ile tanınmış Cinci Hoca 
lakabı ile meşhur kadıasker Safranbolulu 
Hüseyin Efendinin musadere edilen birikmiş 
parasından verilmişdi. Muazzam servetini 
amansız rüşvet yolu ile toplamış olan Cinci 
Hocanın küpler ve güğümler içinde birikdi
rip sakladığı paraları bilhassa has ayarlı al
tınlardı; bu para asker eliyle İstanbul piyasa
sına dökülünce, esnaf ve tüccar arasında 

«Cinci ·Parası», «Cinci Akçesi» isimleri ile 
fevkalade rağbet görmüşdü; müverrih Naima 
Efendi şöyle anlatıyor: «Cinci neye uğradığı 
bilüb ağlayarak kah kendisi, kah kahyası fi
lan duvarda, filan merdiven altında şu ka
d'ar şey vardır diye ha·ber verdiler, on iki 
güğüm çil akçe ve 70,000 kuruşluk para ki 

/ 

cümlesi tas gibi çukur ve yeni halisül ayar 
Mısır darbhanesinde basılmış paralardı. O 
mahud para nice zaman halk elinde dolaşıp 
ve mflteber olup Cinci Parası diye şöhret 
buldu, sonra sarraf denilen mel'unların · eline -
geçip eritip külçe altın yapdılar, Cinci Para
sı piyasada yok oldu» diyor. 

İsmail !Umi Danişniend,in «İzahlı Os
manlı Tarihi Kronolojisi» isimli eserinde 
1648 deki cülus bahşisinin 1,958,400 duka al
tını tuttuğu ve bunun 1,920,000 altıninın 

Cinci Parası ile -karşılandığı kayıdlıdır. 
Cinci Hocanın bu muazzam serveti na

sıl topladığına örnek olarak Naima, nakibül
eşraf Zeyrekzade Abdürraıhman Efen dinin 
ağzından şu fıkrayı naklediyor: 

<<Bağdad Kadılığından azledilip İstanbu
la dönmek üzere Diyarbekire gelmişdim. Bağ
dad Valiliğinden azledilmiş Hüseyin Paşa. da 
İstanbula gidiyordu, biz paşadan bir gün ev
vel yola çıkdığımız için Hüseyin Paşayı Di-

yarbekire geldiğinde karşıladık; yanında eş. 

ya yokdu, yalnız bir beygirden hizmetkarları 
ağır bir heybe indirdiler, hatta bizzat paşa 
da bir ucundan tutarak hizmetkarlarına yar
dım etti, ve heybeyi yanına alıp üstüne bir 
ihram örttü. Paşa ile teklifsiz idik: - Heybe
de ne vardır ki bizzat bu kadar dikkat edi
yorsunuz?.. diye sordum.. Hüseyin Paşa: 

- Be hey efendi!.. İstanbulda Cinci Hoca de
dikleri muzir tamahkarın şerrini def etmek 
için kendisine hediye edeceğim beşbin kır

mızı filorin vardır! dedi. .. >> 

CİNCİ HANI - Eminönünde, Uzunçar
şı Caddesinde; Bestekarbaşı Sokağında, bu 
sokak ile Deve Yokuşu kavuşağı köşesinde

dir. Kesme taş ve ince tuğladan yapılmış iki 
katlı kagir bir binadır. İç taksimatı dörder 
taş direk üzerine bindirilmiş ince kemerlidir. 
İ-kinci ka:ta ahşab bir merdivenle çıkılır, bu 
merdivenin ilk dört basamağı taşdır. Üç ceb
heli bir koridorun gerisinde alt katda 7, üst 
katda 6 olmak üzere 13 göz odası vardır. 

Hanın orta parçası bir camekan ile ay
dınlatılµıışdır. Odalarda bir tenekeci, iki san
dıkcı, bir soğuk tutkal imalathanesi ile çoğu 
döküm atölyeleri bulunmaktadır. 

Han, Ekrem Topaloğlu adında bir za
tin tasarrufunda olup 1963 yılı başlarında ve
fat etmişdir. Hanın kira ücretleri, odalarına 

göre ayda 15-40 lira arasındadır. 
Hanın dışında Trabzonlu Kozlucazade 

Elhac Halid Ağanın Çeşmesi vardır (inşa ta
rihi 1240 = miladi 1824.1825), bu çeşme 
1960 senesinde harab bir halde idi. 

Hakkı GÖKT'ORK 

CİNCİ HOCA -· (B.: Hüseyin Efendi, 
Safranbolulu Cinci Hoca). 

CİNCİ HOCA SARAYI -· Onyedinci 
asır ortalarında İstanbulun en mükellef sa
raylarından biridir; büyük bir ahşab yapı ol
duğu kesin ·olarak söylenebilir; yerini tesbit 
edemedik; Evliya Çelebi, mübhem olarak Ci~ 
vankapucubaşı Mehmed Paşa Sarayının kar
şısında olduğunu yazıyor; yine Evliya Çelebi
nin kaydına göre hicri 1054, miladi 1644 -
1645 yılında inşa edilmişdi; Naima hicri 1054 
yılı vak'aları arasında bu sarayın inşasını şu 
satırlarla tesbit ediyor: « ... Bu esnada Hoca 
Efendi Anadolu Kadıaskerliğine tayin edildi, 
padişahın (Sultan _İbrahimin) fevkalade ilti
fatlarına nail vldu; bir muazzam saray yapdır
maya başladı; saray masrafına yardım olmak 
kendisine miriden 200 yük akçe verilmesi 
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fermanı çıkdı. Sarayı görenler hayran kaldı. 
lar; fakat zamanın zürefa.sı Hoca Efendinin 
cehline ima ile bu beyti söyleınişdir: 

Bina emsilesin bilmezdi Cinci 
Anınçün başladı ol binaya ... ». 

Evliya Çelebi hicri 1058 yılı şevvalinde 

(Ekim 1648) bir şark seyahatından İstanbula 
dönüşünde şöyle anlatıyor: 

«Erzurumdan İstanbula geldiğimde gör
dümki Civan Kapucubaşı Sarayına havale bir 
ali saray bina olunmuş -ki evci asümana ser 
çekmiş. Sarayı temaşa ederken bir kapucu 
görünüb: 

- Buyurun, sizi efendi hazretleri ister!.. 
dedi. 

- Efendiniz kimdir? .. dedim. 
- Hünkar hocası ve bu sarayın sahibi-

dir ... dedi. . . 
«Hemen merdivenden divanı alisine çık

dım. Ne göreyim? Yetmiş seksen kadar sa
mur kürklü hademe, m_ümtaz civanlar el bağ
lamış dururlar; baş kÔşede kavuğunda· küçük 
bir ulema destarı ile kara sakallı bir çelebi 
oturur; ama hane sahibinin kim olduğu ma. 
lumum değil, hemen orada olanların hepsine 
levendane hitab ederek: 

- Esselamü aleyküm _ ey aşıkan!.. d'e
dim. 

_ «Hemen baş köşedeki adam: 
- Ve\, aleykümüsselam Hamidefendi 

Medresesindeki ders şeriki kardeşim canım!.. 
diyerek 3yağa kalkdı ve elimi eline aldı, 

öpüşüb kucaklaşdık. Ama Allah büyük,· kim 
idi bilemedim; o zat: 

- A benim canım, dağ adamı olub le
vend olmuşsun, _nedir bu bizimle 'bigane aşl
nahk?!.. deyince hatırladım: 

- Sultanım, yari kadimim, canım, şeri
kim, şeyhzade azizim!.. dedim. 

- Safa geldin, kahve şerıbet getirin!.. bu 
sarayı temaşaya sebeb ne idi? .. diye sordu. 

- Sultanım, Defterdarzade Mehmed Pa
şa ile bu şehirden gideli i-ki buçuk sene oldu, 
bu mamftreyi görmemişdim, Hüda mübarek 
eyliye! .. dedim. 

«Hoca:-
- Evliya Çelebi, sizinle medrese köşe

sinde ilim ile meşgul olduğumuz sebebi ile 
cenabı Hak ilim bereketi ile bu sarayı ve Üs
küdarda ve vilayetimizde ve nice yerlerde 
çiftlikler ihsan etti!.. dedi. 

- İnşaallah Sultanım ilim tilavet etme-

de şerik idim, devletinizde dünyalık ile de 
şerik oluruz! . deyince: 

- Vallah teklifsiz olduğunuzdan haz et
tim!.. Bre haznedar gel! .. diyerek gelen hazi
nedarının kulağına bir şeyler söyledi. Biraz 
sonra bir kese kuruş, ve bir yeşil çuhaya 
lc{aplı samur kürk, ve bir lokmalı kadı kafta
nı, velhasıl başdan ayağa bir kat ~svab getir
tib ihsan etti Yemek yendikden sonra des
tur deyub giderken aşağı inib gördüm ki bi
nek taşında da küheylan at var, gümüş eğer. 
li, vezir rahtlı; bir uşak: 

- Efendi bu atı size hediye etti! .. dedi. 
<<Yine huzuruna çıkdım: 
- Sultanım, bizi toprakdan kaldırılı pi

yade iken atlandırdınız, Hüda sizden razı 
ola!.., dedim, ve tekrar vedalaşıb ata binerek 
evime geldim. İkindiye doğru gördüm ki bir 
hayü huy ile elli aded hammal yükü pirinç, 
kahve, şeker, balmumu, yağ, velhasıl -gftna
gun erzak göndermiş; evim nimetle doldu. Ci
han cihan haz edip gelen adamı ile bir taUk 
levha· hediye gönderdim .. » (B.: Hüseyin Efen
di, Saframbolulu Cinci Hoca). 

Bibi. : Natma, IV; Evliya Çelebi, I ve il. · . 

CİNCİ MEYDANI - istanbulun kadim
denberi meşhur 'bir meydanıdır; asıl adı 
Cündi Meydanı olub «Cinci» adı halle -ağzın
da bozuimuş şeklidir; zamanımızda görülen 
meydan, eski haline nisbetle çok küçülmüş
dür; eski Cündi Meydanı, İstanbulun namlı 
bir cirid -oyunu alani idi. Eminönü Kazasının 
Alemdar Nahiyesinin Küçükayasofya Mahal
lesindedir; Marmara kıyısında olup Sirkeci -
Y eşılköy demiryolu bu meydanın güney ke
narından geçer; Kaburga Sokağının, Şehsü
varbey Sokağının, 'Güngörmüş Sokağının ve 
Meydanarkası Sokağının birer başları bu mey
dan üstündedir; meydan halen bakımsız, · ya
zın toplu, kışın çamurlu, mahalle çocuk ve 
genclerinin. futbol oynadıkları zaman azıcık 
seslenir ve şenlenir bir toprak açıklıkdır (B.: 
Cündi; Cirid). Bu riıyedan yine· kadimden be
ri İstanbulun bayram yerlerinden biri idi (B.: 
Bayram yerleri). · -

Bu ansiklopedinin, aziz hatırasını hiç bir 
zaman unutamayacağı büyük dostu- şair _ İh. 
san Hamamıuğlunun evi Cinci Meydanında

dır, üstad hayata da_ o evde gözlerini yum
muşdur; zeka taşan o gözler ki had derecede 
miyopdu; evde bulunduğu yaz günlerinde, 
mahallenin futbol çılgını çocukları ve gene-

. leri meydanda toplanırlar, soyunurlar, acaib 
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bir kılık kıy af et panayirı olurdu, hemen hep
si yalın ayak. bir kısmı kısa iç donu, deniz 
mayosu ile çırıl çıplak bir gürültü, küfür sağ
nağı ile dalaşmalı bir oyuna koyulurlardı, İh
san Bey merhum bu çocuklara ve mürahik 
genclere «Benim Tulumbacılar» adını tak
mışdı, gürültüden ra,hatsız olmaz, gözleri uza
ğı seçemediği için dalaşlı oyunu pencereden 
dürbinle seyrederdi; hepsine, alameti farika 
haline gelmiş kıyafetlerine, eşkali vechiyesi
ne, veya bir tavrına göre isimler takmışdı: 

Kömürcü (daima kara donlu), Gelincik( kır
mızı mintanlı), Özürlü (istisnai olarak daima 
hiç soyunmadan oynayan bir gene), · Saraylı 
( emsaline uyarak pabucunu attığı halde çıp

lak ayağı ile topakorka korka vuran biri), 
Dizdar Şah (bir kaleci), Engel (gol atan arka
daşını hemen sarılıp öpme itiyadında olan 
biri), Keşmir (esmer bir gene), Çalımıgüzel, 

Ayvaz, Paşa, Can baz ... 
Üstadın oğlu Orhan Hamamioğlunun bu 

meydanı tasvir yollu bir manzumesi_ vardır .ki 
1929 da kaleme alınmışdır: 

CİNCİ MEYDANI VASFINDA 

Kuşak var belde, başda takye var, üstünde şal vardır, 
Bu halkı seyreden der memleketde karnaval vardır. 
Biçerse terziler şiyed çıkar kostüm Ebülhevle, 
Değildir pa.İıtalon, asri· beyinki başka şalvardır. 
Ya bir sıizendedir, ya hanende sükkinı Cinci'nin, 
Maval var dillerinde, ellerinde '1ep kaval vardır. 

Bu yer Cündi midir, Cinci midir bilmem, hep peri rtller, 
Süvar olmuş gezerler, peşlerinde çok aval vardır. 
Neler yokdur aman yi Rab, neler yokdur şu meydanda, 
Meşihirden Hamal vardır, bir de Aşık Kör Cemal 

vardır. 

Kaçık vardır, bodur vardır) sağır vardır, topal vardır, 
Alık vardır, güdük vardır, hödük vardır, Akal vardır. 
Haviyi sathı berrinde uçar envıii mahliikaat, 
Safiyi ka'rl bahrinde yüzer levrek, kefal vardır. 

Bürehnepa gezer sanma Hamim,tzade Orhan'ı 
Ayağında nı1lınlar var, belinde peştemal vardır. 

CİNCİYAN (Aram) - Halen Paris'de 
yaşamakta olan ünlü bir diş cerrahı ve mü
derrisdir. _ İstanbuldaki Diş Mektebinden me
zun olduktan sonra, Sultan Reşad'ın günün~ 
de Saray'da Mabeyin diş -tabibi nasbedilmiş
tir. 1922 de Parisde yerleşerek. oradan da 
diploma aldıktan sonra, tedricen ilerleyerek 
Üniversitede Dişçilik Fakültesin-de profesör 
olmuştur Diş tababetinde yeni metodlar ve 
!i.letler tatbik etmiştir. Branşına ait neşretti

ği bazı eserleri de mevcuttur. 1956 danberi 
Parisdeki Ermeni tabibler ~emiyetinin baş

kanıdn. 
Kevork PAMUKCİYAN 

CİN ÇARPMAK, CİN ÇARPIĞI - Halk 
ağzı deyim: «inme inmek; felc», bilhassa yüz 
felci için kullanılırdı; bAtıl · inana göre insan 
o· hale, bir cine çarpmak, .basmak, cinleri ra
hatsız etmek yüzünden uğrardı; onun içindir 
ki gece sokağa, bağçeye destur demeden, 
ışıksız, fen ersiz çıkılmaz, ve tek başına hama
ma girilip yıkanılmaz; gece sokağa pis su 
(çirkab) dökülmez; pislikden, çirkabdan ge
çilmez, atlanmaz, zaruret varsa geçilir, atla~ 
nırken destur denilir gece karanlık bir yer
de, hassatan &ğaç altında abdest bozulmazdı; 

cahil halkı terbiye bakımından kötümsenme
yecek bir inandı diyebiliriz; bu deyimi geçen 
asrın ünlü şairlerinden Manastırlı Naili (Nai
lii Cedid, 1823 - 1876) bir hicviyesinde pek 
zarifane kullanm:ışdır: 

Bir peri peykerin aşkı Ue çarpıldı Topal 
Beni cin tuttu deyi). aldadıyor insanı. 

Dürlü şeytanlık ile alemi eyler igva 
Cin mi çarpar hiç o oğlan delisi şeytanı! 

CİN EVİ - M. Zeki Pakalıİı'ın «Osman
lı Tarih Deyimleri ve Terimleri» adlı eserin
deki kayde göre bektaşi ve mevlevilerin tek
ke ıstılahında Hamam. Zamanımız zürefası~ 
dan Bitlisli Koca Ali Çamiç Ağanıiı bu mad
de için yazdığı kıt'adır: 

Cin evine soksam seni 
Sen cin gibi çarpsan beni 
Koklar şifa bulurum 
Atdığı.n gül pireheni. 

CİNGÖZOĞLU - Meşhur meddah hika
yelerinden \(Hançerli Hikayei Garibesi» nii:ı 
tiplerinden bir İstanbul serserisi (B.: Han
çerli Hikayei Garibesi). 

CİNGÖZ RECAİ - Zamanımızda «de
tektif» deniliyor, bu yabancı kelime dilimize 
1908 den sonra «polis hafiyesi» diye geçmiş 
ve Şarlok Holmes ile Nat Pinkerton adında 
iki detektifin adına yazılmış. cinai zabıta ro
manları tercemeleri gaayetle rağbet görmüş

dü; bunun üzerinedir ki edib romancı Peya
mi Safa, «Server Bedii» müstear adı ile yaz
dığı polisiye romanlarında yerli bir polis ha, 
fiyesi tipi olarak Cingöz Recai'yi yaratdı, ve 
,bu ona o kadar cazib bir sima verdi ki ro-

. manları hem gazetelerde tefrika olarak, hem 
kitab şeklinde son derecede- rağbet; gördü, ve 
Server Bedi adı ayrıca şöhret oldu. 

Fakat ne kadar hazindir ki, seçkin fikir 
ve sanat adamı olan Peyami Safa, mücadele 
ile dolu hayatında ne zaman siyasi veya ede
·bi bir kalem münakaşesine girişmiş olsa, ağır 
basarak karşı tarafı susmaya mecbur kıldığı 
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zaman, «Cingöz Recai» diye adi ve bayağı hü
cumlara uğramış, hemen edebi ve limi hüvi
yet ve şahsiyetinin inkarı yoluna sapılmış

dır. İşini iyi bilir bir editör elinde, Cingöz 
Recainin maceraları, zamanımızın çok değiş~ 
miş günlük hayatına göre tadil edilerek ye
niden basıl~rsa. yine geniş ölçüde alaka top
layabilir 

Muzaffer ESEN 

CİNKAYA (Hüseyin Ali) ~ 1960 yılı 
şubatında mahiyeti gereği aydın,lanamayan 

esrarengiz bir ·vak'anın suç sanıği; o tarihde 
61 yaşında bulunub Haliç Feneri semtinde 
oturduğu kulübem
si evine bir takım 
küçük erkek çocuk
ları para ile kandı
rıp getirdikten son
ra iki arkadaşı ile 
kurdukları içki sof -
rasında, çocukların 

kanlarını enjektör 
ile çekerek rakıla· 
rına bu kanı meze 
yapmak gibf vahşi 
bir ağır suçla itti
ham edilmiş ve ga
zeteler tarafından 

Hüseyin Ali Cinka

Hüseyin Clnkaya 
(Resim: S. B.) 

yaya pek haklı olarak «Fener Vampiri» denil• 
mişdir. 

Aşağıdaki satırları Cumhuriyet ve Hürri
yet gazetelerinden alıyoruz: 

«Önceleri Fener ve Cibali semtlerinde 
arabacılık, sonra da seyyar ayakkabı boyacı

lığı yapan Hüseyin'in iki defa evlenip boğan
dığı, çocuksuz olup, halen Fener Abdisubaşı 
mahallesindeki evinde yalnız yaşadığı anla
şılmıştır. Hüseyin'in daha önce de onbeş - ya
şında bir erkek çocuğun ırzına geçmekden 
sabıkası olduğu tesbit edilmiştir. 

«Hüseyin tarafından kanı emilen Bahri 
isminde, 8 yaşındaki ilkokul talebesi hadiseyi 
şöyle anlatmaktadır: 

- Fatih Camii avlusunda top oynarken 
yanımıza üç adam geldi ve içlerinden en yaş
lı olanı bize 20 lira göstererek. «Bizim eve 
gelirseniz bunları size vereceğim. Bundan 
başka elma, şeker, çikolatada veririm» dedi. 
Ben, Necdet ve diğer arkadaşım adamların 

peşine takılarak götürdükleri yere gittik Bu
rası boyacılık yapan Hüseyin ismindeki ihti
yarın evi imiş. Adamlar rakı içtikten sonra 

Hüseyin, aşı yapanların kullandığı gibi bir· 
iğne ile benim kollarımın omuz başıma yakın 
yerlerini deldi ve buralardan çıkan kanı em
di. Sonra iğnesini öbür çocukların vücuduna 
batırarak çıkan ,kanı arkadaşlarına emdirdi. 
Evden çıkarken de kimseye birşey söyleme
memizi tembih ettiler. 13u yüzden kimseye 
birşey söylemedik .. Kanımızı emenler gece rü
yalarıma ·giriyor, beni korkutuyordu. Annem
le hamama gittiğimiz gün annem kolumdaki 
çürükleri gördü ve bunların ne olduğunu sor
du. Ben önce korkuµıdan söylemek istemedim 
ama sonra ısrar edince başımıza gelenleri 
anlattım. 

«Vampir» in evine gidenlerden Necdet 
de şöyle demiştir: 

- Bize iğne batırırken 1bağırmak, kaç
mak istedik, fakat ağzımızı tıkadılar. Evden 
çıkarken de bize: «Sakın bunlardan kimseye 
bahsetmeyin, sonra iş meydana çıkınca polis
lere herşeyi anlattık. 

«Sanık hakkındaki tahkikatla beraber 
Hüseyin'in iki arkadaşı da şiddetle aranmak
tadır.» 

Vak'a gazetelere intikaal edince bütün 
İstanbulda fevkalade heyecan uyandırmış, ilk 
ihbar üzerine yakalanıp delil kifayetsizliğin

den serbest bırakılan Hüseyin Ali Cinkaya 
tevkif edilmiş, fakat çocukların bahsettiği di
ğer suç ortakları bulunamamışdır. İhtiyarın 
arkadaşımdır diye haber verdiği bir gene 
bulunmuş is ede üç çocuk ile yüzleşdirildiğin
de üçü. de bu genci tanımadıklarını söylemiş
dir . 

. Kısa bir müddet sonra, vak'a mahkeme- -
ye intikal etmeden Fener Vampiri denilen bu 
·ihtiyar tevkifhanede ölmüş, vahşi tecavüz ge
reği gibi aydınlanamadan kapanınışdır. 

CİNLERİN MEŞVERET YERİ - Top
kapusu Sarayında bir yerin, «Altun Yol» un 
solundaki diğer bir koridorun adıdır (B.: Al. 
tun Yol); Haremi Hümayun halkı arasında 

devam ede gelmiş batıl bir inana göre her 
gece cinler burada toplanırlar ve sohbet eder
lermiş, yapacakları işleri kararlaşdırırlarmış, 

bundan ötürü gece oradan destursuz geçen 
muhakkak çarpılırmış. 

Manah bir masaldır; zira bu koridor, ve
liahd şehzade ile diğer şehzadelerin hapis ha
yatı sürdükleri büyük daireye, saray halkı 

ağzında «Kafes» denilen müzeyyen ve mükel
lef prensler mahbushanesine çıkar; «c_inler», 
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gece şehzadelerle her hangi bir maksadla te
masa mani olan manevi bir engel oluyordu. 

_ CİNZANO , (Alberto Morone comte) -
Zamanımızda «Dünya Vermut Kıralı» diye 
tanınmış İtalyan asılzadesi bir iş adamı; yeni 
bazı iş imkanları kurmak için 1960 . yılı ara
lık ayı başlarında İstanbula geldi; ikiyüz yıl
danberi alkollü iç
ki. Lmalatcılığı ya. 
pan bir ailenin to
runu olan Korıt A. 
M. Cinzano İstw.
bul • gazetecilerine 
şunları söylemiş

dir: «Alkollü içki
nin serti yumuşağı 
yokdur; mesele iç
kiyi yerinde, zama. 
nında ve kararında 
içmekdir. Sizin ra
kınıza gelince; ·ben
ce rakıyı yemekler 

. Kont Clnzano 
(Resim : S. B.) 

üzerine (bu tavsiye rakı içme ananemizin ta
mamen zıddıdır), . birkaç kadeh, o da sulandı
rılmış olarak içmeli, doğrusu zevkine doyum 
olmuyor». 

Vermut kıralının İstanbulu bu ziyare
tinden sonradır ki Türkiye içki piyasasına 

Cinzano \Termutları çıkmışdır. 

CİRİD, CİRİD OYUNU ''- Cirid, sert, 
sağlam ağaçlardan yapılmış mızırak taklidi 
bir talim silahının adıdır; mızrağın harb si
lahı olduğu devirlerde ecdadımız, cirid ile 
mızırak talimine jb\T heyecan, renk vermek 
için, cirid talimlerini, iki kişi yahut iki ta
kım iddialı. ve merdane bir oyun şekline 

koymuşlardı; şehbaz yiğit, bir asker oyunu 
yapmışlardı. Hüseyin Kazım Bey «Büyük 
Türk Lugatı» nda cirid maddesinde: «At 
üzerinde değneklerle yapılan oyun» diyor ki 
«cirid» ismini bir oyun ismi gibi göste1JI1ek
le hataya diipnüşdür; at üzerinde oynandığı. 
nı söylemek ile d'e kifayetsizdir, zira cirid at 
üstünde oynandığı gibi yaya da oynanırdı, 

birincisine «3:tlı cirid oyunu», ikincisine de 
«yaya cirid oyunu» denirdi. 

Mehmed Zeki Pakalın da «Osmanlı Ta
rih Deyimleri ve Terimleri» isimli büyük ve 
güzel eserinde bir talim silahı olan ciridi 
harb ., silahı zan ederek, onu harbe - mızırak 

ile karışdırarak adı geçen ansiklopedisinin 
cirid maddesinde: «Cirit süvariye mahsus bir 
silahdı, bunu piyade kullanamazdı, çünki 

şiddet ve darbe ile atılması için dört nal gi
den bir hayvanın süvariye verdiği kuvvei mu
harrike piyadede olamayacağından bu silah 
piyade elinde tesirsiz hale gelir» diye indi 
mütalealctr yürütüyor; tarih kaynaklarımızda 
nakledilen; .hatta padişah .huzurunda oynanan 
yaya ciridlerini tamamen unutuyor; ayakları 
koşarlı tığ gibi bir delikanlının hasmı üzeri
ne hamle edib ciridini fırlatması, bugünün 
tabiri ile, atletik oyunların şahane gösterile
rinden biridir. Cengde kullanılan harb -
inızıiak, evet; elbet ki yaya asker silahı de
ğildi. 

. Yaya ciridi, sarayların geniş avlularındao(, 
dahi oynanırdı; fakat atlı cirid için çok geniş 
alan lazımdı, şehir dışına çıkılırdı; vezirler, 
serdarlar seferlere giderlerken; sefer · veya 
seyahat kasdı ile İstanbtıldan çıkmış padişah
lar büyük-atlı cirid oyunları oynatmayı aslaa 
ihmal etmemişlerdir. Tam kifayeti olmamakla 
beraber atlı cirid İstanbul içinde At Meyda
nında da oynanmışdır. On yedinci asır orta
sında Dördüncü Sultan Mehmed'in ilk salta
nat yıllarında Anadoluda şekaavet :ve celali
lik yolunda · büyük şöhret olmuş Katırcıoğlu 

Mehmed mızµ-ak kullanmada üstüne adam bu
lunmayan birisiydi, aman dileyip devlete tes. 
lim oldukdan sonra İstanbula getirildi, mızı
rakdaki hünerini İstanbulluların da görmesi 
için cirid oyunları tertib edildi; Naima an
latıyor: «Katırcıoğlu'na . Beyşehri sancak 
beyliği, on sekiz adamına da sipahilik verildi; 
mansıbına mütesellim (vekil) gönderip · kendi 
bir kaç gün İstanbulda kaldı; bu günlerdedir 
ki devrin sadırazamı Kara Murad · Paşanın 
vesair vüzera ve ayanın cirid endaz (Ciridci, 
cirid atıcı) ağalan ile ciride çıkardı; vezir ve 
cümle ayan seyr ederlerdi, Katırcıoğlunun at 
kullanup cirid ve mızırak oynatmasına hayran 
olurlardı, her ·kime hamle etse .elbet ciridini 
vurur, değme şahıs ona cirid vuramazdı>>. (B.: 
Mehmet Paşa, Katırcıoğlu; Murad Paşa, Ar
navud Kara). 

"'- Tekrar edelim ki heyecanlı mızırak ta
limleri olan cirid oyununun atlı oyunları İs
tanbulda nadiren oynanırdı, fakat yaya ciri
di, bilhassa sarayi hümayunda enderun oğ
lanları arasında, padişahı eğlendirmek için 
sık sık oynanırdı, aşağıdaki satırları da Si
lahdar Fındıklılı Mehmed Ağanın veka~yina
mesinden alıyoruz; müverrih sadırazain~ Siya
vuş Paşanın hal tercemesi arasında: «Siyavuş 
Paşa aslen abazadır; Dördüncü Sultan Mura-
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Atlı Cirid Oyunu 
(Bir XIX. asır gravüründen S. Bozcalı eli ile) 

dm önce nedimi olub sonra idam olunan Aba
za Mehmet Paşanın hazinedarı idi, efendisinin 
felaketinden sonra padişah tarafından saraya 
alındı, Seferli Koğuşu neferlerine ilhak olun
du. Afitab misal güzellikde bi nazir idi. Bir 

Clrld Oyunu 

gün huzuru hümayunda yaya ciridi oynarken 
Sultan Murad'ın çeşmi şahaneleri Siyavuş'a 

takılıp oğlan hünkarın muhabbet ve iltifat
larına mazhar oldu ve saray ananesi dışında 

hemen Has Oda ağaları arasına alındı» ·(B.: .--

. i 

Siyavuş Paşa; Murad iV). 
Atlı cirid olsun, yaya ci-

rid ·olsun, aslında, hareket ha
lindeki · hedef . karşısında · bir 
mızırak talimi olan bu oyun, 
ciridi atıp hasmına isabet et.. 
tirmekden ibaret idi; ciridi i
sabet ettirmek de hüner, ~
mm attığı ciridden korunmak 
da hünerdi; fakat heyecanlı, 

güzel olduğu kadar tehlikeli 
oyundu; başın hedef tutulma
sı yasak olduğu halde kaza e
seri, yahud mel'unane kasıd 
ile cirid başa gelebilir, göz çı
karır, hatta ölüme sebebiyet 
verebilirdi. ' 

(Bir XVII. asır minyatüründen B. Cantok eli ile) 

Atlı ciride her atla çıkıl
mazdı, atın da talimi, ceng a
tı olmas, şart idi; mesela 
Naf't, Dördüncü Sultan Mura
dın atlarını medih için yazdı
ğı «Rahşiye>> adlı meşhur ka• 



ANSİKLOPEDİSİ ...:_ 3585 - CİRİDOÔUJ VAK'ASI 

sidesinde: 
Cirid oynamağa kaabil değil _amma yaraşur 
Bağçe seyrine çıkdıkca süvıir olsa ana 

diyor. 
Cirid atmak - Halk ağzı deyim; bir ada

mm iki yer arasında durmadan gidip 'gelme
si; misal: «Nasıl -memuriyet, nasıl iş, bir türlü 
anlayamadım, hazret Ankara ile İstanbul ara-
sında cirid atıyor». . 

CİRİD MEYDANI - Evliya Çelebi İs
tanbul etrafındaki mesirelerden bahsederken: 
«Kağıdhane yolunda Cirid Meydanı vardır» 

diyor. Zamanımızda böyle bir yer yokdur. 
On yedinci asırda atlı cirid oynanır bir yer 
mi idi . bilemeyiz, başka kayde rastlanamadı. 

CİRİDOĞLU VAK' ASI __:_ Hicri 1100, 
miladi 1689 yılında Üsküdar ve Kadıköyü 
yakası halkını günlerce dehşet içinde bırak

mış kanlı }?ir vak'adır; şöyle-ki: Sivas Valisi 
Gedik Mehmed Paşa celalilik yoluna sapmış, 
sonra aman dileyerek, kendisine uymuş san
cak beyleri, kendisinin ve o beylerin levend
leri ile Rumeline geçmek, Viyana Muhasara
sı bozgunundan beri devam ede gelmekde 
olan Avusturya cengine katılmak istemişdi. 

Çok aciz düşüncesiz ellerde bulunan İstanbul 
hükumeti bunu fırsat bildi. Gedik Mehmed 
Paşanın isteğini kabul etti, bir yandan da 
aman verilmiş celalilerin imhasına karar 
verdi. 

Ge_dik Mehıned Paşa en yarar adamla
rından Çorum Sancakbeyi Ciridoğlunu 800 
nefer levendi ile öncü göndermişdi. Bunlar 
İzmiti geçince İstanbulda sadaret kaymaka
mı vezir Ömer Paşa hemen harekete geçdi 
· (Sadırazam Bekri Mustafa Paşa ordu ile sefer. 
dedir, o tarihlerde padişah ile hükumet erka. 
nı da Edirnede bulunmaktadırlar); ordu sefer
de olduğu· için İstanbulda büyük askeri kuv
vet yokdu: silahlandınlmış Tersane halkı, 
kalyon levendleri, korucu ve emekli yeniçeri
lerle -Üsküdar yakasına geçdi, Karacaahmed 
Mezarlığında metrisler yapılıp bir pusu ku
ruldu, 1000 kadar bostancı neferi de Üsküdar 
Sarayının muhafazasına memur edildi. Güya 
fevkalade iltifat olarak bir bostancı ustası ile 
Hacı Muharrem adında bir haseki kayık ile 
Ciridoğlunu karşılamaya gönderildi, ~~endisi 
hile ile kayığa alınacak ve İstanbul yakasına 
geçirilip hakkından gelinecek idi; bu karşifa
yıcılar Ciridoğlunu Kartal İskelesinde buldu
lar. Muharrem Haseki karaya çıkıp Çorum 
Sanca-k beyine: 

- Kaymakam Paşa ile Bostancıbaşı ha
tırınıza riayet ederek size kayık · gönderdi, 
kayığa buyurun, askeriniz karadan bizi kol
layarak sizi kayıkla Üsküdara götürelim; cüm
le at kayikları Kadıköyünde hazır, sizleri bek
liyor, ora 1a askerinizle beraber karşı yakada 
hangi iskeleyi isterseniz oraya: geçirelim ... 
dedi. 

Ciridoğlunun bölükbaşıları beyin kayığa 
binmesine mani oldular, Ciridoğlu da, bu ha
reketinin yeni bir asilik bilinmesi · için kahya
sını, mirahurunu ve Kebeş Hacı adındaki baş 
bölükbaşını gelen kayığa bindirip rehine ola
rak Kaymakam Paşaya yolladı. 

Fakat Kadıköyüne geldiklerinde bütün 
etrafın metrislenmiş asker ile tutulduğunu 

görünce Ciridoğlu ile levendlerine vaJ;ışet 

geldi. O sırada Bostancıbaşı da kayık ile Ka
dıköyü İskelesine gelmişdi; beyi kayığa da. 
vet edince Ciridoğlu bilakis atına bindi, ve 
sahile atla gelerek Bostancıbaşıya: 

- Baka ağa! .. biz asi değiliz, kafire kı
lıç çekip sefere geldik, üzerimize bu kadar 
asker göndermenin sebebi nedir?.. diye 
sordu. 

Bostancı başı: 

- Vallah Bey oğlum, levendlerinden Üs
küdar şehrini korumak için biraz asker geçi
rildi, size zarar olmayacağına ben kefilim! .. 
cevabını verdi. 

Ciiridoğlu koynundan bir en'am çıkarıp 

bostancıbaşıya el basdırıp sözünün doğrulu
ğuna yemin ettirdi. Bunun üzerine Ciridoğlu, 

üç kayığa yüz nefer kadar levend doldurnb 
Y edikuleye çıkarılmak üzere gönderdi. Kay
makam Paşa Yalı Köşkünde idi, ve kayıkcı
lara Yedikuleye gitmeyip «hava döndü!..» di
ye levendleri ,Y aiı. · Köşküne getirmeleri gizli 
olarak şiddetle tenbih ~dilmişdi. Üç kayıkdan 
her birine otuzar nefer levend bindirilmişdi; 
ilk iki kayık saray rıhtıma yanaşdı, levendler 
karaya çıkarılıp: «Padişahımız sizi bostancı 

yapdı! .. » denilerek silahlan alındı, sonra kol
ları arkalarından bağlanarak Top -Kapusun
dan Hasbağçeye alındı, orada bu altmış le
vend idam edildi, başları kesilip vücutları, 
ayaklarına taş bağlanarak · denize atıldı. 

Ciridoğlu'nun evvelce yolladığı üç nefer re
hin de idam olundu; bunlardan beyin kahya
sı ile . mira.burunun At Meydanında başlarr 
kesildi, Kebeş Hacı Bölükbaşı da zindanda 
boğuldu. 

Uçüncü kayıkdaki levendler durumdan 
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şübhelendiler, hemen ellerini kılıçları kabza
sına atıp kay~ğı Kadıköyüne geri çevirtdiler 
ve suikasdı CiricJoğluna haber verdiler; bunun 
üzerine Ciridoğlunun askeri hemen atlandı, 

ve cenge hazır vaziyet aldı. · 
Çorum 'Sancakbeyi daha Kartalda iken 

beylik tuğunu Üsküdara yollamışdı. Tuğu ge
tirenler de Üsküdar İskelesine yakın Zincirli
kuyu mevkiine geldiklerinde bir topçu çorba
cısı: «Bre vurun şu ikafirleri!. .. » diye bağır-

mış, oradaki asker ve halk levendleri kurşu- , 
na ve el kayasına tutmuşdu, fakat tutturama,. 
yıp tuğcu levendler dik yukar1 Atpazarından 
çıkıp kurtulmuşlardı, bunlar da başlarına ge
leni Ciridoğulna anlatınca, ilk iki kayıkdaki 
altmış levendinin ve üç rehininin hayatından 
ümidini kesen Çorum Sancak Beyi Kadıkö
yünde ortalığın kararmasını bekledi, ve ak
şam atlarını yem kesdirip gece Çamlıca yo
lundan kaçdı, Alem Dağını aşarak ve Sakar
ya Nehrini ·geçerek, Engürüs cengine gitmek 
üzere gelen Gedik Mehmed Paşayı Geyve 
Köprüsünde buldu; devlet erkanının kendile
rine verdikleri amanı bozmuş olduklarını an
lattı. Gedik Paşa isyanı yeniden alevlendi. 
Vak'anın geri kalan safhası bu ansiklopedi
nin konusP dışındadll'. 

Ciridoğlu hadisesinden sonra Üsküdar 
halkı, belki haftalarca, bir celali baskını kor
kusu içinde yaşadı, geceleri erkekler, sokak
larda silahl?. nöbet tuttular. 

Bibi. : Fındıklılı Mehrned Ağa, Silahdar Tarihi, il 

CİSRİ ATİK - (B.: Köprü; Unkapanı 
Köprüsü; Gazi Köprüsü). 

CİSRİ CEDİD - (B.: Köprü;· Galata Köp
rüsü; Karaköy Köprüsü). 

CİSRİ. NEVPEYD.A. - Lale Devrinde 
(1718-1730) Kağıthanedeki Sadabad mamure
sinde (B.: Sadabad) dere - kanal üstüne yapıl
mış köprülerden birinin adı; Nedim, Sadaba-• 
dı tarif eden kasidesinde bu köprüden şu be
yitle bahsediyor: 

Ya o cisrin ki adı kendi gibi Nevpeydi 
Şübhesi7. yokdur ana mülki cihanda sini 
!Bibi. : Nedim. -Divan. 

CİSRİ SÜRUR - Lale Devrinde (1718 -
1730) Kağıdhanedeki Sadabad Mamuresinde 
(B.: Sadabad) dere - kanal üstüne yapılmış 

köprülerden birinin adı; Nedim, Sadabadı ta
rif eden kasidesinde bu köprüden şu beyit ile 
bahsediyor: 

Hurremabada karib oldutlyçün Clırl Sürur 
itmede bur.rem U nıeırllr dili nAIAm 
!Bibl. : Nedim, Divan. , -

CİVAN -· Dilimizde aslı farsc?. sıfat: 
gene, taze, delikanlı; mesela «zen civan = ta

. ze kadın» gibi işaret ve tasrih edilmedikce 
daima gene, taze erkek, delikanlı anlaşılır. 

Yüzü henüz tüylenmemiş genç erkeğe 

<<taze civan», «nevcivan», «mürahik civan», 
yeni tüylenmişe «nevhat civan»,· sakalı bıyığı 
çıkıp da sakalını tıraş etmeğe başlamış, yalnız 
bıyığını bırakmış gence «nevtıraş civan», «ça
rebru civan», tüy üstünde durmadan bazO. ve 
pençe sahibi, tuttuğunu yere serer iri yarı, 
güclü kuvvetli gence «zeberfiest civan» deni
lir. 

Civan kelimesi hiç bir ek yapılmad~ kul
lanıldığında sadece gene, taze erkek, delikan
lı manasına gelir ise de kelimede ayrıca «gü
zellik» manası, kıymeti de vardır; tarihi ve 
edebi kaynaklarımızda mesela «esnaf civanla
rı» denildiği zaman, güzellikleri «Şehrengiz»· 
denilen manzum risalelerle övülmüş esnaf ta
bakasının güzel, dilber delikanlıları kasdedilir; 
fakat bazı yazarlar gene erkek ,güzelliğini has
satan belirtmek için «taze civan», «nevcivan» 
şekillerinde kullanırlar, ve bu suretle körpe, 
tüysüz gene erkek mO.rad edilir. 

Civan kelimesi gerek sade şekli ile, ge
rek «nev, nevhat, mürahik, tbe, çarebru, nev
tıraş» gibi eklerle daima temiz bir alaka ve 
askın matufu olmuş masum ve afif ·bir güzel 
genci ifade eder; onun içindir ki divanları

mızda şairler bu kelimeyi, çiftcinin tarlaya to
hum saçdığı gibi kullanmışlardır; divan ede
biyatında terennüm edilen güzellik, civan gü
zelliğidir; kıı ve kadın divanlarda ender istis
nalarla yer alır. Yine aslaa unutmamalıdır ki, 
divanlarda şairlerin civanlardan vuslat reca
lan, gaayet afif bir muhabbet dileğinden baş
kaca mana ifade etmez. Ancak · tarih kaynak
larında, bazı kı:.ılender halk şairlerinin destan
larında. hezel yollu kaleme alınmış mecmualar
da, ağır hicviyelerde «hiz civan», «müstamel 
civan» gibi tabirlere rastlanır. · 

Civan'ın zıddı «pir» dir; bir toplumun 
bütün erkekleri kasdedildiği zaman, en yaş

lısından en gencine kadru- anlamında ve ede
bi bir klişe halinde <<pir ü civan» tabiri kui-
lanılır. · 

Civan kelimesinin fars dilinde okunuşu 

<<cuvan» dır; bazı lugat hastalarının Türk me
tinlerinde ve şiirlerindeki «civan» ları <<CU

van» okuyup yazmaları, vezin--ıarureti olma
dıkca, bir nümayişdir. 

Dtvan deebiyatından civan üzerine teren• 
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nümler için aşağıdaki şiirlerin nakli ile yeti
nildi: 

· Diün aı·ayan bulsa civanım seni bende 
Bir gonce gül olsan da senin gülşenlıı olsam 

(Nedün) 
Uşşakın olsa nola feda nakdi canlan . 
Seyretmedin mi dünkü fedai civanlan 
Şevk ateşine sen de tutuşdun mu ey gönül 
Gördün mü diin güreş tutuşan pehlivanlan 

(Nedim) 
Serapa hüsnii ansın dilsltanııın naz perversin 
Civani mihribansın şühsun n4zende dilbersln 

(Nedim) 
Güzelsin t4zesin tersin civansın 

Göziimde nursun sinemde cansın 
(Nedün) 

O bala kad civan kim perçemin fesden çıkarmışdır 
Seri uşşikına bu şiveden ala bela olmaz 

(Suriiri) 

Bazan güzelliği övülen civanın işi meşga. 
lesi de zikredilir, Enderunlu Vasıfın aşağıya 
aldığımız iki şarkısından birincisi bir keman
keş civan için, ikincisi de bir kumbaracı ne
feri civan için yazılmışdır: 

Bir keman ebru civane 
Eyledim sinem nişane 
Geçdi tiri aşkı cine 
Hüsnüne yokdur behane 

Oldu zahml tiri müjgan 
Putei dilde nümayan 
Pehlivimm sende meydan 
Hüsnüne yokdur behane 

(Vasıf) 

Aldı gönlüm şimdi bir humbareci eşbeh elvan 
Gamzel bi · ra:hmı · kıldı fildbet sinem nişan 
Bir tarafdan çeşml bidadı ider aklım ziyan 
Böyle bir dayı revlzli afeti devri zaman 

Parlayup çıkdı ocakdan ansızın bir güllzar 
Şöyle yalın yüzlü dilber kim dahi par par yanar 
Diisdi ahi aşıkaanından kıvılcımlar çıkar 

Böyle bir dayı revişli afeti devri zaman 
(Vasıf) 

Aşağıdaki kıt'aları da esnaf civanları sa
nında yazılmış <<Hfrbannamei Neveda» adlı ri
sfüeden alıyoruz: 

Altınvarakeı 
Altınvarakcının teni müzehheb 
Lakin meşrebleri bıçkın olur heb 
İltifat idlib çekme hallya 
Bedhuy civan benzer kara çalıya 

Attur 
Attar civan satar ecza devayı 

• Aşka merhem karar hava clvayı 
Kirpiği karanfil bili fülfüldür 

. Lehleri darçındır yanağı güldür 

Mevlevi attar 
Mevlevi elvanın tennuresi ak 
Kesme bfilôr ın1ıil ayalı çıplak 
Kttar olınUf ıatır o kllloel nOt 
DUhıatı Aşıka merhemi Wtr 

,· 
F 
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Aynac1 
Aynacı civanı aynalı gerek 
Bağı letafetde o güli sadberk 
Ebriisi o şuhun kıblenümadır 
Uşşakın baştacıdır hümidır 

Ayvru: 
Kaareler içinde ermeni elvan 
Bu şehre gönderen vilayeti Van 
Mülevves olurlar gaayetle mühmel 
Su sabun yoksulu ayak ile el 

Simitci Civanı 
(Resim : S. Bozcalı) 

Bakırcı 
Bakırcı civanı bıçkın şehbazdır 

Kara donlu kara mintanlı 14zdır 
İşve cilve bilmez hoyratlık. nazı 
Kalbi Aşık kırar Allahın kazı 

Bakka] 
Bakkal civanında elde terazi 
~ağlı müşteriye o dünden razı 
Dudağı sükker kelamı baldır 
Bakma göz kamaşır el ayak baldır 

Baldava-eı 
Baklavacı elvan. fıstık ınlsili 

GW g6rıe retk ldre o r8yl Ali 
BtllbUI dlll tatlu şekerden baldan 
Nüıfl)'e mlıAU kara kavaldan 

CİVAN 
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Börekci 
Börekci elvanı açar yufkayı 
Helali gömlekle seyret o ay'ı 
Bakdıfın gönnesün ol alicenib 
Nar 1ibi kızarur sahibi hldb 

Bürüneükcü 
Bürüncükcü civan ipekden nazik 
Mekik parmalmda görünür ilik 
Ustanın kalfanın başı tacıdır 

Payin öpen rihl aşkda hic~dır 

Çarıkcı 
Çarıkcı civanın kan civanla 
$ehbaz oğlan sıfırtmaçla çöbanla 
Sırım gibi gencdlr saraca yamak 
Rumellnden ya boşnakdır ya pomak 

Kadayıfeı 
Sattığı kadayıf kakülün teli 
Kikül teli mlsıil incedir beli 
Reşk lder boyuna tize fidanlar 
Tığ gibidir kadayıfcı civanlar 

Kasab 
Olsa dahi alnı bey oğlundan ak 
Kasab civım}an cellada yamak 
Elleı·inde satur kesüb biçerler 
Y oldaşmı kanJu· şaki seçerler 

Katib 
Nevcivan ki\tibdir gözlerin nilru. 
Hiiceginın gönülleri sürilru 
Saçlan okşanur teşbih yerine 
Elleri okşanur tashih yerine 

Kayıkeı 

Kayıkcı civanı mahbü.bur, iti 
Yakasından eksik değildir biti 
Yalın ayaklıdır küşiide sine 
Salmışdır umminı · aşka sefine 

Kazaz (İpekei) 
Merguule merguule kakülü ipek 
Kazazın dvanı güzel olur pek 
Ayağın öpdürse · ne lütfü Ihsan 
Peridir sanınanuz o . şilhi hısan 

Kozlıelvaeı 
Kozhelvacı civan amavud nesil 
,Aşkbazlığa gaayet ile hevesli 
Sattığı helvadan' tatludur kendi 
Aguuşe çekenler cümle beğendi 

Kömürcii. 
Kömürcü civan keştiban feti 
Kara kömür içre o dürri yekta 
Kömürcü sevenler çökürcü işık 
Çalar yağsız aşa pür sefil kaşık 

Kuyucu 
Biri dahi · kuyucudur efendim 
Serapa uryandır ol şehlevendim 
Pulad beden bir müzehheb clvandır 
Aşıklara ibı _zülal bulandır · · 

Leblebici 
Leblebici elvan gQyetle kubad 
Elmaya alma der, Ahınede Amad 
Anım& ki gllzeller • ,ana var 
,\ştlfte k&kWll petlfW 'fü 
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Bozacı Civanı 

(Resim : S. Bozcalı) 

Macuncu 
Mı\cuncu civandır misk ile anber 
Naz ile perverde olmuş o dilber 
Ol serhoş mehveşin çeşminı baygm 
J?iivet makaamında öp gel ayağın 

Çulha 
Çulha _civanında nezaket tamam 
Pik olur cümlesi istemez hamam 
• Atarken ipliğe ol civan mekik 
Gam çelmıe efendim çantada k:eklik 

r+ellfil.: 
Amavud civanı hamam çıplağı 
Şehri İstanbulun yüzünün ağı 
Şimşir nalın ile tavus misali 
Billur üzre güldür al peştemali 

Fesci 
Fesci elvanları cümle Tunuslu 

· Haylazı yok hepsi · edebll uslu 
Kaymaklı ak hunna misali dilber 
Ak humuslu al al fesli ol güzeller 

Gözlemeci 
Gözlemeci civan gözler müşteri 
Bekir uşaklıınıı o baliterl 
Aferinler levendine reftlre 
Muhabbitde bem ~tdAne ıllttlrö 

İSTANBtJL 
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Hallac 
. Nevcivan bıçkının hallacdır· şahı 

Giydirir uşşaka şeytan- külahı 

Destinde kemane pamuk behine 
Dolaşır uşşakın hane behane 

Hanende 
Hanende civanlar sertacı meclis 
Gönül tahtı üzre o şahdır celis 
Hanende gerekdir hataver ola 
Uşşakın heybeyi makesin bula 

.Nakka.:; 
Güzeller içinde nakkaş civanı 
Blhzad kıl kalemle resmetmiş anı 
Va'di vuslak ider çeşmi cadusu 
Müşkin hattı amn aşlwı kaamiisu 

Nalband 
Hor görme. efendim civan nalbandı 
1\/fü.secceldir güzeller içre adı 

Ande de boy bos var kaş göz el ayak 
Küheylan nallayan şol şehbaza bak 

.Pa~nvracı 
Paçavracı civan .fındıkcı püser 
Kavmi Beni İsrdilden ol dilber 
Kızıl saç üstünde külahı eğri 
Hahambaşı olsa nola pederi 

Peştemalcı 
Peştemalcı civan sattığı futa 
Futasın hamamda melekler tuta 
Ruyinde ebruyi hattı ipekdir -
İbrişim kaküllü bir civelekdir 

Rencber 
Bağ bağçe bostanlar olmuş mekanı 
Aguuşler ziyneti ~l kerem kam 
Yalun ayakludur mühmel civandır 
Gülgfın yanağında hattı ryehandır 

SaatcJ 
Saatci civanı kılı kırk yaraı· 
Eşref saat arar etmeğe karar 
Gah ekreb olur o gabi yelkovan 

. Uşşak:ın mizana vurur ol civan 
Saka 

Hizmet ider Kelamı Hak üzere 
İltifat eylemez sim ile zere 
Söz yok kaşa göze ·hem ebruvane 
Gönül akar su gibi ol civane 

Sandıkcı 
Sandıkcı civanlar selvi 'boyludur 
Aşık kadi'in bilür melek huyludur 
Cümlesi ak donlu ak kuşakludur 
S.andukcudan yıir tutanlar hakludur 

Saı·ac 
Sarac civanlan eli bıçaklı 
Geçme ol çarşudan çelerler aklı 
Dilaver dilbaz cümlesi bıçkın 
Yol iz kolla konuş gaayetle sakın 

Sazende 
Sazende civanlar Lonca palazı 
Ariyet kisvedir üstünde nazı _ 
Tarife rle hacet artık o şibı 
Nesli ·kı.htlyandım olllil ırUımibı 
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Simitei 
Simitci civanı püskürme benli 
Yol bulub efendim ol senli benli 
Gaayetle pişkindir tazedir gevrek 
Bindallı mintanı hediye gerek 

Şekerci 
Şekerci civanı o niiri dide 
Dudakları karanfilli akide 
Nilinine bir gez olsam d.a tasma 
Ayağın öpdürse şekerci yosma 

Şerbetci 
Nar ile turunc kwlcık vişnab 
Destinden -nuş itmek kasem ki sevab 
Şerbetci civanın hoş muhabbeti 
Sunsa da aşıka ecel şerbeti 

Tabutcu 
Tabutcu civam lücuc şekerleb · 
Karadeniz yalısından olur hep 
Lütfitse nimeti visale irsem 
Eliyle yapdığı tabuta girsem 

·i:'elkenci 
Seyret ol civanı biçib dik"'rken 
Sefinei aşka ak bezden yelken 

· Akdeniz Boğazı anın boynudur 
Yatduğu limanı Aşık koynudur 

Zenne (Orta oyınumda) 
01 civandır ki yok namusu ırzı 
Zeyni :ırvetde muhabbet hırsızı 
Ferace yaşmak hem aklıkla allık 
Er iken avret olmuşdur ol alık 

ciVAN: 

Yukarıdaki kıt'aları naklettiğimiz «l-I(l
bannamei Neveda» da türlü meslekden 136 
civan övülmüşdür, naklettiğimiz kıtaları da 
kısaltarak aldık. 

Türk tiyatrosunun tuluat devrinde sah
ne yıldızları kantocu kızların arasında da,· 
devrinde tutulmuş, alkışlanmış civan kanto
ları vardır, bir kaç örnek de onlardan· alıyo
ruz: 

1. 
Öjenj Hammm Hüzzam Kantosu 

Müjdeler olsun a beyim 
l'ııiehperi bir can gelecek 
Hüsün güzel çeşmi siyah 
Kaşlan keman gelecek 
Gözleri ihu gibidir 
Naz ile reftar gelecek 
Ayağında kundurası 

tİstü fransız boyası 
Penbe ipek kordelıi.sı 
Nazlı civanım gelecek 

il. 
Küçük Peruz il~ Şaınramııı Hüzzam Düettosu 

- Nazlı civan gel itme sen naz 
;Aşıkına rahmeyle bir_ az 
Aah gece gündüz eylerim niyaz 
Nazlı dilber .sev benl biraz 
Aah .. , aıı ... 
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- Şübhe etme sen benden aslaa 
Senden ben ayn]ınm sanma ah 
Bir bakışla canımı yakma 
Bende tahammül kalmadı ziri 
- Aşk yoluna ölürüm . amma 
Vefadir ol sen bana cini ah 
- Terk etme beni nazlı civan 
Getirdi sevda başıma bela 
A.ab ..• ah ... 
- Her derdine derman olayım 
Nlgahına kurban olayım ah 
- inan artık şiveklinm 
Sevdim seni emin ol emin 
- Gel elini koy sineme 
Çek hançerlnf vur ciğerime ah .. 
- Feda olsun bu can civan 
Çün gece gündüz eylerim efgan 
Bu hiillnıe ağlıyor cihan 
Severim seni imanım aman! .. · 

IH. 
Büyük PerUZUD Hicaıı Kantosu 

Behey civan ne idersin 
Görünmez kaçar gidersin 
Ben nasıl sabredeyim güzelsin 
O tatlı gözleri de her dem süzenin 
Vefasız kan ağlanın dMın üzersin 
Gözüme görünmez kaçar gidersin .. 

IV. 
Büyük Peruzun. Rast Kantosu 

Aman civanım civanım 
Kalmadı tıibü tuvanım 

Feda olsun sana canım 
Civanım civanım civanım 

· Çeşmiinı mestanın güzel 
Kaameti blilendin bi bedel 
Aman civanım civanım civanım 
Al fesin altında top kiküI 
Dayanır mı buna yahu gönill 
Sen civansın ben huvarda 
Cihan kalmaz bir kararda 
Aman civanım kaşları çatma 
Rakibin sözüne .aldanup kanma 
Giydireyim kuşatayım 
Kont gibi yaşatayım 
Kafe şantan gazinoc{a 
Masrafını kapatayım 

·Civanım çakmış çakışdırmış 

Her şeyi kendine yakışdırmış 
'TUlwnbacı kayıkcı hallac yorgancı 
Bozacı helvacı lpcl urgancı 
Bir güzel nevreste bıçkın civan 
Yaman oldu benim halim •·yaman 
Çıksın civanım senaya raks idelim 
Vals kadril polka 
Çalsın muzlka muzlka 

V 
Rozika Hanımın Rast Kantosu 

Bir yosma arab civanı severim : 
Yolunda canım feda ederim 
Alı yı\ kalbi kalbi 
Vah yA ayni ayni ayni 
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Geçen asır sonlarına doğru İplikcizade 
Mustafa adında bir •zat tarafından kaleme 
alınmış bir fevaid mecmuasında_ civan k:iya
f etleri ve o devrin bazı adabı hakkında şu sa
tırlar yazılıdır: 

<<Kişi ki nevcivan ola amma taze murahik 
amma hataver nevtıraş amma çarebrıl feta, 
seri serbazında serpuşu iğri dura 

(Beyit) 
Yıkmış samur kaşa külahı şahım 
Sevdim Allah için var mı günahım 

dal külah oldukda külahı ak keçeden ola, ka
vuk oldukda kırmızı. kadife ola ki ak dülbend 
ile gaayet yaraşıkdir. Ve hem destarı nızam 
üzre olmayub perişanı ola ki serde kavak yel
leri esdiğine daldir. Sayf ü şita pirehen giri
banın küşade tutalar ki eyyamı nevcivani ala
yişinden ayinei sine şa'şaası didei uşşakı hire
lendire ve gerden düğmesin mavi ola ki isa
beti nazardan hıfzecler. Civanda perçem ge
rekdir ve perçemini gülyağı ve ıtrışahi ve ıtrı
bergamut ve ıtrısünbül ile· terbiye etmek· ge
rekdir. 

{Beyit) 
Hatırımdan nola çıkmaz hayali perçemin 
Beslenüb minayi dilde tize sünbüUer gibi 

(Beyit:) 
Boynuma zencir oluh ahir beni mecnun ider 
'Biişimı sevdaya saldı pek yamandır perçemin 

ve kaşları dahi perçem gibidir: 
(MısrA) 

Sürme çekmiş ıtnşiihller sürünmüş kaaşına 

sürme sünneti seniyyedir. 
«Pirehenin ve sair libasın ve çamaşurun 

daim pak ve pakize 'tutalar ki eyyamı_ civanL 
de nezafet ile istinas gerekdir ve fakrü faka 
neıafete mani değildir. Bunca selatini izam 
hazeratı ve vüzerayi kiram ve ulemayi vaci
·bülihtiram ve sair sahibülhayrat vel hasenat 
nice kimseler bu şehri İstanbulu nice hamamı 
dilküşalarla zeyn etmişlerdir ki gureba bir 
akçe hare ile istihmam etmek için. Nevcivan 
ki vücıldi pak ola, Şeytan şerrü mekrinden 
masun olur demişlerdir. Her hafta el ve aya
ğında olan ezfann (tırnakları) kat ede. 

«Belde al kuşak yaraşıkdır, civanın. ku
şağı şal olsa ala nümayişdir 

(Beyit) 
Bak belinde şiline 
Aşıkın vay hfiline 

camedan dahi tercih al ola, amma sütmavi 
dahi gaayet latif kaça ve zinhar sair elvanda 
olmaya ve eyyamı sayfde ak sade libas mak
büldür. Kadimde yeşil olurdu, zamanımızda 
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rağbet yokdur. Cebken dahi camedan misillü
dür ve çağşır dahiöyledir. Diz çağşırı olduk
da civanın avamı baldırları çıplak ve kibarı 
tozlukludur. 

(Mısrıi) 

Virdi ziynet ona ol sırmalı tozluk elhak 

Ocaklı civan dahi tozlukludur. 
(Mısra) 

Oldu çağşırlı güvergin gibi tozluklar ile 

civan kalyoncu olsa baldırı çıplakdır. 
«Civan kişi payinde yemeni filar pabuç 

neki ola arkasın basub topuk gösterüb topuk 
nümayişi civanlık şanındandır ki 

(Beyit) 
Kahvenin köpüklüsü 
Civanın topuklusu 

demişlerdir, amma doğru söylemişlredir, ka
lender biraderlerimiz topuk temaşası kavli 
Eflatun üzere uşşakın safa ender . safasıdır der
ler. 

«Civan ki mü'mini muslim ola · beş va
kitde vuzft ile eli ayağı daim pak olur, amma 
civan ki keferei fecereden ıİıuğbece ola elin 
ve ayağın pak tutmak gerekdir. Eyyamı şita
da güllü ~orab yaraşukdur ve zamanımızda 

gaayetle makbuldür, ak sade çorab dahi mak
buldür amma p~k tutmak asan değildir. 

«Civananı esnaf dükkana çıkdıkda kış 

ola yaz ola daim pa bürehne olub berber ve 
şekerci ve helvacı ve aşçı ve bakkal ve kasab 
ve emsali dükkan içre nalin ile reftar iderler; 
bezzaz ve kazzaz ve terzi ve çulha ve kavukcu 
ve yorgancı ve emsali dahi kilim ve hasır 

üzere yalın ayak reftar iderler, Terlik manzıl
rumuz olmadı, sordukda hacegiler, olmaz, 
bid'attir dediler. Haceginin sulbi oğlu olsa 
dahi öyledir, oğlanın ayağı y~lındır. 

«Hace ki civan çırağın kellesine ustura 
vurdura ham ıruhdur, amma oğlanda kehle gö
re, ol zaman ma'fıldur. Müslim civanda kefe
re saçı dahi olmaya, perçem ve kakül şöyle 
kararında ola, yani cebini pakine saldıkda ka§
lan üstünde dura, diraz olmaya, didei enver
lerin setretmeye. · 

<<Civan ağzında rayihai keriha neılzibil

. Iah rılhi habise mukaarindir,. hüsünde Yılsufi 
Sani olsa ol civandan hazer gerek. 

«Haftada bir kerre . istihmam vacibdir 

(Beyit) 
Bir himmet ilen ola hamınima gire yir · 
Ey bişı kaba yAJın ayak Rdm erenleri 

amma arada iktizai şer'i oldukda hemen sa~ 

bahı gasil farzdır, civan ki cünüb ola mehli
kaa olsa destinden nesne almak haramdır, 

«Civan germabeye vardıkda daim hal
vetde yuna taşra sofa kurnasında yunmayalar 

(Beyit) , 
Halvetde nur görmekse kasdı zıihidin 
Hamim içre görsün o mıihi münevveri 

Ve peştemalın diraz eyliye, yani damenin 
ayakda incik hizasına düşe ve beline muhkem 
sarub nafin göstermeye ki civanın edebin 
gösterir makbuldür 

(Beyit) 
Yahya su koymaya ayağına ol mehin . 
Gfi.ya ki tıis edindi felek mJhri enveri 

Civan ki germabeye varsa akranından refiki 
olmak gerekdir, birbirin yunalar ki gayri re
fik ile ·bednam olur, zira dilde kemik yokdur. 
Mesire safası dahi böyledir, taki hattı gele, 
nevtıraş olub bıyığın bura. 

«Dellak civanlar içün hamam nizamı ay
rıdır 

(Mısrıi) 

Slyeh fii.tııyla gör hammamda ol mıihi tıibanı 
İstanbul Kadısı Efendi nızarn defterinde neki 
yazmışdır ana riayet iderler 

(Beyit) 
Ehli ırz olsa da faraza dellak 
Cariıei ırzına dinmez yine pıik 

Fırınlarda olanlar dahi öyledit. Kahve fürüş 
oldukda 

(Beyit) 
Tahriıisi derunumda kavurdwu taze 
Cigerim dıinesinl bir kahve füruşi ııitze 

ya ki ·berber oldukda 
(Beyit) 

Olmadıkca leb beleb zanu bezanu bir bire 
Cıin ü ser kılmaz fedai sufi o şuh berbere 

Civan efendi kapusunda hadim olsa yine ·öy
ledir, at sahibine göre eşinür ve uşağının li
bası efendinin namusudur, anıma tize uşağı
nın libasında mübalaga ile ziynet eylese ya
hud ki turfa nümayişler eylese 

(Beyit) 
Kara kiraz clıı;ağnı 

Efendi sever uşağın 

derler. Aklamda katib olsa mahlası Yusuf ve· 
Nigari ve Melihi ve Maşılki ve Şemsi dirler ve 
cümle efendiler ol taze nihalin feyzü tealisine 
gayret ve verzeşin selsebil iderler ve kibar 
mecilisine bile götürüb esatizi elhan ve mftsi
kiden behremend olmasın isterler, eğer civan 
hılb sada olsa cüz'i ezmanda şöhret ve şan 
bulur zira sadayi hftb letafeti şeba•b ile başka 
renk alur. 

«Amma bu şehri tstanbulda nice bin ci• 
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vanlar vardır ki kendi kadril kıymetlerin bil
memiş ve.mecmai esafilü eclaf ve darülned
vei haşerat kahvehanelerde ve bekarhane oda
larda ve hanfarda ve külhanlarda pa bürehne . 
pirehen köhne ve külah küsiste keyfi berş ü 
bade ile mesti müdam · 

(Beyit) 
Kahve kesti iştihamı berş kesdi şehveti 
Bir kaşınmak kaldı ancak bana dünya lezzeti 

deyüb baldırıçıplak 
(Mısra) 

Kim baldınçıplakda haya ü edeb olmaz · 

ve eşkiya güruhu pençesinde baziçe olub ver
di ruhi solunca istihdam olunur. Molla Pena
. hii Azeri altun adın bakır etmiş ol güruhi na
zenin içün buyurmuş 

(Kıt'a) 

Hoş balına senin uzun dımaklu 
Balduru çemıeklü yalın ayaklu 
Yorganu yasduğu tozlu topraklu 
Hemdem ile herdeİn sohbet eylersin 

«Şehri İstanbul kanı melaik ve· kanı şe
yatindir: Ol civan ki fatindir, bu makaalemi~e 
kulak tuta. Hem hüsnü anın ve eyyamı nevci
vaninin şan ve alayişi yerin bula hem dahi 
rahi mustaki~de nazik ayağın incitmeye ve 
bizi dahi hayır dua ile yad ide». 

ctv AN (Kör) - Geçen asrın sonlarında 
yaşamış ermeni asıllı meşhur piyasa· sazende
lerinden bir lavtacı; hayatı hakkında bilgi edi
nilemedi. 

CİVAN KAPUCUBAŞI - (B.: Mehmed 
Paşa, Civan Kapucubaşı Sult~nzade). 

CİVANKAPUCUBAŞI SARAYI - İs, 
tanbulun Mimar Sinan yapısı en muhteşem 

saraylarından biriydi; Kanuni Sultan Süley
manin Veziri ve damadı Rüstem Paşanın sa
rayı idi; sonra Sultan İbrahimin sadırazamla
rından Civankapucu Sultanzade Melu:ned Pa
şaya intikaal etti ki, Mehmed Paşa Rüstem 
Paşanın torunlarındandır (B.: Rüstem Paşa; 
Mehmed Paşa, Civan Kapucubaşı Sultanzade); 
yerini tayin edemedik; Mehmed Paşanın çağ
daşı meşhur Cinci Hoca Safranbolulu Hüseyiı:ı -
Efendi muazzam kaşanesini bu Civankapucu
başı Sarayının karşısında yaptırmış idi (B.: 
Cinci Hoca Sarayı). Mimar Sinan bu muhte
şem saray Köprülü Mehmed Paşanın sadareti 
zamanında istanbulun dörtde üçünü kül eden 
1660 Ayazmakapusu Yangınında yok oldu (R: 
Ayazmakapusu Yangınları). 

ctv AN KAŞI - Bilhassa dülbend üzeri
ne gaayet ince altın tel ile yapılır bir nakşın, 

işlemenin adı, ki bu dülbendleri de başlarına 
hassatan geneler, taze civanlar sararlardı; Ne .. 
dim,. ·başına, kavuğuna civankaşı dülbend (ci
vankaşı işlemeli dülbend) sarmış dilber bir 
mürahiki meşhur bir şarkısında şöyle övüyor: 

Bir clvankaaşı sarık sarı;ı:ıış efendim başına 
Sürme çekmiş ıtrışıihiler sürünmüş kaaşına 
Şimdi girmiş dahi tahminbnde onbeş yaşına 
Gül yanaklı gülgüli kerrakeli mor hareli 

Şairin «sürme ·çekmiş». demesinden bu 
şiirin matufunun kız olduğu anlaşılmamalıdır; 
o dev!rde erkekler, erkek çocuklar sünneti se

. niye olarak gözlerine sürme çekerlerdi (B.: 
_Sürme; Kaş; Itrışahi; Kerrake) . 

CİVAN PERÇE.lUİ - Bir tutamı fes ve
ya külah altından çıkıp civan alnına dökülmüş 
saça benzeyen kıvrık yapraklı bir otun adi; 
bu otun yaprağını taklid ile yapılan bir oya 
motifine de «civan perçemi» denilmişdir; etra
fı civan perçemi oya ile tezyin edilmiş baş ye
menilerini, greplerini de İstanbulda bilhassa 
gönülleri taze kalmış yaşlı nazenin hanımlar, 
kollan arasında şehbaz yiğit, dilaver oğlan 

sarmak iştiyakında kart yosmalar kııllanır, 

· hiç olmazsa civan adını başı üstünde taşımak~ 
la müteselli olurlar idi; aşağıdaki manzüme 
böyle bir İstanbul hanımının tasviridir: 

Çift otuzu aşmış yaşı 
Ocakda mercimek aşı 
Başında civan perçemi 
Gözler olmuş artık şaşı 
Şöyle olsun boyu, bosu 
El ayağı gözü kaşı 

· Deyüb çeker iguşuna 
Tize yiğit şahlnbaşı 
Hacıbektaş Ocağının 

Pulad hançerli yoldaşı 
. Ya kalyoncu cunbazı 
Hamlacı nefer dadaşı 
Mani değil bin daltaban 
Uşak olsa da oynaşı 
Saka oğlan hamurkiirm 
Pırpırından samurkaşı 

Zeberdest bir civan olsun 
. Ayırd etmez gül haşhaşı 

Sorsalar ıer kendi yaşııı 
Kaç yıllık yol suyun başı 
Duymazlanır semtin söyler 
Kızkulesi ya Kıztaşı. 

CİVANY AN (Mıkırdiç) - Son zamanla
ra kadar karanlıkta kalmış kıymetli ·bir res
sam ve dekoratördür. Müteveffa ressam ve 
müdekkik Rafayel Şişmanyan (1~85-1959), er
menice «S, Arvest» adlı mecmuanın 1957 Ocak 
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sayısında; 1907 de kardeşi Arutyun Civan
yan'dan aldığı biyografik notlara istinaden 
hakkında şu bilgileri vermektedir: 

M1kırdiç Civanyan 1818 de İstanbul'da 
Beşiktaş'da doğmuştur; «Usta Civan» tesmiye 
olunan pederi kemani Ohannes Ağa Sultan 
Mecid'in gününde Sarayda çalgıcı olarak vazL 
fede bulunmuştur. 

İlk tahsilini Beşiktaşdaki Ermeni Mekte- · 
binde yapmıştır. Burada ·Üsküdarlı ressam 
Apraham Sakayan'ın (vefatı 1876 da) talebesi 
olmuştur. 1862 de ilk mektebi bitirdikten 
sonra ressam olmağa karar veren Civanyan, o 
zamanlar henüz Sanayii Nefise Mektebi açıl

mamış olduğundan şahsi gayreti ile çalışmağa 
başlamıştır. 

Uzun yıllardan beri Beyoğlunda yerleş. 
·. miş olan ve Pangaltıdaki yazlık Tiyatroda pan
tomima ve· sirk mahiyetinde temsiller · veren 
canba'Z Ohannes Kasbaryan'ın kumpanyası bu 
sıralarda İstanbulda meşhur imiş; Civanyan 
bu kumpanyaya intisap ederek, burada sahne 
perdelerini ve afişleri hazırlamağa başlamış 
ve bu şubeye nezaret ed'en genç ve :mAhir res
sam Arutyun Hekimyan'la ·tanışarak kısa bir 
müddet zarfında· onun sayesinde ·tiyatro res
samlığı sahasında ihtisas elde etmiştir. Kabili
yetini gören Hekimyan mesuliyetli bazı işleri 
ona tevdi etmiştir. Civanyan, Şark Tiyatro
sundaki Avrupalı sanatkarlar ile de tanışarak 
bu sahada onlardan da istifade etmiştir. 

Civanyan, Beylerbeyi ve Çırağan Saray
larının inşası esnasında tezyinatçı olarak an
gaje edilmiştir. Önce Ermeni usta dekoratör
lerle, sonra da, bilhassa Çırağan Sarayının in
şasında, Avrupalı mütehassıslarla birlikde ça
lışmıştır._ Burada, resim branşında ön planda, 
usta bir Fransız manzara ressamı. olan Mas
son 'bulunmuştur; Civanyan bu şahıstan çok 
istifade etmiştir. Yüksek kabiliyetli bir sanat
kar olan ve aynı zamanda büyük bir süratle 
çalışan Civanyan, Çırağan Sarayındaki dekor
lariyle ·büyük bir şöhret kazanmıştır. Bu ba
şarıdan cesaret alan Civanyan hususi olarak 
çalışmağa başlamış ve Tekirdağı ile Samatya
daki k~çük tiyatroların dekorlariyle, Güllü 
Agop'un tesis ettiği Osmanlı Tiyatrosunun 
perdelerini, keza müessisi Sotiraki adlı bir 
Rum olan Galatadaki . «Afrika>> adlı büyük 
tiyatronun dekorlarını· hazırlamıştır. Bu eser
ler •kalite ba~ından İstanbulda yerleşmiş 

olan Avrupalı sanatkarların eserleriyle reka
bet edebilmişlerdir. 

Civanyan bazı Türk, Ermeni ve Rum zen
ginleirnin köşklerini de tezyin etmiştir. Keza, 
Boğaziçi ve Haliçten bazı manzaralar da çiz
miştir. Eserlerini, İstanbul'un kalabalık semt
lerinde ve bilhassa Beyoğlunda Rus Sefaret
hanesinin duvarının dibinde halka teşhir et
miştir. O aynı zamanda deniz· manzaraları· da 
çizmiştir. Bu sahada 'büyük . deniz ressamı 

Ohannes Ayvazovski.'nin (1817-1900) tesiri al
tında kalmıştır. 1874 de, İstanbulu ziyaret 
edip bir ay kadar ;Sarkis Bey Balyan.ın evinde 
misafir kaldığı zaman, Civanyan onunla şah
sen de tanışmıştır. 

Civanyan portre ressamlığında da maha
ret göstermiştir. Bilhassa bu sahada çok sü
ratli çalışma kabiliyetine malikmiş. Bir gün, 
GüJlü Agop'un Tiyatrosunda, meşhur bestekar 
Dikran Çuhacıyan'ıri, keman icra ederken bir 
portresini çizmiştir. 

Civanyan çok güıel tenor bir sese de ma
lik olduğundan, Beyoğhmdaki Opera Tiyatro
s1.U1un bazı temsillerine iştir_ak etmiştir. 

İtalyancaya da aşina olan Mıkırdiç Ci. 
vanyan, · 1876 dan 1879 yılına kadar !talyada 
ikamet etmiştir. İstanbula döndükten sonra 
1885 de İtalyan bir kızla evlenmiştir. 1889 da 
zevcesi vefat edince \tekrar bir İtalyanla evlen
miştir. 1894 de Odesa'ya gitmiş- ve yedi sene 
orada yaşamıştır. Müteakiben d.ört sene de 
Petersburg'da ikamet etmiştir; Rusyada geçen 
ömrünün bu kısmı maalesef karanlıkta kal
mıştır. 1905 yılı baharında ailesi ile beraber 
İstanbula avdetinden takriben bir yll sonra 
14 Şubat 1906 da kalp sektesinden şehrimizde 
vefat etmiştir. 

Eserlerinin ·bazılarına, bugüne kadar İs
tanbul' da, Paris'de ve Erivan'da tesadüf edil
mektedir. 

Kevork PAMUKCİYAN 

CİV.\.NY AN (Nişan) ~ Tanınmış bir mu
harrir ve De\'let adamıdır. 1851 de Üsküdar'
da doğmuş ve 1933 de şehrimizde vefat et
miştir. 

Genç yaşından itibaren İstanbuldaki Er
meni basınında birçok didaktik yazıları inti
şar etmiştir. Bunlann büyük bir kısmı lisani
yat bahislerine müteallikdir. Uzun ve derin 
tetebbulerin mahsulu olan ansiklopedik '-bir 
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lugatı · da vardır. Edebi muhitlerde. daha fazla 
<<Horo» mahlasiyle tanınmıştır. 

Devlet hizmetinde de bulunan Civanyan, 
önce · u.1-a sanisi rütbesiyle 1895 sıralarında 
Hariciye Nezaretinde müşavir olmuştur. 1900 
sıralarında da Babıalide muavin hukuk nıüşa- · 
viri tayin edilip uzun müddet bu vazifede kal
mıştır. Üçüncü sınıf Osmani ve üçüncü sınıf 
ı\-Iecidi nişanlariyle taltif edilmiştir. 

Kapalıçarşıda uzun seneler antikacılıkla 

meşgul olan iki erkek evlad bırakmıştır. Bun
lardan birinin adı Oşin'dir. 

Kevork PAMUKCİYAN 

CİVELEK - Garb türkcesinde isim; oy
nak, kıvrak, caz.ibeli, alımlı, çalımlı, ele avuca,., 
ve kabına sığmaz delikanlı. Deve yavrusuna 
da civelek denilmişdir. Derşirme kanunu kal-
. dırıldıkdan sonra yeniçeri namzedleri deli-
. kanlılar da civelek adırii taşımışlardır (B.: Ci
velek, Yeniçeri Civeleği). 

Kelime kendi başına yukarıda sıraladığı
mız manaları ifade eder olmakla beraber· ay
rıca tasrihen «civelek genç», <<civelek deli
kanlı», «civelek oğlan» diye de kullanılır; ci
veleklikde cazibe asıl olduğu halde hüsün 
şart' değildir: civelek, bu halleri ve tavırları 
ile kendini güzelleşdirmiş delikanlıdır. 

. CİVELEK, CİVELEĞİN KAHVEHANE
Sİ - Hicri 1223, miladi 1808 yılında Galata
rnn muhaf~zasına memur 64 üncü yeniçeri or- -
tası yoldaşlarından kabadayı bir şerir; asıl adı 
unutulmuş, tazelik çağından kalma Civelek 
lakabı ile anıla gelmiş, bıçağı kuvveti ile açıp 
ı.şletdiği bir kahvehane de Civeleğin Kahveha
nesi diye şöhret ·bulmuşdur. Alemdar Mustafa 
. Faşa · İstanbula gelmeden önce, ki Dördüncü 
SııJtan Mustafa devrinde yeniçerilerin en az
gm olduğu zamanlardır bu zorba uygw:::ı.suzluk, 

. ahlaksızlık yolunda bir gerice ulu orta teca
vüz teşebbüsü ile büyük bir vak'a çıkarmış

dır. Şöyle ki Galatada bir meyhanecinin gaa
yetle mahbub mürahik bir oğlu vardı; bazı 

akşamlar,, yine Galatanın, hatta bütün İstan
bulun en namlı zorbalarından Kahvecioğlu Bu
runsuz Mustafa Ağa bir darülnedvei haşarat 

olan kahvehanesinde işret sofrasını kurduğu 

zaman şarabını bu meyhaneciden aldırtır, o 
da Kahvecioğluna içkisini mahbub oğlu ile 
gönderirdi Bir akşam Civelek de, bütün zor- · 

. ba yeniçeriler gibi .bu meyhaneciden badihava 
şarah istetti, emre hemen itaat eden meyha-

/ 

neci de şarabı bir miçosu ile gönderdi. Cive
lek gazaba gelip şarabı iade etti: 

- Meyhaneci olacak ustana söyle, şarabı 
oğluna verip göndersin, Kahvecioğluna gön
·dermiş, bize niçin göndermez?!. dedi. 

Miçosu şarabla geri dönünce meyhaneci 
ikinci emre de itaat etti, Civeleğe şarabı oğlu 
ile gönderdi. fakat, yine o it güruhundan olup 
da meyhanesinde badihava yedirip içirdiği ah
babından bir kaç yoldaşı çocuğu korumak üze
re peşi sıra Civeleğin kahvehanesine gön
derdi. 

Civeleğin kahvehanesi Karaköyde idi, 
kendi bekar odası da kahvehanesinin üstünde 
idi, meyhanecinin oğlunu odasına çıkarınca, 

meyhanecinin çocuğu korumak için gönderdi
ği yoldaşları: «Bu makuule hareket ayıbdır» 

dediler, fakat Civelek hemen tabancasını çe
kip bunların üzerine ateş etti;- onlar da kaçip 
hadiseyi, Galata ve etrafının zabıta amirlerin
den Tersane başağası Kel İbrahim Çavuşa ha
ber verdiler; başağa ıda · 64. üncü ortanın Ka
r akollukcularına haber verdi, onlar da zaten 
tabanca sesine ,kahvehaneye koşmuşlardı; 

Kahvehane basıldı, meyhanecinin oğlu Civele
ğin pençesinden kurtarıldı. Civelek, o zama. 
·nın birçok yeniçerileri• gibi aynı zamanda Ter
sanede kalyoncu çavuşu idi, Tersane ·başağası 
onu bu sıfatı ile tevkif ederek Tersaneye gö
türmek istedi; karakollukcular ise: «Yoldaşı

mızdır, biz onu kışlamıza · götürürüz» dediler, 
ve alıp götürdüler. Bunun üzerine başağa Ci
veleğin kahvesini mühürleyip kapattı, fakat 
bu sefer de başkarakollukcu ağa gelerek müh-

. rü sökdü kahveyi açdı, ve altmışdörtlüler bu
nun ile de kalmayıp başağa Kel İbrahim Ağa
nın yine Karaköyde hulu.nan kahvehanesini 
taşlayarak bütün camlarını indirdiler. Bu su-

. retle Galata, Tersanelilerle Aıtmışdörtlüler 

arasında günl.erce süren karşılıklı tecavüz 
vak'alarına sahne oldu. 

Bu vak'ayı böylece nakleden Cabi Said 
Efendi Civeleğin akibetinden bahsetmiyor; 
eğer edebi ile bir köşeye sinmemiş veya İstan
bulda.n kaçmamiş ise Alemdar Mustafa Paşa 
·tarafından tepelenmiş olacakdır. 

Bibi. : Cabi. Said Veka,ayinamesi. 

CİVELEK YENİÇERİ CİVELEĞİ - On
yedinci asrın ikinci yarısında devşirme kanu
nu kaldırılıp Yeniçeri Asker Ocağının kapusu 
halkın ayak takımına açılınca, heveskarı gaa-
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yet çok olduğu için, kadro ihtiyacının kat kat 
üstünde müracaat- karşısında bir de namzed · 
defteri açıdlı: Ocakda yer açılıp acemi nefer
kayd olununcaya kadar bu namzedlere de ye
niçeri nazarı ile bakıldı, yalnız ulılf e, günde
lik hesabı ile neferlik maaşı bağlanmadı, fa_ 
kat kışlalarda yatıp kalkdılar, ve hangi ortaya 
ayrılmışlc1rsa o· ortanın sofrasından da yemek 
yediler. Bu namzedlerin bir kısmı rnürahık 

delikanlılar olduğu için kendilerine «Civelek, 

Yeniçeri civeleği» adı verildi. Ocak disiplininin 
bozulduğu devirlerde yeniçeriler kışlalarında 
yatmamaya başlamışlar, bekar odalarında, 

hanlarda, kahvelerde mekan tutar olmuş_lardı; 

burafarı da fahişe avrat kap9mak ve daha tür!ü 
ı;debsizlikler ile birer haşarat yatağı olmuştu, Ci
velekler de, müstakbel yoldaşlık yakınlığı ile nam
zedi olduğu ortanın bir pençeli kabadayısını ken
disine hami bilerek o haytanın koltuğu altına sı
ğındı, ve onun odasında ve yanında yatarak ade

ta gönüllü uşağı oldu, 
ve falan ağanın, filan 
beşenin filan çorbacının 
civeleği diye anıldı. 

Bir mürahik gen
ci civelek olarakkanadı 
altına alan- pençeli Ye
niçeri kabadayısı, hi
mayeye karar verdiği 

o küçük delikanlıya bu 
kararını,. bir gün karşı
sına çıkarak bir hançer 
hediye etmekle · bildi
rir: 

- Benim canım .. 
bıçağımı kabul edip 
dünya ve ahiretde ka
rındaşım, elin bıyık 

burana kadar civele
ğim olur musun? .. der
di. 

- -::;";.,~i" - --- --=~ ·.: -~ .. --.• .. 
Kabadayı hamisinden hançer alan civelek 

(Resim : S. Bozcah) 

Böyle bir teklif 
karşısında kalan . genç 
belki şaşırır, fakat ka
badayının teklifini red 
edemez, hediye edilen 
hançeri alır, ·el öper, 
hamisinin yanında he
men o gün kışlaya gi
derek kışlada.ki Hacı 

Bektaş Şeyhinin huzu
runda civelekliği kabul 
ettigine ikrar yerirdi. 
Hemen hepsi ayak ta
kurundan civeleklerin, 
nevcivanlık şanından 

tüysüz, kaşları gözleri 
yerinde ve elleri ayak
ları düzgün olanları ka
nadı altına almış olan 

· kabadayılar, gündüzle-
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ri beraberlerinde sokağa çıkarır iken, ken
dilerinden gayrisi güzel çocuğun yüzünü gorup 
kötü nazarla bakmaması için, civeleğinin yüzüne 
hasır püskülden peçeler takarlardı. Bazı yazarlar 
bütün civelekleri yüzleri püskül peçeli oğlanlar o• 

., larak gösterirler ki, yanlışdır; Yeniçeri civelek
lerinin püskü!lüleri, vechen dilber, mahbub olan 
genckrdir; onların böyle peçe altında dolaşdırıl

ması, son Yeniçeriliğin bir şehir şekavesti olduğu 
devirde Yeniçeri kabadayıları için itlik, rezillok 
yolunda ayrı bir nümayiş bilindi. 

Mehmed Zeki Pakalın «Osmanlı Tarih De
yimleri _ve Terimleri» adlı eserinin civelek mad
desinde şunları yazıyor ki, bizini yukarıdaki tari
fimiz ile. hayH farklıdır: 

« Yeniçeri efradı arasında delikanlı olanlara 
civelek denilirdi; civelek yaver demekdir. Civ~
lekler matbahda aşçıbaşı maiyetinde istihdam· o
lunurlar, nadiren sokağa çıkarlardı. Genç ve gü
zel oldukları için münasebetsiz bazı adamların 
tecavüzüne uğramamaları maksadı. ile, yüzlerini 
bir saçak peçe ile · örterler idiyse de. gözleri pe
çenin arasından pırıl_ pırıl parladığından bu da __ 
enza.rı dikkati celbe kifayet eder, ve belki de bu 
hal daha ziyade ·nazarı dikkati.dbet eylerdi. 

«Bunlar başlarınm üstüne çaprasvarı bir sa
rık sarılı külah takarlar, arkalarına kırmızı. salta, 
bacaklarına mavi şalvar, ayaklarına::da' kırmızı 

yemeni giyerlerdi. Bellerine madentbir .kemer 
bağlarlardı». 

Tekrar edelim ki. «dvelek»,"Yeniceri ne-
. ferinin gencine verilmiş isim değildir, bahsettiği

miz devirde Yeniçeri namzedlerine verilmiş olan · 
isimdir, ve hepsi . püskül peçeli olmayıp, peçe , 
ancak dilber oğlanların yüzlerine· takılmışdır. 
Yeni~riye yan balçınanın ağır suç olduğu devir- • 
de, P. Z. Pakalın'ın yazdığı gibi, genç ve . güzel 
bir Yeniçeri neferinin velevki göz ile olsun te- . 
cavüze uğraması asla va.rid olamaz. 

Usta ünvanım ta~ıtan Yenk,eri ortalarının 
aşçıbaşıları, ortanın, çorbacıdan sonra en büyük 
zabitlerinden biriydi, elbet ki bir veya birkaç ci
veleği_ ve onların arasında, nümayis yolunda 
yüzüne peçe takılacak mahbub gençler· olacak
dır. Civeleğin mutfaklara tahsisi doğru değildir. 

O · devrin metinlerinl çok dikkatle gözden geçir
diğimizi zan ediyoruz; kaldı ki civelekler ortala
rına nisbetle değil, kabadayılar~na nisbetle anıl-· 
mışlardır; aşağıdaki .iki kıt'a Yeniçeri ağzı Je 
yazılmış bir destandan alınmışdır: 

Kollukda civelek kuzu yap biiyüt 
HeliUdir anasından emdiği süt 
Öperek severek vir hoşca öğüd 
Hem unutma sırma püskül peçeyi 

Didim oğul çilelidir güzeller 
Şu gonce topukla şu süzme eller 
Ahu gözler üzre. b.u sırma teller 
Nara vuram gezdireyim beçeyl 

Hüseyin Kazım bey de «Büyük Türk Lu
gatı» aalı eserinin civelek maddesinde şunları y'.l
zı yor: «Kadimen Yeniçeriliğe namzed olan ve 
devşirme usulü ile toplanan delikanlı ki, külah
larının üstüne çaprastvari sarık sarıp arkalarına 

kırmızı salta, ve ba
caklarına mavi şal

var ve ayaklarına 

kırmızı yemeni giyer 
ve sokağa çıkdıkları 
vakit yüzlerini saçak
la örterlerdi» diyor. 
Evvela açıkça görü
lüyor ki M. Z. Pa
kalın, aslında, sade
ce bir isimler ·cedve
li halinde • µeşretmiş 
olsaydı dahi, pek 

. kıymetli olan eseri
__ ne buradan harfi-

··· yen naklettiği satır-

larda ~ Yeniçeriliğe 

_ namzet» · kaydını 
«Yeniçeri neferleri 
arasında delikanlı 

. olanlar» şekline çe
virmekle hataya düş-

. müşdür. Hüseyin 
, Kazım Bey ise «Dev-
. şirme usulü ile . top
lanan delikanlı» di
yerek. fahi8 hat~ iş
liyor. Dev!!irme . ka
nununun yürürlükte 
bııliJnduğu. devirler

Peçeli Civelek 
(Resim : S. Bozcalı) 

de Yeniçeri namzedleri «acemioğlam, · adını taşı
mışlardır ki, Yeniçeri asker oc~ğına bağlı ve İs
tanbulAğası ünvamnı taşıyan bir kanundan emrin
de geniş teşkilatı ve ayrıca kışlası olan bir asker 
ocağının efradıdırlar (B.: .. Acemioğlan); içlerinde 
afeti devran güzellikde oğlanlar bulunsa dahi ci
velek adını taşımamışlar, ve yüzlerini saçak, püs
kül peçelerle örtmemişlerdir; ama, kelimeıiin lu
gat manası ile, yani «oynak, kıvrak, alımlı· ça-
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lınılı, ele avuca ve kabına sığmaz» delikanlılar 

bulunacağı, ve hatta çoğunun da bu boydan şeh
bazları olduğu muhakkakdır. 

Dil bilgini H. Kazım Bey «civelek» kelime
sinin yukarda sıraladığımız manalarını, . mecazen 
kullanılır göstermişdir (B.: civelek)", bu da hata
dır, o manalar _kelimenin kendi aslı karşılığıdır, 

ve mecazen dev~ yavrusuna da civelek denilrniş
dir, devşirme kanunu kalkdıkdan sonra Yeniçeri 
namzedleri. de civelek adını almışdır. 

CİVELEK SOKAĞI - Şişlide Pa~a Ma
hallesinde; Avukat Caddesi ve Feriköy Kuyu So
kağı dörtyol ağzı ile Batı Caddesi arasında uzanır; 
Behram Çavuş Sokağı, Atalık Sokağı, Miralay 
Kamil bey Sokağı, Ortanca Sokağı, Ortanca Ara
lığı ve Ferace Sokağı ,ile kavuşaklan vardır;· Ba
rutcular Sokağı ile dörtyol ağzı yaparak kesişir. 
Avukat Caddesi tarafından gelindiğin~· göre beş 

adım genişliğinde bir yol olarak başlar, sağa sola 
birer· kavis çizer; zamanuıiızda «Gecekondu» de
nilen birer katlı kağir evceğizler görülür. Barut
cular Sokağı dört yol ağzından sonra iki araba 
geçecek kadar genişler; büyüklü küçüklü kagir ve 
ahşab evler arasından geçerek ilerler · ve böylece 
Batı Caddesine kavuşur. 

Civelek Sokağında 2 bakkal, 3 kahvehane, 
1 ekmek fırını, 1 kilim dokumacısı, 1 · kalaycı, 1 
kuruyemişci, 1 manav ve 1 tatlıcı dükkanı var
dır; kapu numaraları 1-75 ve 2-114 dür (Nisan 
I 963). 

Hakkı GÖKTÜRK 

CtvELEKY AN (Dikraıı Efendi) - Katolik 
mezhebine mensub emekdar bir gazeteci ve mat
baacıdır. 1908 yılı Yldikule Ermeni Hastahanesi 
salnamesine · göre 1848 de Kayseride doğmuştur. 
Teotik Labcinciyan'a (1873-1928) göre ise, Kay
serili ana ve babadan 1852 de İstanbul.da doğ
muştur. 13 Şubat 1907 de İstanbul'da vefat ct
miı;dir. 

Çocukluğunda İstanbul'a gelerek Viyana'
daki Mihitarist Tarikatına mensup Pangaltı Lise
sinden mezun olduktan sonra. önce sarraflıkla 

iştigal etmi8tir. Muharrirliğe, Andon Sakayan'm 
«Mimos» adlı gazetesinde başlamıştır. Müteaki
ben yerli fransızca bir gazetenin neşriyat daire
sinde · bir müddet çalışmıştır. Bilahare, Vartan 
Paşa'nın (1816-1879) neşriyat müdürü bulundu
ğu «Tercemanı Efkar» gazetesinin muhasipliğini 
deruhde · etmi~ ve birkac ay sonra da gazetenin 
müdürü olmu~tur. 1877-1885 yılları arasında 

bu sekilde gazeteyi çıkardıktan sonra 1885 de 
ermenice harflerle türkçe olarak neşredilen «Ce-

ridei Şarkiye» nin imtiyazını almıştır. Keza, 1889 
da.intişara başlayan ve 1 Aralık 1908 de kapanan 
«Surhantak» (tatar, kuriye) adlı ermenice gün
lük gazetenin de imtiyaz sahibi olmuştur. 

Basına kıymetli hizmetlerden dolayı mütema
yiz rutbesiyle ve dördüncü sınıf Osmani ve Me
cidi nişanlariyle taltif edilmiştir. 

1881 tarihinden itibaren Civelekyan matbaa
sında birçok ermenice eserleı de basılmıştır. 

· Kevork PAMUJ{CİYAN 
CİVRE (Yako - Yakub) - Çağdaş değerli 

bir mücellid. bu satırların yazıldığı sırada An
kara Caddesinde Emniyet Kırtasiye mağazası 

sahibi: aslen müsevi olup 1911 de Edirne'de doğ
du, babasının adı Meşulam, annesinin adı Sara'
dır; babası Edirnede komisyonculukla meşgul idi, 
Balkan harbinde B. Mesulam ailesi ile Adapa
zarına hicret etti, İstiklal muharebesinde de ora
dan İstanbula gelerek Hasköyde yerleştiler; ve 
Yakub Civre orada Kamando mu.sevi mektebin
de okudu; oradan Kasınıpaşaya taşınınca, iki bu
çuk yıl kadar da Kasımpaşa mu.sevi . mektebine 
devam etti; bu ikinci ıriektebdedir ki arab asıllı 
Türk harfleri ile türkce okuma yazma, biraz da 
fransızca öğrendi. B. Maşulam işi icabı Kasımpa
şadan Babıali civarında başka bir eve taşınınca 
Yakub Civre tahsilini ikmal için tekrar mekteb d;!
ğiştirme zorunda kaldı, fakat sihhatı çok bozul.: 
muş, aslında ailesini geçindirmek için meşakı 
hayat altında bulunan babasının ölümü üzerine 
9-10 yaşlarında iken (1920-1921) tahsili tama
men terkederek anasını beslemek üzere· iş haya
tına }•tıldı. Babıali (Ankara) Caddesindle mücel
lid !sak Fresko'ya 25 kuruş haftalıkla çırak oldu. 
i. Fn'sko İstanbulun büyük kitabcı ve· tabikırin
den Kanaat Kütübhaneı.i sahibi İlvas Behar (h
yas Bayar) ın forma kırmacısı idi, asıl mücellid
liği -Jnun yanında öğrenemeyeceğini gören, ve 
bu mesleğe karşı büyük bir hevesi olan Yakub 
Civre pek az sonra aynı . haftalıkla Babıfilinin 
namlı mücellidlerinden Tatar Cemal Ustaya çı

rak oldu; fakat bu sanatkar kendisini aşırı dere
cede içkiye vermiş olduğundan atölyesini kapa
yıp ve sanatını bırakıp Ankaraya gidince Y. Civ
re, Vilayet Konağı karşısında Cumhuriyet Mücel
lidhanesine girdi; ve asıl mücellidliği burada ü
çüncü ustası olan İbrahim Edhem Efendiden öğ
rendi; Cumhuriyet Mücellidhanesi o zaman çok 
işi olan ve Babıali muhitinden en çok kazanan bfr 

• atölye idi. Fakat büyük kazancı karşısında şaşı

ran, kendisini zevkti safa ve sefa.bete kaptıran 

İbarhim Edhem Efendi; bir ara işleri birden du-
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rup, kendisini de alışdığı alemden sıyırıp kurta
ramayınca kısa zamanda ağır borçlar altına gi
rerek ifflas etti ve kederinden vefat etti. i. Ed
hem Efendiden bilhas
sa en güzel ve itinalı 

mushafı şerif cildleme
sini öğrenmiş olan Ya
kub Civre İslam Mü
cellidhanesi sahibi mü-

. cellid Hasan Usta tara
fından davet edildi; 
Hasan Efendinin ölü
münde oğlu Mahmud ·.ı: 

Efendi, kendisi bu· iş- " 
!erden gereği gibi anla

madığı ve o zamanlar 
çok meşhur bir mücel-

. lidhane olan İslam Mü-
cellidhanesinin şöhre-

Yakub Civre 
(Resim : S. B.) 

tini muhafaza ederek yaşamasını arzu ettiğin

den, babasınm sağ eli yerinde kalfası Ya
kub Civreyi 1939 yılında kendısine ortak al
dı, az sonra Mahmud Efendinin. hastalığında ve 
ölümünden sonra da 1952 yılına kadar İslam 
Mücellidhfuıesinin büyük yükünü, ortak iki aile
yi geyindirmek üzere Y. Civre üzerine aldı. 1952 
de İslam Mücellidhanesini Mahmud Efendinin· 
oğlu Osman Efendiye terkederek Ankara Cadde
sinde kendi müessesesi olarak Emniyet Kırtasiye 
Mağazası ve Mücellidhanesini açdı; 1961 de İh
san Manavoğlu ile bir ortaklık kurarak Ak Kitab 
ve Kırtasiye Evini açdılar, Emniyet Kırtasiye 

Evini de kendi hesabına devam ettirdi; 1963 de 
İhsan Manavoğlundan ayrılıp Ak Kitabevi ve Kır
tasiye Mağazasını ona bırakarak kendisi Emniyet 
Mağazasına döndü. 

Yakub Civre ~rta boylu, gayet sevimli güler 
yüze sahib, pek terbiyeli, pek nazik bir i~ ada
mıdır. Piyasanın <;ok dürüst iş adamlarından bi
ri olarak tanınmı:=;dır. Arab asıllı Türk harfleri 
ile de okur yazar, İbranice okur konuşamaz, ifa
dei meram edecek: ·!kadar fransızca, İspanyolca 
ve rumca bilir. İvi bir aile reisidir, iki kızı ve 
1963 yılında Modadaki Saint Joseph fransız lise
sini bitirmiş Naim adında hayrülhalef bir oğlu 

vardır. 

CİZYE NİZAMI KASALAKLIĞI (&tını-
bulun gaJTİ müslim azınlıkları arasında) - Os
manlı devletinde «reaya» adı altlında toplanan· 
gayri müslim azınlıkları, devletin müslüman te
baasından farklı olarak, her yıl «cizye» adıyle 

bir vergi ~erirlerdi; cizye nüfus başına maktu 
bir vergi idi. Hicri 1102 (1690) yılında mali bir 
sıkıntı içinde hazineye yeni gelir kaynakları a
rayan hükumet, cizye nizamının değiştirilmesin~, 

reayanın içtimai durum ve servetlerine göre «ala, 
üst, edna» yani yüksek tabaka, orta halli ve ayak 
takımı adıyle üç sınıfa ayrılmasına, nüfus .başı
na birinci sınıftan dört, ikinciden iki, üçüncüden 
de bir altın alınmasına karar verildi. 

Bu yeni cizye nizam~ bilhassa İstanbulda 
çok garip ve. tuhaf bir rekabete, asalet ve servet 
nümavişine yol açtı. Yahudiler, pek tanınmı§ 

zenginleri müstesna, umimiyetle «edna» ayak ta
kımı belgesi, kağıdı aldılar. Rumlarla Ermeniler 
ise bilakis, evvela kendi aralarında öğünmek, 

sonra da birbirlerine karşı üstünlük satmak için: 
«Biz üst ve ednalığı kabul etmeyiz» diyerek hep-

. si ala kağıdı aldılar. Bu yüzden hazineye umul
madık gelir sağlaridı. 

CLARA (Max) - İstanbul üniversitesi 
' -

Tıb · Fakültesi yabancı profesörlerinden, Histolo-
_ii-Embryoloji Enstitüsü ordinariyosu; 1899 da 
Avusturya'da Völs' an Schlern'de doğmuşdur; ilk 
tahsilini hususi olarak gördü, 1917 de Gimn:ı- · 
siumu bitirdi, 1923 de Leipzig üniversitesi Tıb 
Fakültesinden diploma aldı; 1930 da P.adua üni
versitesinde döçent oldu, 1935 den 1942 yılına 
kadar da Leipzig Tıb Fakültesinde çalışarak bu 
üniversitede ordinariyushığa kadar çıkdı; 1942 -
1945 arasında Münib- üniversitesinde bulundu, 
1950 de de İstanbul üniversitesine intisab etti. 
Almanca, fransızca, İtalyanca. İngilizce bilir; eser 
olarak orijinal mesleki çalışmaları vardır. Kayak 
ve yüzme S!)Orlarını sever. pul koleksiyoncusu
dur: evli ve üç çocuk sahibidir. 

Bibi. : Kim *imdir Ansiklopedisi. 

CLIFTON'LARIN Y ALiSi. - Kırım Har
bi içinde İstanbul'a gelmiş ve bu beldeyi çok· 
sevmiş olan İngiliz iş adamı Hanson, harbd.en 
sonra ailesini de getirerek İstanbul'da yerleşmiş, 
ve Boğaziçinde Kandilli'de bir yalı yapdırmışdı; 

yıllarca orada yaşamışlar, Kandilli'nin yerli hal
kı arasına karışmışlardı. 

İstanbul aşığı Hansorilar İngilteredeki dost
ları Cliftonları da buraya çağırmışlar ve mesleği 
avukatlık olan Mr. Clifton'a İngiltere konsolos
hanesinde . bir vazife bulmuşlardı. 

Cliftonlar da Hansonlar gibi Kandillide ika
meti tercih etmişlerdi.. Bu yeni aile Kandilli'nin"' 
V aniköy tarafındaki . ve buru.ndan evvel gelen 
kagir yalıyı satın almışlardı. . · 

Bu yalı. daha evvel bir İngiliz ailesi için bir 
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İngiliz mimarı tarafından 
yapılmıştı. Kagir ve üç 
katlı olan binanın ayrica 
bir de çatı katı vardı. Ya
lı, kiremidi renkli ve pan
curları yeşildi. 

Deniz cephesinde bir 
tarasa çıkıbr · ve buradaki 
cümle kapısından dar bir 
sofaya girilirdi. Sofanın 

bahçe tarafından da ayrı 
bir sokak kapısı mevcut~ 
tu. Dar sofa üzerinde sı

rasiyle odalar . bulunuyor
du. 

Binanın . arkasında ve 
setin hemen eteğinde kü
çük, güneş görmez ve kas
vetli bir bahçe pek itinalı,. 

bir şekilde tanzim · edil
mişti. Bu bahçeden soka
ğa tırmanan uzun merdi-
venin etrafı da saksılar 
ve çiçeklerle süslenmişti. · 

Binanın içi Viktorya üslubunda eşyalarla 

ve fazla cicili, bicili bir şekilde döşeliydi. 
İzdivacından sonra Doria L. Neave ismini 

alan Cliftonların kızı seneltr sonra Boğaziçine 
ve bu yalıya · ait hatıralarını bir kitap halinde 
neşretmişti . 

Aile, birinci dünya harbindeki büyük Kan
dilli yangınına kadar bu yalıda yirmi altı sene 
oturmuş . ve yalının yanması üzerine Kandilliden 
ayrılmıştı. Cliftonların kızı yalının güzel tarasın
dan seyrettiği fırtınalı havaları, 93 harbinde Ka
rade,nizc çıkan Türk . gemilerine mendil sallayış

larını ve · harbin sonunda . Ayastefanostaki Rus 
kaiargahına evrak getiren Rus posta gemisinden 
nasıl korktuklarını uzun uzun hikaye etmekte
dir. 

Cliftonların yalısı 19. asrın ikinci yarısında 
Boğaziçi kıyılarında görülen yabancı üsluptaki 
binalardan birisidir. Bu devirde Fransız ve İtal
yan mimarlarının büyük, ahşap, sahilhane plan
larına mukabil Cliftonların yalısı tamamen İngi
liz zevklerine ve ölçüsüne göre inşa edilmiş bir 
bina idi. 

Halôk Y. ŞEHSt}V AR~LU 

COHEN KIZKARDEŞLER, CO~N KO
TOBIIANEsi - (İsim Kohen okunur) Beyoğ
lunun kuruluşu kırk seneye yaklaşmış meşhur bir 

Kandilli'de Cliftonlann Y~m 
(Resim: Aziz, Cuinhuriyet Gazetesi) 

kütübhanesidir; 1918 de İstiklal Caddesinde 491 
kapu num~ralı dükkanda orta halli bir halı ko
misyoncusu olan Bohor Hayin Cohen'in evladları 
(analarının adı Raşel Cohen) olan Mazalto Cohen 
(doğumu 1888) ve Elisa Cohen (doğumu 1896; 
evlendikden sonra Benziınra soyadını aldı) iki 
kız kardeş tarafından yalnız dört lira sermaye, ve 
ırkdaşlarınca temin edilen yardımla tesis edilmiş
dir. Yabancı diller üzerine kitabcılık yaparlar. 
Son zamanlarda İstanbul editörlerinin basıb neş
retdikleri eserleri de ah!) satmaya başlamışlardır. 

Cohen Kütübhanesi 1934 de yine aynı cad
dede 495 numaralı dükkana taşınmışdır ki, ha
len de oradadır; İstiklal Caddesinin Tünel başı 
tarafında, Tünelden çıkıldığına göre sağ kolda
dır; İsveç hükumetine aid bir gayri menkuldür, 
son zamanlarda İsveç Konsolosluğu Coben Kız
kardeşlerini buradan çık"armak istiyordu ki; İstan
bulun . fikir hayatında kırk seneden fazla hizmet 
etmiş bir kütübhanenin yerinden atılması, pek 
mübrem sebebler yok ise diplomatik nezaketle 
pek bağdaşamayan hareket olsa gerekdir. 

Her iki kız kardeş, işleri kitabcılık olduğu 
halde, doğub yaşadıkları İstanbul gibi bir belde
de· Türk edebiyatı ile meşgul olmadıklarından, 
türkçeyi avamı ağız ile konuşurlar; ana dilleri 
ve türkçeden · gayrı Mazalto Cohen Fransızca, 

İngilizce, Almanca, İtalyanca, İspanyolca, Rum-
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Mazalto Cohen ve Eliza Benzlmra 
. (Resim : S. Boczalı) 

ca, Elisa Benzimra da Fransızca, İngilızce, İs
panyolca bilir; her ikisi de kahve tiryakisidir, sey
yahatı severler, güzel sanatlara, bilhassa resme 
derin alakaları vardır; . kütübhanenin ağır yükü 
Mazalto Cohen'in üstündedir. ev işleri ile uğraşa
maz, o işler Elisa Benzimra'ya kalmışdır. (1963 
Temmuz). 

COCHRANE (Jacline) - Amerikalı ünlü 
kadın pilot; 30 ekim 1949 da özel uçağı ile İs
tanbul'a geldi. Birçok dünya rekoru kırmış bu
lunan J acline Cochrane, o tarihte · Kanada'nın 
Ankara ~lçisi bulunan General Victor W. Od
lum'un · yeğeni, Amerikanın sayılı zenginlerinden 
ve Constellation uçaklarının amili Mr. Cochra
na Odluİn'un de zevcesidir; «Yıldız Pilot» diye 
meşhur idi; İstanbul'a zevci ile beraber gelmiş
dir. Cumhuriyet Gazetesi muharrirlerine şu be-
yanatda bulunmuş idi: _ 

« 17 senedenberi uçuyorum. Şimdiye kadar 
7.500 saat uçtum, 375 gün, yani geceli gündüz
.lü bir seneden fazla 
havada kaldım de
mektir. 

«Harb esnasın- · -
da Amerikan!n baş
kadın pilotu ismini 
taşıdım, harbin u- ' 
zun · bir ·· kısmını İn
·giltere' de geçirdim 
ve muhtelif bombar
dıman harekatına 

iştirak ettim. 

«Mayıs ayında 

Avrupayi baştanba
şa kendi uçağımla 

Jacllno Cochrane 
(Resim: S. Bozcalı) 

dolaşacağım. Şimdiye kadar 40 muhtelif 
dünya rekorum var. Sürat rekorunu da yakın-

da kıracağımı zannediyorum. Şimdilik saatte 650 
kilometreye kadar sürat elde ettim. Harb içerisin
de J aponya'ya giden · ilk Amerikan kadın pilotu 
da benim, Her tip uçakla uçarbilirim, kanaatim
ce sıhhati müsaid her kadın, erkek pi19tların ya
nında harbe iştirak edebilir. Bugün Am.erikada 
8 binden fazla kadm pilot mevcuddur.» 

. COMENDİNGER - (İsmin okunuşu : 
Komandinger) . İstanbul'un en eski mus~ mağa
zası idi; piyanolar, yaylı ve nefesli sazlar, nota 
vesair · musiki levazımı satar, Avrupa'nın Peters, 
Litlolf Schott, Universal, Hcugel gibi büyük mü-' ' . . 
zik editörlerini. ve Beç_.kstein, Blühtner. lbach, 
Steinweg, Winkelmann gibi ü:Qlü piyano fabri
kalarını· temsil eder idi. Comendinger Mağazası 
184& de Macaristandan Rodos'a oradan da İs
tanbul'a · hicret eden ve itibarlı bir ailenin men
subu olan Antoine Comendinger tarafından · Bey
oğlunda, Şimdiki Lion Mağazasının karşısında 

34 7 numarada açı1mışdır; aynı zamanda Anto
ine'ın kardeşi Luis Comendinger de Avrupa Pa
sajında· 18 numarada bir başka mağaza açmışdı. 
üçüncü bir karde~ Ernest Comendinger bu işi 

devam ettirdi, Beyoğlundaki mağaza Ernet'in 
oğlu Fernand Comandinger'in idaresinde iken 
1929 da işlerin iyi gitmemesi yüzünden kapandı. 
Bu müessesenin son mümessili ·Fernand 1888 de 
İstanbul'da doğmuş, 1930 da ailenin vatam olan 
Macaristan'a dönmüş, ve 1939 da Budapeştede 
ölmüşdür. 

79 yıl İstanbul ,şehrinin musiki çevresine 
. yararlı hizmetlerde bulunmu~ olan bu müessese 
Avrupa müzik çevrelerinde de tanınmııı. ve Jti
mad edilir bir merkez olarak, müzik .malzemesi 
satış işlerinin doğu münasebetlerine öncülük ve 
temsilcilik etmiş idi, <<Zati Hazreti Şahanenin 
Piyano ve muzika müteahhidi» {Fomisseur !le 
S. M. de Sultan) Unvanım · almışdır. Ailenin son 
üyesi Fernaıid'ın oğlu, büyük babasi.ıim adını 
taşıyan Ernest Comendinger, şehrimizin tanın

miş ve sevilmiş müzikçilerinden biridir, ve halen 
bir Türk. vatandaşıdır. 

' Mesud CEMİL 
CONKİKİRİK ___: Birinci Cihan Harbi için

de İstanbul'un hatta Türkiye'nin tek halk mizah 
gazetesi olan «Karagöz» ün «İngiliz» karşılığı 
uydurub kullandığı bir isimdir. Dört sayfa ola~ 
rak çıkan ve her nüshasında 1. ve 4. sayfala
rında ancak iki karikatür nesreden. Karagöz, 
i~ab ettikçe İngiliz tipini daima kuru, ince ve 
uzun boylu olarak göstermiş ve İngiliz karşılığı 
hep bu ismi kullanmışdır; ~con» İilgilizi ifade 
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Conıendiııger'lerin armam unVf,lD.ları'. 

etmiş, «kikirik»- sesi de. bU kuru uzun tipi can
landırmış,. deyrin hemen yegane rtıizah gaı;ete.
sinin _ ortaya attığı halk ağzına da düşmüşdü; _fa
kat harp,soıiunda pek çabuk unutuldu; halin 
hiç kullanılmaz gibidir. 

CONSTAN'TİNOPLE (B.: Kostanta-
~iy~}. . . 

CONSTANTİNOPLE. - İstanbuı. üzerine 
ingilizc~ resimli kitabların en . güzelleriııden biri; 
15,5X21,5 eb'adında kalın güzel bir kağıd- üze
rine basdmış 276 sayfalık bu eserin müellifi A
lexandeı; van Millingen'dir. (R: Millingeıı, A. 
van), kitab, ünlü İngiliz suluboya ressamı War
wick Gol:1le~ninistanbul'da yapdığı suluboya tab.~ 
lo ve 'etüdlerilıden metin dışı 63 parça çok renicJi 
resim ile tezyin edilm~ş .. ohırıık 1906 da. Londra . 
da A. ve C. Blaçk- tarafı11dan · basılmışdır (B.: 
Göble, Warwick). 

Her .biri-.ayrı . güzellikde, pek çoğu bugün 
tarih vesikası olmuş. resimler kitabdaki: sırasına 
göre, şunlardır: 

t- Y~, feriçeli Türk Hanımı 
2 - Galata ·_ .Rıhtımı 
3 - Bozdoğ~. ke~eri üstünden Galat!l'ı,un, görü-

nüşü. 

4 -- Dilenci. 
S - Sepetcl çingeneler. 
6 - Yüksekkaldınm. 

7 - -Osküdar'da Yeni Valide Camii önünde çiçek 
pazarı. 

8 -- Galata Köprüsü ve Yeni Caini. 
·9 - Riımelihisarmda Kayalar Mezarlığı, 

10 - Han kahvecisi. 
il - İngiliz Hastahanesinden Halicin manzarası. 
12 - Bir sokak, Çöınlekciler. 
13 - iiıtanbul'da bir solkak. 
14 - Kavak (Rumellkavafı?) · 
15 - K<Sprll llıtU ve Gaiata Kuieıl, 

COStANTİNOPOLİ 

16 - Mannara kıyısında 
. kulübemsi evceğlzler. 

17 - Şekerci. 

18 - Çiçekciler. 
19 - Halı tamircileri. 
20 - Yemiş pazarı .. 
21 - Halıcılar Hanı. 

22 - Çeşmebaşı ye eskici. 
23 -·. Ruınelihisannda. sokak. 
24 -· Büyük Kapalıçarşı. 
25 - Demirel. 
26 - Güınüşsuyundan · 

Sarayburnunun ma~arası. 
27 ...:. Ahırkapusu. 
28 - Haydarpaşa İngiliz mez 

arlığında Kınm Harbi Abidesi. 
29 - Sultan Ahmed Camünde 

minber. . ; 
30 ~ Büyükada'daıı bir 

mantara. 
· 31 - Akşam üstü Ha!ic .. 
. 3Z -:- GalMa Köpriiıfü. . 

33 -- Hallc'de gemiİer ve Süleymaııiyenln silueti. 
34 - Karşİ. tepeleİ-den Halle ve Süleymanlye. 
35 - Eyyub'da mezarlık; 
36 - Kuşbakışı Halic. . 
37-"- Halle. 
38 - Surlarda lsaac- Angelos Kulesi. 
39 -, Eyyub sırtlarından Halic. 
40 - Eski Beyoğlu mezarlığı. 
41 - Sultan Ahmed Camü avlusunda pazar yeri. 
42 - Süleynıaniye Camü avlusu. 
43 - AyasQfya'nui içinde. 
44 - Ayasofya'da "ünkar mahfili 
45 - Ayasofya'da mermer küp. 
46 - Köprü üstü ve Yeni Cami. 
47 - Büyük Kapabçarşı. 
48 - Bakla. falı bakan arab bacı. 
49 - Tophirıede sokak. 
SO - Merdivenli bir sokak. 
51 - .Siınltcl. 

52 - Üsküdar pazarı. 
53 - Han kapusu önü. 
SIJ - Kuyu ve tulumba (Yeşiltulumba kahvehanesi). 
55 - Küçüksu Çeşmesi. 
56 - Ayasofya meydan kahvehaneleri. 
57 - Rwnell Hisarı. 
58 - Derviş. 

59 - Mevlevi. 
_ 60 - Üsküdarda Açık Türbe.· 
61 -, Kağıdhine. 
62 - Yaşınaldı Hanım .. 
63...;.. Göksu (Üçkardeşler). 

Bu resimlerin hemen hepsi İstanbul An~ 
siklopedisinde metin içinde, dışındı). yet alacaktır. 

Burhan OLKER 

CONSTANTİNOPOLİ - ünlü İtalyan 
edibi Edmondo de Amicis'in İstanbul üzerine se
yahatnamesi; asırlar boyunca İstanbul'a gelmiş 

Avrupalı ıseyyahların İstanbulu isimle zikrede
rek çeşidli dillerde kaleme aldıkları eserlerin en 



-

Ayasofya'da Mermer Küp _ 
Van Milligen'in kıtabında Warwick Goble'nln resimlerinden, Sabiha Bozcah'wn .eU ile, 
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güzellerinden biri, fransızca. ve İtalyanca itinalı 
· bir . baskısı, o devirde yaşamış C. Biseo isimli 
kudretli bir İtalyan ressamının pek güzel ve şi
rin resimleri ile tezyin edilmişdir (B.: Amicis, 
Edmondo çie; Biseo, Cesare). 

Kuvvetli bir müşfilıid olan ve çok tatlı bir 
kaleme sahih bulunan Ed. de Amicis'in bu güzel 
İstanbul seyahatnamesi türkçeye ilk defa çok, pek 

. çok kısaltılmış olarak Reşad Ekrem Koçu . tara
fından terceme edilmiş ve 1936 . senesinde Cum
huriyet Gazeteside on makalecik halinde neşre
dilmiş, sonra bu .makaaleler «1874 de İstanbul». 

. adı altında: kitab olarak toplanıp 1938 .de Çığır 
Kitabevi tarafından basılmışdır. On makaalenin 
R. E: Koçu tarafından konmuş başlıkları şunlar
dır: «Köprü üstü»,_ «İstanbul», «Galata», «Ta
tavlada bir meyhane ve Kasımpaşa sırtında b;r 
kahve», . «Kıyafet», «Çarşı», «Kayık», «Kağıd

hane ve Göksu», «Yangın», <,Sokak köpekleri;>. 
Aşağıdaki satirları o ·tercemeden alıyoruz: 

İstanbul'un müslüman .sekenesini görmek 
için en · münasip zamanda bulunuyoruz: Geçen 
asırda kıyafet daha yeknasakmış, ve gelecek asıı:-. 

da da muhakkak ki gene yeknasak bir . şekil ala
cak. Şimdi bir değişme devrinin içj olduğundan 

ötürüdür ki, kıyafet, harikulade bir nenevvü gös
teriyor. Halkın büyük bir kütlesi, inkılapcılarm 

ileri hareketleri ile ihtiyar Türklerin mukaveme
ti arasında bucalıyor. 

«Eski Türkiye ile yeni Türkiye mücadelesi,. 
kıyafette aydın olarak görünüyor. İhtiyar Türk 
hala sarıklı, şalvarlı, kaftanlı ve an'aneye uygun 
olarak san veya kırmızı <iedik pabuçludur. Uya
nık Türk, . çenesine kadar düğrrteli siyah ve uzun 
pardesü (İstanbulin) ve pantalon giyer; başında 
sadece bir fes vardır. Bunların arasında da genç-

Sınk Hammallan 

ler, cüretkar delikanlılar, kapalı ve uzun istan
bulinleri atmış, göğsü ,açık redingot giymekte
dirler. Ayaklarında açık renk pantalonlar, bo
yunlarında zarif kravatları ve ellerinde baston
ları vardır; yaka deliklerine de bir çiçek iliştiril

miştir. 

«Şalvarlı Türkle pantalonlu Türk arasında 
bir uçurum vardır. Sarıklı hala sırat köprüsüne 
inanır. Beş vakit abdestini alır, ibadetini yapar 
ve evine akşam ezanı ile gider. Pantalonlu Türk 
hürafata gülümser, fotoğrafını çıkartır, fransızca 
konuşur ve gecesini tiyatroda geçirir .. Bu ikisinfo 
arasında da çekingenler · bulunmaktadır ki, ba
zıları el'an sarık sarar, amma, küçüktür, fes giy
diği zaman birdenbire göze batmasın diye. Ba
zıları hala tıalvar taşır, fakat ne göze batan, 
renkler, ne kuşak ve ne de çedik pabuç kalmış

tır; buna mukabil başlarında fes bulunur; yavaş 

yavaş son kalan şeyleri de atacaklardır. 
« Yalıiız .kadınlar eski yaşmak ve feraceyi 

muhafaza etmektedirler. Fakat bu yaşmak artık 
pek .şeffaftır; feracenin altında da ekseriya Pa
ris'in en son moda resimlerine göre dikilmiş bir 
fistan bulunur. 

«Her yıl binlerce kaftan, şalvar düşüyor; ve 
binlerce pantalon çekiliyor; her gün bir ihtiyar 
Türk ölüyor ve bir münevver Türk doğuyor; 

dua kitabını gazete, çubuğu sigara, arabayı kupa, 
darbukayı piyano, Emsile ile Binayı fransızca 

· gramer, ahşap evi kagir ev istihlaf etmekt~dir. 
«Her şey karışıyor, her şey değişiyor, belki 

bir asırdan az bir zaman içinde, ihtiyar Türkiye
nin bakaayasını aramak için Anadolunun en ·l1-

zak vilayetlerinin., en ıssız kö8elerine gitmek la
zım gelecektir. 

«önümüzden geçen şu dervişler de bu son 

i.~ -~ : 
,. j 

günlerin simalarındandır. 

Bunlar Mevlevi dervişleri
dir ki, Beyoğlu caddesin

de çok meşhur bir tekke
leri var. Hiç şüphesiz ki, 
mevlevileri birbiri arkasın-

dan devran .meydanına 

giderken görmek çok ca
ziptir: Devetüyü bir cüb

beye sarılmışlar, baş iğil

miş, kollar kavuşdurul-

muş, tatlı ve yeknesak bir 
musiki kendilerine refa-

De Amlc:ls'ln kitabında C. Biseo'nun resimlerinden. 

kat etmektedir; öyle bii: 
musiki ki, Üsküdar me~ 



D Cami avl · 
e Amicis'in k' usunda pazar 

. ıtabında C Bi · seo'n un reslınlcrind . en. 

.-~-·~~, 
_A 

-·- ·· ·•".:.. ;,-,,-~ 
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zarlıklarının selvilerinde inleyen rüzgara benziyor, 
gözleri açıkken .insana rüyalar gördürüyor. Bir 
defa çevreyi döndükten · sonra mihrabı~ önünde 
ağır ve muhteşem bir . hareketle karşılıklı ikişer 

ikişer ilgililer; sonra sırtlarından; canlı bir hare
ketle cübbelerini yere atıp bembeyaz uzun enta
rilerile (tennurelerile) kolları açık, baş bir cezme 
ile yana iğilmiş, dönmeye başlamaları çok güzel 
bir sahnedir. 

«Mevleviler sanki görünmeyen bir elle ar
kalarından itiliyormuş .gibi meydana atılırlar; be
yaz, hafif, . fıril fırıl, tennure şişik ve dalgalı göz
ler yarı kapanmış, müsavi mesafelerle dönm~ğ~ 
başlarlar. 

«Seyyahların . görüp tasvir ettiklerinin hila
fına, ben bu Mevlevi dervişlerde harikulade kıv
rak, yorulmaz, san'atlarını tam bir soğukkanlı
lıkla yapan bir dansörden başka bir şahsiyet gö~ 
remedim. Hatta ·onların yüzünde istihfaf edici 
tebessümler bile gördüm. Bir genç derviş gördüm 
ki, karşısındaki tribü~den bir İngiliz kadınının 
yiyecek gibi bakan nazarlarından hiç te çekinmiş, 
hırçınlaşmışa benzemiyordu; ve içlefinden bir çok
larınr i?ylc cürümler üzeriıide yakaladım ki, iğilip 

arkadaşlarının elinf öpecek yerde, gizlice ısırıyor, 
beriki de onun elint çimdikHyerek mukabele edi
yordu. (Bir· iftira, çirkin isnad mıdır, yoksa kötü 
tesadif, güller arasına iki zakk'1m mu karışmışdır, 
bilemeyiz?) 

«En ziyade gözüme çarpan, her yaş ve ,i
mada olan bu adaı;nların bizim birçok salon dan
sörlerimizi kıskandıracak poz ve hareketlerinde
ki zarafet ve 'letafetti. Bu, pek tabiidir ki, şark ırk
larının, vücudün hususi bir yapılışına borçlu ol
dukları bir imtiyazdı. 

«Bir başka gün tekkenin bir höcresiıie • gir
miştim. Orada devrana hazırlanan bir derviş .gör
düm. Bu, uzun boylu, narin, tüysüz . bir delikanlı 
idi. Kız gibiydi. Bir aynanın · karşısında beyaz 
tennôresinin beHni kuşakla sıkıyordu; • bize doğ
ru döndü ve gülümsedi · Elleri ince vücudünün 
etrafında dolaşıypr, acele acele fakat tatlı . bir 
eda ile, bir artist gözü ile elbisesinin her tarafını 
düzeltiyordu; tıplcı tuvaletine son çeki düzeni ve
ren bir kadın gibi; ve arkasından o uzun etekle
riyle, hakikaten; bir balo için giyinmiş ve aynada 

· kendisini seyreden bir genç kıza bçmziyoı:du .. Des-
demonariın Othelloya dediği gibi . .«Hakikaten 
garip şeyler! .. » 

«Pangaltı tepesinden indik. Kurumuş küçük 
bir sel yatağını geçtik. Bir başka tepe tırmandık~ 

ve kendimizi başka bir senitte bulduk: Aya Di-:
mitri. 

«Buranın hemen bütün sekenesi Rumdur. 
Her tarafta kapkara gözler, ihtiyar keşişler, atıl

gan ve tığ gibi delikanlılar, örgülü şaçlarını omuz
laıına dökmüş kadınlar sokakta toz toprak ara
sında oynaşan ve sokağı çığlıklarla dolduran ve 
yüzlerinden hile ve şeytanet akan kop~er görü.: 
yoruz: Taşlarla kayıdrak oynayan bu oğlancıkla
rın yanına yaklaştık. İçlerinden biri ki, aşağı yu
karı sekiz yaşında idi; hepsinden şeytanı· ki, hemen 
her dakika bir çığlık kopararak küçücük fesini 
havaya fırlatıyordu. Birdenbire bir kapının önün
de oturmuş olan başka bir çocuğa döndü ve ba.:. 
ğırdı: 

- Cecchino! buttami la pallal 
(Cecchirtel Topu bana at.) 
Çocuk hırsızı bir çingene gibi kolundan ya-

kaladım ve: 
- İtalyan mısın? dedim. 
- Hayır, dedi. İstanbulluyum. 
_:__ İtalyancayı kim öğretti? diye sord4m. 
- Anam, dedi. 
«Bu çocuk, sekiz senedenberi İstanbulda yer

leşmiş Livourne'lu bir taşçı ile Pisa'lı bir kadının 
oğlu idi. . 

«Küçük vadiyi bir kere daha geçtik ve bir 
başka Rum mahallesine geldik ki, Tatavla denilen 
bu semtte, İstanbulun sayısız ve birbirine benzi
yen içkili ahçı dükkanlarından birine girdik. 

«Burası, bir tiyatro · yapılabilecek kadar bü
yük bir yer<;li. Büyük bir ocağın karşısında kötü 

· yüzlü bir adam, gömleğinin kollarını sıvamış ba
lık kızartıyordu, kebap . çeviriyordu. Öbür tarafta 

_ bir tezgah vardı. Tezgahın başında başka bir teh
ditkar yüz, ayaklı kadehlerle beyaz ve kırmızı şa
rap dağıtıyordu. Ortada ve ilerde, kunduracı ma
salarını hatırlatan küçük masalar . ve ar~al~ksız · 
iskemleler vardı. 

«Kulağımızı biraz tıkayarak içeriye girdik. 
Zira burada aşağı tabakadan Rumlar ve Ern:ıeniler 
vardı. Onların tecessürkar ve alaycı bakışların

dan çekiniyorduk. Fakat kimse bize bir göz . at
nıağa bile tenezzül etmedi. İstanbuf halkı umu
miyetle dünyanın en az mütecessis ~lan ırkından
dır .. Onların gözüne çarpmak için ya . b.4' sultan 
olmalıdır,. yahut da sokaklarda ana doğması ko
şan bir deii.» 

CONSTİTUTİON (S. S.) - Zamanımızda 
dünyanın en büyük, en lüks gemilerinden bir A
merikan transatlantiği; 30.000 ton hacminde, 215. 
metre uzunluğunda ve 11 katlı .olan bu deniz 
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S. S. Constitutlon 

(Resim: S. Bozcalı) 

sarayı gemi 1951 yılında denize indirilmiş ve 40 
milyon dolara mal olmuşdur; içinde 300 kamara, 
200 kişi alır bir lokanta, 11 salon, 6 bar, 2 yüz
me havuzu, 1 sinema bulunuyor, gemicileri hariç 
müstahdem olarak 370 kişi hizmet ediyor idi. En 
yeni ve lüks eşyası sayılamıyacak kadar çeşitli 

olup yalnız kamaral·ar_ salonlar ve koridorların 
zemin~e 10,000 metre kare tutarında halı döşen
miş ıdi. Denize indirildiği tarih den 19 61 yılına 
kadar geçen 1 O yıl içinde 2,:i milyon millik sefer 
yapmış, ve bütün masraflarını 1956 yılında çıkar
mış bulunuyordu. 

S/S Constitution 1961 yılının· mart ayı son
larında kaptan Lindguit'in kumandasında İstan
bula geldi; bu tecrübeli deniz adamı muhtelif ge
milerle İstanbulu 39 sefer ziyaret etmiş, bu kır
kıncı gelişiydi; İstanbul Limanında 40 saat ka
lan Contitution 16 Mart 1961 sabahı İstanbuldan 
ayrıldı. New York'daıi 11 martda yola çıkmışdı, 
bu seyahatı 40 gün 40 gece sürecekdi; 20 nisan
da New York;a dönmüş bulunacak idi. Her sefe
rinde. turistik geziye çıkan yolcularının hüviyet 
ve şahsiyetine göre isim alan gemi, bu seferinde 
«Dullar Gemisi» adı altında gelmişdi, 440 Ame
rikalı yolcusunun büyük ekseriyetini erkek ve 
kadın dul zenginler teşkil . ediyordu; ve bunlar 
arasında 200 milyoner, 8 sanayi kıralı_ 1 vali Ve 
1. belediye reisi, 200 dul hanım, 1 hiç evlenme
miş yaşlı kız bulunuyordu; sanayi kıralları ara
sında biri Domatez kıralı James J. Cameglia, . 
biri de Çelik kıralı Nathaniel D. Arott idi. Dik
kate değer bir yolcu da, ömür boyunca eline bir 
çalgı almamış, hatta nota okumasını bilmeyen 
J ames Petillo idi ki, Amerikan Müzisyenler Sen
dikası -başkanı idi. 40 gün 40 gecelik bu turistik 
seyahat için yolcular, işgal ettikleri kamara ve 
dairelere göre adam başına 25,000 - 90,000 Türk 
lirası arasında ücret ödemiıler idi; geminin çok 

zengin kilerine bu 40 gün ıçın harcı alem iki 
madde olarak 32,000 şişe bira ile 75,000 tavuk 
konmuşdu .. 

Dullar Gemisi yolcularının mart ayı içinde 
yarısı geceye gelen 40 saatlik misafirlikde İstan
bulu gereği gibi gezib görmelerine elbet ki imkan 
yokdu. Buna rağmen içlerinden bazıları bir Türk 
gazetecisine intibalarını. şöylece anlatmışlardır: 

Mr. William A. Conant (Washington Bele
diye Başkanı) - İstanbulun tarihi yerleri, güzel-
likleri öylesine pek çok. . 

Mrs. Elmer Robinson (Kaliforniya eski be
lediye başkanının eşi) --,- Türk erkekleri çok na
zik.. en sıkışık anımda bana yol gösteren bir 
genci hiç unutamıyacağım. 

Mr. James J. Carneglia - Ne diyeyim? .. 
İstanbulda yiyemediğim tek şey, domates oldu. 

Mr. James Petillo - İstanbul Radyosunu 
dinledim. Yayınlarının çoğunu palakdan yapıyor, 
burada ~üzisyenler grev yapsa radyo umursa
maz .. 

Mt, Max A. Cohen (60 New York sinema
sının sahibi) - Türkleri en iyi ben tanıdım ga
liba? .. Hem de müziğiyle, a1kiyle ... Sinemacı ol
duğumu öğrenen terciimanım, beni Türk filmi 
oy~atan · bir sinemaya götürdü . Türklerin, film
lerdekine benzer a5k hikayelerini sevdiğini söy
ledi. Şarkılar güzeldi, fakat hikayesinin sonu 

.kötüydü. . 

Mr. Minnie Arthur (durmadan gezen bir 
dul) - Türk erkeklerini çok beğendim. Siyah 

. gözlü bu erkeklerin bakışlarını, dünyaı.ıın hiçbir 
memleket erkeğinin bakışiyle değişmem... Belki. 
de bu 40 gün 40 gecelik geziden bana, siyah 
gözlü, yakışıklı bir Türk delikanlısının ateşli ba
kışları hatıra kalacak!.. 

Kaptan Lindguit'de bir sır ifşa etmiş: «Ge
miıtin 440 yolcusunun ortalama yası 60 dır» de-
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mişdir. (Hayat Mecmuasında Orhan Tahsin'in 
yazısından). 

· Mehıned KOÇU 

CORCİ - Hicrı 111 1 - (M. 1699) tarihli bir 
fermandan öğrenildiğine göre on yedinci asır so
nunda, birinin dükkanı Galatada, birinin dükka
nı da İstanbulda acıhamamda iki gayri müslim 
cerrahın adıdır. Hayatları hakkında başka kay
da rastlanamadı. 

Bibi. : Ahmed Refık, hicri XII. asırda İstanbul 
Hayatı. 

CORCİ (Faytoncu) - 1880 ile 1890 ara
sında kibar hanımlar, beyler arasında iş görür 
namlı bir muhabbet dellalı, bilfiil fayton sürü
cüsü, kaşı gözü yerinde, .afil_i, cakalı bir palikar
ya idi. Arabası kira faytonlarının en giizellerin
den, mükellefletindendi, kendisi de konak ara-· 
bacıları. gibi sırmalı cebken_ potur giyer, gaayet 
temiz kılıklı idi, ayrıca «kötü oğlan» olarak ·ıa 
şöhreti vardı. Nazenin hanımlar sureti mahsusa
da peyleyerek onun faytonu ile tenha. günlerde 
Kağıthaneye, Cendere Boğazına, Alibey Köyüne 
giderler, çayırlarda, çınarlar altında bir kır kah
vesinde otururlar, Corcu döner, yine kendi vası

tası ile haberleşmiş beyleri de alıp getirirdi. 
İkinci Abdülhamiçl devri sonlarınm büyiik 

şöhretli bir paşasının hoppa· meşreb kızına, esvab
cıbaşı Çerkes İlyas Beyin güzellikde afeti dev
ran mürahik Çerkes civanı oğlu Yusuf Beyi peş
keş çekip kızla· oğlanı buluşdurup görüşdüren bu 
Faytoncu Corci olmuşdu. Fakat hadise şüyu bül
İnuş, kibar muhitde büyük dedi kodulara yol aç
mışdı. Hanım kız, yine o .. devrin kendi babasın'
dan çok daha üstün mevkide ve p~k temiz, muh
terem bir müşürünün- oğlu ile evlendikden sonra 
da Çerkes civanın

dan vaz geçmemiş, 

evlendiğinin tezine 
bir gece, uyuyan k-.J-

casının koynundan 
çıkarak ve yatak o
dasının penceresin-

den ip merdivenle 
. inip kac.arak kendi-

sini bekliyen Corci
nin faytonuna atla
mış, maşuku Yusuf 
ile beraber. oğlanın 
yakın . akrabalarının 
bulunduğu Bandır

Faytoncu Corci 
(Resim : S. Bozcalı) 

maya gitmişdi. Bu ikinci skandal, devrin padişahı
na aksettirilmiş, İkinci Sultan Abdülhamid yAver• 

CORd (Horoz) 

!erinden birini Bandırmaya göndererek, kaçak 
gelini, kendisini çılgınca seven kocasına iade et
tirmişdi. Fakat genç, asil ve çok güzel olan aşık 
zevc bu vakadan sonra teverrüm etmiş ve pek 
kısa bir zaman içinde de ölmüşdü. Faytoncu Cor- · 
ciye gelince Sultan Hamidin şahsen verdiği emir
le Türkiye sınırları dışına atılmış, kötü palikarya 
Yunanistana gitmişdi. 

Corci 1880-1890 arasında 20-25 yaşlarında 

idi; 1908 de bir Mısır seyahatımızda onu Pice 
limanında yalın ayak, hırpani kılıkla kayıkçılık 
yapar iken, rahmetli zevcim göstermiş, «A!. bak 
şu kayıkçıya hanım .. _İşte me~hur Faytoncu Corci 
dedikleri bu herifdir! .» demişdi. Corci de kocamı 
tanımış, kayıkdan vapura selam vermişdi. «Tanı
dığına göre kim bilir seni de kimlerle buluşdu-

. rurdu .. » diyerek zevcimle İskenderiyeye kadar 
. 'darğın durdumdu; 

A. Ziynet ABDUUAH 

CORCİ (Hakkak) - Namlı bir kalpazan; 
gençliğinde bir müddet hakkak çıraklığı yapmış, 
fakat .kötü yollara·. sürüklenmiş, uy·gunsuz paH
karyalarm baziçei heve
satı olmuş, ilk defa 
1872~de on yedi yaşın
da iken liman korsanı 

Kara Yani'nin mahbu
bu ve el ulağı olarak 
zabtiyenin pençesine 
düşmüş; daha sonra a-
di hırsızlıkdan bir kaç 
sefer daha yakalanmış, 

üç dört defa mahbusa- . 
neye girmişdir; -nihayet ~ Jf · 
ıslahı hal etmiş gibi gö- , 

1 
rünerek asıl · sanatına 
dönmüş, fakat sanatını 

da kötü yolda kullana

Hakkak Corci . 
(Resim : S. Bozcalı) 

rak para kalpazanlığına başlamışdır, bilhassa kalp 
mecidiyeler yaparak sürmü~dür. Birinci Cihan 
Harbi sonunda, İstanbul'un işgal yıllarında sağ, 
yaşı altmış beşin üstünde, ak sakallı, ak saçlı, 

fakat hala kalpazanlık ile me~gul bir şerir idi; 
1918-1920 arasında ölmüş olacakdır. 

Servet 
CORCİ (Horoz) :_ 1880 ile 1890 arasında

Beyoğlunun namlı muhabbet dellallarmdan; 
gençliğinde karantina idaresinde memurluk ettiği 
için Karantinacı Corci diye anılırdı, muhabbet 
çöpçatıcılığına da o. zamanlar başlamışdı; gaay~t 
temiz giyinir, sözü sohbeti yerinde, terbiyeli ~
damdı; devrin rical konaklarına girer çıkar, malı-
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dum beyler, dam.ad beylerle sıkı fıkı temas eder. 
onlara umum.hanelere düşmemiş, orta malı olma
mış güzel güzel mm kızları bulurdu, velinime~
lerini de yine kendisi tarafından temin edilen 
rum evlerine götürüb nazeninlerle buluşdururdu. 
Nüfuzlu bir paşanm damadını bir terzi çırağı 
kıza deli gibi aşık olarak karısını boşamaya kalk
ması üzerine Corci'nin ne mal olduğu anlaşıl

mış, karantina idaresinden kovulmuş, konaklara 
giremez olunca sanatını Beyoğlu sokaklarında ve 
birahane, ;meyhane ve kahvehanelerinde icraya 
başlamışdı. Gaayet sıska, gagaburun. incecik bo
yunlu, saçı bıyığı ağarmış, dilinden kadın kız 

lafı eksik olmaz, «Horoz ölmüş, gözü çöplükJe_ 
kalmış» darbi meselince kendisine sokak dellalı 
olduğu devirde ayak takımından yeni aşinaların-. 

ca «Horoz» lakabı takılmışdı; her daldığı yerde 
etrafa şöyle bir göz gezdirir, bir kaç masadan 
mutlaka davet olunur, bira, şarab, rakı her ne 
ise bir içki ikram olunur, biraz da nazlandıkdan_ 
sonra .cebinden eli altındaki kızların yarı_ üryan 
çekilmiş fotoğraflarını çıkararak gösterir, pazar
lığa girişirdi, sonra kösemen gibi öiıe düşer, pe
şine takılan hu.vardayı bir eve götürürdü; kendi· 
aidatı sabit, bir mecidiye idi Bu yolda altmış 
beş yaşlarına kadar sürttü durdu. Ayak takımın
dan bıçkın güruhu gençler Corci'yi sokakda gö
rünce: «üü rü üüü!.» diye bağırırlar, Corci he
men yan sokaklardan birine sapıp kaçardı. 

Sermed Muhtar Al.US 
CORCİ (Kemani) - Onsekizinci asrın bi

rinci_ yarısında yaşamış ünlü- bir musikişinas; ha
yatı mutlak karanlık içinde idi, sadece ismi ma
hmı olup ne zaman yaşadığı dahi bilinmiyordu; 
Birinci Sultan Mahmudun (Padişahlığı 1.730-1754) 
sır katibliğinqe bulunmuş, Hasod_alı Salahi Ağa
nın padişahı için tutturduğu· günlük vukuu at (ha
tıra) defterindeki iki küçük not, bu meşhur ke
maninin hayatına azıcık ışık vermişdir, ve Corci' -
nin en parlak zamanının Lale Devrinde geçdiği 
öğrenilmişdir. 

Hicri 1148 yılından (miladi 1735) başlayan 
beş yıllık hatıra defteri İstanbul üniversitesi 
türkçe yazmaları arasındadır; 1148 (1735) yılı 

notları arasında Corciye aid kayıdlar şunlardır: 
· «Padişahımız meı5hur Kemani Corci'yi hu

zuruna çağrıttı. Kemanını dinledikden sonra: 
- Corci! .. artık pir oldun, niçin bir şakird 

yetiştirmedin? diye sordu. 
«Corci: 
- Padişahım, yetiştirdim ... Mebmed ismin

de bir 5akirdiın vardır~ benden üstündür, fa-

kat oğlanı Erzurum Valisi İvaz Paşa alup gö
türdü.. dedi. 

«Bunun Uzerine Padişahımız emretti, Erzu
rum Valisine mektub yazıldı ve Corci'nin şakirdi 
Kemani Mehmetli İstanbula göndermesi · ferman 
olundu .. » 

Kıymetli defterin başka bir sayfasında da 
şu satırlar okunuyor: 

«Bugün Kemani Corci Sarayi Hümayuna 
geldi, ve Erzu:ı:umdaıı getirilmiş şakirdi Mehmed 
adındaki gene ile huzura çıkdı. Padişahımız deli
kanlının kemanını dinledi, çok beğendi. Mehm~
di musiki ilminden de imtihan etti, musikideki 
bilgisini de takdir etti. Fermanı hümayunları ü
zerine Corci'nin şaki!di Kemani Mehmed Ende~ 

, runu Hüma.yunun zülüflü oğlanları arasına alın

dı .. ». 

İstanb.ul Belediyesi Kütübhanesinde Muallim 
M. Cevdet kitabları arasında Salahi Ağanın def
terine benzeyen başka bir hatıra defteri vardır, 

bu ikinci defter de Birinci Sultan Abdülham.idin 
günlük hayatı üzerine tutulmuşdur (Padişahlığı 

1774-1789); bir yıllık, hicri 1188 (miladi 1774) 
yılı vakalarııiı ihtiva eden bir defterdir; onda . şu 
hayret verici satır okunuyor: 

«Padişah saz faslından sonra meşhur Kema
ni Corci'ye altın ihsan eyledi..». 

1735 de kendisine «Artık pir oldun!.» diye 
hitab edilen sanatkar, 1774 de, kırk sene sonra 
da hayatdadır, ve padişah huzurunda fasıl hey
etine iştirak eğerek · keman çalmakda ve ihsan al
maktadır. Corci'nin yüz yıldan artık bir öınr.! 

nail olduğu anlaşılmaktadır. 

. CORCİ (Kemani Kör) - üçüncü Sultan 
·selim · devrinin, padişah meclislerinde saz çalmış 
meşhur bir kemani ve bestekar; müverrih Şani
zade Ataullalı Efendi, kendi adına nisbetle anı
lan vekaayinamesinin üçüncü cildinde hicri 1236 
(Mila:cii 1820 - 1821) vak'aları arasında hı.inkar 
baş imamı Ahmed Kamili Bfendi'nin hal terce
mesi içinde bu sanatkarın adından bahsedıyor, · 
ve onu, aynı zamanda bir musikişinas olan Ah- · 
med Kamili Efend~in hocaları arasınc,Ia gösteri
yor: 

«Ahmed Kamili Efendi . · Kırımlı olub sinni 
~igarında bazı akrabası şefaati ile Enderunu Hii-. 
mayuna alınıp giderek çavu~an arasın?.. girdi ve 
hüsni savtı sebebi ile hanendelikde usulbendlik 
maharetine ~alik oldugundan başka müsahibi 
şehriyari Kemani Hızır Ağa. ve ol avanda sa.zen-. 
degan meyAnında UstAddii hUdAdadı ile eıher ve 
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hala erbabı beyninde asarı muteber olan Kemani 
Ama Corci ile dahi demsaz olarak kava.idi pişre
vide dahi hayli bala pervaz olmuşlar idi.» 

Hayatı hakkında başka bilgi edinilemedi. Bu 
Kör Kemanı Corci'ye, Lale Devrinde yaşamış ve 
çok büyük şöhret sahibi olmuş diğer bir kemani 
Corci ile karışdırmamalıdır. 

CORCİ (Paskal) - Geçen asır sonlarında 
Galatanın rezalethane - tiyatrolarından Avrupa 
Tiyatrosunun baş komiklerinden (B.: Avrupa Ti"." 
yatrosu). Ahmed Rasim· «Orta oyununun inhilali» 
adlı makaalesinde (A. Rasim, Muharrir bu y1, 
s. 48) bu sahne sanatkarı için «Pantomima pas
kalu tabirini kullanıyor. Hayatı hakkında başka 
bir · kayde rastlaıyamadık. 

CORCİ ECZAIIANESİ - 1885 ile 1890 
arasında tstanbulun . büyük ecza.hanelerinden bi
ri; Corci Koridi adında bir rum tarafından açıl
n;uşdı, bu zatın hayatı hakkında bilgi edinileme
di; eczahane Bağçekapusunda Hamidiye Soka
ğında idi. 

·coRCİNİN LOKANTASI -1888 de Bey
oğlunda Taksimde· bu ismi taşıyan bir rum.un 
işlettiği şatafatlı bir içkili lokanta; zabitanın şüb
hesi üzerine basılmış, asıl lokanta salonunun ar
kasında gizli muaşaka odaları bulunmuş, ve bu 
odalarda içki sofraları başında gizli fahişelerle 

uygunsuz delikanlılar . müşterileri ile muhabbet 
aleminde yakalanmışdı; zamanımızın tabiri ile 
randevu evi olduğu anlaşılan b~ mükellef meş
hur lokanta bu baskın rezaleti ile kapanmışdı. 

;Bibi. : Devrin gazeteleri. 

CORCİ . SAATİ - Ceb saatinden evvel 
kullanılagelen koyun saatlerinin, geçen asır son
larına doğru imal edilmiş bir· çeşidine İstanbul 
halkı tarafından takılmış -isimdir (B.: Koyun sa.;. 
ati); ingiliz saatleri olduğunu tahmin ediyoruz;. 
bu saatler önce, -üstünde yazılı yapıcı - fabrika 
ismi olan «Briol» dan bozularak . «Piriyol saat» 
diye şöhret ve rağbet görmüş, sonra bU: isme 
«Georges» adı da eklenince İstanbulda, '. dolayısı 
ile Türkiyede Georges'dan bozma «Corci Saati» 
diye aranmışdır. 

Çankırılı Hacı Şeyhoğlu Ahmed Kemal Bey 
«Görüp işittiklerim» isimli çok kıymetli hatırala
rının üçüncü cüzünde Corci ·Saatini şöyle~ anla
tıyor: 

«Ben koyun saati taşıyanlara yetişdim; Bu 
saatler bir kaç kat kutu - mahfaza içinde idi, en 
dış mahfazası - kııtnı::"_.,,•n büyüklüğü küçük bir 
bakır sahan kadarc'lı: hir kordon, yahud altın ve
ya gümüş bir zincirle boyundan asılır,· ve koyunda 

taşınırdı; fabrikatörünün ismine izafeten Piriyol 
saati denilirdi, sonra saatlerin üzeriıie oğlu Geor
ges'un ismi de yazılınca Piriyolların bizdeki ismi 
de· Corci oldu. Abdülhalim Çelebiye aid olub 
ecdadından kalmış bir Piriyol - Corci saati gör
düm idi; dışardan ikinci muhafazasının kapağı 

her biri mercimek büyüklüğünde 26 parça elmas
la kaplı idi; çarklarının mihverleı:i de elmas idi. 
Böyle saatler babadan evlada miras kalırdı». 

Aşağıdaki satırları da yüz sene evvelki bir 
İstanbul gazetesinin haftalık zabıta vukuat def-: 
teri icmalinden alıyoruz: «Haznedar Çiftliğinde 

yanaşma Hurşidin leylen misafir kaldığı talebei 
ulumudan Osman Efendinin odasından ertesi sa
bah mufarekatinde efendii mumaileyhin bir adet 
kiymetdar Corci saatini sirkat eylediği sabit ol
makla üç malı müddetle habsine hükmolunmuş
dur» (Ceridei Havadis, 1860) 

CORCİ USTA VE CORCİ FUTALARI -
«Kik» denilen bindirme futa teknelerin İstanbul
da- pek şöhretli yapıcısı olan bir rum sanatkar
dır; tezgahı Boğaziçinde Bebekde, halen yıkılmış 
olan Bebek karakolunun az ilerisinde, denizden 
içerlek bir yalının altında idi. Yapdığı futalar za
ten çok hafif tekneler olup onların en büyüğünü 
en çok· üç kişi tutarak kaldırır, sahile kadar gö
türüp denize indirirdi. Corci Ustanın san'atını iş

lediği ve şöhret kazandığı yıllar 1895 - 1908 ara
sıdır. Hayatı hakkında başka bilgi edinemediği-

. miz sanatkar 1934 - 1935 arasında vefat etmiş

dir. 
Kanlıcalı Cabir Bey «Boğaziçi Konuşuyor»· · 

adlı güzel kitabının «Corci Futaları» başlıklı kıs

mında bu sanatkar ile yapdığı futalar hakkında 
şunları yazıyor: 

«Bebekde · doğramacılık ile mai§etini temin 
eden Corci Lülio, Mısirh Halim Paşa tarafından 
ilk defa Londradan getirtil~n futaların eşini imal 
etmeyi tasavvur, ve bir vesile ile paşaya meseleyi 
iblağa muvaffak olur .. Paşa futalarından birinin 
kendisine verilmesini emreder. Arzusuna, üttıid et
mediği bir tarzda nail olan Corci, binbir teşek
kür eder. Aldığı futayı mesaha ettikçien sonra hiç 
bir parçasını kırmadan kamilen söker. Şekil .ve 
sureti inşasını, meleke ve mümaresesine . güvene 
rek tetkik ettikden sonra benzerini imal ederek 
paşaya takdim eyler. Paşanın takdiratma mazhar 
olur. Corci doğramacılık sanatını artık futa ma
rangozluğuna çevirir ve zaman ile halkın rağbe
tini celbeder. Corci,. gayet aksi tabiatlı bir kimse 
olmasına rağmen, imal ettiği futalarında sanatının 

bütün inceliklerini göstermişdir. Hatta bir .zaman-
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lar Londradan getirtilenler ile Corci Futalarını 

mukayese eden, yerli ve yabancıdan müteşekkil 
ve sanata aşina vukuf ehli heyeti Corci futaları

nın Londraclan getirtilenlerden her bakımdan üs
tün olduklarını ikrar ettikleri rivayet olunur. Cor
ci, futa imal ederken malzemesinden bir şey esir
gemediği gibi, işçiliğine de fevkalade itina göste
rirdi. En birinci meziyeti doğruluğu olup futa 
ısmarlanır iken konuşulan şartları tamamı ile 
tatbik eder ve hileye kaçmazdı. 

«Şehrimizde Ayvansaray ve İstinyede sandal 
ve kayık imal · edildiği malumdur. Buralardaki 
imalathane sahibi ustalardan hiç birisinin müş

terilerini memnun ettikleri işitilmemiştir. Bu za
vallılar aldıkları siparişleri ne vaktinde yetiştir

ler, ve ne de konuşulan evsafda iş meydana ge
tirirler. Yine bu zavallılar mütemadiyen çalışdık
lan ve ancak karınlarını doyurabildikleri halde, 
Corci senenin muayyen zamanlarında işlerini ke
mali istikaametle ifa ve itmam ederek kalan va
kitlerini ailesi ile zevkti safa ile geçirirdi. 

«Futalar tıbkı piyadeler gibi tek, iki üç çif
te olarak, ekserisi maun, bazısı çam ve gül ke
restelerinden imal edilir. Yalnız bunlardan inşa 
şekilleri ile iç ve dış endazeleri piyadelerinki gibi 
değildir (B.: Futa; Piyade)» (A. Cabir Vada; 
Kanlıca, yahud Boğaziçi konuşuyor). · 

Reşad · MİMAROOLU 

CORUM -:-- Batı tükçesinde balıkcı terimi; 
«balıkların gaayet kalabalık sürüler halinde yıl:.. 

gtn kaçışı, kurulan . dalyanlara, atılan ağlara . bu 
halde dolarak · bollukla tutulması»; palamut co
rumu, uskumru corumu, lüfer corumu gibi. Bu 
hal İstanbul sularında geçici balıklarda, ve onla
rın muazzam sürüler · halinde seyredip ·. geçerken 
büyük balıkların hücumuna nğradıkları zaman, 
görülür, kendilerini büyük },alıkların (Yunusla
rın, orkinosların; kılıçların) yaklaşıp giremiyecek
leri sahil sulara, koylara, limanlara atarlar, hatta 
bazı eski yalıların· suyu bir medhalle denizden 
gelen havuzlarına kadar dolarlar; bir uskumru 
corumunda İstanbul dalyanlarında bir seferde ya
rım milyon adet uskumru tutulduğu görülmüş:

dür. Palamut corumlarında da sahillerde pala
mutların adi midye kepçeleri ile, hatta elle topla
nıp tutuldukları çok görülmüşdür. 

Corum fece olmaz, daima gündüz olur, bun
dan da balıklar, saldıran büyük balıkların gece
leri dinlendikleri hükmünü çıkarmışlardır. 

COSCİNA (Sivia) - 1963 yılında henüz 
onsekiz yaşında sinema yıldızı güzel bir İtalyan 

-kızı (adının okunuşu: Sivya Kosçina); İstanbulun 

en büyük magazini «Hayat» 
göre, i tal yanın en 
ünlü rejisörü Fede
rico Fellini tarafın

dan keşfedilmiş olan 
bu ge:p.ç yıldız, 1963 
yılı nisan - mayıs 

ayları içinde Roma
da yapılan · bir top
lantıda İstanbulun 
güzelliğinden bah
setmiş: «Boğaz için
de bir hafta geçire
bilmek için bir Türk ( :,,,,_ . 
filminde bir ay hi_ç 
bir ücret almadan 

.n verdiği malumata 

Sivia Coscina 
çalışmaya hazırım!.» .(Resim: s. B.ozcalı) 
demişdir. Dilber sa-
natkarın adını ve güzel dost sözünü bu şehir kü~ 
tüğüne kaydediyoruz. 

B. AUCALI 
COSTANZİO DE FERRARA - Onbeşinci 

· asır sonlarında yaşamış Ferraralı bir ressam - :bey
keltraş; Ferrara dükasina İstanbuldaki elçisi Bap
tista. Bendadus'un 1485 de yazdığı bir mektuba 
göre Maestro (Ostad) Costanzio Fatih Sultan 
Mehmed'in sarayına kabul edilmiş, büyük hü
kümdarın müteaddid madalyonlarını yapmış, i'-

- tifatına nail olmuşdur. Sanatkar uzun müddet İs
tanbulda kalmışdır; büyük bir madalya maketi 
Berlin Müzesinde idi. 

Meşhur madalyonlarmdan birinin yüzünde 
Fatih'in sola dönük profil portresi vardır; aynı 

madaj.yonun arkasında da at üstünde bir Fatih 
yapılmi.şdır ki, o da sola müteveccihdir; belinde 
kısa bir kılıç, sağ elinde kamçı, sağ gerisinde yap
raksız · iki ağaç, daha arka planda da . çıplak bir 
tepenin üstünde .bir Cami vardır. Topkapusu Sa
rayı Müzesi_nde bulunan orijinal yağlı boya bir 
Fatih portresi de bu sanatkara atfolunur, 1470 
tarihini tası yan ve · Sultan Mehmed'in ölümünden 
on sene evvel tersim edilmiş olan portre 22 X 26 
santim eb'adındadır, profil yapılmışdır; Fatih da
ha az sakallı, sihhatli, toplu görünmektedir. 

Haliik Y. ŞEHSÜVAROOLU 

COS · (Taceddin) - Muhasebeci, avukat; 
1904 de İstanbulda doğdu (Babası Abdülhafiz, 
anası Halide); Eyyüb Reşadiye Numüne Mekte
binde, Davudpaşa Sultanisinde, Ticaret . Mektebi 
Alisinin birinci kısmında okudu, 1928 de Ulı'.'iriıt 
Aliyei Ticariye Mektebinden diploma aldı, 1937 
İstanbul Hukuk Fak"ültesini bitirdi, 1940 yılından 
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bu yana muhasebecilik ve avukatlık ile iştigal 

edegelıİıektedir. Bayan Müı:Uvvet ile evli; Sevil 
ve Nezih adında iki evlad sahibi; fransızca · ve al
manca bilir; Ticaret Mektebi Mezunları Cemiyeti, 
Türkiye Hukukçular Derneği, ve Cumhuriyet 
Halk Partisi üyesidir, Balıkçılığa ve pul koleksi
yonculuğuna meraklıdir, deniz sporları ve bağçe 
işleriyle uğraşır; «Ticaret Muhasebesi» adında 

basılmamış bir eseri vardır. 
Bibi. : Kim Kimdir Ansiklopedisi. 

COŞANLAR (Selçuk) --Kalem sahibi iş a
damı, tüccar; 1921 de İstanbul'da doğdu (Babası 
Baki, annesi Feride) Kumkapu Orta okulunda 
(1936), İstanbı.ıl Lisesinde (1939) okudu; iki se
ne Dişci Mektebine devam etti, sonra ticaret ha
yatına atıldı, Karaköyde _Akın Ticarethanesinin, 
Bakırköyünde de bir kantin kurdu, Mısırçarşısın
da da bir iş yeri vardır; 1962 de Mısırçarşısı Ce
miyeti ikinci başkan~ bulunuyordu. Futbol ve gü
reş sporlarını sever; 1941 de neşredilmiş «Türkiye 
Coğrafiyası ve Vilayetler Tarihi:. isimli bir eseri 
vardır. 

Bibi. : Kim Kimdir Ansiklopedisi. 

COŞKAN (Galib) - Tıb doktoru, iç has
talıkları mutahassısı; Laleli Teşhis ve Tedavi 

,. 

Ali Huzilrl Coşkuner 

Kliniği sahibi; 1929 da Afyonkarahisarmda doğ- -
du; 1947 de Afiyon Lisesinden mezun oldu, 1953 
de İstanbul Tıb Fakültesini_ bitirdi, Haydarpaşa 
Nümune Hastanesinde ilıtisasını yapdı. Az fran
sızca bilir, Etibba Odası üyesidir; yüzme ve vo
leybol spor farını sever. 

Bibi. : Kim Kimdir Ansiklopedisi. 

COŞKUN (Ali Huzôri) - Çağdaş -halk şa
irlerinin en büyüklerinden biri; 1887 de Artvinin 
Yusufeli kazasının Zor köyünde doğmuşdur, bu 
köyün ileri gelenlerinden Kavasoğulları ailesin
den şair Mustafa Keşfi Efendinin oğludur; aşık 
yaradılışı kendisini tarlaya, bağa, bağçeye, rene
her köylü hayatına bağlatmamış, bütün emsali 
gibi «güzellerin ah gözleri, ah kaşları, ah benleri, 
ah dudakları, elleri, ayakları diye diye» _elinde sa
zı, evini evladını terkederek memleketinde diyar 
diyar dolaşmaya başlamış, fakat her gittiği yerde 
köyüuü, evini özlemtş, koşa koşa dönmüş, din-

. lenmiş, sonra yine yollara düşmüşdür. Kalenderlik 
yolunda sazını arşa asmış büyük şairdir. 

Folklor araşdırıcılarından Mehmed · Gökalp: 
«Asrımızın halö şa~deri arasında Poshoflu Aşık 
Müdami ve Yusufelili Aşık Pervani Ali Huzuri 
Coşkuna Huzuri Baba diye hitab· ederek onu 
kendilerine üstad bilmişlerdir» diyor. 

Her gittiği yerde gönül ,verecek bir güzel 
bulrnakda güçlük çekmeyen Ali Huzuri Coşkun, 
s~vgi]erinde •afif kalmış, o iffetidir ki kendisine aşık 
hk ve kalenderlik yolunda bülbül gibi şakıma im
kanını bahsetraişdir; mesela bir ara bir · ramazan 
ayında uğradığı Erzurumda imamlık yaparken, 
bir taze fidan dilberi müstesnanın züluf kemendi
ne tutulnıuş, ve şu şirin kıt'alar o alakanın malı

sulu olmuşdur: 

Bir gül ,için bin dikene kul ol-
mak 

ince düşünürsen revi dellldir 
Dayanır çek.erim cevrlnl ancak 
Meylim sana kuru d!vA delf).dir. 

Milnasib balrıma wnırsun bir 
ok 

Alışkındır ister olsun daha çok 
·. Göze kaşa kirpiklere sözll.m yok 
Kim der bal duda~a dev! 

dellldlr. 

(Resim: Suzan Adil, Türk Folklor Araştırmalan dergisinden) 

Lütfet sevdilim Huziiri zAre 
Bu derdliyi yola getir ne çire 
Bir sulu şeftali gönder lftlre 
Bu gazeller badi beva delildir. 
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1943 yılında Ankara, Eskişehir, İzmir, Ber
gama, Bursa, İnegöl taraflarında dolaşdıktan 
sonra İstanbula geldi. Nereye gitse garibliğini 
duydu. İzmirde yazdığı bir gazelde şöyle•diyor: 

Huziiri, işini yok, hemderd_ ü hemdeın yok 
Dlyıın garbe düşdüm, şimdi şarkın kıymetin bildim 

İstanbulda nasıl bir hayat sürdüğü kesin o
larak bilinmiyor. Başından bazı ·küçük macera
lar geçmiş olacağı muhakkakdır. Meseia bir gün 
Kadıköyünden vapur ile İstanbula geçerken, mu
hakkak ki eüverte yolcuları arasında kalender 
halk şairinin gözleri, gönlünün meşrebine uygun,· 
aradıklarından birini bulmuşdur: 

Kadıköyden vapur ile gelirken 
Bir · nevreste civan oldu arkad~ş 
Tenasüblü izi, her yanı güzel 
Ka~a saçlar, kara gözler, kara kaş 

Riiha neş'e verir ifet mi Afet 
Eğri bakış koymaz kimsede tiket 
Zeri pidişihi hulki. melfilıet 
Vakuur Ü gülbeden gaayet aıtır baş 
i 1 

Hayretlere saldı. Huziirfi zArl 
Hüsnü her tarafa saçar envArl 
Saklasın her derdden cenibı Biri 
LA'lü gevher olsun el vurduğu 'taı, 

Tarih öğretmeni M. Fahr_eddin Kırzıoğlu'

nun delaieti ile Fatih tarafında, Horhor civarın
da Kars Talebe Yurduna anbar rn:emurluğu ile 
girmiş, yurd binasının alt katındaki küçük bir oda.
ya yerleşmişdir. 

Yine aşk derdlerinden anlayacak hemderd 
ve hemdem bulamamış, odasına gariba.ne kapan
mış, şiir yazmış, saz çalmış, ne şiirini okuyacak 
ve ne de sazım dinletecek bulamamışdır. İstanbul, 
tarihden öğrendiği ve tahayyül ettiği belde olmak
dan çıkmış, Huzuri için şiir ve füsununu kaybet-

. mişdir. Halkının ağız tadı kalmamış, artık • o eski 
çalğılı kahveler, semai kahveleri yokdur, avamı 

da kibarı da sıdk u vefa ile can sohbetleri ve mu
habbetlerini unutmuşdur. Acımışdır İstanbulun 
haline: 

İğrene hayvan ağılını andırmış 
Bon bi.ılaşık insanlann otağı 

Cebfilet_ her yanın almış bürüm.üş 
Yazık olmuş sana bilgi ocağı · 

Ruhtan okşayan dillerin bitmiş 
Kalbinde sevincli duygular yitmiş 

Nezııket nezilet. bozulmuş gitmiş 
Çamurlu yollann vahşet yatağı 

Kazancın kalmamış havadan gayn 
Kim kurtanr seni Hudııdan gayn 
Elinden ne gelir duadan gayn 
Huziiri olsa da derdin ortağı 

İstanblda Profesör Ziyaeddin Fahri Findık
oğlu ve Folklorcu Mehmed H~lid Bayrı ile tanış
mışdır. öyle zan ediyoruz ki, bu tanışmalar sade-

. ce akademik kalmışdır, Fındıkoğlup da Bayrı da, 
İstanbul sokaklarında Huzuri ile beraber avare 
dolaşacak, şu iskele<;Ie bir şehbaz civelek, şu kah
vehanede bir keman ebru, bir fitne nigah, şu so
kakda, şu meydanda topuk nümayişi · ve kakül 
cümbüşü arayacak kimseler değildirler. Afif fakat 
külhani ve derbeder şair iç alemiyle anlaşılama

mış, küçümsenmişdir,, ve Huıuri de bunu duyş

muşdur: 

Düşdük İstanbul'a garibü bikes 
Kimsin diye hili.mizden soran yok 
Sazımız paslandı kınldı heves , 
Sivri sinek kadar kimse gören yok 

Huztiri Felekden yedik bol dayak 
Ekmeğimiz atb olmuş, biz ayak 
Anteri ·· istemem, sokmakçün ayak 
Ham iplikden · side çorab ören yok 

İstanbulda kendi taraflarını pek tez özlemiş-
dir: 

Kaldım gurbet elde ağlayanim. yok 
Gözden atmış o yar beni aramaz 
Azdı yaralanriı bağlayamm yok 
Her bir tabib aşk y4resln saramaz 

Yine kendi mısraı ile İstanbulda «Aruza, 
heceye zihin yoran yok» dur: eski çağlarda şeh- · 
rengizlerle övülmüş İstanbul güzelleri diyar ga
ribi kalender aşıklarn ceblerint kavunlarını dol
duran ve hep_~i onların niedhi şanında yazılmış 
tomar tomar, defter defter gazel, şarki, destan, 
semai, koşmalara kayıdsız;· o gaınzeJi vüzler, fit-. . 

ne bakışlar, cüzdanlardaki kağid para destelerin- ·· 
dedir. İstanbulda hem yalnızlıkdan, hem yoksul
lukdan huri.alan Aşık Ali Huzuri Coşkun avnı 
1943. yılında, bir gün sessiz, Anadolu yakasına. 
geçmiş ve Erzurum postasının bir üçüncü mevki 
tahtalı vagonunda şarkın yolunu tutmuşdur. 

Bu büyük halk şairi 23 eylul 1951 de Artvin 
memleket hastahanesinde vefat etmişdir. 

Bibi. : .Mehmed Gökalp, riıakaaleler; Türk Folklor 
Araştırmalan Dergisi, cild I, il. 

COŞKUN (Mine) - Sahne ve film artisti; 
asıl adı Münevverdir; 1931 de Malatya'da doğdu. 
(babası Hüseyin Avni, annesi Hayriye); Malatya'
da Fırat İlk Okulu'nda okudu, Akçadağ Köy öğ-
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retmen Okulu'nun son sınıfından ayrıldı . 
. Babası Balikesir'de komiser iken 1931 de 

bir kaza neticesi vefat edince, tekrar Malatya'ya 
döndüler: Ablası çalışmak mecburiyetinde kaldı. 

Ortanca kız kardeşleri Enstitü'ye girdi. sonra iki 
kardeş, Mukaddes ve Münevver (Mine), anneleri 
ile İstanbul'a naklettiler. S~di Işılay ve Sadettin 
Kaynak'tan ders aldılar. Milli kıyafetler giyerek 
«Coşkun Kardeşler» namiyle sahneden halk tür
küleri okudular. 

Bir gün Çamlıca'dı,ı çevrilen bir filmi sey
reder~-en Mine beğenildi, rejisör Faruk Kenç'ten 
teklif adı, film artistliği yaptL Suriye, Lübnan, 
Yunanistan ve Amerika'ya gitti.. 

Malatya Talebe Cemiyeti, Fenerbahçe Kulü
bü üyesidir. Futbol, güreş, atcılık sporlarını se-:- · 
ver, biblo ve küçük şişe kolleksiyonuna merak
lıdır. İngilizce bilir .. 

Anneleri Hayriye Coşkun «Habudiyar» tür
küsünün bestekarı ve halk şairidir. Her ilci kar- · 
deş de evlidir. 

Hikmet Şinasi PNOL 
COŞKUN (Niğde Canavarı Hasan)- - 1948 

de dört kandan idama mahkum edilmiş olub Niğ
de cezaevinden-kaçan ve,27 eylftr 1949 da İstan
bulda Çenberlitaşda Çenberlitaş Hamamının ö
nünde İstanbul zabıtası tarafından yakalanan bir 
kaatil olub kendisini ölüm sehpasına teslim ede
cek olan son tevkifi Büyük şehrin yukarıda adı 
ge_çen semtine fevkalade heyecanlı dakikal~r ya- . 
şatmıştır. 

1949 da 32 yaşında olan Hasan, uzun boy
lu, pehlivan vücutlu, gözü pek bir adamdır, Niğ
denin Veliisa Köyündendir. Köyünde Hanife ·a
dında evli bir kadına _eöz koyar, kadın Hasanın 
gayrimeşru münasebet tekliflerini red edince bir 
gece kadının evine glı'er, karıs.ının yanırida uyu
makda olan kocası İsmaili tabanca ile katleder, 
sevdiği kadını ölüm tehdidi ile kaldırarak kendi 
evine götürür, fakat babası Hakkı: - Ben elin 
karısına göz koyan kaatil evladı eve almam, de
fol diye kovunca, üç kurşun ile de öz babasını 
cansız olarak yere yıkar, dağa kaçar, bir kaç gün 
sonra yaka] anır, idam talebi ile mahkemeye sevk 
edilir, bir ay kadar sonra, yatmakda olduğu Niğ
de cezaevinin damını delerek kaçar, sevgilisi Ha
nifenin Niyazi isminde bir jandarma eri .Q.e ya
şadığını öğrenir, kadının evine girer, Hanifeyi bı
çakla delik deşik ederek öldürür, sonra jandar
ma Niyaziye pusu kurarak bu delikanlıyı da ta
banca ile vurur; hakkında gıyaben dört kand3D. 
idam cezası verilir. Kaı;ak mahkum Ali. sahte 

hüviyeti ile İstanbula gelir, Pendikde Esad adın
da birinin yanında altı ay kadar çobanlık yapar, 
oradan ayrıldıktan sonra Çenberlitaşda hemşe

risi olan bir kahveciye misafir olur· ve bu adamı 
ölüm tehdidi ile sükuta mecbur eder ve bu ara
da İstanbulda bulunduklarını haber aldığı Niğde 
müddeiumumisi ile Niğde Jandarma Kumandanı
nı öldürmeği tasarlar. Diğer taraftan, bu azılı kaa
tilin İstanbulda bulunduğunu haber alan İstanbul 
zabıtası şiddetle faaliyete geçer ve izini bulur ve 
bu tehlikeli takibe cinayet masasının en değerJi 
memurlarından Komiser Rüştü Derinöz ile Basri 
Erbek, muavin Galib Erol ve Arslan Berkman 
memur eJilirler, yukarıda tesbit edilen tarihde, 
saat 20,30 da kaa:tili Çenberlitaş Hamamı önün-

. de ummadığı bir anda çevirip üzerine atılırlar, 

Hasan Coşkun buna rağmen bir parabellum ~a
bancası çekerek bir el ateş eder ise de; kurşun 
boşa gider; gecenin geç vakitlerine kadar kalaba
lığını muhafaza eden Çenberlitaş çarşısında, fev
kalade heyecana düşen bir halk kitlesinin gözü ö
nünde çetin bir boğuşmadan sonra Niğde Cana
varı tevkif edilir, üzerinde elindekinden başka 
bir otomatik tabanca

1 
30 santim boyunda bir sal

dırma ve dört şarşör içinde 45 mermi bulunur. 
Behcet ELVER 

COŞKUN (Nusret Safa) .;_ Gazeteci; ro
mancı; tiyatro yazarı; İstanbul basın-ının pek dü
rüst tanınmış bir siması; 1915 de İstanbul'da 
doğdu (Babası Ahnied Bey, anası Fatma Zehra 
Hanım); 45. İlk Okulda, İstiklal Lisesinin orta 
ve lise kısımlarında okudu, bu liseden 1935 de 
diploma alarak İstanbul ünhıersit~si Hukuk Fa-" 
kültesine girdi ise de daha önce .muhabirlik ile 
intisab ettiği basın hayatını hukuk ilmine tercih 
ederek fakülteyi ücüncü sınıfda · terk ile bütün 
faaliyetini gazeteciliğe verdi; günlük gazetelerle 
mecmualarda röportaj yazıları, hikayeler, roman
lar · yazdı; Vakit, Haber, Açıksöz, Akın, Son 
Telgraf, Son Posta ve Yeni İstanbul gazetelerin
de muhabirlik, yazı işleri müdürlükleri · yapdı; 
1950 seçimleri arifesinde Zaman gazet~sini ku
rarak çok sıkıntılı şartlar içinde Cumhuriyet Halk 
Partisi safında faal bir siyasi mücadeleye girişdi. 

· 1950-1957 arasında gaayetle sıkıntılı bir devir 
yaşadı, «kan kusub kızılcık yedim» denilen asil 
metaneti gösterdi; 1957 seçiminde C.H:P. adayı 

· olarak Erzincandan milletvekili secildi. 1960 da 
tekrar basın hayatına döndü. Zaman gazetesini 
tekrar kurdu; ömrü çok kısa olan bu ikinci Za
man'ın kapanma sebebi herhalde N. S. Coşkun 
tarafından ihdas edilmemişdir. 
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1963 de Turizm Bankasının yazı işleri mü
dürlüğüne tayin edildi, bu satırların yazıldığı sı

rada o vazifede bulunuyordu. 
Nusret Safa Coskun bir muharrir olarak 

velfrd bir kalenie sahibdir denilebilir; ;1935 ile 
1963 arasında geçen çeyrek asırda 22 roman, 
5 operet, birkaç radyofonik piyes kaleme almış

dır. 

Bayan Nükhet ile evlidir; 1954 de doğmuş 
Eser adında bir evladı vardır; Türk Basın Bir
liği üyesidir; az fransızca bilir; ince yapılı, uzun
ca boylu, gaayetle nazik, asaletli, .necabetli in
sandır. 

Bibl. : Kim Kimdir Ansiklopedisi. 

COŞKUNER (Kemani Hüseyin) - Zama
rnmızın ünlü sazende ve bestekarlarından; kendi 
kendini yetişdirmiş sanatkarlardandır; 1910 da 
Çorumda doğdu, çiftlik ağalığı yapmış ve tica
retle meşğul olmuş, . Mehmed Ali Efendi adında 
bir zatın oğludur. Çorumda üç sene kadar med
rese tahsili. gördükden sonra Orta Mektebi bitirdi. 

Musikiye karşı olan hevesi ve o alanda is
tidadıp.ın gelişmesi 7~8 yaşlarında bir çocuk iken 
,başlamış idi. önce, birikdirdiği harçlıkları ile 
bir ud satın alarak çalmaya çalışdı. Büyük kar
deşi Halil, . bir ustadan keman dersi alıyordu, fa
kat, isteği olduğu halde başarı gösteremiyordu. 
Hüseyin ise kısa zamanda udunu dinletebilecek 
hale getirdi; sonra gizli olarak ağabeyinin ke
manı ile meşgul olmaya başladı, bir gün yine 
keman çalar iken, beklenmedik bir anda eve ge
len Halil, sokakdan keman sesini işidince, ve 
Hüseyinin bu sazda da muvaffak olduğunu gö
rünce, şaşırıp ne yapacağını bilemiyen Hüseyine: 
«Çal.. çal!.» diyerek sazı da ona bağışladı. Kü
çük otodidakt sazende o günden itibarendir ki, 
bütün gayretini keman üzer~nde topladı. Çorum
da alaturka ve alafranga musik} dershaneleri açıl
dığı zaman da genç heveskar o derslere devam 
etmemiş, İstanbulda Şamlı İskender'den Türk 
musikisine· aid nota ve metod kitabları getirterek 
yine hocasız çalışmışdır; ve bu çılgın hummalı 

bir çalışma olmuşdur. 
1928 senesinde Çoruma temsil vermek üze-

. re gelen Hüsnü Bey idaresinde bir tiyatro heyeti 
ile Çorumdan İstanbula kaçmaya karar veren 18 
yaşındaki delikanlı Hüsnü Beyle anlaşmış, yol 
çantasını ona. teslim ederek kendisi görülmek kor
kusu ile, otobüs ile yola çıkan kumpanyaya şe
hir dışında katılm.ışdır. 

Baba evini bu suretle terkeden genç kemancı, . 
bu tiyatro kumpanyası ile Anadoluyu vilayet vi-

!ayet dolaşarak İstanbula ancak 1930 yılında ge
lebilmişdir. 

İstanbulda Ferah 
Tiyatrosunda, Muh
lis Sabahaddin ve 
Ankara Operetlerin
de iyi bir kemani o
larak uzuiı . -zaman 
çalışdı, o zamanlar
dır ki Sadeddin Kay
nakdan biraz usul 
dersi gördü, sonra 
piyasa saz hayatına 
Çenber,itaşta. Şen-

. bağçe Gazinosunda 
atıldı, Y enikapıda 
Çakır Mehmedin ga,
zinosunda çaldı. S~ 

Hüseyin Coşkuner. 
(Resim : S, Bozcalı) 

Ialıaddin Pınar'ın delaleti ile Kristal Qazinosu in
cesaz heyetine girdi ve böylece piyasanın şöhretli 
kemanilerinden biri oldu. 

1953 de ses sanatkarı Melahat İzmirli, şan
töz Semiramis, kanuni Eşber Köprücü ve udi mu
hiddin Soydan'.dan mürekkeb bir topluluk kura,rak 
Amerikaya gitti, New York'da «Paşa oryantal» 
gece kulübünde bir sene çalı~dılar; memlekete 
döndükden sonra Tepebaşı Gazinosu, Taksim Ga
zinosu. Küçük çiftlik Parkı Gazinosu gibi birinci 
sınıf yerlerde çalışdı; 1959 da ses sanatkarı Mu
alla Mukadder ile beraber İzmire giderek Fuar 
Gazinosunda konserler verdi. 1962 de Ankarada 
Göl Gazinosunda ses sanatkarı Zeki Müren'e re
fakat etti. 

Bu arada altmışdan fazla şarkı, saz eseri ve 
revü besteledi; ayrıca film müziği ile de meşğul 
oldu. 

İstanbulda yerleşmiş, evli, üç çocuk sahi-
bidir. 

Hakkı GÖKTORK 

COŞKUN KALENDER - İkinci Meşruti
yet devrinin ibtizale düşürülmüş basın' faaliyeti 
arasında çıkarılan mizah gazetelerinden biri; a
vamfirib yaveler, soğukluklarla dolu, acınacak 
cehil, zevksizlik ve sefalet içinde, halkın heyeca
nından faydalanarak sadece para vurgunu ıçın 
neşredilen emsalinin büyük ekseriyetinden biraz 
daha şahsiyetli bir gazetedir; dil bakımından da 
üstündür; o devrin hemen biitün mizah gazeteleri 
gibi 27X39 santim eb'adında bir kagıda dö:t 
sayfa olarak basılmış, ve ilk sayfasını büyük eb'
adda bir karikati.ir ile doldurmuşdur; diğerlerin-' 
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Coşkun Kalenderin 1 numaralı nüshasının ilk sayfası. 
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den farkh olarak başlık kompozisyonu ilk. sayfa
nın yarısını, hiç olmazsa yarısına yakın bir yeri 
kaplarnayıp dar yapılmışdır ve bu ilk sayfa ka
rikatüre daha geniş yer bırakılmışdır. Devrin di
ğer mizah gazeteleri, birbirinin mukallidi, dör
düncü sayfanın üst yarısını ikinci karikatürleri-· 
ne verirler iken Coşkun Kalender dördüiıcü say
fasına ilk nüshasında S parça küçük . karikatür 
koymuş, fakat i~inci sayısında o. da diğerlerine 
benzemişdir; yazı· tertibi de öbürlerinin aynıdır, 

aynı sayfaları üçer sütun üzerine tertib edilmişdir. 
İlk nüshası 27 kanunuevvel 1328 perşenbe günü 
(9 Ocak 1913) çıkmışdır, ve ilk nüshası 20 para
ya satıimışdır. Başlık yazısında haftalık mizah ga
zetesi olduğu yazıldığı halde ikinci on gün sonra 
S kanunusani 1328 cumartesi günü çıkmışdır·. 

Bu gecikme için: «Havalar soğuduğundan 

klişeler yetişemedi» gibi bir mazeret açıklanmış, 
«Ceridemizin fiatı 20 paradan 1 O paraya indirildi« 
diye de bir fiat indirmesi yapılmışdır. Satılamadı
ğı anlaşılıyor; daha başlangıçda aksayan bu gaz.!
tenin ne kadar devam edebildiğini tesbit edemedik. 
Müdiri mesulü «Elif - Ha» (A. H.) remzi ile gös
terilmişdir; adres olarak da Hikmet Matbaası ve
rilmiş. Baskısında 1. ve· 4. sahfalarında siyahdan 
başka iki renk daha kullanılmışdır. 

Bu gazetenin yazı diline ve mizah anlayışına 
örnek olarak iki fıkra naklediyoruz: 

GOLERİZ: 
Mevsimsiz şalgam satanlara, 
Kış günü damda yatanlara, 
Hırka yerine ·firka yapanlara, 
Diriyi ölü sananlara, 
Kaçıranlara veı kaçanlara, 

.Bu ne? diye şaşanlara; 
Güleriz 
Güleriz kahkahamızla niceler şAd oldu, 
Gühneyen, hikmeti fehmeyledl irşid oldu ... 
Güleriz gam yemeyiz bizlere mecnun dense 
Ne zarar, Akile mecnun deme mdtid oldu. .. 

* Bir kocaman aferin var: 
İhtiyarla genci fark edene, 
Bu yollardan sendelemeden gidene, 
Dikensiz bir yer bulup postunu serene, 
Ehlini bulup da rey verene, 
Siyiııetl zemin.eye akıl erdirene! 

Bu mizah gazetesinin 1 numaralı · nüshası
nın birinci sayfasındaki karikatürün yazısı şudur: 
(Fesli sadrazam Kamil Paşa, diğerleri de dört kü
çük Balkan devletinin başvekilleridir): 

_;. (Kenqi kendine) Hey gidi zemane hey! 
(aşikare) Artık goygoyculuğa döktünüz, ben bu 
işden caydım, yeniden başlayalım. 

- (Venizelos arkadaşlarına) Diyavolo!.. ih
tiyar kızı~dı. (aşikare) - Yeniden müzakereye mi 
başlayacağız? 

- Hayır,. muharebeye .... 
COTIIUS (Rodolph)- 1961 yılı eylfil ayı

nın sonlarında İstanbula turist olarak gelmiş ve 
bir kaç gün kalmış, onaltı onyedi yaşlarında A
vusturyalı bir delikanlıdır. (Adının okunuşu: R0-
dolf Kotyüs). -----·· · 

İstanbula her yıl 16 ile 20 yaş arasında kız 
ve oğl!:!n, işçi veya öğrenci pek çok genç turist ge
lir; heı,nen hepsi de masrafsız . gezi macerasına ka~ 
pılmışlar,. çoğu da egzistansiyalist bohem hayat 
aşıklarıdır: omuzlarında fotoğraf makinaları, pek 
acaib ve hatta hırpani kılık ve ~ıyafetde dolaşır

lar, alelade aşçı dükkanlarında yemek yerler; 1.80 
metre boyunda ve onaltı yaşında sarışın. ve güler 
yüzlü, çok sevimli bir çocuk olan R. Cottius da 
bunlardan biri olub • başı . açık yalın ayak, ve ar
ka tarafı yırtık pantalonun · paçalarını sıvamış, 

pırpırı kılık dolaşır iken, Yeni Sabah gazetesinin 
foto muhabiri tarafından arkadan bir resmi çe
kilmiş ve bu İsta~bulun büyük gazetelerinden 

[Wi.~Jı~ı~ 
t l l. 

-1ı~, ' . 
~~· 

Rodolph Cottlus 
(Resim: S. Bozcalı) 

.·. 
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biri olan Yeni Sabahın birinci sayfasında «Para
lı Turist!.» diye alaylı bir isim ile neşredildi;· bir 
tesadif eseri Avusturyalı delikanlı ertesi gün bu 
resmi gazetede görünce, hemen misafir kaldığı 
otele koşmuş, ayağına çorab ve pabuç geçirerek 
temiz bir de pantalon ve gömlek giymiş, elinde 
gazete, Yeni Sabahın yerini bulmuş, yazı işleri 

müdürüne gaayet masum ve terbiyeli: «Dün sı

cakdan rahatsız olduğum için çıplak ayakla do
laşıyordum, bu yeni pantalonumu da giymeye kı
yamadım, ama ziyaretinize kendime çeki düzen 
verip geldim, beni okuyucularınıza yüzümden de . 
tanıtmanızı rica ederim!» demişdir. Gazete de er
tesi gün, şirin delikanlının hem ilk resmini, hem 
de cebheden çekilmiş yeni bir resmini birlikte 
neşretmişdir. R; Cottius: «İstanbula gelirken res
mini,n bir Türk gazetesine geçeceğini. hiç düşüne
mezdim; bu gazete nüshasını ömrümün sonuna 

. kadar çok kıymetli bir hatıra olarak saklayaca
ğım» demişdir. 

B. ALACALI 

CöMERT TüRK SOKAĞI - Eminönü 
merkez nahiyesinin Tahtakale Mahallesindedir; . 
Tahtakale Caddesi ile Hasırcılar ·caddesi arasın
da u:zanır. Fincancılar Sokağı ile kavuşağı var
dır. Bir a•:aba geçecek genişlikde, paket taşı dö
şeli bir yoldur, Balkapanı Hanının arka kapusu. 
bu sokak üzerindedir (B.: Balkapanı · Hanı). 

Bir çar8ı boyu olan bu · sokakda su dük
:kanlar ve müesseseler tesbit edilmü,dir: 1 kah
vehane, 4 yağlı boyacı, 2 kırtasiyeci, 2 züccaci
yeci, 1 ecza deposu, Platin Kollektif Şirketi, 2 
hırdavatcı, 1 idhalatcı, 3 baharatcı, 1 nalbur, 1 
kalay ithalatcısı, 1 kahve ticarethanesi, 1 glikoz - . 
nişasta -imalathanesi, 1 şekerci; kapu numaraları 
3-33 ve 4-30 dur (Nisan 1963). 

Hakkı GÖKTtlRK 

CRA VEN (Lady Elisabeth) - Kalem sabi
-bi İngiliz· asilzadesi kadın;· seyyahat mektubları, 
ki büyük bir kısmı XVIII. asır sonundaki Türki
ye üzerindedir, tarih vesikası kiymetini. almış, 

edebi metinler arasına geçtnişdir.1750 de doğdn, 
babası Kont Berkley İngiltere'nin büyük asil aile
lerinden birine mensubdu, Elisabeth henüz onyc
di yaşında iken Lord Cravon ile evlendirildi, fa
kat mesud olamadı, kocası tarafından yedi çocu
ğu ile terkedilince, üzüntüsünü dağıtmak için, se
yahata çıkdı; 1785 haziranından 1786 ağustosu so
nuna_ kadar Fransa, İtalya, Avusturya, Prusya, 
Polonya ve Rusya'da dolaşdı, Moskova'dan Kırı
ma, Kırım'dan İstanbul'a geldi, buradan Yunanis
tan'a gidip geldikten sonra, Bulgaristan, Bfllk, 

Transilvanya üzeriıiden Almanya'da Anspach'a 
gitti. Almanya'ya ilk uğradığında Alman hükümdar 
!arından Anspach - Baireut margrafı Prens Fre
deric ile tanışmış ve anlaşarak evlenmeye karar 
vermişlerdi, ki.. Lady Craven bu. tanışmadan son
ra, bilahare bir seyahatname cildi olacak seyahat 
mektuplarının büyük kısmını müstakbei zevci 
bu Alman prensine yazmışdır. Seyahat dönüşün
de evlendiler. Prens Frederic Prusya kıralı Bü
yük Frederic'in yegeni idi, sahibi olduğu iki prenss 
liği 1791 de Prusya kralına satarak zevcesiyle bir
likte İngiltere'ye gidip yerleşdi ve 1806 da orada 
öldü, Lady- Craven ise yirmi sene daha yaşadı 
·ve 1828 de öldü. 

Çok güzel, zeki ve zarif bir kadındı. Kalemi 
edebi bir şöhret teinin edecek kudretde değildi; 

fakat gezip görme merakı büyükdü. Devrinin bü
yük İngiliz portre ressamı Reynolds Lady Cra
ven'in şahane bir portresini yapmışdır . 

Enver ESENKOVA 

Lady · Craven'in Seyahatnamesi - XVIII. 
asır sonlarındaki Türkiye için yabancı kay
naklar arasında kıymetli bir tarih vesikası 

olan bu eser dilimize çevrilmemiş; . eseri sadece 
hatırlatma yolunda R. E. Koçu bazı parçalarının 
gaayetle kısa tercemelerini 1939 yılında «1786 
da· Türktye>> adı altında Çığır Kitabevi yayınları 
arasında neşretmişdir. 17,5 X 25 boyunda 48 say
fa olan bu risalenin ihtiva ettiği bahislerin mü
tercim tarafından konulmuş seçme parça serlev
haları şunlardır: Kırımdan İstanbula; İstanbul; 
İstanbuldan Paros adasına; Yunandan İstanbula; 
Belgrad Ormanı; İstanbuldan Varnaya; Varna
dan Silistreye; Eflak. 

. Lady Craven o zamanın Türkiyesinde 1786 
nisanından aynı yılın temmuzu sonuna kadar kal
mışdı. R. E. Koçu'nun çok kısaltarak terceme 
ettiği parçalar şu başlıkları taşımaktadır ki, mü
tercim tarafından konulmuşdur: «Kırımdan h
tanbiıla», «İstanbul»,. «İstanbuldan Paros Ada
sına», «Atina», «Yunandan İstanbula», ~Belg,-

. rad Ormanı», «İstanbuldan Yamaya», Varn!idan 
Silistreye», «Eflak. 

CRİSTİNA YATI - Yunanlı milyarder 
armatör Onassis'in yatı; 1600 ton hacminde olub 
hususi bir tayyaresi; iki Crist-Craft motoru, bir 
küçük kotrası ve bir . küçük otomobili bulunan 
yat, asrımız ortalarının en güzel ve lüks gemile
rinden biri olarak meşhurdur (B.: Savarona Ya
tı). Mürettebatı be~i kadın olmak üzere 46 ki
§İdir. 



CRİTHCHEll . (Mary Hower) - ~618 - . · ısT~BUL 

Onasis'in · misafiri 
olarak batı sanat ve si
yaset alemlerinin en 
namlı simalarını zaman 
zaman dinlenme sey:1-
hatlarına çıkardığı için 
«Meşhurlar Yatı» adı 

ile anılır. 5 · ağustus 
1959 çarşanba günü de 
İkinci Dünya Harbinin 
en büyük şöhretleri!l

den İngiliz devlet ada

mı Sir Winston Chur
chill ile namlı soprano
lardan Yunanlı Maria 
Callas'ı İstanbula · getir-
miş, 6 ağustos perşenbe günü de bu şöhretli yol
cuları ile beraber İstanbuldan ayrılarak Akdenize 
dönmüştür «Cristina», Onassis'in zevce.sinin adı
dır ki, çok di1ber olan bu genç kadın, kocasının 

M. Callaı; ile olan aşikane nlünasebeti dünya ağ

zında bir skandal şekli olunca, İstanbul seyahati 
dönüşünden az sonra Onassis'den boşanmışdır. 

CRITCHELL (Mary Howar) --:- İstanbulda · 
doğduğu için İstanbulu ve dolaym ile Türkiye'yi 
ikinci bjr vatan gibi görmüş ve ilk fırsatda Tür
kiye'ye gelerek Ankara'da Gazi Terbiye Enstitü
sünde uzun zaman muallimlik yapn~ı\ Amerikalı 
biı kadın; kendini Ahmed Emin Yalman'ın 1956 

Jl,lary Crltc:heel ve otlu Paşa 
(Resim : s. Bozoalı) 

Crlıtfna Yatı 

(Resim: S. Bozı::alı) 

yılında Vatan , gazetesinde yazdığı uzun bir yazı 
sayesinde tanıyoru~; fakat maalesef bu yazı tarih 
rakamlarından mahrumdur; aşağıdaki satırları A. 
E. Yalman'dan nekled!yoruz: 

«Genç Amerikalı hanımın babası Julian E. 
Gillespie ömrünün yirmi altı senesini · Amerikan 
ticaret ataşesi diye · TürJdyede geçirmiş; Türkiye.; 

· yi Ametika'ya iyi tarafından tanıtmağa amil ol
muş, · iki .memleket arasındaki . ticaret münasebet
lerini birkaç misline çıkartmıştır. Büyük kızı o
lan Mary Howard'dan başka ikinci bir kızı ve 
bir oğlu İstanbulda doğmuştur. Amerika'nın Lond
ra ticaret müşavirliği gibi mühim vazifeler ken- · 

disine teklif edildiği hal
de hepsini reddetmiş, Tür
kiye'ye bağlı kalmış, niha
yet burada ölmüşdür. 

«(J; E. Gillespie'niiı 

ölümünden sonra fille A
merika'ya dönmüş), ara
dan yıllar geçmiş, çocuk
far büyümüş, okumuş, ni
hayet Mary Howard . ev
.lenmiş, anne olınu§dur. 

Birkaç sene evvel dul ka
lınca doğduğu meJ)lleke
te gitmek, . onun hizme
tinde bulunmıµc hasretini 
. duymuş, Washington;da
ki Georgetown . üniver
sitesinin ingilizce hocası 

yetiştirmek üzere Anka.: 
ra Gazi Terbiye Enstitü-
sünde açtığı kursların kad
rosuna girmiıtir. . Mu .. 
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kavelesi bitince memleketine dönmüş, hariciye im
tihanına girmiş, Habeşistandaki Amerikan sefa
retinde çok cazip bir vazifeye tayin edilmişdir. 

Yüksek maaş, döşeli ev, diplomat hayatının ca
zibeleri; fakat Mary Howard son anda bunların 
hepsini reddetmiş, (ve tekrar Türkiye'de hizmet 
onu) mukavemet edilmez bir şekilde çekmişdir. 

«Mary Howard Crischell bize şöylece anlat
mışdır: 

- Geçen defa Türkiye'ye geldiğim zama,ı, 

· şöyle düşünüyordum: «Bir sene Türkiye'nin hiz
metinde bulunayım. Doğduğum memlekete bor
cumu ödiyeyim, olsun, bitsin .. » diyordum. ömrü
mün ilk on iki senesi İstanbulda geçti. Bütün ha
tıralarim çok tatlıdır. Fakat bir diplomat kızı sı
fatiyle gerçek Türkiyeyi göremedim. Bunu ancak 
Gazi Terbiye Enstitüsünde keşfedebildim. Bir kıs
mı köylerden gelen yarının hocalarını tanııiıalısı
nız. · Kendi memleketinizin istikbaline olan ima
nınız yükselir. İşim ağırdır. Bazan yorgun düşe
rim. Fakat ertesi sabah Gazi Enstiüsünün muhi
tine gidince yeniden doğmuş gibi olurum. 

«(Bayan Critchell'in Douglas adında bir oğ
lu vardır. 1956. d'l onbir yasındadır; Amerikalı 
Türk dostu kadın, oğlunu da şöyle anla,tmı~dır): 

«.- Size oğlumu anlatayım: Küçük ikeıi 

kendisine «Paşa» diyorduk. Bu lakap üzeriııde 

kaldı. Şimdi bütün Ankara Douglas'ı Paşa, beni 
de «Paşanın Annesi» diye biliyor. Douğlas bir 
müddet Kayseri Amerikan mektebinde okudu. 
Türkçeyi pürüzsüz surette konuşur. Türkçesi İn

gilizcesinden kuvvetlidir. Hatta dilinin bünyesini 
mantığa daha uygun bulduğu için, İngilizceyi de 
Türkçe söylediği gibi yazmağa alışmışdır. Kim 

bilir, belki de bir gün Amerikı,ıda yeni .bir lehçe
nin akıncısı olur. Paşa'nın bir hayli' Türk dostu 
vardır. Bazılariyle damarlarını kanatmışlar, kan-. 
larını karıştırmışlar, kan kardeşi olmuşlardır. 

Türkiye ile Amerika arasında köprü o;lmak ba
kımından bol bol yeni fikirleri vardır. Türk ter
biye telakkilerini derinden derine benimsemiştir» 
(A. E. Yalman). 

CROCKETT (Lucy)-:- Amerikalı ünlü k.t
dm yazar ve senarist; 1958 de ve 1961 şubatın
da iki defa İstanhula geldi; son seyahatını yaz
makda olduğu «6 Dünya» isimli eseri için yap
mışdı; bu kitabında ahvalini anlatacağı altı mem
leket arasında en geniş yeri Türkiyeye vereceğini 
söyliyen muharrir, Yassıadaya da gitmiı, o sıra• 

da bu adada görülınekde bulunan büyük siyasi 
davanın iki oturumu
nu takib etmişdi. Lucy 
Crocbert, İstanbul'dan 
İzmir'e, oradan da An
kara'ya gitmiş, An
kara'dan da İran'a geç
mişdir. 

Baş rollerini Wil
liam Holden ve Debo-

rah Kerre gibi zamanı-<] 
. mızın büyük şöhretli 

iki . sanatkarı oynamış lı 
«Mağrur ve Sefil» adın- . t J 
daki filmin senaryosu- Luc)' Cro.ckeH 
nu bu kadın yazmışdır. 

CUMALI (Necati) - Şair, piyes, hikaye 
ve roman muharriri, ,avukat; bu satırların ya
zıldığı· sırada İstanbul Radyosunun redaksiyon 
servisinde çalışıyordu; 13 Ocak 1921 de Flo
rina'da doğdu, Kurtuluş Savaşından sonra, 
1923 de, mübadil olarak İzmir'in Urla kaza
sına iskan .edilen Türklerden. İlkokulu Urla
da, ortaokulu İzmir Muallim Mektebinde oku
yan Necati Cumalı, sonra Atatürk Li~esine 
gitmiş ve 1941 de de Ankara Hukuk Fakülte
sinden mezun olmuşdur. 1958 de evlenmiş
tir. 

Şiire başlaması oldukça geç olmuştur. O 
zamanki hececileri beğenmiyor ve kendisinin 
de şiir yazabileceğine pek ihtimal vermiyor
du, şiir sevgisi. 1934 • 35 yıllarında Necip FA~ 
zıl'ın şiirlerini okuduktan sonra doğdu. Halen 
Doçent olan okur arkadaşı Hüseyin Batıhan'
da Gündüz, Varlık ve Yücel mecmualarını ta
nımış ve şiire karşı ilgi ve sevgisi artmışdır. 
Ve nihayet etrafının da teş:vikiyle, 2 Haziran 
1938 de «Ümitlerimin Gemisi>> adlı ilk şii~L 
ni yazmıştır. Bir müddet Toprak Mahsulleri 
Ofisinde çalışan Cumalı, daha sonra hakim
lik stajı için gittiği Ankara'da Maarif Veka
leti Neşriyat Müdürlüğünde çalışmışdır. 

1957 yılı sonuna kadar İzmir'de avukat
lık yapan N. Cumalı, bu tarihten sonra ve 
fazla vaktini alması yüzünden bu mesleği bı
rakmış kendini tamamen edebiyata ve şiire 
vermişdir; önce Paris'e gidip 19 ay kadar kal
mış, dönüşte, halen haftada üç gun çalıştığı 

İstanbul Radyosu Haberler kısmı Redaksiyon 
Servisine girmişdir. 

İlk şiir ki.tabı, İzmir'de bir semtin adı o• 
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lan «Kızıl. Çullu Yolu» 1943 de yayınlandı. 
Bunu· 1945 de «Harbe Gidenin Şarkıları», ve 
1947 de de «Mayıs Ayı Notları» takibetti. Bu 
üç kitap da kısa zamanda tükendiği için 1950 
de «Denizin İlk Yükselişi» ismi altında ikiQ.ci 
defa ve bir kitapta toplanarak neşı:edildi. 

İlp piyesi «Boş Beşik», 1949 da-İzmir Şe
hir Tiyatrosunda oynandı ve ilgi gördü; İs
tanbul Üniversitesi gençliği 1955 de bu piyes
le . Erlangen Festivaline katılıp derece aldı, 

daha sonra -Üsküp Türk Azınlığı Tiyatroları 
tarafından oynandı ve bir müddet sonra da 

_ Sırpça'ya çevrildi. _ 
1951 de «Güzel Aydınlık», 1955 de «Yal

nız Kadın (Hikayeler) ve «-İmbatla Gelen» şi
ir kitaplarını yayımlayan Cumalı, 1956 da i
kinci hikaye kitabı olan «Değişik Gözle» ~le 
«Sait Faik Edebiyat Armağanı» nı kazanmış

tır. 1957 de «Güneş Çizgisi (Şiirler)», 1959 
da «Mine» (Piyes) ve «Tütün Zamanı» adlı ro. 
manı yayınlandı ki, bunlardan Tütün Zamanı 
filme alınmışdır. Mine ise 1960 da Şehir_ Ti
yatrolarında oynanmıştır. İki sene sonra, 1961 
de, Langston Hughes'ün 25 şiirini «Memleket 
Özlemi» adı altında çıkaran yazar, piyes ya
zarlığı bakımından en fazla başarıya ulaştığı 
«Nalınlar» ı 1962 de kitap halinde- yayınlan

mış ve .«Kent Oyuncuları» tarafından da ba
şarıyla temsil edilmiştir. <<Susuz Yaz» adlı hi
kaye 1;:itabından sonra, 1963 yılı ·başında Re
şat Nuri Güntekin'in «Çalıkuşu» adlı ünlü 
romanını sahneye uygulayarak kitap halinde · 
neşretmiş· ve Şehir Tiyatrolarında oynanmış

tır. 

Yayınlanmamiş eserleri arasında «Derya _ 
Gülü», «Bir Yardım», <<Aşk Duvarı»,· «Kayna
na Ciğeri», «Kaçak» ve «İş Karar Vermekte» 
adlı· piyesleriyle, «Appoliner» den 11 şiir ile 
Prosmer Merimee'den · dilimize ·çevirdiği «Al
tın.Araba» vardır (1963). 

Haluk· AKDA\' 

CUMARTESİ ÇOCUĞU - Ferid Devel
lioğlunun «Türk Argosu» adlı. eserinde kay
dettiğine göre haneberduş pırpırılar, külha
niler argosunda deyim: «Piç»; müellif şu mi

. sali veriyor: «Cumartesi çocuğudur, boş ver .. ». 
CUMARTESİ TEKKELERİ - Tekkele. 

rin kaldırılmasından önce İstanbul'daki tek
keler taşıdıkları -isimlerden gayrı ayin · gün
lerine nisbet ile de anılırlar- idi; ayin günü 
cumartesi olanlara da «Cumartesi Tekkesb 

denilirdi, bilhassa has isimleri ezberlemede 
sıkıntı çeken ayak takımından kadınlar te~ke
leri böyle isimlendirirlerdi. · Muhtelif tarikat~ 
lara aid İstanbul'un cumartesi tekkeleri şun
lar idi: 

Bedevi Tekkeleri , 
· Çengel:köyünde. Şeyh Ahnied Efendi Tekkesi. 

Celveti Tekkeleri 
Üsküdarda Selamsız Caddesinde Acıbadem yahud 

Selami Ali Efendi Tekkesi. 
Cerrahi Tekkeleri 

Sofularda Mehmedağa Hamamı yanında Y esarizade 
yahud Ordu Şeyhi Hafız Efendi Tekkesi. 

Üsküdarda Balaba-n İskelesinde Yağcızade yahud 
.Balaban Tekkesi. 

Halveti Tekkeleri 
Yeninişancıda Bülbülcüzade Tekkesi. 
Silivri Kapus~da Aynalıbakkalda Sadu,fah Çawş 

T.ek,kesi 
Kaadirl Tekkeleri 

Üsküdarda Divitcilerde Avni.zade Tekkesi. 
Mevlevihane Kapusunda Gavsizade Tekkesi. . 
Otakcılarda Çayırbaşında Kolancı Şeyh Eınin Tek• 

kesi 
Kasımpaşada Küçükp}yalede Küçük Piyale Paşa ya

hud Paşmakçı Tekkesi, 
Küçükhamamda Balcı Yokuşunda Haffaf · Mehmed 

Tekkesi. 
Fatihde Yeninişancı Camii içjnde Nişaiıcı Tekkesi. 
Üsküdarda Selamsız Caddesinde Hindtler _Tekkesi. 

· üslcüdarda Paşalimanında Yarımca Baba yahud Pa-
. şalimanı Tekıkesi. · · 

Mevlevi Tekkeleri 
Mirahurda Üsküdar MevlevihaneşL 

Nakşi Tekkeleri 
Büyükkaramanda Mustafa Dede Tekkesi. 

Rifai Tekkeleri 
Hobyarda Bek:arbey Tekkesi. 
Kasımpaşa'da Çürüklük yahud Ali.kuzu Tekkesi. 
Üsküdarda Tabutcular içinde Sandıkcı Şeyh Ed-. 

hem Tekkesi. · 
Topkapusunda 1Bayazıdağa Mahallesinde Osman E~ 

fendi Tekkesi. 
Saadi Tekkeleri 

Defterdar İskelesinde Balçık Tekkesi. 
Sünbült Tekkell;!rl 

Fındıklıda Keşfi Cafer Efendi yahud Şeyh Yunus 
Tekkesi. 

Çarşanbada Mehmed Ağa· Camii içinde Mehmed Ağa 
Tekkesi. . 

Şibini Tekkeleri 
Silivrikapusu dahilinde Seyyid Seyfullah Efendi ya. 

hııd .Emirler Tekkesi. 

Üsküdarlı Ahmed Münil:ı Efendinin «Mec
muai Tekaya» adındaki risalesinden aldığımız 
yukardaki cedvele göre İstanbul'un: cuı:narte

. si tekkeleri 11 tarikate mensup 24 tekkedir. 

CUMA TEKKELERİ - Tarikatların kal
dırılmasından önce İ-stanbul'daki tekkeler ta-
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şıdıkları isimlerden gayrı ayin günlerine nis
bet ile de anılırlardı; ayin günü cuma olanla
ra da «Cuma Tekkesi» denilirdi; muhtelif ta
rikatlara aid İstanbul'un cuma tekkeleri şun
lar. idi: 

Bedevi Tekkeleri 
Eyyubda İslambey MahaJ.lesi İslambey Tekkesi. 

Celveti Tekkeleri 
Osküdarda Gülfemhatun Mahallesinde Hüdai Aziz 

Mahmud Efendi Tekkesi. 
. Küçükayasofyada cami dçinde Küçüka'.)'asofya Tek

kesi. 
Üsküdard'a Şeyhcamiinde Şeyhcamii yahud Divitci

. zMe Tekkesi. 
llsküdarda İnadiyede Bandırmalı yahud Haşimbaba 

Tekkesi. 
Osküdardaı Hayreddinçavuş Mahallesinde Atpazari 

Osman Efendi Tekkesi. 
Halveti Tekkeleri 

Silivrikapusunda Üçler Tekkesi. 
Südlücede İsha;k Karamani Tekkesi. 
Topkapusu dışında Takkeci Camii içinde ·Takkeci 

Tekkesi. 
Çenberlitaşda Atikalipaşa Camii içinde Kasım Çelebi 

Tekkesi. 
Kaadlri Tekkeleri 

Eyyubda Bülbülderesinde Evlice Balfa Tekkesi. 
Kasımpaşada Biiyükpiyale Camii içinde Piyale Paşa 

Tekkesi.·· · 
Haseki Camii yanında Paşmakışerif Tekkesi. 
Kasımpaşada Tersane . yamndı:ı Türab{ Tekkesi. 
Hekimoğlu Ali Paşa Camii içinde Hekimoğlu Tek-

kesi. 
Eyyubda Evlicebaba Mahallesinde Haki Efendi Tek-

kesi. 
Emirganda Kafaf Hüseyin Efendi Tekkesi. 
Edirnekapusunda Resmi Tekkesi. 
Eyyubda Tabakhane karşısında Molla Çelebi . Tek

kesi. 
Bebekde Kayalar$ Şeyh· Mehmed Efendi Tekkesi. 

· Sultanahmedde Güngö_rmez Mahallesinde Mısırlİ 
Tekkesi, 

Aıksarayda Horhorda Hindiler Tek.kesi. 
Fatih Camii yanında Yahya Efendi Tekkesi . 

. Ayvansa,ray dışında Yavedud Camii içinde Yavedı.id 
Tekkesi. 

Mevlevi Tekkeleri 
Galata yahud Kulekapusu Mevlevihanesi. 

Nakşi Tekkeleri . 
Edirnekapusun,da Emir .Bı.ihari Tekkesi. 
Kocamustafapaşada Akarcada Öksüzce ·Baba, Tek

kesd. 
Edirnekapusunda Kaariye Camii yanında Ebu Said 

El· Hudri Tekkesi. 
Sultana,hmed civarında Mehmedtıaşa Yokuşunda 

Özbe'Jder Tek,kesi. 
Üsküdard'a Bülbülderesdnde Özbek Tekkesi. 
Silivrikapusunda Balikuyusunda Bfilt Efendi Tek

kesi. 
Eyyubda İdrisköşkünde Çolak Hasan Efendi Tek• 

kesi. 

CUMBA 

Halıcılaı,köşJcünde Feyzullah Efendi Tekkesi. 
Kocamustafapaşada Feyziye Tekkesi. 
Çarşanbada Mesnevihane Tekkesi, 
Langada Mercimek Tek,kesi. 
Eyyub Nişancasında Şeyh Murad Tekkesi. 

Rifai Tekkeleri 
Fatihde Kadıçeşmesinde Raşid Efendi Tekkesi. 

. Otakcılard'a Sıraselvilerde Sultan Osman Tokke_si. 
Mollaguranide Şerbetdar Tekkesi. 
Şehremininde Safi Efendi Tekkesd. 
Mevlevihanekapusunda Tarsusi Tekkesi. 
Ayasofyada Abdurrahman Şami yahud Sanca:kdar 

Te~kesi. 
Fatihde Yenihamımıda Kubbe Tokkesi . 
Unkaopanını;la Yeşiltulurnbada Halim Efendi yahu.el 

Yeşiltulwnba Tekkesi. 
Saadt Tekkeleri 

Edirnekapusunda Çakırağa Mahallesinde Çakırala 

yahud Eyyub Efendi Tekkesi.· 
Eyyubda Kızılmescidcle Cafer Paşa Tekkesi. 
Otakcılarda Sır Tekkesi: 
Haolıcılarköşkünde Kilise Camünde İsa Efendi Tek• 

kesi. 
Üsküdarda· Tabutcular içinde Gani Efendi yahud 

Hallac Baba Tek,kesi. 
Gümüşsuyunda Kantarl Baba Tek,kesi. 

Sln4ııi Tekkeleri 
Şehremininde Zekaizade Tekkesi. 

Sünbilli Tekkeleri 
Ayasofyada Erdebil Tekkesi. 
Kocamustafap_aşada Sünbül Efendi Tekkesi. 
,Balatda Ferruhkethüda Camii içinde Ferruh Kethü-

ıla yahud Balat Tek,kesi. 
Aksarayda Kara Mehmed Paşa. Teklkesi. 

Şibani Tekkeleri 
Zeyrekde Akşemseddin· Tek,kesi. 
Sofuiardrı Ekmel ·Tekkesi. 
Hocapaşada Salkımsöğüdde Aydınoğlu Tekkesi. 
Mevlevihanekapusu dışında Mahmud · Efendi Tek-

kesi. 
Silivrikapusu dışındr.t Balıklıda .. Seyyid Nizam Tek

kesi. 
Üdküdarda Döğancıla,rda Nasuhzaae Tekkesi. 

ŞizeU .Tekkeleri 
Beşiktaşda Ertuğrul Tekkesi. 
Alibey Köyünde Şazelt Tek,kesL 

Uşşald . Tekkeleri 
Yedikulede Mirahurda Halid Efendi ·Tekkesi. 

Üsküdarlı Ahmed Münib Efendinin «Mec. 
muai Tekaya» adındaki risalesinden aldığı, 

mız. yukardaki cedvelde. görüldüğü üzere ts
tanbtil'un cuma tekkeleri 13 tarikata mensub 
65 tekkedir. 

CUMBA - Cumba denilen çıkıntılar ev. 
!erin cephesinde çok eski · zahıaniardan beri 
yer . almıştır'. İstanbul'un yapıiarına da yüz
yıllarca evvel girmiştir. Daha şehir, surların 

dar çem1t!ri içinde sıkışıp kaldığı devirlerde 
Romalıların binalarında, Osmanlı Türkl~rmi, 
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sokaklara gölge ve serinlik bırakan _geniş sa
çaklı · evlerinde, cumbanın yapının yüzünde 
yer aldığı görülür. Profesör Celal Esad Ar
seven <<Türk Sanatı Tarihi» adlı büyük kita~ 
bında Anadolu, Rumeli ve İstanbul'daki Türk 
evlerindeki cumbalara ait geniş bilgiler ver
mektedir. Profesöre göre zemin katı üstünde
ki birinci kat, çıkma kirişlere cumba şeklinde 
istinad ettirilmiş, bazı evlerde ise ayrıca dış
tan eli böğründe denilen dest.eklerle tutturul
muştur. Bizanslılardan kalma yapılarda ise taş
larla dirsek bindirmeleriyle bu kat dışarı ta, 
şırılmıştır. İkinci katta binnci katın inşaat şa~ 
kuli dışına çıkararak cumba şeklini alır; bu da 
hariçten dirseklere istinat ettirilirdi. Bu tarz 
yapıda, binanın alt katları, kış aylarında ha
vanın yağış ve saire gibi muhtelif dış tesirle
rinden korunmuş olurdu. Mahdud bir sahayı 
işgal eden evin yapısı da bu suretle içten birin. 
ci katta ve yukarı katta yer kazanılmak sure
tiyle genişletilmiş olunurdu. Yalniz bu cumba
lar zaten geniş olmayan şehrin sokaklarını bir 
de üstünden kapatıp bastırıyordu. Arseven 
Türk Sanatı Tarihinde, «İstanbul'da bazı dar- . 

Cumbalı alışab evler 
(Reıılın :" c. Biseo'dan Nezih eli Ue) 

Cumbalı Ev. 
(Resim : Anonim) 

ca sokaklar vardı ki, cumbalarda oturanlar 
karşıki evden çubuğunu yakacak kadar birbi
rine yakın bulunur ve bu cumbalar sokağın 
üstünde adeta bir kemer teşkil ederlerdi» 
diyor. · 

Binaların bu esas çıkmalardan başka, 
. bilhassa büyük zelzeleden sonra şehirde re
vaç bulan ahşap ev inşaatında, ayrıca llir 
pencerelik bir yere hasr edilmiş, değişik şe
killerde cumbalar da yapılmağa başlanmıştı. 
İstanbul'un son yarım asır evveline ai_t . gün
lerden artık hikayeleri kalmış bu tarz cumba~ 
lar biraz da o devirlerde kadınların hayatla
rının evde ve örtülü geçmesinden ve dışarıyı 
daha rahat görebilme ihtiyacının doğurduğu 
şeylerdendi. 

Bunlar ekseriyetle pencerelerden birinin 
çerçevesine tutturulan tahta bir mesnedin üç 
tarafı kafesle kapatılmak suretiyle yapılırdı. 
Bu cumba evin çocuğuyla kadının · müştere
ken istifade ettiği bir yerdi. Çocuğun gününü 
geçirdiği aynı zamanda hava aldığı · bir yer 
olmakla beraber aynı zamanda evin genç ka• 
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dını da, hafifçe tutturulmuş gür saçla!ını 
örtmeden. tiril tiril beyaz patiska örtülü kö
şe minderlerinden çıplak dizleri üzerine u
zanarak sokağı rahatça seyrederdi. Günün her 
saatinde, birbirinden değişik sesleri duyulan 
satıcılardan evvela cumbadan seslenilerek a
lış veriş edilirdi. Çok uçuk. mavi bir tül için
den akan İstanbul'un sabah güneşinin aydın
lıklariyle parıldayan sokağın kaldırımları ü
zerinden geçen sütçünün, ekmekçinin~ zerze
vatçının seslerine bir kere de cumbadan ba
kılır, sonra ahretlik sokak kapısına gönderi-
lirdi. . 

Evin uygun bir bahçesi yoksa, çocuk 
mektebe gidinceye kadar, onun için en mü
sait köşe cumba idi, m!lmasını orada yer, be
bekleriyle orııda oynardı. Boy atınca da ka
fesin hizasından sokağı seyreder, mahallenin 
hayatını görür, sonradan karışacağı _semtin 
yaşayış ahengi içine adeta evvela· oradan bak
nıış olurdu. 

Eel:i dar sokaklı ahşap İstanbul'un yan
gın afetlerinde· bu 
cumbalar, geniş sa
çaklarla beraber, ate
şin kolayca sirayeti 
ile yayilmasına sebep 
olurdu ki tarih kay
naklarımızda . büyük 
yangınlardan bahsedi
lirken bu husus dai
ma belirtilmişdir. 

Saadi Nazım NİRVEN 
CUMBADAN RUM

BAYA ~ Peyami Sa-

1ı kadar cesur fakat cahil bir kızın, Cemile' -
nin uzakdan hayran olduğu Taksim sosyete
sine güzelliği sayesinde kolayca girebilme fır
satını b_ulduğu halde, samimiyetsizlik üzerine 
kurulmuş o muhite intibak edemeyişi, hatta 
etmeyişi, yetişdiği aleme sadık kalışı bu ro
manın ana çizgisi olmuşdur. 

«Cumba» Cemile'nin semti Karagümrük, 
«Rumba>>, Beyoğlu• Taksim, oralardaki yeni 
kibarlar yaşayışıdır; ve romanın daha ilk say
falarında Karagümrük sokaklarında «Ahter
lerin küçük oğlu Şefik» bir şarkı söyler: 

Ol bir salon gelini 
Koy kalbime elini 
Kıvır ince belini 
Kalblere vur bir zımba 
Rumba da rumba, rumba! 

· «Ne de güzel sesi vardır piçin!». Roman 
Karagümrüğün tasviri ile başlar, dekorları da,. 
insanları da doğru çizgileri, renkleri, hare~ 
ketleri ve sesleri ile miıvaffakiyetli anlatıl
mışdır. Sonra iç içe vak'alar, usta kalemin sü-

Cumbadan Rumbaya filminde Çolpan ilhan ve .Efgan :Efekan, 
(Resim: Sabiha Bozcalı) 
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rükleyici cazibesinde devam ederek, daima 
temiz, afif kalmış Cemile'nin • hayatı tatlıya 
bağlanır, cahil, bıçkın meşreb, haşarı güzel 
kız kendi aleminin delikanlısı Selim'le evle
nir. 

Cemile, Selim, zengin tüccar ve alicenab 
aşık Tahsin Bey_ mükemmel işlenmiş tipler
dir. 

«Cumbadan Rumbaya» bir And Film kor
delası olarak beyaz perdeye de aksettirilmiş
-dir; filmin senaryosunu Turgud Demirağ ha
zırlamış, rejisörlüğünü de kendisi yapmış
dır; yerli filmlerin en başarılı, en güzellerin
den biridir, Karagümrüklü · Cemile'yi filmde 
seçldn karakter artisti Çolpan İlhan canlan
dırmışdır, sanatkar fizik yapısi Ue de roman
da tasvir edHen kıza o kadar benzemektedir 
k.i--roman 1939 dan. evvel yazılmış olmasaydı 
Peyami Safa'nın Cemile ı>ortresini çizerken 
Çolpan'dan mülhem olmuşdur denilebilirdi. 
Figüranlarınıı varınca aksamıyan bu güzel 
filmde 'Efgan Efekan <<Selim», Kadriye Tu
na Cemile'nin annesi «Asiye Hanım», Mürüv
vet Sim <<Şahende Teyze», Vahyi Öz de <<Tah
sin Bey>> rollerini kudretle oynamışlardır.· 

1963 yılında bir reklam şirketi de İstan
bul Radyosunda «Cumbadan Rumbaya>> adı 
ile neşriyata başlamış bulunuyordu. 

Hikmet Şinasi ÖNOL 
CUMHURİYET .ABİDESİ - (B.: Taksim 

Cumhuriyet . Abidesi). 

CUMHURİYET CADDESİ - Beyoğlu il
çesinin Taksim ·nahiyesinin Şehitmuhtar, Ko
catepe, İnönü, Gümüşsuyu, Harbiye ve. Şişli'~ 
nin Pangaltı mahallelerinin müşterek bir yo
ludur; Cumhuriyet Meydanı ile Valikonağı ve 
Halaskargazi Caddeleri kavuşağı arasında u- · 
zanır, yani Taksim ile Harbiye arasında ana 
caddedir; Askerocağı Caddesi, Şehit Muhtar 
Bey Caddesi, Tarlabaşı Caddesi, Lamartin 
Caddesi, Aydede Caddesi, Receb Paşa Cad
desi, Topçu Caddesi, Abdülhakhamid Cadde
si, Yedikuyular Caddesi, Elınadağı Caddesi, 
Nisbet Sokağı, Üftade Sokağı, F)'ansız Hasta
hanesi Sokağı, Selbaşı, Babil Sokağı, Cebel
topu Sokağı \ıe Meyve Sokağı ile kavuşakla
rı vardır (1934 Belediye Şehir Rehberi, 18 ve 
19 numaralı paftalar). 

Büyük şehrin en geniş yollarından biri
dir; caddenin iki yanında asfalt döşenmiş ge
niş yaya kaldırı~u, ortasında da ağaçlandırıl. 

İS'I'ANBUt:. 

mış bir kaldırım uzanır. Eskiden çift hat 
tramvay geçmekde idi; tramvaylar seferden 
kaldırılmış, 1963 de rayları cadde üstünde 
durmakta idi, ki bu caddeden Kurtuluş'u, 

Şişli'yi, Nişantaşı'nı (Maçka'yı) ve Harbiye'yi 
Taksim'e, Tünel'e ve nefsi İstanbul tarafına 
bağlayan tramvaylar geçerdi. 

Taksim'den Harbiye'ye doğru giderken, 
en eskisi yüz senelik eski binalar sol kolda 
görülür; halen onların arasına ve sağ koldaki 
sahaya şeddadi binalar yapılmış · bulunmak
tadır. 

Cadde sağ kolda büyük «Taksim Gezisi» 
sahası iie başlar; gezinin yeri meşhur «Tak
sim Kışlası» ve «Sürp Agob Ermeni Mezar
lığı» idi. (B.: Taksim Kışlası; Sürp Agob Me
zarlığı); halen muazzam binalar ile dolmuş 

karşı sol taraf ise kışlanın talimhane mey_da
nıydı (B: Talimhane Meydanı). 

Bu satırların yazıldığı sırada Cumhuri
yet Caddesi üzerinde bulunan kayde değer 

tesmi ve hususi bina ve müesseseler şunlar
. dır: 

İstanbul Radyo Evi, İstanbul Basın - Ya
yın Müdürlüğü, Yüksek Öğretim İstanbul 
Yurdlar Müdi.irlüğü, Harbiye Öğrenci Yurdu, 
İsviçre Konsolosluğu, Hindistan Haberler Ser
visi Bürosu, Notre-Dame de Sion Fransız Kız 
Lisesi, Amerikan Kütübhanesi, Sürp Agob 
Ermeni Hastahanesi, İstanbul Hilton Oteli; Di
van Oteli, Tamek Konservecilik Müessesesi, 
Schell Company Müessesesi, Taksim Belediye 
Gazinosu, Eski tarihi Harbiye Mektebi. 

Bi,iyük ve çoğu pek mükellef mağaza ve 
ticarethaneleri ismen kayde lüzum görmedik: 

2 oto ve lastik mağazası, 3 oto-motor ve 
aksamı mağazası, 8 otomobil ve lastik mağa. 
zası, 1 oto-traktör· mağazası, 2 halı mağaza
sı, 1 mozaik döşemeci, 2 oto yedek parçacı
sı, 1 oto mağazası (Mehmed Alemdar), 1 elek
trik - buz dolabı mağazası, 5 mobilya mağaza-· 
sı, Cav bisikletleri mağazası (B.: Cav), 1 züc
caci eşya mağazası, 2 eczahane, 2 muhallebi
ci, 2 bakkal, 1 Tekel ]?ayii, 1 yorgancı ve Şan 
Sineması. 

Seyahat, hava ve deniz yolları acentala
rı da hemen bu cadde üstünde toplanmış gi
bidir: Türk Hava Yollari, Air France, Nar
vast Turist, Antaş Seyahat, Cunard Line, Ek
vator Seyahat, Lutf Hansa:, İsrail Hava Yolla
rı, Suis Air, Olimpic Hava· Yolları; Sabena 
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Hava Yulları, Pan American Hava Yolları, 

Sas Hava Yolları, «B.O.A.» ve «B.E.A.» ve 
«M.E.A.» Hava Yollari, Wagon. Lit Cook 
(1963, Mayıs). 

Hakkı GÖKTÖRK 

CUMHURİYET CAMİİ - Maltepededir; 
metruk bir Rum ortodoks kilisesi iken (Ayios 
Nikolaos Kilisesi) 1925 de Heyeti Vekile ka- · 
rarı ile camie tahvil edilmişdir. Mustatil plan
lı kagir bir yapı olup ahşab çatısı iki sır~ 

üzerine dörderden sekiz ahşap sütun üzerine 
oturtulmuşdur, zemini tahta döşelidir. Camie 
tahvilinden sonra ihdas edilmiş üst kadınlar 
mahfiline yine sonradan konma ahşab merdi
venle çıkılır; avlusuna da abdest muslukları 
konmuşdur; İkinci Cihan Harbinde yedi sene 
kadar askeri· depo olarak kullanılmış, 1947 
de yine cami olarak ibadete açılmışdır. Ah
şab eski çan kulesi durmakta idi .1948). 

. Hakkı GÖKTÖRK 

CUMHURİYET GAZETESİ - İsta:nbu
lun büyük gazetelerinden biri; ilk nüshası 7 
Mayıs 1924 de çıkmış, inkıtasız deyam ile 
1963 de kırkıncı yılını idrak etmiş ve 8 Ma
yıs 1963 çarş·amba günü çıkan 13921 numaralı 
nüshasını, Türk toplum hayatındaki bu hiz
met yıllarının hatırasına tahsis etmişdir; Cum
huriyet Gazetesi Türkiye Cumhuriyeti ile he
men yaşıd gibidir; kırk yıl içinde, taşıdığı is
min manasına sadık kalarak, Türk basınında 
inkılabın daima en ön safında bulunmuş, bil
hassa gericiliğe, irticaa karşı mücadele etmiş, 
devir devir, nesil nesil sanat, fikir ve politika 
hayatınıJJ, en seçkin kalemleri bu gazetenin 
yazı ailesi içinde bulunmuşdur. Her gün yüz
binlerce nüsha basan avam gazetesi olmaya, 
Türk münevverlerinin güvenini kazanmış bir 
gazete olarak kalmayı tercih etmişdir .. 

Kurucusu, devrinin ünlü gazeteci ve si
yaset adamlarından Yunus Nadi Beydir (B.: 
Abalıoğlu Yunus Nadi); ölünceye kadar da 
gazetesinin başmuharrirliğini yapmışdır. 

7 Mayıs 1924 tarihli ilk nüshasında ga. 
· zetesini Türkiye halkına takdim eden Yunus 
Nadi şunları söylüyor: 

«Bugün ilk nüshasını neşre muvaffak ol
duğumuz Cumhuriyet, karilere kendi kendi
sini tanıtmaya kMi ise de, gazetemizin gaye, 
şekil ve mesleğine ait bir iki kelime ilavesini 
fayda dan hali bulmadık. 

«Cumhuriyet» in siyasi programı ismin• 

de mündemiç ve onu neşredenleri_İı siyasi ha
yatları ile muayyendir. 

«Cumhuriyet, Türkiye'de cidaller netice
sinde istihsal edilmiş bir zarurettir. 

«Cumhuriyet memlekete mal olmuş bir 
fikirdir. Biz onun mümessil ve müdafiiyiz ... 
Açık ve kat'i olarak söyleriz ki gazetemiz ne 
hükumet gazetesi, ne bir fırka gazetesidir. 
«Cumhuriyet» sadece Cumhuriyetin, daha il
mi ve şamil ifadesiyle demokrasinin müda
fiidir. Cumhuriyet ve demokrasi fikir ve e
saslarını ihlal eden, yıkan ve yıkmaya çali
şan bir kuvvetle mücadele edecektir. Memie
kette her manasiyle hakiki bir demokrasi ve 
hakiki bir Cumhuriyet tesisi için gazetemiz 
bütün varlığiyle çalışacaktır. Memlekette 
halkın, halk tarafından, halk için idaresi bi
zim mefkılremizdir ve biz yalnız bu mefku
renin esiriyiz. Başka hiç bir kuvvetin değil.» 

Yunus Nadi, Cumhuriyet Gazetesi on ya
şına basdığı gün de şu başmakaleyi yazmış. 

dı: 

«Cumhuriyet rejiminin bütün milletçe 
büyük şevkler ve heyecanlarla kutladığımız 

onuncu yıldönümünden sonra işte «Cumhuri
yet» gazetesinin de onuncu yıldönümüne sıra 
gelmiş bulunuyor. Dün denilecek kadar yakın 
bir tarih bizim hayatımızda ~da on senesini 
doldurmuş demek. Bu on senenin Türk mil
leti hesabına asırlara sığmıyacak büyük inkı
lanlarla dolu olduğunu bir daha kendimiz de 
şaşarak sevinç ve iftiharla,,hatırlamaya vesile 
bulmuş oluyoruz. 

«Asıl Ci.ımhuriye·t Türkiyeye Anadolu u
fuklarında doğduğu gibi bi'?.im «Cumhuriy~t» 
te İstanbtıla Anadolu'dan geldi. Oldum olasıya 
ga7eteci olan onun ·sahip ve muharriri, Müta
rekenin kara ,ıünlerinde nakli kabil matbaa 
levazımma dağı taşı as1rarak Anadolunun 
milli cidal merkezine. gitmi'lti. Oradan bura
ya Cumhurivetle döndü. Yenigün «Cumhuri
yet» doğurmuştu. 

«Ogün bı.rgün bu yeni sahifenin başında 
milli meselelerimizi takip ediyor ve Yüksek 
Cumhuriyet rejimimize .layık bir müessese ol
maya çalışıyoruz. Biz iyiyi, güzeli ve yükse-

. ği takdir eden büyük milletimizin mütemadi
yen muhatabı olduğumuz çok kıymetli tevec
cül)leriyle QütU.n mü§külatı pıuvaffakiyetlE;ı 
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«Gazetemizin on senelik 
hayatı onun Cumhuriyet re
jimi içinde ilanihaye inkişafa 
namzet milli Türk hayatiyle 
beraber devam edecek müs
takbel hayatının bir delili gi
bi alınabilir. «Cumhuriyet» 

Cumhuriyet Gazetesinin 11 Eylül 1924 tarihli nüshası; 
Bursa'mn kurtuluş gününde. 

büyük Türk milletinin efkarına· tercümanlık 

etmek vazüesinde kendisine hakkın, hakikatin 
müdafaasını ve.terakkinin de kayıtsız şartsız 

iltizamını şiar edinmiştir. Gazetemiz şimdiye 
kadar olduğu gibi bundan sonra milletin tak
dir ve tenkidine her gün yeni sahifeler arze
decek olan bütün©hayatında da kendisine dai
ma o şiarı rehber edinerek yürüyecektir. 

«Meslek olarak adımız üstünde Cumhuri
yetçiyiz. Türk milletinin kazanılan istikbali 
ve istiklali gibi ebedi istikbalinin de ancak 
bu temele dayanabileceğine kaniiz. Bu ise 
derin ve yüksek olduğu kadar basit ve kolay 
bir iştir: S'adece Türk milletinin kendi mu
kadderatına kendisinin hakim olması ışı. 

Memleketi izmihlal uçurumundan çekip çıka

ran bu düstur ortaya bir Türk halk devleti 
koydu. Bizim Cumhuriyetçiliğimiz hakikaten 
halkçılıkla tebarüz etm~ktedir. Halkın şuuru 
ise ortaya membaı hep kendisinde bulunan 
bir devlet otoritesi koymuştur. Biz devleti 
milli menfaatlerin· baş düşünüc_üsü en yük
sek millet müessesi biliyoruz. Nihayet, o, 
milletin kendisinden başka bir şey değildir. 

«Cumhuriyet rejimi Türk kadınına asır-

lardanberi haksız ve yersiz olarak mahrum 
edildiği hürriyet hakkını iade ederek onun 
Türk erkeğiyle beraberliğini ilan etmiştir; Ga
zetemiz büyük milletimizin bütünlüğüne ait 
bu yüksek kararın hakikat sahasındaki kıy

metini tecelli ettirmek üzere güzel ve iman
lı teşebbüsler aldı ve Türk kadınının bütün 
yeryüzündeki en ileri hemşirelerinden geri 
kalır hiç bir yeri olmadığını ispat etti. Türk 
kızının dünya güzellik kıraliçesi seçimini he. 
pimiz hala iftiharla hatırlarız. 

«Çocuklarımız ve gençlerimiz en canlı 
mevzuumuz, en heyecanlı meşgalemizdir. Mil
letin istikbali demek olan yeni nesiller · üze
rinde titredik, titriyoruz ve titriyeceğiz. 

<<Büyük Türk milletinin layık olduğu bü
yük yarınlara hep daha muvaffak ve daha 
kuvvetli yetişmesi Gazi'nin çizdiği büyük ve 
ana yoldur. <,Cumhuriyet» gazetesi milletle 
beraber yaşayıp gidecek bir müessese olarcık 
işte hem o. yolun yolcusu hem de iktidar ve 
imkanının bütün heyecaniyle meşale tutucu
sudur. Bu dünyada bizi yıldırabilecek hiç bir 
zorluk yoktur. Bütün müşküllerimize rağmen 
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Cumhuriyet Gazetesinin 30 Ağustos 1963 tarihli nüshası; 
Bjiyük taarııızun 41 inci yıldönüınünde. 

halden memnun ve istikbalden eminiz.» (Yu
nus Nadi). 

Gazetenin kurucusu Yunus Nadi 1945 
de tedavi için gittiği İsviçre'de vefat etti; ga
zetesi müessese şahsiyeti ile yerleşmişdj; o
ğulları Nadir Nadi ve Doğan Nadi de bu mü
esseseyi aksatmadan yürütecek çağda ve li
yakatde idiler. Bu büyük günlük gazete son 
onsekiz yıldanberi de iki kardeşin ve onların 
dirayetle seçdikleri iş arkadaşları elinde ge
lişdi. Gazetenin kırkıncı yılını idraki münase
beti ile Falih Rıfkı Atay (B.: Atay, Falih Rıf. 
kı) şu satırları yazıyor: 

«Rahmetli dostum Yunus Nadi, Ankara
da ihtilal devrinin ·yenilmez güçlükleri için. 

de «Yenigün» gazetesini kurarak Anadoluya 
ilk defa İstanbul milliyetçilerinin sesini_ gö- • 
türmüş tür. 

«Zaferden sonra, hemen hemen aynı güç
lükler içinde <<Cumhuriyet» gazetesini kura
rak İstanbul'a ilk defa Ankara devrimlerinin 
sesini getirmiştir. 

«Ölünceye kadar ideallerine bağlı kalan 
ve onlardan hiç bir zaman fedakarlık etmeyi 
düşünmiyen bir dava adamı idi. 

<<Cumhuriyet gazet,esi İstanbul'd.a uzuri 
müddet Cumhuriyet rejiminin tek savaşçısı 
olaral~ kalmıştır. 

«Atatürk, Yu.nus Nadi'yi en yakınları a
rasında tutar ve severdi. Gazetesini kendi ga, 
zetesi sayardı . 

<<Ona, oğullan kendi yolundan ayrılmı

yan ve bu yönde bizlere kendisini aratmıyan 
bir baba olmak bahtiyarlığı da nasip olmuş

. tur.» (F. R Atay). 
Yıllarca Cumhuriyet gazetesfuin y~~ iş

ler.i müdürülüğünü ve gazeteden 1963 yılı Ni
san ortalarında ayrılan Cevad Fehmi Başkut 
da (B.: Başkut, Cevad Fehmi) yine_ kırkıncı 
yıl münasebeti ile şunları yazıyor: · 

«Bir Türk gazetesi için 40 yıl e;D uzun 
mesafelerden biridir. Hele bu mesafeyi en ina
nılır ve ciddi gazete olarak, vasıflarından ve 
prensiplerinden hiç bir şey kaybetmeden aş

mak, fazlasiyle dikkat çekici bir neticedir. 
Dün olduğu gibi bugün de okuyucu, bir degil, 
müteaddit gazeteye göz gezdirmekte, hazan 
bunlarda (Cumhuriyet) de olm.ıyan haberler 
görmekte. fakat bu haberleri daima şüphe ile 
karşılamaktadır. 

- Cumhuriyet yazmadıkça .inanma! · sözü 
Türk okuyucusunun zihnine yerleşmiş kesin 
bir kanaat olarak sürüp gitmektedir~ 

«40 yıllık bir çalışmanın mahsulü olan 
bu inanış, zihinlere kolayca yerleştirilmiş de-
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ğildir. Cumhuriyet ilk tesis gününden itiba
ren · sansasyondan kaçınmış, haberleri olduk
ları gibi, ehemmiyetlerini • mübalağalandır
madan, büyültmeden, şişirmeden neşretmiş, 

sun'i bir heyecan yaratmayı en zararlı bir 
davranış olarak karşılamıştır. Her haberi mut
laka ölçüp tartmış, şayiaları membalarına ka
dar gidıp tahkik etmeden ve doğruluğuna 
inanmadan sütunlarına geçirmemiştir. 

«Bir taraftan bütün azmi ve bijtün cid
diyetiyle bu yolda yürürken aynı zamanda bir 
fikir· gazetesi olmak vasfını da bir gün olsun 
kaybetmem_iş, memleketin en iyi kalemleri 
onun sütunlarında yer almışlardır. Hemen he
men bütün büyük politikacılar, tanınmış dev-. 
let adamları kıs.a veya· uzun süreler Cumhu0 

riyet muharrirliği yapmışlardır. 

«Cumhuriyet, arkada bıraktığı 40 yıl için
de AtatürkçiUüğii değişmez en önemli pren
sip olarak daima el üstünde taşımı§, bunu 
yaymak, kökleştirmek uğrunda büyük gayret
ler harcamiştır. Gazetemiz~ ayrıca milli men
faatlerin hırçın bir savaşçısı olarak her zaman 
en önde yer almış, gericiliğin, cehlin, kara 
taassubun amansız düşmanı sıfatiyle sürekli 
mücadeleler yapmıştır. 

«Ciddiyeti, ağır başlılığı onu hiçbir za
man muhafazakar bir gazete hüviyetine bürün
dürmemiştir. Türk basın tarihine geçen bir
çok yenilikler evvela Cumhuriyet sayfaların
da yer almıştır. 

-«İşte bütün bu vasıflariyle Cumhuriyet 
bundan 40 yıl önce 6.000 - 7.000 tirajla yayın 
hayatına atılmışken 100.000 tiraja yükselmiş,· 
memlekette iş adamının, subayın, öğretme
nin, mühendisin, ·avukatın, bir kelime ile söy
lemek icap ederse aydın vatandaşın gazetesi 
olmuştur» (C. F. Başkut). 

Gazete, kırkıncı · yılını idrak ettiği gün, 
8 Mayıs 1963- tarihli nushasında «40 yıl için
de kaybettiklerimiz» başlığı altında, muhak
kak ki hiç bir gazetenin gösteremediği kadir
şinaslık eseri şu hatıra satırlarını neşretmiştir: 

«Bu sevinçli günümüzde aramızdan ebe
diyen ayrılmış olanların, çatımız altındaki ve 
sütunlarımız arasındaki · boşluğu içimize hü- -
zun veriyor. . 

«Bu gazeteyi kuran ve onu en sağlam te
meller üzerine bir abide gibi inşa eden . rah
metli üstadımız Yunus Nadi, eserinin zaferi-

ni gördükten sonra, Cumhuriyet 22 yaşında 

iken aramızdan ve başımızdan ayrıldı. .. 
«Mükemmel .bir gazeteci olduğu kadar 

sevilmiş bir kaleme de sahip bulunan ilk 
mes'ul müdürümüz Mehmet Agah, edebi ha
yatının son şualarını Cumhuriyet sütunların
da veren büyük edip Cenab Şahabeddin, Türk 
edebiyat tarihinin ünlü ismi Ahmed Rasim, 
Türk basınının <<Beybabası» Hasan B~dreddin, 
bir gece pencereden ölümün kucağına düşen 
Foto Kemal, idare müdürümüz İbrahim, 
mes'ul müdürlerimizden Hoca Behçet, devri
nin ünlü bir kalemi olan Ekrem Reşat (Bu İs
tanbul Ansiklopedisinin sahih ve mudevvini 
Reşad Ekrem Koçu'nun babası) ve ömürleri
ni tam birer gazeteci olarak bitiren Münir, 
Baba Rüştü, Kemal Ahmet, Sırrı ve Hasan İl
hami, ilk on yılımizın içindeki kayıplarımız 
oldular. 

«:Bugüne kadar bir yılımız geçmedi ki, 
bir arkadaşımızın acısı ile yüreğimiz yanma
sın. Aramızdan göçüp gidenler o kadar çok 
ki, hangisini sayalım, hangisinden başlıyalım ... 

<<Cumhuriyete aralıksız tam 30 yıl emek 
veren üstad Abidin Daver, uzun seneler çizgi 
ve esprileriyle millete neş'e saçan Cemal Na
dir Güler_ Tür.k basınında bir çığır açmış ve 
ekol kurmuş olan Foto Namık Görgüç, edebi
yatımızın büyük üstadı _Halit Ziya Uşaklıgil1 
bir islam alimi olarak ölümsüz bir isim ya
pan ve uzun yıllar emek verdiği <<Ctİmhuri_
yet» e ciltler dolusu yazı yazan Ömer Rıza 
Doğrul, senelerce günlük fıkraları, hikaye ve 
romanları ile bu gazeteye hizmet eden namlı 
yazar Ercüment Ekrem TalO., gerek yazı işle
ri müdürü ve gerekse memleket hikayeleri 
ile «Cumhuriyet» e pek büyük emeği geçen 
Feridun Osman Menteşeoğlu, bugünkü arşiv 

ve kütüphanemizin kurucusu ve Babıali'nin 
en renkli bir siması olan Vartan (efendi) To
masyon, yıllar boyu · bu gazeteye imzasını ko
yan mes'ul müdürümüz Hikmet Münif Ül
gen, ileriemiş bir yaşında bir otomobilin te
kerlekleri altında canveren, Türk basınında 

ilk istihbaraf şefi Fuat Duyar, «Siyasi İcmal» 
sütununçla seneler senesi her gün «Cumhuri
yet» okuyucularının karşısına çıkan Muhar
rem Feyzi Togay, oğlu ile eşinin intihar ettik
leri odada bir aile faciasının son kahramanı 
olarak _ hayatına son veren Kemal Ragıp, tari
hi konuJardaki n~fis yazıları ile uzun yıllar 
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met, nev'i şahsına münhasır fıkraları ile 
devrinin en sevilen bir kalemi olan Agah İz
zet, çok uzun yıllar musahhih olarak çalıştığı 
«Cumhuriyet.ı> teki başarılı hayatını veznedar 
olarak tamamladıktan sonra hayata gözlerini 
yuman i. Nami Köroğlu, yine bu gazeteye mü
s~.hhih olarak hizmet eden romancı Selahattin 
Enis (Atabeyoğlu), mesleğinin cidden büyük 
bir ustası olan sermürettip Selim Tanyeli, 70 
fıllık ömrünün 50 yılını mesleğine vakfeden 
emektar mürettibimiz Hamdi (Baha) Vuruşka
ner, yine bir diğer emektar mürettibimiz İh-. 

. san Usta ile uzun yıllar bu çatı altında çalı
şan oğlu Linotip operatörü Hüsnü. Seçkiner, 

«Cumhuriyeb okuyucularını sürükleyen . M. 
Turhan Tan (Samih Fethi), gazetemize en gü
zel eserlerini veren kıymetli edipler Hüseyin 
Rahmi, Mahmut Yesari ve Aka Gündüz ile 
ayni zamanda uzun bir süre çatımız altında bil
fiil çalışan Peyami Safa, senelerce «Cumhuri
yet» in belli başlı kalemşörleri arasında yer 
alan Yusuf Osman Bükülmez, menhus bir 
hastalığın pek genç bir yaşta aramızdan aldı
ğı ticaret sahasının başarılı muhabiri Faik 
Gün·eri, muhasebe servisimizin uzun yıllar te
mel direği vazifesini gören üç çalışkan ve de-· 
ğerli idareci; Mahmut Uras, Sadi Ersan, Lüt
fü Tamur, harici haberler servisimizin emek
tarı Süren Şamlıgil, 

TEPEBAŞI 

CUMHURiVET PAVYONUNDA 
<<Gayei Zalim» imzası 
altında en güzel yazı 

örneklerini veren Hü
seyin Suat, yurt yazı
larile olduğu kadar 
Türk güreş tarihine 
ait seri halindeki ma
kalelerile de unutul
maz bir isim yapan 
İsmail Habip Sevük, 
devrinin en başarılı 

bir muhabiri olup, ta
lihsiz hayatına elim 
bir şekilde son veren 

1 
1 

M. S'elim Tura; ömrü- il 
nün sonuna kadar yıl- 1 
lar boyu matbaa mü
dürlüğü vazifesini ba
şarı ile yürüten Bali 
Tekin, gazetemize kü
çük bir kütüphaneyi · 
kapsayacak ölçüde ro
man ve· hikaye tercü
me eden Ömer Fehmi 
(Başkut), «Cumhuri
yet» adına bütün yur-
du adım adım dola-
ş13:~ umum Anadolu 
muhabirimiz Ali Fuat 

' eri güzel makalelerini 
bu sütunlar arasında 
neşreden değerli mu
harrir ve Bakan Ha
san .Ali Yücel, üstat 
bir kaleme. sahip bu-
lunan Ağaoğlu Ah--
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Türkiye'de ilk defa , •ı ' 

HİMALA Y ~ -~·'"''J! 
Cumhuriyet . Gazinosunun Striptiz Artlstl Bimalaya için verdtaı ilin, 

(Resim : S. Bozcalı) 
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emektar ambar muhasibimiz Şefkati ... 
« Ve daha dün denilecek bir mazide ara. 

mızdan ayrılan spor alemimizin unutulmaz 
şampiyonu Ömer Besim Koşalay, matbaa mü
dürümüz ve eski gazeteci Talat Mithat Hem
şeri, kıym~tli yazı işleri müdürümüz Nazım 

Ulusay, gazetemize ciltler dolusu telif - ter
cüme yazılar yazan Tevfik Sadullah (M. Kenan 
~an), feci bir otomobil kazasında kaybettiği
miz Ankara Foto Muhabirimiz Necati Andiç, 
santral memuru Ferhat Şengil, pek genç yaş
ta kaybettiğimiz üç makinecimiz. Yılmaz Bo
zok, Mehmet Mengeneli, Ali Etik ve posta ser
visimizden İsmail Tokar ile Hüseyin Karanfil 
ve ilk sayılarından itibaren ömrünün sonuna 
kadar tam 36 yıl bu gazeteyi bütün yurda tev
zi eden Mehmet (Ağabey) Ünal. .. 

«Onları 40 ıncı yıla girerken bir kere da
ha bütün kalbimizle anıyor ve aziz hatıraları 
önünde tazimle eğiliyoruz». 

CUMHURİYET GAZİNOSU VE PAVİ• 
YONU - Beyoğlu'nda Tepebaşı'nda İstan. 
bul'un şöhretli gece eğlence yerlerinden; sah
nede kendilerine has cilve ile soyunarak vü
cudlarını serapa uryan teşhir ,ederek geçinen 
ve «Striptiz yıldızı» denilen güzel veya güzel
ce kadınların bu marifeti İstanbul'da ilk de
fa gösterdikleri bir yerdir, ki Cumhuriyet Ga-

--
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zinosu ve Paviyonunun Lady Chinchilla ve 
Himalaya gibi yabancı çıplak yosmalar için 
günlük gazetelere verdiği gaayetle büyük ilan
lar sık sık görülür. 

Bu müessesenin tarihçesinin tesbiti için 
idarecilerine gönderdiğimiz bir mektup her . 
neden ise cevabsız kalmış, muhabirimiz de hoı 
karşılanmamışdır. _Bu şehir· kütüğünde bu sa
tırlarla yetinildi. Bir büyük şehrin günlük 
hayatında muhakkak ki yeri küçümsenmiye
cek «neş'e tahsil edilen» müesseselerdendir. 

CUl\lHURİYET SOKAĞI - Bakırköyü
nün sokaklarından; FişenkI1ane Caddesi ile 
Geneler Sokağı arasında uzanır, Yakut Soka
ğı ile dört yol ağzı yaparak kesişir, Fadıl Pa
şa Sokağı ile de kavuşağı vardır. İki araba ge. 
çebilecek genişlikde asfalt yoldur; kapu nu
maraları 1-23 ve 2-30 olup, binalar umumi-. 
yetle beton yapı ev ve . apartımanlardır; içle
rinde iki üç tane de ahşab ev görülür. Bu so~ 
kakda bir de Hahambaşılığa bağlı bir m-0.sevi 
ibadet evi vardır (nisan 1963). 

Hakkı GÖKTORK 

CUMHURİYET MAHALLESİ - Şişlinin 
mahallelerinden; Şişli, Meşrutiyet, Bozkurt, 
Paşa, Dua.tepe ve Gazi Ha!Askar mahalleleri 
ile çevrilmişdir. Sınır yolları şunlar: İzzet
paşa Sokağının bir kısmı ve Silahşor Cadde-

rı r 
Cumhuriyet Mahallesi 

(1934 Belediye Şehir Rehberinden) 
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si (Meşrutiyet Mahal-
· lesi ile); Halaskar Ga
zi Caddesi (Gazi Ha-
laskar ve Şişli Mahal
leleri ile); Ergenekon 
Caddesinin bir kısmı 
(Bozkurt Mahallesi i
le); Ergeneron Cadde
sinin geri kalan kısmı 
ile Şişli Deresi S'oka
ğı (Dua.tepe Mahalle
si ile); · Feriköy Kab
ristanı Sokağı (Paşa 
Mahallesi ile). İç so. 
kakları şunlardır: Sak
sı Sokağı, Tavukcu 
Fethi Sokağı, Tayya
reci Fehmi Sokağı, 

Rumeli Caddesinin 
bir kısmı, Kırağı So
kağının bir kısmı, E
fe Sokağı, Abidei 
Hürriyet Caddesinin 
bir kısmı, Feriköy Me- · 
zarlık Çıkmazı, Bilgiç 

ç 
(___ 
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Sokağ1, Havuzlubağçe 

Sokağı, İzzet Paşa Sokağının bir kısmı, Arpa
suyu Sok~ğı, Havariyun Sokağının bir kısmı, 
Feriköy Fırını Sokağının bir kısmı. 

Cumhuriyet Mahallesinde 243 ev; 168 
apartıman, 25 gecekondu, 212 dükkan, 13 ar
sa, 6 bağçe, 15 gazino, 32 fabrika, 1 börekci 
simitci fırını, 3 eczahane, 1 pastahane, ı pasaj, 
1 işhanı, 1 matbaa, 6 okul, 1 banka şubesi, 1 
P.T.T. şubesi. 1 sinagog, 1 mezarlık, 1 maliye 
şubesi, ve birer emniyet amirliği, mal müdür
lüğü, vergi da.resi vardır. Vog-Bali Çorab Fab
rikası, Nestle Çikolata Fabrikası, Melba Bis
küi Fabrikası bu mahalledeki fabrikalar ara
sındadır; mahallenin nüfusu 3500 erkek ve 
3000 kadın olmak üzere 6500 kişidir (nisan 

_ 1963). 
Hakkı GÖKT'ORK 

CUMHURİYET MEYDANI - (B.: Tak
sim Meydanı). 

CURA - Yalın ayak yarı çıplak haneber 
duş pırpırlar arasında: «içilen cıgaranın biti
mine yakın son bir iki nefeslik yeri»; mesela 
pırpırı mürahik oğlan cıgara içen benzeri bir 
adama yalvarır: 

- Curayı bana ver be ağabey!.. 

Mustafa Cura 
(Resim: S. Bozcalı) 

- Ulan yeter be babacığım, curayı bana 
bırak be!.. 

* İki haneberduş konuşur: 
- Ne oldu senin aynalı curacın? 
- Bandırmalı mı? .. Keskin Ali domuzu 

kandırıp aldı yanına, sarıkızla mastor .. 
Halk ağzı argoda da buna benzer bir 

isim vardır, artık içilmeyip de yere yahud tab
laya atılan cıgaraya «İzmarit» denilir; şu fark 
ile ki «İzmarit», pırpırılar ağzındaki «cura» 
haline gelmemiş, daha hayli içilecek yeri olan 
cıgara da olabilir, hatta ekseriya o haldedir. 

Bibi. : F. Develliolflu, Türk Argosu. 

CURA (Mustafa) - 1945 de Rumeli Ka
vağı Köyünde bir balıkcı, ve bilhassa pek usta 
bir ağ tamircisi idi, o tarihde otuz yaşlarında 
(doğumu 1915) idi, aslı Karadeniz yalısından 
Hopalı olup pek yoksul kimseler olan babası 
ile anasını pek küçük yaşda kaybetmiş, haya. 
tın türlü mesakkat ve acılıklannı görmüş, tat
mış, askerliğini bahriyede yapdıkdan sonra 
Şilede, Mimarsinanda (eski Kalikratyada) Mar
mara Adasında balıkcılık ile dolaşmış, bu ara
da Kumkapıda ağ tamirciliğini öğrenmişdir; 

1938 - 1939 arasında da Devlet Deniz Yolla-
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rının liman vapurlarından Ülev Vapurunda 
ateşcilik yapmışdır; vücud yapısı ile yüz çiz
gileri ile . Karadeniz yalısı halkının güzel in
sanlarından biri idi; bu İstanbul Ansiklopedi
sinde <<Balıkrı» maddesi yazılır iken resminin 
bir balıkcı tipi bu şehir kütüğüne geçeceğini 
öğrendiğinde ancak hakiki aydınlara has ve
karlı iftiharı duymuş, ve bu hal tercemesi o 
duygusunun hakkı olarak tesbit edilip dere 
edilmişdir. Usta ağ tamircisi balıkçı Mustafa 
Cura 1963 yılında Rumeli Kavağı Köyünden 
de ayrılmış bulunuyordu, ki bu köyde adını 
bilene d.ı,hi rastlanamadı. 

Hüsnü KINA YLI 

CURCUNA SOKAĞI - Fatih. İlçesinin 
Samatya Bucağının Hacı Hüseyin Ağa Ma
hallesi sokaklarından; Samatya Caddesi ile 
İmrahor İlyas Bey Sokağının birleşdiği nokta 
ile İmam Aşir Sokağı arasında uzanır; Hacı 
Hasan Ağa Mektebi Sokağı ve Arapkuyusu So~ 
kağı ile kavuşakları vardır; San:iatya Caddesi 
tarafından gelindiğine göre bir araba geçebi-~- --

Enderunlu Cüce ve bir Zülüflü Ala; 
(Resim: Brlndezi'den s. Bozcalı eli Ue) 

lecek genişlikde, kabataş döşeli ve meyilli ola
rak başlar, ve sağa bir dirsekle kırılır, aynı 

meyil ile devam eder, sağa sola kavisler çize. 
rek meydanımsı bir yol olur; Hasan Ağa Mek
tebi Sokağı kavuşağından sonra darlaşır; bi
nalarının ekseriyeti ikişer, üçer katlı beton 
evler ve apartımanlardır, kapu numaraları 
3-37 ve 2-48 olup 1 oto lastikleri kaynakcısı, 
1 tornacı, ve 1 mukavva yapıştırıcı atölyeleri 
bulunmakda idi (haziran 1963). · 

Hakkı GÖKTÜRK 

CÜCE ÇEŞMESİ SOKAÔI - Bayazıd na
hiyesinin l{alenderhane Mahallesi sokakların
dan;· ·Kalenderhane Camii Sokağı ile Dede
ef endi arasında uzanır kavisli dirsekli bjr so
kak olup Darülelhan Sokağı, Karavana Soka
ğı, Ana Sokağı ve Delikanlı Sokağı ile kavu
şakları vardır. Dedeefendi Sokağı tarafın

dan geUndiğine göre bir araba geçecek geniş
likde kabataş döşeli bir yoldur; sağ kolda üç 
katlı kagir bir ev, zemiı:ı .katı kagir üç katlı 

ahşab bir ev, üç katlı bir iş hanı ve üç mobil
yacı atölyesi; sol kolda bir çıkmaz so
. kak. bir gece kondu görülür ve . bu gece 
konduyu müteakib Bozdoğan Su Keme
ri başlar. Kemerin başlangıcında telme
!li · toprağa gömülmüş, ayna taşı· kabart• 
ma motifli, hazinesi ince tuğla ve taşdan 
kitabesiz ve susuz bir çeşme vardır ki 
sokağa adını vermişdir. 

Sağ. kolda Delikanlı Sokağı ile olan 
kavuşağından sonra sağa bir dirsek kırı~ 
lır ve bir kavis çizer, sağ kolda Vezne
ciler Talebe Yurdunun yan. kısmı var
dır; sol kolda da Su Kemeri devam e
der; yolun. bu kısmı çok bozukdur, so: 
kaklığını kaybetmiş, istimlak edilip Y' 
kılan binalardan meydanımsı bir açıklık 
olmuşdur; Kalenderhane Camii karsı. 
sında sona· erer. 1934 Belediye Şebi,. 
Rehberlerinde gösterilmiş Darülelharı 
Karavana ve Ana sokakları kavusakları 
·vii-riilmedi. bu sokakların 1957 -1958 ; 
timlakleri hert_game~inde kalkdığı anla
şılıyor (Haziran· 1963). 

Hakkı GÖKTÜRK 

CÜCE. CARAY CÜCELERİ -· Cü
ce,. türkce isim; her ne sebebden ise vü
cud yapısı gelişip serpilmeyen ve · çocuk 
heyetinde kalarak yaşayan ve o · heyetde· 
yaşlanan. insan. 
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İstanbul'da Osmanlı Sarayında, dün
yada ilk çağlardanberi devam ede gelen 
saltanat an'anelerine uyularak «Enderun 
Zülüflü Ağaiarı» denilen saray iç oğlan
ları arasında padişahları eğlendirmek 

için cüceler de bulundurulmuşdur; R. 
E. Kuçu <<Topkapusu Sarayı» adlı eserin
de bu saray cüceleri hakkında şunları 

yazıyor: 

«Enderunda bir de dilsizler ve cü
ceier vardır. Osmanlı sarayı hayatını 

bilmeyen tarih yazarları bile bunları sa~ 
rayda ayrı bir teşkilat zan eder. Saray 
dilsiz ve cüceleri Seferli, Kiler ve Hazı 
ne koğuşlarının zülüflü ağaları, iç oğ

lanları arasındaki dilsiz ve cüce çocuk-. 
lar ve genclerdir. Bazı .ahvalde bu _git 
lere lüzum olduğundan, beden tenasü- ! ~- , 
büne ve yüz güzelliğine bilhassa dikkat ,. _ _ . ~ -t; J .,, 
edilen zülüflü ağalar arasına gaflet ese- ¼
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ri olarak değil, sureti mahsusada alınır~ ( --c- • _, · . · r~ 
lardı. Diğer kapu yoldaşlarının bütün -· G,Y~ ~- J ~ , 
kıdem ve terfi haklarına aynen -sahi1 --=-,.,,.._- - : 
idiler Yalnız Has Odaya alınmazlardı. İç- '~.,:'>-

\erinde en kıdemlileri Baş Dilsiz ve --Br 
Cüce unvanlarını taşırdı. Fakat Baş Dil-
siz, dilsizlerin ve Baş Cüce de cücelerin 
zabiti, amiri · değildi; dilsiz ve cüceler 
hangi Enderun koğuşundan iseler o ko-. 
ğuşun günlük hayat nizamı içinde yaşarlar
dı; bir kısmı saraydaki rahatlarını dışarda 

bulapııyacakları endişesi ile nanpare (saray 
ıstılahınca saray dışında memuriyet; B.: Nen
pare) istemezler_ ölünceye kadar sara'yda ka
lırlardı.». 

Hilkatin ilahi bir cilvesidir ki son hayat 
demine kadar muzdarib insan olarak yaşayan 
cüceler büyük _ çoğunlukla gaayeUe zeki, tür
lü hüner ve marifet öğrenmekde pek kaabili
yetıi olurlar; çoğu nüktedan, hazır cevab kişi-

,, lerdir; saraydı-ı da mükemmel tahsil ve terbi
ye gördükleri için padişahlara nedimlik, mü
sahihlik yaparlardı; hünkar meclislerinde ş-ıı-
taret unsuru idiler. -

Aşağıdaki satırla_rı Niyazi Ahmed Banoğ
lunun neşrettiği «Tarih Dünyası» mecmuasın
da <<Saray Cüceleri» isimli imzasız bir _makaa
leden alıyoruz: 

« ... zeka eserleri göstermelerine rağmen 
cücelerin saraylarda bir eğlence vA.sıtası ol
duklarına şübhe yokdur. Sarayı __ HUmayunda• 

Enderunlu Cüce ve Harem Ağası, 

(Resbn: Brlndezl'den S. Bozcalı eli De) 

ki cüceler, padişahın huzurunda, güçlü kuv. 
vetli cariyelerle güreşirlerdi (Osmanlı Sarayı 
Hümayununda böyle bir şey hiç bir vakit, as
laa görülmüş, duyulmuş değildir; Haremi Hü
mayuna, cüceler hadım ve zenci olmadıkları 
için, adım atamazlardı, tamamen uydurma, 
laübali notdur; ist. An.). Bu hal ekseriya ha
vuz kenarlarında olur ve_ güreş, cücelerin ha
vuza düşmeleri ile neticelenirdi. (Saray cüce
lerinin havuza, veya bir sahilsaray rıhtımın

dan denize danışıklı döğüş itilip atılmaları eğ
lenceleri olmuşdur, fakat onları suya atanlar 
diğer enderun oğlanları olmuşdur); bu man
zarayı harem penceresinden seyreden sultan
lar, kendilerini eğleıidir_en cüceler~ hediye ve 
ihsanlar verirlerdi (Hangi hatayı düzeltelim Jd 
harem penceresinden o manzarayı seyreden 
sultanlardan kası4 «Padişahlar~ ise, Osmanlı 
padişahlarının günlük gündüz hayatında böy
le eğlenceleri harem penceresinden seyretme
leri viki değildir, bunlar huzftru hümayunda 
olurdu, ve denize atılmı§ cüceleri soyunmuş 
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erkek güzeli yüzgeç enderun oğlanları çıkarır, 
kurtarırlardı; eğer sultanlardan kasıd · padi
şahların anaları, zevceleri, kız kardeşleri ve 
kızları ise, haşa, çıplak oğlan vücudu göre
mezlerdi) Cücelerin saray kütübhanelerınde 
vazife alanları da görülmüşdür». 

Yukardaki satırları yazan mechul kale. 
min cür'et ve cesareti şayanı hayrettir. 

İstanbulda, şehrin simaları olarak şöhret 
yapmış cüceler bu ansiklopedide kendi isim
leri veya soy adları ile tesbit edilmişlerdir. 

CÜZAM HASTALIĞI - Miskinlik illeti; 
cild üzerinde iğrene müzmin yaralar ve çıban
larla görülen bulaşıcı, tehlikeli · bir hastalık; 
tutulanda insanlık cevherini çürüten bir illet 
ki asırlardan beri cüzamlılar, belli olduklan 
zaman günlük toplum hayatında tecrid edile
gelmişler, bizde de onlar için «Miskinler Tek
kesi» denilen tecridhaneler yapılmışdır ki en 
meşhurlarından biri Üsküdarda Karacaahmed 
Mezarlığı içinde Yavuz Sultan Selim'in yap
tırdığı tecridhanedir; hastalığın cüzam adı ile 
mütaleası bu ansiklopedinin konusu dışında 

kalır (B.: Miskinler Tekkesi; Cıgal). 
CÜLfJSU :ıIÜMAYUN VE CÜLUS BAH

ŞİŞİ - Osmanlı Padişahlarının İmparatorluk 
tahtına oturarak hükümdarlık vazifesine baş
lama merasimine Cülusu Hümayun denilir. 
İstanbul'un fethinden sonra bu merasim, bir 
an'ane olarak Topkapu Sarayında Babüssaade 
önünde yapılmıştıl'. 

Yeni Padişaha, cülOs merasiminden ev• 
vel, evvela Haremi Hümayunda, Harem Mu. 
hafızı zenci hadımağaların en büyük amiri o
lan Kızla~arası, sonra da Enderunda, Enderft
nun en büyük Zabiti ve amiri olan Silahdar 
Ağa biat ederdi. Bu iki sadakat yemini, yeni 
padişahlarına, bundan böyle günlük şahsi hiz
metinde olacak kimselerin sadakatini temsil 
ederdi. 

Cülu.3 günü Sadrazam, kubbe vezirleri, 
şair Divanı Hümayun erkanı ve vezir rütbe
sini haiz :.ılan zevat ve İstanbul'da bulunup 
cülus merasimi protokoluna dahil büyük me
murlar Kubb~altında toplanırlardı. 

İç hazinede duran tahtı, Hazine Kethü
dası çıkar;r ve Babüssaadenin muhafazasına 
memur ak hadımağaların amiri ve zabiti o
lan Kapuağasına teslim ederdi ve beraberce 
Babüssaacleden çıkarıp kapunun geniş saça
ğı altına koyarlar-dı. Ağır kumaşlardan yapıl• 

mış gayet kıymetli döşemesi ve merasimde 
·öpülecek sırma saçlar, büyük bir itina ile yer
leştirilirdi. 

İkinci avlunun, Babüssaade önüne kurul
muş olan imparatorluk tahtına karşı olan kıs
mını, bayramlık esvaplariyle yeniçeri kıt'ala

rı doldururdu. Tahtın etrafını da Enderun 
çavuşları ve Kapucubaşı Ağalar tutar, onların 
gerisine de keza bayramlık elbiseleriyle bos
tancılar, zülüflü· baltacılar, solaklar ve Şika
rı Hümayun ağaları dizilirdi. 

Padişah, başında sorguçlu kavuğu ile Ba
büssaadeden çıkar, tahta otururken Mehter
hane çalardı, avluyu dolduran asker de bir 
ağızdan «Aleyke Avnullah ... Maşaallah!» diye 
alkış tutardı. 

Padişah tahta oturunca, orada hazır bu
lunan N akibüleşraf Efendi yeni hükümdarın 
karşısına geçer ve bir dua okurdu. 

Tahtın sağ yanında Kızlararası, sol ya
nında da Silahdarağası dururdu. Sarayın bu 
iki büyük zabiti, daha evvel içerde biat ettik-

· leri için, Nakib Efendinin duasını müteakib, 
geri kalan saray zabitleri rütbe sıralarına gö
re gelirler ve · ucu Silahdarağa tarafından tu
tulan taht saçağını öperek biat ederlerdi. 

Saray takımının biatı bi~ince, iki kapucu
başı Ağa, ellerinde gümüş asalarla Babüssaa
de önünden Kubbealtına giderler ve asalarını 
üçer defa yere vurmak ·suretiyle SadırAzam 
ile vezirleri merasime davet ederlerdi. 

Evvela Sadırazam, başında müce.vveze 
denilen merasim kavuğu, sırtında samur kürk; 
tahta doğru ilerler, Kubbealtı ile Babüssaade 
arasında da üç yerde selam taşları vardır, bu 
taşların hizasına gelince, yerle bir eğilerek 
selam verir, tahtın önüne gelince, PAdişah 
Sadırazama hürmeten ayağa kalkar, o sırada 
asker ile saray takımı. yine «Maşaallah ... » di. 
ye alkış_ tutardı. · 

Sadırazam diz çökerek Padişahın iki a
yağını öper ve tahtın sağ tarafına · geçerek 
Kızlararasının önünde dururdu. Sadırazamı 

· Kubbe Vezirleri, Anadolu ve Rumeli Kazaske
ri ve protokola dahil diğer vezirler takib e
derlerdi. Fakat -bunlar, biattan sonra selam 
taşlarına kadar geri geri çekilerek geldikleri 
yere dönerlerdi. Padişah her kafile geldikçe 
ayağa kalkışında da maşaallah diye alkışlanır-
dı. · 

Cülds merislminde Kapucular Kethüdası 
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ile Çavuşbaşı Ağa ellerinde gurnuş asalarla 
Babüssaade önünden Kubbealtına giderek Şey. 
hüsilam Efendiyi sureti mahsusa da da:vet e
derlerdi. Efendi, başına Örf denilen büyük 
ulema kavuğu ve beyaz çuhayla kaplı samur 
kürk ile gelir, selam taşlarına yere kadar e
ğilmez, hafif inhinalarla selam verir, Padişah 
tarafından ayakta karşilanır ve Sadırazam gi
bi ayak öpmez, Padişahı omuzuna yakın ya
kasından öperdi. Sonra birkaç adım geri çe
kilir, bir dua okur ve Kubbealtma dönerdi. 
Şeyhülislam Efendiyi de protokola dahil u
lema takib ederdi. 

Ulemadan sonra askeri kumandanlar biat 
ederlerdi. Yeniçeri Ağası ile Yeniçeri Ocağı. 
nın ileri gelen zabitleri, Topçubaşı, Cebeci
başı, Kumbaracıbaşı Ağalarla bu asker. ocak
larının zabitleri gelirdi. Padişah bu askeri rü
esayı tahtında oturmuş olarak kabul ederdi. 

Askeri rüesanın biatı ile merasim biter, 
Padişah yine «Maşaallah» alkışı ile tahtından 
kalkıp Babüssaadeden Enderuna giderdi. 

Bu dönüşte yeni Padişahın sağ koltuğuna 
Sadırazam, sql koltuğuna Babüssaade Ağası 

girer. Bir kaç adım atilır, Sadırazam Babüssa
adenin eşiğine yakın bir yerde Padişahın sağ 
koltuğunu Kızlararasına bırakırdı. Sadırazam 

geri çekilirken Padişah kendisine yüksek ses
le: 

- Kulfarımın bahşişi ve terfii makbu
lümdür .. Verilsin! ... 

Derdi. Bu sözlerin ikinci avluyu doldu
ran asker tarafından işitilmesi şart idi. İşitil
mezse Sadırazam yüksek sesle tekrar ~derdi. 

Her yeni Padişah tahta çıkışında, devlet
ten gündelik hesabiyle para alan Kapukulu 
askerine üç aylık istihkakları değerinde bir 
bahşiş verilmesi ve her neferin bir derece 
terfi· ettirilmesi Yıldırım Sultan Bayazıd'ın 
cülusundanberi an'ane haline gelmişti. Hazi
ne ne kadar darda olsa asker cülus bahşiş ve 
terfilerini istemiştir. Bazan da biribirini ta
kib eden cü!ılslar hazineye ağır darbeler vur. 
muştur. Mesela, onyedinci asır başında Bi
rinci Mustafa cülus· etmiş, deli olduğu . anla 
şılıp yerine İkinci Osman (Genç Osman) ge
çirilmiş, dört sene sonra bir ihtilal ile Sul
tan Osman tahttan indirilip yerine ikinci de
fa olarak Sultan Mustafa oturtulmuş, bir sene 
sonra bu deli hükümdar tekrar ıskat edilerek 
Dördüncü Murat. pldişah olmugtu ... 

tYGN:e VAPURU 

Yani · beş sene içinde dört cülfts bahşişi 
ve terfi!. . 

Dördüncü Murad'ın cülusunda asker cü
lus bahşişi ve terfi istemiyeceğine söz verdi
ği halde bir müddet sonra «Bahşiş ve terfi» 
diye yine ayak diremişti. Hazine tamtakır ol
duğundan sarayın altın ve gümüş eşyası eri
tilip para basılmış ve askere bahşiş ile terfi
leri verilmişti. 
. CÜNDİBAŞI KUÇUK USTA - Türk 

spor tarihinin untulmuş büyük şöhretlerinden 
biri; Yavuzun Mısırı f ethettikden sonra Mısır 
Valisi tayin ettiği Hayrbay'ın kölelerindendi; 
ata. binmede, sürmede üstüne adam bulunma
yan bir cündi idi; Efendisi tarafından bir ci
rid oyununu görüb de ona hayran, Yavuz 
Sultan Selim'e bağışlandı; 25-26 yaşlarında idi 
ki Sultan Selim'in maiyetinde İstanbula geldi; 
Osmanlı Sarayına müteferrikalık ile alınarak 

Enderun oğlanlarına binicilik ustası tayin 
edildi, sonra saray cündibaşılığına kadar yük
seldi; Yavuz Selim, Kanuni Sultan Süleyman, 
İkinci Sultan Selim ve Üçüncü Sultan Murad, 
dört padişah gördü ve hicri 1003 (Miladi 
1595 - 1596) yılında 106-107 yaşlarında vefat 
etti; vasiyeti gereğince kendi evinin avlusuna· 
gömüldü, kabrinin baş ucuna gelmek üzere 
o bağçe önünden geçen sokağa da bir çeşme 
yapıldı. 

fübl. : Selanikli Tarihi, yazma kısım. 

CYGNE VAPURU - 1855 de Fransada 
Kaptan Magnan adında biri ortaya bir noktai 
nazar atmıştı: <<Nehirlerde işliyen altı düz, sa
tıhları denize yakın vapurlar denizlerde de 
işliyebilir>> diyordu. 

Magnan; davasını -isbat için Şalon-sür. 
Son -ve Liyon arasmda işliyen Cygne (Kuğu 
Kuşu) adlı nehir gemisi ile açık denizlere çık
mağa karar verdi; ve gideceği yeri uzun uza
dıya düşünmedi, İstanbul yolunu tercih etti. 
Bunun sebebi vardı. Sivastopol harbi henüz 
bitmişti. İstanbul ve Türkiye her yerde anı
lan bir yer olmuştu. 

1855 yılı 15 ağustos sabah saat 11 de in
ce uzun, alçak ve düz tekneli Gygne, Marsil
yadan hareket ettiği vakit, bütün şehir halkı 
onu uğurluyordu ve tek kimse geminin sela
mete çıkacağını ummuyordu. İçinde bulunan
lara dua ediliyor: «---: Belki bı,ı akşam felaket 
haberi gelecek,» deniyordu. Bunun· için ola• 
cak Gygne_ ba§tan başa çiçeklerle donatılmııtı, 
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Günler geçti ve Marsilya, felaket haberi ala
madı. Cygne oğustosun 17 sinde İtalyada Li
vuru' a gelmişti. Aynı ayın 22 sinde hiçbir ka
zaya uğramadan Mesinaya vardı. 

Otrant boğazını geçti. Sen Mari ile Korfu 
arasında hayli bocaladıktan ve Korfu'da. bir 
müddet karantinaya konulduktan sonra Rus 
muhibbi askerlerin «Yuha ... » sesleri arasında 
yola çıktı. 

Kaptan Magnanirt, açık denizleri yene
rek yoluna devam ederken, teşci ve takdir ye
rine «Yuha ... » larla karşılaşması onu mütees
sir etmişti. Fakat yılmadı. Tayfalarına lazım 

olan silahı temin ettikten sonra: 
<<Ne olur, ne olmaz, dedi. İstartbula gidin

ceye kadar birçok hadiselerle karşılaşabili
Iiz.>> 

Kaptan, tedbirinde isabet etmişti. Çün
kü Cygne, Zantaya geldiği vakit aynı hakaa
reti gördüler. Fakat «Yuha ... » diye vapura 
yaklaşmak istiyenler, silahlı tayfalada karşıla
şınca işin rengi değişti ve Cygne yoluna de
vam etti. 

Çanakkaleyi tehlikesiz geçen gemi, 20 
eylul gece yarısı sessizce İstanbul sularında 
demir attı 

Seyahat tam 26 gün sürmüş, bunun yedi 
buçuk günü seferde geçmişti. Kaptan Magnan 
de davasını isbat etmişti. 

Magnan davasını burada da anlattı. Her
kesin gözü önünde birçok nümayişler yaptı. 
Gemi bir gün, binlerce seyircinin önünde bü
tün sürati ile Galata köprüsüne doğru ilerledi, 

halk bağrışıyordu. Çünkü, gemi her saniye 
sakınılmaz bir tehlikeye yaklaşmakta, kayık

ların ge;,:.'"'!l~sine mahsus küçücük köprü gözü
ne doğru uçmaktaydı. Fakat Gyg:ne köprü gö
züne yaklaşınca uzun bacasını kırarak bir ok 
gibi süzülüb Halice girdi. Hiçbir şey ·olmadan 
kurtuldu ve uzaklaştı. 

Abdülmecid bu nehir gemisi ile fazla 
alakadar olmuştu; Padişahın emri ile gemi 
satın alındı · ve Adalara işletilmeğe başlandı. 
Rus esirleri ile yolcu taşıyordu. Kaptan Mag
nan da tayfaları ile beraber gemisinin başın
da Osmanlı Devleti hizmetine alındılar. 

1855 yılı sekiz ilkteşrin sabahı, hayatını 

nehirlerde bir kuğu kuşu gibi geçirmiş olan 
. Cygne, suları yalayarak ve 300 yolcusu ile 
Sarny burnu~ıa yaklaşıyordu ki karşıdan ge
len bir Avusturya gemisi nasıl olduğu anJa
şılamadan süratle bu nazik yapılı nehir gemisi 
üzerine bindirdi; 

Kaptan Magnan ikiye ayrılan sevgili ge
misini, k~rık düzeni ile Saray burnuna ·kadar 
sürükliyebildi ve gemi orada sulara· gömülüb 
battı. Kaza münasebetile teşekkül eden bahri 
komisyon, Kaptan Magnanda hiç bir mesuli
yet görmedi; bilakis metanetinden ötürü onu 
tebrik etti. 

_Cygne ile denize dökülen 300 yolcu ne 
clclu? Kaçı boğuldu? Bu hususda hiç bir şey 
bilinmiyor; fakat kaptanın tebrikinden can 
kaybının çok az olduğu tahmin edilebilir. 

Niyazi. Ahmed BANOOLU 
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Çinili Köşk 

(Reelm : ·Ekrem Hakkı Ayverdi'nln Fatih Devri Mimarisi adlı eserinden) 

ÇAÇA ~ İstanbul apaş argosunda «Hatırlı 
kabadayı», F. Devellioğlunun kaydına göre de 
dilimizt; rumcadan geçmişdir; hane berduş pırpı
rıların Galata ve Beyoğlwıda sürten ve rumlarla 
düş_üp kalkanlarının ağzından işidilirdi; 1923 den 
sonra . İs_tanbulda «Palikarya» denilen azılı rum 
kçıpukları kalmadığı için dilimize onların ağzı ile 
m.al olan isim ve. deyimler de terkedilmektedir; 
bu güq _ hatırlı kabadayı anlamına da çaçayı kul
lanan pırpırı yok gibidir. 

Bibl. : . F. Develioğlu, Türk A.r.gı:ısu. 

ÇAÇA BALIĞI - Riıigıi:D!riküçÜğüne.ben
i:eyen bir balıkdır, ringadaıi farkı yelesinin daha 
aşağı bulunmasıdır. Hamsi ile birlikde tutuiur; 
rengi ve şekli ile de , hamsiyi andirdığı için bazı 
ba lıkcılar. tarafından --hamsinin ufağı ad . edilir, 
ama çaça tama.men başka balıkdır. Eti acı, lez~ 

zetsizdir, matrabazlar halkı ·aldatıp hamsi diye 
sürer. Hamsinin bedeni üstüvani (silindrik), göz
leri büyük ve başının üstünde kabarcık gibi du
rur; çaçanın -ise bedeni yassıca, bu bakımdan sar
dalya (ateş balığı) yavrusuna benzer, gözleri de 

· ufak ve yanaklarının sathı hizasındadır. Bizde 
hem ~aze yenilir, konservesi, salamurası yapılmaz. 
Bu balığın hayat ve avlanma tarzı hamsinin ay
nıdır. (B. Hamsi). 

Bi.bl. : . K. Deveciyan, Balık ve Balıkçılık. 

ÇAÇARON SOKAĞI - Bakırköyü ımkak
larından, Kapamaci Ekrem Sokağı ile Bakırköy -
İstanbul Yolu. arasında uzanır, Taıihan, Yurtsa
bibi _ ve · Korsan sokakları ile kavuşakları vardır; 

. bir araba geçecek genişlikdedir, kapu numaraları 
1 - 31 ve 2 - 38. olan evleri ikişer, üçer katlı ah
şı:ı,b ve-kagir, betoıi yapılardır (1962). 

- Hakkı · GÖKTORK 

ÇADm - «Ç~kdiri» denilen ve büyükiük
lerine göre ayrıca muhtelif __ is~mler alan · kürekli 
gemiler devrinde bu gemilerin, zamanımızın ta
biri _ ile kaptaıi köşkü · diyebileceğimiz kıç· tarafın
daki kumanda üzerine, köşküne «çadır» denilirdi. 
(B,: Çekdiri). 
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Katib Çelebi Türk denizcil~i üzerine yazdı
ğı «Tuhfetül Kibar fi Es . farül Bihar» adlı meş

hur eserinde çadır hakkınıla şunları, şu malılmatı 
veriyor: 

«Kıç örtüsüne çadır derler, her )cadırgaya 
(kürekli gemiler devrinde tek başına harb kabul 
edebilen gemi) 70 zira beylik çuhadan olur, ve 
iki senede bir değişdirilir. Paşa Baştardesinin (A
miral kadırgasının) çadırı Cağaloğlu zamanında 

(Cağalazade Sinan Paşa) seraserden yapılmış olup 
sonra bir yeşil bir kımızı kadifeden yapdılar, son
ra kırmızı çuhada karar kılındı; Paşa Baştarde

sinin çadırına iç döşemesi ile beraber bir yük ak
çe harcanır ve her sene yenilenir, eskisi aşağı ka
demedeki kaptanların gemilerine verilir». 

· Osmanlı padişahlarını İstanbul sularında 
gezdiren, zamanımızın tabiri ile saltanat yatı diye
bileceğimiz saltanat kadırgalarının · çadırları ise 
adeta mükellef bir köşk-sayeban idi; Deniz Mü
zesincl,e, zan ediyoruz ki gün günden perişan hale 
düşen Dördüncü Sultan Mehmedin saltanat ka
dırgası tek örnek olarak kalmışdır; bu muhteşem 
gemide çadır ahşab elarak inş~ edilmiş, sonra gi
ranbaha kumaşlarla kaplanmış, döşenmişdi. 

ÇADIR, ÇADIRCILAR - Batı türkçesin
de isim, «çatmak» kökünden gelir; çatılıp kurul-: 
muş örtü, oba anlamına olup köküne pisbetle 
«çatır» yazmak gerekir ise de imlamızda «t» ye
rini kesin olarak «d» ye bırakmışğır. Türk ça-, 
dırlan hakkında aşağıdaki makaale bu ansiklope"' 
dinin pek değerli kalem arkadaşlarından Halftk 

Y. Şelısüvar oğlunundur, Turing ,Kulüb Belletı.ı

ninden alıyoruz: 
«Harb tarihimizde olduğu kadar sanat tari

himizde de ,Çadırların mühim bir yeri vardır. Türk 
çadırları imal tarzları, taksimatları ve tezyinat
ları bakımından dünyanın en güzel ve en kulla
nışlı çadırlarıydı. Bir Türk ordugahında hüküm
darın, vezni .azamın muhteşem çadırlarından 

başka subayların ve erlerin de her türlü istirahati 
havi çadırları vardı. Bu seferi ikametgahlar ça• 
dır, çerge, oba~ otağ,_ sayeban, çinkari çerge, !iç 
direkli _çerge, hayme, padişah kasrı ... ilh. gibi 
nevilerine, şekillerine, kumaşlarına göre çeşidli 

isimlerle anılıyordu. 
«Ordugahlarda yatak çadırlarından ma~da, 

mutfak, hamam, abdesthane, hapisane ve ahır 

çadırları da vardı. ölenlerin bir müddet için ko• 
nulduğu çadırlara da «meyyit çadırı» denirdi. 

«Ahmed Refik Bey Eski Osmanlı Ordusunun 
Esasları adlı eserinde şunları yazıyor: 

«Eyalet kıt'alarma mahsus çadırlar her bey
lerbeyi veya sancak beyi tarafından tedarik olunur, 
devlet yalnız kapikulunun çadırlarını temin eder
di. Bütün beylerbeyleri, maiyeti efradının talim ve 
terbiye nizam ve intizamına dikkat ~ttikleri gibi, ça• 
dırların da mükemmeliyetine itini ederler; hatta 
bu hususta birer mükemmeliyet nümunesi teşkil 

etmek için birbirlerile müsabaka eylerle:rdi. Her 
çadırın büyüklüğü; rütbe ve mansıba göre değişir• 
di. Yeniçerilerde de her ortanın bir çadırı olur ve 
bu çadırın üzerinde o ortanın işareti bulunurdu.» 

«Eskiden çadırlar 
Mehterhanede muha
faza olunur, seferlere 
çıkmadan evvel bunla"'.' 
rın muayeneleri yapı

lır, eskiler tamir edilitj 
yahud yeniden çadır

lar dikilirdi.» (B.: Ça
dır Mehterleri). 

Dördüncü Mehmed'ln saltanat kadırgaaında çadır. 

«Eski bir vesika
da • ·şöyle denilmekte
dir: «Ambarda münak
kaş çadırlar vardır ki 
Hüdavendigar Hazret
leri kurulmasına emir 
eyledi. Hazır olmuştur 
ve bundan evvel iki ça
dırı hümayun dikilmesi 
cınrolunup bir dikilip 
kuruldukta dahi büyük • ..... -- •,• -•A••o..,.,,,:, ... ~•,•' 

(Resim: Nezih) 
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Bir minyatürcle Türk çadırlal'.I, 
(H. Y. Şehsuvaroğlundan) 

olsa dev deyu buyuruldu. Bundan büyük olursa 
günlüklere münidir ve çuhadan bir köhne çardak 
var, sefere kabil değiİdir. Einrolunursa onun yerine 
rengamiz renkten yeni bir çardak işlene ve ,beyler
beyi olana iki yeni otağ verile gelmiştir. Mevcud 
otağ yoktur. Emrolunursa işlene ve'.Hüdavendigarla 
gelmiş otuz altı hazineli bir alaca çadır vardır ki 
tabanında hayli eksiği var ve direği soğuktur. Ku
rulmak emrolunursa tabanı ve direği yenilensin.» 
(Topkapusu Sarayı arşivinde Yavuz devrine aid 
olduğu tahmin edilen 4663 sayılı yesika). · 

«Çadırlarımız hava tesirlerine karşı koyan 
dokumalardan yapılırdı. Onyedinci asırda çadırla
rımızı tetkik etmiş bulunan bir yabancı muharrir 
şunları yazmaktadır: «Türk çadırları çok mükem
mel olup ne yağmur, ne güneşin harareti ve ne de 
rüzgar ve diğer ş~yler tesir ve nüfuz edememek
tedir. Türkler paviyonlu çadırlar kullanmakta ve 
bunların yalnız bir direği ile bir örtüsü bulunmak
tadır. Ancak iki direkli ve bir · örtülü olan çadırlar 

da vardır. Erkan ve zabitaı~m ve hatta paşalaruı 
farksız çadırları bir direkli ve iki örtülü bulunur. 
Bu çadırların şekilleri altı köşe ve dılilı olup etek
leri kaimen yerlere doğru sarkar ve Jplerle ortada
ki düğüme bağlı bulunur. Bu çadırlarda sonbaha
rıiı nihayetine doğru yatmak ve uyumak çok. ra
hat olur. Çünkü bunlar deveyünü bezinden imal 
edilmişlerdir. Hela çadırlarının üzerleri açılcdır». 

«Muharrir bundan başka çadırlarin _ deposu 
olarak etrafı açık bir çadırdan ve paşaların kah
velerini içdikleri şemsiyeye benzeyen diğer bir 
çadırdan da bahsetmektedir ki, bu sonuncusu sa
yeban olmak lazım gelir. · 

«Ordugahlarda hükümdar çadırları pek göz 
alıcı bir ihtişamda olurdu. Bunlarla, veziriazam 
çadırları sokak. denilen bezden birer hudud içini! 
alınırdı. Hükümdarların bu muhafaza çevreleri 
Topkapusu Sarayının «Sürü Sultani» denilen du
varlarına benzer bir şekilde biçilmişdi, ve kapu
su 'Shl'ayın «Orta Kapu» adındaki ;ıcapusu şek-

linde bezden kulelerle yapılınışdı. Bu giriş kapu
sunun önüne renkli kumaşlardan bir sayeban ge
rilirdi. Kapudan girilince geniş bir saha üstünde 
padişahın beş altı çadırı görülürdü. Bunların bi
rincisine Baş çadır denilir, çadır kısımları ara
sında yatak, hamam vesair bölümleri bulunurdu. 

«Padişah çadırları tezyinat bakımından di
ğerlerinden ayrılırdı. üstleri kırmızı, kahverengi, 
laciverd kumaşlardan yapılmış olur ve bunlar çi- . 
çekler, kuş nakışları ile süslenirdi. Çadırların Or
taları mavi, yeşil nakışlı atlasdandı. Çadır k~~ 
pularına sera.ser kaplı kapu perdeleri · konulur-
du. . 

«Çadırların içleri kıymetli nehalilerle, halı
larla, sedirler, (kırmızı kadife, perdazi mavi ka
dife, klapdan saçaklı, astarı sarı) şilteler ve yas
tıklarla yahud bunlar gibi nadide işlemeli şilte

lede döşenirdi. 

«Padişahın divan çadırı 10-16 djre~li olur
du. Sırma parmaklıklı pencereleriyle, muhtelif 
kısım;arı ile bu_ büyük otağ adeta muhteşem bir 
seyyar sarayı andırırdı. Seferlere altın bir taht da 
götürülür ve hükümdar kumandanları ile yapdığı 
toplantılarda bu tahtta otururdu. 

«Otağı hümayunun ·üstünde altın yaldızlı 

bir top pırıldar ve kapularm _önüne dört tuğ çe .. 
kilmiş bulunurdu. -

«Geçen ası-rlarda Türk sanatını, zevkini ve 
ihtişamını temsil eden çadırlar yalnız seferlerde 
değil, büyük düğünlerde ve alaylarda da Jcuriı
lurdu. Osmanlı İmparatorluğunun azamet devirle-
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rinde üç büyük hükümdar, Fatih Sµltan Meh
med, Yavuz Sultan 'Selim ve Kanuni Sultan Sü
leyman çadırlarında vefat etmişdir. Yine o devir
lerde bir çok siyası müzakereler, resmi kabuller 
çadırlarda yapılmışdır. 

«Birinci 'Viyana muhasarasında Kanuninin 
çadırı şehrinsurları karşısına . kurulmuşdu. Ham
mer sonradan yerine bir bina y~pılmış olan otağı 
h~mavünu «dahilen kırmızı kumaşlar ite mef
ruş, haricen altin direkler üzerine kurulmuş» ola
rak tarif etmektedir. 

« Yine o devirde meşhur. _İbrahim Paşa sa
rayında 27 haziran 1530 ela yapılan düğünde Sul
tan Süleyman dört laciverci . sütun "arasına konu
lan bir tahta oturmuş ve tahtin Üstü ~~!tın ile 

. revnakdır bir sayeban» Üe öriülmüşdü: S_areba
hın tepesinde «gayet kıymetli kumaşlar uçuşuyor 
ve· tahtın· civarında bin· renkde çad~rlar» . görülü
yordu. 

«Osmanlı sarayına asırlarca .. d~nyanın her 
tarafından gönderilmiş nadide hediyelei arasında 
çachrfar da bulunmuşdur. İran elçisi Şah• ~ulu 

· İkinc~ Sultan Selime birçok baha biçilmez hedi
yelerle beraber iki de çadır getirm.işdi. Bu çadır~ 
lar «muhteşem sahraı resimlerle» -müzeyyendi. 

«Osmanlı hükümdarlarının seferlerde kul
landıkları çadırlardan başka av çadırları da var
dı. ömrünün uziın yıllarını avlarla geçiren ve Av
cı lakabını taşıyan Dördüncü Sultan Mehmed bu 
çadırların en ınuhte~emlerine sahibdi. Devrin~e 
tutulan bir mehterhane mevcud defterinde bu pa
dişihın çadırhırı şöyle zikredilmektedir: «dahilen 
sırmalı kumaşlarla· mefruş, haricen bir pervazı 

zerduz - dört direkli çimkarı çerge maa muşam
ba - 12 direkli av sayebanı, atlas üzerine münak
kaş, astarı kırmızı boğasıdan .... ». 

. . 
«Gittikce imalleri pek masraflı bir hal alan 

çadırların daha sade yapılmasını İkinci . Sultan 
MustaJa emretmişdi. 

«Türk ordugahı_nda beyaz, yeşil, kırmızı 

renk çadırlar kullanılmışdır. Çadır direklerinin 
tepesine cıva yaldızlı bakır yuvarlaklar konulur
du. Çadır içleri ayp renk kıymetli bir astaı: ku
maştan yapılır ve bu kısım türlü nakışlarla süsle
nirdi. 

. «Viyana önlerine kadar ilerlemiş Türk or
dugahlarının hatiralarını yaşatan :reiı,garenk ça
dırlardan, otağı hümayunJardan . sônra . ~oiı iki 
asr~ . aid olan bazıları bugün müz.~lir~d~ .. bu
lüıimıiktadir» (HaHık Y. Şebsüvaroğlu;_·Tnrk:Ça-
dirları). ·. . . 

Türkiyenin her tarafında çadırcılık büyük 
ve zengin bir iş konusu olmuşdu. Padişahların 

otağı hümayunları, sadrazamların otağı asafileri 
ve. devlet ricali çadırları İstanbulda imal edilmiş
lerdir, l:>üyük çadır imalathanelerinin şehrin Ça
dırcılar adı ile maruf çarşısında toplanmış oldu
ğunu söyliyebiliriz. Yeniçeri çadırları da süley
jmftnivede )Ağakapusunda, bu büyük miri sara
yın imalathaneler kısmında dikilip hazırlanmış.
dır. Ord. Prof. İ. Hakkı Uzunçarşılının «Kapu-. 

· kulu Ocakları» adındaki eserinin Yeniçerilere 
ta~sis edilmiş cildinde :Agakapusu imalathanek

. -.. rinden bahsedilirken bu sarayda kendilerine. falı_. 
sis eclİlen yerde. (çadircı karh~esinde) miladi 

· 1761 tarihl_i bir 'Ulufe defterine göre ·20 nefer ça
dırcın:n işlediği y_azılıdır. 

Devlet merkezi cilan İstanbul ile Bursa, ve 
ordu!·,1 hümayunun sefere çık-tJğı zaman İstan .. 
buldan sonra ilk konak yeri ve ordu kışlağı ola:ı 
Edirnı! şehrinin bütün esnafı içinden bir kısmı 
da «ordu. esnafı» adı ile ayrılmışdı ki, harbe gi• 
den ord~nun peşinden gider; ordunun her türlü 
ihtiyacım temin ederler idi; yahud başka bir ta_. 
rif tle cenge ;giden askerin peşinden, çadırlar 

içinde kurulup kalkan muazzam bir seyyar çarşı 
ve imalathaneler yürürdü (B.: Ordu Esnafı; Esnaf; 
Esnaf ve Ordu Alayları). Ord. Prof. İsmail Hak:
kı Uzunçarşılmın yukarıda adı geçen ~serinde 
hicrı 1 i 83 (miladı 1769-1770) yılında, devam et
mekde olan Rus seferi içinde İstanbuldan, Bur
sadan ve Edimeden «Orducu» adı altında sef.!
re gitmiş esnafın defterleri vardır, son de_recede 
dikkate değer pek kiynietli vesikalardır. Bir ça
dır bir dükkan veya bir imalathane olarak o yıl 

bu üç büyük şehirden sefere i~tirak eden esnaf 
şunlardır: 

İstanbuldan 
(28 iş üzerine 85 çadır) 

2 çadır Hallac 
2 » Kılıçcı 

2. » · Yaycı / 

3 » Semerci 
4 )) Arpacı 

4 )) Sarac 
4 )) Bezzaz 
4 » Eskici 
.6 » Berber 
4 )) .. Nalband 

. ~2 )). Mumcu 
.. 2 » .. Başciı 

4 ~ Nalçacı 
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4 
4 

2 
3 
s 
2 
2 
3 
2 

1 
1 
4 
1 

2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

» Attar 
» Bakkal 
» Mutaf 

(kıl iplikden harar yapıcı) 
» Aşcı 

» Terzi 
» Kundi.ıracı 

» Çuhacı 

» İpekci 
» Çağşırcı 

» · Kasab 
i} Çadırcı. 

» Demirci 
» Kalaycı 
» Ekmekci 
» Kazancı 

Edirneden 
(25 iş üzerine 49 çadır) 

çadır Ekmekci 
» Bakkal 
» Aşpı 

» Terzi 
» Başcı 

» Çuhı:ıcı 
» Postalcı 

» Eskici 
» Mutaf 
» Yaycı 

» Nalçacı 

» Berber 
» Çağşırcı 

» Mumcu 
» Bezzaz 
» Çizmeci 
» Hallac 
» İpekci 
» Attar 
» Kılıçcı 

» Sarac 
» Arpacı 

» Semerci 
» Nalband 

Bursadan 
(24 i~ üzerine 39 çadır) 

2 çadır Attar 
2 
2 
2 
2 
1 
1 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

Bezzaz 
Ekmekci · 
Nalçacı 

Çizmeci 
Mumcu 
Hallac 
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2 )) . Kunduracı 

·2 » İpekci 
2 » Semerci 
2 » Eskici 
2 » Çuhacı 

1 » ,Yaycı 

1 » Sarac 
2 » Nalband 
2 » Bakkal 
2 » Arpacı 

» Aşcı 

2 » Mutaf 
2 » Terzi 
2 » Berber 

» Kasab 
1 » Kılıçcı 

1 » Başçı 

O hicri 1183 yılında ordunun· peşi sıra 30 iş 
kolu üzerinde 173 çadırdan. mürekkeb bir seyyar 
çarşı yürümüşdür ki asla küçümsenecek 'iş değil
dir. Bu çadırlı seyyar ordu çarş~sında çadırcılar, 
deniirci, kalaycı ve. kazancılarla beraber birer ça
dır ile kalmışlardır. 

Eski İstanbulun günlük hayatında alelade 
küçük çadırlar da çok önemli bir yer almı~ idi; 
Boğaziçinde ve Haliçde ve Marmarada nakil va
sıtalarının kayıklarla, öküz arabalarına 'inhisar 
ettiği zamanlarda yazın Kağı.,t:bane, 'Florya, Bel
grad ormanı, Çamlıca; Bulgurlu, Fenerbabçesi, 
Haydarpaşa çayırı ve Yukarı Boğazdaki mesire'.'.. 
lere ~ayıklar la ve arabalarla günü birliğine . gi
dilemediği için, konu komşu toplanır, mutfak ta
kımları, birkaç . günlük!, hatta bir haftalık, o::ı 
günlük erzakları çadırlarla gidilir, mesire yetle- · 
rinde, zamanımızın tabiri ile çadırlı kamplar ku
rularak kalınırdı. İstanbul esnafı arasında ise bu 
çadırlı-mesire kampları · ananeleşmiş bir halde idi, 
her esaaf bir mesireyi ·benimsemis, her yıl belli 
p:ünlerde bütün kalfaları ve çırakları ile tooiamr
lar ve oralarda cadırlar kurarak türlü cümbüş, 
dlence; sohbetle günlerce kalırlar idi; mesel! 

.. kuvumcular her yıl Kaihthaneye ve terlikciler de 
Beykoz çavırına giderlerdi. 

Zamanımızda İstanbulun Jdjnliik iıavatıncla 
çadır. büyüle ~ehrin barınacak yer bulunamavan 
yerlerinde vol tamir. ve insaatıiıda ve buna ben-

- ·zer islerrle c::ılısan amelelerin kıırdukları basit ve 
· tiril mahrııti C-::\d1rlarla yine sehir etrafında ko
n::ıld::ıv::ın oha çingenelerinin sefil. çergelerinden 
iba.ret lrnlmü;dıi". 

Bir de muhtelif cemiyetler, · okullar yazın 
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sayfiyelerde ve bilhassa deniz kıyılarında haki
katen güzel, muntazam, ciddi, ,Programlı çadırh 

kamplar kurarlar; bunlara da çokluk ile Marma
ranın Anadolu kıyısı boyunda, Bostancı ile Tuz
la arasında rastlanır; bazı hali vakti yerinde aile
ler de hususi otomobillerinin sayesinde Marmıı
ranın Rumeli yakasında, Silivri ve Kumburgaz 
kumluklarında çadırlı kamp kurarlar. Bunlara 
bir takım avare, fakat canlı ve hareketleri gen~
leri de ilave etmelidir ki, onlar da bir yolunu bu
lup tedarik ettikleri bir çadırla, üç beş kafadar 
birleşerek yine deniz kıyılarında kamp kurar
lar ve bohem hayatı tadı ile yazı geçirirler. 

ÇADffiCI AHMET ÇELEBİ MAHALLE
Sİ - Eminönü kazasının Kumkapı nahiyesi ma
hallelerinden; Şehsüvar, Mimar Hayrettin, Sam; 
İshak, Bayram Çavuş ve Muhsine Hatun mahal
leleri He çevrilmişdir; sınır yolları 'şunlardır: Çif
tegelinler Caddesinin bir kısmı (Muh-
sine Hatun Mahallesi ile), Kadırga Li-
manı Caddesinin bir kısmı. (Bayram 

. 

Yukarda adı geçen sokaklarda şu binalar bulun
maktadır: Kara Mustafa Paşa Medresesi, Çadır
cı Mescidi, Ayia Kiryaki Rum ortodoks kilisesi, 
Ermeni protestan kilisesi, _Gedikpaşa Orta okulu 
(eski Fransız mektebi), Gedikpaşa Rum Orta o
kulu, Rum İlkokulu, kışlık ve yazlık Azak sine
maları, Cennet Kız Talebe 'Yurdu. 

Muhtarlığın verdiği rakamlara göre bu so
kaklarda, yani mülga Çadırcı Ahmed Çelebi 
mahallesinde 539 mesken (ev. veya apartıman), 

bizim bizzat dolaşıp tesbit ettiğimize göre 135 
dükkan, 2 ekmekci fırını, 2 simitci fırını, 2 do
kumacı atölyesi vardır (1963). 

Hakkı GÖKTtlRK 

ÇADIRCI CAMÜ SOKAĞI - Kumkapu 
Nahiyesinin mülga Çadırcı Ahmed Çelebi Ma
hallesi sokaklarınd~; halen Mimar Hayreddin 
Mahallesi · sınırı içindedir, B~li jpaşa yokuşu 

f __jl.r> f , / {K Af f 5 L i ' 
ESiRCI KEMALEDDiN ÇADIR S. 

Çavuş Mahallesi ile), Gedikpaşa Cad
desinin pir kısmı (Şehsüvar Mahalle
si ile), Esirci Kemalettin sokağı v~ 
Kafesli çadır sokağı (Mimar Hayred-

v · ~ s. ı ·_ . ·_ \ c 
§ 1MÜSELL/Mf c· 

din ·Mahallesi 1ile), Tiyatro Caddesi
nin bir kısmı (Saraç İshak MahaUesi 
ile); 

i ,. 
~ PESTE- ~ <J 

o 
~MALCI ~ TAYYARECi 

İç yolları da şunlardır; Bali Pa
şa yokuşu (Çadırcı Ahmed Çelebi 
Mahallesini boydan boya ortasından 
ikiye bölüp geçe~ cadde). Arayıcı so-· 

• o[KEMAL s.J<ı:[ 
--~ ~ )ı...BAHÇEL/ KAHVE 

~SANDAicı IHSAN L s. ](1)-

] 

. s. ASMAL/ HAN <{ 
kağı, Çadırcı Camii sokağı, Kurban 
sokağı, Çilavcı sokağı, Çadırcılar çeş

mesi _sokağı, Sandalcı İhsan sokağt, 

Asmalı Han sokağı, Bahçeli Kahve 
sokağı, Tayyareci Kemal· sokaği, MU
sellim sokağı, Peştemalcı Selim soka
ğı, Gedikpaşa Fırını sokağının büyiik 
bir kısmı (1934 Belediye Şehir Reh
beri, ·Pafta No. 3). 

Fakat Kuınkapı nahiyesinin 1963 
deki resmi kaydına göre Çadırcı Ah
med Çelebi Mahallesi yukarda ~ı ge
çen. rehberin tanzim edilip basıldığı 
ve neşredildiği 1934 yıiında lağvedile
rek Mimar Hayrettin Mahallesi ile 
birleştirilmişdir; . mahalle muhtarlığı 

binasında da her iki mahallenin adını 
taşıyan bir muhtarlık levhası vardır. 

" · "{[ 5. J~ 
. Cı). CADIRCILAR ÇEŞME - C s. J~ 

. ~ -z:K~U;-;;R;-;B~A-=--N--S-..J ~ t: I , , . J_[ ~ -tL LAVcı s. ·: 

. - ARAYICI 5 CADtRc! CAMii s ] 
'-Jl . 

·:. _____ ~7 , ~ 1: _ 
\ I 

KADIRGA LiMAN/ C-
1 ı7' 

Çadırcılar Mahallesi. 
(1934 Belediye Şeh[r Rehberinden) 
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(caddesi) ile Gedikpaşa Caddesi arasında uzanır, 
bir araba geçe.J,ilecek genişlikde, kaba taş döşeli 
yol olup· ilci kenarında üçer katli kagir evler ve 
sokağa adını veren Çadırcı Mescidinin yan yüzü 
vardır, Ayia Kiryaki !Rum kilisesinin kez! yan 
yüzü, ve Rum ilk okulu vardır; sekenesi ~kseri
yetle Rumdur, kapu numaraları !1~27 ve 2-12 
dir (haziran 1963). 

Hakkı GÖKT()RK 
ÇADIRCI' CİVANI - Kalender meşreb 

şairler tarafından «Şehrengiz» adı verilen man
zum risfil~lerle medhedilen esnaf :güzelleri ara
sında çadırcı civanlarına da rastlanır; şehrengiz 

yollu yazılmış ve «Hıibannamei Dilküşa» adını 

taşıyan anonim bir mecmuada çadırcı . civanı şu 
üç beyit ile övülmüsdür ki cadır mehterlerinden 
olduğu açıkça -ifade edilmiş, çadır mehterleri ara
sında resmi celladlar bulunduğu da ima yolu ile 
gösterilmişdir (B.: Çadır Mehterleri): 

Çadırcı Civanın atlas kaftanı 

Cellı\d nlg4hlyle mehter fettam 

O ı,8Iıl ş~bbazın kikWU elhak 
Olmıı:, hilıılin tahtına aırma saçak 

ı\ltunlu alemdir o şAhın başı 

Olam haymeslnde gazi yoldaşı. 

ÇADIRCILAR CADDESİ - Bayazıd Na
hiyesinin ·Bayazıd Mahallesı sokaklarından; Ba
kırcılar ve Fuad Pasa Caddelerinin kavşak nok
tası ile Kökcüler sokağı arasında uzanır; Büyük
şehrin en canlı ve hareketli, yaz kış her zaman 
kalabalık, gürültülü bir çarşı boyudur. İki araba 
güçlükle geçebilecek genişlikde ve zemini paket 
taşı döşelidir. · 

Sarnıçlı Han, . münhedim Güllekeş Hanı, 

münhedim Paçavracı Hanı, Büyük Kapalı çar
şının beş kapusu ve Hakkaklar (Sahhaflar) çar
şısının kapusu bu cadde üzerindedir. Kapalı Ça;:
şının bu tarafındaki beş kapusundan üçü doğru
dan Çadırcılar Caddesine açılır, ve bu kapular
dan sırası ile Çarşı içinin Kalpakçılar . Caddesi, 
Hacı Hüsnü sokağı, . Fesciler Caddesi (Bitpazarı) 
başlar,· diğer iki kapudan biri Yorgancılar Cad
desi, biri de Lütfullah sokağı üzerinde olup ka
pular bu cadde ile bu sokağın Çadırcılar Cağdesi 
ile olan kavşakı".noktalarına nazaran azıcık içer
lek düşerler. 

Tesbit ettiğimiz dükkanlar şunlardır: 19 ba
kırcı, 20 hurdacı - hırdavatcı. 13 karyolacı, 7 
koltukcu, 6 tamirci, 5 sobacı, 3 kornişci, 3 nal
bur, 5 bisiklet tamircisi, 3 çadırcı, 2 gazocağı ta
m.lı-cisi, 3 zücaciyeci, 2 kunduracı, 1 yorgancı, 1 

terzi. 1 demirci, 1 dikiş makinaları tamircisi, 1 
deı:İıir eşya tamircisi, 1 motor tamircisi, 1 triko
taj makineleri tamircisi, 1 havagazı ocakları ta
mircisi, 1 çorab makineleri tamircisi, 2 yaymacı 
hurda kitabcı, 1 kahveci; 1 döşeme malzemecisi, 
1 saatçi, 1 cam-aynacı, 1 radyocu, 1 anahtarcı, 

1 tornacı, 1 kundura tamircisi,· 1 büfe ve 4 bak
kal vardır. 

Bu çarşıda satılan yani eşya 'deryada katre 
gibidir, hep müstamel eşya alınır:, ta!ı:İıir edilir, 
satılır. Bir meraklıyı günlerce, ' oyalıyacak has 
damgası ile bir hırdavat çarşısıdır;. insan mühay
yilesinden asla geçiremiyeceği şeylerle karşılaşır. 
Modası geçmiş, antikalaşmış, satıcısı tarafından 

kiymeti . bilinmiyen pek, pek güzel eşyaya rastla
jnır ve gaayetle ucuza alınabilir; buna karşılık 
yine kıymet bilmez satıcılar, antika zannettikleri 
bazı adi şeylere de astronomilc fiatlar isterler. 
1946 da İzzet Ziya Beyin toz toprak içinde bir 
yağlı boya etlid balıkcı portresi bu çarşidan 3 
lıraya alınmış, aynı dükkan sahibi kartpostaldan 
k:opye boya rezaleti iğrenç bir peyizaja 80 'lira 
istemişdir. ·Her dükkanın önü gülünecek, acına
cak bir sahnedir. Kalenderlerin gözlerini de oya
Iıyacak cilveli manzaraları pek çok bir çarşıbo
yudur. Kapu numaraları 1-191 ve 4-156 dir. 
(haziran 1963). 

Hakkı GOKTORK 
ÇADIRCILAR ÇEŞMESİ SOKAĞI ~ 

Kumkapu Nahiyesinin mülgaa Çadırcı Ahmed 
Çelebi Mahallesi sqkaklarından, hfilen Mimar 
1.-Iayrettin Mahallesi 'sınırı içindedir; Bfilipaşa 
Yokuşu (Caddesi) ile Gedikpaşa Caddesi arasın
da uzanır, uzerinde bulunan üçer dörder katlı 
kagir evlerin kapu ı:ıumarala:n 1-35 ve 2-30 dur 
(haziran 1963). 

Hakkı GÖKTORK 

ÇADmcı MESCİDİ - Kumkapuda BA.li
paşa yokuşunun alt başında bir aralık çıkmaz so
kakda olup bir yanı da adını taşıyan sokağa ba
kar; Hadikatül Cevami bu mescid hakkında şun
ları yazıyor: «Banisi Ahmed Ağadır, kabri .na 
malumdur; minberini solakbaşılardan Samurkaş 

lakabı ile maruf Mehmed A_ğa vazeylemişdir, 

1178 · (M. 1764) tarihinde vefat eyleyüb Halıcı 

Hasan Mescidi civarında medfundur. Bu Çadırcı 
Mescidinin mahallesi vardır». 

Mescid takriben 1928 yıhndanberi harab bir 
halde idi, 1952 - 1953 yılları arasında Türkiye 
Anıdlar Derneği İstanbul şubesinin. himmeti ile 
tamir ve ihya edildi; bu 'tamir -işinde mescidin 
imamı ve derneğin mfıtemedi Hacı Ali hkmen'in 



ÇAPlll ÇEŞME. - 3644 - İSTANBUL 

büyük emeği geçmişdir. 
Bir avlu içinde dört ·kagir duvar üzerine ki

remitli ahşab çatı ile örtülmüşdür; son cemaat 
yeri yokdur, ibadet sahnının sağ tarafında bir 
müezzin maksuresi vardır, minareye bu maksure
de bulunan kapudan \girilir. Kagir :olan _kadınlar 
ınahfiline de sol tarafda bulunan beton bir mer
divenle çıkılır; ve o mahfilin yanında bir müez
zin 'odası vardır. ·, 

Mescidin zemini taş döşelidir; sağ duvar ile 
mihrab duvarında ikişer, sol duvarda da üç pen
ceıe vardır. Dışarda, mihrab duvarı ile sol duva
rın önünde mescidin haziresi bulunmaktadır; av
luda abdest muslukları ve ayak yolları vardır, mu
salla taşı yokdur. Mescidin hududu dışında fakat 
hemen yanında imam ile müezzine meşruta ka
gir bir ev yapılınışdıı. (1963) 

Hakkı GÖKT'ORK 

ÇADIR ÇEŞME - Süleyınaniye'nin yapısı 
tamamlanıp işler bittikden sonra caminin karşı

sındaki boş meydanda kurulu, işçi gündelikleri
nin ödendiği hesap çadırı kaldırılırken buraya bir 
hayır eseri bırakılmak istenilmiş ve bu meydan 
çeşmesi yapılmıştır, 

Çeşmenin, ilk bakışta dikkati çeken olduk
ça yüksek konik şeklinde çaclırı ·andıran kurşun 
kaplı bir külahı vardıı. . 

. Köfeki taşından dört yüzlü, ve köşeleri geniş 
bir ·surette kesiktir. Bu ·kesintiden hustıle gelen 
kenarlar başlıklı düz sütunlar halindedir, sütun-

! . 

Çadır çeşme. 

( Reşiıll : Nurlye Nirven) 

tarın başları hizasından bütün çeşmeyi hafif çı

kıntılı bir korniş çevirmektedir. Çeşmenin yalnız 
bir cephesine musluk konulmuştur: Bu yüzünde 
ki.ilah kısmı ile silme arasında kitabeler bulun
maktadır. 

Çadır 'çeşme Süleymaniye camiinin medre
seleri, imareti, darüşşifası, hamam ve sairesi gibi 
Süleymaniye suyundan besleniyordu. 

. Nuriyc NİRVEN 

ÇADIR KARAKOLLAR, ÇADIRLI AS~ 
KERİ NOKTALAR - 1826 da Yeniçeri ocağı 
kaldırılıp Asakiri Mansfirei Muhammediye adı ile 
bu günkü Türk ordusunun temeli atıldığı günden 
1908 meşrutiyetine kadar seksen yıl boyunca İs
tanbulun muazzam ve çok yayılmış mesire yeri -
yazlığı olan Boğaziçinde yaz aylarında asayiş ve 
inzibatı gereği gibi temin etmek için lüzumlu yer
lere karakol çadırları k~rulur ve bu çadırlara ye
teri kadar asker yerleştirilirdi. Amele, ırgad, be~ 
kar uşağı ve serseri, hayta gurubunun kırlarda ra
hatca dolaşıp barınabildikleri yaz aylarında onla
rın hıısızlık, soygunculuk, ırza tecaviİ.z, şehir şe.,. 
kaavetleri ve bu yollarda işleyebilecekleri cinayet
ler, bu çadırlı askeri noktalarla, ve muvaffakiyet 
ile öıilenir, yaz aylarında nisbeten daha teri.ha olan , 
yukarı boğaza gidenlerin emniyeti, ~e mesireci
lerin huzuru temin olunurdu; bu çadırlı noktalar 
Boğaziçi köylerinin mevcud sabit karakollarının 
gücünü yaz aylarında takviye ederdi. Sabah. Ga- ' 
zetesinin hicri 1305 (miladi 1888) yılına aid bir 
nüshasında şu şayanı ldikkat satırlar, okunur: 

«Her sene mayıs başından kasıma kadar Bo; 
ğaziçinin bazı mevkilerine çadırlar kurularak ve 
bu çadırlara kafi mikdarda asker konularak mem
leketin inzibatının bir kat daha temin edildiği 

cüriılenin · malumudur. 

«Sarıyer Yenimahallesinde Pazarbaşında da
hi bu kabilden çadırlar kurulmakda ise de geçen 
1304 senesi mayısından dört beş gün evvel (yani 
çadırlı noktaların kurulmasından 4 - 5 gün ev
vel) Cevahircizade Parsih Efendinin köşküne hır
sızlar girerek Pıirsih Efendinin validesi ile bira., · 
derini katletdikleri okuyucularımızın malumudur. 
İşte bu yolda bir kaza vukuuna meydan verilme
mek üzere Pazarbaşında kış, yaz asker 'bulundu- ' 
rulması ve bunun için orada bif'"karakolhane in
şası kararlaşmışdır. Bu karakolhanenin Pazarbaşı 
Gazinosu karşısındaki bağçeye yapılacağı öğre
nilmişdir ... » (B.: Sarıyer ·cinayeti). 

ÇADIR YAVRUSU ~ İstanbul, külhan.ileri 
ağzında erkek şemsiyelerinin en büyıiklerine ta-
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kılmış bir isimdir ki o boy şemsiyeleri eskiden 
medreseli mollalar, bilhassa arar bulur, alıp kul
lanırdı; zamanımızda da «Hacı Ağa» denilen ta~
ralı kalantor zenginler tarafından, açıJdığı zaman 
büyüklüğü azamet ve servet nümayişlerine uygun 
düşdüğü için kullanılır; aslında da yağmura karşı 
altına gireni pabuçlarına varınca koruduğuna: gö
re bir çadır yavrusu erkek şemsiyesi, baş üstünde 
taşınması zar.afete uygun düşmese de sahibine ha
kikaten hizmet eder. 

Ahmed Rasim hünerli kalemi ile bu boy şem
siyeyi kullanan bir tipi pek. canlı çiziyor: 

«. .. başında püskülü bir parmak uzun Azi
ziye kalıp· fes, sırtında sıra vari düğmeleri ilikli 
«istanbulin», bacağında bolca bir pantalon, ayak
larındaı'botin galoşu, bir elinde çadır yavrusu şem
siye, öbür elinde iri da.neli doksan dokuzluk tes
bih ... ». 

ÇADIR MEHTERLERİ ve MEHTERHA
NESİ - İstanbulda en büyük miri çadır· imalat
hanesinin deposunun, ve burada çalışanların, ve 
padişah çadırlarını kurup kaldıranların adı, At 
Meydanında Jbrahim Paı1a Sarayı denilen tarihi 
binanın bir kısmında idi; bu ismi taşımasının se
bebi, «mızıka takımı» ve «mızıka meşkhanesi» 

anlamında olan Mehterhanelerin en büyüğüniin 
de ıyine :aynı sarayda bulunmuş :olmasındandır; 
asıl Mehterler (mızıkacılar) ve çadır muhafızları 

ile çadır kurucular Acemioğlanları arasından se
çildikleri için, bina birliği de olduğundan çadır
cılara «çadır mehterleri» adı kolayca yakışık al- • 
mış ve kullanılmışdır; ki adı geçen sarayın çadJr 
imalathanesi ve deposu olan kısmı 1831 de ce
zaevi ittihaz edilmiş ve halen «Sultana:hmed Ceıa 
Evi» adını taşıyan binaya son zamanlara gelince
ye kadar mahbushane manasına sadece «Mehter
hane» denilirdi; ki · çadırın 'da mahbusluğun da 
mehter ismi ile bu bi_na münasebetinden başka . 
alakası yokdur (B.: Çadır; İbrahim Paşa Sarayı; 
Acemioğlan; Mehter). 

Miri çadırlar, bilhassa her biri ayrıca bir 
sanat kıymeti ve maddi kıymet taşıyan padişah 
çadırları, otağı hümayunlar da burada itina ile 
muhafaza edilirdi. 

M. Zeki Akalın «Osmanlı· Tarih Deyimleri 
ve Terimleri» isimli eserinde. «Çadır Mehterleri» 
maddesinde şunları yazıyor: '«Padişahın çadırla

rını kurup kaldıran ve muhafaza edenler hakkın
da kullandır bir tabirdir; resmi kayıdlarda adı 

Mehterhanei Haymei Hassa suretinde geçer. Se
fer ve göçlerde çadır hizmeti gören ve «oda» dahi 

ÇAGA (Tahir) 

denilen dört bölüğe taksim edilmiş çadır mehter
leri Sultanahmedde İbrahim Paşa Sarayı başında 
Mehterhanei Hümayun adı verilen yerde oturur
lardı. Odai Evvel, 1. Oda Ağa Odası, 2. Oda 
Kethüda Odası olup bunlardan başka Bölükbaşı 
denilen üç zabit vardı; 3. Oda Başböiükbaşı Oda
sı idi. 

«Çadır Mehterleri arasında bir sınıf da Cel
lad vazifesini görürdü; bunlardan dört veya beş 
neferi her gün sarayda Orta Kapuda kapucular 
dairesinin yakınında oturarak padişahın veya 
sadrazamın emirlerini beklerlerdi. 

«Sef~r -zamanında Çadır Mehterleri ikiye ay
rılarak bir kısmı asıl karargahğan bir gün (bir 
konak) ileri gidip konulacak menzile otağı hüma
yun ile çadırları kurup hazırlarlardı. 

«Amirleri Hayme Mehterbaşısı - Çadır Meh
terbaşısı idi. Sayın Prof. İsmail Hakkı Uzunçar
şılının Osmanlı 'Devrinde Saray Teşkilatı adlı e
serine göre Onbeşinci asırda Çadır Mehterbaşısı, 
Kethüdası ve iki haymeduz (çadır dikici) de da
hil şakirdleriyle beraber 38 kişi 'idiler; Onyedinci 
asır başlarında 835, ve .aynı asır sonlarında 2000 
kişi oldular; 1776 da çadır mehterleri 861 nefer 
göıiilüyor. 

«1826 da Yeniçeri Ocağı kaldırıldığında ça
dır mehterleri ismi de kalkmış, dairesine Hiyami
ye Nezareti denilmişdir» (M. Z. Pakalın, Osmanlı 
Tarih Deyiı:n ve Terimleri). 

ÇAĞA (Esad) - İstanbul Barosunun ün
lü avukatlarından, 1907 de Selanikde doğdu, ba
basının adı Hasan Fehmi Bey, anasının adı Ru
kiye Hanımdır, avukat ve iş adamı Tahir Çağa
nın büyük kardeşidir; Beykoz Ahmed Midhat 
Efendi İlk Okulunda (1921), İstanbul Muallim 
Mektebinde (1930), ve Kabataş Lisesinde (1933) 
okudu; 1936 da İstanbul üniversitesi Hukuk Fa
kültesini bitirdi, kısa bir hakimlikden sonra 
1943 de avukatlık mesleğine intisab etti. 

Güzel bir eski yazı koleksiyonuna ve de
ğerli yazma kitablara sahih olduğu söylenir; 
fransızca, ingilizce, almanca ve arabca bilir; evli 
(zevcesi Salise Hanım) ve iki evlad sahibidir 
(Dündar, doğ. 1926; ve Gönül, doğ. 1932) .. 

Bibi. : Kim Kimdir Ansiklopedisi. 

ÇAĞA (Tabir) - Hukuk doktoru, avukat, 
iş adamı; 1913 de İstanbulda doğdu; babasının 
adı Hasan Fehmi. . annesinin adı. Rukiye'dir; 
Beykoz Ahmed Midhat Efendi İlk Okulunda 

. (1924), İstanbul Erkek Muallim Mektebinin or-
ta kısmında (1929), İstanbul Erkek Lisesinde 
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(1931) okudu, 1934 de İstanbul Oniversitesinlıı 
Hukuk Fakültesini bitirdi, ve 1939 da Zürih 
üniversitesi Hukuk Fakültesinden diploma aldı. 

İstanbul Hukuk Fakültesinde okurken, ilk 
okul muallimliği yapdı (1931 - 1934), 1939 -
1943 arasında Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri 
Umum Müdürlüğünde çalışdı, ~943 - .1953 ara
sında hakimlik yapdı; halen avukatlık yapmak
da ve serbest iş alanında çalışmaktadır, «Mirel 
Limited Şirketi İlaç ve Kimyevi Maddeler Fab
rikası» nın kurucularındandır. 

Evli (zevcesi Mükerrem Hanım) ve iki ev
lad sahibidir (Boran, doğ. 1934; Barbaros, doğ. 
1941); Avukat Esad _Çağa'nın küçük kardeşidir. 
Lahey Milletlerarası Daimi Hakem Divanı Tür
kiye Delegesidir; Türkiye Hukukcular Derneği, 
Haksızlıkla Mücadele Cemiyeti üyesidir. Spor 
olarak yürümeyi, yüzmeyi, futbolu sever. Müzik, 
tarih ve felsefeye meraklıdır; İspanya, Portekiz, 
İngiltere hariç bütün Avrupayı dolaşmışdır; al
manca ve fransızca bilir. Türkçe yayınlanmış 

eserleri şunlardır: İsviçre Medeni Hukukunun 
Şerhi (1939), Aile Hukuku (Prof. Dr. A. Ezger,_ 
den), Evlenme Hukuku (1943), Hısımlı (1949), 
Mahfuz Hisseli Mirascıların Hukuki Vaziyeti 
(1950); makaaleler. 

Bibi. : Kim Kimdir Ansiklopedisi. 

ÇAĞANOS - Halk ağzında pavurya ya
hud yengeç adı altında toplanan deniz mahluku
nun bir cinsi; tıpkı 

Asel Pavurya, yen
geç gibidir; sahiller
de, ve ekseriya taj
lar arasında pek çok 
bulunur; eti pavurya
nın eti kadar lezzet
li değildir, kıskaçla

rı ve vücudu ince
dir; İstanbulda gayri 

Çaganos 
(K. Deveclyan'dan) 

müslimler, dişisini yumurtalı zamanında, yu
murtaları ile beraber çorbaya koyarlar. Gelincik 
• balığı avlamak için de sepetlere yem olarak ko
nulur. Tatlı suda yaşayan bir cinsi de vardır. 

Bibi. : K. Deveciyan, Balık ve Balıkcılık. 

ÇAĞATAY (Ali Rifat) - Klasik Türk 
musikisi bilginlerinden ve bestekar; aşağıdaki 

hal tercemesini İbnül Emin Mahmud Kemal 
İnal'ın «Hoş Sada» adlı son asır Türk musikisi
nin asları tezkiresinden alıyoruz: «Piyade Kay
makamlarındaı:ı. Rifat Beyi/n oğludur, . Qıtğerli 

edib ve şairlerden Samih Rifat Beyin büyük kar
de§idir; 1869 da İstanbulda · doğdu. 

«Mustafa Rona'nın Elli Yıllık Türk M0si
kisi adlı eserinde «Alaturka musikiyi garb tekni- . 
ği ile armonize· etmek hususunda ilk kuvvetli 
adımları atmış ve muvaffak olmuş değerli bir 
sanatkar idi», ve Burhaneddin ökte imzası ile 
Türk Musikisi Dergisinde yayınlanmış bir ma
kaalede: «Klasik iis
lübda çok kıymetli 

eserler · bestelediği 
gibi Daüssıla, Bül
bül, Küreimim gibi, 
vak'alardan bahse
den uzun güfteleri de 
bestelemişdir. Ayrı

ca Davulcu Marşı 

gibi eğlenceli eserler 
de besteleyerek bir 
yenilik vücuda getir
mişdir» deniliyor. 

Ali RJfat Çagatay 
(Resim : Türk Meşhurlan 

Ansiklopedisinden) 

«Tarihi eserleri tasnif için Konservatuvarda 
teşkil olunan komisyonda Rauf Yekta Beyle kıy
metli eserlerin meydana çıkmasına çalı§Dllşdır. 

Kadıköyünde tesis ettiği M0siki Cemiyetinde bir 
çok şakırd yetiştirınişdir. 

«İstiklal Marşını bestelemişdir. Muhtelif 
makamlardan kıymetli eserleri vardır; güzel ud 
çaldığından gençliğinde Üdi Rifat Bey namı ile 
yad · olunurdu. Udzenlikde hakikaten mfilıir idi, 
hafif ve latü sada ile terennüm ederdi. Vaktiyle 
bir kaç defa dinlemiş, takdirhan olmuşdum. Ter-

, biyeli ve nazik bir ehli sanat idi. 
«Prens Halim Paşanın büyük kızı Zehra 1-Ja

mmla izdivac ederek senelerce beraber yapamış
lardır. 30 Mart 1935 de kalb sektesinden vefat 
etti, Karacaahmed kabristanına defn ohındu;f 
(Hoş Sada). 

Mustafa Rona «Elli Yıllık Türk Musikisi» 
adlı büyük emek mahsulü eserinde Ali Rifat Ça
gatay'ın eserlerini şöyle sıralıyor: 

Nihavend lenk fahte: «Zülfün görenlerin 
hep bahtı siyah olurmuş»; nihavend ağır semai: 
«Gördüm yine bir goncei nadide edayı»; hüseyni 
düyek: «Ağyar alma yanına»; hüseyni düyek: 
«Zeynom Zeynom aman sılam»; nihavend dü
yek, güfte Orhan Seyfi'nin: «Serab.aten acaba söy
lesem darılın~ mı» (Terecİdüd Şiiri); hüseyni 
curcuna: «Edalı bir yosma · kararım aldı»; suzi
dil beste-çember: « Verdim ateş dillere suzi dili 
avareden»; segah düyek, güfte Mehmed Akifin: 
«Bu şıbde çuşi§i yadınla ağladım durdum» (Da~ 
üssıla); yegah düyek: «Meclisi vaslında giryan 
olduğum mbur tut»; suzinak sengin semat: «Km-
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Ali Rifat Çagatay'ın 
İstiktıil Marşı bestesi 

etmedi zalim sana bu ahü eninim»: suzinak: 
«Hiç bakmadın hali perişanıma ey yar»; kürdili 
hicazkar aksak: «Ararım ismini daim yanarım 
sızlarım»; nişaburek vals: «Meyledip bir gül 
izara». 

ÇAĞDAŞ (Seyfeddin Orhan) - Muharrir, 
1917 de Ustrumcada doğdu; babasının adı Hü
seyin, annesinin adı Arifedir; İstanbul 7. İlk Oku
lıında, Gelenbevi Orta Okulunda ve Hayriye Li
sesinde okudu, ve pek genç, 16-1 7 yaşında mu
habirlikle gazetecilik hayatına atıldı, Vakit, Son 
Posta, Açık Söz, Gece Postası, Bugün, Yeni Sa
bah, Tan, Vatan, Tanin, Cumhuriyet, Tasviri Ef
kar, Akşam, Milliyet, Her Gün; Yeni İstanbul 
gazeteleriqde muhabir, musahhih, muharrir, hi
kayeci, roman yazarı, istihbarat şefliği, yazı iş
leri müdürlüğü gibi gazetecilik mesleğinin he-

men her kolunda çalışdı. Demokrat Partiye inti
sab etti, 19 5 3 - 19 5 5 arasında "İstanbul Belediye
si basın raportörü, 1957 - 1961 arasında Beledi
ye Meclisi azası oldu; yine o yıllarda 1955 - 1961 
Kızılay Basın Uzmanlığı, 1952 - 1957 arasında 
Demokrat Parti İstanbul Vilayeti İdaare Heyeti 
Basın Sekreterliği yapdı. 

Gazeteciler Cemiyeti, Karagüınrük Gençlik 
Kulübü, Çınar Spor Kulübü (Fahri reis); Mimar
sinan Gençlik Kulükü (fahri reis) üyesidir. 

İngilizce bilir, evli (zevcesi Feride Hanım) 
ve üç çocuk sahibidir (Süha, doğ. 1938; Feriha, 
doğ. 1941; Mehmed Sinan, doğ. 1943). 

1932 den bu yana yüzlerce hikaye yazmış
dır; kitab halinde toplanmış eserleri şunlardır: 

«ölüm 'Yolcuları», «Doktorun Sırrı», «New 
York Dehşet İçinde>> (1938); «İki Kalb Arasın-
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da», «Maziye Bakarken» (1944); «İki Kadı:n», 
«İki Kalbin Sesi». (1954). 

Bibi. : Kim Kimdir Ansiklopedisi. 

ÇAĞDAS (Tevfik Nevzad) - Muallim, 
şair; neslinin büyük, fakat unutulmuş kıymetle

rinde_n biri; aşağıdaki hal tercemesini İbnül Emin 
Mahmud Kemal İnalın «Son asır Türk şairleri» 
isimli meşhur eserinden alıyoruz: «Avukat Ha
bib Efendinin oğludur; 1885 de Rodosda doğ
du. Muğla ve Midilli idadilerinde okudu. Sakız 

Rüşdiyesi ikinci muallimliğinde, Karyot kazası 
tahrirat katibliğinde, Kadıköy Sultanisinde, Bur
sa, Edirne ve İzmir Muallim Mektebleri Mual
limliğinde, Bursa Vilayeti İstatisdik Müdürlüğün
de, Karaca Bey Kaymakamlığinda, ve Hariciye 
Vekaleti farcsa mütercimliğinde bulundu. Bu 
vazifeden istifa ederek Darüşsefada türkce ve Al
man Lisesinde türkce ve iktisad muallimi oldu. 

«Rodosda Afitab ve Selam; İstanbulda Ak
şam; Konyada Babalık; İstanbulda İleri, Edebi
yatı Umumiye: Sakızda Tatbikaat ve· yine Kon
yada Yeni Fikir · gazete ve mecmualarında bir · 
çok manzumesi yayınlanmışdır». «Son Asır Türk 
Şiirleri» nin neşri hazırlığı yapıldığı sırada, 
1930 - 1932 arasında Mahmud Kemal İnal'a ta-

Jeb üzerine gönderdiği bir bal tercemesi mektu
bunda, adı geçerde müellifi tarafından neşredi

len satırlardır, şunları yazıyor: ı «Yaşıma göre 
kendimi medhetmek, gururlanmak ayıp sayılır 

ise. de bir hakkın yerine getirilmesini arzu etmek 
çirkin hareket olmasa gerekdir. Yirmi bir yaşım
da yazı hayatına atıldım; en güzel manzumele
rim tatbikat mecmuasında çıkmışdır». 

M. K. İnal'ın çocukluk, ilk genelik arkada
şıdır; İnal'ın söylediğine göre Tevfik Nevzad 
Çağdaş gencliğinde gaayetle güzelmiş; birbirleri
ni yıllarca görmedikden sonra karşılaşdıklarına 

levfik Nevzad'ın muhitini teshir eden şebabet 

hüsnünün uçup gitmiş olması Mahmud Kemal'e 
latife yollu şu ki.t'ayı yazdırmışdır: 

Gençliflnde bir mücessem şiir idi 
· Şimdi yalnız gözleri şlirl nefis 
Pek küçük yaşda tamşdım şAlıidim 

Semtine . ulramadı şahsı habis 
Muhakkak ki soğuk olan bu la~ifeye Tevfik 

Nevzad Çağdaş şu zarifane kıt'a ile cevab ver
mişdir: 

Şlındi bir şiiri tecellüd, sabıkaa vahşi gazı\l 
Cami ili ezdiddır İbnül Emin Mahmud Kemal 
Uyemut llmü edeb kasniıda tii.c il tahtı var 
Mevt. ile ölmez, ölümle piyesi bulmaz tevil .. 

Tevfik Nevzad Çağdaş'ın «övünmek de bir 
ihtiyac» serlevhası ile yazdığı bir manzume hem 

o vadide yazılmış eserlerin en gü~el!erinden biri, 
hem keneli şiir diline güzel bir örnekdir: 

İlı\hi bir gülistanda diken şeklinde bittim ben 
Fakat güllerle fecrin şiileslnde .kalb erittim ben 
Gülerken ağlamam bundan, tezadı adet ettim ben 
Diyin ömrü bedbhıane gezdim hicve gittim ben 
Zebiirl şllrlmln ahengi hep haşmetle meşb.uıidur 

O, doğmuşdur tabiatle benim gürbüz lridemdcn 
Alır mevzuunu blnbir çeşid ebnı\yl Ademden 
Çeker her hüsnl iguuşe, çakar her kevserü demden 
Coşarsın, raksedersln miisikil ni şeriidemden 
Bu Farabi elinden çıkmamışdır, başka kaanundur 

Hevı\yi itlsifa nürl imanla gögüs gerdim 
Tükürdüm zalime; mağdiire el verdim, gönül verdim 
Dil ikbal istedlkce kasn lstigıııiyı gösterc:Uttı 

Vefasız güllere hiç bakmadan geçdlm, diken derdim 
Başımda bir çelenk vardır ki ismi Tacı Mecnundur 

Bu toprakda anam vardır, babam vardır, kardeşim 
vardır 

Yanan kalbim, tüten rühum, akan bir göz yaşım 
vardır 

Ağarmış saçlanin vardır, egilmez bir başım vardır 
Yıkılmaz ~ürbemin üs!iinde çok yüksek taşım vardır 
Onun altında Hakkıiı nürl lstip/isı medfundur. 

Bu değerli şair muallimin hayatı hıtlckında 
başka bilgi edinilemedi. Son Asır' Türk Şairleri 

adlı eserde hal tercemesinin neşri tarihi i 942 
dir. . 

ÇAĞIL (Orhan) - İstanbul · üniversitesi 
Hukuk Fakültesi Profesörlerinden; 1909 da İs
tanbulda doğdu, babasının adı Mehmed Mümin, 
annesinin adı Semiha'dır; İstanbul. Lisesinde ve 
Sen Jorj Lisesinde okudu, Kolonya üniversitesi 
Hukuk Fakültesini bitirdi (1937); ve memleke
te dönerek aynı yıl içinde İstanbul üniversitesi
ne intisab etti, bu satırların yazıldığı 1963 yılın
da aym ilim müessesesinin talim heyeti arasında 
bulunuyordu, Hukuk Felsefesi kürsüsündedir. 

Almanca, fransızca, latince bilir; evli (zev
cesi Günseli Hanım) ve bir evlad sahibidir· (Se
miha, doğ. 1953). 

Eserleri: «Hukuk Felsefesi Dersleri» (E. 
von Aster'deıi), 1943; «Hukuk Başlangıcı Ders
leri», 1961; İstanbul Hukuk Fakültesi Mecmua
sında etna - makaaleler (Kitab halinde Joplan
mamışdır). 

Bibl. : Kim Kimdir Ansiklopedisi. 

ÇAĞLA (Cevdet) - Çağdaş Türk musiki
sinin çok tanınmış kemani ve bestekarlarından; 

1900 da İstanbulda Acıbademde doğdu; baba, 
İmalatı Harbiye Mektebleri Müdürlüğünde bu~· 
lunmuş topcu Kaymakamı Eşref Beydir; askerli
ğinin yanında müzik ve resim ile de meşgul olaıi 
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Eşref Bey amatör olarak keman çalardı; C. Çağ~ 
'Ja'nın annesinin adı Nazime olup bu hanım da 
güzel piyano çalardı; kız kardeşlerinden biri pi
yano ve ud, diğeri de yalnız ud çaldıklarına gö
re _ Cevdet Çağla musiki ile yakın ilgisini· evvela 
pek küçük yaşdan aile ocağında tesis ettL Baba
sı onun batı musikisi ile uğraşmasını istiyordu, 
bu maksada Cevdet Çağla 6-7 yaşlarında iken o 
devrin ünlü alafranga keman hocalarından Ao
tonyadis'in talebesi oldu, ve ilk keman dersleri
ne ondan başladı. 

· Musullu Hafız Osman komşularıydı, ondan 
da, bir aile dostu -alası ile klasik Türk musikisin
den usul ve nazariyat dersleri gördü. tık tahsili
ni Beykoz İbtidai Mektebinde, orta tahsilini Ka
dıköy Sultanisinde yapdı; Kadıköy Sultanisinde 
Münir Nureddin Selçuk ile Feı;ıerbağçe Kulübü 
reisi Dr. İsmet Ulufun yakın mekteb arkadaşı 
oldu. · 1916 da Maarif Nezareti tarafından batı 
müziği tahsili için Berline gönderildi, -iki buçuk 
sene kaldığı Berlinde bir tarafdan nazari tahsili
ni tamamlar iken diğer tarafdan geceleri gi,indüz
lere ekleyen çalışma ile keman tekniğini '.gereği 

gibi ilerletti. Birinci Cihan Harbi mütarekesinde 
( 1918) vatanına döndü, ve İstanbul İktisad "e 
Ticaret Mektebine devam etmeğe başladı; yine 
o yıllar içinde, Türk musikisini sahasında_ ınühim 

ve kıymetli bir top-
luluk olan Darütta
limi Musiki heyeti
ne girdi, ve bu lıe
yetde fasılasız on 
beş seıie __ çalışdı, 
yurt içinde ve yurt 
dışında verilen bü
tün konserlere ka
tıldı, ·bu a_rad_a ay
ni heyet ile ilti de
fa Almanyaya · gitti, 
Berlin ·MO.siki Aka-

Cevdet Çafla demisinde ve.rilen 
(Resim : s. Bozcalı) konserlere iştirak 

etti, ve Polidor Şir
ketine de plak doldurdu; 1926 ve· 192 7 de iki 
defa da -Mısır· turnesine katıldı. 

İstanbul Radyosuna 1926 da, nıüessese11in 
«Türk T~lsiz Telefon Anonim Şirketi» adı ile ilk 
kuruluşunda intisab etti; 1938 de Ankara Rad
yosunun işletmeye açılması üzerine repeditör 
artistliğe tayin edilerek Ankaraya gi.tti. Ye 1950 
:-yılına kadar on iki sone Aııkarada kaldı; Aııka-

ÇAÖLA ( Cev.det) 

ra Radyosunun muhtelif topluluklarına katıldık
dan başka solist kemani olarak programlarda fa- -
sılasız çalışdı; bir tarafdan da merhum Fehmi 
Tokay'ın Ankarada tesis ettiği Ankara Musiki Ce
miyetindeki çalışmalara katıldı. 1950 yılında İs
tanbul Radyosu Müzik Yayınları Şef Muavinli
ğine tayin edildi; ve altı sene bu müessesede ida
reci ve sanatkar olarak çalışdı; 1956 da, BağdaJ 
Güzel Sanatlar Enstitüsünde hocalık · yapmak 
üzere Irak Hükumeti tarafından Bağdad'a ~avct 
edildi, Mesud Cemil ile beraber Bağdad'a gitti 
(B.: Cemil, Mesud); orada üç sene kaldı, hem ho
calık yapdı, hem de B_ağdad Radyosu ve Tele
viz~yonunda çalışdı, devamlı konserler verdi. 
İrakda kraliyeti deviren ihtilalden sonra, İrakda 
bulunan bütün emsali Türk muallimleri ve sanat
karları ile beraber 1959 da vatana döndü, ve ay
nı yıl içinde İstanbul Radyosu Türk ve B~tı Mü
ziği Yayınları Şefliğine tayin edildi. Bu satırların 
yazıldığı tarihde aynı vazifede buJunuyordu (Ey
lul 1963). 

Yukardaki hal tercemesi, ifade şekli değişti
rilerek Hilmi Rit'in Ses Mecmuasında intişar et
miş bir röportaj yazısından alınmışdır. Aynı mü
lakat da H. Rit'in: «Bestekarlığa ne zaman· baş
ladinız?» sualine Cevdet Çağla şu cevabı ver
mişdir: 

« 13-14 yaşlarımda bestekarlığa heves et
tim. İlk şarkım hüzzam makamında ve semai 
usulünde «Hicran ile dil hastayım ümınit ile na
lan» isimli eserdir. Halen saz ·ve söz eseri olmak 
üzere 60 kadar eserim vardır. Bulunduğum je
hirlerin havasına uyarak bazı şarkılarımda bu 
şehirleri tasvir et!Ileye çalıştım. Mesela Hatay'ın, 
Mersin'in ve Bursa'nın unutulmaz hatıralarını ta
şıyan eserlerim vardır .. ». 

Hilmi Rit'in isteği üzerine Cevdet Çağla sa
nat hayatından da şu hatırayı anlatmışdır: 

«Darüttalim-i Musiki Heyetinde bulundu
ğum senelerde Bakırköydeki bir sinemada kon
ser veriyorduk. Konser başlamadan evvel en ön 
sıraya büyük bir koltuk yerleştirildiğini gördük. 
Bu koltuğa kimin oturacağını bütün -heyet men
supları merak etmişti. Biraz sonra en aşağı 150 
kiloluk -bir hanımı, şişmanlıktan yürüyemediği 

için koluna iki kişinin girip yürüterek getirip kol
tuğa oturttuklarını gördük. Heyetimiz kürdili hi
cazkar faslı icra edecekti. Fasla başladık. Arada 
rah~etli neyzen ihsan 1;3eyin tak~lıııi vardı. _ Çıt 
çıkmıyordu. O zaman elektrik _ olmadığı için, or
ta\ığa yalnız -tepemiz~eki lüks ldmbasının sesi hi-
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kimdi. Bu arada bir horlama duyuldu. Bu horla
manın nereden geldiğini ne dinleyiciler ne de sah
nede olan bizler evvela anlamamıştık. Bilahara 
gözlerimiz öndeki dinleyicilere takıldı, sesin ne
reden geldiğini teşhis ettik. Şişman hanım tatlı, 

derın bir uykuya dalmıştı. Taksimden sonra he
yet ilk şarkı olarak <<Ah eden kimdir bu saat kuy
tuda» isimli kürdili hicazkar· şarkımın son mısraı 
olan «Esme ey had esme canan uykuda» naka
ratını okuduğu sırada şişman hanımın yanında 

oturmakta olan zarif şair ve avcı Bedri Ziya be
yin eğilerek hanımın yüzüne bakması bütün he
yetin gözüne ilişti ve kahkahaya boğulmamıza 

sebep oldu. Konsere bir müddet devam edilemi
yeceği dinleyicilere · bildirildi. Bu arada tabii şiş

man hanım da uyanmıştı. Bir taraftan biz, bir ta
raftan dinleyiciler uzun müddet bu . olaya güldük. 
Bir hayli aradan sonra perdeyi açabildik ve kon
sere devam ettik.» 

ÇAĞLAR (Behçet Kemal) - Muallim, şa
ir; çağdaş türk şiirinin en seçkin temsilcilerinden; 
milli tarihimize ve divan edebiyatı ile zamanımı
za kadar bütün edebi mekteblerin sanat ve fikir 
akımlarına derin vukufu, bir ilahi vergi olan şair 
şahsiyetini akran ve emsalinden kat kat üstün 
mevkie çıkarmışdır; baht ile, ve ona eklenen te
sadiflerle çok gezmiş, bakmasını, görmesini bil
miş; zengin geniş görgü ile duygusu:ı;m hünerle, 
sağlam şiir tekniği ile ve tertemiz·. bir dil ile yo
ğurmuşdur; ve niM.yet heyecanları, hitabet kud
reti, yine· bir · 1utfu ilahi olan güzel insan, cazib 
insan oluşu ve zeka ülkeri Behçet Kemal Çağları 
edebi mahfillerde daima arıi.tmışdır; çağdaş şair

lerimiz arasında hamasi şiir · va.disinde ise, anadi
line konunun azameti ile denk zenginlikde tasar
ruf şart olduğu için en önde bir simadır diyebi
liriz. 

Güzel bir rastlamadır, . .23 temmuz 1908 de, 
Türkiyenin her tarafında ;hürriyet topları atılır 

iken Erzincanda anası Naciye Hanımın köyü olan 
. Ekrek Köyünün çok mütevazi .bir evinde, bu evin 
Mercan Suyu kenarındaki bir odasıiıda doğmuş
dur, babası Şaban Hami ;Bey Kayserili, Kayseri
nin Bünyan ilçesindendir, ki bu zat bu havalide 
onbirinci miladi asırda yerleşmiş Bürüngüz aşi

retindendir. 

Behçet Kemalin söylediğiİle göre baba süla
lelerinden bir kaç orta halli şair yetişmişdir. Ba
bası Şaban Hami Bey İstanbulda Halkalı Ziraat 
Mektebinde okumuş, askerliğini yaparken Dör-

düiıcii Ordu ınüşürü Zeki Paşanın karargah fida;,ı
lığına aşılık tedarik etmek .üzere Ekrek Köyüne 
gittiğinde, aslı Balıkesir çepnilerinden olup bu 
köyde yerleşmiş ve güzel bir bağçesi olan Kola
ğası Ahmed ;Ağanın kızı Naciye Hanımı görmüş, 
beğenmiş, istemiş, vermişler, evlenip Ekrek Kö
yünde iç güveyi o, 
larak kalmışdır. 

Beıicet · Kemal 
bir buçuk yaşında 
iken asker11.ikden 
terhis edilen Şaban 
Hami Bey zevcesini 
ve oğlunu alarak 
Kayseri'ye gelmiş

dir. Seçkin şair bir 
sohbet arasında bu 
tstanbul Ansiklope

. disinin müdevvini 
Reşad Ekrem Ko
çu'ya hayatının pa
noramasını. şöylece 

anlatmışdır: 

Behcet Kemal Çağlar 

(Resim: S. Bozcalı) 

. . 
«Babamın ziraat memurluğu, nümune •çift-

liği müdürlüğü, vilayet· ziraat müdürlüğü · memuri-
. yetleriiıde Boludan başlayarak Kudüse kadar uza
nan seyahatlar yapmışızdır. İlk okula Boluda 
İmaret Mektebinde başladım, Konyada bitirdim. 
Orta tahsilim Kayseridedir. 1924 yılında Musta
fa Keqıal Paşa Cumhurbaşkanı sıfatı ile ilk yurd 
içi gezisine çıkdığında Kayseriye de .uğramışdı. 

Gece tertib edilen. fener alayında, halkı ve mek
teblileri selamlamak için vilayet konağı balkonun
da görünür görünmez, o yaşın duygusunu şu an
da anlatmak çok zordur, çocuk safiyetimin coş
kunluğu ve cesareti yaman bir şeydir, yerimde 
duramadım. (Ş~i,r burada ağl~ışdır), ogrenci 
safları arasından fırlayarak balkondan sokağa inen 
merdivenleri ikişer ikişer atlayarak yanına koş
dıiin ve · hocalarımızın telkini ile aklımda kalmış 
şeyleri toparlayarak: - Biz tarıhiınizde irice mu
zaffer kumandanlar gördük, :zaferlerini harcadı~ 
lar. . . kazandıkları zaferleri milletimize yararlı kı
lamadılar, sevgileri ile Türk milletini kalkmdıra-

. madılar. . . siz de öyle 'olursanız tarihin bir köşe
sinde kalırs~ ... bizim sizden beklediğimiz çok 
şey var ... biz fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür bir 
nesil olarak yetişmek istiyoruz ... _ biz bunu temin 
edin ki bugünkünden daha daha büyük olasınız!.. 
yollı.ı bir şeyler söyledim. (Bu B. K. Çağların Hl~ 
siyası nutkudur). Etraf şaşdı kaldı, MÜstafa ,Ke-
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mal gözleri parlayarak alkışlayınca herkes alkış

ladı. 

«İşte o geceden sonradır ki ben, dünya gü
zelini bir defa görmüş -Keloğlan gibi ona aşık ol
dum; elimde demir asa, ayağımda demir çarık 

yollarına düşmek istedim. Aşk yoluna şiir heybesi 
omuzlanıp çıkılır; babam telaş etti, Kayseri Lise
sini bitirtmeden beni bir nevi sürgün olarak Zon
guldağa gönderdi; o zamanlar orada yeni açılmış 
olan Maden Mühendis Mektebine girdim. Annem 
kaçar Kayseriye dönerim diye üzüntü için,de idi, 
gönlünün rahat etmesi için ona Zonguldakdan bir 
telgraf çekdim, annem okuma !yazma ' bilmezdi, 
telgrafımı babam okuyacak, ben de hem maden 
mühendisi olmaya kararlıyım, hem şair · kalmaya 
azimli, onun için telgrafı riıanzum yazmışdım: 

Selim, ihtiram, muhabbet 
Müstakbel Mühendis Behcet 

«Babam benim şair olmama kızıyor ;ama ken
di de şairliğe özenirdi, şu manzum cevabı aldını
dı: 

Yhıe şfilrllfe bozdun işini 
Tatilde bellcrlm ta geçmişini! 

«Zonguldak Mühendis Mektebini bitirdik
ten sonra (1929 da 21 yaşında) Avrupa stajından 
dönüşde yabancı, şirketlerde yüksek ücretle çalış
. mayı red ederek Anadoluda İktisad Vekaleti mer
kez maden mühendisi olarak 'çalışmayı tercih et
tim, derdim Mustafa Kemalin şehrinde olmakdı;. 
şöyle uzakdan görmek için yollarına düşerdim, ni
hayet; nihayet ta yakından görme hasreti canıma 
tak etti, «Görmeye geldim ... » diye bir uzun man
zfune yazdım. Hamdullah Subhi Beye verdim, o 
da götürüp sofrasında okumuş, Çankayaya davet 
olundum; işte o günden sonradır ki arada bir ben 
de o tarihi sofra başına çağrılır olmuşdum. Ata
türk bazan 'bir konu verir, yazmamı isterdi, ben 
de kütübhanesinin bir köşesine çekilir, hemen ya

, zar, ve gidip kendisi ile arkadaşlarına okurdum. 
İşte böylece Mustafa 'Kemalin rahlesinde yeti~ 
dim. 

«Mustafa Kemal İngiltereye gidip. ~ir müd
det orada kalmamı, ingiliz halk edebiyatı ile ay
dın edebiyatı arasında kurulan köprüyü yerinde 
incelememi istedi, iki ·sene kadar Londrada kal
dım. (1934- 1936); İngiltereden dönüşde Halk 
Evleri Müfetişi olarak hemen bütün yurdu ilçe . 
ilçe, köy köy dolaşdım; sonra jkinci askerlik va
zifemi yaparken Karsda ve Erzunımda ne kadar 
halk şai~i varsa onlarla yakından temas imkanını 
buldum, «ser» ,'den kurtuldum, toprağa düşdüm, 
yaklaşıp kaynaşdıkca halkı anladım, . ve sevdim. 

Yalın ayakla basdığım topraklan bu sefer yalın 
ruhla bağrıma basdım. Askerlikden dönüşde Er
zincandan ,mebus seçildim (1942 - 1946 seçim 
devresinde); 1946 da tekrar mebus oldum; ister 

.. istemez demokrasiye girmişdik; bazı mücbir se-
beblerle, Halk Partisinden ayrıldım, gönlümle, ru
humla, kafamla 'Atatürkcü kaldım; hem partiden, 
hem de mebuslukdan çekildim, hürriyeti seçer gi
bi sanatı seçdim, kalemimi, dilimi, bütün imkan
larımı kurtarıcı Atatürk prensiplerini savunmaya 
ve 'yaymaya vakfettim. İstanbuldaki Amerikan 

. Kolejinde Türk Edebiyatı muallimi oldum (1950); 
bir ara «Şadırvan» adı ile bir ınilliyetçJ fikir ve 
sanat dergisi çıkardım; İstanbul Radyosunda «Şi
ir dünyamız» adı ile haftada bir defa on dakika-

. lık bir konuşmam oldu; milliyetçi sanat 'görüşle
rimi yayma imkanını buldum, bol ve taze misal
lerle yeni edebi kuşakların yetişmesine ve tanın
masına yararlı oldum. O devrin hükumetinden 
hayli tazyik •,gördüm, umursamadım; bir gün, U
şakda, ·Garb Cebhesi Kumandanı İnönünün başı
na taş attıkları gün isyan sesimi tam yükselttim, 
«Kafana çal taşını ... » diye bir 'manzume yazıp 
günlük gazeteierde yayınladım, hemen radyo ko
nuşmalarıma son verdiler, Kolejden de attırmak 

istediler, m~vaffak olamadılar, 1958 - 1960 ara
sındaki haksızlıklara, densizliklere, düzenbazlık
lara « Vatan» ve «Kim» dergilerinde gucumun 
yettiği kadar acı dil ile mücadele ettim. 28 nisan 
1960 dan sonra ve evvel yazdığım bazı acı hiciv
ler ve hücumlar dolayısı ile takibata uğradım, evi~ 
mi aradılar, evrakımı götürdü}er, emniyet müdür
lüğüne sevk edib ifadelerimi aldılar, idarei .örfiye 
mahkemesine verdiler, bütün bu bayağılıklarla 

mücadele azmim bilendi; her fırsatda, her toplu
lukda ve her gazete sütununda haksızlığa karşı 

daha kuvvetle haykırdım. Nihayet 27 Mayıs beni 
işkence görmekden ve tevkif edilmekden kurtar
dı. Orgeneral Cemal Gürsel, devlet başkanı sıfatı 
ile beni temsilciler meclisine seçdi; Türk Kültür 
Dernekleri genel başkanlığına seçildim; şimdi · ye
niden yurdu ilçe ilçe dolaşmakta, Halk Evleri ve 
Odaları zamanında belirmiş havayı yeniden can
landırmak için çalışmaktayım. 

«Uzun yolculuklarda yalnız ;Yurdumu tanı

makla kalmadım. Avrupada yaptığım uzun bir 
otomobil yolculuğunda ecdadımızın şanlı _hatıra

larını taşıyan yerleri bir bir gördüm.» 

Türk Follçlor Derneği· ve Türk Dil Kurumu 
üyesidir; spor olarak yürümeyi, yüzmeyi ve ata 
binmeyi sever; ingilizce, fransızca, . ve meramını 
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ifade edecek, ·okuduğunu anlayabilecek. kadar da 
farsca bilir. 

Şiirlerini «Erciyaşdan kopan çığ», «Burda 
bir kalb çarpıyor», «Ço~an» (piyes), «Atila» ve 
«Hür ma.vilikde» isimli kitablarda toplamış, neş
retmişdir; Battal Gazi menkibesini halkın buluş
larına sadık kalarak bir Anadolu fethi destanı ola
rak nazme çekmişdir. Yıllardır yeni bir eser ya
yınlamamışdır; Timur ve Yıldırım isminde bir 
büyük opera livtesi Necil Kazım Akses tarafın
dan bestelenniektedir. 

«Ankaralı Aşık Ömer» ·takma ad~ ile halk 
ağzı koşmalar yazarak inanlarını ve heyecanla
nnı halka sindiren Behçet Kemal Çağlar 'ne kadar 
yazıkdır ki hayranı olduğu resim sanatı ile hiç 
meşgul olmamışdır; yurdu durmadan gezip dola
şırken dere içlerine sığınmış, tepeler dibine bil-. 
zülüp kalmış kasabacıklar, köyler için, yalnız dört 
satırla: · 

Yukarı bakdım mı yer yer tepeler, 
Dev olup dağlan Uesim gelir; 
Aşağı bakdun mı yer yer bağçeler, 
Kuş olup dallarda ötesim gelir. 

diyen şair kim bilir ne dilber tablolar ve poşad
larla, türk resim sanatının _modernizm. girdabı için
de bulunduğu bir · devirde zamanımız Türkiyesi
ni istikbalin gözlerine intikal ettirecekdir; halbu
ki halen ancak fotoğraflar kalıyor. 

ÇAĞLAR (Mustafa) - Zamanımızın ünlü 
sis sanatkarlarından; 1909 da Midilli Adasının 
Kapya Köyünde doğdu, bir •çiftcinin oğludur, ço
cukluğu orada, köyde geçdi; Türkfyede Cumhu
riyetin ilanından sonra bu aile mübadil olarak 
ana vatana gelip Ayvalıkda yerleşdi ki Mustafa 
Çağlar o zaman ,'14 - 15 yaşlarında idi; bir kaç se
ne sonra da asker oldu; kendisi şöyle anlatıyor: 
«Asker olunca Balıkesirde Kolorduya sevkedil
dim. Küçük yaşdan beri mOsikiye derin bir alaka 
duyardım, istidadım da vardı. Esasen bizim sil-. 
lAde ses irsidir, dayılarımın ve amcalarımın se&
leri çok güzeldi, 'kaabiliyetimi kolorduda anladı
lar ve beni kolordu musiki topluluğuna aldılar, 

orada bilgimi biraz daha _ilerlettim,· 1931 de bila 
müddet izin 'vererek İstanbula Darüttal'imi Mu
siki Heyetine gönderdiler. Bu heyet o zaman_ hu
susi bir konservatuvar halinde idi; burada da se
simin güzelliği ile dikkati çekdim,. ve heyet reisi . 
Fahri K9puz beni himayesine· aldı (Mustafa_ Çağ
lar 22 yaşında), aslında da ben kolordudan bir 
tavsiyename ile doğrudan kendisine gönderilmiş
dim. , Fahri Kopuzun büyük yardımı ile sanatımı 
hayli ilerletince bana ayda 60 lira maaş bağladı· 

lar; bu sırada Darüttalimi Musiki Heyeti dağılina 
tehlikesi gösterdi, azalar gazinolardan cazib tek
Iifle_r alıyorlardı; nitekim çok geçmeden dağıldı, 

herkes bir tarafa gitti, bu 'arada ben de Cevdet 
Çağla ve Neyzen İhsan Beyle birlikde Beyoğlun
daki gazinolardan birinde (?) çalışmaya başladım; 
sonra bu gazinoyu 
diğer bir kaç da.ne
si takib etti; bu sı
rada Neyzen İhsan 
Bey vefat etti, Cev
det Çağla ile bera-

, ber Ankara Rad
yosuna davet edil

dik. Ankara Rad
yosunda sekiz sene 
kadar çalışdım. Hiç 
tereddüt etmeden 
diyebilirim ki mu
siki bilgimin büyük 
kısmını Ankara 
Radyosuna ve ora
da tanıdığım üstad. 

Mustafa Çağlar 

(Resim :· S. Bozcalı) 

Mesud Cemil'e borçluyum; onun yüksek zevki 
bana yepyeni bir sanat ufku açdı. .. ». 

İlk konseri hakkında da şöyle konuşmuşdur: 
«Hemen bütün ses sanatkarları gibi, çocukken 
arkadaşlar arasında şarkı söylerdim. Sahne)Te ilk 
ele fı 1931 de Kız Kulesi Parkında çıkdım, o za
maıi Darüttalim Heyeti muhtelif yerlerde konser
ler verirdi, bu da onlardan biriydi. Aynı yıl uzun 
bir Anadolu turnesine çıkdık, o sırada da Anka- . 
rada okudum ... _ Gaziantebe kadar gittikdi .. Dol
durduğum ilk'plak Aşk Yalanmış şarkısıdır. 1939 
da evlendim, zevcemi onun çocuk yaşında tanı

dım, Bahkesirde askerdim, onlar· İst_anbulludur, 
babası Balıkesirde nafia mühendisi idi, ud ve ka;~ 
mm çalardı, musiki cemiyetinde fahri icrakar idi, 
orada tanışdık, beraber çalışdık. İstanbulda tek
rar buluşduk, küçük kız büyümüş, Ankara Rad
yosuna girdiğimden bir sene sonra idi, zevcem 
oldu. Filimlerde rol almam da, yalİui bizde ilk 
dllblajlar yapıldığı zaman Şeyh 'Ahmed filminde 
Ahmedin ağzından· Dede Efendinin «Ben seni 
sevdim seveli kaynayıp coşdum» şarkısını oku
dum; garibdir ki adımı memleketde ilk defa ta
nıtıp yayan o film olmuşdur; sorira bir çok film
de, hala da okiımaktayım. Futbol maçlarını, peh-

. livan güreşlerini severim, ·koyu Fenerbahçeliler
den biriyim, kulübde· de kayıtlı, asltüyeyim. Ta
rihi eserltıtiı ansiklopedik bilgi veren eserleri se• 
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verim; seyahatdan da _pek hoşlanırım. Hayatım

da en büyük hayal sukutuna bir erkek çocuk bek
·lerken kızım ülfetin doğması olmuşdu, fakat bir 
anda kıiıma'da öyle bir sevgi ile bağlandım ki yıl
larca dadısı, lalası oldum» (1948). 

Burhan Ol.KEP. 
ÇAĞLAYAN - Batı türkcesinde isim, sun'ı 

ş~lale. (Türk LO.gatı). İstanbulda bir şehir kütü .. 
ğün.de kaydedilmeğe değer Çağlayanlar on seki
zinci asnn ilk yarısında 'Lale Devrinde S!dabad 
adı ile anılan Kağıdhane . maınuresinde yapılmış
dır; Sadapadda Kasrı Neşat'ın· önünde idi, İkind 
Sultan Mahmud zamanında bu kasrın yerine ya
pılan yeni bir kasır, bu sun'i şelalelere nisbetle 
«Çağlayan Kasrı» adını aldı. ' 

T_adı,mlık divanı ile Lale Devrini tek başına 
temsil_ eden kudretde şair Nedim Saddbad şanın
da yazdığı · meşhur kasidesinde bu meşhur Çağla
yanı şu beytinde kaydediyor: 

· Görmeyen ·ademe elhak ne kadar vasfetaem 
· Nice tiibJr olunur Çağlayanın seyrim 

Yine Nedim bir şarkısında şöyle tasvir edi-
yor: 

Gezermiş kasnn etriônda yer yer taze mehrular 
Mükıihhal gözlü şirin sözlü Leyli yüzlü iil)ular 
Heman alkış sadıisın andınrmış çalJayan sular 
İderlerınlş duıisın padişahı ma'deletkıirııı 

Şair Behic'in aşağıdaki şarkısı, İkinci $ul
tan Mahmud zamanında Enderundan yetişmiş, 

kendi . adına nisbetle anılır meşhur musiki mec
muasının muharrir ve derleyicisi Haşim Bey- ta
rafından «saba» makaamından bestelenmişdi: 

Sabnub ey _servi gülziin emel 
Çağlayan seyrine Sadabada gel 
Payine yuz sürdüğüm seyrltsün el 

· Çağlayan seyrine Sadabıida gel 

8iideniiş ol saz ferman eyle kıib 
Kıl tenezzüh . okuna faslı segah 
Sen otur semti safada it nigiih 

. Çağlayan seyrine Sadıibıida gel 

. Ey . güll sad berki_ güizin vefi 
Pey niyaz eyler Behici bi neri 
Duymadan ağyar ~fir macera 
Çağlayan seyrine Sadl\bada geı' 

Enderunlu Vasıf'ın şu meşhur şarkısı daza
manında Hafız Efendi tarafından buselik. aşil'an 
makamından bestelenmişdi: 

Çözülm_e zülfüne ey dilrübi dil baJUayanlardan 
Kaçınma ateşi. aşkııı)a. bağrın dallayaıılardan 

Düşer mi ictinAb etmek seninçlln aflayimlardan 
Sirişki çeşmimin bak farkı var mı çallayanlardan 

Gelüb vakti bahar alem safiyi guişen ettikde 
Nevıiyi bülbülü gişl güli ra'ni işittikde 
Uyub ahbiba sen de . seyri Sadiblda gittikde 
Sirişki çeşmimin bak farkı var mı çağlayanlardan 

Senin bir ı·engi zibi var ki gülrenk iziinnda ·· 
Bulunmaz güllstinı alemin b'aği bahlrında 
Otur ihrama irim it bi raz havzın kenarında 
Strişkl çeşmimin bak farkı var mı çağlayanlardan 

Hünkar hamlacısı İsmail Ağanın bu şarkısı 
da geçen asrın ilk yarısında yaşamış Yani Usta 
tarafından bestelenmiş 'bir köçekçedir: 

· İşte nevhat civan oldun güzelim 
Gel gidelim Kağıthane seyrine 
Kayık ile önce bir yol gezelim 
Gel gidelim Kıiğıdhine seyr.ine 

Soyun dökün at hicabı civanım 
Çak çakışdır çaplan ruhi revanım 
Meydan senin çık salın pehltvinım 

Gel gldeİim KQıdhane seyrine 

Lütfet beyim piykıl öpdür hele 
Riyi deryideyiz düşmeyiz dile 

· Güven benden Hamlacı ismaile 
Gel gidelim Kıiğıdhane seyrine 

Çağlayanlar çaltıl çağıl çağlasın 

Senin gibi yıire göU:üJ bağlasın 
Cevrin görüb benim gibi ağlasın 
Gel gidelim Kıiğıdhane. seyrine 

Kanal-havuzları, çağlayanları, geniş su tesis
leri ile bir daha yapılmasına imkan olmayan Çağ
layan Kasrı, tamiri istikbalin imkanlarına bırakı
larak korunması gereken bir yapı iken (zamanı
mızda emsalsiz bir turistik otel olabilirdi) temel
lerine yıkıldığı sırada Çağlayanlarla beraber bil
tün su tesisleri de bozulmuşdur. Ecdadının yadi
garlarına karşı bu derece vefasız ve tahribkar bir 
neslin, istikbalin kendi hakkında vereceği hüküm 
karşısında da derin bir gaflet içinde bulunduğu 
aşikardır. 

ÇAĞLAYAN KAMERİYESi - Çağlayan 
Kasrı müstemilatından; iki 'kanal-havuzun ayrım 
noktasında büyük çağlayana nazır yonca yaprağı 
J)lanlı bir kameri)'e idi; on iki zarif mermer sü
tun üzerine oturtulınuıı geniş saçaklı ve kurşun 

kaplı bir çatı ile örtülmüş olup ortasında fıskiyeli 
müdevver bir mermer havuzu vardı; İkinci Sultan 
Mahmud tarafından yaptırılnuşdı; ki bu padişah 
yaz ramazanlarında bu kameriyede iftar etmesini 
çok severdi; güzel bir parkın önünde, çağlayanın 
şarıltısını dinleyerek hakikaten hem oruç, heıri de 
gönül açılacak yerdi. Kasır ile beraber yıktırıl

mışdır; 1949 da temel izi mermerler perişan bir 
halde serilmiş duruyordu .. -

Bbl, : . Dr. S. N. Nirven, Sada'biid Su Tesisleri, 
Artiket Dergisi No. 3 - 4, 1949. 
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ÇAĞLAYAN KASRI - İstanbulun çok es
ki ve pek şöhretli mesiresi Kağıdhanedeki son 
hünkar kasrı; kendisi rağbet göstermediği _halde 
Abdülaziz devri sonuna kadar bakımlı kalmış; 
İkinci Sultan Abdülhamid tarafından, padi§ahlı
ğının ilk yıllarında yalnız bir defa gidilip görül
müş, sonra yıllar boyunca alelade bekçiler elinde 
bakımsız kalnµş, Birinci Cihan Harbi içinde bir 
ara Darüleytam ·olmu~, sonra tamamen harabiye 
terk edilerek 1930 dan sonra temeline varınca 

yıkdırılmış·, mermer merdivenler, selsebiller, çeş

meler gibi gaayetle kıymetli bazı yapı malzemesi 
rivayete göre şunun bunun elinde kalmış; sair en
kaazı da hazine adına satılmışdır. 

Çağlayan Kasrı adını, önünde bulunan pek 
güzel bir çağlayanlı kanal-havuza nisbetle almış
dı; bu kanal-havuz, çağlayan ve havuz içindeki 
müteaddid fıskiyeler ise son Çağlayan Kasrından 
evvel burada mevcud olan Sadabad Mamuresi ve 
Sadabad Kasrından kalnıı~dı. 

Kağıdhane Deresi vadisine, bir latif meşire 
olarak ilk yakın alakayı gösteren padişah Kanuni 
Sultan Süleymandır. 

Bakımlarına Baş Mira.bur (Emirahur) Ağa
nın memur olduğu has ahırlardaki kıymetli binek 
atları mevsiminde çayırlanmak için Kağıdhane 

vadisine çıkarılırdı; Kağıdhane Deresi ile Alibey 
Köyü Deresinin Haliç bitimine döküldükleri nok
tada, geniş bir üçgen teşkil eden sahada Mirahur 
Köşkü adı ile miri bir kasır vardı. Burada atlar 
çayıra çıkarıldığı zamaµ Başmirahur Ağa, bir sal
tanat ananesi olarak padişaha mükellef bir ziya
fet verirdi. Sultan Süleyman Kağıdhane vadisinde 
teferrüce çıkdıkca bu kasra uğrar, dinlenirdi. 
(B.: Mira.bur) .. 

Halicin mamur bir iskan bölgesi olduğu asır
larda, bu tabii iç limanın kıyısında padişahlara 

mahsus yapılan ilk sahilsaray Tersane Kasrı Hii
rnayunu oldu, Kasımpaşadaki bu sahilsaray, her 
şeyden evvel Tersanenin gürültülü günlük hayatı 
dolayısı ile bir dinlenme yeri olamazdı (B.; Tersa
ne Kasrı; Aynalıkavak Sahilsarayı). · 

On yedinci asır ortalarında Halle kenarında 
daha sakin bir yer aranarak Eyyubun karşısında. 
Halicin· bitiminde Karaağaç denilen mevkide Ka
raağaç Kasrı Hümayunu yapıldı (B.: Karaağaç 
Kasti). 

On sekizinci asrın ilk yarısında, üçüncü Sul
tan Ahmedin_ büyük inkılabcı veziri Damad Nev
şehirli İbrahim Paşa, İstanbulda geniş. bir ımar 
işine girişirken, Fraosadan getirtdiği Versailles ve 

Fontainbleau (Versay, Fontenblo) saraylarının 

planlarından ilham alarak Kağıdhane vMisi me
siresinde Sadabad mamuresini kurdu. R. E. Koçu 
«Patrona Halil» adlı eserinde Sadabadın kurulu• 
şunu şu satırlarda toplayarak anlatıyor: 

«. . . 1683 de Viyananın ikinci defa muhasa
rasında uğranılan bozgundan sonra zincirleme fe
laketli harbler İstanbulun üstüne. bir kara bulut 
germiş~ ve kasvet yaln1:Z insanlarının. yüreğinde 
değildi; büyük şehrin yüzünde de görUIUyordu. 
Vak'anüvis Raşid Efendi: «Yıllardanberi bakım;. 

sızlıkdan miri saraylar, kasırlar, bağçeler -harab 
olmaya yüz tı:ıtmuşdu» diyor. 

«... 1718 de Pasarofça Muahedelerinin im
zası ile bir sulh devrine girilme Sadrazam Nevşe
hirli İbrahim Paşa, bir tarafdan toplum kalkınma
s~ yolunda büyük işlere başlarken, diğer tarafdan 
İstanbulun imarına el· attı. 

«. . . o zamana kadar Boğaziçinde yalılar ya 
kırmızı aşı boyası ~le boyanır, yahud boyasız tah
ta bırakılır, tahtalar da zaman ile simsiyah kara
rırdı. İbrahim Paşa akademik bir toplantıda Bo
ğaziçinin güzelliğinden bahsederken yalıların bu 
dış görünüşü üstünde clurdu. O siyah kisvelerin 
hepsinin içi emsalsiz bir şark lüksünün h&.zineı,i 
idi; Paşa: «Bu ce~et köşesinde kara binfilann 
içerisinde oturuyoruz, Boğaz yalıları niçin beya
za boyanmaz?» dedj; ve Boğazın ~ yakasında ki
bar ve rical yalıları beyaza boyandı; manzara 
derhal öylesine dt:ğişdi ki, sanki sihirkar bir ·el 
Boğazın 1ki sahiline zambaklar, manolyalar . saç
nıışdı. . . Eskiler tamir ve tadil edildi,· yenileri ya:
pıldı ve bı:ı mükellef ve muhteşem malikanelere 
devrin edebi zevkine göre isimler verildi: Salacak 
kasrına· «Şerefabad», Kanlıca kasrına «MirabAd», 
Çubuklu kasrına «Feyzabad», Bebek kasrına 

«Hümayuna.had», Ortaköyle Kuruçeşme arasın

daki kasra «Neşatabad», Beşiktaşda İbrahim Pa
şanın sahil-sarayına da «Asafabad» denildi .. 

« ... asırlarca sonra, Nevşehirli İbrahim ·pa. 
şanın bir hemşehrisi, müveITih Ahmed Refik Bey 
merhum (B.: Altınay, Ahmed Refik)" o devre 
«Lale Devri» ismini vermişdir ... Fakat bugün U
le Devri denilince ilk hatıra gelen isim Kağıdha
ne vadisinde kuru.lap Sadabad mamuresidir ... 

«. . • Lale Devrinden bir asır evvel yaşamış 
büyük seyyah ve muharrir Evliya Çelebi Kağıd
hane Deresi boyunu İstanbulun namlı mesireleri 
arasında kaydediyor ve oraya Lalezar Mesires.i 
adını veriyor: «. . . lale vakti bu mesireyi görenin 
aklı perişan olur. Derenin iki tarafı çınar, kavak 
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ve salkım söğüdlerle müzeyyendir.. . Bu mesireye . 
gelen nice biri İstanbul dilberi soyunurlar, gül
penbe badem misali nazenin vücudlarına kır• . 
mızı ibrişim peştemallar sarıp. dereye :girerler. · 
Hüseyin Baykara sohbetleri olur ... ». · . 

<( .• İbrahim Paşa .sadırazam olduğunun te
zine 1717 nisanı içinde üçüncü Sultan Ahmede 
burada bir kır ziyafeti verdi. Dere kenarında pa-:· 
dişaha ve diğer davetlilere 'mükellef. çadırlar ku
ruldu. ·sadabad mamuresinin kuruluşuna ilk 
adım işte bu kır ziyafeti oldµ. 

«. . . Sadabad yapılarına 1722 de başlandı ve 
bir sene içinde tamamlandı, Dere boyu, Kağıdha
ne. köyünden Halicin bitimindeki Karaağaç Kas~ 
rına kadar parsellendi, ve her parçası. bir. güzel 
kasır, bir Hile bağçesi ve bağçesinde fıskiyeli. bir 
havuz yapdırmak şartı ile devlet ve saray erkanı- . 
na ve İstanbul zenginlerine temlik edildi, · dağıtıl
dı. Kağıdhanede .Padişaha mahsus muhteşem te-· 
sislerin yanında bu suretle her biri ayrı güzellikde 
170 kasır yapıldı, ve hepsine ayrı ayrr isim kon
dukdan başka 'bu geniş mamurenin · tümüne Sa
dabad denildi, bu vadi dere boyundan sırtlara .ka
dar şenlendi; tadımlık divanı ile Lale Devrini tek · 
başına temsil eden o devrin taze dilli şairi Nediin, 
bu geniş imar işini tek mısra ile ifade edecek hü-
neri göstermi~dir: · 

« ... Derenin iki kenarına rıhtım yapıldı, bağ
çelerde mermer kanallar içinde sular dolaştırıldı, 
me.riner havuzlara arslan ağızlarından ··(ejderha
dan) sular akdı, fiskiyelerden sular püskürüp sav
ruldu, kanalların ve derenin üstüne zarif köprü- · · 
ler kuruldu, çeşmeler, selsebiller. ve iki büyük 
kanal-havuz arasında da büyük bir çağlayan ya
pıldı, onlara da isimler verildi: «C.edveli Sim», 
«Cisri Nurani», «Çeşmei Nevpeyda» denildi. Res
mi küşadı da ı 723 yıılnda lalelerin doruk zama
nında yapildı. Saz, söz, rakkas, saki, şarab, ke
bab, mahbub, nigar ve lalelerle çerağaıı safAlarin
da geceler gündüzlere eklendi. Şair Nedimin· bil~
hassa gazel ve şarkılarında bu hayat bütün şa
şaası, revnakı, renkleri ve sesleri . ile ve güzelleri- · 
nin giyim kuşain tasvirleri ile yaşamaktadır (B.: 
İbrahim Paşa, Damad Nevşehirli; .Nedim Efendi, 
Ahmed; Lale Devri: Sadabad; Kağıdhane; lale; 
çerağan; çağlayan; çengi; ~öçek). · 

« ... (Sadabadııı mevcud ·kaynaklara göre et
raflı tasviri o aradaki alemlerin nakli .bu Çağla
yan Kasrı maddesinin koinisu dısında .kalır. yu
kardaki atıfları bu bakımdan kaydettik) Sadab.ad 
mamuresinde padişaha mahsus en büyük ve mü-

kellef kasır, biri yüksekde, öbürii biraz altında, 
suların birincisind~n . ikincisine çağlayan halinde 
döküldüğij iki büyük kanal-havuzun kenarında . 
yapılmış olan «Kasrı Neşat» idi. (İşte bu kasırdır 
ki on dokuzuncu asrrda temelinden yenilendiği 
zaman Çağlayan Kasrı· adıni aldı). · · · · .. 

«:.. Lale. Devri, hamam çıplağı. dellak Pat
ı:ona · Halilin etrafında toplanmış İstanbuİ eclaf ve 
eraziliniıi ayaklanması ile başlayan 1730 ihtilftli 
ile sona erdi (B.: Halil. Patrona; l\>fusli.ı Beşe; 

Külhan beyleri) ... İstanbul şehri içinde yalın ayak~. 
lı hayta ve ,hezele güruhunun türlü şeni teca~~
lerla' 'yağmalara koyuld_uğu ihtilalin buhranlı gün
lerinde yeni padişah Birinci Si.ıl~an Mahmud bir 
ferman yayınlayarak Sadabaddaki 170 kasrın sa
hibleri eliyle (süfli ayak takımının tecavüzüne uğ
ramadan) üç gün içinde yıkılmasını emretti, Kasrı 
Neşat ile padişaha mahsus diğer tesisler de devlet· 
eliyle (tekrar ihyası mümkin bir şekilde) yıkdırıl0 
dı.: .» (R. E. Koçu, Patrona Halil, Ulus Gazetesi). 

Nitekim ihtilalden az sonra, Patrona ve ayak~ 
daşfarınıri tepelenmesini mü,teakib yalnız Kasrı . 

... Neşat 'Birinci .Sultan Mahmud. tarafından ·Lale 
Devrindeki şekli ile, pek tabiidir ki zaruri . bazı 
tadiller yapılmışdır, yeniden inşa edildi, ve bu se
fer bu kasra. yıkılmış büyük inamurenin hatıra~ 
sına izafeten «Sadabad Kasrı» adı verildi. P1anı 

ve dış ml;lDZarası bilinmeyen bu kasır (TopkaJ?İ.ıSu 
Sarayındaki Mİ.ıstafa Paşa = Sofa köşkü üslu
bunda bir ahşab yapı oldugunu tahmin ediyoruz). 
üçüncü Sultan Selim zamanında kagir olarak ye
niden · yapıldı, bu arada önündeki kanal-havuzlar 
da; .tad.ilen tamir edildi, ve kasır «Sadabad» admi 
taşımakda devam etti. İkinci Sultan Maıimud da 
Sultan:Selimin Sadüabad kasrını tecdiden ve ta· 
dilen tamir. ettirerek e~ki adını da değiştirdi;· «Çağ
layan Ka~» is~ini verdi; işte bu maddenin ilk 
satJ.rlarında uzunca bir . zaman rağbetten düşüb 

metruk kaldığını, bir ar~- Darüleytam olduğunu, 
. ve nihayet temelinden yıkılarak kıtldırıldığını . 
kaydettiğimiz Çağlayaıf K~srı İkinci Sultan Mah-
mudun yaj:,dırttığı piw.dır. . . . 

İki katlı bir Ugir yap~ olan bu binanın pla
nım elde :edemedik, dış görün(işünü ~sbit etmiş 
güzel bir resmini de bulamadık. Bu ansiklopedi

. nin azi,z dostu Dr >Sadi ~ azım Nizyan,. Arkitekt 
dergisinin 1949 yılına aid 3 ~ 4 nuınarayHaşıyan 
nüshasında kasrın Jçinden alınmış. iki resim neş
retmişdir, o~lardan istifade, içiri de' teknik i~kan 
bulama.dik, (lf: . Çağlayan.{ :.çağlayan : Kilmeriye". 
si - İftariyesi). . 
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Sultan Selimin· yapdırttığı kasrın güzel bir 
gravµrü vardır. Bu kasrın Enderuİılu Fazıl Be
yin «Hubanname ve Zeııanname» adındaki meş
hur manzum eserinin el yazması bit nüshasında 
bulunan bir minyatürde bu kasır, Kağıdh~ede 
eğlene~ :İstanbul kadıitlarına dekor · olarak resme
dilmişdir ki bu kıymetli minyatür Hayat Mec
muası tarafından renkli olarak neşredilmişdir. 

Dr. Saadl Nazım NİRVEN 
ÇAĞLAYAN SUYU - Bu suy~ Kağıtha

nenin Ayazma Suyu da derler. Si.ıyu bir zaman
lar şöhretlendiren, İkinci Sultan Abdülhamidin 
şehzadelik zamanından ;başlayıp padişahlık yılla

rında da devamlı olarak yalniz. bu suyu içmiş ol
masıdır. Şehzadeliğini Kiğıthanede ve kc:işkünün 
bulunduğu_ ,Maslak taraflarında geçiren\ Sul~ 
Abdulhamid padişah olunca civarın zaten en iyi 
suyu olan bu menba suyunu Yıldız Sarayına ge
tirtmişdir. Suyun menbaı; Kağithaiıe köyünün do
ğusunda, derenin sol tarafmda, yirmi sene evvel 
paralı bir şahsın satın alarak. sonra da yıktırdığı 
Ko§U köşkünün arkasındaki tepenin eteğine se
rilmiş yeşil çayırın kenarında_dır. Bit kaç ulu çı- . 
narın sakin gölgeliklerinin. loşluğu.· içinde uyuyan, 
siyah kiremit damlı taş duvarlı ufak bir bina için
de mermer döşeli zeminin oluğundan ·akan sular, 
vaktile bu bina yanında yapılmış içi beyaz fayans 
kaplı bir haznede· tı;>plandıktan sonra Mecidiye 
Köyüne yükseltilerek. oradan Yıldız Sarayına 'akı
tılırmış. O günleri görİn:üş köy ihtiyarları, bu men
ba binası etrafında ve su yolu üzerinde nöbet tu
tan saray nöbetçilerinin civara ·hayvan· sokmadık
larını, ve insanları da yaklaştırmadıklarını anla
tırlar. Sultan Abdü1haniidin padişahlık yıllarında 
sarayda büyük rağbet .gören su, Yıldızın saltanat 
günleri sönünce, zamanla yolları harap olmuş, 
menbaı da bakımsız kalarak köy halkı taı:afından 
da taşları yer- yer dökülmeğe başlayan menba bi
nasının eski kapusu vakit vakit açılarak desti.dol
durulan bir pınar başı haline gelmişti. On - on beş 
sene kadar evvel. de, suyu kiralayan bir müteahhit 
su tesisatını kısmen tfunir ettirerek, Abidei · Hür
riyet karşısında Marinin kahvesi denilen yerde 
bir su haznesi yaptırarak buradan suyu damaca
nalarla · Çağlayan Suyu adı altında · piyasada sat
inağa başlamıştı._ . Yirmi beş sene evvel suyun 
menbaından yapmiş olduğum bir t~lilde . ıçım 
evsafı çok güzel serin ve Ie~tli, serilik derecesi 
hafif tatlı bir meıiba suyu olduğunu tesbit etmiş
tim. · · · Dr. ·saadl Nazım NIRVR1'I 

CAĞP AR (Mehmed Muhiddin) - Kalem 
sahibi askerlerden; babası Arabfu.Ii Mehmed E-

fendi Hicaz :Vilayeti muhasebe mümeyyizi iken 
187 4 de Mekkede doğdu, bu münasebetle uzun 
zaman Muhiddin Mekki Bey diye tanınnuşdır. 

İlk tahsilini· Mekkede gördü, İstanbula gelerek 
Harbiye Mektebinde okudu, fahri hünkar yaver
liğinde bulundu, Hicaz fırkası erkanı harbiyesine 
memur edildi, oradan da Rumeline geçerek De
mirhisar, Nasliç, Kesriye tabur kumandanlıklatın
da, Oskübde, Halisorların isyanı dolayısı ile Ar
navudlukda; Balkan harbi askeri harekatında bu
lundu; Birinci Cihan Harbine iştirak etti, İstikla.1 
Harbinde de Erkanı Harbiye Tarihi Harb Şube-

. sinde . çalışdı; yolu · ile ve hizmetleri ile terakki 
ederek miralay (Albay) rütbesi ile emekliye ay
rıldı, bir müddet de askeri mekteblerde muallim
lik yaparak. 1 aralık 1936 da vetat etti, Feriköy 
kabristanına defnolundu. Emniyet Umuin müdür 
muavinliğinde bulunmuş İzzeddin Çağpar'ın ba
basıdır. 

Abdülhak Hamid, Cenab Şehabeddin, Ali 
Ekrem, Süleyman Nazif gibi büyük edebı şöhret
lerle mektuplaşacak kadar şahsı dostluklar kur
muşdu. Genç yaşından başlayarak şiirler yazmış 

ve onları «Yeşil Yaprak» ve «Filiz» adlı kitab
larda toplamışdır; bir «Yeni Mevlidi Nebevı» si, 
«Anize» ve «Nahid» adında manzum, «Güzel Va.
tan·» ;e ·«Güzel Rumeli» adında mensur dört ~i
yesi vardır; eserlerinin hepsi matbudur. 

Bibi. : M. K. İnal, Son Asir Türk Şairleri. 

ÇAKAL - Malum hayvanın adı; İstanbul 
argosunda «kurnaz», «hilekar ve düzenbaz (ka
ğıd ve zar oyunlarında)», «esafil ve erazilden çıp
l~k ve aç· yağmacı», «tıyııeti bozuk, nımet hakkı, 
-tuz ekmek hakkı bilmez, nankör», «güzellikden, 
tatlı dilden, muhabbet anlamaz kaba, vahşi»,· «se
bebsiz hır çıkaran», «edebi;· hüsün ve anı olmıyan 
mahbub», anlamlarındadır. Misaller: 

_;, Aınan dikkıı.t et_. . . alımına, çalımına, yü
züne· aldanma, vurmada öyle bir çakaldır ki insa
nı mahveder de sonra karşıdan güler, enayi hesa
bını bilseydi der .... 

* «. . . Tozluklunun kumar kahvesine da
dandı, etrafını çakallar sardı, babasından kalan 

. bütün· parayı iki üç ay içinde-elinden aldıkdan baş
ka evini de sattırıp yediler, zavallı delikanlı yalın 
ayak yarım pabuç sokakda kalıp kaşı gözü.yerin
de olmakla bir ağa kapusunda uşak oldu ... » (Tahir 
Bey Hikayesi). 

* « ... kimi dev heyet ve Ehremen • suret ze
berdest pehlivan ve kimi taze rı1 · mahbub mürahilc
oğlan amma. cümlesi yalın ayak esafil. ve ecl,af ça-
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kallardır ki geceleri güruh güruh dola§ub İstanbulu 
soymuşlar ve emvai mel'anet ve senaetde seytana 
parmak ısırttılar ... » · 

•~ - Mustafanın bir çakal olduğuna . aslaa 
ihtimal veremezdim, elim biraz daralınca ayağını 
kapumdan kesiverdi. .. 

,:, Kabakcı Mustafa için (B.: Mustafa Çavuş, 
Kabakcı) söylenmiş bir hicviyedir: 

İbretle bak sen Hakkın tokadına 
Lanet olsun Kabakcınm adına 
Bütün ömrü çakal çakılla geçdı · 
Doyamadı _gelin kadın tadına 

* Mısırlı Hanım hikayesinden 
Rizelidir kayıkcının şehbazı -
Hanım alır eve o zıpır lazı 

Mey içüb muhabbet tamam oldukda 
Gün doğmadan savmak güçdilr haylazı 
Zira oğlan gaayet · ile çakaldır 

Dir ki hanım bana baskın masaldır 

* - Ne olmuş yahu, .. sizin Şile gezmesi bur-
nunuzdan gelmiş ... 

- Garibdir dedik; İlyası da aldık., .. 
- Anlatma... kabahat sizde ... · hiç o çakal 

gezmeğe götürülür mü?! 
* Danişmeıidi idi bir haylaz çakal 

Yakardı şenfine her gece sakal 
(Alacahamanılı Reşid, Hezliyyat) 

CAKAL BEY (Topuklu) - Bir İstanblll 
bıçkını tipi; altı ve üstü kopuk, konusu tamamen 
kaybolmuş bir meddah hikayesinin iki ınanzOme
sinde anlatıldığına göre babası kayıkcı ve anası 

sokak sürtüğü bir hamam ustası olan Kasımpa
şalı gaayet güzel fakat fingirdek, hoppa, «er can
lısı» bir kız vardır. Kızın anası yosrnasını zengin 
ve kibar ve muhakkak. ki toy bir delikanlıya ya
mayarak ana 'kız hanımlık payesine yükselme 
ümidini beslemektedir; ve bu maksad ile, düğün, 
sünnet düğünü, kına gecesi, lohusa ,cemiyeti, ge
lin çeyizi seyri ve daha ;'tijrlü vesilelerle kibar ka
pularına girip çıkmakda olan sürtük kadın gü
zel kızını gaayet süslü olarak daima peşinde sü
rüklemekte. onu kibar ,muhitlerinde teshir ile 
satmaya çalışmaktadır. Erkek canlısı kız ise ko
ca olarak kibar ve zengin evladı değil, kaşı gözü 
yerinde, eli ayağı düzgün, kaşarlı, uçarlı, kakül
lü perçemli tığ gibi bir şehbaz düşünmektedir, ve 
günün birinde böyle bir mürahik oğlana gönlünü 
kapdırmışdır, oğlan bir külhanbeydir (B.: Külhan 
Beyi); bir hamam külhanından kalenderler pen
çesinde terbiye görerek yetişmiş ve ~meclislerde 
köçeklik yapmakta olan bir bıçkındır, adı Topuk
lu Çakal Beydir; anası bir çingene kızı, babası 

mechul bir aşk çocuğu, bir yadigardır (B.: Yadi
gar). 

Bu aşk hikayesi bir meddah ağzında çok 
renkli dekorlar içinde her türlü entrikalarla işle

nebilir; eğer sonu acıklı bağlanmak istenirse, kı

zın babası olan kayıkcı oğlanın mechul babası, 
dolayısı ile kızla oğlan kardeş çıkarlar. Manzu-
meler sunlardır: · 

DER VASFI NİGAR 

Tazeden tazedir kınalı pullu 
~ kız oğlan kız İstanbullu 

Semti Kasunpaşa işifte nlgir 
. Babası kaytkcı ne lazım inkar 

Kız için anası, bezde kenan 
Hamam ustasıdır anası kan 

İki otuzunda rastık kaşında 
Yaz kış eksik değil çiçek başında 

Velfecri okııyan g_özde İi.\rmesi 
Köşe yastJlıdır iki memesi 

Nercie dllğün dernek, çtq il çegaane 
Kan etek sürter hane behine 

Kızı hem peşinde yosma fJnairdek 
' Süstü iki dirhem ve bir çekirdek 

Feracesi yeşil, sandır başmak· 

Al yanak .,üstiinde ak bulut yaşmak 

Kırıta kırıta hem seke seke 
Arar sayd etıneie koç ile. teke 

Gamzeli nigihı silzdil geçdi mi 
Çileden çıkanr heman ideml 

Cevı\hlr akçede yokdur hiç gözil 
Kız er. canlısıdır kısadan sözü. 

Kan hümıi pervaz kızı şıp sevdi 
Aramaz beyzide paşazadeydi 

Bakmaz hiç ayaia var mı pabucu 
Kafidir oğlanın perçem sorgucu 

El ayak kaş gözün varsa ger nakşı 
Dlr ki ltİte buldum canım oynaşı 

Dunirken nice yüz kibar evlı\dı 
.Buldu bir nev zuhur çeşml celiidı. 

Külhan perverdesl meyd~ .köçeji 
Kalender hemdeml ol Çakal Beyi 
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DER VASFI MAHBUB 

HJnd padlşilunm şehzadesi mi 
Keşmiri zeminde kaş gözün resmi 

Nazü cilve Ue reftıinn ·gören 
Hubub ider sanıır seher· nesiml · 

Kılık kıyafetden yana pırpın 
Ça,kşın cebkeni bıçkın kesimi 

Baldır bacak çıplak ayaklar yalın 
Topuklu Çakal Bey şöhreti ismi 

itlik nişanesi küşide sine 
MUfkllcedlr tarif ile tersimi 

Pi.atana mercan mı çakıl mı denür 
Yoksaın aşk iteşl şeriresi mi 

Şahin başa koymuş külihı elti 
Tacı Layhar diye müm.kin_ tevsiml 

İşte · efendim bu külheni şahı 
Kim dir kıbtiyinın mahb6bu si~ 

ÇAKAL BURNU - Karadeniz (İstanbul) 
Boğazının Anadolu yakasında Çubuklu ile Kanlı
ca arasında; şiddetli akıntısı ile meşhur burun; bu
radan yukarı boğaz ta Sarıyer Yeiıimahallesine ka
dar görünür; Boğaz yarığından gelen şimal tüzra
nnın tam karşısındadır; bu burnwi önünde, her 
mevsimde denizin içinden . içinden kaynadığı gö
rülür; burun; adını da deeizin bu halinden almış
dır. (B.: Çakal Deniz). Birinci Cihan Harbi b_aşla
rına kadar Boğaziçinde en meşhur levrek balığı avı 
yerlerinden biri idi, buraya mahsus bir usul ile lev
rek avlanırdı. (B.: Levrek); bu İstanbul Ansiklo
pedisinin -değerli yazı arkadaşlahndaiı merhum 
Kanlıcalı A. Cabir Vada «BQğilZİ.çi Konuşuyor» 
isimli ve çoJc: değerli kitabında: «'Kirk seneden be
ri Çakalburnu akıntısmda levrek avlayan kimse 

· kalmamişdır» diyor. Karakin Bey· Deveciyan da 
«Balık ve Balıkcılık» isimli ölmez. eserinde (B.! 
Balık ve B~ıkcılık) Çakal Bprnuiıu keza bir lev
rek avı yeri gösteriyor. Yine ·cab~r Yada burası
nı tarak ile :en iyi midyelerin çıkarıldığı yerlerden 
biri olarak kaydediyor. 

Onsekizinci · asırda kaleme alınmış bir med
dah hikayesinde (Silahşor kızi · Rabia· Hanımla 
Dursun Ağa zade Yusuf Şah Hikayesi) Çakal Bur
nu hali; vahşi bir yer olarak gösterilmektedir. Bir 

· yaşlı lcibar ve zengin yosma olan Silahşorkızı Ra-
bia, mahbubu Yusuf Şah ile oynaşan dilber cari
yesi Letaife kıyasıya dayak attırdıkdan sonra öl
dü· zan edilen kız perişan ve uryan bir hal kayık-

cılara denize atlamaları için verilmiş, fakat kızın 
ölmediğini anlıyan kayıkcılar onu bu Çakal Bur
nuna bıra~ı:iıışlardır, ve Letaif oradan Yusuf Şah 
tarafından kurtarılmışdır (B.: Rabia Hanım, Si
lahşorkızı; Yusuf Şah, Dursun Ağa zade). 

ÇAKALBURNtf KARAKOLU - Çubuk
lu ile Kanlıca arasında Çakal Burnunda bir as
keri kaı:akoldu; akıntısı ile meşhur olan bu bu
runda temeileri görülür; som kagir, sütunlarla 
tezyın edilmiş bir cebhesi, arkasında da geniş bir 
mutfak vardı. 

İkinci Sultan Mahmud 1826 da yeniçerileri 
kaldırdığinda, İstanbul de~izleriqin ve miri em
lakin muhafızları olan Bostancı Ocağı ve teşki

latı· da· lağvedilmiş ve Boğaziçi köylerindeki Bos
tancı köylerindeki Bostancı kollukları kaldırıl

mışdı. Asakiri Mansôra adı ile yeni ordu teşkilatı 
lçurulunca Boğaziçinin asayiş ve inzibatı da Asa
kiri Mansôreye verildi, .önce yukarı Boğazda ça
dırlı karakollar tesis edildi, az. sonra da mühim 
-noktalarda münasib sağlam kagir binalar yapıldı. 

. · Çakal Burnu- karakolunun son- binası· Abdül
aziz zamanında yapılmışdı; Üsküdarda Paşa Li
manındaki karakol binası ile Çengelköyündeki ka-· 
rakol binasının küçük farklarla .bir benzerı. . idi. 

Meşrutiyetin ilanına kadar Çakal Burnu ka
rakolunda asker dururdu. Polis teşkilatı genişle

tilince asker bu karakol binasını tahliye etti, hiç 
bir resmi imkan sahib . çıkmadığı. için kiremiti, 
camı, çerçivesi, kapuları birer birer aşırıldı, pen
çere gözleri oyuk duvarlar kaldı, bir kış da ça
tısı. çökdü; sahil caddesi açılır. iken de büsbütün 
yıkılıp kaldırıldı. 

A. Cabir- VADA 

ÇAKAL DAĞI, ÇAKAL DAĞI KAYASI 
- Boğaziçinde Beylerbeyinin arkasıridadfr, · gü
ney yamacı ·Çamlıcaya bakar. 

Bu Çakal Dağının hususiyeti, üzerinde, san
ki el ile konulmuş ~i-ranıd gibi 20 metre ·irtifaın
da dimdik muazzam bir granit kayasının bulun
masıdır, bu yekpare dev taşa halk «Zurnacı ka
yası» adını vermişdir, ismin hangi münasebetle 
takıldığı iesbit edilemedi. 

O havalide bu tek başına ve yekpare kaya
dan başka granite rastlanmaz; · öyle saiııyoruz ki 
glasye devrinin sonunda muazzam seller, muaz
zam buz parçaları sürükleyerek buradan geçer-
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ken, Zurnacı kayası da kopduğu yerden bir buz 
üstünde buraya kadar gelebilmiş ve burad.a şiın

diki yerine oturup kalmışdır. 

Hiç tereddüd etmeden kaydederiz Zurnacı 
kayası. dola.yısi ile Beylerbeyindeki Çakal Dağı 
turistik kıymet taşır; . kayanın azameti bozmadan 
yapılacak _tesislerle buraya getirilecek turistler, 
kısa bir zaman ·çakal Dağı kayasını dünyanın 

meşhut tabiat anıdları arasına koyduracakdır. 

CeIAleddin GERMİYANOOLU 

ÇAKAL DAĞI SOKAĞI - Büyük Çanı
hca yollarından; 1934 Belediye Şehir Rehberinin 
28 numaralı paftasında yalnız-bir başı Aıemdağı 
caddesi üzerinde gösterilmişdir. · Bir araba geçe
cek genişlikde kabataş döşeli bir yol olup• sağa 
sola kavisler çizerek fuııdalıklar ve çayırlar ara
sından geçer. Bu yoldan Umraniye'nin hoşca bir 
panoraması görülür; 1949 da kurulmuş olaiı Fe
rah Mahallesine bağlanır, ve bura dik olarak iki
ye ayrılır, ve bu iki /kolu kısa bir ıil'esafeden son
ra tekrar birleşir, ileride köyün camii görülür. Bu 
taş yol caıniin yanına kadar döşenecek iken he; · 
neden ise durdurulmuşdur. Yol .daha ileride biri 
Beylerbeyine, diğeri de Çengelköyüne varmak ü-

· zere tekrar ikiye ayrılır. Yani Çakal Dağı Sokağı 
Büyük Çomlıca ile Beylerbeyi ve Çengelköyü ara
sında uzanır uzun bir yoldur. (Temmuz 1963). 

Hakkı. GÖKTORK 

ÇAKAL DENİZ - Rüzgarların ve akıntı
nın tesiti altında denizin içden kaynar gibi dalgalı 
hali; İstanbulun kayıkcıları ağzında doğmuş bir 
isimdir. Saraybumunda Çakaldenizin çok sert, 
kayıkcıya adeta kürek çekdirtmeyecek kadar kuv
vetli_ olduğu zamanlar, az sonra Marmarada bü
yük bir lodos fırtması.ıkopar. 

Ger ~düzse çakal deniz 
Kızkulesin eyle dlld% 
Ger pceyse deniz . çakal 
Çıkma taşra Umanda kal 

ÇAKAL DERESİ, ÇAKAL DERESİ VOLİ 
YERİ - Çakal Deresi Büyükdere Körfezi biti
minde Kefeliköyünde bir sel yatağının adı idi, adı · 
üstünde, kışın biraz su bulunur; çeşme akıntısı 
gibi bir dere idi (B.: Çakal); sahilde bu derenin ö
nü Boğaz balıkcılarınca maruf bir voli yeri idi, 
teamülü sığ voli yerleri nizamının aynı idi. (B.: 
Voli Yerleri); Çakal Deresi- Kefeli Köyü Dalyanı
nın da hududunu teşkil ederdi, bu dalyan Büyük
dere ağzında (Bakla Deresi ağzından) Çakal De-

Büyükdere'de Çakalderesi mevkii 

resi mevkii arasında kurulurdu (B.: Büyükder~; 
Kefeli Köyü; Kefeli Köyü Dalyanı). 

Bibi. : Karakin Bey Deveciyan, Balık. ve Balık.~ılık 

ÇAKALOF (Sabri) - Bulgaristan göçmeıı
lerinden karanlık bir adaı:n; İstanb:ulda 1926 yı
lında görünmüş, 1951 yılına kadar, yirmi b~ş ~:
n~, Bulgar göçmenlerinden topladığı haberleri ve 
Bulgaristan gazete
lerinden yapdığı ter
cümeleri İstanbul ga
zetelerine satarak ge
çinmiş; 1 ekim 1951 
tarihinde de, Beyoğ
lunda Faikpaşa Cad
desinde 51 numaralı 
apartımanda pansi
yon olarak oturduğu 
odada · ölüsü · · buİun-. 
muşdur. Yirmi beş 

. sene içinde basma -· 
verdiği habe~ler dfil- · 
ma · Bulgaristan ._ ve · 
Rusya aleyhinde ol
duğu cihetle; · İstan- · 
bul basını ile za-

Sabri Çakalof 
(Resim: S. B.) 

bıtasının kanaati Sabri Çakalofun yabancı . · siyasi 
-ajaalar tarafından öldürüldüğü olmuşdur. 

ÇAKALOĞLU (Pandeli) - 1890 ile 1891 
arasında Galatanm ~eşhur selatin meyhanel~rin
den Eftalipos diye meşhur· meyhanede aşırı dere

. cede güzelliği ile İstanbul külha_nileri arasında bü
yük şöhret almış İmroz Adalı bir rum genci uşak.-
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sakidir. ömrü o 
alemlerin hayli 
huyu içinde geç
miş Üsküdarlı A
şık Razi · tarafın
dan bir tarih man
zumesi ile övül- · 
müşdür. ManzO
mede açıkca kay
dedildiği üzere 
Razi . . bu dilber 
gencin bir fotoğ- · 
rafını çıkartmaya 

muvaffak olmuş-:

dur ki Abdulİah 
Biraderler Fotoğ
rafhanesinde kara 
bezden ağı yer
de sürünür adalı 
rumlarin giydiği 
·şalvarla çekilmiş · 
olan o resim de 
şairin evrakı met
rukesi arasında bu 
lunmuşdur. Pan- •· 
deli 1Çakaloğiünu~ . 
hayatı hak~ıncıa· 
başka bir . ka.yd!}- i ' 

rastlanmadı; ,nıan.:-. i -. i .l"aııdeu/ç,kaıoıttu • < < 
zunıe şudur: (Reslıri : 'Sabiha Bozcıih) ._· ' . 

Vasfidem efendim bİl'-dilber ,şiihi 
· Çakaloğlu na~ <!l gıdan ruhi .. 

Selitin meygede. Eftaliposda ... < . 
Görmedim. bir sıikl bit bcıy bu b<ısda 

ohseldz y~~nda ~i&MtiiL . fe.il . 
.. )skeôderl< ı;tfiıniye. teı,ıblh. h~ij -

,, • < .· .. · ',' ' • · .. · •,_.•·::> :' _··. :: ''' Su ı;tlikefuez . anin Yiisufu-<Mısri . 
-Hattd aYıı!utıı. . diseın var. yeri ·· ·_ ·. 

Şah S~bliktekin ger . göt~~y4,i i~i 
Gö~ezdl gözU· ınlhri-. ıllrahşibi 

. - : .- . . . - - -- - : . - . - -_ n ~: - ' 

. . . . ,Güzeller . güzeli llnun. gth'~ll\ ' 
. lıriroi 0Adahdıf riami .Pf.lndell · . . .• ._ . -~. . . . -_ . . •; . -

a~abiihanede rıdan ·.güt•._ ·c1a1ı 
Gaayet nerniü nazik yosma ·ec:b\lı: 

, Ktii:mui ebrdsinır ·.igmtş. al.fesi.·:: .. 
Giilgü.n nihlerldir frerik dınfeıİl • 

Ya· efendİni gözle~ kara gözleri 
Şeb ~erijı -Kabe denilse yeri 

Melekler reşk ider nakşl )ıilsnüne 

Böyle güzel yokdur dirler üstüne . 

Şehbazane elhak ayakda kesim 
Müşekkel ''topuklar san külçe! sim 

Beli gümüş topuk gümüş pençedlr 
Kalenderan rlndan meşrebincedlr 

Gümüş pençesinden içsem badeyi 
Virse bil.si piye müsaadeyi 

Şalvarının ağı sürünür yerde 
Pervane misali geştü gilzerde 

Levendane reviş bıçkın a:dımı 

«Eladp ! .. » diyecek takat kaldı mı? 

Hele liitfeyledi nakşi tasvire 
Yadigarı ola Razi fakire 

Biz de nakşi tarih koyalım dehre 
«Adalım Pandelim şan virdi şehre» 

H. 1308 (M. 1890 - 1891) 

Aşık Raziden dinlemişdim; 1887 ile 1889 
arasında .. vefat etnıiş olan külhani şairletimizden 
Beşiktaşlı Gedai de şu meşhur koşmasını bu mug
beçe şanında.yazmış imiş: 

Melahet bağında.-gördüm•· bir afet 
Henüz bulmuş on .. üç on dört çaıun 
01 -sim. gerdiıına ol servi· kaamet 
Galibarda bağlar boyun _balım 

Giymiş sıkma canfes . .. . . . var 
·Parlak kWlduranın yüzüne basar 
Zelzeleye verir aleml sarsar 
Salladıkça şalvarının ağını 

Tize gülden nizlk ter gill yanalı 
Gisfileri sünbül lale yanalı 
Niz ile sarkıtmış belden aı,ıaı. 

Saat · kordonunda zer saçaAuıı 
Pandeli Çakaloğlunun: yaşı ile iki ınanztiıne-

• nin . yazıldığı tarihler de yekdiğerinl tamamen tut
.maktadır (B.: Boyunbağı; Gedai, Beşiktaşlı). 

VAaıf·Hlç 

ÇAKALOZ - Argo isim; Hüseyin Kazım 
bey bu isini.çakıldan gelme göste~crek:.«Çakal.Qz -

.. ç~ıl taşları a~ari,_rifak top .. -~ diyor; ve ~airn~'dan 
. naklenverdiği misalde. de: «On iki- pire··· şakaloz 
top ... » diye ismi. «ş» ile yazıyor. 

· • Biz «çakaloz» un çakıldan değil, ~~• daQ_ 
. ·yapılınış bir isim (?ldıİğllDU söyliyeceğiz. Qnlii dil -•. 
·oilginin basit bir.· fransızca lugai ]p.tal,ina bakina-
inası şayam hayretdir. . 

Evvela Çakaloz denilen eski topl_ar çakıl taş
ları atmaz, kendi çapma uygun taş gUllecilder atar~ 
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dı, bilhassa küçük gemilere konulan bu topların 
içine (ağzından) çakıl taşları doldurulması akıl çer
çivesine sığmaz, çakıl yığınlarının gemiye yüklen
mesi, gemide muhafazası, bir atımdan· sonra ikinci 
atım için doldurulması korkunç bir külfettir; üstad 
nerede görmüş, bu işi nasıl yakışdırmış şaşdık, kal
dık .. 

Naimadan aldığı misalde «şakaloz»· ismine ge
lince. çok mühimdir; biz çakaloz - şakaloz topları 

Avrupalılardan, ve önce «an'anevi dostumuz» fran
sızlardan aldık, benzerlerini, ve hatta daha alala
rını yapdık ve kullandık; fransızlar butoplara «cha
kal = şakal» derler; ve fransız lôgatları «cbacal» 
isminin· kendi dillerine türkçe «çakal» dan ahndı-

ğı mutlaka kaydeder; dolayısı ile çakaloz'un ça
kıl ile hiç ilgisiolmayup apaydın çakal'dan geldiği 
basit bir dil araştırması ile mey~ana çıkmış olur. 

Bu isim ü_zerine bir şirin kayıt da M. Z. Pak
alının «Osmanlı Tarih Deyimleri ve · Terimleri» 
adlı· eserindedir, üstad da «çakaloz» maddesin~e: 
«Çakanor da denilırdi, ufak toplardan birinin a
dıydı, b:u toplarla çakıl atıldığı için bu ismi almış
dı» diyor, ve kaynak olarak Ahmed Vefik Paşanın 
«Lehçei Osmani» sini gösteriyor. Biz «Çakanor~ 
adına hiç bir yerde rastlamadık. 

«Lehçei Osmani» nin kıymeti üzerinde, Ah
med Vefik Paşa için, edebi şahsiyet ve folklor ara.~-

-Oskllclar İskele Çeşmeıi 

{Bir gravilrclen O. Z. 
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tırıcılığının öncüsü olmak ile dil ilminin çok ayrı 
. şeyler olduğunu söylemekle· yetineceğiz.ı 

. Bu İstanbul . Ansiklopedisinin konusu dişın
daymış gibi görünen yukardaki · satırlardan sonra 
«Çakaloz», İstanbul argosunda «çakal» dan az 
farklı olarak yalnız «değersiz, önemsiz, bayağı» 

anlamlarında kullanılır. (B.: Çakal). , 
Yukarıda uzunca kaydetdiğimiz gibi eskiden 

küçük toplara· «çakaloz» denilirdi; bu bir isim ol
makdan ziyade «ufak toplar, değersiz, önemsiz 
toplar» anlamında idi; fakat gemilerde, ellerinde 
hiç top bulunmayan korsan. saykalarına karşı mü
essir bir silahdı, yakın mesafeden bir güllesinin 
isabeti saldıran bir korsan gemisini delip batırmak 
için kafi gelirdi. 

Taş güllecikler atan eski çakalozlar kalkdık
dan sonra dilimizden top hakkında çakaloz tabiri 
kalkmadı; son devirlerin f~laketli harblerinden, 
batta birinci cihan harbinden asker hatıraları din
lerken: «üç tane çakaloz cebel topu ile düşmanı 
taıri üç gün tuttuk ... » gibi sözler çok işitilmişdir. 

Misaller: 
Bulgurluda bir köy düğününde şehbaz ve şeh

levend bir pehlivanın karşısına, ··ayağında kisbet 
bile bulunmayan, pantalonunun paçalarını iple sı
kıp bağlamış, nerede ise kaburga kemikleri sayı
lacak meydan garibi bir çıplak pırpırı genç çıkar: 

- Yahu ... bu çakalozu da nereden bulmuş
lar!. .. 

ve Balaban İskelesi kahvehineleri 
Çakakoz eli ile) 

* Manav dükkanı önünde: 
-'-- Arslanı'm ... sen bu çakalozlan atnıud. di

ye mi satıyorsun?! 

ÇAKALOZ ·.· (Osman Zeki) - Ressam"· mu
allim; bu satırların yazıldığı sırada, ekim 1963, 
İstanbulda Vefa Lisesiıı.in · sanat tarihi öğretmeni 
ve müdür baş yardımcısı bulunuyordu. · 

Bir ressam olarak bu İstanbul ,~nı,iklopedisi
ne bir. kaç· parça güzeL ğiizel resimler . vermiş;platı 
bu sanatkar muallim, hal tercemesi'nin tesbiti fçin 
gönderdiğimiz mektuba: «İstanbul. şehrine, onun 
adını .taşıyan .Ansiklopedinize. kaydediltcek ka
da.r henüz hizınetde huluttduğuma kaaiıi değilim» 
cevabını vermişdir. 

Bu IstanbulAnsiklopedisine her hangi bir ih
tiyac ile müracaat edecek olanlardan O. Z. Çaka

lozun bir kaç resmini görüb de sanatkarının kim 
olduğunu öğrenmek istediklerinde :bizi vefasızlık 
ile ittiham etmemeleri için bu satırları kaydettik. 

O. Z. Çakalozun İstanbul Ansiklopedisine 
yapdığı resimler şunlardır: Babıalinin Soğukçe§me 
kapus~ (cilcl III, sayfa 1731); 1885 ile 1890 ara
sında.iBayazıd Meydanı (dld IV, sayfa 1733); 
Bağçeköy Sti Kemeri (cild IV, sayfa J 798); Yalı 
boylarında çalgılı .. ramazan bahşişcileri (cild IV, 
sayfa 1877); Sokak falcısı zenci bacı (cild iV, 
sayfa 1887); Osküdarda ~alaban İskelesi (cild IV, 
sayfa 1950 - 1951; bu resim bir zühul eseri maale
sef Sabiha Bozcalının isıni ile intişar etmişdir; me-



' \10
2-~

('•~
\ 

· ,
,ııı

1cr
1 ı

--
--

-,:
-ı 

-•
ı
~
~
 

~
 
~
 
~ 

::-
F 

: E
yy

ub
'da

1 

;Ka
ry

ağ
dı

 B
ay
ın
nd
an
 H

al
le

 v
e 
İs

ta
nb

'ul
 _P
an

or
am

as
ı 

(B
ar

tl
et

t'
in

 g
ra

vü
rü

nd
en

 O
. 

Z
ek

i 
Ç

ak
al

oz
 e

li
 i

le
) 



_İS1ANBtJL ANSİKLOPl!.DİSİ 
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_tinde düzeltilmesi rica olunur); Ondokuzuncµ asır 
ortalarında Bebek (cild V, sayfa 2326 - 2327); 
Minas Benliyan ve Parunak Benliyan (cild V, say
fa 2509 ve 251 O); Beylerbeyi Sarayı_ maddesinde 
dört resim (cild V, sayfa 2693 -- 2691); Ondoku
zuncu asırda Boğaziçi manzaralarından ( cilq. V, 
sayfa 2854); Mısır Çarşısının Tahmis 'kapusu· .ö
?ünde Sultan Çeşmesi (VI. cildin baş resmi). -

ÇAKALOZ- MEYIIANELEff: .~ -İstanbulda 
ayak takımiıi, esafil ve erazilin, uygunsuz hayta 

· gürıihunun gittiği, edeb ve haya kaygusu olmadan, 
··hatta rezilane cümbüş ve muhabbetlerle içip eğlen
diği ara sokakların küçük, izbemsi,. pis' meyhane
leri; ki buralara içmek için girip de eclafdan -ol
mayanın başına türlü kaza ve bela gelebilirdi; asıl 

müşterılerı · arasında u
fak· para hesablarıtJ.dan, 
alacaklar veya fuhuş 

yolunda alaka rekaabet
leri yüzünden hatta-kan~ 
lı kavgalar çıkabilirdi. 
(B.: Çakaloz). Çakaloz __ .__... 
meyhaneler çoğunluk

la Beydğlı,ııiun ara so
kaklarında, Galatada ,;e -1 

Tophanede idiler: _ 
Bu meyhanele.re 

«Çakanoz» diyenler c;le 
-vardır, bilhassa Ahmet . 
Rasim «Çakanoz» di
yor;, bu takdir de,, yu-

_ karda-, tasvir ettiğimiz

:süfli, mülevves, karan
lık havası ile Çakanoza 
(Çağanosa), ye~geçe 
benzetilmiş olacakdır.; • 
avami bjr" tabir __ plarak 
içki sofrası alemine çak
mak, çakışdırınak _denil
diğine göre Çakanos 
Mey_4fuıe . tabirinin bu 
manada çajrnıakdan ya-. -
pıldığı -__ .aşikardır; . son 
d,i:>küntüleri --19,40 
1945 arasına kadar Ga-

ÇAKAR (Şevki) 

Deli David denilen azgın sapık kaatil idi. (B.: Da
vid, Deli). 

ÇAKANOS - (B.: Çağanos). 

ÇAKAR (Şevki) - Semtinde Boşboğaz Şev
ki · diye meşhurdur; Trabzonun ,Akcaabad kaza
sı!lda 1890 da doğmuşdur; ekseri Karadenizliler 
gilp İstanbula iş bulmak için gelmiş ve evlenerek 
Küçükmustafapaşada yerleşmiş, ayak üstü alışve
riş ile geçimini temin,bir de ev satın almıştır. Or
ta. boylu, pehlivan yapılı, dalına gülen bir·simayıi 

. sahiptir; çok şakacı olduğundan semtinde gaayet 
· sevilmiş, bir ara memleketine gitmiş fakat İstan
-- buldaki muhitini özlediği için tekrar çiftini çıbı
ğinı satarak İstanbula gelmiş,· bu sefer Tabakyu
nusta bir dükkan açmış, ·ayıii zamanda Tophpı 

Tahmis'de Sultan Çeşmesi 

_ latanın - ~a sokakların
da duruyordu, ve içki 
olarak yalnı,z şarab ve
riliyordu; «Dayı» diye 
'_meşhur bii'inin. baş be-:
J~sı · gedikli -müşterisi (Anonim ·bil' gravürden O. Zeki Çakaloz ell Ue) 
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dışındaki Esenköyde bir ev inşa ettirmiştir. 1960 
da 70 yaşına gelmiş olmasına rağmen dinç ve sıh
hatlidir. Tuhaflığına örnek bir şakadır: Bir gün eli
ne bir çuval alır, mahallenin bir ucundan girer ve 
bağıraraktan ileri gelen esnafın isimlerini sayarak 
ve «P ......... ~ lan topluyorum diyerekten kahve-
ye gelir. Kahveci kendisine Sucu Mehmedi göste
rerek onun yanına gitmesini ve tutup çuvala koya
caklarını .söyler. Kahveci Hafız Şevki, Boşboğaz 
Şevki dükkana girmeden, Sucu Mehmed'e çuvala 

. girmesini, ve Boşboğazın arkasına verildiği zaman 
bir güzel çiş ederek Boşboğazı ıslatmasını tembih 
etmiştir. Oyun aksaksız oynanır. Sucu Mehmedi 
çuvala koyarlar, Boşboğaz Şevkinin arkasına ve
rirler. Bu sırada Sucu Mehmed vazifeyi ifa eder, 
arkasında bir sıcaklık hisseden Boşboğaz çuvalı 

yere vurur, seyreden semt halkı gülmeden yerlere 
serilır. ·Sonunda Boşboğaz Şevki ile Sucu Mehmea 
temizlenmek için hamamın yolunu tutarlar. 

Mehmet .Şükrü SİLAN 
ÇAKARALMAZ - Halk ağzı argo: «Bir 

işe yaramaz tabanca, tüfenk»; nadiren: «Bir işe 
yaramayan adam»; misaller: ~Bir çakaralmaz var, 

. afi! kesiyor» (F.· :Oevelioğlu, Türk Argosu). 
* - Seninki yanımt bir fedai almış ... · 
. - · Uzun boylu, pos bıyık, at hırsızı kılıklı· 

bir herif değil .mi? 
- Evet .. '.' 1 · 

- Kapalı Çarşıda hammaldır, kalıbının ada-
mı değildir, çakaralmazın biridir, gece karşısına 
bir çocuk çıkıp da höh dese, ayağından pabucunu 
atıp daİtapan kaçar ... 

•·çAKERi.·BEY - Onbeşinci asır sonları ile 
onaltıiıcı asır başlarında yaşamış ümeradan bir 
şair; azadlı bir :kölenin oğlu olub İkinci Sultan Ba-· 
yazıd zamanında sancak beyliklerinde bulunmuş
du. Ayrıca zerafet ve nüktedanlığı ile de tanınmış
dı. ,Pek _gene yaşda iken bir hastalık eseri ağarmış 
sakalını boyarmış, bii: gün Sultan Bayazıd: 

· ·-'-:-: Bu nuru niçin.zulmete tebdil edersin ·ve 
· ak sakalın yüzüne kara ç;ılip · mücrimler gibi teş-:

hir edersin?; .. diye sormuş. 
Çakeq Bey de.: . .. . 

· · .- Padişahım .... demiş, bu kulı.ın yaşımı bi
lirim; sakal. yalJın söyler; işte ben .de o sebebden 
onµn; yüzüne kara çalıp yalancı olarak teıhir ve 
tahkir iİe ondan intikamımı alırım: . • · · 

.Aşağıdaki beyitler şiir diline- örnekdir: 
Said piyale. sun ki felek bi aman imiş 
Ol dahi dllberlm gibi ni mlhrlban. imiş 

* 
Deruni dilden ide deni ile niy 
Cihan bizden tehi kalsa gerek vay 

* ... "i 

Dil pistaııı habibı ayni kifiir 
Blrlıil görmemlşdir stnel bur 

!Bi:bl. : Latifi, Şuera Tezkiresi. 

çAKER ŞAH - Onyedinci asır ortasında 
yaşamış namlı bir köçek oğlan; o devrin büyük 
oyuncu kollarından Baba Nazlı Kolunun rakkas
lanndan biri olmuşdur. (B:: Baba Nazlı Kolu). 
Evliya Çelebi: «Rakkaslarmdan Çaker Şah, Şeker 
Şah, Süğlün Şah nam gulamlar padişah malumu 
meşhurlardır. Her biri şib · ve zerbaf etekliklerini 
kuşanup meydanı muhabbetde çarpareleriyle tarzı 
acemanede raksu cevelan ettiklerinde gören Uf
tadeler hayraq_ olur» diyor. 

ÇAKI GİBİ - Halk ağzı deyim; «son de
rece sıhhatli», «çalak, civelek, ayağına koşarlı» 
anlamlarında kullanılır; her iki anlamda da erkek 
ağzı ve erkeğe matuf deyimdir; kadında yakışık 
almaz, bilakis kaba ve çirkin' düşer; misaller: 

- Nasılsın kardeşim? 

- Hamdolsun... çakı gibiyim ... 
. Adı Duman Beydir Kölemen soyu 
Fildişi selvldlr beyimbı boyu 
Kalyon çıplalİdir civanın toyu 
Resenbaz fetidır çakı gibidir 

Galatalı Hilseybt 
Topuk vurur hizmetinde pervine 
SAkll fettiıum çakı gibidir 
Oldumsa çakmadan efer divine 
Mest iden n1gilu rakı gibidir 

Galatah Hüseybı 
Sadece '·«çakı» İstanbul haneberduşları ağzın

da müstehcen anlamda kullanılır. 
ÇAKIL - Akar suların veya denizin sürük

leye yuvarlaya satıhlarını zımparadan geçmiş gibi 
cilaladığı küçük taşlar; tasrih edilerek «çakıltaşı» 
da denilir; şekilleri, yumurta şeklinin türlü . çeşi
dinden, küre şekline yakın, hatta tam küre olan
ları; tamamen yassılmışları da vardır, fakat yassı 
çakılların qa kenarları daima bir münhant ile dö
ner; çakıllar da ufalınca kum olur. İstanbul deniz
lerinin kıyılarında her cins taşdan çakıllara rast
lanır; içlerinde bazan, altın bir yuvaya konularak 
yüzük taşı olabilecek· kadar güzelleri vardır. · 

Plajlarda kunıun fazla çakıllı olması makbul 
sayılmaz (B.: Plaj); fakat zemini tertemiz çakıl 
döşeli sığ sular da, kumunun· inceliği ve temizliği 

. ile meşhur plajlar kadar rağbet görür; mesela Flor
ya plajı kumu ile, Boğaziçinde Altınkum plajı da 
çakılı ile 1 meşhurdur. . 

İstanbul sayfiyelerindeki köşklerin, villaların 
bağçelerinde çiçek tarhları arasında yollara zama
nımızda beton döşeniyor;·· eskiden ise rengarenk 
iri çakıllar döşenirdi; yürümesi, koşması biraz güç 
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olurdu, ama kendine has bir güzelliği vardı; hat
ta bhı köşklerin bağçelerindeki yollara, iri çakıl
lar bir hare üzerinde tesbit edilir; siyah, beyaz ve 
kırmızı renkli çakıllarla bağçe yollarına· mozayik 
usOlünde türlü güzel şekiller, nakışlar verilirdi. 

Sayfiyelerde köşklerin geniş bağçeler orta
sm~a, ve birbirinden hayli açık bulunduğu devir
lerde çakıl . döşeli bağçeler, gece hırsızlara karşı da 
bir emniyet teşkil ederdi; çakıllar, üzerinde yalın 
ayak ile de yürünse ses çıkarırdı; ne kadar dik
katli de olsa, gece köşke birinin · yaİclaşdığı mu-
hakkak duyulurdu. ' 

Çakıl~ şiir dilimize de girmişdir. İsmail Safa: 

DiltUn hui'Ofu ibı, 
Ki celbeclerdl hAbı, 
Malıalll uııııblbı 

BlUUn çakll ta.,ıydı ... 

diyor. R. E. Koçu da: «Acı Su» isimli bir şiirinde 
çakılı kullanıyor: 

Çın1 çıplak girdik 
Gtlıı İfılı clelmemlf denize, 
Ve yattık 
Altımızda çakıl, kum 
'Oetilmilzcle acı su: 
Omuzlanınıza kadar örten 
Topııklanmwı kadar çekllen 
Acı su; · 

Kıskanmayan acı su. 

ÇAKIL·- Eski külhanbeyi argosunda (B.: 
Killhan Beyleri) nevcivan, delikanlı memesi; yine 
o eski külhan beyleri tarafından «çakıl» ın mü
teradifi olarak «kızılcık» ismi de kullanılmışdır; 
1880 - 1890 arasında bit ramazan gecesi Oskü
darda Balaban İskelesi kahvehanelerinin birinde 
halk şairlerinin ayaklı semai miişaaresinden bu iki 
argo deyim üzerine şu semai doğmuşdur; (B.: A
yak; Çalgılı kahvehaııel~r; Semai kahveleri; Tu
lumbacılar) ki o gece aya.k · açan çığırtkan Doğan
cılar sandığında kayıkçı_ Sanıurkaş İrfan ile bera
ber öncü koşan tulumbacı Altınbaş Mustafa, Mıis
tafanm açdığı ayağa aya.k uyduran şair Afiyonlu 
.Aşık Osman, ve ayağı ayağına getiren şair de Top
hane ketebesinden Üsküdarlı .Aşık Razidir: 

Mustafa - Adam aman ... «çakıh» 
Osman - Altunbaşın · kmlcılı, Samurkafın çakllı · 
RAzl - iki eözüm iki nalça, topuklarda çakılı 
Bibi._: . Visıf Hiç, Not; Lehçei Külhani. 

ÇAKIL (Hasan) - Zamanımız hırsızların

dan; bir taşralıdır, asıl memleketini tesbit edeme
dik; hırsızlığa çocukluğunda sapdığı kötü yolda 

başlamış~' mahbushane sibyan · koğuşundan . başla
yarak bir kaç sefer girmiş. çıkmış; en _son 27 ma
yıs 1960 hükumet darbesini takib eden umumtaf
dan faydalanarak o yılın 23 kasımında hürriyeti
ne kavuşmuş ikeıi ·uç gün sonra 26 kasımda, içinde 
kimsenin bı.dunma

masından · istifade ile 
Kısıklıda bir eve, ~a
pusunu balta ile kı

rarak girmiş, fakat 
evi soyarken suç üs: • 
tü yakalanmışdır; sa~ 
bıkalı genç hırsız, iiç 
gün içinde çıkdığı 

yeri özlediğini belirt
miş: «Ceza~vinin ha
vası başka.! ... » de- · 
mişdir. Bu söz, fu:it 
mücrimlere . affın kıy
metsizliğini belirten 
acı ania doğru itiraf-: 
dır. 

Bibi. : · 'Güıiün .gazeteleri. 
··,,, ..... · .. 

Hasan Çakıl 
(Resim : Hüsnü) 

ÇAKİJ,.~nstafa) - 1945 de Rumeli Kava
ğı köyünd~ l,alıkcılık yapan bir bekar uşağı, o ta
rihde yümi dört yaşında idi (doğumu 1921), aslı 
Karadeniz Yalısinın Pazar kasabasından olup ba
bası ile beraber on bir yaşında iken Ankaraya gel
miş (1932), Ankarada yapı ameleliği yapan baba
sının 1934 de bir kaza neticesi ölümü üzerine, 
memleketinde de hiç "kimsesi ·bulunmayan Musta .. 
fa Çakıl Ankarada Çankırı Kapusunda bir aşcının 
yanına çırak olarak girmiş, sonra Palabıyık adın-

. da bir adamın meyhanesinde garson olmuş, ora
dan da as~eı;-lik görevine giderek bu vazifesini bah
riye ve Gölcükde . yapmiş_dır. Bahriye neferliği ile 

· İst~nbula gelip giderken balıkcılık yapan bir hem
şehrisi ile · tanışmış, terhisinde · onun . delaletiyle 
Mustafa Çakıl da balıkcı olmuşdut;_ e~iali bekar 
uşakları gibi bir yerde . yerleşememiş, . tayfa olarak 
kısa zaman içinde pek çok . yer . de>laşmışdıi; vü
cud yapısı ile 've yüz çizgileri ile bir erkek güzeli 
ve muhteşem bir · atlet olan Mustafa Çakıl, bir 
spor kulübüne kayıtlı olmayan ınükJıiı~el''Tfü.' :iu
zücü ve dalgıç idi; onurt için hiç bir ,ıij~t},~~
mayan «Balık adam» denilebilir. 1945 d~ Rtıriıeli 
Kavağoıda. _bulunqr iken, İstanbul Ansiklopedisi
nin «B.ahkcı» · maddesinde · brr< baJ.ıkçı tipj · olarak 
resminini._derc edileceğini öğrendiğinde, -mcak ha
kikt aydınlara has vekarlı iftiharı duymuş, ve bu 
hal tercemesi duygusunun . hakkı olarak tesbit .ve 



CAKU.Cl (Abdullah) -3'668- 1STANJ3lJL 

dere edilmişdir. 1945 yılından sonraki hayatı meç
hulümüzdür; 1963 de Rumeli Kavağı köyünden ay
rılmış bulunuyordu ki bu köyde adını bilene dahi 
rastlanamadı. 

Hüsnü KINA YLI 

ÇAKILCI (Abdullah) - 1936 da garib bir 
vak'aı;ıuı. kahramanı olarak resmi İstanbul gazete
lerin~t neşredilm,iş, o tarihte 1 7 - 18 yaşlarında 
bir d~likanlıdır; şöyle ki o yılın marr ayı· içinde bır 
gece. Şehzadebaşında · devriye gezen zabıta memur
ları, ijnemalıı.rın dağılma saatinde, bir sinemadan · 
çıkaıi ve Bayazıda doğru giden çarşaflı bir kadının 
yürüyüşünden şübhelenmişler ve onu takib etmiş
lerdir.'. Oaayetsert adımlarla yürüyen ve takib edi1-
diğin9:en bf h,,~f olan kadın yan sokaklardan bi
rine :şaparak orad.~. ancak bir erkeğin yapabilece
ği bir· hareketde bulununca .zabita memurları ta
rafın4an yakalanmak istenmiş~ fakat dur emrini 
dinlemeyerek süratle kaçmaya başlamış, ancak si
ne~ardan çıkan halk tarafından. güçlükle çevri-

Mustafa Çakıl 
(Resim : Sabiha Bozcalı) 

lip tutulmuşdur; peçesi açıldığı zaıriaıi 17 - 18 yaş
larında mürahik bir delikanlı olduğu görülmüş

dür; 1 Bayazid karako
lunda verdiği ifadede 
adının Abdullah ve Sul- · 
taİı.ahmed civarında otu
ran bir pazarcının oğlu 
olduğunu söyleyen genç: 
«Kadın kıyafetinde ·do
laşmaya merak ettim, 
evden anıiemin çarşafı

nı giyip çıkdım. Sine
maya girdim, hatt_a ora
da oturan bir· adam ta
rafından bana laf da a
tıldı, beni sinemadan a-
lıp odasına götürmek Abdullah . Çakıl~. 

istedi, oyunu bu derece (Resim: S. Bozcalı) 

ilerletmeye cesaret edemedim, · adama · yüz verme
dim; eğlenceden. başka hiç bir kötü maksadım 

yokdur» demişçlir. O _gece karakol
da alakonulan .. • Abdullah , Çakıcı 
bu vak'adan sonra aynı yolda bir 
maceraya daha atılmış ve · · . yine 

1936 yılının maytsında yinç ,çar
şaflı olarak ve. yine bir gece sine-

ma çıkışında ;Beyoğlunda bit ge
micinin yanında görülüp teşhis e-~
dilmiş ve tevkif olunmuşqur. Adı 

Şaban ve Karadeniz. yalısı . ehali
sinden ofatn gemici ise verqiği ifa
dede: «Delikanlf olduğunu ellerin

den ve ayakiarınd.ın•farketmişdim, 
sinemada pa'.?arlığı ··uyı;tutup _oda-
ma götürdükten sonra niyetim ona 

mükemmel bir dayak . atıp bir· ,da
ha böyle işler yapmamaya tövbe . 

ettirmek idi» demişdir. A; <Çakıl

cmın bu ikinci vak'adaıi sonraki 
hayatı mazbut geçmemişdir; ·3 'ay 

hapse mahkı'.inı /olmuş, cezası te
cil edilmiş, baba evinden kovul-

.·· muş, sirkatden 1 yıl hapse malı
km olup mahbushaneden .,yalın a

yak yarı çıplak bir hanebercltı§ o
olarak çıkni\ş ve askere gidjnceye 
kadar büyük şehrin girdabı sefa

letinde sürünmüşdür; 1942 de as
kere alınarak İstanbuldari ayrıl-
mış ve bir daha adı duyulmamış-
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dır. Fakat İstnabulda aynı yoldan yürüyüb isim
-Ieri basın sütunlarına geçen delikanlılar eksik ol-
mamışdır. (B.: Çilergül) 

Ferdi ÖNER 
ÇAKILLAR (Dr. Muzaffer) - Ziraat yük

sek mühendisi, etnoloji mütehassısı; 1924 de İstan
bulda doğdu; Mehmed Bey ·adında bir zatın oğlu
dur, validesinin ismi Münife Hanımdır; bu satır
larin yazıldığı sırada (1963) İstanbul Zirai Karan

. tina ve Fümigatuvar müdürü bulunuyordu. 
Beyoğlu 44. ilkokulunda (1936), Taksim Or

ta okulunda (1939), Taksinı Erkek Lisesinde 
(1942) okudu; Ankara Yüksek Ziraat" Enstitüsü 
Ziraat Fakültesini bitirdi (1946); meslek ha.yatma 
atıldıkdan· sonra -halen. müdürlüğünü yapmakda 
olduğu Fümigatuvarın aynı zamanda kurucusı,._ ol-
du. ,; ... 

Ziraat Mühendisleri _Odası · ve Türk Yüksek 
Ziraat Mühendisleri Birliğinin üyesidir. Evli (zev
cesi Güzin Hanım) ve kız evlad babasıdır (Lale, 
doğumu 1956, Hülya, doğumu 1960). 

19 5 3 ile 1960 arasında Amerika, İngiltere, İs
viçre, Almanya,· İran. ve Lübnaıi'a gitmişdir; · Cen
to tali . komitelerinde çalışmışdır; «Marmara Böl
gesinde zeytin güvesi» tezi ile 1959 da Ankara ü
niversitesinde doktora diploması almışdır; .19 5 6 ~ 
1957 de İstanbul Radyosunda Ziraat Saati konuş
malarını yapmışdır. İngilizce bilir, el işlerine me
raklıdır, deniz sporlarını sever. 

Bibi. : .Kim Kimdir A~siklopedisi. 

'.:' AKIL YAN (Dikran) ..:.:._ 1880 ile 1890 
arasında güzelliği · ile meşhur kuyumcu çırağı bir 
ermeni civanı; üsküdarlı kalend~r halk şairi Aşık 
Razi tarafından bk manzume iİe övülmüş olub bı.i 
manzumeden öğrenilen tek şey bu dilber gencin 
Langa semtinden çıkmış olmasıdır; Raziniıf man-
zunıesi ~udur: 

1 

BJr mahbübi zı"bi eyllyem beyan 
Çakırpençe şüıi htlban Çalalyan 
Güzeller içinde Hürmüz incisi 
Ermen civanlann o birincisi 
Çeşminı kabtldu pirfize anın 
Teni piki fildişi o civll.Dlll 
Ke'si zilınrüd içre tAze gonce ıW 

. Zerdeste püsküldür ıişlfte kakül 
· Gaayetle bıçkın levendine kesim 
Si~el uryiw iyine! şim 
Plst4m o ştlbun dine mercandır 
Tiri ııiüJgimnın kasdl hep candır 
Altun top mu dlseiıi yihud . ki blll6r 
Şühln topuğuna münislb .olui' 

. Bike düşmüş dirsln sllnbill koçı\ııı 

Kaçan pli bürehne görsen ol c4m 
Diyı reviş lle ol şilhl şehbaz 

. Didel .uşşika şebçıratı nAz 

Ol şihl htiban ol nevcivan dalfes 
Gülgtln ruhlerlne ~k ider canfes 
Lehleri yakuttur incidir dişi 
Sim il zer iledir ol yarin işi 

Dürrlyetlnı · -imiş afeti devran 
Semti şıim ile Langah Dikran 

Manzumenin son beytinde «Dürriyetim» tA
birini, Dikran Çakılyanın ermeni yetimhanesinden 
yetişmiş olduğu yalunda tefsir edebiliriz; 

VAsıf. HİÇ 

ÇAKIR - . Batı türkçesinde sıfat, ala ile 
mavi çizgili renk; bir çeşid göz rengi (Türk ltigatı); 
bilhassa. göz . rengi olarak kullanılır. Çakır rengin
de garib bir vahşet vardır ki güzel bir yüze, sahi
bi cilveyle bakmasını bilirse, esrarengiz bir albeni 
verir, fakat karşısındakini korkutur; çakır gözlü 
dilberlerde aşıklarına karşı sadakat ve vefa yok
dur denilir; · avam . pesendi renkdir; çakır gözler 
şiir dilimizde kara, ela ve kestane renkli gözler 
gibi medhedilmemişdir. 

Gördüm çalar gözlü bir dallı afet 
Eşldyi zeyııbi(le kılık kıyAfet 

Galatah Hüseyin 

Ela, · kara ve kestane gibi göz renkleri sahib
lerine lakab olarak kullanılmaz iken «çakır» avam 
tabakası arasında hemen istisnasız sühiblerine la
kab oiur; mesela «Kestane Süleyman», «Ela Sü
leyman» denmez, «Kara Süleyman» denilince de 
bu karalık gözden gelmez, cild, deri esmerliğin
den gelir; tekrar edelim, avam arasında ne kadar 
çakır gözlü Süleyman varsa hepsi «Çakır Süley
man»- olur: 

. Oç çiftede hamlaciyken · bir zaman 
Şu bizim Lazofli.t Çakır Süleyman 

' Geçermiş yalının altından bir gün 
Levendane çalım ol kaşı keman 
Yalın ayale sine açık dal, fesle 
. Ak bezden bir pireherıle bh' tuman 
Görür görmez haWni kafes ardından 
Dir ki: - Yandım şol civana ben aman 
Dadı kalfa durma koş git ara bul 
Ziri h€ilim oldu benim pek yaman 
Kaçınr mı kopuk devlet kuşunu 

· Çöp çatan~peşlne takılır heman 
Nlglin nazenin ol daltabanı 
Ol gece yalıda eylemiş mihman 
Oğlan demiş: - Ben harama el sürmem 
Tövbekir ol eyle abd De peyma~ 
Seni helalinden çekem aguuşe 
Rencide olmasın din De iman 
İşte böyle · ata oldu sivrildi 
Şu bizim. Lazoflu Çalar Siileyman 

ÇAKIR, ÇAKIRCI, ÇAKIRC~fflAŞI, ·çA • 
KIR SALAN --- Batı türkcesinde doğan denilen 
ve eski avculukda kullanılan kuşun bir nev'i; ça
kırcı, avda doğan elinde, kolun~a götUren adam;· 
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çakırcıbaşı, Osmanlı _sarayındaki av maiyeti ara
sında çakırcıların zabitlerinin unvanı (Türk Lu
gatı). 

Osmanlı sarayında çakırcılar padişahların av 
maiyetinin diğer kısmını teşkilden şahinciler ile 
beraber sarayın «Birun» denilen dış halkından idi 
(B.:-.Topkapusu Sarayı): Her iki takım, çakırcılar 
ve şahinciler sarayın en büyük zabiti Silah.dar Ağa
nın emrinde idi (B.: Silah.dar Ağa), ve zabitleri o
lan. Çakırcıbaşı ile Şahincibaşıya «Şikar Ağaları» 
denilirdi. Devir devir bu av maiyetinin efradı 600 -
1000 kişi arasında olmuşdur. Bunlar dış koğuşlar-

. da barındırılırdı. . 

Sarayda Silah.dar Ağa ile yine büyük zibit
lerden Çuhadar Ağanın ve Rikabdar Ağanın (B.: 
Çuhadar Ağa, Rikabdar Ağa) yedişer kişilik birer 
av maiyeti vardı, onlara da «Çakır salanlar» deni
lirdi. Çakırcılar ve Çakırcıbaşı dış. halkından iken 
Çakırsalanlar Enderun Ağalarının avculukda he
vesi ve istidadı olanlarından seçilirler ve bu üç bü
yük zabitin dairelerinde, Enderunda bulunurlar 
idi. (B.: Enderun ve Birun); Baş Çakırsalan, İkin
ci: Çakırsalan, 3 - 7 inci Çakırsalan . diye . kendi a
ralarınqa bir kidem sırası vardı. 

M. Zeki Pakalın «Osmanlı Tarih Deyimleri 
ve Terimleri» adındaki büyük eserinde «Çakırcı» 
maddesinde bu av maiyetini Yeniçeri Asker Oca

. ğı teşkilatı arasında gösteriyor; hatadır. Yeniçeri 
Ocağı teşkilatında bazı kıt'alar p~dişahın av mai
yeti içindedir, fakat Çakırcılar Ocağa bağlı değil
dir; garib nokta M. Z. Pakalın ayni eserde «ça
kırcıbaşı» maddesinde şikar ağalarını saray halkı 
aras~nda gösterirken, kumandanı saray halkından 
olan çakırcıların Yeniçeri Ocağı teşkilatı içinde 
bulunamıyacağını da maalesef fark edememişler
dir. Nitekim Oi'd. Pröf. İs~ail Hakkı Uzunçarşılı 
«Kapukulu Ocakları» adındaki es.erinin Yeniçeri
lere tahsis ettiği . azametli ve gereği gibi mufassal 
eserinde çakırcıları ocak teşkilatı içine almaz, öy
lesine ki «çakırcı» ismi kitabın alfabe~ik indeksin
de de bulunmadığına göre bu saray avcu teşkila
tını Yeniçeri Ocağı tarihces_inde ~er hangi bir_ nevi 
ile dahi zikretmemişdir (B:: Yeniçeri}. 

ÇAKIR, ÇAKIRKEYF·- Batı türkcesinde 
şarab; şarab içerek sarhoş.olmuş anlamına da «ça
kır keyfi» denilir; fakat şarab karşılığı bu çok gü
_zel -ve ahenkli «çakır» adı halk: . v~ bilgin ağzında 
maalesef kullanılmamış, ancak lugat kitablarında 
kalıp yaşamışdır; «çakır keyfi» tabiri de «çakır 
keyf» şeklinde bozulmuş, ve «az sarhoş» anla-

mında kullanılmış, bugün de kullanıla gelmekte
dir. Ta.bir şiir dilimize de girmi§dir: 

Süzüldükçe çakır keyf çeşmi şehbizın 
HammAme beççe g!bl dil sakır sakır dltrer 

Nedim 

* 
Zannuiı ol %filim nlgalı bışm ile bakmış yine .. 
Siiıel uşşika yer yer dağlar yakmış yine 
Çefmi çakır keyf nabvetl gamzesi serboşl ııAz 
Gaallbi Visıf o şuhl melıllkaa çakmış yine 

Enderunlu Visıf 

* 
Zahm açmak 19iln shıei uşşikına sad beyf 
Çekıiıış yine çeşmlııı slyeb mestin Ud aeyf 
Şehbiz nlgihın gibi ·· sen d4lıi çakır keyf 
Göksilya gel ey çeşml keb~d &lemi ib et 

Enderunlu Visıf 
ılı 

Baldın çıplatm o gül goncesl 
Gömleği içinde fulya bağçesl 
Kanarya ispinoz bülbüldür sesi 
Hele ~baz çakır keyf olsun da gör 

Galatab Hilseyin 
ıl: 

Top ipek püskülü savrulmuş fesde 
Saç deıtll sümbüller olmuş bir deıte 
DivAnesl oldum emre aleste 
Çakır keyf olsa da ayalin öpsem 

Galatab Hilseyin 

. Çakır keyf bir gelir topuk vurarak 
Kamerçln kundura gümüş nalçalı 

Gaiatalı Hüseyin 

ÇAKIR (Ayşe) - İstanbulun halk edebiya
tına geçmiş kavgacı mahalle karısı tipini bütün 

·kudreti ile_yaşatmış ·Küçük Mustafa Paşalı ·bir ka
dın; 1946 yılı martında komşu kadınlarla yapdığı 
büyük bir çeşmebaşı kavgasında kalbi durarak öl
müşdi.İ.r. 

Bibi. : Gazeteler. 

ÇAKIR (Hasan Hüsnü) - İdareci, siya
set adamı; 1893 de Hopada doğdu; memleketi
nin eşrafında Çakırzade Hacı Mustafa Efendi
nin oğludur. Trabzon İdadisinde okudu, 1913 
de mektebi mülkiyeden mezun oldu: 1919 ile 
1935 arasında Tirebolu, Gir~un, Yusufeli, · Bay
burd Kaymakamlıklarında, Ardahan mutasarrıf
lığında, Gazianteb, Ordu ve Tokad Valiliklerin
de, Şeker - Petrol inhisarları teftiş heyet{ reisli
ğinde ve İnhisarlar Umum Müdür~üğünde bulun"
du; Cumhuriyet Halk Partisinin adayı olarak iz
mirden mebus seçildi ve Türkiye Büyük Millet 
Meclisine girdi; 1935 ;. 1938 arasında C. H. P. 
Umumi İdare H~yeti azalığı yapdı, 1939 - 1941 
arasında İk.tisad Vekili oldu, 1946 seçiminde 
Samsun Milletvekili olarak. yine B. M. M. inde 
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kaldı, bu devre içinde bir ara Milli Sivunma Ba
kanlığı yapdı. · 

Çok dürüst, çok temiz ~ir sima olarak ia- .·· 
nınmış olan Hüsnü Çakır,· 1950 den sonra mün
zeviyane ·yaşadı ve 10 Ağustos' 1963 de İstan
bulda-vefat etti; Rumelihisaq kabristanına def
nedildi. 

ÇAKIR AĞA - Fatih Sultan Mehmed'in 
devrinde Türk İstanbulun ilk imarında .. büyük 
emeği geçmiş hayır sahibi simalardan; Hadikatül 
Cevami bu zatin Çakırcıbaşılık yapmış olduğu
nu kaydediyor, «Çakır Ağa Çakırcıbaş olmuş

dur» diyor; biz asıl adının unutulduğunu. Ça
kır Ağa isminip; halk ağzında Çak:ırcıbaşı unva
nının kısaltılmış şekli olduğunu zan ediyoruz 
(B.: Çakır, Çakırcı). 

ilstanbulda. biri Aksarayda adına .fnisbetk 
anılan Çakır Ağa ~escidi, ikinçisi Yenikapu ci
varında üsküblü Mescidi, üçüncüsü Laleli civa-. 
rında Mercimek Mescidi; dördüncüsü de Yağlık
cılarda Merdivenli Mescid olmak üzere dört mes~ 
cid yaptırmış, hayır eserlerinden Bursada da bü
yük bir çifte hamamı vardır ki, Bursanın en gü-:- · 
zel çarşı hamamlarından biridir; kabri Trakya
da Babaeskide yapdırtdığı tekkededir. 

Hayatı hakkında başka bir Jcayde rastlana-;, 
madı. 

Hadikatül Cevamide bu Çakır Ağanın ha
. yır eserleri arasında gösterilmeyen, banisi için, 
bir isim zikredilmeden Tekfur Sarayında bir Ça
kırağa mescidi daha kaydedilmişdir; bu isim ve 
unvan dikkate değer; şöyle ki Aksaraydaki Ça
kır Ağa Mescidinin pek yakınında meşhur Oğ
lan Tekkesi var idi ki o tekkenin kurucusu da, 
yine bir «Çakır Ağa» bir şahıs ismi olmayub, 'ta
şınılan unvandan kısaltılarak takılmış bir lakab
dır; Tekkenin banisi Yakub Ağa_nın daha önce 
Çakırcıbaşılık yapmış olması· muhtemeldir; bu 
takdirde önce lakabına nisbetle anılan Aksaray-

, daki mescidl yaptırmış, sonra tekkeyi kurmuş, 
daha sonra da Tekfur Sarayındaki bu mescidi 
inşa ettirmiş olabiijr; yani Çakır Ağa, bilahare 
Sekbanbaşı olan Yakub Ağa olabilir. Yalnız mü
him kayıd, Çakır Ağanın Babaeskideki Tekke- · 
sinde medfun oluşudur. Bunun_ için de, Tekfur 
Sarayındaki mescidin · mihrabı önünde · medfun . 
zatin mescidin binisi !olmadığı söylemek· kalır, 
ve pek tabii gaayetle i~di bir büküm. olur. 

.. ·. 

ÇAKIRAĞA CAMÜ SOKAĞI - Samat
ya bucağına bağlı Çakırağa Mahallesinin so
kaklarından (Bu mahallenin yeri ~aray sem-

tinin bir parçası); 1934 Belediye Şehir Rehberi
nin 11 numaralı paftasında (mahalle numarası 
36) Cerrahpaşa Caddesinin Aksaray tarafı ba
şında bir çıkmaz sokak olarak gösterilmişdir; ye
rinde ise Cerrahpaşa Caddesi ile Namık . Kemal 
Caddesi arasında uzanır bir sokakdır; bir araba 
geçece:~ genişİikde, kabataş döşeli, üzerinde iki
şer üçer katlı ahşab ve kagir evlerle iki apa.rtı

man ( 4 katlı Azim, 5 Jc,atlı Uğur apartımanları) 

bulunan bir dirsekli bir sokakdır; 1 bakkal, 1 
terzi, 1 mermerci · ve 1 · kapalı. dükkan görüldü; 
kapu numaraları 8 - 23 ve 8 - 22 olup, sokağın 

üst başı Millet Caddesi genişletilir iken istimlak 
edilmişdir; 22 kapu numaralı evin bağçe duva
rında ayna taşında «Kemal üstüne!» yazılı mus
luğu çıkarılmış küçük bir çeşme vardır (mayıs 
1963). 

Hakkı GÖKTÜRK 

· ÇAKIRAĞA MAHALLESİ -- Fatih ka
zasının Samatya nahiyesi mahallelerinden; Sa
matya nahiyesinin Eynebey, Yalı, _ Kürkcübaşı, 
Keçi Hatun, ve FAtih Merkez nahiyesinin· Murad 

· Paşa mahalleleri ile. çevrilmişdir ki Aksaray- sem
. tinin bir parçasını teşkil eder; sınır sokakları şun
lardır: Millet · Caddesi (Murad Paşa Mahallesi 
ile), _Namık Kemal Caddesi (Eynebey ve kısmen 
Yalı Mahallesi ile), Katib Kasım Bostam Sokağı 
(Yalı Mahallesi ile), Sancakdar Baba Sokağı, Mü
ezzin Sokağı (Kürkcübaşı Mahallesi ile), Çerrah 
Paşa Caddesinin küçük bir parçası ve Tütüncü 
Hasan Sokağı (Keçi Hatun Mahalle•si ile). İç so~ 
kakları da şunlardır: Langa Bostanları Sokağı

nın bir kısmı, Küçük Unga Caddesinin bir kıs

mı, Kürkcübaşı Külhanı Sokağının bir kısmı, Ma
nastırlı Rifat Sokağı, Abdüllatif Paşa Sokağı, Si 
nekli Bağçe Sökaği; Çakır Ağa Camii Sokağı, 
Sorguçcu Sokağı, Abdullah · Çavuş Sokağı, Asım 
Bey t5okağı, Katib Muslahaddm Sokağı (1934 
Belediye Şehir Rehberi, Pafta 1) de 36). 

Son sayıma göre Çakırağa Mahallesinin İıü
fôsu 1315 kadın -ve 1219 erkek olmak üzere 
2534 kişidir, bu nüfus 637 aileye taksim edilmiş
dir ki ortalama aile başına 4 kişiden az düşer; 
mesken olarak 160 ev ve 88 apartıman bulun
maktadır; mahalle sınırı için de J gazoz 'hnalat
hanesi, 1 . ecza laboratuvarı, 1 plastik imalatha
nesi, 1 .sandıkcı atölyesi, 1 avize lınfilathanesi, 1 
çocuk bisikletleri imaİathanesi, 1 radyo ıtanıir 
atölyesi, 1 oto tamirhanesi, 3 inşaat malzemesi 
deposu, 1 yazlık sinema, 1 emlak komisyoncu
su, 3 keresteci, 3 bakkal, 3 berber, 4 terzi, 2 ka-
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sah, 3 kahvehane, 2 kunduracı, 2 mani
faturacı, 1 taşçı, 1 tuhafiyeci, 1 pastahane, 
1 leblebici, 1 kalaycı, 1 kolacı - lekeci ve 
1 !ekel bayii vardır (1963). 

ÇAKIRAĞA MESCİDİ - Aksa
rayda, Aksaray Karakolu önünden Lan~ 
gaya doğru sapan cadde üzerinde, Aksa-
raydan gelindiğine göre karakola pek ya
kın bir yerde, Ebubekir Paşa Mektebi 
karşısında sağ kolda idi; 1957 ile 1960 
arasında, Atatürkün tarifi ile «Türk Tari
hinin Hazinesi» olan İstanbulun imar adı 
altında uğradığı müdhiş ·Vandal tecavü
zünde büyüklü küçüklü yüzlerce sanat ve 
tarih eseri arasın:da yıkdırılmışdır, ve ar
sasında bir bağçeli kahvehane yaptırılmış
dır. 

Banisi Fatih· ,devrind~ Çakırcıbaşılık yap- -
mış Çakır Ağadır. (B.: Çakır'Ağa). Hadikatül 
Cevami §U malılmatı veriyor: . «Banisi Çakır Ağa
dır. Minberini Sadırazam . Mehm.ed Ragıb Paşa 
(Koca Ragıb Paşa) koymuşdur, 

(hademei hayratının aylıklarını ve 
masraflarını da) Fatih Sultan Meh~ 
med Caır.İii · vakfından verdirtmişdir. 
Bu mescidin dairesinde Fatih devri · 
(erenlerinden) Telli Dede nam 
kimse medfundur; karşısında· Ebu-
bekir Paşanın mektebi vardır». 

. t 
1952 senesi baharında Turing J"'\ 

Kulübün İstanbulu sevenler toplu- il_ 
1 

J ·. 
luğu adına o civarda yapılan bir ge- ~ 

- raponnnm. Y=:.:~J · 
-~'i-J iı..--:: -

Çakıralta Meacldl 

. 
«Ebubekir 

varın ikinci bir 

( Reslın : Nezllı; Plan : Turina' Kuliib Belleteblncleb) 

.· İSTANflUL 

Paşa Mektebinin karşısında ci
Fatih devri eseri vardır; bir ca

mi, bir türbe ve bir çeşme. 
Çeşme sonradan) yapılmış 

ise - de o da bir tarihi devri 
hatırlatır; sadırazan:f · İbra

him Hakkı Paşa yaptınnış
dır. . Camiin aslını e·ski 

Bursa sübaşılarından olub, 
· İstanbul f~thine katıl~nlar-, 
. dan Çakır Ağa yapdırmış
dır. Bina ufak bir avlu 
içindedir. Murabba plan

lı, klasik duvarlı, . üstü ça
tılı olan bu bina Fatih dev~ 

rinde yapılmış·olan binanın 
aynı değildir; bir çok ta

mir görmüş, şübhe · yok ki 
eski karakterini kaybet
mişdir, yalnız tarih bakı

mından değeri şübhesiz ki 
pek büyükdür». 

Kıymetli ve feda-
·.· kar muhabirimiz Hakkı 

Göktürk bize tevdt ettiği 

gezi notunda . şunları ya
zıyor: «Çakırağa Mahaf

lesi muhtarı emekli su
bay, Bay Abba,s Oğuz'un 
verdiği m&lOmat:a- göre· 
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Çakırağa Mescidi Namık Kemal Caddesinin Ak- . 
saray tarafı başındaki bağçeli · kahvehanenin ye
rinde id.i, 4 kapu ni.ımarasıiıı taşıyordu. Dört du
var üzerine kiremit· örtülü bir 'çatıdan (ibaretti; 
içi ahşab, dışı kagir, bir son cemaat yeri ve ka
dınlar mahfili, avlusunda bir gasilhane, musluk
lu abdest teknesi, imam ve müezzin pıeşrtitaları 

vardı; kapusu adını taşıyan sokağa açılırdı. 19_59 
da yıkıldığı zaman sağlam ve ibadete açık bulu
nuyordu». 

. ÇAKIRAĞA MESCİDİ - Tekfur Sarayı 
civarında idi, Hadikatül Cevami: «Mescidi niez
bur kale duvarına karşıdır, banisi Sekban.başıdır; 
mescidin mihrabı önünde -medfuiıdur ,- mektebi ve 
mahallesi vardır» diyor. · 

Bu mescid zamanımızda· ıiıevcud değildir. 

Edirne kaptisunda -sur· dışında Hoca Çakır- Cad
desinde sura bitişik Sultan Mahmlld'un berber
başısı Ali Ağanın metruk çeşmesine mukaabil 
idi. Semtin yaşlı sakinlerinin söylediğine ; göre 
kağir minareli ahşab bir riıescid olup 1918 - 1920 
arasında, işgal yılları içinde _yıkılmışdır. Mimarı 
kaaidesi, haziresi ve banisinin merkadi durmak
tadır; kabrin· .üzerinde adak inumlari yakmak için 
bir teneke· bulunuyordu, semt halkınca Çakır 
Baba diye anılıyordu (1963). 

Hakkı GÔKTORK. 

ÇAKIRAĞA YOKUŞU - Fener Nahiye-
_sinln Avdubey Mahallesi sokaklarından (1934 

Belediye Şehir Rehberinde Pafta No. 8 de 110); 
Şadan, Kantarcı Ali ve Karagözcü sokaklarının 

kavuşdukları nokta i1e Hoca Çakır Caddesi ara
sında uzanır; Kaariye İmareti Sokağı ve Ulu
badlı Hasan Sokağı ile kavuşakları .vardır. 

1963 de Şadan Sokağı, adı kaldırılarak bu 
Çakır Ağa Yokuşu · Hoca Çakır Caddesinden 
Paşa Hamamı sokağına uzatılmış bulunuyordu. 

Bir araba geçecek genişlikde, paket taşı dö
şeli, çok bozuk bir yol idi; . üzerinde birer katlı, 

bir kısmı bağçeH ahşab ve kağir evler vardır, 

kapu numaraları 1-27 ve 2-24'dür (eylul 1963). 
Hakkı GÖKTORK 

ÇAKIR. BEY (Külhanbeyi) - İkinci Sul
tan Mahmud'un ilk· saltanat yıllarında Tophane 
hamamlarından birinin külhan.beylerinden olup, 
semtinde güzelliği <:{illere .destan olmuş· bir gene 
(B.: Külhanbeyi); hakkında Derviş Vahdet adın
da bir kalenderin şu _manzumesinden gayri en 
küçük bir kayde~ rastlanamadı: 
ı. Doyum olmaz levendine seyrine 

Gülle topuk vuruşuıi Ahengine 
· Sfhıbill parinaldann fstlf dengine 
Nlı'iu amiı TÖpblnelİ Çakırdır 

2. Layhar kulu külhanbeyi fetldır 

Kem göz ile bakmalı: ana hatadır 
Cevheri iffet ile de yektadır 
Pırpınysa sanmanız tamtakırdır 

3. Sırmadır klkülü püskül misali 
Necmi esved misal ruhinde hali 
İffetinden nişan vahşet celali 
Rengi rüyi dövme kızıl bakırdır 

4. Kaçan girse germabeye ol ifei 
Nurdan selvl olur ol bülend kaamet 
Kopsa dahi ·anın içün kıyimei 
Sayd edilmez şüıin doğan çakırdır 

5. Ey Çakır Bey işte geldi bir kişi 
Pl bürehne raht aşkın dervişi 

Bir mestane nigahındır bahşişi 
Dil çeşmi selsebll şakır şakırdı~ 

6. İzin ver gel öpsün yalım ayağı 
Tükenmeden yürek kandili yalı 
Sensin Derviş Vahdetin şebçeriğı 
La1i lebln aria zülal çakırdır 

7. Dahi yalun ayağındır mlhribı 
Nakşl hüsnün .olmuş aşkm kitabı 
Kerem kıl açİisın muhabb~t babı 
Sensiz ana Cennet dahi bozkırdır 

Pınarhisar . ayan·ı Uzun Ali Ağanııi oğlu 
Binbaşı Mustafa Ağanın torunu Üsküdarlı halk 
şairi Aşık Raziye naklettiği hatıralar arasında 
rastlanan bu manzumenin Derviş . Vahdettin ağ
zından Aşık Razi tarafından yazılmış olması da 
kuvvetli ihtimal dahilindedir; yüz yaşını aşkın 
olarak ölen Mustafa Ağanin Mfızası _ne }{adar 
kuvvetli olsa, bir küllıanbeyi için söylenmiş · 
~anzum~yi de nakledebileceği şübheye de~er; 
kaldı ki manzıimeİ:ı.in dili de geçen asır başları
nın yazı çeşnisinde değildir (B.: Rizi, Aşık Mus
tafa Ağa, Binbaşı; Mustafa Çavuş, Kabakcı; 
Layhar) .. 

·ÇAKIR PENÇE - Halk { ağzı deyim: 
«Tuttuğunu bırakmaz, yolar adam; gaa~ib; para 
canlı.sı»; iğrene kötü sıfatlardandır; misaller: 
* Çıkdı bir çakır pençe 

Sattı babam evini . 
·Ayırd etme· anın sen . 
Karıncası -devini 
Açam gör.ün ağlayın 

Yilrefln tı.levlnİ 
Aparamadı yalnız 

Asilet pertevfni 
Ali Çemiç 

. * Dime sakın yaban gülü goncedir 
Kayıkcı ,ehbazı çakır pençedir 
Hicab alı SllllJDa anda humretl 
Harbi İı:onuş o haylaz plşkincedir. 

Galatah Hüseyin 
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* Olsa dahi cennet gülü goncesi 
Sevilmez mahbubun çakır pençest 

Dili bfubül gözler ahu olsa da 
Çekilmez akçe taleb işkencesi 

Gönül evi çarşu pazar delildir 
Girmez ana hesıibm çingencesl 

Çingen ayalma ne revi sermek 
Gönül tezgıihından aşk kaallçesl 

Galatalı Hüseyin 
ÇAKIR REİS - Yenikapulu meşhur bir 

Ermeni balıkçıdır. Kendisini Kazaz Artinin (B. 
Artin, Kazaz), İstepan fapazyan tarafından: ka
leme alınan biyografisinden tanıyoruz (İstanbul, 
1864, s. 81-83): Mezkur eserde bu şahıs hak
kında aşağıdaki fıkra anlatılmaktadır: 

Kazaz Artin (namı diğer Bez~iyan Arutyun 
Amira), bir Pazar günü Ortaköy Kilisesinden çı
kıp eve dönerken, yolda pejmürde kıyafetli bir 
ihtiyara rastlar ve kendisine selfun verdikten 
sonra evine davet eder. Hizmetkhlarına da onu 
evine götürmelerini tenbih edip; kendisi de· öne -
geçerek' evinin yolunu tutar. İhtiyar da peşinden 
gelip odasına · girerken Kazaz· Artin ayağa kal
kıp elini öper ve yanına oturtarak şunları söy
ler: 

- Baba, hiç esirgemeden yüzüme vurdu-
ğun o iki tokadı hatırlıyor musun? · 

İhtiyar hayretler içinde ve titreyerek, 
- Ne diyorsun Amira? Hakkımda ne kor

kunç bir iftirada bulunuyorsun? 
Bezciyan Amira ise şöyle cevap verir: 
- Hayır Çakır Reis söylediği~ Htifa değil

dir .. Çocukluğumda balıkçılık peşinde idim ve 
her Pazar sandalına binip balık tutardım. Bir de
fa d'a bir Pazartesi günü çarş~ya gitmek isteme
dim ve yine balık avlamak için kayığına yaklaş
tım.. Beni görünce kulağımdan tutup iki sille sa
vurdun ve: «Bugün Pazar mı ki buraya geldin? 
Çabuk çarşıya git, seni bir daha burada görme
yeyim» dedin.. Tokadları yedikten sonra boy
num. bükük çarşıya gittim. İşte o verdiğin ders 
bana okadar tesir etti ki o günden itibaren işim
le meşgul olmağa ve vazifemde dikkatli davran
mağa başladım. Sana minnetdar olduğumu söy
lemek borcumdur .. 

ihtiyar Kazaz Artin'in sözlerini : hayretle 
dinliyordu. Sonunda çok müteessir oldu ve Alla
hın büyük işlerine hayran kalarak, · Bezci Bo
~os'un oğlunu böyle bir ihtişam ·ve aynı zamanda 
kadirşinaslık duygusu ve ,tevazu içinde görebil
diğinden dolayı Cenabı Hakkı hamd etti. 

Bezciyan yeğenlerini de çağırtıp ihtiyarın 
· ellerini öptürdü. Beraber yemek yedikten sonra 
ayrılırken Çakır Reise be§ altın .ihsanda bulunup, 
vefatına-. kadar aynı miktarda maaş bağladı. 

. Kevork PAMUK.CİVAN 

ÇAKIRYAN (Arakel) - Kimya profesörü; 
Dr. Kirkor Bey Çakıryan'ın oğludur. 13 Ağustos 
1885'de Şam'da doğup, 22 Şubat 1954 de Pa
ris'de vefat etmistir. 

Çocukken babası ile birlikte İstanbul'a g~ 
lerek ilk tahsilini Eyüp ve Balatta yapmıştır. 

Müteakiben Galatadaki Getronakan Lisesinde 
ve Fransız Kolejinde· okumuştur. 1908 de İs
tanbul Eczacı Mektebinden mezun olmuştur. Hü
kumet tarafından A vrupa'ya tahsile gönderilip 
Parisdeki Sorbonne üniversitesinde kimya · tah
silinde bulunmuştur. 1913 de mezkOr üniversi
teden ve aynı zamanda Pastör Enstitüsiinden de 
mezun olmuştur. Bir müddet orada Prof. Urbin 
nezdinde çalıştıktan sonra, Nancy'ye geçmiş: ve 
orada da Kimya Mühendislik Mektt'ıbinde oku
muştur. 

Birinci Cihan Harbinin arifesinde İstanbul'a 
avdet ederek Galatasarayı, Nişantaşı ve _Getro-, 
nakan _ Liselerinde ,kimya ; müderrisi olmuştur. 
Mütarekeden sonra, Getronakan Lisesi hariç; di
ğer mekteplerdeki vazifesinden istifa ederek, Er
meni ve Rum yetimlerini· yerleştirmekle meşgul 
olmuştur. 

· t 922 de Fransaya yerleştikten sonra, Sor- ' 
bonne üniversitesinde once asistan, sonra 
«charge de recherches» ve bilahare «maitre de 
recherches» olmuştur. Burada uzun yıllar Jera
nium madeni üzerinde tetkiklerde !,olunmuştur .. 
Kanserin tedavisi gayesiyle yaptığı işbu araştır-
-malarından ötürü, Fransız· Hüktlmeti tarafından 
~evalier de la Legion d'honneur (1947) ve 

,,«Officier d'Academie» (1949 da) tinvanlariyle 
taltif edilmiştir. 1920 de ise Yunan Hükilmeti 
kendisine «St. Georges» nişanını tevdi etmiştir. 

Kevork PAMUKCİYAN 

Ermeıii asıllı lise (sultani, idadi) m,uallim
lerimiz arasında Türk camiasına çok temiz duy
gularla bağlanmış mesela Kirkor Kömürciyan 
gibi simalar pek çok iken yüksek tahsilini Türk 
hükumetinin verdiği para ile yapmış bu Arakel 
Çakıryan hakkında, mütarekenin kara günlerin
de M. M. grubunda çalışmış M. Razi_ merhumun 
hatıraları çok acıdır; en h~finden «§efkati, _ kir
li poletikacıya kaftan yapnµşdır»· diyebiliriz; 1920 
de müstevli Yunan ordusu Anadoluyu istilaya 
yeltenirken Arakel Çakıryanın Yunan HUktlme-
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tinden nişan kabul etmesi dahi çirkin bedbahtlık
du-; 1922 de Türkiyeyi terkedip Fransada tavat
tun zaruretini duyması da St. Georges nişanın 
ifade ettiği manayı pek iyi bilmiş olmasındandır 
(İst. Ansiklopedisi). 
. ÇAKIRYAN (Dr. Kirkor Bey) - Ermeni 
asıllı asker tabiblerden. 1851 de Diyarbakirda 
doğmuş ve 1947 Mart ayında Paris'de vefat et
,mişfü'.. Pederinin adı Arakeldir. 

Bibi. : K. Pamukciyan, Not. 

ÇAKIRYAN (Serviçen) ..:..... Matbaacı, 1862 
de Yenikapu'da doğup 6 Nisan 1923 de yine İs
tanbul'da vefat etmiştir. 

önce hakUI<lık yapmıştır. Matbaasını 1880 
de Rasim Paşa Hanında tesis etmiştir. Müteaki
ben 1890 sıralarında Sultanhamamında Fındıklı- · 
yan Hanına nakletmiştir. · Bilahare Hoca Han 

' ; Caddesinde, kendi hususi binasında faaliyette 
bulunmuştur. En fazla resmi· Hüktlmet işleri de
ruhde etmiştir. Sermürettibi önce Aram Sıvacı
yan, · sonra da Karabet Deniirciyan olmuştur. 
Matbaasıııd~ ermenice eserler _de takedilmiştir. 

Mihran Apikyan'ın lıigatı da 1893 de burada ba
_sılmıştır. üçüncü sınıf ;Mecidj nişaniyle taltif 
edilmiştir. 

Kevork. PAMUKCİYAN 
ÇAKMAK Mecazi manada şarab, rakı 

içmek; . İstanbul un içki, meyhane alemi edebiya
tında çok kullanılmış bir kelimedir; misaller: 

GAZEL 
Gönlüme siklyt mimar eyledim meyhinede 
Allah Allah Kibe imar eyledim meyhinede 

Ol kadar çakdım ki tersı\zideginım aşkına 
Berka döndllm neşri envir eyledim meyhinede 

Muallim ,Naci .. 
ŞÜR. 

Hürmet etmez misin şu mlhmlne 
Geliy9r bikesAne mestine 
Gerçi y4r4nım bırakmışclır 
Sanma bl neşve, hayli çak:ımtılır 

Muallim Naci 

"' 
Acem bil.selik şarkı 

(Etmekci Bagdasar) 
SAkiyi şevki riylnle çakalım 
Mey il mahbub ile zevke bakalım 
Cily veş siiyt, sefiya akalım 
Mey ü mahbub De zevke bakalım 

"'. 
Seglh Şarkı 

(Hacı İsmail Efendi) 
Şem'.al maksddu yak 
Yan gel otur zevke bak · 
Lütfeyle bir iki çak 
Yan gel otur . zevke bak 

Karclgar Şarkı 
(Rifa,t Bey) 

Aşıka bir özge sevdi saçlann 
Bir kurulmuş yay gibi ay kaşlann 
Yakdı cinım mest iken blikışlann 
Hiç unutmam subhedek çalaşlann 
Zülfilne gül ylisemen ta.kışlann 

Bir g:lce sermestü bitıib ey peri 
Serpiliip yattın dizimde serseri 
Ben yaµup tütsem efendim var yeri 
Hiç unutmam subhedek çikışlann 
Zülfline g:lll y4semen tıikışlann 

* 
ŞARKI 

Hele ol dilberi r&ııa arada bir çakıyor 
Ol zaman mest nlgihı ne de baygın bakıyor 

* 
HUVARDA KANTOSU 

(Peruz) 
Kabadayıyım kabadayı 

· Kabadayıyım tosun dayı 
Severim huvardayı 
Meyhinede~ 
P'eykeslnde yatanın .... 

ÇİNGENE KANTOSU 
(Rozika) 

Kara kızım ben raks ederim 
SUzillür biiziiliir: naz ederim 
Haydi mori Şaso oynayalım 
Atalım, çakalım matiz olalım 

* GOLOM KANTOSU 
(Peruz) 

Gülüm ç~mış çakışbrınış 
KüçUcükden yakışbrmış 

Çok bel4]ar savuşturmuş 
Tlrlliy tlrll4y tlrl il ll il liy 
Acem mahbubudur gözler silrmeiı 

ÇAKMAK - 1) Halk ağzı mecazi deyim: 
«sezmek, anlamak», ayn~ anlamda haneberduş 

apa§lar ağzında da kullanılır·; misaller: 
- Ben adamın ne mal olduğunu adını atı-

şından çakarım. · 
* - Bana bir külah giydireceğini çokdan 

çakmışdım ama bu derecede mel'un bir rezil ol
duğunu aslaa tahmin edemezdim. 

2) öğrenci argosunda,. daha doğru t4bir 
ile apaşlığa özenen öğrenciler ağzında: . «sınıf da 
kalmak»; misal: 

- Ulan yine mi kırdın? 
- .Boş ver .. nasıl olsa çakacağım! 
3) Halk ve apaş ağzı argo, «Ant bir teca

vüzle bir tek tokat atmak, hatta bir yumruk in.
. d.irmek», misal: 

- Şu tüysüz, tığ gibi esmer oğhı.nı gördün 
ya. 

- Evet.. 
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- öyle bir acı kuvveti var ki itin, dün g~
ce Doktorun orada Kürd Bekir sululaşınca alnı 

şurasıdır diye bir çakdı, dev gibi herifi yere seri-
verdi.. . 

4) Halk ve. apaş ağzı argo,· sakat, kalb, 
sahte, özürlü bir şeyi veya malı karşısında kimin 
,g~etinden, safi.yetinden · . istifade ile vermek, 
sürmek»; misal: 

Elinde ortadan yırtık iki parçası yapıştırıl
mış, fakat numaraları tutmayan bir beş liralık 

kağıd _para bulunan ayakdaşma: 
- Sen ver onu bana... ben qnu şıpşak ça

karım ... 
Bibl. : F. Devellioıtlu, Türk Argosu. 

CAKMAK - Türk lugatında ısun: «Ağı
zın etrafında cıkan · uçuğa benzer sivilce kabar
cıkları»; misal: 

İki killhanbeyi konuşur,; biri aşıkı şun"de, 
öbürü derd ortağıdır: 

- Ne haber seninkinden? 
- Dün sabah geldi.. her haliyle, her kılığı 

ile afet be.. üstbaş dökülmuş, ipek saçlar yosuna 
dönmüş, gözler uykusuz, ağız çakmak çalcmak, 
yine güzel, hatta kat k,t güıeJl~şmiş .. 

ÇAKMAK (Mareşal Fevzi) :...... İstiklal Harbi 
mücahidi ve milli zaferde büyük hissesi olan ku

koz mezarlıkları); soy adı kanunundan önce; o za;.. 
manların asker okulları geleneğince orduda··«Fev
zi Kavak» künyesi ile tanınmışdL 

İlk tahsilini köyünün . ibtidat mektebinde yap
mış (O köyün karakteri. içiı'ı. B.: Anadolukavağı), 
sonra Soğukçeşme Askeri Riişdiyesinde Çengelkö
yündeki Kuleli Askeri İdadisinde okuyarak,. gerek 
maarif, gerekse ordu thjhimizde hatırası çok zen-, 
gin ve büyük-olan bu idadiden diploma aldikdan ' 

· sonra yine çok büyük bir tarihi olan.Mektebi Har

biyeye girerek 1895 de parlak bir diploma,almış 
(mülazim rütbesi-ile), ve Erkanı.harbiye (kurmay
lık) sınıfına alınarak J 898 de, yine parlak bir dip
lomfı; . ile erkanı harb yüzbaşı rütbesi ile,, uzun yıl
lar· pek· şerefli ve: çok çetin işleri· yüz akı ile başa:.. 
racağı ordu hizmetine girınişdir; ·. ilk. vazifesi. İstan
bulda · Erkanı Harbiyei Umumiye dairesinin 4. Şti~ 
besinde olınuşdur; sonra Rumelinde Makedonya-

. ya gönderilmiş, si.rplar ve amawdlarla meskun 
bölgelerde. başarılı hizmetleri ile dokuz yıl gibi kı
sa bir zaman içinde yüzbaşılıkdan kademe kademe 

miralaylığa (albaylığa) kada:r yükselmişdir; bu ara;. 
da kumandanlık görevlerine ek olarak sivil idare 
amirliklerine de tayin edilmişdir; mesela 35. fırka 
kumandanı iken Taşlıca Mutasarrıflığı ve ~uman
danlığını da yapmışdır;· Taşlıca ~ı.itasartıflığı ~ 

· rinde kalarak· Mürettcb 

/ 

Kosova · Kolordusu Erkanı -
Harbiye Reisi olmuşdur. 

İtalyanların Trablus . Gar

ba saldırması ile başlayan 
Türk . - İtalyan Harbinde 
Adriyatik sahilleriniiı ko
runması için teşkil . edilen 

Garb Kolordusu erkanı 

harbiye reisliğine tayin e

dilmişdir; 1912 de Balkan 
Harbi başlayınca V ardar 

· Ordusu Erkanıharbiyesi 

Harekat Şılbesi Müdürü 
olniuşdur. O harbcİen son:
. ra Anadoluya gönderil~ 

mandan, Atatürkün silah 
arkadaşı, onun ve bütün 
Türk milletinin sonsuz 
~iirmetini kazanmış bir 
merdlik, iffet ve ismet tim
sali, Türkiye Cı.tmhuriye
tinin Gazi Mustafa Kemal 
Paşa ... · (Atatürkden) sonra 
tek mareşa~; f876 da İs
tanbulda Boğaziçinde A
nadolukavağı kuyün'de doğ 
dµ, topcu miral~ylarından 
(albaylarından) Çakmak
oğlu Ali Beyin oğludur; 

doğduğu ,yerin evladı fati
hanındandır, yani, . İstan
bulun fethinden bir asır 
evvei İstanbul Boğazının 
Anadolu yakasını fethet
miş ·ve. oralarda yerleşmiş 
olan· Türklerin torunların
dandir; ulu ceddinin mer
kadi «Çakmak Dede» adı 
ile ,Beykozda olup hala zi
~aret makaamıdır (!3: Bey-

Mareşal Fevzi Çakmak 
(Realm : Sabiha Bozcalı) 

rek Ankara · Fırkası Ku
mandanlığına tayin edil
miş, pek kısa 1,ir zaman 
sonra da me:ı;kezi yine An~ 

karada bulunan 5; Kolor
du !Qıriıandanı olmuşdur; 

bu kolordu . kumandanlı ... 
jın.da v~ 1914 yılı martın-
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da mirlivalığa terfi etmiş, «Paşa» olmuşdur. 

. Birinci Cihan Harbinde kolordusu ile . Ça
nakkale Müdafaasına iştirak etmiş,, Anafartalar 
muharebelerinden sonra bir ay kadar Anafarta
lar Grup Kumandanlığı vekaleti yapmış; 1916 
eylulünde Kafkas cebhesinde bulunan 2. Kafkas 
Kolordusu Kumandanlığına tayin edilmişdir; bir 
sene sonra da yine ayni cebhede harl;>eden 11. 
Ordu Kumandanı olmuşdur. 

. Suriyede durumun ehemmiyet kesbetmesi 
üzerine Galiçya cebhesinden dönen askeri kuv
vetlerle Siıriyede 7. · _Ordu kurulunca Fevzi Paşa 
Kafkas cebhesinden ~ınarak bu ordunun· başıriıı 
getirilmiş, ve ·suriyed'e kısa zam~ içinde karışık 
duruma hakim olarak J 918 temmıizurida rütbesi 

· feıikliğe (koı:generalliğe) yükseltilmişdir. Mütare
keden sonra bir müddet (19ı"8 sonları ile 1919 
başları) İstanbulda Erkanı Harbiyei Umfuxıiy~ 
·Reisliği yapmış, 19_20. başlarında kısa bir. zam.im 
siyasi hayata girerek Harbiye Nazırı olmuş9ur. · 
Erkanı Harbiyei Umumiye Reisliği ve 1Iarbiye -
Nazırlığı zamanında, Anadoluda başlamış olan 
mücad~le hareketine filen -katılmış, İstanbuldaıı 
Anadoluya askeri eşya; riialzeme, cebhane ve si-

lah kaçıran gizli milli teşkilatı himaye; ve· hatta 
idare etmişdir; nihayet bu kutsal mücadeleye · be
denen de katılmak için 1920 . de "Anadoluya geç
miş . ve Ankarada kurulmuş olan Türkiye-. Büyük 

Millet Meclisi Hükumeti tarafından fevkalade te~ 
,: ,· 

zahürat ·ile karşılanmışdır, ve derhal milli hüku~ · 
metin-.Milli Müdafaa Vekilliğine (Bakanlığına) 

getirilin~şdir~ İkinci İnönü zaferinden sonra birin
ci ferik (orgeneral). Sakarya zaferinden sonra · ,fa 
Gazi Mustafa Kemal Paşa ile beraber müşür (ma

reşal) olmuşdur._ Milli Mücadele yıllarında. bir 
süre de Heyeti Vekile Reisliği (Başbakanlık) yap
niışdır. Cumhuriyetin ilanından 1944 yılına ka
dar 22 sene Türkiye. CumJıuriyetinin Genel Kur
may Başkanlığını yapmış ve çağdaş Türk ordu
sunun kurucularından biri olmuşdur. 

1944 _ de 68 yaşmda emekliye ayrıldı, ve o 
zaman iktid.arda bulunan Cumhuriyet Halk ~ar
tisine karşı teşekkül etmiş muhalefet partileri- ııat.;,, · 
larında siyasi hayata atılmışdır. Bu büyük aske
rin, pırlanta gibi namus timsali büyük adamın· 
hayatının son yıllarındaki siyaset hayatının mü:- · 
taleasını istikbale bırakıyoruz. 1949 da hastalan
dı ve ıo· nisan 1950 yılında sabah saat 7,35 de 
İstanbulda vefat etti. Hemen bütün İstanbul. hal-
. kının iştirakı ile misli görülmemiş bir cenaze tö;; 

. - ·. '· --- . 

reni ile kaldırılarak Eyyubda Karyağdı Bayırı 

yolunun sol tarafındaki sırtda defn,edildi. 
Niyazi Ahmed BANOOLU 

ÇAKMAKÇILAR FIRINI - Birinci _Ci
han Harbi başlarına kadar İstanbulda en güzel 
yağlı çörekleri yapaıı .bir fırın idi;; çörekleri o 

· kadar meşhur idi ki bu fırından yağlı çörek al
mak için üsk:üdardan, hatta. Beykozdan sılr:eti 

mahsusada gelenler olurdu. Büyük şehrin kay
bolmuş şöhretlerindendir . 

,..-.,·'":·,, 
fi.· •.. : ' Visıf HİÇ 

ÇAKMAKÇILAR YOKUŞU - İstaiıbulun 
Babıali Caddesi, Divanyolu, Direklerarası gibi 
:~hretli yollarından . biridir; Uzunçarşı 'Caddesi 
ve Mercan Caddesinin kavuşak noktasr ile Mah
:_mud Paşa Yokuşunun altbaşı arasında uzanır, 

Mercan Ağa Mahallesi ile Taya Hatun Mahal
lesi arasında sınır yoldur (1934 Belediy~ Şehir 

Rehberi, Pafta 4 de 10 ve 11). Alt başından ge
lindiğine göre Alacahamam Caddesi, Fincancı

lar Sokağı, sol tarafdan da Çarkctlar Sokağı, 

Sandalyacılar Sokağı, Tarakcılar ·: Caddesi ve 
Tığcılar Sokağı ile kavuşakları vardır. Bir araba 
geçecek genişlikde, paket taşı döşeli; . ve oldukça 
dik bir yokuşdur. 

Türk han yapısı sanatının pek kıymetli ör
neklerinden Büyük Valide Hanı ile Büyük Yeni 

_ Han bu yokuş üstündedir. (Büyük Valide Ham; 
. __ .'.Büyük Yeni Han). Çakmakcılar Yokuşunda bu

lunan diğer hanlar şunlardır: Yeni Han, Sünbüllü 
. Han, Muradyan Hanı, Çakmakcılar Hanı, Sabri 
Safa Hanı, Nasır Hanı, Birlik »anı. · 

Büyük Yeni Hanın yanında Sultan Musta
famn- fevkaani bir camii vardır. İş Banka$ının 
'.Fincancılar şubesi · de bu iyokuşdadır; yokuşun 
kapu numaraları 1-107 ve 2-92 olup bu çarşı 
boyu yokuşda iş üzerine tesbit ettiğimiz dükkan
lar şunlardır: 3 havlucu - çarşafcı, 1 O hazır es
vabcı, 12 kasketci, 4 gömlekci, 6 yazmacı, 2 bas
macı, 7 manifaturacı; 4 tuhafiyeci, 1 çantacı, 1 
çuvalcı, 1 kunduracı, 1 yazma ma~faturacı, 1 
büfe, 1 aşcı, 1 kahvehane, ve 15 göz kapalı dük
kan (Tem~uz 1963). 

_Bu meşhur yokuş eski simasını tamamen 
değiş~irmişdir, hüviyetsiz,_ şahsiyetsiz bir çarşı 
olmuşdur; Büyilk VAlide Hanı ·İstanbulda İranlı 
küçük esnafın toplandığı bir site olmuş µ:en -o 
bile karışmışdır, ki yakın geçmişde daha muaz.:. 
zam kapusunda ve bu kapunun içinde başka bir 
alemin içine girileceği his _edilir, görü\ürdti . 

Günün iş saatlerinde kalabalık y<;>ldur, uğlµ-
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tusu eksik olmaz, bilhassa sırt hammalları daimi 
faaliyet halindedir. Atlı yük arabaları her iki is
tikaaınetde gider gelir\ motorlu nakil vasıtaları 
ancak yukardan aşağı· inebilirler. Trafiğin tıkan

dığı sık ,sık görülür; 
Sanayii Nefise Mektebi muallimlerinden 

Fransız · ressamı Bello'nun 1904 yapdığı «Çak
makcılar Yokuşu» adındaki bir yağlı boya tab
lo, bu meşhur sokatın 
y:arım asır önceki man
zarasını gösteren çok 
kıymetli -.bir vesikadır, 
bir röprodüksiyonu ay

nı yıl içinde Malunıat 

Mecmuasında neşredil

mişdir; aslının nerede, 
k.iınde olduğu meçhulü~ 
ıriüzdür. 

ÇAKMAKCILAR 
YOKUŞUNDAKİ RE· 
siMci DOKKANI -
Çakmakcılar Yokuşun-

da, yokuş yukarı Baya
zıda dotru çıkıldığına 

göre sağ kolda Büyük 

Valide Hanı kapusu ge
çilince hemen 'ikinci ve- C 
ya üçüncü dükkan idi; 
Valide Hanındaki irani 
matbaalarında yapılan 

taş basması resimler sa

tılırdı ki benim görüb 
de hatırladıklarım, bi
ziın halkın da rağbet 

gösterdiği «Şirinine ka

vuşmak için dağ devi
ren Ferhad», '.:Aslının 

hasreti ile ah ederek -ağ
zından çıkan alevle ca

·ytr cayır yanmaya baş• 
famış Kerem», «Ya- ~ 

:.:E .. ~':;.:....I 
nında bir arslan ile . çöl-
de yalın ayak dolaşan 

önünde elinde yalın kılıç tutan arslan resmi, 
(İran arması resmidir. Bu dükkan :ne za
man kapanmışdır bilemiyorum. Üsküdarlı halk 
şairi Aşık Razi vaktiyle bu dükkanda Mirza Mu
hammed Rıza Kazvini adında alim ve şair· bir 
zatin resimcilik yapdığını, hatta basdırıp sattığı 

resimleri de bizzat kendisinin çizdiğini söylerdi. Ri
za Kazvini'iıin evlad yerine büyüttüğü Ke§mir 

Şebzide Kaıııercamn resmi 

Mecnun~, «Battal Gaa
zi» resimleridir; bir de 
bilhassa İranlı han kah
kahvecilerinin istisnasız 
alıp · •kahve ocaklarına 
asdıkları . «Şir ve· Hur
şid» (Doğan günesin (Bil' tat bulıuınclan S. Bozcalı eli llo) 
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Ali adında mahbub bir çırağı varmış, nargile içen 
bi,r nevcivani. gösterir meşhur bi,r İran minyatü
rünü kopye ederek, ve gencin yalnız yüzünü de
ğiştirip o mechul sima yerine kendi Keşmir Alisi
nin yüzünü resmedip bastırmış,· ve . o zamana gö
re büyük paradır, tanesi bir lira çeyreğine «Isfa
han Padişahının Şehzadesi Kamercan nam püser
dir» diye satarmış, O devirde İstanbulda Şehza
de Kamercanın resmini alıp duvarına asmadık tu
lumbacı kahvehanesi kalmamışdır. Bu fakir da
hi her sene ramazanlarda çalgılı kahve yapardım. 
Riza Kazvininin Çakmakcılardaki dükkanını dev
rettiği Aka Ali adındaki resimciden, bin minnet ve 
reca ile dükkan köşesinde kalmış bir Kamerca~ 
resmi bulmuşdum; onu yaldıılı bir çerçiveye geçi
rip _çalgıcılara ayırd,ğım yerin duvarına her sefe
rinde muhakkak asardım, pek beğenilirdi. Keş

mir Ali için Aşık Razinin bir ~anzumesi vardıı 
ki şudur: 

San'atı ol şilbin olmuş basmacı 
CüD11e çarşılının odur baş tacı 

Çakmakcılar içre tasvir dükkim 
Hicegim İran hep bendegim 

Hüsnüne fermanı yazmış kikfilü 
Şöhreti ol ştlhin Kamercan gülU 

Farisi tekellüm eyl~r ol dilbaz 
Serinde papalı keşmirl şehbaz 

Ol civanın nAmı hem Keşmir Alt 
Acem mabbtlbudur, gözler sürmeli 

Ustası ahond ol civana tutsak 
Kav misali yanmış mahbilbu çakmak 

Yüz sürer günde bin gez ayaiına 
Fltfll aşkı kor yürek yaAına 

Aşık kadrin bilir mahbibl reşid 
Olmuşlar tasviri «Şir ile Hurşida 

Çlakmakcılardaki resimci dükk!nının BOn 

sahibi Aka Ali zan ederim ki' İstanbulda ilk 
posta pulu koleksiyoncularından biridir; Vfilıde 
Hanında bir odada otururdu; onun da mahbub 
yine İrani bir hizmetkar çırağı vardı. Adamın 
kıyafeti gözümün önünden· gitmez. Başında siyah 
İran papağı, sırtında yakaları yağlı nefti bir re
dingot, yalın _ayale, ayağında takunya, han ile · 
dükkan arasında uzun boyu ile öyle vakuurAiıe 
bir geçişi varclı ld görübde kim olduğunu 6ilme
yen muhakkak durub bakar, başından ayak bile
ğine kadar herif sanki vezir idi, esnaflığı yalın 

ayağı ile takunyasında idi. Dükklncİa da, mUste-

ri gelmediği zaman çırağı ile karşılıklı oturur, yı
ğın yığın posta pulları ile saatlerce meşgul olurdu. 

Çakmakcılar Yokuşundan ne zaman geç
sem bu hatıralar gözümün önünde canlanır ve 
gözlerim yaşarır. 

Visıf HiÇ 

ÇAKMAK DEDE - (B.: Beykoz Mezar~ 
hkları). 

ÇAKMAK DEDE MEZARLIĞI - (B.: 
Beykoz Mezarlıkları). 

ÇAKMAK TAKIMI, ÇAKMAK KESE
Sİ - Kibritin çıkıp ~llanılmasından önce ateş 
yakmalc için ve bilhassa tütün tiryakilerinin çu
buk lülesinde tütün tutuşdurmak için kullandık
ları, koyunda, kuşak kıvrımında veya cehde ta• 
şınan takım; ki bir kav parçası, bir çakm.aktaşı 
(sileks) parçası ve bir el ile rahat tutulacak hu
. sOsi bir .Şekilde yapılmış demir - çelik parçasın
dan mürekkebdi. 

Bunlar meşinden yine sureti mahsOsada ya
. pılmış, ağzı gaytanla büzmeli para kesesinden 
büyükce bir keseye konulurdu; kullanılacağı za
man, kavdan küçücük bir kıymık koparılır, ke
silir~ ve o kav kırıntısı çakmak taşının bir kena
rında: usOli ile tutulur, çelik parçası da aynı nok
tada çakmak taşına sür'atli ve sert bir darbe ile 
vurulurdu, cıkan kıvılcım kavı tııtusdl.lfUr, yan
maya başlamış olanckav kırıntısı da, meseli çu-

. buk lülesindeki tütünün üstüne konulurdu; sahi
binin kudretine göre kavın en filası kullanılır, 
çakmak çeliğinirfpek süslüsü yapılır, çakmak ke:
seled de ayrıca- süslü olarak, hatta küçük bir sa
nat eseri halinde yapıJırdı. 

Evlerde kullanılan ~kmak takımları ise 
kese yerine çakmak kutularına konulurdu. 

ÇAKMAKTAŞI SOKAĞI - Eminönü İl
çesinin Kumkapu Nahiyesinin Bayramçavuş, Ma
hallesi Sokaklarındandır; her iki başı Çapariz 
Sokağında iki dirsekli bir sokakdır; Behram Ça
vuş Sokağı ve Kürkcübaşı Mektep Sokağı ile 
kavuşakları vardır. Bir araba geçecek genişlikde 
kabataş döşeli bir yoldur; 1 terzi, 1 su deposu, 2 
kahvehane, 1 tütüncü dükkanı bulunup kapu 
numaraları 1-41 ve 2-56 dır. Surp Harutyan Er
meni Kilisesi bu sokak üzerindedir (Eylul 1963). 

Hakkı GÖKTORK. 
ÇAKOZLAMAK, ÇAKOZ . ETMEK -

Değerli dilci F. Devellioğlunun tesbitine göre ha
neberduş apaşlar argosunda: «anlamak, idrik 
etmek, bilmek», «gözetlemek» anlamlarında kul-

. Janılır; verilen misaller şunlardır: 
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Onun dalgasını çokdan çakozladım (B.: 
Çakmak). · 

Vaziyeti çokdan çakoz etmiştim. 
Bir iki çakoz et bakayım etrafı. aynasızlar 

gözüküyor mu? CB.: A~asız). 
ÇAKŞIR - Zamanımız, çeşidinin adı ne 

olursa olsun erkek esvabınıp. iç donu üstüne bel
den aşağı giyilen parçası pantalon adını faşır; 

cemiyetimize pantalon Tanzimat adını verdiği
miz uyanık mutlakiyet devrinde, geçen asrın ilk 
yarısında İkinci .Sultan Mahmud zamanında gir
mişdir; bize batıdan gelen pantalondan evvel er
keklerin belden aşağı iç donu üstüne giydikleri 

şeyler Çakşır, Şalvar ve Potur olmuşdur; bunla
ra bazı bölgeler de Karadan ve Zıbka (Zıvga) gi
bi seyler de eklenmişdir (B.: . Şalvar, Potur, Zıb
ka, Karadan). 

Çakşır iki çeşiddir, ve her iki çeşiöi de n:İü
rahiklik çağından başlayarak yaşları kırkbeşin 

altında genç erkekler, ve bilhassa kaşarlı hizmet 
erleri, asker ocağında neferler-, çavuşlar, resmi 
devairde nıuhtelif isimler taşıyan hademeler, ka-

Çakşı('. 

, ;aslar, rical ve kibar dairelerinde de yi
ne hizmet çeşidlerine göre . türlü isimleri 
olan uşaklar tarafından giyilmişdir. 

Çakşır belden, uçkurluğuna geçi~ 
rilmiş bit uçkurla bağlanırdı, diz kapa
ğından aşağısı, baldirı örten kısmı bir
den daralır, ve baldırı, _ayak bileğine 

~ldan: Pa~ - ~zluklu çakşır (Nfzam.ı Cedid Neferi), mestll çakşır (Şatır), diz 
· ~(Yeıılçeri Neferi) 

· (llNlııı t Sabiha Bozcab) 
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kadar bir tozluk gibi sarardı; hazan paça
si serbest biter, yani ayak, çoraplı veya yalın 

açıkda kalırdı; bazan da çakşırın paçasına ince 
sahtiyandan bir mest dikilerek eklenir, yani çak
şır giyilirken mecburen ayağa bir mest geçiril- . 
miş olurdu. Mestli, mestsiz, bu tarifimiz çakşırın 
birinci . çeşididir; ikinci çeşidine «Diz çakşırı» de
nilirdi, bilhassa, seferli olmadıkları zaman yeni
çeriler tarafından giyilirdi; alt kısmı tamamen 
hazfedilmiş, d~ kapatından ayağa kadar baldırı 

b3:cağı örtmeyen bir çakşırdır, tereddüdsüz eski 
türklerin, ecdadımızın kısa pantalonu diyebiliriz. 
Diz çakşırı giyenler baldırı çıplak dolaşırlar, ha
zan da baldırlarına, diz kapağı altından ayak bi~ 
leği . üstüne kadar bir tozluk geçirirlerdi. . 

Tarihi edebiyatımızda çakşırdan bahsederek 
en renkli sahneyi, çok zengin bir İstanbul kibarı 
olan onyedinci asır . ortasının büyük şöhretlerin

den müverrih ve şair şeyhüllislam Karaçelebizad~ 
Abdülaziz Efendinin hususi hayatını anlatırken 

Naima· Efendi çiziyor: 
_ «. . . taze ru mehpare beş altı da.ne nazenin 

hizmetkarı eksik olmazdı. Pak da.men ve salih idi
ler. Lakin müşahedei cemali huban ile mütelezziz 
olup ol makuule sureti ve siyreti mahbub çelebi
leri evlad . yerine terbiye idüb, okudub yazdırub 
çırağ etmeğe mail idiler. Hatta mahdumlara ey.
yamı şita.da Hind Alacası ve Mirira Boğası ka
pama ve şal kuşak ve eyyamı sayfda ince Kırım 
kesimi beyaz sade ve sQm sırma kolan kuşatub, 
eyyamı mutedilede süd maisi ince bez centiyanlar 
giydirib çakşır giydirmez imiş. Vesadelerinin yırt
maç şikafı şatrengi şal · ile iki karış mikdarı olub 
bir iki yerden raht için . altun kopça dikerler imiş 
ki misafir huzurunda açılmamak içtin yırtmaçlar _ . 
iliklenir idi. Sair vakitde )(üşade .olup esnayı biz". 
metde ,süratle gidip geldikce (çakşır olmadığın

dan) . tulani yırtmaçlardan simın topukların şa

şaası meclise pertev salardı. Efendi Hazretleri bu 
veçhile topuk seyri ve Kırım Kesimi esvabın şi-

. kalından ayinei sine temaşa.sın idüb bu kadarca 
kanaat iderlermiş» (B.: Abdülaziz Efendi, Kara
çelebizade; Kapama). 

İstanbulda çakşır giyen genç uşaklar umu
miyetle diyar garibleri olmuşdur. 

. Naimanın yukardaki tasvirine ve lıer zaman 
her yerde bir kibar ve temiz Karaçelebizade de 
bulunmayacağına göre. o diyar garibi uşaklar ara.: 
sında bilhassa «taze rı1 mehpare» olanlarını çak
şır, uygunsuz nazarlardan korumuşdur; hele

1 

pa
çalarına mest dikili çakşırlar topuk temaşbina ta
mb:ıen mani olmuşdur. 

Aşağıdaki. satırlar da Ebubekir Kani'nin bir 
mektubundan alınmışdır: 

« ... · O kadar güldüm ki az kaldı kasıklarım 
çatlayacak, ve belki zabtı idrara bile taba.ver ola
mayarak bi ihtiyar çakşırını ıslanacak idi. .. » 

Bacakları tüylü güvercinlere güzel bir ben
zetiş ile «çakşırlı» denilirdi; son yeniçeri zorba
larından Çardak Kolluğu çorbacısı ve halk şairi 

Galatalı Hüseyin Ağa (B.: Çardak; Hüseyin Ağa, 
Galatalı) gaayetle uzun «İşmar Destanı» adını 
verdiği gaayetle uzun bir manzumesinde · çakşırlı 
genç bir cebeciyi şöyle tasvir ediyor: · 

,, 

Tırabuzon bezi ala çamaşur 
Hele güllü mintan gaayet yaraşur 

Pek açmış Londrln çuhadan çakşur 

Paçalı güvercln mlsin be Afet 

Çakşır, hemen istisnasız çuhadan kesilir, di
kilirdi; rengi de askerse sınıfına göre, değilse zev
ke göre ya devetüyü yahud ,mavi olurdu. 

Çakşır bazı metinlerde imlası bozularak «k» 
yerine «ğ» ile çağşır şeklinde görülür, telaffuzda 
ise dil çakşırdan ziyade çağşıra kaçar, hata sayıl
mamalıdır. 

CAKSIRCI CİVAN - Kalender meıreb 
şairler tarafından «şehrengiz» adı verilen man
zum risalelerle medhedilen esnaf güzelleri arasın
da çakşırcı civanlarına da rastlanır; şehrengiz yol
lu yazılmış ve «Hubannamei Neveda» adını taşı

yan manzum mecmuada çakşırcı civanı şu üç be-. 
yit ile övülmüşdür: 

Çakşırcı elvanı güvercin misil 
Paçalı şehbaz ol. kaddi nevnlhlll 
Yüzünde ismetin alı var anın 
Dil bili eylemiş hüsn ile Anın 
Paçalı ayaklar gümüş topuklu 
Pek basar zemine müstakim yolu 

ÇAKŞmcı SOKAĞI - Eminönü İlçesi 
Küçükpazar Nahiyesinin Yavuzsinan Mahallesin
dedir; Yavuzsinan Camii Sokağı ile Yenihayat 
Sokağı arasında uzanır. Bir araba geçecek geiıiş
likde kaba taş döşeli, adı geçen camiin ·. arkasında 
bir aralık sokakdır; bir yanında yeni inşa edilmiş 
on göz boş dükkan, öbür kenarında da üç ev ile 2 
inşaat malzemesi mağazası, 2 hırdavatcı, 1 ter
zi, ve ·Kolaylık otobüs yazıhanesi bulun1:1yordu 
(eylül 1963). . 

ÇALAPALA (Mehmed Rakım) · - Mu
harrir, editör; 1909 da İstanbul'da doğdu; babası 
is.tanbul adliyesi birinci veznedarlığını yapmış 
Ali Çalapala; annesi, R. Çalapala henüz beş ya
şında iken vefat eden Fatma Süedl Hai11111dır ki, 
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Sultanahmed Camii hatibi ve ba~müezzini Hacı 
Tevfik Efendinin kızı idi: Hacı Tevfik Efendi 
Türk yazı san'atının. büyük üstadı hattat Mustafa 
Rakım Efendinin yazılarının aşıklarından, toru
nuna Rakım ismini -bu meclubiyet ile o koymuş
dur; Akşemseddin Nümune Mektebinde, İstanbul 
Erkek Lisesinde okudu. lise di!,lomasını İstiklal 
Lisesinden aldı (1931), İstanbul üniversitesinin 
Hukuk Fakültesine devanı etti, hukuk diploma
sını 1935 de Ankara Hukuk Fakültesinden aldı. 
Yüksek tahsilini yapar iken kısa bir zaman Os
manlı Bankasında çalışdı, ve o sıralarda, 1932 de 
muallim Nimet Hanım ile evlendi; muhtelif ga
zetelerde musa:bhihlik ve muharrirlik jle basın 
alemine girdi; _1934 de, Basma Yazı ve Resim
leri Dedeme· Müdürlüğünün kuruluşunda oraya 
ilk tasnif memuru olarak girdi; bu memuriyetdeıı 
de ayrılarak Ankara'ya gidip Hukuk çiplomasını 
aldıktan _ sonra basını asıl ·mesleğine tercih etti, 
1936 da, Türkiye Yayın Evinin müessisi ·ve sahi
bi Tahsin Demiray ile beraber «Yavru Türk» 
adlı bir çocuk mecmuası çıkarmaya başladı.1934 
-1937 arasında İstanbul "Beneberit Musevi Lise
sinde, 1938-1945 arasında da İstanbul Alman Li
sesinde öğretmenlik yapdı. \Basına intisabı ise 
yukarda da sözü geçdiği _ gibi, 1924 yılınd~, he
nüz onbeş yaşında iken Yeni Yol mecmuasında 
çıkan yazıları -ile başlar. Türkiye Yayın Evinde 
muharrir ve muhtelif İdergilerin yazı işleri mü
dürü olarak ,1936 dan 1952 yılına kadaı: onaltı 
sene çalışmışdır; 1952-1955 arasında Doğan Kar
deş müessesesinde, 1958 de Pazar Mecmuasında 
ve Yeni Sabah Gazetesinde hulunmuşdur. Kırk 

yıla yaklaşan basın hayatı boyunca da Son Posta, 
Yarın, Akın, Türkiye, Hürriyet gazeteleri ile Re
simli Mecmua, Resimli Ay, Akbaba, Papağan, 

Karikatür, -Yedi Gün, Şeytan, Yıldız, Ateş Ço
~uklar, Ateş, ,Cumhuriyet. Çocuğu, Yavru Türk, 

,~matör (B.: Amatör) Çocuk Haftası, Hafta, Re
simli_ Hayat, Hayat mecmualarında yazmışdır. 

Atlas Y ayınevini kurdu; bu satırların yazıl
dığı sırada· 1963, bu yayın evinıni(Nftriosmaniye
de Mengene Sokağında) ve Ankara. Caddesinde 
aynı -adı taşıyan bir kitabevinin sahibi bulu~uyor
du. 

İ~tanbul Gazetecil~r Cemiyeti, İstanbul Lise-
_ liler Cemiyeti ve İstanbul Hemşehrileri Cemiyeti 
üyesidir. Hüsnühat_ denilen ·eski güzel yazı, resim 
ve. posta pulu koleksiy-onu meraklısıdır. Bisildet 
. sporunu sever. Rusyaya (1936), Kıbrısa (1948), 
Yunanistan, Yugoslavya ve İtalyaya (1956)1 Por-

t~kize, Birleşik Amerikaya, ve Kanadaya (19S8) 
gitti. Fransızca ve az ingilizce bilir. 

Kitab halinde neşredilmiş ilk eseri, küçük 
mizahi hikayelerden mürekkeb «Çapkın» dır. Di
ğer eserleri şunlardır: Mustafa (telif), Tiirkiyede 
Sinema (telif), Ak üstünde Karalar (fransızca

dan terceme), Köye giden gelin (telif), Tarih (ilk 
okulların 4 ve 15 inci sınıfları için ders kitabı), 
Yurddaşlık Bilgisi (yine ilk okullar için ders ki
tabı);· ayrıca otuz kadar da çocuk ve halk kitabı 
vardır. Bazı yazılarında «Küçük bey» takma adı
nı kullanmışdır. 1938 senesinde 'poğmuş İpek 
Fatma adında bir kız evlad sahibidir; 

ÇALAP ALA (Nimet) - Muallim, Rakım· 

Çalapalanın zevcesi; kızlık soyadı'· ıAkçalı'dır. 
. · Zevcinin hem hayat ve hem de okul kitablarmda 
·kalem arkadaşıdır. Başarılı bir öğretmen olarak 
tanınmışdır. Rakım Çalapalanın muvaffakiyetin
de hissesi cok büyükdür. 

ÇALGI - Zamanımızda «içkisiz saz salo
nu» deniliyor, ,meşrıitiyetden, 1908 den önce ra
mazan geceleri; piyasanın namlı sazende ve ha
nendelerinin kurdukları topluluklar tarafından 

, büyük kahvehanelerde, kıraathanelerde bir . ay 
müddetle verilen alaturka konserlere konmuş 

isimdir; yine ramazan aylarında tulumbacı kahve
hanelerinde kui:ı.ılan Çalgılı kahveler ile J(arışdı

rılmaınalıdır (R: Çalgılı kahvehaneler). Kayde 
lüzum var mıdır bilemeyiz, çalgıya yalnız erkek
ler giderdi. Ahmed Rasim «Şehir Mektublan» 
isimli ölmez eserinde «Çalgıda pir gece» isimli 

· yazısında o alemi pek canlı tasvir ediyor: 
«Bayazıdcla teravihi kılıp mahyacının hava

: ya resmettiği üç çifte piyadeyi (piyade denilen 
üç çifte kayığı) seyrettik.deni·, sonra nazan ve hira

. man Direklerarasına şitaban olduğunuz var mı? .. 
Koca meydanda yol bulamadınız mı? .. Buranın 
her tarafı çamur değil yaL · (Bir kış ramazanıdır; 
-B.: Çamur). Biraz da yandan gelin. Bizim mem
. leketde serpintiyi, zifosu, dam aktarmasını, oluk 
· damlasını, duvar yaşlığını, kundura pastırasllll' 
hesab eden sokağa çıkmaz. Gelin, gelin, Kağıdcı

. lar kaldırımına çıkın; burada olsa olsa dükkan 
altlarına, bodrumlara düşüb bacağınız kırılır, in
cinir, şemsiyeniz takılıp kırılır ... Hele biraz daha 
yürüyün, parke kaldırım, Vezneciler Hamamı, 
Yeniçeriler (Yeniçeri kiyafethanesi, müzesi?), fo
toğrafcı dükkanı. Gelsin Y akominin başı, «Anı
nın Allısı». ·«Ayvazka Nısfıseb'in muhaveresi», 
«Afetin kantosu». «Vasilin taksimi». Muhallebi
ciler de artık çok oluyorlar, söyleyin, Baba Ya
ver'e bir tabak tavukgöğsü versinler! .. Vahvah: .. 
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. başı sarılı, benzi uçuk çehreli bir kisi var, bunlar 
ne duruyorlar?.. Anladım, Hamdi Beyin Eczlha
nesi. .. Aman, bu geçen ne biçimsiz herif!.. Sala
purya gibi ayağı ile az kaldı çiğneyecekdi!.. Of, 
omuz başım!.. al bir kakma daha!.. Canım bu 
arabalarla halimiz ne olacak?;. Caddeyi kapla
mışlar!.. Ooooo ... hayali Katib Salih!.. «Sahte Sa
kal» oynuyor .. Madmazel Kağıd Amalya bir per
de, Madmazel Devederisi iki perde kanto söyle
yecekmiş! .. Haydi! .. bir sürü insan!.. çare yok, 
arasına katışacaksınız!.. Osmanlı Tiyatrosu «Se
fih Tahsildar»_ ı oynayacak, işidiyor musunuz?.,. 
Amerikadan «Deniz Canavarı» gelmiş, hem can-

. Iı!.. Sahnei Alem, Handehane ile karşı karşıya, 
bir tarafda Mösyö Pati! .. Her taraf çaycı! .. Bu
yurun beyim, buyurun . efendim naraları iskemle 
ta.kırdılan ile beraber cevvi semaya perraiı! .. Kel 
Hasan ne kadar şık olmuş, saçlarını dökmüş, ka
punun önünde duruyor; 

«Oturmaz mısınız, Hacı Reşidi bırakıp ne
reye gidiyorsunuz? Çalgıya mı? .. 

Diyorlar ki, bütün ınegamatı musikiyemiz 
buraya tôplanmış.. fakat ne kadar kalabalık!.. 

Çıkarın çantaları, kabunun yanındaki bankalara 
üçlükleri teslim edin, alın markaları, ileriye, ile
riye!.. Oh!.. hele bir yer bulabildiniz... Musikişi
nasanımız istedikleri kadar iddia etsinler, herkes 
bir telden çalar. 1 

«İşte saz ta],cımı. Kemani Memduh: zaif, 
sivrikoz fes, tütün dum:anından gözler ağrımış da 
siyah gözlük takmııs; enli gaytan bıyık, yağızın · 
açığı, gerdan, güleç yüzlü. 

· «İşte Bogos: kondurma fes; nim alabros 
gisu, o da esmer, kalın dudak. okurken aizı su
lanır _gibi . meyyali iı;tiha. 

«Acaba yanındaki kim? .. ay .. Karakaş'm.İş!. 
altı üstü bir fes. kaküllerini dökmüs, az lihyedar, 
gözleri fırıl fırıl: simdi kanunimize bir harf ata
cak,, defteri önünde. 

«Şemsi Efendi perda anlatacağım diye tın
gırdıyor, fakat kim dinler? .. 

-« Üdi Selim hali falso nevada zır zır!.. 

«Seati.k'i sormayın. Gözleri kapalı, sabırlı, 

mütehammil, ne olacak diye mütefekkir~ Memo'
nun dördüncü beytiyle kirize hazırlanıyor. 

«Yahu, ne kıyafet! .. dörtyüz fesin dörtyüzü 
de ayrı, paltolu, caketli, latalı, cübbeli, sakallı, 

bıyıklı, beyaz, habeşi, esmer, zenci, çopur, bodur, 
şemsiyeli, bastonlu, hepsinden birer ikişer numu
ne var. Bakın su merdi derylldilel. hem uyuyor, 
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hem dinliyor. Yanındaki esnemek üzere dihen 
küşa. Garsonun bini bir paraya! 

«Hava gazları salkım söğüd Januslann için
de dumandan haledar. Derin bir gürültü kıraat

hanenin duvarlarına vurdukdan sonra ön ve ard 
kapulardan firlıyor. Artık dinleyin, s~ bir rast 
faslı! ... ;deve katarı gider ,gibi. 

Herkes güme güme ·olmuş, mılşiki bahsi öne 
sürülmüş, Fisagor'un gamından, Aristo'nun da.;. 
mından, Bayazıd Hamamından, gözlük camın
dan, ötekinin piyasada hiram.ından, Dede Efendi
nin hüzamından, halaa yılbaşı akşamından, ö
nümüzdeki şeker bayramından, aşkın ekdarü ala
mından, tontonlann çarhı bi ~aınından, Köprü• 
nün son vapur hengaınından tutturarak İzmir Ga
zetesinin · muhbidi pedebirununu, · Abdürrezzakm 
vefatı haberi keduret nümunuiıu~ Osmanlı Tiyat
rosunun derununu, Sahnei Alemin. meymununu, 
Hayalhanedeki Madmazel Eleninin çehrei gülgu.;. 
nunu... konuşuyorlar... (Ahmed Rasim, Şehir 

Mektubları, I; 1910). 

ÇALGICIY AN - Onsekizinci _ asırda İs
tanbul'da yaşamış usta bir Ermeni ressamıdır. 

Hayatı hakkınqa bir bilgi edinilemedi. Ancak, 
şehrimizde neşredilmiş 29 Mayıs 1904 tarihli 
«MASİS» adlı mecmuada tesadüf ettiğimiz Hayk 
Nikoğosyan imzalı bir yazıda, onsekizinci asrın 

başlarında, Çalgıcıyan tarafından, Kitabı Mukad
dse'den alınan bir tema üzerinde çizilen bir tablo
nun, 1904 yılı başlarında İstanbul'da bir Ameri• 
kalı tarafından yüksek bir fiatla satın alınıp New 
Y ork' a ·gönderildiği bildirilmektedir. ·· 

Kevork PAMUKCUYAN 

ÇALGILI KAHVEHANELER - Eski 
yangın tulumbacılığı ,'aleminde, çok· önemli ha-

. tıra bırakmıs, tulumbacılık edebiya,tının gelişme~ 
sinde, yazılmasında. tulumbacılar arasından ma, 
ni, semai, koşma, destan söyleme, okuma yoiun~ 
da pek çok büyük- şöhretleri yetiştirmiş olan 
çalgılı kahveler daima bu ismi taşıyan kahveha
neler olmayıp, müşteri ayak takımı, bu arada tu• 

lumbacılar olan kahvehanelerde senede bir defa 
ramazan ayında kurulur, yapılırdı. Bu satırların 
yazarı Üsküdarlı Destancı Vasıf Hiç, yirmi ra
mazan, tam yirmi sene Oskü9arda, Galatada ve 
Jı~tanbul'da çalgılı !kahve .yapdım, hamdolsun 

hepsini arife akşamı yüzümün akı ile kapamişım
dır. Tulumbacılığın çalgılı kahveleri üzerine~ çok 
yazı okudum, qemen hepsi, şundan bundan din
lenilerek kaleme· alınmışdır, hepsi 'yanlışdır, hat
ta içlerinde pervbız kalemlerden çıkmış uydur-
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ma olanları vardır. Bu İstanbul sehri kütüğüne 
bu maddenin tesbiti naçiz kalemime nasib olduğu 
için Cenabı Hakka fahr ile hamdederim; bilme
diğini bilip, görmüş gibi anlatan muharrirlere de 
hem şaşar, hem acırım. 

Ramazanlarda çalgılı kahve yapmak İsta~
bulumuza, İstanbulda lda · tulumbacıların çıkıp 
oturdukları ,kahvehanelere has bir adet idi. Çal
gılı kahve yapma adetinin evvela Selanik şehrin
den çıkıp İstanbula geldiğini, ve İstanbulda da 

· tulumbacı kahvehanelerine yerleşdiğini s~yleyen
ler vardır. Ne dereceye kadar doğrudur bilemem, 
Selanikden çıkmış olsa da inkişafını, şatafat v~ 
revnakını İstanbul'da bulmuşdur. 

Bir- tulumbacı kahvehanesini ramazanı şerif:. 

~fo y~ız bir ay için çalgıİi kahve .hfiline koyup 
işlet~cek kimsenin o kahvehanenin kahvecisi ol- · 
mıı,sı şart değildi. Bu işde kendisine güvenen, gör
güsü ve. tecrübesi olan herhangi bir kimse kahve
haneyi işleten kahveci ile anlaşır, ona da açıkdan 
bir menfaat, pay temin eder, bir ay sürecek çal
gılı kahveyi . açardı. Hatta çalgılı kahveyi açanın 
tulumbacı olması da şart değildi; tul_µmbacılarla 

ülfet ve aşinalığı olması kafi idi. Mesela beİı, 
ömrümün nice yıllarını tulumbacılarla düşe kalka 
geçirdim, ve_ tulumbacılardaiı ca:nımdır diye sev
diğim-nice dilaver şehbazlar olduğu ·halde, tulum
bacılığa heves etmedim, akran ve emsilime tiy
madım, mintan ve dizlik giymedim, sandık kolu 
altına girmedim ve tam yirmi ramazan çalgılı kah-
ve yapdım. · · · 

· Çalgılı kahvehaneyi · işletecek olan kimse 
«Surre» alayının ertesi günü hazırlanın.ağa baş
lardı. Elvan kağıtlardan zincirler Vç -güİler yapı
lır, ve kahvehanenin tavanı, tek tahtası bile gö
rünmiyecek kadar ·güllü göbekler, yahut beşik ör
tiisü tarzında kağıt zincirlerle donatılırdı. Bir kö
şede çalgıcılara mahsus bir yer ayrılır, ,buraya da, 
yerden yüksek, şanomsu bir sed yapılır:, güzel 
resimler asılırdi; mesela «Uyuyan sultan( öldür--: 
meye gelen arab delikanlı (Othello)»,. «M!ş(fİra~ 
sını gemiye bindiren ·kız,gibi oğlan (Helenayı' ka.
çır~n Paris)», «Maşukasıni kucağına alıp dere
den geçiren çoban (Paul ve Virginie)»; «Isfahan 
Padişahının sehzadesi Kamercan (B.: Çakmıikcı

lar yokuşlllldaki resimci dükkanı)», «Su başında 
yüzünü seyreden güzel çoban (Na.i-cisse, Narsis)»; 
«Kız ·kulesi», «Fener bağçesi»; bu arada semtin 
tulu1:11bacılarını sandık etrafında toplu gösteren 
büyütülmüş · bir 'fotoğraf da unutulmazdı; mu
hakkak bulunurdu. Ayrıca· en azdım üç, dört dA-

tstANBt1L 

ne büyük ayna asılır, bu resim.letjn ve ayna !arın 
etrafı da rengarenk kağıd güller ve zincirlerle sü·s
lenirdi. 

Ramazanı şerif olduğu için kahvehfrnedeki 
masaların hepsi kaldırılır, ufak iskemleler hazır
lanarak kalıvehaneyi bir tiyatro gibi o iskemlelet 
dizilirdi. 

Piyasada nam yapmış olanlarından en az 
dört çalgıcı (klarinet, Darbuka, Çifte ıiakkare, 

Zuma) ile anlaşılu, peyleri verilip, çalgıları elle
rinden rehin gibi alınır ve kahvehanede· kendile-:
rine mahsus yapılan yerin arkasındaki duvara ça
kılmış çivilere asılırdı. Geceleri çalgı paydosunda 
çalgıcılar sazlarını· alıp , götüremezlerdi; tünku 
mesleklerinde üstad dahi olsalar, çalgıcıların ço
ğu huy edinmişdi, evvelce aldığı peyi kaf sayıp 
çalgılarını koltiık altı eder etmez ertesi ak§ari:ı 

uğramazlar, çekilen bunca zahmetler bo§a gider, 
yenileri bulununcaya kadar da kahvehbe çalgı;. 

sız kalırdı; çalgılı kahve yapdım diyeli de ,halka 
karşı mahcub olurdu. · 

Ramazanın birinci günü . akşaınında, çalgılı 
kahvehanelerin meraklıları _ ve tirya.İcisi ·. müşteri
leri, teravihden sonra gelrneğe başlayıp yerler.ini 
tıitarlardı. 

-Çalgı, oyun havaları, şarkı ve türkü ile baş
lardi. Kahvehanenin çığırtkanı olan zat bir seniai 
yahut divan okuyarak bir ramazan Sürecek olan 
çalgılı kahveyi ·açardı; burada müşterilere hoş 
geldin yollu bir iki de mani söyler ve kahveyi 
takdiin ederdi; yani çalgılı kahvenin kimin tara
f!ndan hazırlanıp işletileceğini )söylerdi; btı '1$de 
hüner ve iktidar sahiplerinin şöhretleri O -zaman
lar bütün İstanbulu tutmuştu ki, isimlerinin zikri. 
müşteriler üzerinde çok iyi tesir yapar . idi, aslıfi..

da ise· çalgılı ka_lıvenin kimin tarafından hazırlan
dığı, semtçe, ramazandan haftalarca evvel· ma11lriı 
olduğu · gibi, tulumbacılık aleminde, ram.az.anlar
da, · kimin nerede çalgılı kahvehane yaptığı ' _da 
bilinirdi. 

· Çığırtğanın · tulumbacı. tulumbacını~ ~a u• 
çarlı kaçarlısı, afilisi, çalımlısı, bıçkını,_ dilbazı, 

vücud yapısı ve çehreden yana da erkeğin dilberi 
olmasi_ hemen ~art _gibiydi. 

Çalgılı kahvehanelere, .şabıemred (yüzüne 
ustura değmemiş) bulunmamak şartile ar_zu buytı
ran her sınıf halk gelebilirdi; ·fakat has· müşterile
ri tulwnbacı, araba sürücüsü, sandalcı, kayıkcı, 

haınrnal, hamam ve fırın uşakları gibi ayak ta;.. 
kımi ile bunların uçarı çapkın ve kabadayı:· kısmJ 
idi. A~ırbaşlılar, kahveciye ve etrafa usulden O• 
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lan selamı verdikten sonra bir köşeye çekilip oku
yanları sükunetle dinlerle.rdi. Kapıda bulunan 
karşılayıcılar kendisini kurtarmamış gençleri içe
ri sokmazlardı. 

En ele avuca sığmaz bıckınlar ise, caketler 
omuzda, fesler yar tekmesi (bir tarafı çukurlaş
tırılmış) yahut yardan ayrıldım (üç köşesi kırık), 
kuşakların . uçları bir karış kadar sarkıtılmış, ve 
daha ileri gidilerek bıçağın sapı ·kuşağın içindea 
üç dört santim çıkarılmış, oturanları süzerek ve 
o ağırbaşlı, feleğin çemberinden geçmiş kamille-. 
re istihkarla bakarak yerlerini alırlardı; ki bu ta
kımdan çoğunun peşinde bir zabıta memuru do
laşır ve bir vakaya sebep olmaması için göz hap
sinde tutulurdu: fakat aslında da onlar kl!fll pa
tırtıdan başka birşey yapamazlar ve umumiyetle 
çıkardıkları«çıngar» da kendileri rezil olurlardı. 

Çalgılı kahvehanelere kibar ve ricalden de 
nice kimseler gelirlerdi ki, kendilerini göstermiye
cek bir köşeyi tutarlar, söyliyenleri arifane dikkat
le dinliyerek, okuyanı takdirle • kalkarlar takdir · 
· mevkiinde de bir temenna ile taltif edip gider
lerdi. 

Çalgılı kahvehanelerde çığırtğan söyledik
den sonra ağır başlılardan, ya kendilerinden ya
hud yanlarında getirdikleri bir söyleyici varsa se
mai, divan, koşma, mani her ne ise birşey okur
du. O muhitin tabiridir, «el elden üstündür arşa 
varınca», kendisi çığırtkandan daha kudretli olsa 
bile «irfan icabı» çığırtkanı takdir ile karşılayan 
bir kaç sözü de okuduklarına karıştırı~dı, kopuk 
kabadayı gürühu ise; 

Karanfilsin kararın yok. 
Konca gülsün timann yok. 

gibi söylene söylene bayatlayıp çürümüş mani ve 
koşmalarla benlik ,iddiasında bulunanlar, taklid 
yollu düzdükleri manasız şeylerle kendilerini dev 
aynasında görerek bir gürültü, hır çıkarrnağa yel
tenirlerdi. Gerçi yapmak istedikleri yolsuzluklar 
kendilerine pahalıya mal olur, f3:kat nice emek~ 
lerle ve fedakarlıklarla kurulan çalgılı kahveha
nede, henüz masrafının dörtte birini bile çıkar
madan zabıtaca kapatılır, müessisi cezaya çarp
tırılırdı. 

O zamanlar, görenek icabı, İstanbulda bin
lerce manici vardı. Mektep çocukları arasında 

bir iki semai ve mani düzmeğe özenmeyen yok 
gibiydi. Hatırlayabildiğim en şöhretli isimler şun
lardır: 

Mektebi Harbiyeli Emin Şah, Üsküdarlı ke
tebeden Hakkı Bey, Tıbbiyeli İsmail Hakkı, Had
dehaneden Kulaksızlı Mustafa Refik, HaddelıAne-

den Unkapanlı Bodur Tevfik ve kardeşi Bodur 
Şevki, yine Haddehaneden Yusuf ile Balatlı Ed
hem, Tersane Sibyan . Taburundan Arap Şerefed-
din, Baytarlı Haşmet, Defterdarlı tulumbacı Çi
roz Ali, Zeytinburunlu Zil İzzet, Mustafa Razi, 
Üsküdarlı Arab Hüsnü, Beşiktaşlı Muammer, Bey
kozlu Katip Salih. 

Mekteb görmemiş ezberci manicilerin meş
hurları: Harabat Halil, Üsküdarlı Arab· Şükrü Re
is, Kayıkcı İbrahim, İshak Ağa, Bekçi Ahmet, Ku
laksızlı tulumbacı Çıtak; Hasköylü ermeni Ham.
par, Üsküdarlı Karebet, Balat hamamından An .. 
don. · 

Manicilik kolay görünürse de, fakir becere
mediğinden olacak ki ;'bana zor gelir. Ezbere. ma
nicilik fikrimce hiç bir kıymeti haiz değildir. Söy
ler söyler biter, sarfedecek sermayesi bitince de 
hem mat, hem de pişman olur. 

İrticalen · mani söylenıeğe gelince, karşılıklı 
açılan «ayak» her ne ise, hava yapılıncaya kadar 
satırı zihninde tecelli ettirir ve söyler, bu da um
man gibi tükenmez bir sermayedir. Güreş meyda
nında mağlup olan bir pehlivan alayın bir köşesin
den iz bulur çıkar amma kahvehanede riıat olan 
bir manici derhal kaçayım dese bile kapıdan çı
kıncaya kadar, izzeti nefis sahibi ise hayli ter dö
ker. 

Çalgılı kahvehanelerde bir çerçev~ içinde, bir 
de maamma tanzim edilip asılırdı; halledecek d.te 
de bir mükafat vadedilir ve bu mükafat da mutla
ka verilirdi; fakat şu şart ile ki «maammanız şu
dur!» demek kafi değildi, maammayı asan zati ma
ni ile de mat etmek gerekti. Bir asır kadar evvel 
Demirkapıda ve Çenberlitaşta sıra ile saz aşıkları
nın maamma kahvehaneleri de yapılırmış. Yetişip 
görmedim, görenlerden dinledim; saz aşıklarının 
maamma!arını'bilirim. Astıkları maammalara .müş
terileri taşlamak, yani medhüsena etmek gibi usul
lerle para toplarlar ve bu paraları balmumu ile 
maammanın çevresine yapıştırırlardı. Açıktan hal
leden olursa toplanan bu parayı alırdı, olmazsa 
diğer bir yere. giderlerken aralarında taksim eder
lerdi. Maniciler gibi, bunların qa çoğu ezberciler
di.» 

Adam aman... Arife 
Bir lşiret kafidir hakşlnasan Arife 
Vilıf olmaz her .kişi hakkılle meArife!" 

Çalgılı kahvehanelerde duhuliye madeni pa
ra zamanında· 20 para idi, fakat yirmi para veren, 
koca kahvehanede yirmi kişi çıkmazdı. O zamanın 
örf ve Adeti veçhile yirmi para bırakmak ayıp sa
yılırdı. Bir kuruş, ikilik çeyrek bırakanlar çok o-
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lurdu. Hatta bir semtten toplanıp birkaç kişi ge
lenler üç beş gümüş mecidiye bırakıp çıkarlardı ki,' 
bu da kanaatle çok para idi. 

Meşrutiyetden evvel ramazanlarda çalgılı kah
ve yapılan en meşhur tulumbacı kahvehaneleri 
şunlardı: 

Defterdar İskelesinde Kahya ismailin kahve
si, Balat tulumbacı kahvesi, Küçük Mustafapaşa
da tulumbacı kahvesi, Cibali tulumbacı kahvesi, 
Unkapanı · kahvehaneleri, Bayazıdda · köşklülerin 
kahvesi, Direklerarasındaki çalgılı kahvehaneler, 
Gedikpaşada arabacılar kahvesi, Çukurçeşmede 

Taşhan kahvesi, Yusufpaşada Cimbon Alinin kah
vesi, Şehremini Saraymeydanında Pehlivanın kah
vesi, Mevleviha~e tulumbacı kahvesi, Karagüm
rükte Uzun Ahmedin kahvesi, Kasımpaşada Katip 
ömerin kahvesi, Horhorda• Abdullahın kahvesi, 
Horhorda Kürd Şerifin kahvesi, Uzunyolda Tosu
nun kahvesi, Çeşmemeydanında Hurşidin kahvesi, 
YüJcsekkaldırınıda umumhaneler karşısında Yük
sek Kahvehane, Hendek tulumbacı kahvesi, Beşik
taşta Paşanın kahvesi, Samanpazan kahvehanesi, 
Üsküdar iskelesi meydan kahvesi, Pangaltıda Kal-
fanın kahv~si. · 

Bunların içinde en namlısı da Hendek kah
vehanesi. idi. Faik Bey adında bir tulumbacı tara
fından donatılırdı. Güzellik ve ferahlık itibarile de 

Paşanın kahvehanesi üstüne yoktu. 

O hır gUr ocağının, her yıl, Hakkın inayeti 
ve müdavimlerinin bu na.çize olan hüsnü muhab
betleri sayesinde gürültüsüz ve lekesiz olarak sona 
ermesi müyesser olmuştur. Ekser kahvehAnelerde 
ramazanı şerifin ortasına bile varmadan bir kavga 
çıkar, zabita kapatırdı. Zira müdavimlerinin ekse
riyetini çapkın teşkil ederdi. Aşağıdaki divan· ve 
ayaklı maniler bir ramazan gicesi, bu V§.sıf ile boy 
ölçüşmeye kalkan ezberci manicileri mat ettiğim. 
irticftlen söylenmiş. şeylerdir, biri «aşk» üzerine, 
öbiirü de «göz» üzerinedir: 

-ı

DlvAN 
Bende benUk koymadı lılç zerreveş cinim aşk 
Eylemez ula tekebbür kimde var im.Anı aşk 
Kaan dilde bir vlrine hükmü kalmaz devr ile 
Böyledlr bemıl ezelden hazreti fernıim aşk 

* Her gönülde başka başka cilveler. eyler zuhur 
Fetheder . varlık hlaar'ın hicel fennAm aşk 

Te~ candır yir için işıklann Ah etmes~ 
Böyle. bir pAzan sırdır kı\mUe meydinı aşk 

* Men areften ders alanlar her ne vana boş görür -
. XlnıU eyler şeı; cihetten Ademi tmkllm ıiı;k 

Ağlamaktan ağla Vasıf çaresi bu yareııiıı 
Gösterir muhlislere didarını sultanı aşk · 

MANİ 

Adam aman... Aşkı var ... 
Habibinin yüzünden kıldı Allah aşkı var 
Ferylld eder ben gibi kimin dilde aşkı var ... 

-· 2-
DİVAN 

Nazarsaz oldukça farukaane gahi gözlerin 
Münhasif eyler gider hurşidü mibı gözlerin 
Bir nlgibı ateşilnlnden alır ateş kuliib 
Nerden almış bu rumuzüfken nigahı gözlerin 

* 
Hem güler, hem tir atar üftadekinın bağrına 
Aşık öldilnnek ile olmuş mubahi gözlerin .. 
Tiri müjglin Ah... Mazlümana döktü kaanımı 
Hiç ziiltm bilmiyor ))avfı flihi gözlerin 
Kaatill can olduğwı ispata bicet var mıdır 

Gösterir hftniliği ziri kemahl gözleri~ 

MANİ 

;\dam aman gözlerim ... 
Ağlıımaktan boyandı al kanlara gözlerim 
O al kanlı gözler ile gözlerini gözlerim! .. 

Yirmi · yıl boyunca yanımda gezdirdiğim çı

gırtkanlar lakabları ile dahi güzel gi.izel tulumbacı 
-civanları olmuşdur; yukarda da kaydettim, çığırt
~anın cazibesi çalgılı kahvehaneye ayn bir havayi 
muhabbet. verir idi ki o hava da şairleri coşdurur
du. Birinin çağı azıcik geçdikde yenisi yerini almak 

. yedi nefer çığırtganımın isimleri şunlardır: Baygın 
Mehmed (Üsküdarlı araba sürücüsü), Telli Meh-

. med (Üsküdarlı yorgancı kalfası), Fesleğen Ha
san (Boşda gezer, şuna buna çıraklık yapar, Şum
nu muhacirlerinden bir çocuk, Toygartepesi saı:ı

dığında uşak idi), Topuklu Ali (üsküdarlda Bala
ban büyük iskelede kayıkcı), Filiz Ahmed (Top.:, 
haneli,. Yamalı Hamamm kahve ocağında çırakdı,. 
Hendek: sandığı uşaklarından), Yavrum Ahmedi 
(Haddehaneli, aslı Kadırga Meydanlı), Güllü Mus
tafa (Aslı İnebolulu, Azabkapusu kayıkcılarından, 

· Balkan Harbinde şehid oldu). 
Yukarda göz üzerine söylenmiş maniyi çığırt

kanım Filiz Ahmed okumuşdu, Üsküdarlı ketebc-
- den Hakkı Bey Filize karşı gaayet nazikane şu 

maniyi söyledi: 
Adam aman gözlerim 
Al mendµi nazik ele gel Filiz sil gözlerim 
Kanlı Yaflar döke döke yir yolunu gözlerim .. 
. Bu işi kolay, çalgılı kahveyi de aşık kahvesi· 

zan eden biri Hakkı Beyden özenerek kuvvetlice 
bit öksürmeden sonra: · 

- Adem aman... gözlerim 
Ailamakdan b~ kör oldu benim iki gözlerim ... 

dedi, fakat arkasını getiremedi, haylice beklendi, 
o -zaman Filizin şairliği tutup: · 



. ANslKLOPEDisi 

Alam bugiln sende iş, seni yann gözlerim! .. 

dedi idi. 
Bir ramazanı. şerifin, hiç unutmam, altıncı ge

cesi idi~ Karagümrükde Uzun Ahnıedin kahveha
nesinde_ bir mani yüzünden .Bahriyelilerle _ siviller 
arasında çıkan kavgada Bahriyeliler tarafından, 
dört büyük ayna dahil, bütün takımlar_ parça par
ça edilmiş, bağçeye kurulan çadır lime lime yır
tılmış; asıl acınacak taraf, kahveMne de, bir daha 
açılmamak üzere kapatılınışdı. O tarihde ben de 
Bahriye ocağında idim, gençdim ve toydum, Hüda 
bilir, gönül arzu etmedi ise de bırakıp gitmek ar
kadaşl_a.ra ihanet olacağından o na reva işde ben 
de bulµndum. Elli altmış yıllık bir mazi beni hala -
nıuazzeb etmektedir. Vak'a şöyle cereyan etmişdir: 

Biz . dört kişi gitmişdik, bir köşede oturduk. 
Otuz kırk bahriyeli geldi; gediklilerden, gemiler ef
ra,dınqaıı ve bahriye sibyanından bir kaafile; ma.:. 
!um yiı, ayni formanın cazibesi, bizi gördüler, se-

· ıam verip geldiler, yanımıza oturdular; Dört arka
daşımdan biri meşhu~' Yusuf Kenan, en usta ma
nicilerden, bir semili okudu, sessizce dinlendi. Son
r~ Erycmczli tulumbacı Deli Hakkı ortaya: 

- Adem aman içbni ... 
G::ıayet hoş geldi bana bu tiitünüıı içimi 
Böyle hazin bir sese nasıl çekmeın içlmi 1 •• 

diye bit mani attı. J3u, Yusuf Kenanın hakikaten 
pek güzel olan sesi ile bir alaydı. Onun -gibi meş
hur bir manici irticalen derhal bir şey söyler v~ 
Deli Hakkının ağzının payını verebilirdi. Fakat ya-

-nımızdaki Bahriyeliler onun cevabını beklemeden 
_ ayağa· kalkıverdiler. Uzun Ahmedin ortağı bir Ar
navud Kamil vardı, azgm · herifin biriydi, ortalığı 
yatışdİracak yerde Deli Hakkıyı müdafaaya kal
kınca kahvehane bir anda muharebe yerine dön
Jii idi. 

--· Çalgılı kahvelere «Semai kahvehaneleri» de 
denilir, (B.: (Semai kahveleri; Ayak. c. III, s. 
1370). 

Vli.sıf HiÇ 

-- ÇALI - Çalmak kökünden isim (B.: 
-Çalmak); 1) Çalınıp kesilen; 2) Ağaç olup 
,gelişemiyen fidan, dikenli dallar; böyle bit
kilerle kaplı sahaya da «çablık» denilir: 
3) .Sıfat olarak geçimsiz anlamında ve_ ekse
riy4 · bir teşbih edatı ile kullanılır. 

, · Darbımesel: Yola gelmeyen. terbiye ka
bul etmeyen, söz dinlemeyenler hakkında: 

<<Ben, çekerim halıya, o gider çalıya>>. 

·: Misaller: 
Gllıe~deo yana haıdır -_ damgası 

_ S!ler aşşi.kı~ göztbıden pası -

- Kayıkcı gUzeU yah ba)•liizı 

Dini Jnsafı yok S~ lizı 

_Zebcrdest zehri ı.nar demir ıopukdur 
Kara donlu çakır pençe kop\ıkdu.r 

Hanım sever iti çeker bahya 
Ol daltaban -otlan gider çalıya 

Yalın ayatına nazlanır dilber 
Heı- adım.ıa alnın ergenllk ister 

Berber akçesi hem banıanı piresi 
TAiiın ıcien anı ................... .' ......... . 

Aşık JUzl 

* - Güzelliğine· kapılıp cilvesine de al
damna, çalıd1r o, kurtaramazsın paçanı. .. A
rab Ahmed onun yüzünden içeri (hapse) gir
di.: .• 

·Eskiden İstanbul fırmlarının hepsinde 
çalı y~kılırdı (B.: Fırın). 

Fasulyanıri bir çeşidi olan «<;31! fasulyJ
sn,. :ieyti:rı.yağlı olarak billia.'5sa İstanhul mut
fa~,.:i~n şöhretlerinden hirl olm\ı~du.r. 

ÇALIM ~- Hti%yin K.i:nm Bey IHyük 
'I'Urk Lügatmda: <~Çalma.ıı. kökünden i~,i.m; 
ı ____..;:fülıcın aği.1, 2 - Vakurane duruş, ref. 

.tar, tavır, 3 - (Vek.aarı fıtri, doğuştan olma
yup) .sahte vakarlık; Çalım satmak, mecazen, 
·kurulmak, azamet etmek, acaib ve garibi .ta
vırlar takınmak; Ç:ılimın2 getirmek de, bir 
işine. yoluna -koymak, Çıkarına uydurmak» 
diyol'. 

·tstanbul ağzında, blJhassa ayak takmıı.n
da:n yakışıklı, dilber delikanlıların bıçkınlık 
külhanilik yolunda göze batmak, nazarı·,-dik

kati füerlerine çekmek için takmdıklan ya
rı nazh, yarı azametli tavırlar için kullanılır; 

bu hallerini kendilerine yakışdıranlara da 
«alımlı, çalımlı» denilir; misaller: 

- · <<Haddehaneli Arab Davud ki, AUao; ci
balinden kopmuş sengi hata mi:;ali siyah çer
de Berberi civan idi; Kaptanpaşa Sandığı 

uşaklarından bam kaamet, başda ·keçe külah, 
mintan ve dizllk ile . pırpır kıy af et sandık 
kolu altında onun kadar çalımlı ayak atan tu
lumbacı: görmemişimdir .. » (Vasif Hiç, Tulum
bacılık HAtıralan). 

~• Çalıma· bak kopukda 
Ne ,d~ kurum satıyor 
Nüıijiyfşl- topukda 
Hemaıı · göze batıyor 

(TOrkU) 



(:ALİN~ 

* ince belden sarkar kuşak kaşa dilşmilf · y6rln fesi 
Külhan viri paça kıvrik basımş yemeni ökçesi 
Çalım satar levendane topuklan sim kWçesl 
Yalın ayak vardiyaya çıkdıkda ol şihl· leveııd 
Donanmayi Hümayuna · şan venıdşdir Fetbibillend 

(Nusret Baba, Semii, Zından şJlrlerl) * Bir mahalle· ~ahve-Mnesinde bir yük 
arabacısı kopuk akranından bir gece çamur
laşıp {B.: Çamur) takılır.: -

- Süslü Beyim .. ; çalımın bize mi ulan?!. 
&1dikli Zebranın oğlu olduğun'!, ana~ın mi
safir aldığı geceler Tozlukiumın orada- yat
tığını 11:e-._ça~uk unuttun be! .. 

-* Haiı.eberduş pırpınlar · argosunda Çalım 
«Güzellik», Çalıriılıda «Güzel gene» aniaının-
da kullanılır; misaller:.• . . . . 

- Hiç dikizledin mi? .. Kantarmanın Ha-
. sanı ne- çalımlı oldu... -* « ... şıkırdım besledin mi;' çalımlı ola-
cak ... »-~ · 

Çok değerli dil bilgini' Ferid Develli~ğlu 
«Türk Argosu» adlı güzel eserinde ·her neden
se «Çalım~ ve «Çalımlı» kelimeleriı;ıi argo 
. anları ile almıyor;- kitabının . ikinci". 'bölüm~n
de «Çalım» .karıştı argo kelime olarak «fa- -
sarıya» yı gösteriyor, ve asıl argo lügatında 
fasariyanın .ikinci .manasına atıf yapıyo_r, 
«naz, cilve» diyor. Biz, bu· İstanbul -Ansiklo
pedisi uğrunda o güruh ile uzun yıllar çok 
yakından temas ettik, «boş laf, palavra• an
lamında kullanılan fasaryanın · «naz, cilve, ça
lım~. yerinde de kullanıldığıpa biç- rastlama
dık, bilakis haneberduş pırpırılar . ağzında 
«Çalını» ve «Çalımlı» yı, yukarıda da kaydet-
tiğim-iz gibi, evvela. «Güzellik»,- «Güzel 
genç»; dolayısı He «naz, cilve», «nazlı; cilve
li gene» anlamında kullanılır gördük; mese
la_ «nazlı, cilveli, dilber» bir gene· için «fasar
yası _yerinde .. » denmezr «Çalımı yerinde .. » 
:denilir. _ _ _ 

ÇALINMAK - Balıkcı deyimi, 'balığın 
· iğneyi ağzına alması üzerine . oltayı . kuvvetli
ce çekmesi (K. Deveci.yan, Balık ve Balıkcı
lık). M~al: 

Oltalarını denize atmış iki -balıkcı konu-
şur: 

- Sende çalınıyor mu? 
- Hayır!.. _ 
ÇALINMAK, ÇALMAK - Eskl- asker 

ocaklarında, esnaf lonca ve gediklerinde, ve 
herhangi bir devlet kapusunda _bir kimseniıı 

·. JSTANBUL 

adının-· iş kütük defterinden adının -silinip 
açığa çıkanlması, işden, meslekden kovul
ması, tard edilmesi karşıiiğı kullanılan tabir
lerdir; mesela bir muharebede firar utancııii
irtikab eden bir ·nefer timatiı· sıp-ahinin ti~ 
marlarının ellerinden aİindığıfiI ·ifade.· için: 
«.:. dırlikleri -çalındı» d~nilirdi; diğer 'Misal-
ler:· · ,~ 

«Mahµd Şeyh Selami Gaviır İzmirimien 
olu,İı · üleni~ zümresinden 1ke·n, bir hallac ci
·variın iülüf kemendine tutulup başında· ·1qır1i 
_ dat gibi çalma sarık _ve yariırtd·a . pirpınsi ta
. bani y~ık_ meyhanelerde bedniest dolaşır ol
duğundan . ismi ülema . defterinden· çalındı . "~-
Selami dahi· hallac alip İzmirden çıkıp Bağ
dad; ·_ Basra, · Dağistan; Öibekistan, Kandehar;·
Keşmir, _Acem ve Hind diyarırii iam on sene 
dolaşup::.g~Uılerden bir gün - Kartala varnıiş 
hallacı ile Öbze:k dervişi kılığında İstarı.bul'a 
_çıka_ geldL.» , _(Reşıd Efendi Hezliyyatı). 

·* « •.. -.Altmış dör<;lün Elif dedikleri re
zilin adını ocakdan ·çalıp ve .bir kayığa koyup 
Boğazkesen kalesine gönqerdiler ve ·o gece 
zındanda boğup- iaşesini ,denize attılar ... ». 

ÇALU (İbraJıim) -c:- Çağdaş Türk·. res
ı:µinin __ lıüyük şöhretlerinden; bir zamanlar 
sanatkarlığın ica~larııidan bilinen bohem ha• 
yatüııİı nümayişlerı de şöhretini.p en az eser~ 
ieri ~açlar amili olmuşdur; . Sanayii Nefise 
Mektebi Alisi, sonra İstanbul Güzel Sanatlar 
Akademisi_ reşim bölümünün -atölye saliibi
hocalarııidan; İstanbul Ansiklopedisi için::lıal 
terceme~ini. Topkapu Sarayı Müzesi Müdür 
. yardımcısı . ressam. Elif Naci yazmİşdır: 

«Çallı İbrahim 1882 de Çal k.azasında 
doğmuş, ibtidai ve rüşdiye tahsilini memleke
tinde yapdıkdan sonra İsta.nbul'a gelip zabıt 
katibliği ile adliyeye intisab etmişdir. Sana;; 

·ta hevesli olduğu için o zamanlar adı Sana~ 
·yii Nefise Mektebi Alisi olan Güzel Sanatl~r · 
Akademisinin resim şftbesine girmiş, göst~.r:.· 
diği muvaffakiyet · Üzerine Maarif Neza!re:ti· 
tarafından Avrupa'ya gfüıderilmiş, Paris'de· _ 
Fransız empressiyonistıe:dnden Cormon'un _ 
atölyesine devam edip bir empressiyonist o
larak ·yurda <;l-önmüşdür (1914). 

«Fransadart gelir gelmez Sanayii Nefts_e 
Mektebine muallim tayin edilen ·Çallı İbra

him o zaman otuz yaşında idi; arkasında . si
yah -bir ceket, ayağında çizgili pantalon, ru,. 



ANS1l{LOPED1S1 

gan ayakkabılar Jle bir Fransız. kontuna ben
ziyordu; 

· 4:Ça,llı gelinceye 1kadar . resiı,n -tale~i, 
beyaz sakallı Varnia, adında_ bir Alman hoca
dan ders alıyorlardı; ka,:ıson kağıdı üzerine 
istomp He alçı modelleri_ çiziyor, gölgeleyip 
tecessüm ettirmeye çalışıyorlardı; .. ellE~rinde 
sos denilen bir siyah toz vardı; gölgeleri _bi
raz kirlenince avuçlarında yumuşattıkları ek
mek içi ile bu lekeleri- temizliyorlardı; ihzftri 
sınıf da karakal em vazifelerini bu şekilde yap
makla meşgul idiler. 

İbrahlm Çallı. 
(Resim: Sabiha Bozcalı) 

«Çalli geldi, kanson kağıdı . yerine engr 
kAğıdını, sos yerine füzen~i verdi ellerine. 

«Boyaya ,geçdikleri zaman onlara her şey
den önce proporsiyon ve kompozisiyon el\dt
şesinin önde tutulması gerekdiğini ö,ğretti. 

Işık ile gölge arasındaki çizgileri kaldırdı; 

ışık ve atmosfer. içinde eşyanın eridJğini gös
terdi. 

«Türkiye'de -resim sanatı akademik bir 
buhran geçirirken Çallı. ve arkadaşları emp
ressiyonizmin yerleşmesini ·temin ettiler; Çal
lı bu mücadelenin daimı;t lideri olarak kal
mışdır. 

ÇALL~ (İbraru.m) 

c.Geniş bir günya ye s,anat g~rüşüne sa
hih onlan Çallı bir taraftan da Avrupa'yı. is
tila eden yeni cerey_anlarıa iJgileniyordu; o sı
ralarda Rusya'dan Paris'e giderken istanbul'.a 
uğrayan . v:e Çallı'ya misafjr Qla.n . I{riçenko' · 
nun resimleı:ini gör~ü, bundan sonra Çalh'mn 
sanatında yepyeni bir ufuk açıldığım . görü
rüz; onu meşhur «Mevleviler» i ·bu çağda 

vücuda gelmiş eserlerindendir .. __ . 
«Çallı İbrahim'in ilk_, özel atölyesi Çen

berlitaş karşısında Osnianbey. Matbaasına bi
tişik~i (Osmanbey M:atbaa~ı 1962~ 1963 .. de yı
kıldı);. orada talebeleri, sanat .· v.e . ilim . adam
ları t<,plamr, müsahabe ve nıünakaşll:lar y~
parlardı; . vel);ı~ıl yetişen yeni bir ·neslin sa
nat ve küliürüne olan hizmeti inkar kabulet-
mez bİr ıia.kikattir." · · · 

«Galatasaray, Lisesinde her sene. açılan 

resim sergilerinde Çallı lbrabimtin tabloları 
arkadaşları . yanında üştün bir kalite ta_şımış
dır (? ... İst. An.). Bu se:rıgilerde oı_ıu~ çıplak 
kadm etüdleri, manolya v_e krizantemleri, A
d,a peyizajları renk ve · olgunI:uk ba~ımından 
eiı beğenilen eserlerdi. · · · · · 

«.Resimlerinde üze, renkli ve canlı ,o
lan Çallı İbrahim, şahsı itibarı)le 4e ente
resan .adamdı; etrafına neşte ve nüktelerini 
cömerdce . dağıtırdı. Onun meclisleri dai:ı,na 

şen ve., şakrak olur?u; bundan ötürüdür ki 
her toplantıda, çilingir -sofralarında- gözJ.~r 
rind meşreb Çallı'yı ,arardı. . . . 

«Nasreddin İ-Ioca'dan !ncili Çavuşla, ~ek
rt Mustafa'ya kadar tarihin devirleri beyun
ça Türk mizahına mevz-0. :olan fıkralar, Çallı

nın esprileriile bir kat. daha zenginie.şrnişdir; 
toplandığında yüklü es.er olur. Çallı müt~va
_zı idi (L. İst. An.); fak.at bu tevapuu. içinde 
kendisine. yaraşan bir san.at ihtişamı •.. taşırdı. 
Mesela, ~ceb ; Peker. ile olan' kfuıklii. pa,lto 
hikayesi. Receb Peker kendi yakası kürklü 
paltosunun tam benzerini .· Çallı'nın üstünde 

· görünce, dayanamamış,· paltonun içine de 
. bakmış, içi sadece astar: . . ' . . 

--:- Çallı! .. seninkinin de 'içi benimki gibi 
boşmuş! ... de.ıiliş. · · 

· Çallının alaycı .tebessümü ile. cevabı: 
· ~ Hayır!.. Benimkinin. içi bo§. değil, i

çinde· Çallı var!.. . . 
. ~Bir akşam . da aktör .Raşid Riza'nın -aç

dığı Bizim _Lokantada. Çallı'ya sor~uşJar: 



ÇAI..LI (İbrahim) .:=· 3680 ---- tısrANSUL 

- Üst.ad ... siz natür mortu mu; portre
ji mi tercih edersiniz? .. 
- _, - Ben... demiş, natürmort portreyi se• 
verim! 

İşidilmemiş bir tAbir; Çaliı biraz ötede
ki: bir masada sızmış Mahmud Yesiri'yi gös
tererek:· 

- . İşte!.. demiş. 
<<Bir anket için gelen gazeteci soruyor: 
- Yeniden genç olmak ister miydiniz 

Ostad? · · · 
\ ~ -Neden genç olmak istiyeyim?. Yehi

den başlamak için mi? Hayatta yeniden gü
reşmek için mi? Bir biletle iki matine sey
redilmez. Kaldı ki insan ne kadar, nereye 
yükselirse yükselsin eninde sonunda -bir lııç 
oluyor. Sonu hiç olan bu dünyada gençliğe 
dönmek istemem; üstelik tehlikesi de var, ya 
bu sefer bir Çallı da olamayıverlrsem!.. · 

«Çallı, bunları söylediği zaman tam elli 
-bir yaşında idi. · 

-- d947 Temmuzunda altmış yaşını doldur-
dµğu için emekliye ayrıldı. Bu '·m~nasebetle 
Akademi tarafından neşredilmiş bir ·broşür
de: «Çallının emekliliği Akademi· cAmiasından 
ayrılması manasına gelseydi, Güzel Sanatlar 
·Akademisi için büyük ve telifisi iinkAnsız'· bir 
kayıp t~kil ederdi; Çallı Akademiden ayrıl
miyacak ve istediği zaman derslerine devam 
edecektir; en büyük atölyeye ÇaUı Atölyesi 
adı verilmiş, burada dilediği zaman öğrenci

lerle meş·gul olabileceği kendisine bildiril
-mişdir» deniliyor. 

«Çallı İbrahim 22 Mayıs 1960 pazar ge
cG:,:i saba_ha karşı 4,30 da Cerrahpaşa Hasta
hanesinde 78 yaşında mide kanamasından ve
Ut etmişdir. Cenazesi Akademiden alınarak 
namazı Fmdıklı Camiinde kıhıiniış ve Mer
k~zefendi'deki kabrine defnedilmişdir.>> (Elif 
Ni:ıci). -

Esad Bey adında bir zat tarafından teype 
alınmış sesi ile Çallı kendi hal tercemesini 
şöyle anlatnıışdır: 

«Çal'da doğdum. İlkokulu orada oku
dum. Bir Rum kunduracı vardı mahallemiz
de. Pabuçlarımı o Ruına pençeletirdiin. Dük
kiının duvarlarında «Köroğlu .. Ayvaz» resim• 
leri olmasa, delik ayakkabılarla sokaklarda 
sürterdim ya!... İşte o resimler beni çekerdi. 
Eve gidince, «Köroğlu He Ay'vaz>) ı düşil.nfü•. 

düm. Müslüman evi, duval'lann altı tirşe, üs• 
tü beyaz badanalı. Sedire oturur, siY,ah ka
lemle duvara Köroğlu ile Ayvaz'ı ç~rdim. 
Her çiıişte de zılgıtı yerdim tabit, duvarları 
kirlettin diye. Baktılar ki adam olmağa niye
tim yok, ablam arazimi sattı, bir kemer dik
ti, kemere 95 altın koydu, «Haydi sağ~cakla>> 
deyip beni tstanbul'a yolladı. «Adam ol,· gel» 
demeyi de unutmadı. Cağaloğlunda 'İzmirli
lerin bir kahvesi vardı, orada 10 kuruşa bir 
oda tuttum. O günlerde bir avare oldum, sor
ma!. .. Bu avareliğim Rum kahvecinin hoşuna 
gitmiş, -bir gün söz arasında: «Galata'da ba
lozlar var, oraya :hiç gittin mi? .. » ded~. O gü
ne kadar balozun adını bile duymamıştım. 

«Nasıl iyi mi?>> dedim. «İstersen götüreyim» 
dedi. Yeni urbalarımi giydim, kemerimi bağ• 
ladım, içine çil çil altınlarımı doldurdum. 
Galata'ya gittik. Karanlık bir sokakta •bir ka
pıyı çaldık, 40 ayak merdiven çıkbk. Rum 
kadınları bizi karşıladı. İçtikçe keyiflendik. 
Sızmışım. Bir de uyandım ki, çevienıde kim
se yok! .. Kemerimin içindeki çil çit. altınlar 
da uçmuş. Zaptiyelere derdimi anlattım. Ce
bime bir 10 para koydular, <<Köprü · parasını 
al da, -Cağaloğluna •git» dediler. Beş parasız 
kalmıştım. O kahveye gazete muhabirleri uğ
rardı. Birinin yardımiyle MalO:mat gazetesi~ 
nin müvezzii oldum. Asım Hakkı ile_ dostluk 
kurdum; o sırada. «Senin yazın güzel.. dedi, 
Yenicami'de arzuhalcilik yapar mısın? .. >> Cep
te beş para yok! .. istersen yapma! ... Bir gaz 
sandığı, mürekkep_ kalem aldım, Yenicami
de faaliyete geçtim. İlk gün yüz para kazan
dım. O gece, Asım Hakkı'ya iki karafaki ıs

marladım. İkinci günü bir aşk mektubu ya
zıp beş kuruş aldım. Yazım beğeniliyordu. A· 
sim Hakkı ile meyhanede demlenirk~n Adli· 
"ye Serkomiseri Osman Beyle tanıştım. Beni 
sevdi: «Yarın bana gel» dedi. Gittim; O- gün 
Adliyeye mülbı:m kaydoldum. Hem de Mah
keme-i Cinayete... Cebimiz biraz para. gördü. 
İnsan kılığına girdik. Altı parmak gömleği 
bıraktım, kolalı gömlek giydim. Çarşı kapı
sında b:ir ressam vardı, Ermeni ressam... Du
rup, ona bakardım her geçişimde. Bir gün: 

. · «Bana tesinı dersi verir misin?» dedim. «O
lur aına, dersi 50 kuruş» cevabını verdi. Pa
raya kıydım. 

Ermeııiye büyük ressamlar da geliyordu. 
Riri: (<Ru Erineniden bir şey öğrenemeısin, 
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Sanayii Nefise Mektebine gir» dedi. Sanayii 
Nefise'ye girdim. · 

«Fransa'dan dönmüştüm. Halil Hoca (res
sam Halil Paşa) beni Akademiye tavsiye etti: 
«İyi talebedir>> diye. Boş kadro varmış. 30 al
tınlık bir kadro. Ama Akademi Müdürü: 
«Çapkın Çallı; senin sicilin· bozuk» diyerek 
8 altın maaş bağladı. Buna da şükür. Atelye 
açmak istiyordum. Şükrü Kaya ile tanıştım. 
Muhacirin Umum Müdürüydü. Onun bir port
resini yaptım. Belki birkaç kuruş dünyalık 
verir diye düşünmüştüm. Portreyi götürdüm. 
«Ne istiyorsun» dedi. <<Beş on kuruş» dedim. 
Tuttu 50 altın verdi. 

<<Bir gün Ahmet Refikle Eminönünde do
laşıyorduk. Cebimizde de beş kuruş yokL .. 
Canımız da rakı içmek istiyor. Sağa baş vur
duk, ·sofa baş vurduk, nafile ... Bu sırada, Ah• 
met Refik bir fıkra anlattı. Kendi de güldü. 
Bir de ne göreyim, ağzında altın bir diş!. .. 
<<Aman! .. dedim, senin ağzın bir ;hazine». Diş
çiye gittik, altın dişi söktürdük, sattık, içki• 
mize kavuştuk! . 

«Ama rakıyı bol bulunca, Akademinin 
bahçesinde bir yandan demlenir, bir yandan 
da ekmekleri rakıya banıp güvercinlere atar
dım. Ah neydi o. günler, rakı biter belki di
ye, cebime bir tane yedek rakı şişesi · alma
dan meyhaneye adım atmazdım. 

<<Bir tablomdan 3 bin lira kazanmıştım. 
İzmir'de bir otelğe kalıyordum. Kilit üstüne 
kilit vuruyor, kapının arkasına gardrobu da
yıyor, parayı pantolonumun cebine koyuyor, 
gözüm açık uyuyordum. Parayı bir tanıdığına 
veremezsin, inkar eder; . bankaya yatıramaz

sın, iflas eder. Üç gün dayandım. Dördüncü 
günü o meyhane senin, bu meyhane benim 
dolaştım, paraları yedim. O gece pencere
leri, kapıyı ardına kadar açtım, rahat bir uy
ku çektim.» (Hayat Mecmuası). 

Çallıname - Ahmed Refik Beyin res
sam İbrahim Çallı için latife yollu yazdığı u
zunca bir manzumedir; güzel şarkıları olan 
Refik Beyin gaayet soğuk bir eseridir~ içki 
masasında başlanmış, içki masasında tamam
lanmış, ve <<Ğünül» . adındaki şiir kitabının 
sonuna eklenerek neşredilmişdir. Sözde ka
dim tarzda kaleme alınmış-dır. Altı fasıl üze
rine dağıtılmış 61 kıt'alık bir manzumedir; 
fasıllar şunlardır: 1) İbrahimin Çal'da do
ğumu; 2) Yavru İbrahimin Rab elinden ba-

de içdiği; 3) Çallı İbrahimin İstanbul'da r:es
sam oluşu; 4) · Çallının Kartal kadısı leylek 
önünde imtihan oluşu; . 5) İmtihandan sonra 
Rab'ın Çallı'ya ziyafeti; 6) Çallının ömrüne 
dua. Hükmümüz ağır olacakdır ama hakikat• 
tir, <<Çallıname», Ahmed Refik'in kalemi için 
bir fernkettir, başdan başa meyhane yavena
mesidir, yalnız son kıt'a müstesna: 

· Ruhu ulvidir anın, vlcdim _piki çok rakik 
Yazdı tarih, Blntl MusA'dan çekince blr rahlk 
Çallının yin azizi hazreti Ahmed Refik 
Nur yağswı fırçasından renk kesllslln Çallunın. 

. ÇALMAK - Batı türkcesinde çeşidli 
anlamları olan zengin bir masdar, kökdür. 

1 - Vurmak, çarpmak anlamında: Kapu 
çalmak, yere çalmak, kılıç çalmak, sopa çal
mak, pala çalmak, kırağı çalmak (sebzeye, 
meyvaya soğuğun ve. rütubetin Vwıilası, 

çarpması). 
Ey mutrlbi dilkeş 
Ele al çenk il rübıibı 

Çak eyle hlcAbı 

Ref eyle nlkaabı ! 
Ey sikti mebveş 
Def eyle humAn ! 
Taşa çal şişel arı 

(Şihldi) * Mecazi anlamlarda; kapu çalmak: 
«Sarkıntılık etmek» ve «Bir iş için müracaat 
etmek; 'baş vurmak». Misaller: bir dilber pe
şine düşen adamı tersler: - Yanlış kapu çal
dın ağam! .. 

İki kişi konuşur: 
-- İşini düzeltebjldin mi? 
- Çalmadığım kapu kalmadı.. derdimi 

dinleyecek tek kulak bulamadım. 
Pala çalmak: «Geçimi mihnetle sağla

mak». Misaller: «Bir lokma ekmeğe sabah
dan akşama pala çalyorum». 

Klıç çalmak: <<Kıtlık, darlık, tabiat şid

deti karşısında ağır hayat». Misal: «Kış er
ken bastırdı, fakir fukaraya öyle bir pala ça
lacak ki .. >> * Darbi meseller: 

Her hangi 'bir kötülük yolunda yapma, 
bulursun anlamında: «Çalma elin kapusunu, 
çalarlar kapunu». 

Semeresiz gayret anlamında; «Çaldık kes
medi, dürtdük geçmedi». 

Her türlü darbeyi yemiş, acıyı felaketi 
ka.nıksamış kimse anlamında: «Acı patlıcanı 

kırağı çalmaz». 
2 -- Ağızla ses çıkarmak, herhangi 'bir 
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mftsiki Aletini gereği gibi kullanmak: Çene 
çalmak (konuşmak), Islık çalmak; ud, keman, 
piyano gibi sazları çalmak, davul çalmak, dü
dük çalmak, nöbet çalmak (askerlik- alemin
de •boru ötmesi, bando), çan. çalmak. Misal
ler: Nine torununa terbiye yolunda nasihat 
eder: 

- Islık çalma evladım, yılan tesbihidir. 
Bir memur anlatır: 
- Eski yerimde işden . -başımı kaşıyacak 

vakit ,bulamazdım, · b_urada sabahdan akşama 
kadar arkadaşlarla çene çalıyoruz ... inan ba
na daha çok yoruluyorum ve eski yerimi arı
yorum ... 

Çal! .. ben de olup ı\hlanmla sana demsiz, 
Çik eylemedir slnei aşkı: emelim, · çal! 
Tesiri tarabla - iderek kol kola· pervaz 
Ti arşı llı\hiye kadar yükselelim, çall 
Çal ıevditfm, çal meleğim, çal güzelim çal! 

(Tevfik Fikret) * Darbı meseller: 
Bir yerde işlerin karmakarışık olduğu 

anlamında: «Çingene çalar, kürd oynar .. :.. 
B~ isteğin, bir siparişin yerine gelme

si için paranın şart olduğu anlamınqa: «Para-
yı veren, düdüğü çalar ... ». · 

Herhangi bir işde, konuda gaayet heves
li •kimse anlamında: «Çalmadan oynar .. ». 

~ - Oğruluk, hırsızlık; «Para çalmak, 
eşya çalmak, çocuk çalmak». 

Sana insaf versin Hazreti Mevli 
Neden açıimazsın ey güll rinA 
Beşerin kıymetin biliriz cini 
Uyurken çalmayız hirsız detlllz. 

(Beşiktaşlı Gedil) * Mecazi anlamlarda;· Akıl çalmak, gö
nül çalmak: «Birini kendine aşk ile bağla
mak, meftun etmek, hayran etmek». * Darbı meseller: 

Büyük kötülük yapacak •kimsenin önce
den elbet ki bazı tedbirler alacağı, bu işe ha
zırlanacağını anlatma yerinde: «Minareyi ça-
lan kılıfını hazırlar .. » ·· 

4 - Renk ve hal bakımından andırmak, 
yaklaşmak; «Beyaza çalmak, siyaha çalmak, 
çingeneye çalmak, deljye çalmak.» MisaUer: 
Bir berber üzerine konuşulur: 

- Ben o adamda tıraş olamam .. bakış
ları deliye çalıyor ... * Bir otelde bir adam, yanında getirdi
ği ·bir gene tarafından katredilmişdir ve kaa
til kaçmışdır; otel katibi zabıtaya izahat ve
rir: «Maktul devamlı müşterimiz olduğu için, 

dayımın oğlu dediği delikanlıdan ayrıca hü
viyet cüzdanı istemedim.. uzun boylu, · hır
panice giyinmiş, kara kaşlı, kara gözlü, es
mer, çingeneye çalan bir yüzü vardı ... ». * Yine •bir suçlu tarif edilir: «Tığ gibi 
genç bir adam, başı açık, yalın ayak, üstün
de nar çiçeği partal bir kazak, kirden artık 
karaya çalmış beyaz bir . gemici pantalonu 
var ... ». 

5 - Bir maddeye başka ·bir şey katmak, 
kanşdırmak; «Un çalmak, yumurta çalmak, 
terbiye çalmak (aşcılık, mutfak cleyimlerin
den); bakır çalmak (kalaysız bakır kaplarda 
bakır oksidinin yemeğe karışarak yemeği ze
hirlemesi)». Misaller: Aşcı yamağına hitab 
ile.: «Terbiyeye bir kaşık· un ile iki yumurta 
daha çal! .. », « ... _haydi durmasana.. çorbanın 

terbiyesini çal ... ». 
Bir gazete haberi: « ... Bakır çalmasınçl.a 

dört kişilik bir aile zehirlendi ... ». * Mecazi anlamda; kara çalmak: «İsnad, 
iftira», misal: 

- Herifin işi gücü etrafındakilere -kara· 
çalmak ... 

· Bir serseri derd yanar: , 
- Alnımıza kara çalınmış bir kere.. ne

rede bir araklama olsa, gel ulan diye bir yol 
karakolu boylatıyorlar ... · 

Çalındı nAmusa o yallı kara 
Cümle akrinıma oldum maskara 
Altın adım bakır oldu gene yaşda 
Zindan oldu duramadım Ayaşda 
Beni paklar ancak İstanbul şehri 
Diyerek yoluna düştüm serseri 

(Ayaşlı Aşık Vell, Sergtizeştnı\me) 

Bal çalmak, ağzına bir parmak bal çal
mak: «Ümide düşürmek; ufacık bir lütufla 
karşı tarafın büyük isteğini önlemek». 

Micm.eri hilsntine oku bir maval 
Ne sevdiya düşür ne aklım al 
Çalıver alzma bir parmak bal 

Var ömrü oldukca yalansın güzel 
(Beşiktaşlı Gedil) 

Bu «çalmak» kökünden «çala» lafzı ile 
bir kaç deyim vardır ki, söze m:übal!ğa, şid

det, sürat, sürat neticesi ihmal maniları ve
rir; misaller: 

«Çala kürek akıntıyı geçdik», bütün gü
cümüzle kürek çekerek akıntıyı geçdjk; -

«Çala kamçı af sürdük», durmadan kam
çılayarak at sürdük; 

«Çala taban yürüdük», durmadan (ve 
süratle) yürüdük; 
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«Her romanı . çala kalem yazılmışdır», 

sür'atle, ihmalkar yazılmışdır. 
Çalgı, çalı, çalkamak (çala çala, vura vu

ra koşdurmak), çalık, çalım kelimeleri de bu 
çalmak köküne bağlıdır (B.: Çalınmak Çal
mak, Çalgı, Çalı, Çalkanmak, Çalık, Çalım). 

ÇALPARA - Halk ağzında pavurya ya
hud yengeç adı altında toplanan deniz mah
lftkunun -bir cismi; şeklinin çaganozdan farkı 
yok ise de (B.: Çaganoz) vücudu ile ayakları 
yassıca, rengi kırmızıya çalar esmer, bazan 
da maviye çalar esmer üzerine beyaz ve mor 

Çalpara 
(Resim : ~üsnü) 

çizgilerle nakışlıdır. · Bir de, mafsal mafsal 
olan ayaklarının son ikisi sair _ayaklarına ben
zemeyüb uçlarında. destereye ·benzeyen ve 
çok keskin birer tırnağı vardır; bu ayak tır

nakları ile ağları keser ve balıkcılara büyük 
zararlar verir. Yapısı çaganoza nisbetle pek 
ufak, eti de adi olup İstanbulda katiyen yen
mez, ·balıkçılar tarafından balıklara yem . ola
rak da kullanılmaz, Balıklara atılmış ağlar

dan. yığınla çıkar ve tekrar denize dökülür. 
Bibi. : K. Deveciyan, Balık ve Balıkcı!ık. 

ÇALPARA, ÇALPARE - Dilimize f~an
sızcadan alınmışdır, asıl şekli «çarpare» (dört 
parça} dir; oyuncu kız ve oğlanların (çengi 
ve köçeklerin) parmaklarına zil yerine tak
dıkları iki parça tahtadan yapılmış şak şak 

.şekli bir çüt tahta kaşığa. benzediği için a
vam ağzında «kaşık>> da denilir; oyuncunun 
iki elinde birer çiftden dört parça şak şak bu
lunduğu içindir bir takıma «Çarpare», ve on
dan bozma olarak Çalpare veya Çalpara adını 
a~dır; İspanyol rakkaselerinin dünya şöh
reti olmuş kastanyat'larının aynıdır; • rakkas 

veya rakkase ikl elindeki çalparayı, hem sazın 
ahengine uyarak, hem de .kendi meslek . kud
retinden gelen hususiyetlerle şakırdatır, · öyle 
ki, oynayan görülmese clahi ·erbabı: «Natır 
kızı Güllü'nün çarparasıL.» Yühud: «Bu İs
mailin çarparasıdır! .. » diyerek muhabbet mey
danında kimin oynadığını bilirdi. 

Kimin olduğunu bilemediğimiz ·bir şar· 

kı: 
Onaltı yaşında o körpe civan 
Naz lle lşveyi satışı yaman 
Cevrii cefasından meded el aman 
Destinde çalpare kasıp kavuran 
Bir gümüş topuklu Afeti devran 

Kakülü alnına taramış· berber 
Sol yanak üstünde beni var anber 
A.şıklan olmuş kol kol seferber 
Destinde _çalpdre kasıp kavuran 
Bir gümüş topuklu ı\fetı' devran 

Altunlu şihin baş kuak yellldlr 
Gümrah perçemleri sırma tellidir 
Rakkas civan ayağından bellldlr 
Destinde çalpare kasıp kavuran 
Bir gümüş topuklu Afeti devran 

Doldur gel ey sW aşkına tOhun 
01 miri. cemalin entsı rillıun 

KAım tamim etsin d1Ji mecrilbım 
Destiıu:Je çalpire kasıp. kavuran 
Bir gümüş topuklu Afeti devran 

Yeni çıkma kesim şalvar cebkenl 
. İbrişim işleıııe paçası yeni· 
I>eryayı aşk üzre açmış yelkeni 
Desiınde çalpare kasıp kavuran 
Bir gümüş topuklu Afeti devran 

Mun'atlf vahşetle : çeşmi cell&dı 
KMir unutturur evt evlidı 
Herglin bir işkence kin icadı 
De!!tinde çalpı\re kasıp kavuran 
Bir gümüş topuklu Afeti devran 

Enderunlu V&sıf'ın bir şarkısı: 
Bir dilberi pür abü tab 
İtilin cihanda lntıhib 
U'llne reşk eyler şanib 
Pek dilriibadır Malıltib 

Dil viren ol ince bele 
. Yansun misali meş'ale 
Mecbunın oldum ben hele 
Pek dllriibadır M41ıltib 

Çıkçık ider çarpiresl 
Her dilde vardır yiresl 
Can sevdi var mı çiresl 
Pek dilriibidır Mahltib 



ÇALTI (Cetnal) - 3694 - ·tsTANBUt 

Olmazsa ol rwn dilberi 
Olmaz ctillüıılln hiç feri 
Hallı: ana · geJUr -~ 

Pek dllrllb4dır Mı\bltib 

Tanbtirl'nin şarkısıdır: 
Böyle rakkaase ne dtmeli 
Sim tendir ırUl memeli 
Beste şarkı okundukca 
ÇarpAreden gitmez eJl 

· Sakınıp eyleme· ir 
Olasın bendene yar 

Tanbtlri'nin diğer şarkısı: 
Gül yaııak.lı bir rakkası 
Sevdim ama pek yosıruw 
Fesin açmış perçeın ı;açnıış 

O dekli baş kavgası 
Mest eylemi, işıklan 

Dilber lı\tif oynaması 

Daire mJakal velvelesi 
Usul tutar çarpiresi 
Tanbirintn mıdrabmda 
Utlf olur her nalmesl 
Mest eylemiş ifıklan 

Dilber litlf oynaması 

Çalparasu oynamak ~ Halk ağzı deyim,· 
«aşırı derecede sevinmek»; fakat, ·başkasının 
büyük ı.zdırabından,. hatta · mahvine · varan fe
laketden. duyulan sevinç, kötülük yolunda du
yulan sevinç için hakaaret kasdı ile kullanı
lır; misal: <<Üstadın gözünün nuru üstüne ge
ne gibi yapışdı da o gözler çekdiği kahır ile 
kapandığı gün çalparasız oynadı». 

Eteği· çalpan çalar •··- Halk ağzı deyim, 
. «aşırı derecede sevinmek>>; tı.bki yukarıdaki 

deyim gibi, başkasııurı. büyü!~ ızdırabından, 
hatta mahvine varan felaketinden· duyulan 
sevinç, kötülük yolunda duyulan sevinç için 
hakaret kasdı ile kullanılır; misal: « ... Üçün
cü Sultan Selim.in hal'ine fetva verdikten 
sonra Topal Müftü Babıaliye gittiğinde Kay
makam Köse Mfişa Paşa Şeyhülislamı kapu
dan etekieri çalpara çalarak karşıladı.» 

ÇALTI (Cemal) - Kereste tüccarı, bu 
İstanbul Ansiklopedisinin büyük kıt'ada ya
rım kalmış ilk baskısında R. E. Koçu;nun iş 
arkadaşı, asil ve necib 'bir dost; büyük eserin 
neşri için koyduğu ser~yeyi geri çekdikden 
sonra; güçlükle idamei mevcudiyet eden İs
tanbul Ansiklopedisinde müellifin göz nuru 
ve beyin cevheri ile intifa zilletini gösterme
miş, 16. fasiküld~ İstanbul · Ansiklopedisini, 
idari işlerini de geliri masrafını ancak korur 
bir (!urumda R F,. Koçu'ya . bırakarak temiz 

bir hatıra ile ayrılmışdır, ve R. E. Koçu, Ce
mal Çaltı'dan ayrıldıktan sonra o büyük 
kıt'adaki baskıyı 34. fasiküle kadar getirmiş
dir (B.: İstanbul Ansiklopedisi), 

Cemal Çaltı 1909 da istanbul'da Haydar-. 
da doğmuşdur, babası Göreleli sandıkcı Mus
tafa Efendidir, annesi Seher Hanım da 1875 
Rumeli bozgununda Trabzoııda tavattın et
miş Bulgaristanlı bir ailenin kızıdır; . Cemal 
Çaltı bu ailenin iki erkek; iki kız dört evla
dının en büyüğüdür. İlk tahsilini Bayazıd Nü
m1'.l.ne Mektebinde yapdı, Vefa ve Pertevniyal 
liselerinde okudu ve 1932 de Pertevniyal Li
sesinden diploma aldı; Hukuk tahsili için 
Fransa'ya gitti fakat pek az kaldı, memleke
tine dönerek istan·bul DarülfüriQnun Hukuk 
Fakültesine girdi, oradan da Ankara Hukuk 
Fakültesine nakletti ve ikinci sınıfda fakül
teyi terkederek babasının Tahtakaledeki san
dıkcı dükkanında iş hayatına atildi, kısa bir 
zaman sonra da sandıkcılığüı yanında keres
teciliğe başladı. 

İstanbul . Aıısiklopedisi bu aziz ve temiz 
dostun hatırasını tebcil eder. 

ÇAM - Meşhur ağaç; Adaları, Çamlıca

yı göz- önüne getirdiğimiz vakit, istanbulun 
günlük hayatından deniz kadar çamın da ye
ri olduğunu görürüz. Hele sahil çamı, fıstık
çamı İstanbul semtlerinin minareler kadar 
karakteristik ağaçlardır. Ne var ki, halk, bah
çıvan, hatta bilgili kişiler ve sözlükler, b~zan 
çam adını bir çok iğneli yapraklı ağaç cinsle-
rine de vererek yaııılırlar. · · 

Orman, park, bahçe süs ağacı olan çam
lar, çi.çekli bitkilerin açık .tohumlular sınıfın
dandır. Bu sınıfa iğne yapraklılar veya koza
laklılar da denir. Bu sınıfta ladin, göknar, se
dir cinsleri yanında, bir de çani cinsi vardır. 
Ama bir çoklarımız bu cinslerin hepsine çam 
diyoruz, «Göknar çamı, sedir· çamı» şeklinde 

söyliyoruz; bu yanlıştır. O ağaçlar da çam 
gibi. iğne yaprakiı bir ağaç cinsidir. Fakat 
kozalaklıların bir cinsi olan çamın; fıstıkça

mı, sahilçamı, veymutçaını, · kızılçam; kara
çam, sarıçaın gibi nevileri vardır. Bu turlüler 
İstanbul' topraklarını süsler. Adalatdaki ağaç 
kızılçam'dır. Açıkta ·bulunan sahilçamlarının 

tepesi bilhassa yaşlandıkları vakit şemsiye gi
bi yayğın bir hal alır, çok uzaklardan kendini 
taıııtır. Böyle çamlardan biri Boğaziçinde Ar
navutköyündeki bir sırtta görünmektedir. 
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Fıstık çamlarının kozalakları 'büyü-k olup, ko
zalağı teşkil eden pullar altında <<çanıfıstığı» 

dediğimiz. tohum bulunur. Kabuğu çok sert 
olan :bu tohum kırılınca yumuşak, yağlı ve 
lezzetli içi çıkar; innik helvası, -kuzu dolması 
gibi Türk mutfağının şöhretli tatlı ve yemek
,lerinin içine de tad çeşnisi olarak konur. 

Çam havasının, Çamsakızının göğüs has
talıklarına iyi gelmesi dolayısı ile hastahane, 
prevaııtoryom, sanatoryom gibi tedavi yerle
rinin çamlıklarda yapılması adet olmuştur. 
Bu bakımlardan çapu korumak, yetiştirmek 

için hekimler de ormancılar ve ziraatcılar ka -
dar .Hgi gösterir. Fakat «noel ağacı» bid'ati 
dolayısiyle çamlara kıyıldığı gibi, Ada çam
larına da çam-kesen böcekleri büyük zarar 
vermektedir .. 

Çamın kerestesi, sakızı (reçinesi), ka:bu
ğu, çırası çok işe _yaradığı gibi estetik güzel

. liği, havayı saflaştırması da ayrı bir değeri

. dir. Eski edebiyatımızda çama sanavber, fıstık 
gibi adlar d;ı verilirdi. Bu günkü, dünkü nes
lin edebiyatında, şiirinde, müziğinde çam, 
çamlıca, ada çamları geniş yer tutar. 

. Burada çamla ilgili bir kaç folklor mal
z~mesini İstanbul'un ve Türk halkının fikir 
ve duyğu ürünü olarak sunuyoruz: 

· Atasözlerimizde Çam: 
Çam sakızı çoban armağam. 
Zayıf çaımn kozal$ çok olur. 

. Bir dalda bir budak, bir çamda bir kozak. 
Ci\m budağı ile güzeldir. 
Çam: aAacından ağıl, el oğlundan oğul olmaz. 
Çam deviren. 

~ Çamın közü olmaz, yalancıı;ıın sözü olmaz. 
Göz deitll ya çanı budağı. 

Ardıç kadı, çam müftü: 

. Manilerimizde Çam: 
Karşıda sıra çamlar 
Akar sa.kızı damlar 
Evli gider evine 
Bekar nerde akşamlar. 

* 
"Çamlard~ meşelerde 
Kol.anya. şişelerde 
Herkes alınış yıiıini 
Ben kaldım köşelerde. 

• Dala çikma çama çık 
Buğdaylar kara kılçık 

. Kız bana geleceksen 
Tedlitfnde yola çık. 

* 
· Evleri· ı;-arn aUında 

'{~ 

· ı. 

Yatağı dam altında 

Vanp koynuna girsem 
Gecenin gam altında. 

Kerim YUND 
ÇAM (Harını) - Fa,brikatör, · iş adamı; 

Edirnekapu dışında Şehidlik arkasında Top
cular - Rami caddesinde «Harun Çam Kollek
tif Şirketi Zirai ve Sınai Makinalar İmal ve 
İhrac Fabrikası» nın kurucusu; 1910 da İs
tanbulda doğdu, -babası Hüseyin Hüsnü efen
di, annesi Ayşe hanımdır. ilk tahsilini Valide 
S~liha Sultan Nümtlne mektebinde yapdı; Be
şiktaş Şark İdadisinde talebe iken, herhalde· 
ailevi durum icabı olacak, 1924 de öndört 
yaşında iken tahsili terk ederek Kalafat Ye
rinde -bir atölyeye çırak olarak girdi, dört. yıl 
o atölyede çalışdı, henüz 18 yaşında iken bi
rinci sınıf usta olarak bir Fransız· şirketi ta
rafından tamir edilen Yavuz zırlısmın büyük 
tamir işinde çalışan işciler arasında bulundu. 
Üç yıl Rıhtım Şirketinde atölye ustalığı yap
dı; değerli bir sanatkar olara:k işini ·büyüttü, 

· yirmi yıl içinde yapdığı makina ve tesisler 
şunlardır: Trakya ve Anadolunun muhtelif 
yerlerinde 180 aded yağhane, 135 aded muh
telif kapasitede bakır levha fabrikası, İktisi
di ve Sınai T·.A.Ş. adına Demir Çekme, Tel 
çekme ve Çivi l:t~abrikası ve ,bunun emsill da
ha üç müessese, VinHcks Tesisleri (takriben 
3000 den fazla çeşitli makina). 1940-1960 a
-asında Ticaret Odası ve Sanayi Odası meslek 
komitesi başkanlığı yaptı. Galata Gençler . 
Spor Kulübü üyesidir; boks, gü~eş ve yüzme 
spporlarını sever. Evli (zevcesi Müeyyed Ha
nım) ve beş evlad babasıdır. (Rıza, doğumu 

1937; İsmail, doğumu 1938; Metin; doğumu 
1939; Nevin, doğumu 1941; Nesin, doğumu 
1945) . 

Bibi. : Kim Kimdir Ansiklopedisi. 

ÇAMAŞIR - Farsca «cameşur» dan 
tür!~çeleşdirilmiş isim: kirlendikce yıkanan 

giyim eşyası; don,- gömlek, mintan, zıbın, en
tari, çorab, mendil, çevre. 

Çarşı hamamlarında müşteriye çıkarılan 

havlu, çevre, peşkir, peştemallara da çamaşır 
denilir ;ev hayatında ise bu eşyaya «hamam 

· takımı>> adı verilir . 
Çarqaşır yıkamak için içinde su ve çama

şır kazana «Çamaşır kazanı>>; içinde çamaşır 
yıkanan tekne ve leğenlere <<Çamaşır Tekne
si>>, <<Çamaşır Leğeni», yıkanmış temiz çama
şırların kurutulmak için asılıp sefüdiği iple-
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re «Çamaşır ipi», ipe serilmiş çamaşırın ye
re düşüp kirlenmemesi için kullanılan man
dallara <<Çamaşır mandalı», çamaşırı yıkaya

na «Çamaşırcı>>, çamaşır yıkanan yere «Çama
şırhane>>, «Çama~ırlık» denilir. 

Hamamlarda yıkanmış ıslak çamaşırlar 
(peştemal ve havlular) kısmen hamam damın
da gerilen iplere asılarak kurutulur ise. de, 
asıl kurutma tertibatı içerde bulunur, gaayet 
büyük mangallara külhandan ateş alınıp dol
durulur ve üstüne tahta çubuklardan yapıl-

, ınış «kafes» denilen bir çatkı konulur, peşte
mal ve havlular bu kafes üstüne serilerek 
kurutulur ki, · hamamlardan çıkan yangınlar, 

hemen daima gece hamam kapandıktan sonra 
çamaşır kurutulur iken ,bu işe memur hamam 
uşağının dikkatsizliği yüzünden çamaşırların 

ve dolayısı ile kafesin tutuşması ile çıkar 
(B.: Hamam). 

İçinde çamaşır suyu ısıtılan ve lüzumun
da çamaşır da kaynatılan çamaşır kazanların
da asla yemek pişirilmez (Eski ,büyük konak 
hayatında, kışlalarda, yatılı mekleblerde, has-
tahanelerde). · 

Eski konak hayatında, kibar hayatında 
halayık ve cariyelerden biri veya bir kaçı 
sfireti ~ahstlsada çamaşır yıkamakia vazife
lendırilmiş bulunurdu (B.: Çamaşırcı). Büyük 
şehir İstanbul'da kesif bir ·bekar tabakası ya
şadığı için tescil edilmiş, gediğe bağlanmış 
çamaşırcılar, ve onların işletdiği çamaşırha
neler var idi ki «Bekar Çamaşırcıları» diye 
anılırlardı (B.: Çamaşırcı).· 

Eski kibar, konak hayatında «dış halkı» 
denilen arabacı, seyis, bağçıvan, yanaşma, 
aşçı, yamak,· kajhancı, ayvaz, uşak takımına 

yılda iki bayram ·birer boğça . içinde • don, 
gömlek, çorab ve çevreden mürekkeb çama-

. şır verilirdi; ve. bu çamaşırlar hazırlanır iken 
mesela ara bacıya verilecek çamaşırın seyı
se verilecek çamaşırdan azıcık. üstün olması
na dikkat edilirdi. Müverrih Peçevili İbra
him Efendi Kanuni Sultan Süleymamn def
terdarı İskender. Çelebi'nin zengin kibar ha
yatını naklederk~n: «Kulları için her sene 
Trabzon'dan ·bir gemi yükü bez gelirmiş de 
yine don ve gömleklerine kifayet etmez, ta
mamlanmak için İstanbul'da çarşıdan da ay
rıca bez alınırmış» diyor. 

Horan da ta~mından gayrı . bir devletli
nin mahremi, nedimi olmuş kimselere,. bun-

ların arasında da edib,. zarif, mahbub gene~ 
lere bayramlarda pek mükellef çamaşır boğ
çaları donatılıp yollanırdı. Son yeniçeriler
den kalender meşreb bir halk ş~iti olan Çar
dak Kolluğu. çorbacısı Galatalı Hüseyin Ağa 
(B.: Çardak Kolluğu) Vasfi Bey isminde, çok 
zengin bir mirasyedinin hayatim bir destan. 
ile anlatırken . Osman adındaki mahb~b nedi
mine gönderdiği bir çamaşır . boğçasını şöyle 
tarif ediyor: 

Donandı bayramda hamam bolçası 

Donunun som sımia uçkur paçası 
Sadef nıilf.ııinlıt altun nalçası 
Bir atlas kisede çıkma akçası 

Bürilncük çamaşır ipek peştemal 
Sırmalı havlular, çevre destfmal 
İnce mirin bele bir Lahdri şal 
Çorab gömlek unutmadı bir hllAI 

Meşhur Tayyarzade Hikayesinde de bir 
bayram çamaşırı boğçası hikayenin en önem
li trüklerinden birini teşkil eder. Dördüncü 
Sıiltan Murad zamanında İstanbul zenginle
rinden Gümrükcü Hüseyin· Efendi ~lftın(tı, 
zarafeti·· ve aşirı güzelliği ile meşhur Tayyar
zade Mehmed Ağa adında bir· genci rici ve 
minnet ile nedim olarak himeztine alır, fa
kat bir bayram arifesinde Tayyarzade için 
hazırlanmış olan çamaşll' boğ-çasını kahyanın 

odasından kendi boğçası zannı ile . uşaklardan 
biri alıp gider, o uşağın boğçası da gaflet e
seri Tayyarzadenin evine gönderilir; içinden 
çıkan uşak çamaşırı şunlardır: «Alaca min
tan, kıl potur, ince yelken bezinden iki don, 
iki gömlek, iki çift kaba yün çorab ... bir de 
keçe külah .. » 

İsta.nbul halkı ~ğzında çamaşır üzerine 
mecazi deyimler vardır; açığa vurulması yüz 
kızartıcı haller, işler, maceralar için . «Kirli 
çamaşır» denilir; mesela birbirinin "gizli "'kal• 
mış rezalet ve ayıpları açıklayan~ar hakkın
da: «Bütün- kirli çamaşırlarını ortaya dökdü
ler» denilir. 

Kirli çamaşın olmaz elvanın 
· Bacın vermek ayıb mı hüsnü· anın? 

Hiç bir kötü işin, halin, macerAnm gizli 
kalamıyacağını ifade yolunda darbı mesel~ 

· dir: . 
«Kırmızı çamaşır, yeni görünmez ise, ya~ 

kası görünür .. ». 
ÇAMAŞIRCI - Eskiden İstanbul'da bü

yük konak hayatında çamaşırı bu iş ile vazi
f elendirilmiş cariye ve halayıklar, bunların 
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arasında da bilhassa zenci halayıklar yıkardı; 
hatta orta halli bir ailenin bile çamaşır yı

kayacak bir halayığı •bulunurdu. B_azan da bir 
gündelik karşılığı evlerde çamaşır · yıkamayı 
iş edinmiş ayak takımından çamaşırcı kadın~ 
la:r istihdam dilirdi. 

Şirin fıkradır: Efendinin temiz çamaşır
fan daima ağır ağır kir kokarmış ve karısına: 

- Yeni -arab halayık iyi çamaşır yıka

yamıyor;. · Temiz diye sırtıma giydiğim şey

ler kir kokuyor!.. diye şikayet edermiş. 

Hanım ise kendi giydiklerini koklar: 
- Efendi.. yanlışin var .. Misk gibi!.. der

miş. 

Bir gün zenci halayık çamaşır yıkarken 
hanım habersizce gelmiş, arkadan seyretmiş. 

Halayık Efendinin donunu gömleğini tek
neye koyup: <<Ağa·m can!.. Ağam can!..» diye 
kirli çamaşırları bir kaç defa okşamış, sonra 
sudan çıkarıp, sıkmış ve temizlendi diye te
miz sepedine atmış. Sonra hanımın çamaşır

lar~ı almış, ve: «Hanım afacan.. Hanım afa
can!..» diyerek var kuvveti ile çitilemeye baş-
lamış!.. . . . 

Birinci Cihan. Harbinden sonra orta_ :hal
li ailel~rin kadınları ve yetişkin kızları evin 
çamaşırını kendileri yıkar oldular . 

. Zamanımızda çamaşır makinaları gün 
günden yayılmaktadır ve toplum hayatından 
maişetini çamaşırcılıkla temin eden «çamaşır~ 
ci kadın» tipin{ kaldırmaktadır. 

Büyük şehir İstanbul'da kadimden · beri 
çok kalabalık ·bekar taifesi yaşaya gelmekte
dir. Bekar çamaşırcılığı da İstanbtıl'da ka
dimden . beri mühim iş konusu olmuş; çoğu 
kadın olmak üzere bekar çamaşırcıları İstan
bul esnafı arasında bir nizama :bağlanmışdır. 
Bekar çamaşır-haneleri, çamaşır bırakma,· ça
. maşır alma bahanesi ile bekar taifesinin ra
hatca· girip çıkabildiği yerler olduğundan, ça
maşırcı kadınlar da _ _şehrin en aşağı ta·bakası
na mensub oldukları için, o çamaşırhfüieler 
fuhuş icrasına çok müsald yerler olmuşdur; 
bun9an ötürü İstan·bul zabıtası bekru- _çama• 
şırc~ları ve ·bekar çamaşırhaneleri üzerinde 
dikkatli olmaya çalışmışdır. Hicri 21 zilhicce 
978 (miladi 16 Mayıs 1571) tarihli bir ferman
.da ıb"ekAr çamaşırcısı kadınlar hakkında şu 
dikkate değer satırlar okunmaktadır: 

«İstanbul Kadısı)J.a h.üküm ki; 
«Hilen tstanbul'da. blzı dükkinlarda ça-

maşırcı avretler peyda olmuşdur. Levendle
rin o çamaşırcı avretlerin açdıkları dükkan
lara gidip fisk ü f esad ile meşgul oldukları 
haber alındı. Bundan sonra asıl çamaşırcı av
retler bekar çaınaşırlarmı (evlerinde yıkaya

rak) çamaşırcı dükkanı ·açmıyacaklardır.» 
Bu fermandaki «asıl çamaşırcı kadınlar» 

tabirinden de anlaşılıyor ki, on altıncı asır

da bazı uygunsuz kadınlar bekru- çamaşırcı

lığını perde gibi kullanıp sözde çamaş·ırcı 

dükkanı gibi görünen randevu evleri açmış

lar ve oralarda nazenin yosmalarla bekar u
şaklannı, levend taifesini buluşturmuşlardı. 

Gaayet şiddetli emirlere rağmen -bekar 
çamaşırhaneleri yine açılmış, ve bu çamaşır

haneler yine birer gizli fuhuş yeri olmuşdur. 
Hatta bekarlara, levendlere yalnız yosma, 
kahbe avret değil çamaşırcı uşak kisvesi al
tında uygunsuz del1kanlılar da. temin edilnıiş
dir. Bilhassa onsekizinci asır sonları ile on 
dokuzuncu asır ;başında, son yeniçerilerin az
gınlık devrinde ·bekar çamaşırhaneleri birer 
haşarat yatağı halini almış bulunuyordu: öy
le ki Bursalı Mazlumzade Said Ağa a_dında 
mirasyedi dilber bir ,gencin hayatı üzerine 
yazılmış bir meddah hikayesinde «ayni ile 
vaki olmuşdur» denilerek Karaağaç civarın
da Taşocakları denilen yerde deniz kenarın
da bir çamaşırhaned_e geçmiş büyük bir reza
let nakledilmişdir. Hikayede: «Sansar Hasan 
ki veledizina şehir oğlanı nabekru- haramza- . 
de bir kise tütüne sayd eylediği mühmel dil- -· 
beranı eclaf ve erazil taif ei bekaran ile cem 
idil'b iyşü işret ve cengi ile· Ali Paşa narhı 
üzere meclisi fisk ü f esad kurduğu darülned
vei haşarat» · diye tarif edilen bu çamaşırha
nenin bir kese tütüne avlanmış mühmel dil
berlerinde.n Piruze Ali adında 1:ıir mahbub 
kız kıyafetine girerek Bursalı zengin miras
yediye bu batakhane - çamaşirhaneye düşür
müş, orada haytalar tarafından soyulan ve 
belindeki altın ve mücevher kemeri gasbedi
len biçare gene kendisini gece denize atarak 
intihar etmişdir (B.: Said Çelebi, Bursalı 
Mazlumzade). 

Zamanımızda bekar çamaşırhaneleri kal
mamış gibidir; yerlerini · «çamaşır fabrikası» 
denilen müesseseler . almışdır ki -bunların en 
eskisi de 1918 ile 1919 arasında. kurulmuş o-
lan İntibah Çamaşır Fabrikasıdır. · 

Hilen tstanbul'da sayısı yüz bine yak• 
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laşan bekar taifesinden çoğu kirli çamaşırla

rını -barındıkları yerlerde kendileri yıkarlar, 

bir kısmı da kirlilerini Tahtakale, Küçükpa
zar, Ayvansaray, Fener, Balat, Kumkapı, Sa
matya · gibi semtlerde belcar çamaşırcısı ka
dınlara verirler ki onlar da ·bekar çamaşırla
rını evlerinde yıkamaktadırlar. 

Bekar çamaşırcıları edebiyatımızda da 
yer almışdır. Aşağıdaki beyit Sürı1ri'nin hez
liyyatındandır: 

MU,"terlnln çama.şum alaca anterlsin 
Urmasun killi suya belki boyasin çıkanr. 

Asrımız başlarının ünlü aktris . şa?töz -
"dansözlerinden Peruzun rast··makaamında bes
telenmiş bir «Çamaşırci Kantosu» vardır: 

Pek yonılduk ,işlemekle 

Gelin biri . el ele verip 
Yek dll ar-kadaşlar 
Rakaedelhn biz her bar 
YafBSwt dihn çaına,urcular 

Bn. kanto da kasdedilen, çamaşırcılarm, o 
devirde yeni yeni kurulmakda olan hazır ça
maşır satan mağazalara ·kadın 

çamaşırı diken, ve süsleri yapan 
terzi ve işlemeci kızlar olduğu· 
da söylenebilir. -

. Zamanımızda kadın ve er
kek çamaşırları, dikim ve satış 
bakımlarından zengin bir i.ş ko
nusudur. Fakat «çamaşırcı» de
nilince hatıra gelen, çamaşır yı
. kayıcılardır; ve göz önüne ge
len de ayak takımından yırtık, 
·pervasız, yarı erkekleşmiş bir 
kadındır; «Çamaşırcının oğlu», 
«Çamaşırcının kızı» gibi şöhret
ler de gene ve güzel"bir delikan: 
· 1ının, genç ve güzel bir kızın 

kısmet yolu üzerinde sevimsiz ve 
ciddi bir engeldir. · 

İkinci. Abdülhamid zama-. 
nında Beşiktaşda Vişnezadede o
turan bekar çamaşırcısı Elibay
raklı Zehra'nın kızı Benli Hür
müz şirin bir aşk macerasının 

kahramanı olmuşdur (B.: Hür
müz, Benli). 

İSTAN·Btıt 

tinin unvanı (B.: Enderun; Zülüflü Ağalar; 

Seferli Koğuşu; ·Topkapusu Sarayı). 
Seferli Koğuşunun. iç oğlanlarının vm• 

fesi Padişahın çamaşırlarının bakım hizmeti 
idi. Çamaşırcı Başı Ağa da bu koğuş efradı
nın en kıdemlisi idi. Padişahın çam.aşırfarı 

büyük bir itina ile ve miskli sa:bunla~la Se
ferli Koğuşunun zülüflü ağalar (oğhınlan) ta• 
rafından yık.anır, saray ustllüne göre dürülüp 
katlanır, ayrı ayrı boğçalarda (Don boğçası1 
gömlek boğçası, zıbın boğçası, çorab boğça
sı, entari boğçası gibi) sandıklara, dolaplara 
yerleştirilirdi. Padişah hamama girdiğinde 

Çamaşırcıbaşı 'bir hamam boğçasına bir, ta
kım çamaşır alarak Camekan sofada_, padişa

hın hizmetine amade olurdu. 
Padişahlar bahar, yaz ve sonbahar mev

simlerinde sahilsaray ve sayfiyelerdek.i köşk
lerden birine giderken Çamaşırcıbaşı Ağa kÇ)· 
ğuşun zabiti . olarak Topkapusiı sarayı.nda ka
lır, seferli koğuşu oğlanlarından padişah_ ile 

berahc1· yazlığa çıkac~k oğlan-
. ları o seçer ve onlara nezaret et
mek üze.re sayfiyeye; kendisin
den bir rütbe aşağı mevkide bu.
Iunan bir ağayı gönderirdi. 

Padişah!n bir kısım çama
şırları da haremde bulunurdu. 
Haremdeki çamaşırların bakımı
na İnemur olan saraylı kalfalar
dan (cariyelerden) kıdeİnU bir 
kız da «Çamaşırcı· Usfa>> unva· 
nını taşırdı (B.: Çamaşırcı. Us
ta). 

ÇAMAŞIRCI BAŞI -:-- Os
manlı İmparatorlarının sarayın
da Enderun adı altında toplan
mış Zülüflü Ağalar (Saray İç 
Oğlanları) teşkilatında Seferli 
Koğuşu zülüflerinin birinci zAbi-

Çamafır Atası 

(Resim : S. Bozcalı) 

ÇAMAŞIRCI CAMtı '.'."'"" Ha
dikatül Cevamiin kaydına ve Mü
hendishanei Berrii Hümlyun _ ta. 
!ebeleri tarafından yapılmış 1838 
tarihli İstanbul Camileri Harita
sına göre ·Şehzade Camiinin gü
neyinde ve pek yakınında bir 
yerde_ idi; Hadikatül Cevami şu 
malumatı veriyor: «Şehzade Ca
mii kurbinde. Aslında düz ayak 
yapılmış olup banisi ~anuni Sul-' 
tan Süleyman devri ulemasın

dan HüSameddin Hasan Efendi
dir; bu zatın_ Sultan · Selim Ha
mamı yanında bir de medresesi 
vard•r ki Hamamiye Medresesi 
denilir, kendi kabri de oradadır, 
hicri 962 (miladt 1554 • 1555) ta-
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rihinde vefat etmişdir. 1169 {1756) daki büyük 
yangında yanmış ve harab olmuş iken Çama
şırcı Hacı Mustafa adında bir hayır sahibi bu 
mescidi fevkaani . olarak yeniden yaptırmış, 
minber de. koyarak mescid iken cami olarak 
ihya etmişdir ve Çamaşırcı Mescidi diye şöh
ret bulmuşdiır. Mahallesi yokdur». 

Zamanımızda yerini, hatta küçücük bir 
izini dahi tesbit edemedik. Semtin doğma ·bü
yüme sakinlerinden Şehzadebaşı . yemışçısı 

Süleyman Tuğlu: «Belediye Saray civarinda 
dört ·basamak merdivenle ~ıkılır, kiremit ör
tülü, kagir, ve avlusunda şadırvanı otan bir 
cami vardı, 1952 yıllarında istimlak edildi, 
adını bilemiyorum» demiş ise de biz ,bu za
tın Hoşkadem Camiini hatırlamış olacağını 
tahmin ediyoruz; zira Çama§'lrcı Camii, 'yu
karda bahsettiğimiz haritada Hoşkadem Ca
mii ile hemen yanyana gibi yakın gösterilmiş
dir, 1948 de aramış ve bulamamışdık; Birinci 
Cihan Harbinden evvel yıkıliniş olacağı tah
min edilebilir. (1963). 

Hakkı GÖKTÜRK 

ÇAMAŞIRCI. CİVANI - Kalender meş
reb şairler tarafından «Şeb.rengiz» adı veri
len manzum "risalelerle medhedilen esnaf gü
zelleri arasında çamaşırcı civanlarına da rast
lanır; şehrengiz yollu yazılmış ve «Hi\banna· 
mei Neveda »adını taşıyan manzum mecmua
da çamaşırcı civanı şu üç beyit ile övülmüş
dür: 

Çamaşırcıların k~undur hepsi 
MUrahlk civandır diyar bikesi 
Zira ustaları dalın avrettir 
İstihdama ... taze uşak adettir 

· Soyunmuş· dökünmüş tekne başında 

Su nerklsl ınfsal onbeş yaşında 

. ÇAMAŞIRCILAR SOKAĞI - Eminönü 
Merkez nahiyesinin Tahtakale Mahallesinde, 
Tahtakale · Caddesi ile Hasırcılar Sokağı ara
sında uzanır; Tahtakale Karakol Sokağı ve 
Kahveciler Çeşmesi Sokağı ile kavuşakları 

vardu. 
Hasırcılar Caddesi tarafından gelindiği

ne göre, ince tuğladan örülmüş tonoz kemer
li bir geçid olarak ·başlar, bu tonozun Bizans 
devrinden kaldığı söylenir. Dar bir yol olup 
kabataş döşelidir. Kemerin iki kenarında bi-

. ı:er hazır ayakkabıcı ve bavulcu vardır. So
kağın Jeri kalan kısmında da 3 -kapalı, dük
kan, 1 kunduracı, 1 uncu, 2 lokanta, 2 kırta
siyeci, 1 tornacı, 1 demir hırdavatcı, 1 kah-

vehanc ve 1 büfe vardır; ka:pu numaraları ı -
17 ve 2 - 18 dir. 

Kahvehanenin içine masa futbolu denilen 
oyun iletleri konmuş ve kahvehaneye de-ı on
larla oynayan çocuklar dolmuş, bir acaib 
manzara idi; kahvehanenin asıl müşterileri de 
iskemlelerle aslında dar olan sokağa taşmış 

bulunuyordu (Eylül 1963). 
Hakkı CöKTOU 

ÇAMAŞIRCI USTA-· Osmanlı İmpara
torları sarayı hareniinde padişah hizmetinde• 
ki cariyelerden (saraylı kalfalardan) kidemli 
bir kızın unvanı; emrindeki cariyelerle· -pa~ 
dişahın çamaşırlarının bakımına ·nezaret· e
derdi. Padişah haremdeki hünkar hamamına 
girdiği iaman, soyunmasına, ·yıkandıktan son
·ra giydirilmesine keza bu çamaşırcı· usta ba
k~rdı. (B.: Çamaşırcı başı). 

ÇAMAŞIRCIYAN . (Ohannes Başpiskopos) 
- İstanbul Ermeni patriklerinden; 1757 de 
İstanbul'da veya Bayburt'da doğmuş ve 26 
.Temmuz 1817 de Üsküdar'da vefat etmiştir. 
Patrik Kağızmanlı Za-karya Başpiskopos_'un . 
ıı 719 - 1799) talebelerindendir. · 

Tahsilini, Patrik Nalyan tarafından Pat
rikhane nezdinde açılan mektepte yapmıştır. 
Patrik olmadan önce, Balat'da ikamet etmiş
tii'. 

Önce 19 Mayıs 1800 den l9 Ekim 1801 
i2.rihine kadar, ikinci defa da,· 3 Araiık 1802 
den 1 Eylül 1813 tarihine kadar iki defa pat
riklik makamında bulunmuştur~ Patrikliği es
nasında İstanbul'da yedi kilise yeniden inşa 
edi.imiştir. 1813 de şişmanlığı sebebiyle du
çar olduğu hastalık dolayısı ile istifa etmek 
zorunda kalmıştır. Zamanında neşredilen er
menice eserler belagatli bir vaiz olduğunu 
kaydedip ondan sitayişle bahsetmektedirler. 

1807 de İngiliz donanması İstanbul su
larına girip Heybeliada önünde. demirliyerek 
şehri tehdit ettiği günlerde Marmara kıyısı 
boyunca yapılan tahkimatda ermeniler de 
cansiparane çalışmışdı. Bu ·arada Patrik Ça
maşırcıyan bile bir amele ,gibi. toprak· taşı
ınışdı. Sultan Selim uzaktan kendisini görün• 
ce, bu muhterem ihtiyarın kim olduğunu sor
muş ve Ermenilerin Patriği olduğunu .. öğre

' nince, kendisinin çalışm.amasını istellliş ve bu 
fedakarlığından dolayı ·ona samur bir kürk 
vermişdi. Tarihçi Avedis Berberyan'm kay-
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dettiği bu hadise,. mezartaşı kitabesinin 16, 
17 ve 18 inci mısralarında da kaydedilmişdir. 

Ohannes Başpiskopos istifa ettikten son
ra Üsküdar'da, Yenimahalle'de bulunan Ku
düs Ermeni Patrikhanesinin misafirhanesine 
çekilmiştir. Burada, müstakbel tarihçi A ve
dis Berberyanı yanına alarak, ona, zamanının 
tarihiıii yazmasını . emretmiş ve bu meyanda 
iki sandık muhtelif vesikayı da onun emrine 
ver~tir. Tarihinin bitarafane yazılması için 
de· ııusust telkinde bulunmuştur. 

Patrik Çamaşırcıyan Bağlarbaşı Ermeni 
Mezanğında medfun olup üzerinde muazzam 
bir kabirtaşı mevcuttur. Kitabesi manzumdur 
ve 22 mısradan ibarettir. . 

. Kevork PAMUKCİYAN 

ÇAMAY (Rüclum) - Salmede ve radyo
da alafranga şarkıları ile şöhret yapmış, ay
rıca zad:feti ile de tanınmış sanatkar kadın; 
linlü · filni prodüktörlerinden ve rejisör Tur
gud · Oemirağ'ın zevcesi (B.: · Demirağ, Tur
gud}. 

ÇAMBEL (Hasan. Cemil) - Aşağıdaki hal 
tercemesini İbrahim Alaeddin Gövsa'nıiı 
«Türk Meşhurları» isimli ansiklopedisinden 
alıyoruz: «Telif eserleri ve terc_ümeleri ile ta-

- ~~... · nınmış fikir adamla
rımızdan. Mehmed 
Şükrü Bey ile Behiye 
Hanımın oğlu olub 
1879 da İstanbul'da 
doğdu; Harbiyeden 
erkanıharb yüzbaşılı
ğı ile çıkdıkdan ve as
keri vazifelerde, ataşe
militerliklerde bulun
dukcian sonra kurmay 
albay iken emekliye 
ayrılmış, Büyük Mil
let Meclisinin üçüncü 

H. c. Çambel devresi içinde bir a-
(Reslm : s. Bozcalı) ra seçimde Bolu Mil-

-=- let ·Vekilliğine ·seçil-
mişdir; (ve uzun zaman Millet Meclisinde kal
tnışdır) .. Türk Tarih Kurumu Reisliğinde bu
lunnıuşdur~ Kitap. şeklinde neşredilmiş eserle
Ti şunlardır: Jupiter; Yeni Ruh; İstanbul'un 
Fethi; Aysel yahud Bataklı Damın Kızı {Sel- . 
ma Lagrela:f'den adapte; Muhsin Ertuğrul ta-

: rafından filme çekildi); Kan ....:.. Canca (Schli
effen'den tercüme); Fichte'nin Alman Mille-

tine Hitabeleri (Bir . kısmı); Çiçero'nun Nu
tukları; İfigenie Tanris'te (Goethe'den); Hay
dudlar (Schiller'den); Alman ruh tarihine dair 
tedkikler (Dilthey'den); Şairler-•ve Kahraman
lar (Gundolf'dan); Napoleon Bonaparte (Gun
dol:f'dan); Nietsche (Stephan Zweig'den); . Sa
lome · (Oscar Wilde'dan)» (t Alaeddin ,Gövsa, 
Türk Meşhurları). · 

Hasan ·ceınil Çanibel'in · son yılları hak
kında bilgi edinilemedi. 

ÇAMFISTIĞI SOKAĞI --- Emirganda'dır; 
1934 Belediye Şehir Rehberinde (pafta 22) 
isimsiz bir yol yerinde Tan . Sokağı· ile Sezii
bey Sokağı arasında gösterilmişdir; . Zarif So
kağı ile kavuşağı vardır, Şirin Sokağı· ile de 
dört yol ağzı yaparak kesişir; bir araba geçe
bilecek genişlikde, paket taşı . döşeli bir yol 
olup Şirin Sokağına bir meyil ile inerek ka
vuşur; Şirin Sokağı dört yol ağzında sedpa'. 
mermer kaplı kitabesiz bir çeşme vardır 

(1963). 
Hakkı GÖKTÜRK 

ÇAMİÇ ·AĞA (Bitlisll Ali) ---- İstanbul'da 
1883 den 1959 yılına kadar fasılalarla yehniş 
altı sene kahv·ecilik yapmış bu İstanbul · An
siklopedisinin baştacı dostlarından ve kalem 
arkadaşlarından asırdide büyük halk şairi; on 
yedinci asırda Bitlis'de hanlık yapmış kadim 
bir hanedanın cemal aşıkı rind · evladı, basit 
bir kahveci hüviyeti altında zengin kültür sa
hibi; kendi kalemi ile tesbit edilmiş hal -ter- · 
cemesi şudur: 

«Müdevvini Reşad Ekrem Bey oğlumu

zun bu fakir ve hakir, günahları boyundan aş
kın Çamiç'e ·muhabbet ve itimadları üzerine 
işbu İstanbul Ansiklopedisine karınca kara~ 
rınca hizmetimiz olmuşdur; ömrümüz vefa et
tikçe ve gözümüz görüp elimiz kalem tutduk
ca bundan böyle de «Baki kalan şu kubbede 
bir hoş sada imiş>> diyerek Cenabı Zülcelalin 
lt1tuf ve ihsan buyurdukları ömrümüz boyun
ca İstanbul şehri ahvalinden bildiklerimizi 
yazmak nasib olur. 

«Galata'da kahve ocağını tuttuğum han 
· 1959 senesinde istimlak edilip.işsiz ·:kaldığım
da çırağım Tophaneli BHal ile iki sene kadar 
Zeyrek semtinde hemşehrimiz Hacı ZiyAed
din Ağanın hanesinde misMir olarak .kaldım, 
münasib eski bir han köşesinde bir kahve o
cağı aradım bulamadım. 1961 senesinde yü-
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rek sifa. iie - sızI-adi, onsekiz· seneden faila .· ol
muş idFki vilayetimizi-ğörnieinişdik: ·. · 

Diıhl &en · şahbAzf aşk ola!~ bir tezre~ .lklr aldim 
.· diy~rek çığ anin ' Tophaneli Bilal ile İstanbul~ 
. -daki . · yar~ria ·. vedf · edip. -~#Üs _ yollarına' düş
:. cİü~ \e 9 .topraklara :varıp . ~asret ile yüz ·--~9Z 
sürdüm; . a:nıa diler idim ki şu ahir, önı;rülllüz
. d~ Jstanl;ıul'u görmek yin~ ııasjb :olsun ve· _bu 
· koca kütük . Ali Çamiç ,Karacaahıiı~d SevistA-

... '. nında .son ·durağını ·bulsun; bu : vasjyete Amin. 
· _ .:: : , «İşt~. ~fen_dim.'l'9phan~li Bilal :ile ._Bitlis'

.· de: İstanbul'u özler iken Koçu Bey · oğlum~z-
da~: a14ığ~mı~ ın~ba~~etli. nıekt11~da tst.~nbul 

.. -· Ansi_ltlop~disme dere ediline~.- ilz~fe hal . ter
___ çem~mjzin ist~ndiğini. okiıytınca n~ ya!an; söy
Jiyeyjm ki şev.in_cimden_ a~ladını . •: Bunca ·gu-

nahlatim ·. ile anılır is~m işt~ · oraıi.~ ; anı,lacıı
ğım dedim. Hayatımın asıl manası biiyük şii
rimiz Baki'nin şu beytindedir: 

Can li'llıi- eyler arzfl yit içmek ister kiıamnn 
YA Rab ne vldldlt bu klm·can tetne cdııan te,nedlr 

«Yukard.a:_heyan ettiğJm · · v~~lı.ile Bitlisli
yim. Pederim, ·; Biıizad Mustaf~t A°ğ~dan yldi
gar mushafı şerifin cild kapağı .,içinde onun 
hattı desti ile .tarihi tevellüdüm ·15 receb 1281 
(miladi takvim ne 2o·Teinniuz 1864) olarak 
kaydedilmişdir . . •Nüfus ' cüzdanimti'aki tevellüd 

.. t~rihim ise . 1297 (1880) olup .yan"ıişd~, ztra 
pederimin 1298 tarihli v~ bana hitibeiı ~itlis

.. den göriderilntiş .. bir in.e\ttub vardır . ki .. :b.en 

. ·o tarihqe İstanbulda Tersan.ed~ · ınvuz Man
:: tiacılati J?ölüğüİide nef~~· .id~~' . öriyed_i ·y~şla-
rında bir Mnc irjsi ıdim~ tstan):nila ilk''gelişiµı

. dfr . . ~emteketd~ kıtıik . olrtıuş, ··beıiden . i:uç 
· dört ya_ş kadai' büyük : olan dayiµı . ~Eızir 1\:ğa 
· Ue beraber istanbula geltjiiş,_ elunizaeki_ ·bir 

tavsiye· mektubu "ile aki'abAmızdaii Terdliede 
· Manda Ağ~sı Diliver ·_ Ağaya" g~tll1iş_tik ·. (B.: 
l\fahda Ağası), o da. Nezir ile beni: kendi l:)ö

. i liğüne · ask-~r . yazmişdı; . p·eder .ınerhiiriı o 
·mekiubunda bana: «İstaribulda . tuluınbacılık 
gaayet revicdadır, sen tulumbacı · öliri.a; '. olur 
. ' . . . . . -is~n hakkmub~l~l ~t-

. mem» diye nasihat. et-
mişdir. 

~Ana tarafqu;tan 
şerecemiz gaayet ınaz
but . olup. o. tarafciaıi 
-ulu ceddim. Bitlis~Ha
nı meşhur .Ab~ıı,l. Han
dır (Abdal Ha"iıın Van 

. Valisi . Melek Ahmed 
Paşa tarafindan , han

: lıkdan_ . . . dµşüriilin~si 
· ta~thi _ 1654 ; ~65~ a
_ rasınd~du-); Apaza.Me
lek . Ahme.d ·Paşa _· de
nilen gaddar .. vezlıin 
ha.riedanımız ·. serveti-

. ne göz koyarak Bitlis 
ijanı A.1,?~iıl }!an dev
let~ ~t ôldu bühtanı 
ile . deryA .. misAli . as-

. Bltlilıll AH. Çamtç Al• . ve t~bolulu Muatafıı . _, ' 
(~im ı ,laôlba Boıaıılı) 

_ Jer: lie gelip lıaztne
·: : · .iılizj nasıl yağmaladı
. . , ğı . EvliyA ·. Çelebi .:Ta-

rUiiiıln (Seyahatname, 
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sinin) dördüncü cildinde muf assalan hikaye e
dilınişdiı·. 

Şeceremlz mazl>ut kadim blnedan 
Ulu ceddlııı olmuş koca Abdal Han 
Allm il f4lr heQl hezarfen kişi· 
VefAtıoda 8fJlllf yaşı yetmişi 
ZlyiUdclln Beydir ekber evlidı 
Aıım ollunun da Haydar Bey adı 
Zlyitlddin olmuş hiiıın ile milmtiz 
Haydar Bey cUndller serverl şehbaz 
Hardar Beyin o_Jlu dokuz nef~rdtr 
O beylerden ceddim Kara Ciferdir 

«Akreb etmez · akrabAnın akrabaya etti
ğin çlemişler, bu dokuz kardeş hanlık dAva
smdı\ 'bir birin yemişlerdir. Kara Cftfer Beyi 
bir gece Han Bağı denilen bağçesinde işret 
meclisi kurub köçek oynatır iken iki küçük 
kardeşleri Sefaüddi~ ve Seyfeddin tarafın
dan basılıp tdam olµnmuşdur. Kara CAferin 
oğlu Saçlı Muzaffer. Bey de bir kaç sene son
ra amıcaları Sefaüq,qin ile Seyfüddini basıp 
idaıri etmişdir. Saçli Muzaffer Beyin oğlu 
Hac:ı. Mustafa farızai haccı edadan sonra han-· 
lık davasından geçip nakşi tarikinde dervis 
olmuşdUJ!. Onun iki oğlu olup biri Şeyh Ha: 
san ve biri Haydar ,Beydir. Haydar Bey sarac 
olmuşdur, işte bu 'Sarac Haydar Beyin kızı 
Satı validem merhi,ı_medir ki zevci yine sarac 
esnafından B.ihzad· 'Mustafa Ağadır. Bihzatl 
Mustafa Ağanın pederi Koca Diyab Ağa için 
dağ adamı şakt ldf derlerdi; öyle ki bir Van 
paşasının kervanını vurup o· kervandan çı
kardığı paşanın kızı Safinaz Hanım namın
da peripeyker İstanbullu bir kızı helalinden 
sineye çekip işte Bihzad Mustafa Ağa, yft .. 
ni pederim o İstanbullu hanımın oğludur. 

«Bu fakir onalJı onyedi yaşlarıma kadar 
avare dolaşdım, babamın . sanatı olan sarac
lığa heves etmedim, maarife hevesim vardı,· 
fakat mektebe de gitmedim, hoca görmeden 
kendi aşkım, .şevkiıhle okudum. Başımda ka
vak yelleri eserdi, zannım geİicliği şekivet
de ·· geçmiş dedem Diyab Ağanın havisında 
idiıl), atlanıp. kırılarda dolaşı;dım. Pederim. 
Bihzad Ağanın ş!if llği vardı; ben de blr dil
rüba çehre gördüğümde kendimi hüzün ve 
melile kaptırır, kirlarda o güzelin haylli ile 
dolaşır, ·ona -bita~.eil şiirler $Öyleyip gizJ.i giz-

.· ll ağlardım. Bunun Aşıklık ,MU, cezbesi ol-
. duğunu sonra öğrendim, ve o· aşıklık lle ba
§UD.a ömrüm boyunca nice · dertler ördüm. 
Memleketde kıtlık oldu, dayım İstanbula · 
niyet · ettiğinde ben de peşine takıldım, ve yu-

karıda arz ettiğim gibi, Tersaned·e Mandacı
lar B-ölüğünde asker olduk. İki sene kadar 
tersane forması giydim, on dokuz yirmi yaş: 
larında idim elimden bir kaza çıkdı, Tersane 
Sibyan · Taburundan bıçkın meşteb bir ço
cuğu sekri hal ile cerh ettim, üç sene pranga 
bend yattın, zındandan çı.kdığıIQda dayımın 

delaleti ile Uzun Çarşıda SilAbdar Hanıl}.da 
kahve ocağını tutt'\tnı, işte bu suretle kahve
ciliğe ·başladığım tarih hicri i301 senesi
dir (1883-1884); o tarihden 1959 senesliie 
kadar {am yetmiş beş sene İstanbul şebriti"1e 
kahvecilik yapdım; hanlarda kahve oi:aldarı 
tutup işlettim, mesirelerde kır kahveleri kur
dum, arada bir kaç sefer sılaya· gittim, seya
hat özleyip Anadoluda, Rumeliıide dolaşdim, 
hiç evlenmedim, yanımda daima bir hoş :çeh
re çırağım oldu, İstanbul şehrinden artılıp 
ve ge~p tozup, döndüğümde yine bir hakve-
hftne işlettim: · 

Bltllsden kopmuşum Çemiç unvanım 
Glizeller medlıiyle doldu divanım 
Şunun 1ıası· dedik bunun gözleri 
Şol dllberin dahi şirin sözleri 
Çekip aguuşuma bile ştilıl şeill 

Sefinel aşka açdım. yelkeni 
EyyAmım geçmedi bir gill ııonçeıılz 

Gönill otruıarı çakırpençeslz ' 
KJml glimUş topuk klml altıııbat 

Kimi sırma perçem kimi ·aarmurkaş 
Benli gamzellal kudret sürmeli 
Koruyup besledim ben blr güzeli 
Yıllar yılı boyu konakda yolda 
Ditmi şibfnfm bulundu kolda 
Kahvemi lçdtm hep tize elinden 
Sazıma tel çekdlm zİlltlf tellnden 
İffetli ismet~ çalmadµn kara 
Olmadım millewes pis ..... 
Yok alış verişim ftsk ue· şerde 
Hesaba hazınm Rizi Mahşerde 
TamişAyl hUsUn rflha pdı\dır 
Medhli seııilanm nakşl Hild6dır. 

«Yetmişbeş senelik kahveclliğimde biz. 
metimde bulunmuş nevcivan -çıraklarım otuz 
nefer'genclerdir; çırak tutar iken dlimA ta§'"" 
rada~ gelmiş ,garib ve bikes aradım, onları 
şehir ::eşkiyası hayta ve hezele gürlihtı pençe-

. sine düşmekden koruyup kanadım altına al
dım. Mücerred olduğum için yetmişbeş yıl 
han odalarında, yazın kır kahvesi kurduğum
da çardaklarda. yattım, o . sadık çocuklar yata
ğımı 'serdilr, yemeğimi pişirdiler; çamaşırımı 
yıkadılar, himlyem hakkinı kat kat" ödediler; 
hizmetleri sırası ile isimleri şunlardır: 

Bursalı Dilber, Bulgaryalı İbrahim, 
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Tekirdcığlı lbrahim, Rizeli Laz Mustafa, Gü
mülcineli İsmail, Debreli Arnavud Sinan, 
Susurl~klu Mehıned, Vanlı Hasan, Merdiven
köylü Tevfik, Kazdağlı Ahmed, Nevrekoplu 
Mustafa, Sivaslı Ali, Bodrumlu Ali, Kandı
ralı Bekir, Hayrabolulu Yahya, Kocamusta
fapaşajı Seyfullah, Hopalı Harun, Viranşe

hirli Z"ülfikar, Kartallı Ömer; Almanyalı 
Hans ·:(Hidayet), Matlı Arnavud Mehıned, İ
nebolulu Mustafa, Paşamandıralı Mahmud, 
Şileli -- Mehmed, Acem Firuz, İvrindili Ya. 
kub, Ugazlı Arif, Edirneli Yusuf, Tavşancıl
lı Cemil, ToplıAneli BUAl. 

Tahmtıl derO.numda kavurdum taze 
Cllerlm dinesin' bir .kahvefürişl nAze 

diyerek bu otuz nefer çıraklarımın ahvallııi 
ve şeklü şemAlini manzum bir risAlede beyan 
eyledim (B.: Kahve). Bu otuz geneden yalnız 

ikisi,..--adam olmadı, Debreli Sinan ile Hopalı 

Harun haytalığa heves ettiler. Alman çıra

ğımin macerası da şudur: Avusturya sancağı 
çeker ,Lloyd Vapur Kumpanyasının vapurla
rından Triyeste isimli vapurda tayfa yamağı 
imiş;• aslında ise gemiye İstanbula firar kastlı 
ile binmiş, o zaman Galatada Topc-ular Cad
desinde Uzun Kahve denilir bir kahvehanem 
vardı, gece geç vakit kapamak üzereydik ki 
onafü yaşlarında uzun boylu mürahik bir oğ
lan olan Hans g·eldi, iki ellerime yapışıp öp
meğe ve ağlamaya başladı, almanca söyle
d~_lerinden bir şey anlamadım ama, o gece 
peykede yatırdım., ertesi sabah çırağım Kar
tallı Ömeri yaranımdan olub Fındıklıda o
tut.µr ve Almanyada tahsil etmiş Binbaşı Re
fik· Beye yolladım, Refik Bey' geldi, oğlanın 
derdini öğrendik, Hans dini mübini islAmı 

kabul aşkında olduğunu beyan eyledi, A
v~sturya Sefarethanesinin adanılan, bizim 
za,btiye Galatayı didik didik edere~ aradılar, 

H,nsı bulamadılar, _ bir ay sakladım, çocuğu 
sünnet ettirdim, bir sene bana _çıraklık yap
dı, türkçe öğrendi, sonra Tersanede Hadde
haneye kaydettirdim. Bu vak'a meşrutiyetin -
:°Hanından iki üç sene kadar evveldir. Çırak
:~rımın içinde hiç unutamıyacağım İnebolu
lu Mustafadır, 1313 de (1895-1896) Nurios-
. maniyede Sof cular Hanında kahve ocağı iş

lettiğim zaman çırağım idi, ondan gördü-
0ğüm Sada.kat ve hizmeti otuz nefer çırakları
mın hiç birinden görmedim, Mlen hizmetim• 
de olan BUA.l _müstesna. Bir cuma günü nıez. 

kur- handaki odamızda oturur idik, Mustafa 
hashca idi, m~ğer ince hastalıkmış, yatağa 
d~dü ve tez veremi olup uçdu gitti. Oda1J11-. 
za -~ · zamanın meşhur fotoğrafcılarından ··-se
bah · ve Joaillier'in adamları geldiler, bera
berce resmimizi çekdiler, ne maksadla -re
sim alınışlardır,1 bilemem, fakat çocuk pek az 
sonra yatağa düşdü, ve bir daha kalkmadı: 

Felek zalim . Felek feryad ellnd~ 
Korur iken onu seher_ yelinden 
Mustafamı .tutup zlllüf telinden 
Kıyam~_~n nasıl çaldın toprala 

\. «Kabri Savaklar . Çeşmesi civlrında .Hl• 
raıui Ahmed Paşa Camii ardındadır, kabri 
kitabesi şudur: 

,· Ah mlnelmevt 

Beni 1PI nıaıflret ey Rabbi Yezdan 
Be halç.kı arşı ·azam n6ri _ Kur'an 
Gellp __ kabrlın ziyaret iden ihvan 
1cleler°'.ı1Uı.lme bir Fitlba Ihsan 

Nurlosmaiılyede Sofcular Hanı kahvecfal .-Bitlisi ·'*. . •,', , 
Ali ÇamJç Alanın sevgili çıralı olup henüz onclokuz 
yaşında bir taze elvan mehlikaa lken ecel şerbetlnl 

nuş ~yliyen İnebolulu bikes llılwıtııfa Aıtanın.. \'uhl 
lçln' elfa~ı.sene 1315 (1897-1898). ' 

,;«Ömrüm.üz boyunca sair gördükleri
mizi; bildiklerimiıi İstanbul Ansiplopedisine 
yaz<ltk yazdık verdik, bundan sonra da- yaz
mak nasib _olsun. İşte efendim bu ter~mei 
hal- evrakını yazar iken Bilal ile berabet yol 
hazfrlığına başladık, niyetimiz tekrar İ,stan
bula düşmekdir. 

Karacaahmedln servlst4nından 

Aldım 1atanbulun güzel kokusun 
Dlletım her sabah gelip bir dilber 
Bu Aşık Aliye Kur'an okusun 
Olmasa· kabrimde bir taş da ne gam·· 
Topr~ çilneyilp ayalın kosun 

:--«Çamiç'in ne mana olduğu da sorul
muşdu·r, zan•·· ederim ltıgatlarda var~ır, bu 
kelime dili.ıpize ermeniceden geçmiş oiup ku
ru Üzüm ınliı.asınadır. Soyumuzda ilk defa 
Çaİıiiç lakabını taşıyan pederim Bibzad_ Mus~ 
tafa' -Ağa -ttıerhumdur. Bu fakir türkce ve 
kürdcede.n: başka arabca, farsca, · ermenice 

T~, • 

rumca bilirim.~ 

ÇAMlÇ (Hakkı) - Bu ansi.klopediµin ya. 
zı ailestnden seçkin halk şairi Bitlisli Ali Ça
miş/ Ağanın· dayısının torunu bir serseri olup 
1.943 ;:- 1945 ,arasında 17 • 18 yaşlarında iken 
Al(Çamiş Ağa tarafından şu manz0me Üe 
hlcv~dJlmişdtr: 
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· -O~tünde ıie İıoca; ne usta hakkı 
·, Y.iiz .karamız oldu dayımın Hakkı 

Henüz onbeşinde . bellnd,e. ~a 
'A.kr~n . emsaıın~e: _yok iken . ç~ ;~t··~- . 

. Kaldırim deper de yatın· ayakla : 
~er akş~ devirir .. bir .şişe rakı 

Perçemli zülüflü fiyaka caka 
Abdest' namaz bilmez unutmuş Hakkı. 

Boynunda:. bıçtan:lık nlşa:ııi ·mendil. 
Uygunsuzlar ile hep inttbikı ; 

Namlı.. gangsıerdir bir -gün soyarsa . 
0 

Hiç ş~şmam koskosa 'şiı Deıdz. Bankı·. · ... 
Ali Çamiç Ağa yeğeni Hakki iç1n şı.Hila

rı söylemişdir: «ÇQcuğun·: s•ers~ri . Oll:l§Unda be
nim de . nies'Uliyetiın ·yardir~ ::Babaşını küçük 
yaşda kay~etti,.köyci~>av~re. kaldi; __ · ele avuca 
sığmayınca İstanbutta yanıma gi).ııd.erdiler; ye-

. tim. diye. fazla şiddet ·gijsterepıed-im,.ozaman
.J:ar. -Tophanede kahvem vardı; · o · serseriler 
· muhitinde •,·büsbütün·· 

. . 
azdı; . · 'öyle mezellet. . 
çirkefine düşdü ki na_. 

··sihat 'kulaklarına siv
·risinek vızıltısı geldi. 
Yanımda.ıf kaçtı, hic
vettiğim gibi yüz ka
ramız oldu (B,: bÔyu
na mendil bağlama), 
altın adını bakır yap
dı, öyle hallerini duy
dum ki gözüine görü
necek yüzü kalniadı .. 
1945 de ortadan kay- . 
boldu, -bir cinayete 
kurban gittiğini zan 
.ettim, çok .üzüldüm; 
fakat. kayboluşundan 
Jki ı;tY sonra · C.ebelüt
tarık'dan mektubunu 
alarıık . İstanbul'dan 
bi:ı; P~naına şilebine 

ateşcilikle girdiğini ve 
Amerika'ya gittiğini 

öğrendim: · ŞlirUk ']?i~ 
zim ailede·· irsi idL · 
İlakkı'nın dedesi · be
nim dayım Abdal A· 
ğa' divan· sahibi şair 
idi. Meğer sersert oğ-

"Hakkı~~ 
(Reılm :-Sabiha Boıiıili) 

lana·da·o cevher irsen geçmiş, 'Hakkı ·bana o 
m<!ktubuhu manzum yazıp göndernıişdit~· Ge· 
mide diğer tayfalarla. berabei· çekilmiş bir de 
resirn::yoıiamışdıb Şilepde adının değiştirildi
ğinf've · ·Kolboy (Ööal Boy?) olduğunu yaimış-
dıı\ Aradan ori yedi· sene g.eçdi (1945 -1962) 
liiç · haber afartıadıriı, öldü mü, J{ald mı · bile~ 
riıem;·bildiğim-gaayetıe· -zeki bir-·gencin Top-

. hanede· ,itler;· 'tiygunsuzlat batağına -· düşerek 
heder: ·oıup gittiğidir..>>. · · 

. . · ll~kkı Çamiç'iri tebelüttarıkdari yÔlladı
ğı': manzum . inektub şµdur; Aİi Çainiç Ağa'nın 
bu manzume üzer'hıd~ ba'.z{ tashihler ve :.hat
ta ilave,ler. y~J5diğıtjı . tahm~iı ·• icliy6nız, ilave 
olduğunudan kesin şübhe e'ttiğimiz yerlere 
biter (*'). koyduk: . 'o• . 

' :-.· '~ .. ,. . .;-~ ·-•. . . -~, 

•. K.oca_':Ağaıfı &-ana ·selim ,ec1eiıni' 
. Başından clef: .oldı,tm · işfe giderbµ 

Gern.iİıin kıçında bayrak· Panatn~ 
·vedi ldeiriediiıİ: yaztlc_ -~~anıa: . 

Bir goıtce gül tdlln ·:mlsali melek oı::. ' 
. . Şeytan pençeshıe 'dilşijrdü :.felek ~! •. 

Gang~t~r olacak bıi_ oJI~iı -:~erdin 
Boş yere nice bin nasihat verdhi 

istanbiıl'da yalın ayak derbeder· *' 
GencUJ< güzelliği eyledim he~er · .. ·,' 

Kahvehane hamam meyhanelerde * 
Yattım ·kurtı lahtiı.. taşı~ yerde ~:~ 

. /·, 

Rezil· sarhoş: çamur ·bllinedim•. kadrim· * 
M~zannda azab çekd,i pederim * 
Cümlenize oldum bir yüz karası * 

· Tophanenht it kopuk hıasıciitiisı * 

Namus lekesini gurbetle toprak · 
J'emizler. der i@:tı•-~at. ·bularak · 

Bıçak dayanınca gayri kemlye ( keınlfe) 
Ate$ci,lik ile · girdim gemiye 

Y~ Atlaıitlğe açılırız biz 
:Hakkı içi11- artık i;ldü deyiniz 

Aliiınun yazısı , nedir bll~mem 
BllcUtim -gayr( ben geri dönemem· 

'.' : .. , ~imdiden· değ~ ~i'11lİI ıi.dı 
•. •, .. •) J<.olboy, :diyorlar • gemi -efr,idı ..... •\•··-'"- .. ,.·.·r . . .. . - -. -- - - .. . - ··- -• 
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ÇAMİÇ (Oha..ııes Efendi) -e:--- E:r~el)i· _Ka- otuz yıl manavlık yapdı,. 19'14 .de bu, iş ken~ 
tolik mezhebine· ·mensup -meşhur .. bir maliye- disine ağır geldiği için yine Gciztep_e ··ç~rşısın-
ci ve devlet adamıdır: Hıristiyanlardan nazır da kahveciliğe, başladı; yirmi yİi'danberi de 
olarak heyeti vükelaya/tkabineye)_gireiı şima- kahyecilikle. 'meşgµlcİ{fr. S:Öhbet .ve ·meclis 
lardan biridir. 17 .Ekim 1884 'tarih1ncie şehri- adamı olup .. :türlü. kahir ve mihne.t altmda 
mizde vefat etmişd.ir, . ezilmiş pirlik' çağını· ~sü bir metanet ile ge-

Şark dillerini :bildiği için hükumet işleri- çirmektedir (1963). --'· ·.- ·· · 

ne almmış, Osmanlı Bankası muhasebecisi i- ÇAMİÇYAN (Kegam) _ Geçen .as~ı~ i-
ken 1867 de Maliye inıihasebat · ıiıüfettişi ve 
daha sonra da esha.mİ. 'umumiye emini olmuş- kinci yarısında Kadıköyürıde Kuşdilinde hem 

sanatındaki hüneri, heni· de aşırı de·recede gü
tur. 1876 da Şurayı -Devlet: azası, 1877 de- Ti-

zelliği ile meşhur bir .berber kalfası idi, us-
caret Nazırı tayin ·edilmiş•, ve . ilave. suretiyle tası Kel . H~çik adında sözü dinlenir; musiki-
Nafıa Nazırı vekili olmuştur. 1878 de Nafıa 
Nazırlığına, oµbeş gün 'sonra Islahatı Maliye den hakkiyle anlar, gaayet edeb, terbiyeli 
Reisliğine, 1879· Cia ise· ·muessisi' bulun:d.'uğu bir adamdı; · bir Ermeni mektebinde iyi. bir 

ilk tahsil görmüş olan önce çırağı, sonra kal
Divanı Muhasebat Reisliğine getirilmiştir .. l . fası _Kegam'i da· gittiği 'ıdfüır. iji~cl_ı.•ii.e.'ri_.n•: (. e
Ocak 188_1_:de;s .. ervet :pa_ şa' ve Münir Beyle · · · debi ·'mahfillere götürili;·: geıidiı. 'görgüs-utiün 
birlikde·t mali m~seielerin · halli için ecnebi · ·. ·-' ... :·-_·• .. · _- ·. ·. · • • · art.masµıa yardım ederdi. · .. · '"<.: ·; 
delegelerle· yapılaçak .istişare ve mtl;zakerele-
re iştirak, eden 'komisyona 'aza olınu~dur. ' . Kegim Çamiçyan V~ıil\ \tıı;\ sli~itii.da 

Bizde, ilk Belediye teşkila.tınin kurulma~ bir şki-klı. güzelliği vardı ki. . istai'ı'bul".Etine-
sında . hizmeti' görülmuş . : olanlardan biri 'de : • · .. ; nileri, atasında emsaline rastlaııinaz/üisıf-de 
Ohannes Çamiç Efenclid.ir. . . . . . . . 'qn dokuz_ yirmi yaşlarında J;>uiunan\genc, :b:er-

Mensup olduğu Katolik cemaatına ait va~ · ·. -.· ber bir.:. gün ortabkdan. ka,yboldu>Kel:H'açiğin 
zifelerde ~e bulunmuştur. Ezcümle Katolik· Yeld~ğirmenin.dek.i. ;evinde. yatar~ kalkatdi, bir 
Patriği Kardinal Hasunyan'a karşı' açılan mü~ . akşam dükka.iu ~apadik:4an sonra· Haçik)Js-
cadelede·, · 1870· stra1arintfa teşekkül eden· 13_ .. · · . .ta ile bera~r çarşıya uğr~mişfaı\ al~na:ri·.§ey-
kişilik muhalefet meclisine işÜrak etmiştir.· leri kalfası ile eve ğcfodeten· H~içik'Kaiakazan 

Kevork PAMUKCİYAN . . adındaltj meşhur . meyhaneye: ·uğramış,' :geç 

ÇAMİÇOĞLU '(Ali) ----·Ali Ağa diye ,ta. vakit eve 4öndüğünde kalfanın gelmediğj.ni 
nılır; . _bu. İstanbul :Ansiklopedisine .görgüye .. öğrenmiş, ıriera.k · edip· kar-akola:·.ııa-b~r ver-
daya.nan ha:tıralar tevdi. etmiş -~ind meşreb ·mlş, ertesi ·sabaıh, da .görüiÜneyince busbütün 
pir- halk şairi, kahveci;- 1882 de Arabkirde . telaş~ düşiilm.ü'ş; 'Jnazbut gene _:öldugu için 
doğmuşdur, babası memleketinin eşrafından_·. k_ayboluşu :'büsbütUiı.•·esrar p·erde~ine ·büriln· 
11;-acı. -Melımed Saleri . Bey malinüdürlüklerin-. .müş; -Qİr . :}ıafta -kadar sonra Kadıköy'. .V~pur 
d~ bulunmuş aydın bir kimse idi; Ali Ağa · : iskelesinin aitında .tamamen uryati olarak ce
ilk ve rüşdiye tahsilini memleketinde yap-:. sedi' l)Ulumnuş; ,vücudu.n-dıı-u~ d:ört bıç~ıt':ya
mış, rüşdiyeden mezun .. okiukdan, sonra 1905 ~· .r~Sı, ölqürülm~d;e~ c:ijıce · ıiayll _;döV;üldüğünü 
de ticacaret maksadı-,· ile tstanbula gelmiş; , gö5teren çüıiikl~f, bereler _gö:rulıİıüş. :.Tabrb 
Bahriye Nezateti ekmek : müteahhidi olan .. ' ·muayenesinde,:-başka btr yerde öıdüt-illdük
yalcın akrabasından 'bir zatın' yanında çalış«- ,•. , . ;:;~en· ·:soııra soyulan cesedinhi bit: -kayığa :.k;onu
rak bir k~( sene Tersane Fırıninda tezgah-: · ·1up denize atilçlıği. kanaati: hasıl· olınu_ş/ uzun 
darlık yapmışdır ki; 31 · Mart va:k'asında A:U · • , boylu. _·güçlµ kuvvetli gehc ol-duğ~. :}~in. kaa-
'ıcabuli 'Beyin hazin macerasının ilk safhası- tilleri ile hayli boğiı:şduğu · an_laşıiıiıış: Şübhe 
nı gözü .ile. gör~mlerden . bht. olmuşdur (-B.: ·üzerine tevkif edilen ·bazı adam.lar't>lmuş ise 
A,li Kşbuli. Bey). Birinci Cihan· Harbinde as- de kaatil olpu)darına delil-, b~lunainamış. 
ker · .olarak 1914 ,de Erzurum Seyyar Jandar- _ _ K~g~•ı11" birkaç defa KuşdiJi Çayırına 
ma Aalayında bulundu; 1915. de. · İstanbula .~trabas'ı iJe·::gelen geriç ve zengin.. ye evli bir 
gelerek a.şkeri. vazifesini: · Göztepe . Fırınında Ermeni · kadııii iİe . görüşdüğü ~rilaşılmış; de-
tamamladı; 1918 de terh~s ·edilince: Göztepe· likanlının bu hanımın kocası tarafından na-
de kalıp yerleşdi ve bir man~v dükkanı açdı, mus intikaamı-yolunda·bir takım serserilere 
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öldürtdüğü şü:bhesi hasıl olmuş, fakat o da 
isbat edilememiş. 

,~ Üsküdarlı halk şairi Aşık Razi çok ya
kmdan tanıdığı bu ermeni berber güzelini 
medih yollu bir manzftme yazm.ışdır: 

KQfdilinde Çaınlçyanı gördün mü 
İhmal etme Berberin gün döntlmtı. 

Kuşdilinde Kel Haç:ıkln kalfası 

Melek sima sller gözlerden pası 

Ermeni htısnUntln timsali şebbaz 

Medhlııde ne yazaam ne söylesem az 

l ,½ • 
. -~ 
~~. -v=, 

1A a,~ ~p, 41,r,/' 10Jlf-
~'- f•" i {ıJ3q r_ Lt# 1/;l'l't/1-, 
iJu,; /~ı.J•ı-l'rr,,~ f,/(1.}Jql-r~h· 

. ., 
Kegam Çamlçyan 

t-. ____ ._. ( Resim : Sabiha Bozcalı) 

. Nice bey paşayla avimı ıııı.sdan 
Nice sulebidan nice bannAsdan 

Blr saksı fesleien klktllle fesi 
Çileden çıkarmış k4f1r herkesi 

Süzülür kıntır fettAıı ü mekkir 
Şln'l.(llr nıUln ile ntim.Aylfl var 

Topuk vunır levendine ol dllkeş 

Mazurdur güzeller olacak serkeş 

Destinde ustura, kayışı belde 
KuttAtittarlkdlr sanki cebelde 

Mlkrismda ne slhlrdlr ol şak şak 
BUlbW 3ter sanur dilkklnda ut.ak 

İSTANBUL 

Kise akçe nedir can alsa ne. gam 
Haçlkln kalfası tol Vanlı Kegam 

Aşık Razi cinayetden sonra da 
Kegam Çamiçyan için şu tarih man- ,, 
lii.mesini yazını§'dır: · 

· Vunılınuş kahbece Berber Çamiçyan 
inanmadı kimse kara habere 

Bulunmuş cesedi denizde aryan 
SerApi vUddu yarayla bere 

Bilinmedi kimdir elvana kıyan 
Nedendi husumet öyle dilbere 

Kaydettim vak'ayl ideyim beyan 
«Vah vah Kalfa Kegam» tAı;Uı berbere 

Berber Kegam Çaıniçyan'ın Aşık 
Razi'ye verdiği bir resmi Razi merhu
muu metrO.kati kalemiyesi arasında 

bulunmuşdur. 

Resmin arkasında ·ermeni harfle
ri ile Tiirkçe şu ıthaf satırları yazıl

mışdır: 
«Razi Efendi Ajtabeylme 
Bwiu yazmışdır muhalif bir ıiizgAr 

· Kemı, gitmiş ise resmi kalmışdır yidlgir» 

İşlek bir yazıdır; bahtsız deli
kanlı hiç mekteb görmediğine göre 
başkasına yazdırmış olacakdır. 

Vlsıf HİÇ 

ÇAMİÇYAN (Mikayel) - Vene
dik Mıhitarist rahiplerinden ünlü bir 
tarihçi ve dilci; 14 Aralik 1738 de 
İstanbul'da doğmuş ve 18 Kasim 1823 
de istanbul'da vefat etmiştir. Apra
ham Çamiçyan adlı usta bit kuY.Um- . 
eunun oğludur. 
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Ön~ kendisi 4& Mikayel Çelebi Düz
yan'ın yanında kuyumculuk öğrenmiştir. Mü
t.eaklben bİf.aderi Agop Vartabet (1124 - 1805) 
gibi nııfani hayata intisap etmek istediğinden 
1760 d,f Venediğ~ gitmiştir; Burada Karabet 
Vartabet Mardfrosya.n'ın talebesi oµriuştur. 2 
Mart 1762 de, Tarikat başkan İstepaıınos Baş
piskopos Melkonyan'dan rahip takdis edil
miştir. Müteakiben Şarka gönderil~rek, Ha
lep, Bµra ve saµ- şehirlerde katolfldik prı;>

pagantiası y~pmıştır. 1775 .de Roma'ya ().avet 
edilmiştir. Bilahare .t\lmanya'ya v~ Avustur
ya'ya seyahat etmiş v~ bir mfüldet Transil
vanya•d~ kalmıştır. ı 790· da Tran$!lvanya'da 
Elizabetpol Manastırına, gönqerilmiştir. 1792 
de Venediğe_ avdet etmiştir. Bundan sonra İs
tanbul'a dön~rek vefatına kadar orada yaşa
mıştır. 1820 sıralarında Ermenilerin Gregor
yan ve Katolik cemaatlan arasında cereyan 
eden dini mücadelede Katoliklerin nıutedil
~er z~mresinin başında bulunmuştı,ır. 
· Birçok dini eserleri meyanında, 1779, . . 

1801 ve 1831 yıllarında Venedll(de üç defa 
basılan eski ermenicenin bir grameri de mev
cuttur. Fakat Çamiçyan'm c!,dını ebedileştiren 

. «Ermeni Tarihi» olmuştur ki .üç muazzam cild 
halinde 1784-1786 yılları arasınd.a keza Ve-•, 
i\edik'de tabedilmiştir. Eserde,. İstanbul'un 
umumi tarihini alakadar eden bahisler de 
mevcuttur. Mesela üçüncü cildde, 14 Temmuz 
1660 da vuku ·bulan İstanbul'un en büyük 
yangını hakkında geniş t~fsilata rastlamakta-

Çamiçyan Tarihi, müderris ve edip 0-
hannes Avtalyan (1793 - 1860) tarafından muh
tasar olarak İngilizceye çevrilip iki cild ba
lill'de 1827 de Kalkü~'da basılmıştır. İslam 
Ansiklopedisine göre, eser Hrant• Der - An
dreasyan tarafından türkçeye de tercüme · e
dilmiş olmasına · rağmen henüz gayrı matbu
dur. HJç değilse, İstanbul ve Osmanlı. tarihi
ne ait kısımların kitap halinde neşredilmesi 
şayanı temennidir. 

Kevork PAMUKCİYAN 

ÇAMLI (İbrahim) .~ Gazeteci, 1919 da 
İ~tanbul'da doğdu; Nihad Bey ile· Şehnaz Ha
hanımın oğludur. Işık Lisesin4e (1930) ve 
Robett Kollejde (1933 - 1938) -okudu; yüksek 
tahsilini Bel~ikada Anvers'de İnstitut Supe
rieur de Commerce (Yüksek Ticaret Enstitil
siinde) de yapd1 (diploma 1940); 1943- 1949 

arasında Londrada münteşir News Cronicle 
ile Arab Haberler Ajansının Türkiye ve Bul
garistan muMbirliğinde bulundu, 1955 • 1956 
da Yapı ve Kredi Bankası umumi kAtibi ol
du; 1956 ile 1962 arasınd~ da bu Bankaya 
bağlı bir tesis olan Hay~t Mecmuasının yazı 
işleri mücıürlüğünü yapdı. Gazeteciler Sendi
kası üyesidir. Tenis ve yiinne sporlannı se
ver; Anadolt,!.nun prelµstorik devirleri, Hittit, 
Grek, Hellenistik, Roma devirleri seramikle
ri ile tergüvit heykelçikleri kolleksiyonu. me
raklısıdır. İngilizce, f,ransızca, almanca bilir. 
Bayan Yvette J.14.atalone ile evlidir. 

Bibi. : Kim Kimdir All$iklopedisi. 

ÇAMLIBEL,(Farµk Nafiz) - Çağdaş bü
yük şair, edib, muallim; 18 mayıs 1898 de 
İstanbulda doğdu, babası orman nezareti baş
katiblerinden Süleyman Nafiz Beydir. iık · öğ
retımini · Bakırköy Rüşdiyesinde, orta öğreti
mini Hadikai Meşveret İdadisinde· gördü. · Tıb 
Fakültesine kaydold,u, edebiyat ile .beraber 
yürütmek istiyordu, · fakat Tıbbiyeyi bitirme. 
sine iki · yıl kala, şairliği doktorluğa tercih 
etti, Tıbbiyeyi· terketti. 

Faruk Nifiz Çamhbel 
(Resim : Sabiha Bozcab) 

Şiire, neslinin bütün geiıderi gibi aruz
la başladı, fakat Servetifünun ve Fecri Ati 
ediblerinin türkcesjyle değil; ottizbeş yıl ön-
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ce -bile· onun . kalemi bugünün türkcesi ·ile 
konuşuyordıii Yahµ Kemale ittihaf ettiği 
«Suda ·Halkalar» ve «Şarlan Suıtanlan1> .. gibi 
ilk şiirierinde edebiyat 'ÜStadlarının takdiri
ni ve çevrenin ilgisini kendıne çekmeye mu
vaffak ölan gene şair o ·yıııardaiı beri edebi~ 
yat v-e şiir alanında fasılasız .faaliyet göster
mekt-ed-it. · · 

·. , i922 de 'edebiyat öğretmeni olan Faruk 
NAfiz Kayseri, Ankara; ·-Kabataş· liseleri ife 
Atiıavtıdköy Amerikan Kız K:ollejinde vazife 
görmüş;: Hayat (ay.n1 isimle) zamanımızda çık
makda olan magazin değil) ve Türk Yurdu 
mecmualarında · idareci olarak çalışmış, An
karada Uakimiyeti Milliye .gazetesinde fıkra 
y_azarclığı yapmışdır. Birçok gazeteler.de, ede
bi nıecmualatda ve mizah _dergilerinde sanat
-kir · hüviyetini -göstermişdir; mizah dergile
rind~ «Çamdeviren» ~akına adı ile çok kuv
vetli : miiahl şiirleri· vardır. 
· - , -Gene : yaşda şiire başlayışı ile Orhan 

Seyfi • Yusuf·. Ziya ·nesline katıldi, böylece 
-Ziya ' Gökalp'-in · ortaya 'attığı- Türkcülük ce
reyanı ile beliren hececi şairler arasında -ö
zel yerini aldı. 

Faru~ Nafii, genelik yıllarında hece vez
nini Ahenkle küllanmadald büyük başarısı ile 
asıl benliğini buldu. «Han_· Duvarları» adlı 
şiiri hala· kendi nevinde eşsiz eserlerdendir. 
Çamlıbe,l, kendi neslinin en_ çok eser vermiş 
şairidir. Yalnız hece ile deği~, • ·aruz ile de 
türkceniiı en güzel örneklerini . koymuş sa
natkarlarımızdandır. Nitekim . Yahya ' Kemal, 
yıllarca: öıic~. kendisine sidece «Şair» diye 
hitab eıtiği Faruk. Nafizin şiirleri için: 

Bir lilbbliclllr ı::llıanda elezzl. leziizln . 
Her mısraı g_tlzldeal Faruk NAflzln 

diyer~k . takdirlerini gene şairden esirgeme
mişdi.- ·. 

. Fariık Nafizin .sanatındaki büyük ·başarı
larından biri gerek aruzu, gerekse hece vez
nini kullanmadaki ustalığıdır. 

· Sanatının ilk yıllarında Yahya . Kemalin 
Parn.asiyen v:e Sembolist telakkilerıriin tesiri 
altında kaldı. Böylece, daha ilk · şiirlerinden 
itibaren, gerek şekil mükemmelliği, gerek
se Ahenk, his ve mana derinUkleriyle sanat 
çevresinde dikkati çekdi. En çok okunan ve 
sevileri şairlerimizden biri oldu .. 

Memleketci ve milli edebiyatın şiirde 
olgun temsilcisi olan Faruk Nafiz, '«Sanat» 

adlı şi_idpde reaUst--ve ideag:'t oldu~unu şöy
le ortaya.koyar; . . • _· .. -• . ,. -~-·· 

. B~şka sanat bllmeyiz i:inllinüzde dururken - . 
"i:larcamnıilnış ·bfr: mevzuu glb(Anadoluipuz ... _; 
ııtkadaş bltbu•_yolda m~nller tuttururken .:, ' ; 

.· Sana uğurlar .olsuiı, ayrıhyor yolumuz.. _ . 
. . '· .. , '. ' .. 

Faruk 'Ntiize: ·kadar-··' Anadolu, ·Jstanbul
ıu · aydının· gözünde bir cennet sayılırdı-, -«Han_ 
Dtivarlari» ile· o, yurdunun gerçelc' tarafları
nı ortaya· k6ydÜ, okııyucuya güzeli; hakiki 
siması ile · daha yakından, daha çok sevdirdi, 
kerpiç evleriyle, sıtmalı . itisarilar(yla, ·issız 
yolları, dağlarıyla. 

Faruk Nafizden 1916 yılında ,Doiıani;na 
Mecmuası.nda . ilk de.fa: Haklq Tarı.k.. Ds .talç
dir İle bahsetti. -Cenab ·şalıabeı;i_diiı geı:İç . ş~
irt: «Yarının en büyük ş·airi» cÜye. tanıdığiriı 
Ruşen. Eşrefe . sôylemiş-di .. ·_ A~dülhak Hi~tµ: 
· «Gene şairler arasmda _1,lk -isim.·.:>) decİL 'U~
lid Ziya Uşaklİgil de ona kıymetli bir yer ver
di. Süleyman Nazif ise oriui, «Irkının. büyük 
şairlerind~n _biri· ve n~.slinb;ı_ ~n büyük ·ş_airi_» 
di:ve anniışdı. · · · 

['1; • ,Şiirlerinde lirik ve epik : bir ·karakter 
gösteren Faruk· NAfiz Çamlibel kırk· yıldı.r 

aruz ve hece ile· aşk,. tabiat, memleket ve dü
şünce şiirleriyle· edebiyatımızda hakkı olan . 
yerini .alniış, kendinden·· sonraki şair • nesli 
·üzerinde derin tesirler bırakmışdır. 1950 de 
J>Olitika hayatına atıldı, Demokr-at Parti :ada
yı olarak İstanbuldan milletvekili seçildi, 27 
Mayıs 1960 tarihine kadar Türkiye Büyük 
Millet Medisinde kaldı, bu tarihde siyasi 
hayatın kaçınılmaz · cilvesi tevkif edilerek 
Yassı adaya gönderilenler arasında bulundu, 
ve afif bir vatandaş olarak beraat etti:· 

Eserleri: Şarl<ın ·sultanları (1918), Dinle 
Neyden (1918), · · Canavar (manzum piyes, 
1924), Akın (tarihi manzum; epik· piyes, 
1931), .özyurt · (tarihi · manzum· epik piyes 
1932); ·Kahraman· (tarihi ·manzum epik · piyes 
1933), Bir Ömür böyle geçeli (1932); Akar su 
(1936), Yıldız Yağmuru (roman denemesi 
1926), Heyecan ve Sük'O.n (19~9) .. 

Değerli şairden seçme parçalar: · · 

Kış Balçelerl'nden kıt'a 

Dlnmi, denizin ,arkısı, rllzglr uyumakda, 
Rıhtım boyu sonsuz bir üzilntüyle · karaltı 
Körfez düşünür, Kanlıca mahzun uzakda 
Mevslm · gibi •slsleıuniş Emtrgıin; Çınaralb • . 
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Enginlere at silrdiltlln akşam4!-; ke~~ıµı . -: 
Kalyonları öyle ytirlittün kayalardan;· -· - . -. 

• Çılgın: &ıazuı ıa,ıa ldltdleıidİİİ gUııcİe ' · 
. Zenclrlere_ wrd~ d~U .deryayı önünde. .· 
Açdın yeniden m1lcheler devrine cedvel 
.Sinil ·Muhammed· ınlsı.ıi. ey Fitihi Evvei 

. Gazel'den bey_itler ·.·: 
_ 

0Blr k~eyb; ki şı\dımız y9k 
Şid. olma,İc iç~ ini~ yok -
Seyyare.siyiz .feziyı nimi · · · · · 
Bh- noktai lstliııidıınız yok 
Dergahı billendi Klbriyaya 

. -.- TAciu -deıe.: _m~ yok · 

Hıundü Seoildaıi mıtıı'ilar 

· Ne Jı:I -mevcud ise Alemde güzel; doğru, iyi 
. Arayan fikri, dolan ruhu, ~veri sevgiliyi 
._Bize b:8bs_e~. olan Jiazretl ~ahınana şüldlr ... --

-~fra-

Ufku bir fırçada Hasbafçeye döndürür · bahar, · · 
E~van göklerin altııı.da sul_ar l~ylfilçi.. . . 

. Mevsiııitn çizd.İlf ~ıiıii!tcİe bir --ıssızlık' var· .·. . - . . .. ,. . :·'. . ,, 
· Bir beıi'lin batçed, ·bir pirlıhugan, bir saki · 

Dalanm gö~ yüzlere bılyran oturub, 
Uhrevi il~--etı,\fmı~ toplar bu gurub;. 
Nice. devletlil~ıin rulıu.,.a ~lj,ençe d~b- . - . 
Nice bir hAbriıdan baJıs·ectertm ifAki°' · . 

Can atar -baltçeye mlhmanlanm akşam ezanı;. 
Gelecek sormaya nerdeyse l(erem .. Aslıhan'ı 
Gelecek sofraına avdetde Mohac ~rıımaiu; _ .. 
Nefhalar dinletecek _ mers1yesİltden Baki 

. . -. 
Manzara'dan 

Her sabah ls).(eleden Köprüye ka~ gemide . 
Seni buldukca o gllııUik bul~ neş'~ml de 

. . . . . . . . . . . . . . . .. - .. ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : 
Slirecek böyle bu yol girse de yıllar araya . 
Kanmadan zerre kadar ben saiı.a, sen manzaraya 

Han Du.varlan'ndan 

Yalız atlar kişn~. · meşln kırbaç şakladı, 
. Bir dakika raba yerinde duraJdadı. . 
Neden sonra sarşıldı altımda clemir yaylar 
Gözlerlniln önllnden geçdi kervans~raylar ... 

· Şlşesl Is baJlamış bir lambanın işiltı · 
Her yüze çiziyordu bir hüzün kırışığı, 
Git gide birer iyet gibi derlnleşdller, 

Yüzlerdeki çizgiler, gözlerdeki çizgiler, 
Yata~ yanında esmer bir ·duvar vardı; 
Ostllııde yazılarla· hatlar· karışmışlardı. · 
Pini bir iz bırakinıt bUi'da yatlİllşsa kimler, .. 
Aygın baygın maniler, açık saçık res_inıler. 

....................................... ı_ ...... •••• 

Ey. köyleri hududa bağlayan yaslı yollar! 
Dtinıiıeyen yolculara atlayan . ya.ıılı ·yolİar ! 
Ey garlb ~erle dolu han duvarları,·. --
Ey hanların gönllimil sızlaı~ duvarları:? -

._. _ -Şarkı 
.:. . ··~ ' . .; 

_Farlu.y9J<., bi~.5'~~nı:tib~~m .b~. b,ir vtı:~eden, 
. _ Şimdi İ17-edhıiU~r keraıılı,k, balçeler _ ~eıılıl1 nedeİı? 

Gl.ill bir bil- yükselirken ·son kırık Jieyriıineden, 
Geçmiş ihil,-gözlll s4kiler bu miteinhinedeıi! · 

Slhlü yolİ~r, ta,rhİ~r bin İıeykell-f~~ .ile; 
Açmadım bir gün nlhilistandiı ·ınıııer stir ile; 
Eİde. bir sim.İil ·kadeh; omnın~ 'bir s~iir Ue, . 
Geçmiş 11btr gözİif sakher bi.t matemhAİıeden ı 

'-Silim !Uza KIRKPINAR 
Ç,AMLICA __ :.:üsküdar'ııı doğusunda say. 

fiye ve mesire .olarak tanına gelıniş:Jki. tepe
nin adıdır; he:men :yanyana olan bu tepelerin 
deniz yüzünden 268 metro yükseklikde ·bulu
nanı. «Büyük. Çamlıca», 227 -· metro olanı da 
«Küçü~ Çamlıca>}. dır; .. iki . tepe. . ·ar:ası,nd~i 
mesk-0.n semt, maha.lle de- «Kısıklı». adını ta
~ıı'. -

Tarıhi _Bağdad kara yolunun· körelınesl,ıı· 
den sonra (B.: .Bağda.d Cadd:~i, Yolu) İstan
, bul dan Anadolu içine giden kara yolµ, Üskü
dar içincien ye Bağlarbaşından geç<iikten -son
ra --. Kısıkbya .~ğr~, :@üyülç ve Küçü,k- Çaınlı
caların arasınd:a,n Bulgurlµ Köyüne g~Iir •. O· 

rada~ Dudulhı ,ve .Sarıgazi köyıerine doğru u
zanır giderdi ki bir_ zamanlar Alemdağı Cad
desi; ·sonra «Ankara Yolu'> adm_i taşıınış, .za
~aniın,ızda -da .«Eski Ank.araYolu,':' diye ~•ııl
-inaktadır"(B.: lstanbul - Ankara Asfaitı). 

. ; Geç_en ·asır başlarına kadar.kırlık~' korti
lul_{ ~lan Büyük ve Küçük Çaınhcalara Os
manlı harıedan erkanının ve yüksek kibar ta
bakanın sayfiye olarak rağbeti ve oralarda 
yazlık köşkler yapdırması İkinci_ Sultan_ Mah· 
mud zaiı1anında :başladı; hatta geçen -aş!r baş
_ lartna -kadar Küçük Çamlıca «Bulgurlu -Da
ğı>> adı He anıgelmişdir. (B.: :Bulgurlu). . 

Daha evvel bazı -Osmanlı hükUnıdarları
nın zaman· zanıan ,avlandıkları ve tenezzühe 
çıktıkları bu semtlerde birkaç bağ köşkünden 
başka: bina da· mevcut değildi. · 

· On sekizinci· asır sonlarında Üçüncü- Stil
tan ·Selim ara sıra Çamlıca ve ·civarında u
zun gezintiler· yapardı. ·Padişah', bir defasın
da Büyük Çamlıcada · Melek Mehıned paşaza
de Salih Beyin köşküne uğramış, ve kahvaltı 
ettikten sonra at ile Küçük :Çamlıca üz-erinden 
Merdivenköyüne inmiş, orada meşhur Bekta
şi Tekkes.i. civarındaki çeşme sofasında na
maz kılıp Miskinler önünden ve -Hav!lZ kapı
sından Mehmet Paşa kasrına· dönmüştü. ü
çüncü· Sultan Selimin su; -kAtibi Ahmed E-
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fendinin tuttuğu ı11Zillmede bu gezinti hi,c: 
ri 1206 (1816) . yılında gösteriliyor; bu· de
ğerli ruznlme -:ropkapu Sarayı Müzesi Kütüb
Mnesi el yazmı:ıları arasındadır. 

Çamlıca'lllll ilk meskftn olan ·yerlerinden 
biri,·Büyük Çamlıca ile Üsküdar arasında-bu
lunan TophanE:Jioğlu Çeşmesi yanında «'İ'op
hanelioğlu kahvesi» ismiyle meşhur 800 ar
şınlık bir· saha üzerindeki kahveMnedir ki 
Ceride! Havadisde çıkmış bir illndan senede 
800 kuruşa Jtii:aya veril.en bu kahvenin• 1841 
yılında 15 bin kuruşa satılığa çıkarıldığını öğ-
reniyoruz. · 

Tophbelioğlunun en meşhur bağ köşkü 
çeşme civarındaki Gümrükçü Osman- Paşa 

köşküydü. ~ arazisi ve büyük kapısiyle 
rahat bir sayfiye binası idi; 1816 yılında İ
kinci_ Sultan Mahmud'un annesi Nakşidil vali
de Sultan has'talaridığında tebdilhava için bu 
· köşke getirilıpişdi. Fakat fazla rahatsız. bulu
nan Valide SW.tanı Beşiktaş Sarayından Çam
lıcaya nakil de yormuş, tebdilhavadan bir fay-_ 
da olamıyacağı anlaşıldığından, 15 gün . sonra 
tekrar Beşiktaş'a döndü ve orada vefat etti. 

O tarihlerde Osman Paşa köşkünün ci
varında ve Koşuyolu üstünde bulunan· Ragıp
bey Bağı da meşhurdu. 32 dönüm büyüklü
ğündeki bağda 300 den fazla kiraz, vişne ve 
sair meyva ,ağaçlarıiyle bir köşk, aynca üç 
oda, _bir sofa_bir mutfak ve-tulumbalı bir ku
yu vardı. B~ğ 1841 yılında satılığa çıkanl

mıştı. 

Servili Selim Paşanın da Küçük Çamlıca
daki Nişantaşında bir bağ köşkü vardı. Yaz
ları buraya çekilir, dinlenirdi. Uzun, bir ö
mür süren paşa, 1841 yılında ötedenberi çek
tiği hastalıktan kurtulamıyarak 89 yaşında bu 
köş~te .vefat etti. 

· İkinci Sultan Mahmud da ömrünün son 
günlerinde· annesinin • son günlerini yaşadığı 
Çamlıcaya getirildi. Padişah Sarıkaya'da kız 

kardeşi Esma Sultana ait bağ köşküne 15 Ha
ziran 1839 da gelmiş ve 1 Temmuz 1839 sa~ 
bahına doğru bu köşkte ölmüştü. 

Büyük Çamlıcada Sarıkaya mevkiinde es
kiden Üçüncü Sultan Selim.in başimamı Der
viş Efendinin bağı vardı. Sultan Selim bu ba
ğı satın alarak annesi Mihrişah Valide Sul
tan için yeni bir köşk yaptırttı. Bu köşk son
raları BJrinci AbdUHıamid'in kızı ve Kaptanı 

Derya Küçük Hüs&yin Paşanın zeveesi Esma 
Şultana geçmişti. 

· İkinci Sultan Mahm1.1;d Çamlıcayı sever, 
sık sık buraları ziyarete gider,· nişan !Alim
leri yapar ve ekseriya Esma Sultan kasrında 
istirahat ederdi. Hükümdar ayrıca Küçük 
·çamlıca da bir_ kasır yaptırmıştı. Sultan Mah
mud 1812 yılında · o kasrın bahçesinde bir 

:gün yumurta hedefi üzerini tüfen-k atışı yap
mış, ilk atışda hedefi vurarak bir nişan taşı 

dikilmişti. 

Muhtelif değişiklikler~ uğrayan bu kasır 
40 sene evveline kadar· mevcuttu. İki katlı 
ahşap ve. yayvan bir bina idi. Bu-gün kasrın 
bahçesinde büyük fıstık ağaçlariyle arka ta
rafta tuğladan bir mahzen harabesi ve yukar• 
da kaydettiğimiz atışın nişan kitabesi bulun
mak.tadır. 

İkinci SUitan Mahmud'un Çamlıca'ya sık
ça gitmesi, VilkelAnın da bu semte. rağbetini 
celbetmişti. '' 

Sultan Mahmud'un hastalığı esnasında 

padişahla beraber •,Büy-ü,k· Çamlıcaya çıkan 
Hekimbaşı Abdü.J;hak ijolla'run da Çamlıca 
suyu yanındaki setler 45tünde ufak bir köş
kü vardı. 

Sonradan Sultan Mecid · tarafından satın 
alınan bu Hekimbaşı köşkü muhtelif tarih
lerde yapılan inşaatla büyüdü. Bir zaman da 
bu köşkler Sultan Mahnıud'un kadınlarından 
Tiryal Hanıma verilmiştir. Tiryal Hanım ve
fat edince İkinci Sultan Abdillİiamid'in ira
desiyle Büyük Çamlıca1köşkleri ŞehzMe Yu
suf İzzeddin Efendiye intikal etti. 

Sarıkaya'daki Esma Sultan' köşkü uzan 
zamanlar muhafaza edildi. Bundan 40 sene 
kadar evvel bu köşke ait mutfak -bacaları ve 
sair bazı kargir kısimlann harabeleri duru-

. yordu. 
Bu saha son zamanlarda arsalara bölün

müş, eşhasa satılmış ve şimdi o yerde müte
addit yeni binalar yaptırılmıştır. 

Ondokuzuncu asrın ikinci yarısında Çam
lıca hürriyet için çalışan genç Türklerin bu
luştukları, toplandıkları bir yer olmuştu. 

Ayetullah, Namık Kemal, Ziya, Reşad ve 
Nuri Beyler sık sık Mısırlı Mu$tafa Fazıl Pa
şa ile Sami ve Subhi Paşaların köşkle-rinde 
toplanmışlardır. 

Çamlıca yolunda Mısırlı Mustafa Fazıl 
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Pqanuı büyük köşkü bu toplantılardan baş
ka serveti ve deb!i,ebesiyle de meşhurdur. 

Bizde ilk maskeli balo da Abdüla.ztz za
manınd·a Çamlıca'dald köşkde tertip edilmiş
dir. O tarihlerde genç Türklerin hareketleri
ni büyük bir dikkatle tald.'betmiş bulunan 
şehzade Abdülhamid Efendi (İkinci Abdülha
ınid) bu balo hakkında şu mal1lmatı vermek
tedir: «Baloyu amcam Sultan Aziz zamanın
da Fazıl Paşa Çamlıcadaki köşkünde yapmış 
ki o köşk bil!hara millet bahçesi oldu. Zen
ginlilf insanı baian çıldırtır. Bu baloda Na
mık Kemal Bey, -Sami Bey gibi bazı zevat da 
d!vetli idiler. Ohlar da donsuz ·birer entari 
giymişler, kırmızı k.ıravat takınrş yalınayak, 

baş açık sofrada iyşü ntiş etmişler. Bu reza
letler üzerine Mustafa Fazıl Paşa Paris'e git
tb 

Köşk Millet Bağ-çesinin karşısındadır; 
Abdülhamid naklederken yanılıyor.. İkinci 
Abdülhamid'in · Selanik'te ve Beylerbeyi sa
rayıl)da hususi hekimliğini yapan Atıf HüsE.
yin ·Bey, eski papişahın sırası düştükçe ken
disine naklettiği bazı hatıraları ve mütalaa
ları büyük bir sadakatle not etmiştir. Bu fık
ra doktorun ruznamelerinden alınmıştır. Ruz
nruneler Türk T;trih Kurumu yazmaları ara
sındadır. 

Bu meşhur köşk 1869 Nisanında İstan
bul'u ziyaret eden İngiliz Veliahdına çekilen 
büyük bir ziyafete de sahne oldu. 

Subhi Paşa Büçük Çamlıca'da konı için
deki köşkünü. Şam Valiliğinden İstanbul'a 
döndükten sonra satın almıştı. Ata pek me
raklı olan Paşanın Çamlıca köşkünün ahırla~ 

nnda seçme Arap atları vardı. Büyükçamhca• 
dan, Küçükçamlıcaya giden yol üstünde her 
taraftan görülen koyu tahini renkli Sami Pa
şa köşkü, Ça.ı.,ılıca'nm büyük ve güzel yapıla
rından biriydi. · 

Baba ve oğul bu meşhur Türk veziri bir
birlerinin köşklerine misafir giderler, hazan 
atla beraber gezintilere çıkarlardı. 

Kiiçükçamlıca tepesinde -bugün de her 
taraftan görülen 'büyük köşkün ilk sahibi Na
mık K:emal Beyin arkadaşlarından Reji komi
seri Nuri Beydi, çok faziletli, iyi tahsil gör
müş, yabancı dil bilir kıymetli bir Türk mü
nevv~ri idi. İkinci Abdülhamid zamanında 
Mabeyin katibi ve Reji komiseri bulunuyor
du. Mabeyinde devamlı çalışmaz, arasıra ge-

lirdi. Ahlak selabeti ile, insaniyeti kendi.sini 
herkese sevdirmişti. Devrin kötülüklerinden 
uzak yaşamıştır. 

Küçükçamlıcadaki bu köşk ve koro son
radan Abdülazizin kızlarından Nazmiye Sul
tan için satın alındı. Sultan da köşkü t.Adil et
ti, büyülttü; mevsiminde bir iki ay Çamlıca 

köşkünde, bir iki ay da Kuruçeşmedeld yalı
sında otururdu. Çok daha sonra bu köşk ünlü 
sinir hekimlerinden Ord. Prof. Mazhar Os
man tarafından satın alındı. 

Küçük-çamlıcanm diğer büyük yapısı Se
rasker Rıza Paşanın geniş bir arazisi ortasın
daki beyaz köşk idi. Büyük Rıza Paşa k~şkü 
yıkılmış; müştemilatından·· bir dAire ~len, 
galiba bir Mısırlı prensesin malıdır. Bu köş
kün eteklerinde ve Acıbadem tarafına doğru 
Köçeoğullarının meşhur köşkleri vardı.: Bu 
köşkün duvar ve tavanları yağlı boya resi.nı

lerle süslüydü. Köşkü sonradan · Serha,fiye 
Kel Ahmed Paşa satın aldı. 

Ahmed Paşanın ilave olarak yaptırdığı 

köşkler yanmış ve Köçeoğlu binası zamanımı
za kadar kalmıştır. . Zamanımızda Askeı1 Sa-
natoryom' dur. · 

Büyükçamlıcada Sarıkaya mevkiinde Ab
dülaziz devrinde Hasan Fehmi Paşanın köş
kü vardı. Hasan Fehmi Paşa ilk Meclisi Me
busana reis olmuş ve bir ara hukuk dersleri 
vermiş, gençlrğinde bir müddet de avukatlık 
yapmıştı. Müteaddit valiliklerde, yüksek dey_· 
let hizmetlerinde, bulundu. 

. Abdülaziz devrinde Büyükçamlıca Cad
desi üzerinde Çankırı kaymakamı Mehmed 
Efendinin büyük bir bağı ve köşkü vardi. Bu 
köşkün 1864 tarihinde Üsküdar mühendisle
rinden Necib Ağa marüetiyle satılığa çı:kanl
dığı Tasviri Efkar'da bir ilanda görülmüşdür. 

Abdülaziz zamanında gittikçe kalabalıkla
şan ve şenlenen Çamlıcaya o tarihlerde büyük 
bir cadde de yapılmıştı. 1864 te «Çamlıca yo
lu komisyonu» diye bir komisyon kurulmuş 
ve yol bazı kısımlarında çok geniş olarak açıl
mışti. Abdülaziz sık sık Çamlıca'ya gider, 'bil
hassa kalabalık bir maiyet ile bur-adan ·geçip 
avlanmak üzere Alemdağı kasrına inerdi. 

Küçükçamlıcanın arkasında Aziz · Mah
mud Hüdai Efendinin çilehanesi vardır. Bu 
çilehane sonra cami haline konulmuştu (B.: 
Çileha.ne Mescidi; Bulgurlu). Çilehanenin kar
~ısında Şeker Maslağı var<;lır, Suyunun güzel-
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liğinden dolayı Maslak bu isimle meşhur ol-
muşt_,u~· - _ _ 

Maslak civarında ve deniz~ bakan yokuş- · 
luk k_ısıµı üstünde Şeyhülislam Bodrumi köş
kü vard.ı. _ Bodrumi köşkü yanında Nuri Bey 
köşkü bulunuyordu. Nuri Beyin _selamlık kıs
mıı;ıın karşı iarafmda sonradan _Avrupa'ya 
firar eden heyeti rüsumiye azasından Hikmet 
Beyin gayet süslü -yapılmış köşkü ;bulunuyor
dq. Bu_ köşküı;ı civarında Bay Nasuhi Bay
dar'ın babası Esad Bey bir köşk yaptırmış
tı. Halen Esad Bey köşkü Talat Bey adında 
bir cild .doktorunun - mu'lküdür -zan ediyoruz. 

Libade'nin üstünde Halis Molla'nın köş
kü bulunuyordu. Bu köşkün üst tarafında .es
ki Altıncı dairei belediye müdürü Hakkı Be
yin köşkü ve yanında koru içinde divanı mu
hasebat ikinci r.eisi Tevfik . Beyin _ müteaddit 
dairelerden müteşekkil köşkü vardı. 

• Tevfik Beyin selamlık dairesinden ma_a
da üç ayn daireli -bir köşkü ve korunun için
de ;bu binalardan ayrı olarak altı köşeli diğer 
bir __ köşk bulunuyordu. -N azikizade Hamdi . E
fendi, Tevfik Beyin köşk komşu,suydu. 

Libade yolu üzerinde Seyid Ali. Paşa za
de Hamdi Paşanın torunu Memduh· Paşanın 
çiftliği vardı. Libadede suyi.ın yanındaki köşk
te meşhur musikişinaslardan Hacı Faik -Bey 
oturuyordu. 

Büyük Çaınlıca'dan Tophanelioğlu'na i
nen yol üzerinde bugün de mevcud olan Mil
let Bahçesi denilen büyük bir park vardır. Bu 
parkın civarında devrin meşhur simalarıpdan 
bazılarının köşkleri bulunuyordu·. Mustafa 
Fazıl Paşa .köşkünden sonra ve karşı tarafta 
Millet Bahçesinin Kısıklı'ya yakın bir yerin
de bugün yalnız büyük cümle kapısının ha
rabesi ve bazı duvarları· mevcut olan Tunuslu 
Mahmud Paşa köşkleri yapılarının güzelliği i
çinde geçen debdebeli gunlerin hikayeleriyle 
meşhurdu. 

Bu -köşkler İkinci Sultan Abdülhamid ta
rafından satın alındı ve senetleri Şehzade 

Burhaneddin_ Efendiye verildi. Meşrutiyetin 

ilanından sonra Tunuslu Mahmud Paşa aile· 
sinden_ bir hanım bu köşklerdeki hisseesini 
Heri sürerek dava açmışdı. 

Tunuslu köşkleri bugün tamamen yıkıl

mış bir vaziyettedir. Tunuslu köşkünün Top
haneUoğlu tarafında Şeyhületıbba doktor Na
fiz_ Paşanın. köşkü vardır. 

Ka_rşı . tarafta_ ve park hizasına rastlayan 
Ramiz Paşa köşkünden ~onra Mısirl_ıl~rın;: "on~ 
ların altmda Ahm~_tf Paş~nı~~ ve sonr~, qa se-
15.mlıklı haremlikli_ eş daireler ~alinde ~em
duh Paşaİun köşkü vardı.-. Memduh Paşam!} 
eski tarzda olan hctrem k~sını Paşanın ·babaşı 

ve Seydi Ali Paşazade Hamdi _Paşanın_ oğlu 
Mehmed Paşa tarafından :raptınlmışh. 

Bu semtte Abdülaziz o_ğullarmdan Şe_v

ket Efendi de otur111uş ve bir av dönüşünde 
vefat etmişti. · · · · -

İstanbul şehri · en _ haşmetli_ şekilde Bü
yük Çamlıcanın· üstünden -görünür;_ :bilhassa 
gece bu manzara, ayak altına inmiş _ bir .keh
keşan kadar -muhteşemdir; . ~amanımız~a .bu 
tepenin üstünde -bir -gazino -bulunuyordq, _ _ 

Büyük Çamlıca, - azametıı İstanbul pano~ 
raması çizmek isteyen yabancı ve Türk res
samlarına -bir durak noktası _ olmuşdur; -bu te- · 
peden en güzel)_stanbµl tablolarıp_dan biri. de 
değerli sanatkar Ayetullah Sunıer'in fırçasın
dan çıkmışdır .. Büyü-~ y~'. ~-üçük: Çamlıcalar; 
yeşlllikler, _ bağlar-ı, köşe köşe türlü güzeljlk-
l~rt ile -ressamlara · ayrıca :ilham- kaynağıdır; 
buralarda en ~o_k •çalışmış; _yüzlerce- desen çi_z. 
miş; tuval boyamış, poşaı;U:µ-- yapQıış._bir bü
yük sanatkar da ressanı Üsküdarlı IJo~a_-Ali 
Rıza Bey merhumdur. 

Halıik_ Y. ŞEHSOVAROOLU 

ÇAMLICA•(Türk ·Edebiyatında) ....,.; İstan
bul'un fethinden zamanımıza kadar, Edebiya
tımızda Çamlıca'nın mümtaz ve mUstesna bir 
mevkii vardır. -

Edibler, bu harikulade vatan semtinin eş
siz güzelliklerini, hususiyet ve şahaneliğini 

kalemleriyle, renkli ta'blolar h§.linde, işlemiş-
lerdir. 

Şiir, roman, hikaye ve hatırat.. v.s;• gibi 
yazı san'atının çeşitli kollarında, daima. anı
lacak eserler vermişlerdir. 

Şairlerin, ·bu mevzudaki sezişlerini akset
tiren mısra'larından bir kısmını hatırlaınıya 
çalışalım. İşte o örneklerden bazıları: 

ŞARKI 

Pek hihlşi var gönlümün ey serv-i bülen~ 
Yann, gideibn Çamlıca'ya çı\nım J;:fendlm -
Redditme sa.km bu söı;ümü Şah-i levencUm 
Yarın gldelhn Çamlıca'ya cıüıım Efendim 

Rahat mı olur. anda iken cümle ablbb~ 
İster "ki gönül zevk idelim biz bize tenha 
Bir gün de Fener-bağçesl'ne gitmeli amma · 
Ylli-ın gidelim Çamlıca'ya canım Efendim · 
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Va'd itmiş idin bendene ey kan-1 mi.irüvvct 
. Bir giliı iddiın. gizlice bir seyre azlınet 
A.ıyaı·a duyurduk . bugün. olmaz ise elbet 
Yı\nri gidelim Çamlıca'l;!l canım Efendim 

Ol cay-1 muallada kurub bezm-i meyane 
Gül devrini seyr itdlrellni fasl-ı hazane 
Beyhude yeı~ gün geçlrüb bulİna bahane 
Yaı-ın gidelim Çanİlıca'ya. caıiıın Efendim 
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... (İkinci. Sultan Mahmud) 

·* 
ŞARI<.I 

Gitdi eyy~-i. · şita fası:ı behar. itdi vürud 
Eyledi bad-i nesiın alemi pür ·şemme-i ud 

: ·ciiriıJ.e · esbab-i tarab sahn-i çemende mevcud 
Mevsimidir gidelim Göksiı'ya ey çeşm-i kebud 

Zevk-i mehtab idelim sıtbha kadar deryade 
Vlrelim mahasal-i derd il . gami .. berbade . • 
«İşte üç çifte kayık iskelede amade» 
l\i~_vsimidir gidelim Göksu'ya ey· çeşm-i .kehud 

Vaktidir şimdi. Küçüksu'ya gidersek gidellm 
Gah Fıstıklı'y~ · geh Çamlıca'ya ~zin idelim 
Suy-1 gülşende . olan nağmeleri . giiş idelim 
Mevsimidir gidelim Gök:su;ya ey çeşm-i kebud 

· Çeıiıenistana· nigah itmez isen de bari 
Kıl temaşa su kenannda ·. olan ezhari 
Dinle bir kerre ııolur sen de Fatin-l zari 
Mev~imidlr gidelim Göksu'ya ey çeşm•i kebud 

(Fatin) 

* GAZEL 

Bade-nilşan-i hevlldan zümrei zühhade dek 
Eylemlşdlr şimdi bir ayyar tersazade. dek 
Şu'le-i avaz..i mutrib canına kar eyleyilb 
NAle-i ney -çıkdı bam,ı perde~! feryade · dek 
Ey sltemker. zahm-1 gamzen görmedik var mi 

meıter 

Dideden dilden geçirdin hit-ır-i naşade dek 
Çamlıca seyri mükerrerdir · Hisar ise ba'ld 
Serv-1 nazım .. gel · gidelim bari Sa'd-Abı\de dek 
Asıma narefte rah açmış Nedim'~ aferin 
Kuçe-l teng-l kalemden . milk-i isti'dade dek 

· ·{ Çeleblzı\de Asım) 

* SEMAI 
Seni Beylerbeyi, Çengelköyü, Göksuda bulsunlar 
Gören üftadeler: Kandillide gökkandil olsunlar 
Civan vuslata saf saf götenler birl gelsiinler 
Cemilln se~ni . Çamlıca semti üzre bilsünler 

· Sana· Ballarbaşı mesken bana hicrin ınedAr olsun 
Bu yaz ey servi kaamet öz makaamın 'Osküdar olsun 

( Beşiktaşlı Gedai) 

*
·sEMAt. 

Beni bu ·derdi hicre· saldı gitti ol peri nevzı\d 
Yakar beni veU niri muhabbet eyleyib berbad 
Bu blinylldı iönill tiinlrliıe ldmİ:leil lriıdı\d .. 
Varayım Çamhoa Bıııtırb·191bdab eyleyhn · feryAd 

.ÇAMLICA 

$11 yerlerde beni · ıneftiin eden genci nlbiimm var 
· Ya Kartal Gebze Pendik semtlerinde er kenıamın var 

( Beşiktaşlı GedM) 

ÇAMLICA'DA BİR TÜRBE 
Yer semaya, vnkt ise. şama yakin, 
Bir hava-yi sünbilll, manzar hazin. 
Şehrin en yi.iksek clvannda idim, 
Bundan· eflake · yakin bir yer didim. · 
Arzın ilstüııde, cihanda müştehlr, 

Şehrimiz ulvlyet-i mevkice bir. 
Şehrimizde Çamlıca en hoş tepe, 
Gezdiğim ye~ onda en son .. mertebe. 
Khn onun da da~illnde üç çınar, 
Bir de bab-ı adem, yani ntezar. 
Kimse nieftıin olmamış bh- makbere, 
Makber olmaktır. mukadder · her . yere, 
Türbe yok, mevcud lakin tiirbedar 
En güzel mevkide. sı\kin ·. türbedar. 
Dahilinde. il~m-i mehtablar, 
Hem-dem obnuş mestler, hem-hablar. 
Buseler, a;tişlar, cu.ş-u buruş 
Hıındelerle, naraiarla ayş-ü nuş. 

·Dabllen dlvan-ı işret pilr ciinun, 
Haricen dlv:ır-ı hayret pür sükun. 

( Abdülhak HAmid . ,:aman) 

* . 
ESKİ MUSiKİ 

Çok insan anlıyamaz eski· mdsıkimizden 
Ve. ondan aı.ılaltllyan bir şey anlamaz bizden. 
Açar bir altın anahtarla ruh ufuklanm, 
Hemen yayılmağa başlar sada ve nur akını 
Ve seslenir büyük Itri, semayı ·örten ruh, 
Peşinde dalgalanır bestesiyle Seyyid Nuh. 
O mutlu devrede Itrl'ye en yakın bir dost 
Işıklı danteleltır 

0

bestekı\n Hafız Post... 
Bu neslin o_rtada dihicedir başardığı iş, 

Vatan n114ıl. kanşır miisıkıyle göstermiş. 
Bu yaz kemeıçeyi_bir dinledinse. Kanlıca'da, 
Baharda bir gece tanbtiru dinle Çaınlıca'da. 
Bu sazların duyulur. her telinde sade vatan, 
Sihirli rüzgar eser daima bu topraktan.· 

Evet bu es~ nesil bir. şerefli alem açar, 
Duyuşda ·- lııce zamanlardan inkıraza·· kadar. 
Yilz elli yıl, sıra dağlar birer birer yücelir 
Ve akıbet Dede'nin anlı şanlı devri gelk. 
Bu mlisıldyi, O, son kudretiyle parl;ttı, 
Öliince, ülkede bir muhteşem güneş battı, .. 

· (Yahya Kemal· Beyatb) 
İSTANBUL'UN O YERLERİ 

Aşkın şeref diyarını gördümdil bir ~aman 
Yıldızİarlyle başka bir ilemdi her gece 
Kıp.kırmızıydı . şa~ wuklarda her şalak. 

CAııaııla. çıktığım tepeler.,, Başta Çan,b~ ... 
Hali ı:nuhayyilemde panldar, resim gibi, 
Yarin dudııklannda bitip başlıyan visı\l. 

CAnanla gezdi41ın kıyılar; sürdüğüm liayat; 
ÖZ mivWkle ·çerçeveienmı, o levhada, 
Onıru.n mur&ılımızc:ı ıe;an mutlu ,Unları. 



ÇAMLICA. 

Yaş bastı. Göroıedlın nice yıldır o yerleri, 
Garseriı de görmesem de bu indimde bir benbn 
Mademki şimdi her biri kalbimdedir benim. 

(Yahya Kemal Beyatlı) 

* 
BİR SES KL 

Rüzgıuia nasd dalgalar oynarsa yerinden, 
Ruhum yol ahr göklere sen şi'r okuyunca. 
Blllmem ki benim vecdiml duymuş mu derinden, 
Musa o büyük sayhayı Sina'da duyunca. 

Mısrfilara manzumenin ahengi dışında; 
Şevlanla gelir yüz sene evvelld nevAl!U"· 
Bir Çamlıca mehtAbı gülerken bakışında, 
Kalbinde Haliç akşamının hi.iznil kan aflar. 

Dofduklan gi.in ölmeye fermanlı şllrler, 
Dünyaya döner bir daha tdsımh sesinde. 
Ruhunda birer nağme bulup bestelenlrler, 
Tanbur ile ney fash sürerler nefesinde. 

Bir ses ki terennüm _gibi her lafzı bh· ahenk 
Hilkatteki esrarı kader toplamış onda. 
Blr ses ki bütiin nııuızara, mevsim, heyecan, renk 
Ruh onda, viicud onda, bahar onda, kış onda! 

Rühwı bu güzel seste bulur her ne ararsa 
· Encama erer ouda bütİin çektiği. hasret, 
Bir aynaya vurmuş gibi alemde ne varsa 
Yer, gök, deniz ancak bana bir sesieıı ibııret. 

(Fanık Niflz Çamlibel) 

ÇAMLICA'DAKl ÇINAR 

. Çamlıca'nın eu yüksek yerinde bir perinin, 
Işıktan heykelini nakşettim ufuklara... · 
O yeşil Çanılıca ki, kat kat eteklerinin, 
Birini Bofaz öper, ötekini Marmara. 

Bir ceylandın o sonsuz güzellikle vurulmuş, 
Beııllğin his kesildi bir gölgeye geldin ki ... 
Ataçlar öyle dalgın, sular öyle dunılmuş,· 
Gök öyle mavi ve sen o kadar gi.izeldin ki ! 

Diyordum: «Gözlerime yaş de!Pl, perde inse, 
Bu güzel yüz gözümden kaybolamaz bir ara. 
Senln aksin silinmez bütün eşya sllinse ... » 

Derken gözlim lll.ı;tl yaslandılıın çınara. 

Bu çuıar yaralıydı ~Ud binbir yerliıden: 
Kimi çlzm.lş bıçakla ona kendi adım, 
Klm1 bir okla delmiş iki- kalbi derinden, 
Kimi yazmış adıyla yanyana bir· kadım. 

Bu adların içinde ben, eski ben de vardım 
Unuttum; klindl yalnız o zamanki nerglslm? 
Ben ki onbeş yd önce, ona candan tapardım, 
Şlın41 baktım, bana da bir sır olmuş o lıbn. 

Anladım, aşkın izi auda çizgiyle birmiş, 
Onlan duymaııuşım şu kök kadar derinden: 
Anladım, hatıraya d~a çok yer verirmiş, 
Çınarlann gövdesi Aşık ytlrelcle~den 1 

(Faruk NAflz Çamlıbel) 

* 
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ÇAMLICA'YA 
Çıkalım blz de gel ey serv-1 revan Çaınlıca'ya, -

Gidelim, yollan mehtaba varan Çamlıca'ya, 
Bütün lstanbul'u bir anda.saran Çamhca;ya 
Gidelim, yollan mektAba varan. Çaınhca'ya. 

Ay'ın esrarlı, soluk rengini içmiş çamlar, 
Mest-olan dallanmn altına sevdi damlar,.
Şehri seyretmeği arzuladığın akşamlar, 

Gidelim, yollan mehtaba varan Çamlıca'ya 

Gah gurubun tutuşan renglne bel bağlıy~. 
Gah kayıtsız gezellm, gah durup el balbyalım, 
O yeşil zirvede gah aşka emel ballıyıılım, 
Gidelim, yollan mehtAba varan Çaı:nlıca'ya 

(SafA Erklln) 

* YAşAMAIC 

1 
Biliyorum, kolay delil yaşamak • 
Gönfil verip türkü söylem6k yllr Ustllne. 
Yıldız ışıltnda dolaşıp geceleri, 
Giindüzlerl gün ışığında L'IJpn18k. 

Şöyle bir fırsat bulup; yanm gün, 

Yari. gelebilmek Çaınlıca tepesine ... 
- Bin türlü ma\i akar B<)ğaz'dan -
Herşeyl umıtabilmek nu\vil~r !çlnde. 

{Orhan Veli -'anık) 

* BiZİM ŞARKIMIZ 

Çamlıca balıçelerlnd,~ eskl günler hatırlanıyor: 
«Biz Heybelide her gece mehtaba çıkardık». 
Hüsnilne güvenen sevglllm geue uzakta benden : 
«Niceler bu tarz-ı reviştım geçmiş» . 

o.Ömrüm senl sevmekle nihayet .bul·acaktır»; 
O kadar gülüp eğleniyorlar kl: 
«Yalnız seni sevdim, seni yaşadım•; 

Nasıl bir se_vgidlr bu... Evet, belki ... 

Her yerdeyim şimdi ben; 
Zamanın dört sene evvelinde; 
Eylul melıtal;n Bostancı iskelesinde, 
Zamanın ilç sene evvelinde, 
Yazın Çiftehavuz bahçelerinde. 
Zamanın lk1 sene evvelinde: 
« Bir ihtimal daha var 
O da ölmek nü dersin» şarkısı dilimde. 

Bizim şarkılar çalımp söyleniyor, 
Camlıca bahçelerinde. 
Ben ise hep eski delllik .içinde: 
«Bugün de akşam oldu» ... 

( ÖZdenılr Asaf) 

* DENİZE l>OCRU 
Yolculufa çıkıyoruz zor "•r yolculula 
Susuz kalacalız, yollar ~meslz. 
Acıkacafu:, ekmeRfmh taştan ve topraktan, 
Uzun bozkırlan ıeçeceıtz yllrllyerek. 
Ellerlınizde kuru otlar tutuşacak, 
Yorlf\lll dUfecetlz ıonsuz tepelerde. 
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Bir tek şey söyll)'ebllirlm o ~ sana: 
«Denize diyeceliın kutaıma ıesslzcel 
Sonwıda deııjz olduktan .sonra denb: 
. ~ilttlıı yolcıİIİıklar güzeldir. 
Irmaklar gibi gemiler bozkırlar kan içinde 
Sonwıda Çamlıca tepeshıden bakacaksın 

İstanbul'da 'sabah olurken, yilrelfn denizler içinde ... 
(Ceyhım Atıf Kansu) 

* Ses ve tel 'kudretiyle, bir kısım güfteler de, ayn bir 
nağme ve ölmezlik J:fu'rt'mışlardır. . . 

Bestelenmiş eserlerden fiir kaç misal verelim : 
P&b: Kapancı: aNlhavende 
Gel gtizeUİİı Çamhca'ya bu gice, 

Gün dolmadan g6rtişellm glzllce. 
Billbilllerl , dlnliyellm yanyana, 
Kumnı gibi sevişelim can cana. 

* Cevdet Ç41a: «KilrdW HlcazkAr» 
Bir yaz gecesi Çamlıca mehtAbına geldin, 
BUIAhl o gtin ıen iki meht&ba bedeldin. 
Ay'dan da, Güneş'ten de, semlldan da gllzeJdln, 
BUl'1ıi o gtin sen . iki meht&ba bedeldbt. 

* Yeııari Asım: «Hicaz• 
Sazlar ·· ça1ıi:ur Çai:nlıcanın bağçelerbtde, 

BWbilll~r öter şaı·lalann nağmelerinde. 
G~ler/ açıyor bak ,u kızın handelerlode, 
BUlbüger öter Çamlıca'nın bahçelerinde. 

ÇAMLICA İLE AÜKALI ROMAN VE HATIRA 
NOTLARI: 

tlskü~r'dan Baltlarbaşı tarikiyle Çamlıca'ya glcll
llrken, T9phanellol!lu'ndald dört yol ağzı mevkiİnden 
takrlbeiı · bir yilz hatve ileriye medd-1 nazar olunw 
lıe o• v~ tosenln müntehiıy-1 vaıatlılnde etrafı . bir 
buçuk arşın kadar irtifada duvar içine alınmış bir 
ıtaçlık görillür. 

Bu al!açlıta vanldıl!ı gibi şose yol sat ve sol ol• 
mak üzere ild şubeye ayn]ır Duvar ile muhat olan 
ııtaçlıltm büyücek bir kapısı vardır ki iki yollm ta• 

· mam nj)kta..l lftlrakmda vakidir 
Sal ve soldaki yollardan hangisbıe gidilece~ olsa 

taraf-ı muhalifi mihut alaçlıkla mahduttur. A#liçlıltm 
yanındaki duvar alçacık oldultundan üzerinden hayvan 
ve mahuııus insan aşamamak lçbt boyunca teller. uzatı
larak ~uhafaza olunmuştur. 

Mutedil bir yokuş üzerindeki bu yollardan seyr-i idi 
Ue dört beş dakika kadar gldlllnce · dalına duvar U_e mu
hat olan bir meydancı.ta müntehl olur. Afaçlıltm·bura• 
da da: cephede aşagıklne muhazl bir kapısı vardır; Yük· 
ıekteg kuşbakıtı bir nazarla bakmak milmldln olsa bir 
şekl-1 mabnıtlde görünecek olan aAaçlık burada biter 
ise de iki yo1 gene birleşemez. Meydancıll;ın bir otuz 
batv~ ötesinde- epeyce vılsl. ve mürtefi bir set tıierlnde 
k&r-ı- kadim binaları taklit yolunda yapdmış enU ;saçak
lı bir kattan ibaret · bir bina ve bunun etrafında bazı 

bilyllcek altaçlar mevcuttur. Onun üst yanında clll~r bir 
ıet De batbYan yer ise · bir talam • selvl ve meşe al&ç
lanm ve vaktiyle kınlamayıp kalllllf ve mevldlıı-8an 

Kaya-lsmlyie •benam olmaaına aebep olmuş büyük bil• 
ytlk ıaranııışı kayalan hAvt lnlfll yokuşlu mett'llk, bir 

ınezarlıktu· 1d g.eçtltlmlz meydancıktan buraya delf P 

olan mesafe de gene bir beş daldkahk kadar tahmin 
olunur • 

Bu mezarlık da geçildikten _ sonradır ki iki yol hem 
birleşir hem de düzleşir. Bura~ gene bir beş dakika 
kadar ileri yilrilnilne artık Çamlıca daltuun eteğinde 
Kısıklı köytlniln çarşııına varılmış olur. 

(Reciizôde Mahmud Ekrem, «Araba Sevdlsı») 

* İstanbul denilen mecmua-1 bedayiln hı\vl oldutu 
her türlü nevadlrl bir bakışta gösterecek bir nokta ise 

Çam1ıca'dır. Boiazlçi'nde bir btiyilk orman veya tiir 
k:ijçillc körfez yoktur 1d Çamlıca'run pamal-1 nezareti 
olmasın. Payitahtımızın Beyoı.u gibi, Galata gibi, Ba
bıali clvarlan gibi, Sultan Ba:yezld gibi hangi mamur 
ciheti görlililr ki Ça,nlıca'nın nazar-ı temaşasından ken
disini sakhyabllsln. lstanbul'da _tesisat-• atlka ve ebni• 
ye-i meşhureden hiçbiri var mıdır 1d Çamlıca taıvlrlnl 
almak mümkiln olmasın? 

Çamlıca o ruwırglih-1 ibrettir kl bahar. içinde insan 
· çeşmesinin )fanına çıkar da başını kaldırır etrafına ba· 
~ ~ gözilniln önünde tabU, sınai, fenni nice yüz. 
bin ttirlü bedaylden milrekkeb bir başka ilem görtlr. 
BaYatı hadaka-i basar o a~i bedayibt . bir meharet-1 
fevkalade De nokta-i vahideye sığıştınl.ııuş haritasına 

döner. Bir de gözünü aşağı meylettirmek isteyince nur-ı 
nazar-ı cihanın her türlil ezharını· cami şükufezara düş• 
müş zenbur gibi-dakikada bir çiçeğe tşliyerek, saniye

de bir meyve De oyalanara!' aheste aheste u,hll-1 f:ler
yaya gidinceye kadar tab ü tilvandan keslllr. 

Çamlıca'ya Firdevs-! ıila'nın yere lnıniş bir kıt'ası 

denilse şı\yestedlr. 
(Namık Kemal, «İntibah yahud 

Sergü:ı.eştl Ali Bey») 

* 
Üskiidar'da payton bu!amadı,ı.. Çek çek arabasına 

bindik. Posta yolunun tozlanm yutarken, kaldınmı bo
ruk yollarda yalpa vuran'arabada kafa kafaya blrblrl
ınize çarparken içimden söğİlüm durdum. Fakat Çamlı• 
c:a'ya yaklaşıp da önümüzde nazlı yeşil yamaçlar görü
ıtünce biraz keyiflendik. Kısıklı kahvelerinde bir ev tel
lalı bulduk, arabanın üstüne aldık. Ve ev gezmefe baş
layınca Mediha bile canlandı. Fakat yer meselesinde ol. 
dulu gibi, ev meselesbtde de aramızdaki mizaç başka• 
lığı baş gösterdi. O, boyalı yeni caddeye yak,!n olsım 
diyor, ben hep bahçe içinde, üstü mor salkımlı yahut 
sarmaşıklı ev istiyorum. ·Nihayet çamlık içinde bir eve 
karar verdik. Sofası btiyilk, pencereleri çok,· çifte mer
divenli, istanbul'a kadar manzarası var. Ben en çok 

korusunu sevdim. Loş, serin, yeşil. Medlha'yı ikna eder 
etmez hemen evi tuttunı: Bir hafta sonra taşınıyoruz, 

(Hı\Ude Edib Adıvar, «Son Eserlıo) * ,w,ı 
Nihayet, asıl Çamlıca demek olan Kısıklı caddesi, 

solda, Büyük Çamlıca,. salda, Kısıklı meydanında Kü
çük Çainlıca yo1ları b~lar ve etrafı yine şAlrane lılm 
ter sarardı. Karşımızda uzun Ale:ıridalı caddesi, . aaA 
tarafta Suphl Paşa'nın kır menekşesi kokulan ve bDJ. 
bili seslerlle meşhur büyük korusu, daha ileride. Ltbll
de, konınun arkasından geçen Bulgurlu caddesi üıtlbı., 
de, sol tarafta Hanım seddl denen bir yer vardı 1d ha-
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· ldkat;'o -civardaki köşklerrl~ "btilunan· haımnlar ·ekşam, 
ları -buraya gelirler, asırlık büyük çınarların gölgesin, 
de yerlere serili ehrslinlar üstünde otururlardı> Daha 
sonra .Bulg-urli.ı ·ve Söğütlü çayın gelirdi kl orada Hü, 
seyln Caiıld Bey'ln hlkiye ettiği köy dii.!ıünlerl olurdu, 

: çamhca'nın bu· asıl· eteğine gelince bir «aliimiisse, 
mb ya bakar 'gibi içimde bir kaç hissin birden en 
şefkatli renklerle parıldadığını· görtlrdfim, O zaman cld• 
den bir kurtuluş emniyeti· bulur, Üsküdar'dan Çamlıca'
i'8 çıkmak için yorulan manevi kanatlarımın artık çır

pınmadığuu, dfun düz blr . sahada uçtugunu duyardım. 
Burası yüksek, ihtişamlı, biraz . münzevi ve başkala, 

·-nnca unutulmuş ve kendi gönllle biraz mumyalaşmış 
şehirdi. 

.. (Abdülhak .Şinasi Hiııar,. «Çambcadaki 
Eniştemiz») • 

Çamlıca bana yepyeıil bir muhlt, ilk defa duyulan 
bir aşk gibi yeni bir ikl!ın olmuştu. Boğaziçl'nde tabiat 
hep mavi, mınldanıcı sular, sulardan ötede görlilen ye
·şU ·IJl'tu:ııis ve · hulyaya dalmış dağlar, gürieşlt veya meh, 

· tapb. sularda ytizer gibi gezişlerdir. Yalınııi arkasında 
-'bu kadar- çok giilU nasıl taşıyabildiğine şaşılacak· kadar 
·•·iifak bir bah~entla vardı. Deniz kenanndan Bebek Bah• 
. çesl'ne. veya Baltallmanı'na gider, gelltdik. Fakat İU 
iıai:-'da dağlara çıkmak adet değildir ve insanın ·hatırı
na gelmez. Büyükada'da tabiat bütün çiçekleri açmış 
bir ~çe, tekmil aJaçları güzel bir çam o_rmam ve şe

. bir içinden geçen bahçeyle çam· korusi1 · yollandır; Ada'• 
yı saran, uzaktan göriilen · mavi; sessiz bir denizdir. 
Eyüp'te Baharire'de tabiat çıplak, san; yeşilİıiıtrak •bir 
kır ve dağlar, ölgün sıilar, daimi biı' daüssıladır. Bu 
verlerln hepsine haklın olan Çamlıca'da • ·ıablat ihtişanı• 

· lı ve geni$ manzaralardan bıışka sanki Çaınlıca'yı sa, 
ran, muttasıl kabaran, taşan bir deni:ı gibi emsalsiz 
bir bahar feyzidir. Buradan Boğaziçl'nln dar görlinüş• 

lerl müessir, mavi bir atlas hulya denizine yatmış Ada 
.kliç~k ve. uzak, Haliç şehrin tilmsek evleri arkasına 

ııaklanmış ve kaçaktır. Çamlıca, eteklel'ini bir deajz gi
bi. kuşatan baharın içinden sivrilen_ biraz . to:ılu bir te

. peydi. Gezinmek için yavaş yavaş aşağılara indiltlmlı 

saatler tabiatın, otlann, çiçeklerin içine dalıyor gibiydik. 

(Abdülhak Şinasi Hisar, «Geçmiş 
Zaman Köşkleri») 

* Zlnetsaz-ı cihan olan bahar•ı ruhperv~r; .her-· yerden 
dyade Çamlıca tepesinin eteklerini '·. malamal izhar 
tder. Çamlıca ise likaydaiıe ve aşıkane surette bıraktı
ti uiun etekleriyle o mevsim; de her' tarafa· rayihalar, 
;lçekler ııaçar.- Bu• ·etek ·dolusu• çiçekler, Çamlıca'nin o 
ine'1kl-i seına karlbln zemine hedlye-1 .baharlyesldir. 

Evet! dest-1 san'atkire-1 tabiatın· güller, erguvanlar, 
hileler, yasemeıılerle nakşettlli · bu yeşil damen-1 letafeti 
',Ukr-i glizarane ve bedatll perestane surette takbil 
t4en· bir hıyaban terivetl, bir ormancığı tamyacaltınız• 
-ııa· şüphem var. 

Şu hakikat( itiraf etmellylz ki bizler ekseriyet üze
Te en -uzak bir yerde bulunan bir Ailenin mııhremtyyet 
ahvaline vikıf olduğumuz halde, oturduğumuz yerin bir 
öfeslni · bilmeyi%. 

Gerçek, insan Çamlıca tepesini. o eteklerinde etrafa 
Uiale-l nuar ettlll zaman Boltaıiçl'nln iki taraftaki. ye-

şll seviihillni· dolBfİli'ak ceryıin edip giden-suları en sev• 
dalı helecanlardan, · en · g1ztı · telikllerden; en sikit rilz. 
garlardan, en ·rakik· bulutlardan, ·en hafif renklerden, 
en büyük alemlere kadar :semada bulunan bllcllmle be
clayU kainatı irie eder.-

.. ( Sıinilpaş"azacie Sezai, «ICUçlik. $eyler») 

. _Çaınlıca · şu a,!eıİı-i sUffinln semaya e~ kartp bir ma• 
halli veya semimn zemine ıw yakın bir burcudur do
ııllecek -kadat ulvidir. Çamlıca bir büyilk ş{tirln zihni 
gibi · ilem-i balayı ku.dretten İıüzul · eden fe~tiıı her 
yerden ziyade muhit-1 müı;tak-ı ulviyyef olan hayilitın 

. her yerden ziyade mahalli tarassutu, HalllQnı dUşilnmek 
nlmet-1 baka cevyaneşlne mütehasslr oİan." bir ruhun 
arayıp da bulaıtıadı~ ş~i cllıa~n · bir kii~~t lnzlv6y:ı 
ıniistesnasıdır. 

Çamlıca denilen ı.ııevld-1 ınümtaze -~dretiu atiya-i 
bediasım elimi bir mücessem levha-! tabiattır. Sema• 
nıa.hlç. hl.r ulvi temaşası, biç bir reng-Hetifeti, hiç bJr 
ruh,perver manzarası Yoktur ki Çaml,ca'nqı tulll,unda, 
gurubunda, leyl-i mük.evkeblnde meşbut olmasJD, Ta
"b:lıı-tııı ltiç biı· revnak-safabahşı, Jıiç bİr nokta•! j;IU 4'8, 
yanesl yoktur. ki Çamlıca'mn o güzel. kırlarqıda. o el, 
hannilına mevkilerinde nazargAh•I lştlyaktıın kenıilalnl 

,, ~ sa~lıyabllsin, 

. . ( Simlpaşazade Sezal, ,. «ç.mlıca») 

·*··· 
O tarihlerde, 0Çilınhca denilen · bir yer daha · vardı . 

Yine var amma, O· beıiim bUdllttİn ·Çıünhcrdetlt 
Benlm çocukJpğıımuiı. Ç~tıca'sı, ıniıı;ıµı:4u;. şen• 

dl .. kalabalıktı. Dönümleri~ ölçülen uçsuı: bucaksız bah· 
.. çelerln_ içinde kocaman köşkler, iki dudalm 81'.BŞ~na de

ler,. değmez. çatlıyan iri taneli bal glhl çawş Uzllmti 
.bağlan.. Boza gibl kalııi ve klSpü.kİÜ ıplİı kokulu. sl,it, :ve-

· _ ren ln,eJder .. l)ur~ bur~ .kokµlu blç_ilmiş yonca yıJın, 
ları .. göz alabildtıtne maıiıiıı ve yeşllllltlnl hiç bir ınev
simde kaybetmiyen kırla~.. çaRİJ ç~ltı] .. ak~ tatb. .su Pi• 

narlan.. Jynl ailenin fertleri imiş gibi· sevlşeı,, görü
. ~en, blrbİrlerinİll iyillllne çabşaİı ko~ular . ve . biltiln 
buııların yanında, ila.~ Bolazlçl'nl baş~ba,a, .nazar . 
lara. ihata ettiren tepelı:r, köşeler, bucaklıµ-... Çamlıca, 
işte o Çamlıca icli. · · · · · · 
. . ., .. . .: 

· Sonbahar, Çamlıca'ya başka bir çeşııi . verirdi. lfa, 
va orada her, yerden dalıa çabuk serinler, J,una _r-ağ

. ~n,. yıµı Çamlıca'da g~çlnnJş olanlar, şeh~. dönmek 
için ayak slirürlerdl. AyVala~,. ü~lerln, muşmula, 

. Jarıı,ı ark'191 alıımıadıkça, pa,tbcan -ve hlyar tUl'f~an ka
vanozlarJn lç~e, _girlp_-~e,·-,alızlan baflanmadı~ça, nar
_Jar ~.aı.lardan _topl_ıın;madıkça hiç kimse yerinden . kı
mıldaµımıaz.dı ... , 

!{Asılı; o zamanlar, bu şehrin ahillslnde .tablate, ta
. bli giizeWklere · karşı·. biraz daha inclzap· . vardı· glbime 
· geliyor. O. devrin ·uısanlaR geleneklere d!lha çok ballı 

idiler; Taklltçllik, .snobluk bugünkü kadar içimize. so
. kulmamıştı •. Sayfiyeye,·· sUs :•gösteı:-mek;. lllks. · yarışma 

, . çikmak, ' biri hfrlne aisbet vermek;·. blrl.blıinclen . aşalı 
.kalmamak kaygusile·· deltll, düpe düz hava tebdili . et• 
inek;· tabiatın :iılmetlerlndeiı, gilzelltklerlnilen faydalan• 

· fnak için ~gidilirdt 
(EnıUmeııd --Ekreın Talili «Çoctıklaluiıu,uı 

. . : ·Çaırilıouı») . . . . 
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· tnsanJ.ann güzel vasıflarından biri de hercailik ol
sa· gerektir. A~ zamanda Adem oğullarının ~vk sahi
bi -oldukları da lıiftan ibarettir. Her bakımdan güzel, 
asil, erdeıiıll bir kadını bıralap da, çok defa, hiç bir 
meziyeti olmiıyatı her hangi bir şıllıtın peşinden koşan 

· onl~r:, değ:q -midlr? 
__ Geçenlerde, geçmiş günlere alt bir ~akım hatıraları 

_ çaİılandırarak onlarla kendi kendime kalmanın bir ke
ie -daha zev1'Jnl _ tatmak istedim ve Çam]ıcaya· gittlin. 
- - -Oi-Üi dünyanın:, şüphesiz, en IUilıi manzaralı· nokta

limndan biridir. İstanbul, Çamlıcadan bakılınca, daha 
giiı:el .ve djılıa- .muhteşemdir. ~ojtazlçl daha minalanır. 
Her. türlü dı,ıygular da, Çamlıcada, insana başkalaşmış 
gibi gelir. Şerlşnıek için ideal dekor yine Çamlıcadır. 
' . Teveiı:keIİ 'değil; duyguda ve ifadede inceliğe doğru 
aduiı ~tan· Tanzimat edebiyatı · ve Tanzimat edipleri, 
lstanbul se~tlerinln bepslıie Çamlıcayı tercih etmişler, 
be•kl _en ~l i,lhamlanµı, onun tepelerinden,_ İstanbul'a 
ve -lloğazlçlp.e baka baka edinmişlerdi. 

O devirlerde Çamlıca_ kübe_ra yatağı idi. Havasının ve 
sularıwn ıgiicizeli hassaJarına kanmış büyük büyük şah• 
slyetler -B-a~larb_aşından Kısıklıya ve Çamlıcaya kadar 
·yer :yer miillkan~ler kurmuşlardı. Gerçekten de o sem, 
Un ıibı:i havası canlara_ can katacak kadar hafif ve-lıitif 
idL. ~ıı ağır hastalar orada şifa bulmasalar da ferahlı
yor, iiıqhle -kavuşuyorlardı~ 
. Sultan, Mahmut bile, soıi günlerini, kızı Adile Sul

taııın; Sa~kayadakl. köşkünde geçlmilş, bayata gözle._ 
rlnl ·orada· ywrimi.ıştu. 

Yakın Osmanlı' tarlhlnJn ilnlil vezirlerl,ıuien Suplı! 
'J?aşa -§azlan. Çamlıcada geçirirdi. Tunuslu Mahmut 
Ayad Paşanın uçsuz bucaksız malikıinesi hfili oralarda 
Tünus bağı adile anılan koca bir semte !ilem olmuştur. 

· ·cenç Osmanlıların hamisi olarak tamdığımız Mıı:ır
lı Fa:ı;ı.l Mu$qıfa Paşa da,- Belediye bahçesinin karşısın
daki y.,...lık mayında,. politika faaliyetinden zaman za
mmı dfiı-ı!enmeye gelirdi. 

-Hele Abdµlizlz(n Blna Emini Altuni Zade İsmail Pa
şa, camii İle,-"rnektebi ile, çeşmesi De koskoca bir ms.
lıalle kürmuş,tıİ. Yaz mevshnlne rastlayan· ramazanlar
da,- paşalıir.; beyefendiler gij_-zel sesli hafızların mukabe, 
_leslıti diıİl~meğıı ve teravih namazı kı!mağa Altuni za, 
_de. ~a~ne şıtap _ ~erlerdi. 

Tımzlı:riat edeblyatırun üç rriil.'ıl~ riiknü: Sezaj, Ha 
mit, Ekreni .. -gençlik heyecanlarının bir kısmını Çamlı
cada tattılar.: Namık Kemal'in de, Prens Mustafa Fazıl 
Paşanın J[öşkiiıide m!saflr kaldığı ve Çamlıca tepelerin• 
den, İstanbulu ~ıiıı _uzun seyredip - _ içlendiği gUn!et 
oldu,, 
_, ,(S~rgüzeşt); (Küçük Şeyler), (Araba Sevdası) ve 
(Cezml). run bazı;. paı:çaian· Çamlıcanın edebiyatımıza 

kazandırdığı -cevherlerdir. . 
. - . İstanbuiı,riı c:i vaki~ki harem. selamlık hayatının Si-' 

kı_liğuid;ın-~b~aiiÜıliİ,r !çln Ç-amlıca· blr menfes olurdu. 
Mustafa Fazıl Paşanın· teşebbüs ve blınmetl De açılan 
Belediye bahçesi, -kadın erkek aşinalıklanna, aşıkane 
ınaceral~a senelel'.(:e- sahnelik etti. Yer müsaitti. Takip 
iç~ _ 1•01 uzundu. Gidişte ve gelişte arabalar birbirine so
k~~iııyor, ~tbaşı be['.aber _gldlllyor, ıişlkİne duygulan 
ifadeye· ·- fırsat bultimi_yordu. · _- -- · · 

· Haftada -- ilQ. ıiln: Çal'famba, cuma, -pazar.. __ konak 

---------------------
arabaları, kira paytonları, tenteli paraşollar, üç koldan, 
Osküdar, HaydarPaşa ve Kadıköyün~en, Mama ve Mer
divenköy üzerinde Uzunçayırdan buraya akın ~diyor, 
yaşmaklı, feraceli, maş}.ablı, yeldlrineli kadıiı kalabalığı 
De · bunların vurgwılannı veya vurgun namzetlerini ta-
şıyorlardı. _ 

Çamlıcamn heveslileri ve işıklan arasında her sı, 

mftan, her seviyeden, her yaşta kimseler vardı. O cen
net gibi yerde bir gün geçirmeyi tekmil İstanbul felek• 
ten nasip almak addederdL 

Hava, su, tabiat güzelllği, manzara.. halkı çeken sa, 
de bu değildi. Belediye bahçesini işletenler, oraya en 

_ meşhur saz takımını, en marifetli hokkabaz,, ·cambaz 
ve sa!~ hüner ehlini ge~mekle rağbet arttırmasını bi
lirlerdi. 1887 Paris sergisinde nam kazanmış, Cezayirli 
Beni• Zukzuk canibaz takımını İstanbullular Çamlıca 
Belediye bahçesinde seyretmlşlerdi. Ve bir daha İstan• 
bula öyle bir cambaz kumpanyasının gelmediğini baba
mızdan duyardık. 

Çamlıcanın · bunlardan başka daha bin bir hususi
yeti vardı. Bunları bir bir sayıp dökebilmek için Yahya 
Kemal kabında bir şair, yahut .ki Abdülhak Şinasi .aya
rında blr nasir olmak gerektir. 

Allahın bir çok ninıetlerlııi nasıl tepmek gafletini 
gösteıiyo_:rsak, Çamlıcayı da git gide ihmal ederek niha-
yet kendi haline bırakbk, koyuverdik. · 

Öyle_ iken oı;ası güzelliğinden ve asaletinden hiç bir 
şey kaybetmemiştir. Azıcık himmetle, iı.osyal tarlhlml• 
z1n o zengin hazinesin! yeniden kıymctlendirebllirlz. 

Çamlıcanın dili olsa, bize nakkı!;eceğl binlerce hıi
tıra!ardan başka, kendisine karşı gögsterdlğinıiz nan
k5rlü~ü yüzümil7.e vurmas_ınd::n korkanın. 

(Ercümend Ekrem Talu, «Ç~mhı::nnın dili olsa») 

Elbette ki, Çamlıca hakk;ndaki yazılar 

bunlardan ibaret değildir değildir. Bahsimiz
le kısmen ilişiği olanlardan bazJ::m, bir mü,. 
nasebetle, Ansiklopedi'nin diğer alakalı kı

sımlarında görüle·bileceği için burada tek
rarından sakınılmıştır. 

Hikmet Şinasi ÖNOL 

ÇAMLICA- BEKTAŞİ TEKKESİ - İs
tanbul ve, civarındaki Bektaşi Tekkelerinin 
büyüklerinden biriydi; İstanbulun fethinden 
bir asır kadar· evvel Çamlıca Baba adında bir 
derviş tarafından kurulduğunu tahmin edi
yoruz; yani bu tekke ismini kurulduğu tepe
den almamış, tepe, tekkeye ve banisme nis
betle isimlendirilmişdir. 

On yedinci asrın büyük muharriri Evli
ya Çelebi bu tekkeden şu satırlar ile bahse
diyor: 

«Eflake ser -çekmiş bir cebelli balanın 
ta zirvei alasında tekkei bülend idi». 

Asırlarca sonra Sami Paşa _ zade S'ezai 
Bey, Çamlıcayı tasvir eden bir yazısında bu 
tekkenin adını da kaydediyctr: · 
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<< ••• bu hiyabanı letafet, semayi zi safayi 
şarkın ziri nuranisinde, şedid olduğu derece
de medid bir aşk u muhabbet saikası ile alt
mış seneden beri na kaa:bili iftirak · bir suret
de birbirleriyle kucaklaşmış ağaçlardan vü
cuda gelmişdi ki Çamlıca çayırlığının nihaye
tinden · başlayarak Bektaşi Tekkesine kadar 
imtidad ederdi...». 

İkinci Sultan Mahmud 1826 da Y eniçer.i 
Ocağını kaldırdığı zaman Türkiyede Bektaşi 
tarikatini de lağvetmiş ve bütün Bektaşi Tek
kelerini kapatmış idi, bu arada İstanbul ve 
civarındaki Bektaşi Tekkelerinin bazıları da 
tahrib edilmişdi, Çamlıca Tekkesi de harab 
olanlar arasında idi; Abdülmecid zamanında 
Bektaşiler· tekkelerini «nakşi» dergahı adı 
altında açdılar ve içlerinde Bektaşi ayini ya
pıldı; işte bu arada Çamlıca Tekkesi de ihya 
edildi ve <<Tahir Baba Tekkesi» adını aldı; 

Üsküdarlı kalender halk şairi Aşık Razi, 1880 
ile 1885 arasında . bu tekkenin caniarından 
dilber bir gencin• şanında yazdığı bir man
zumede tekkeden de gaayet mübhem olarak 
bahsediyor, Raziıiin tarifinden mevkiinin pek 
!Atif olduğu anlaşılıyor: · · 

Çamlıcada geçen gördüm· bir · feti 
Bektaşi zeynlııde ol dürrl yekti 
Dağlı civan saçlı baba kölesi 
Berber ell . görmemfşdir yelesi 
Micizdtı Hacı Bektişı Veli 
Kara gözİer pir nefesi sürmeli 
Bili vahşet pek yar-.mış dilbere 
Taparlar put misfil ·oı semendere 

. Ayak mühürlemiş babaya. elvan 
Mikıfatı aşk üzre akreb yelkovan 
Şebçırağdır zulmeti hadri içre 
Uşşfilana Kevseı; Şiribm içre 
Eflake ser çekmiş nice yüz çınar. 

. Çemen sofalarda gül ile gülnir 
Nedir bu hiyiban içre bu . cünbüş 
Gonce gül reşk lder topuklar gümüş· 
Aşk ile m~celt mişukıi lbrh- . 
Gerekdir teslime !derse lkrir 

Aceb didim görüb ol gül cemili 
Ceddi ekberl mi şol lhdır Bali. 
Vçler Yedilere Kırklara bir. bil 
Bize de bir nlgilı lütfetti. ihil 
Buyurun efendim dost evi bura 
Cümle garibim mihman kondura 
Kapumuz küşade hazır hem taam 
Canlar· için yandı yakıldı hamam 
Çamlıca Babaya rlzien lillilı 

Oku bir Fitlha imin eyvallah!. 
Tahir Baba Tekkesinin ayin günü per-

§embe idi. Cumhuriyet devrinde bütün tek• 

kelerin kapatılmasından sonraki durumu 
tedkik edilemedi (B.: Bektaşi). ·,. 

..;:, 

ÇAMLICA CADDESİ - Üsküdarın lc'i~ 
diye semti yollarından; Bülbüldere - Bağlar
başı yolunun Mağazacı Sokağı ile olan kavu.: 
şak noktası ile İcMiye - Bağlarbaşı yolu ara
sında uzanır; Sıvacı Ferhad Sokağı, Türkap, 
Hatun Sokağı, ve Akdarı Sokağı ile kavuşak~ 
ları olup . Haşacı Sokağı, · Kurtçelebi ·Sokağı 
ve Ayarcıbaşı Sokağı ile birer dört yol ağzı 
yaparak kesişir (1934 Belediye Şehir Rehbe
ri, pafta 27). İki araba geçebilecek genişU~~ 
dedir; İcadiye - Bağlarbaşı yolu tarafıncla;11 
gelindiğine göre asfalt olarak başlar, 2~3 
katlı ahşab ve beton evler arasından . geçer; 
1 elektrikci ve ı. bakkal dükkanına rastlanı.İ'; 
Türkan Hatim kavuşağindan sonra dikleşir; 

bu kavuşakda, yokuşun başında Mekkede v~
fat etmiş · Bedesterili Çerkes. Hacı· Mehm~d 
Efendinin hayır eseri, inşa . tarihi 134ı ~ 
1928 olan beton ve susuz bir çeşme vardır; 
yokuş Kurtçelebi Sokağı ile ölan dört yol ağ
zına kadar devam eder, yol o noktada düzle-· 
şir; kapu numaraları · 1-87 ve 8-42 dir (ağiıs
tos 1963). 

Hakkı GöKTOIUC 

ÇAMLICA. DOĞUM EVİ - KadıköyüJi• 
de Acıbademde, Acıbadem - Çamlıca yoiu 
üzerindedir; . bağçesi . çiçeklerle bezenmiş ~ç 
katlı şirin bir binada .tesis edilmiş; bin! tia 
1958 de doğum evi olarak inşa edilmiş y~ 
1959 da amme hizmetine aç~şdır; sihilli 
ve kurucusu Dr. Bayan Celadet Dönmezer;
dir; biri küçük biri büyük iki ameliyathane
si, bir bebek odası, ve dört lohusa odası var
dır;. dokuz yataklı, çok temiz, çok bakmılı b~t 
hususi· müessesedir. Dr. Celadet Haıiım aynı 
zamanda ressamdır; doğum evinin duvarla'p 
sanatkar hekimın· .fırçasın,dan . gıkınış yağ~ 
boya tablolarla tezyin edilmişdir. "' 

• Hakkı GOKTOıÔ< 

ÇAMLICA GENCLİK VE PİNG- PO~~ 
KULÜBÜ - Çamlıca muhitinin · genclefi ~
zih bir hava içinde· toplamak gaayesi ile ıtjl:. · 
rulmuş bir kulüpdür; kuruluş . taı:J.hi 1956 
dır; bu kulübün tesisinde· merhum avukat 
Hamid Bilginalp'ın büyük himmeti ve eme
ği geçmişdir. Kurucuları şu zatlerdir:• Feyzi 
Kale, İUtnid Bilginalp, Sehab Aksöz, Rıdvan 
Tansu, Tahsin .. ~ıldınn,ı,. Ertutrul Denliol, 
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gun, Aziz Çetinel, Süreyya Eren, · Sezai Tipi, 
Abdürrahman Başol. 

Kulübün . lokali Kısıklıda olup 500 cild
lik bir kütübhanesi vardır; -gene üyeleri ile 
İstanbul çevresinde gurup halinde tedkik 
gezileri de çok faydalı faaliyeti içindedir. 

Hakkı GÖKTÜRK 

ÇAMLICA · İLK OkULU - Kısıklıda 
Bulgurlu Caddesindedir. Geniş bir avlu or
tasında, zemin katı ile üç katlı beton bir bi
nadll'. 

~916. da Selahaddin Eyyubi İlk Okulu, 
Kısıklıda kira ile tutulan Hüseyin Fikri Be
yin köşkünde, biri ana · sınıfı olmak üzere 
kız ve erkek çocuklar ayrı ayrı üç_er sınıflı iki 
mekteb olarak açılmışdı: 1918 de ana sınıfı 
ka!dınlmış, ~919'da da kız - oğlan karışık 

tedrisata ::başlanmışdır. 1920 de Nasuhi Bey 
köşküne iiakledilmişdir. 1924 de beş · sınıfa 
ç;karılarak Üsküdar 13. üncü İlk Okulu adı 
verildi; 1950 yılında_ da Bulgurlu 44 üncü 
İlk Okulu ile birleştirilerek halen bulunduğu 
binaya Çamlıca İlk . Okulu adı ile yerleşc]ril-

. di. -Bu satırların ya.zıldığı sırada çift öğretim 
yap:lmakda idi, ve bütün öğrenciler beslen
me eğitime tabi- idi; öğle yemeği ve ikindi 
kahvealtisı verilmektedir. 

Okut-Aile Birliği, Yardım Derneği ve· 
Yavüı K,ırt oymağı, öğretmen ve sınıf kitab- · 
lıkları vardır. Bir sinema salonu olup didek
tif filmler gösteri.lir, müsamereler tertip edi
lir. 4. üncü ve 5. inci· sınıflarında fraınsızca 
ve ingilizce dersleri · de verilmektedir;' fran
sızca dersleri okul müdürü Tahsin Konan ta
rafından .ücretsiz olarak deruhte · _edilİnişdir; 
ingilizce dersinin ücretlıLöğretmeni vardır, ve 
ücreti Okul -Aile Derneği taraf in dan.·· ödenir. 
Okulun ·570 öğrencisi ve .13 ·öğretmeni. var
dır. 1961: ... -~962 ders yılJ sonund~ 58-.. öğrenci 
diploma almış idi. 

. · Jİatdb'. GöKltl'RK · 

ÇıµJLICA KASRI ~-y~ı~iz···E~liya Çe-. 
le bide iastladığıinız bir:. tayde gör~ 1656 ile 
1657 .arasında Dördüncü Sultan Mehnıed ta
-~afından 'yaptırilmış bir hünkfr kasri idi; -bü- . 

.. Yük muharrir şöyle kaydediyor:· ·. · ·. . 
' .. _«Orada 'padjş~hmuz kendilerine mahsus . 

Bağı Cih,m :ııamı ile_ bir bağçe.si ali yaptırdı 
ki orada olan kasra bakirin söyledi kıi tarih 
şudur: 

Dedhn ey Evliyi bu kıiha tarih 
Mübarek · ola kasrın padişahım 

«Sene 1076» (M. 1656 - 1657) 

Küçük bir av · konağı olacağını tahmin 
ettiğimiz bu kasırdan zamanımıza bir nişan, 
iz kalmamışdır. 

ÇAJULICA KIZ LİSESİ - Küçük Çam
lıca'da 4 katlı, ahşap, fakat mimari tarz bakı
~mdan fevkalade ince bir binadır. ıBu bina, 
ikinci Sultan Abdülhamid devrinin son sene
lerinde (1887), Hicaz Umumi Valisi . Müşir 
Ahmed Ratib Paşa tarafından (B.: Ratib Pa
şa, Ahmed) yazlık bir köşk _olarak yapılmış
tır. 

Bina çok ·kıymetli ve zengin malzeme ile 
yapılmıştır. Merdivenleri kesme ve · son de
rece kıymetli bakara · kristalindendir. Bütün 
kapıların ve pencerelerin üzeri artist oyma
cılar tarafından kalem işi olarak oyulmuştur. 
Kapılar ve pencereler Viyana'da yapılarak 
getirtilmiş ve monte edilmiştir. Binanın mi
marı, İstanbul'da 4. Vakıf Hanı ile Ankara
daki Gazi Eğitim Enstitüsü binasını yapan 
meşhur Mimar Kemalettin Beydir. 

1908 Meşrutiyetinin ilanından sonra bi
na, bahçesiyle ve bütün müştemilatıyla o za
manın Maarif Nazm Şükrü Bey tarafınd.an 
Nezaret adi.na satın alınmıştır. Bu suretle bi
n~ · hale~ ~e. devlet malıdır. Bugünkü rayice 
gore degerı ıse 4 milyon TL. olarak tahmin 
edilmektediı'. 

1908 den sonra Meşrutiyet devrinin ilk 
senesi~de bu .. binada Viyaria'nıiı me.şhur 
. <<Terezıyanom Koleji>> ne benzer bir. kız lise
si açılmış; Alinanya'dan Schwester'ler· ve ka- · 
dm mürebbiyeler getirtilmiş; Ökuluh, ·. · okul 
malzemesi ve mobilyalan bu vaziyete göre 
hazırlanmış; fakat lüks içinde ve yalnız lüks 
gayesiyle açılan b11-'müessese· fazla · yaşıya
mamış· ve kapatılmıştır. Bir müddet.·sonra. 
.?urada; memleketim.izin okulları tipinde · bir 
Inas Sultani'si ,açılniış ve Sultaniyele.tiıi Li
seye çevrildiği zamaıi bu, · mektep ·de «Lise» 
adını almıştır. Çamlıca İn?S Sultan.iyesi: ve, 

· ya Çamlıca Kız Lisesi uzun b.ir müddet .. · 1s
tanbul'un kurtuluşuna {(j' ·· Ekiitı 1922) k~dar 
f~aliyetine devam etmiştir .. Cumhuriyet dev, 
rınde kapanmış ve yerine bir kiz orta okulu 

·· açılmıştır. Bu okul ise 1934 e· kadar· devariı 
edip, bu tarihte kapanmıştır. Bu arada kısa 
bi~ ~rkek Öğretmen Okulu devresi geçir~ 
mıştır. 
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Çamlıca Kız Lisesi 1938 de tekrar açıl

mış; boş kalan binanın malzemesi ve bütün 
laboratuvar eşyası, kütüphanesi yeni bir ham
le ile tekrar kurulmuştur. Ve okul bu suret
le, kültür sistemi içinde faydalı ve verimli 
bir müessese olarak faaliyetine devam et
mektedir. 

Halen · okulun müdiresi, İstanbul ve 
Adana Kız Liselerinde de aynı vazifeyi ifa 
etmiş olup, altı senedir Çamlıca Kız Lisesin
de vazife gören kıymetli biyoloji hocası Ba

·-yan Feraset Tunç'tur. 260'1 yatılı olmak üze-
re 1050 talebesi olan lisenin muhtelif şube
lere ayrılmak suretiyle 18 sınıfı vardır. Sı

nıflarda asgari 28, azaini 60 · talebe; 36 dai
mi ve iki ücretli olmak üzere cem'an 38 öğ
retmenden ders görmektedir. Senelik talebe 
muvaffakiyet oranının % 50 niı;ı üstünde ol
duğu okulun · orta kısmına; İkbaliye Özdemir 
İlko1tulu mezunları ile semt öğrencileri; · use 
kısmına · ise Kemal Atatürk Ortaokulu mezun
ları ile Anadolu1nun muhtelif yerlerınden 

gelen yatılı öğrenciler kabul . edilmektedjr. 
31 müstahdemin vazifeli olduğu _okulda d~rs 
saatleri, sabah 9 dan akşam· 15.45 e kadardır. 

Tür kce, İngilizce . ve fransızca eserler
den mürekkep. 7500 ciltlik bir kütüphanesi 
bulunan Çamlıca Kız · Lisesi'nde yardımcı 

ders olarak . resim, müzik, İngilizce, Fransız
ca ve Almanca ~edris edilmektedir. Sosyal 
bakımdan çok faal olan okulda; kültür ·_ ede
biyat, müzik, müsamere, bahçe, gezi ve ince
lemeler, Kızılay Trafik (okul içi), muaşeret, 
spor, kooperatif kolları mevcuttur. Bunlar
dan Spor KolÜ'nda, okulun basket-bol ve vo
ley-bol takımları, birçok defalar, kız liseleri 
arasında birin~i olmuştur. Ayrıca 50-60 kişi

lik bir enstrüman birliği ve daimi bir koroşµ . 
vardir. · · 

Çok büyük ve bakımlı bir bahçeye sahip · 
olan Çamlıca Kız Lisesinde büyük bir jlın
nastikhane ve «Işık Pavyonu» tabir edilen 
mahal yağışlı havalarda talebenin . -teneffüs
hanesi olarak . kullanılmaktadır (ekim 1962). 

Hal(ik· AKBAY 

Çamlıca Kız Llseit 
(Rtılm: Sablba Bolcalı) 
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ÇAMLICA -KULÜBÜ - 193ô yılınd,a 
kurlilniuşdur, · idare· merkezi Beyoğliında Sı~ 
raserviler Caddesinde 75 numaralı binada
dır; Çamlıcayı - s·evenler ile orada evvelce 
oturmuş veya hilen oturmakda olanlar ara
sında ailevi dostluklar, edebi sohbetler; aka
demik toplantılar, sanat ve fikir gelişmeleri 
sağlamak için tesis edilmişdir; -kuıiıculari şu 
zatlerdir: KainH Nayman (İst. µmunıi meclis 
üyesi), J_.,ütfj Aksu - (Doktor)°, Celaİ Çamlı 
(Dişci), Setrak -Keleşyan (Doktoı:). Kulübe 
aza. olabi~mek _için·. 18 yaşını bitirmiş _olmak 
lazımdır. Diğer ıiüküµıler cemiyetler· . kanu~ 
nu gereğincedir. Asl~_azadaiı bir defaya mah
sus 250 ilra q.uhtiliye, ve yıl-da 120. lirayı geç
memek .- üzere -aidat alınır. · · Kulübün yazlık 
lokali İstinyede bir yalıdİr. 1963 yılında ida
re - heyeti - şu zatlerden -mürekkebdi: Başkan 
Musa l3aşak (Avukat), ikincL başkan Hüsnü 
Karadeniz (Tüccar); . Meh~ed · Keçeli (Mü~e
ahhid), Mehl~~~ Murseloğlu (D.o~toi'), _ye Ha
lim O~yar .. 

Hakki- .GÖKTÜRK_ 

ÇAMLICA SANATORYOMU ~- Kısıklı

da Alemdağı Caddesi _ üzerindedir;-_ yedi . dö
nüm çamlık, çiçeklik -bağçe içerisinde, etrafı 
açıklık, -denize • nezareti olan iki katlı kagir 
bir' yapıdır. 1959 yılının haziran ayında 27 
yataklı bir hastahane olarak göğüs hastalık

ları mutahassısı Dr. Nüzhet Ziyal .tarafından 
kurulmuş ve aırıme . hizmetine açılmış husu
si bir sıhhat müessesesidir, Temiz- havası ile 
bu sanatoryom rağbet görünce - yatak sayısı 
50 ye çıkarılmışdır. Sanatoryomda - akciğer 

veremine _ tutulmuş hastaları tedavi etmekde 
üç mütehassıs doktor, iki -idare müdürü ve 
lüzumlu hemşire - ve.- personel. ile çalış·ılmak
tadır. -Halen inkişaf devresindedir, 75 yatağa 
çıkarılması için projeler hazırlamaktadır. 

Cerrahi servisinde kullanılacak bir ilave bi
na inşa halinde idi (1963). --
~~r ı 

_ Hakkı GÖKTORK 

ÇAMLICA SİGARASI - Tekel İdaresi 
tarafından 1961 yılında çıkarılmış Amerikan 
tipi ambalajlı -ve menta esanslı yuvarlak 
uzun ve ağız tarafı sünger -kağıdlı bir sigara
dır; ilk çtkdığı zamanlar 20 sigaralık bir pa- · 
keti 150 kuruşa satılmış, İstan~ulda ·pek rağ
bet görmüş, hatta karaborsaya· bile düşere:lc 
bayilerde bulamayanlar tarafından elden el
li kuruş fazlasına satın almışdır; 1963 yılında 

tütüne zam yapılıp Çamlıca Sigarası da 250 
kuruşa yükseltilmişdir; alıp içicisi de yüzde 
seksen azalmışdır; öyleki tütün · satan ·Qir 
bakkalda ·birinci nevi sigaranın bulunmadığı, 
tükendiği ve raflarda Çamlıca sigaralarının 

mebzı'.ilen durduğu görülmüşdür. 

ÇAMLICA SPOR KULÜBÜ ..:... 1928 de 
Vefai Muhteşem Kural'n himmetiyle kurul
muşdur. Futboldan başka voleybol da oynan
maktadır. Müsbet çalışmaları ile federe oldu; 
halen ikinci kümeye dahil kulüplerdendi.r. 
Kulübün forması kurucunun hatırasına nis
betle Vefa Kulübünün denkleri, «Yeşil-be

yaz» dır. 600 :kadar üyesi vardır. Lokali Kı

sıklıda olup sahası da Bulgurlu Caddesi üze
rindediı·. 

Bu kulüpden yetişmiş -kıymetler: İstaıi
bulspor kaptanı Saim; Anadolu Kulübünden 
Safi; eski Fenerli Yaşar ve Naci, Kara:güım

rüklü Saim, Vefalı Muhteşem -Kural ve Ga
latasaray kalecisi Erdoğan'dır (1928-1963 
arasında). 

1963 yılındaki idare heyeti: Başkan Ra
gıb Satıroğlu, İkinci Başkan Mehmed Ye
niçeri, azalar Osman Önol, Safi Koray, Vah
det Zengingül, Rahmi Mısırcıoğlu·, Faruk 
Önol'dan· kurulmuşdu. 

1963 de kendi kadrosunda seçkin futbol
cuları şu gençler idi: Salahaddin Çokay, Rah
mi Mısırcroğlu, Nurullah Yoksun, Taceddin 
Peklisoy, Faru:k Önol, M. Kemal Özgün, Mu.
zaffer Sinikeroğlu, Örhan Büyükmete, Erclal 
Cebi, Salahaddin Şençağda, A. Nadir Düz
kan, Nevzad Ökten, Orhan Şekerci; Tümer 
Çokay, Yüksel Ulupınar, A. Haydar Torlak, 
Savaş-Telseren, Mehmed Ertaş, Teoman Bü
yükmete, Kemal Özyenen, Süha Engin, -İhsan 
Uliç, Aktan Engin. 

Sahası kulübün kendi mülkü değildir; 

tapulu bir sahaya sahib olmak Çamlıca- Spor 
Kulübünün gelişmesinde muhakkak ki önem
li yer alır; kaldı ki bir spor kulübü mülkü 
olan bir spor sahası Çamlıca'nın şenlenmesi 

bakımından da önemlidir (1963). 
. Hakkı GÖKTÜRK 

ÇAl\lLICA TEKKESİ - (B.: Selami, Tek
kesi). 

ÇAMLICA VE CİVARINI GÜZELLEŞ
TİRME CEMİYETİ - 1934 yılında kurul
muşdur. Kuruluşu üzerine şöyle ·blir hatıra 

anlatılır: İran Şehinşahı Riza Şah Pehlevi'nin 
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İstanbul'u ziyaretinde bir gezinti yapılır. Fa
kat Atatür~ her tarafı ağaçsız görünce dev
rin İstanbul Valisi Muhiddin Üstündağ'ı ya
nına çağırarak: «Çamlıca... Çamlıca diyor;. 
sun ... Çamlıkdan vazgeçtik tek ağaç, hatta ye
şillik yok!..» der. 

Bu ihta:r üzerınedir ki Çamlıca'yı Gü
zelleştirme ve Ağaçlandırma Cemiyeti kuru
lur. Kurucuları-şu zatlardır: Avukat Salahad
din Bey, İstanbul mebusu Hacı Arif Bey, Be
lediye Meclisi azasından Kamil Nayman, Bes
tekar Ali Rifat Çağatay, Yusuf Kemal Ten
girşenk, Dr. Lütfi Aksoy, Deniz emeklisi A
li Denizer ve Eczacı Hayreddin Bey. 

Büyük Çamlıcanın tepesindeki JJütün 
çamlar ve civardaki ağaçlar bu cemiyetin 
himmeti eseridir. 

Cemiyetin elli · kadar üyeşi olup b:unla
. rin verdiği aidat ve diğer teberrularla Çam
lıca ve civarının ağ,açlandırılması devam et
mektedir. 1963 yılındaki idare heyetini şu 
zatlar teşkil ediyordu: Eski Konservatuvar 
müdürü Yusuf Ziya Demircioğlu (Başkan), 
Otelci Abdullah Sakarya (ikinci başkan), Öğ
retmen İsmail Baka, eski maliyeci Fikret 
Mi.İ.derrisoğlu, öğretmen Cemil Erkan, eski 
maliyeci Necib Emre, Otelci Remzi A-kdağ. 

Hakkı GÖKTÜRK 

ÇAMLI KÖŞK PREVANTORYOMU -
1956 yılında· Göztepe ile Feneryolu, ve Gazi 

Muhtar Paşa sokağı· kavuşağı ile Mustafa Mazhar 
sokağı kavuşağı arasında ve Kayışdağı Caddesi 
üzerinde büyük ve -güzel bir ahşab köşkde Dr. 
Şah.ende Köymen ile Asüman Mengü tarafın
dan kurulmus bir sihhat müessesesidir. Bu güzel 
köşkün aslında bani sahibinin kim olduğunu tes
bit edemedik. Elliden fazla ulu · çam ağacının 
arasına gömülmüş köşk «Çamlı» adını taşıma

ya hakikaten layık idi, Prevantoryom olarak ki
raya verildiğinde de İş Bankasının mülkiyetinde 
bulunuyordu. İçi dışı yağlı boyalı bu köşk, pre
vantoryom iken 1959 yılında içinden çıkan bir 
yanğında tem~line kadar yanarak yok oldu. Çam 
korusu 1962 yılına kadar -hali üzere kalıp -o ta
rihde o güzelim çamların hepsi kesilip kaldırıldı 

ve yalın arsaya üç sıra üzerine 12 adet büyiik 
blok banka ikramiye apartımanları inşa edildi, 
bu satırların yazıldığı sırada, Kasım 1963, apar
tımanların yapısı tamamlanmış durumda idi. 

Yangından sonra hususi sihhat müessesesi 
Kadıköyünde Acıbademde Eminbey sokağında 

'Karakol durağının yanındaki Tekin Sokağında 
yine çamlı bir bağçe içinde ild katlı beton bir · 
binaya nakletti; ve eski adını muhafaza etti. 

48 yataklı, konforlu, kalorilerle teshin edi
lir bir hastahanedir; basil çıkarmayan mütever
rimleri kabul eder; gündelik ücreti 30 liradır; 
3 doktoıu, 2 hemşiresi ve 1 yardımcı hemşıresi 
vardır (1963). 

Hakkı G()KTORK 

ÇAM LİMANI - Heybeli Adanın gü
neyinde manzarasının letafeti , ile meşhur koyun 
adı; etrafındaki sudar çam ağaçları ile kaplı ol
duğu için bu isimle şöhret almışdır; . iki geminin 
8 kolaça demirlemesine müsaid genişlikde ise de 
güneye kar3ı tamamen açıkdır .. 

Heybeli Adadaki Bahriye · Mekteblerinin fo
talarla, kiklerle, yelkenlilerle deniz gösterileri, 
yarışmaları bu_ Çam Limanında yapılır; ada hal
kının da hemen yegane tenezzijh yeridir . 

Çam Limanı Türk ressamlarından pek ço
ğuna da ilham kaynağı olageİmiş, ve buradan 
çok ıürd tablolar tersim edilmistir. 

Heybeliada Sanatoryomu bu · limanın doğu 
tarafındaki yarımada-burun üzerindedir (B.: 
Heybeli Ada). 

ÇAMöZO SOKAĞI - Yeşilköy sokak
larından; 1934 Belediye Şehir Rehberinin 13 
numaralı paftasında, köyün. batı eteğinde,. deniz; 
kenarı ile Cünbüş Sokağı aras~da uzanır; yeri
ne gidilip şu satırların yazıldığı sıradaki durumu 
tesbit edilmedi (1963): · 

ÇAMUKA 'BALIĞI -Kefal · balığı so
yunun Gümüş balığı kolundandır; Güinüş balı:. . 
ğına çok benzer, fakaUezzeti gümüşdeıi kat kat 
aşağı, yavandır. İstanbulun balık matrabazları · 
çaııiukayı daima gümüş diye satarlar, gümüş· ba
lığı alırken çok dikkat etmeİidir. Çainu\canın vü-
cudu daha beyaz ve şeffaf, kıt'ası da' çok daha 
ufakdır; iki gözünün arasında .bir karalık varclır. 

BLbl. : ıK: Deveci,yan, Balık ve iBalıkçılık. 

ÇAMUR _;. İstanbul sokaklarında ça. 
mur, zamanımızda da büyük bir şikayet konusu; 
pilyük şehrin, hatta çok kesif bir §ekilde iskan 
edilmiş bazı semtlerinin bakımsız · sokakları de
vamlı yağışlarla ve kışın birer çamur kanalı lia-
lini alır. İstanbul sokaklarının korkunç çamınun 
tarihçesi, fetihden zamanımıza kadar tam beş
yüz senelik hatıra taşır. Halen İstanbul Belediye
sinin türlü güçlük içinde çalışan · temizlik İşleri 
teşki)atının hizmeti inkar edilemez; ananevi ça
murllılun yanında İstanbul sokaklarınin türlü pis-

- liği, maalesef dünyaca bilinir, fakat asla unutma-
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malıdır ki, yalnız çamur hariç, şehrin sokaklarını; 
bUyük şehir hayatı nizamına uymamakta inadla 
israr eden İstanbul halkı, telvis .etmektedir. İs
t~bul halkında sokağı · benini.seme idr§.ki doğun
caya .kadar bu belde pis kalmaya mahkumdur. 
Hiç bir büdçe ve teşkilat sokaklarımizı temizle-

·•' 
yemez. 

İstanbul sokaklarının çamuruna gelince, bu 
@nkü manzarasını göz önüne getirenler, Beledi
ye temizlik te~kilatının, asfalt ve betonun, hatta 
paket taşının ·· bulunmadığı · devirlerde İstanbul . 
~okaklarının nasıl bir afet olması gerekdiğini 
kolayca tahayyül edebilirler. Yakın geçmişden 
geriye doğru, gidelim. 

Gazete koleksiyonları karişdirıldığı · zaman, 
aydın olarak görülür ki, 1875;..1900 arasında, bü
yük şehrin kenar ve çukur semtleri değil, en faal 
iş" merkezleri Sirkeci, Babıali, - Türbe, Bayazıd 
cadde ve sokakları kışın çamll!dan geçilmez bir 
~l almaktadır. .,,. 

' Ahmed Rasim o devrin çamurunu Malumat 
Mecmuasına yazdığı «Şehir Mektubları» nın bi
rinde söyle anlatıyor: · 

«Zıplama ve sıçrama müsabakaları nazarı 

~kkatimi çeker; ',Fransızlardan biri 'uzunluğÜna 
olarak 6 inetre 32 santim, bir diğeri de 6 metre 
50 santim atlamışlar. Bizde böyle sıçrayanlar 
y9k mu sanki? Yağmurlu havalarda Yenikapı, 

'Fopkapusu, Edirnekapusu, Silivrikapusu; Eğri

kapı taraflarında dolaşanlar 4,5 metre, Sarıgüzel, 
Aksaray, Langa, Samatya, Balat, Ayvansaray; 
Keresteciler, Kadıköyün, Haydarpaşa Rıhtmıı, 

Feneryolu taraflarında 4, sair yerlerde çamurun 
kıvaı ıı derecesine ve cıvıklığına göre 4 metreden 
2: metreye kadar zıplayanlar olduğu görülmekte
dir .. » 

A. Safvet ···«İstanbul Müsahabeleri» adlı 
· eserinde (1908) şöyle yazıyor: «İstanbulıa birkaç 
gilndenberi yağan yağmuru müteakib düşen kar, 
havanın ılınmasıyla her tarafda eriineğe başladı. 
Spkakları görmeyin' Bir deryayı miilevves! Bana 
öyle geliyor ki, çamurla çirkefin eksik · olmadığı · 
bu yerde bizden başka bir kavim:· yaşayamaz. öy
le alışmışız ki, hani çamurların kaldırılmasına 
itiraz edecekmişiz gibL.». 

• Zamanımızda «KüUııi.nbeyi» tabiri, çapkın, 

her türlü edebsizliği yapabilecek tıynetde olan 
kimse anlamına gelir. Küllıanbeyliği İstanbulda 
Onyedinci asır sonlarında başlamışdır; ıianeber
duş oğlan çocukları ve mürahik gençler korkunc 
serseriler ve kalenderler pençesine düşerek -deste
başı denilen o adamların elleri altında takım · ta-

kım toplanıp hamamların kü.(hanlarında yatırıl

mış, merasimi, nizamı, ayinleri, gülbankleri ile 
«Külhaniye» adını verebileceğimiz adeta bir tari
kat kurulmuş, tekkeleri de hamam ' kü:Mıanlatı 
olinuşdu (B.: •Külhan Beyleri). İstanbulda bu 
süfli teşkilatın kuruluşu 1683 yılındaki Viyana 
bazğununu takib eden yıllara rastlar. Büyük şe

hirde temizlik amelesinin . bulunmadığı o devir
den, külhanbeyliği tarikatının devlet eliyle kaldı

rıldığı Abdülmecid zamanına kadar İstanbul so
kaklarının çamurunu temizleqıek için işte bu se-

. fil geneler üzerlerine almışlardı. Şöyle ki, yaşları 
16 ile 23 ararında olanlar «Meydan Süpürgesi» 
denilen kocaman çalı süpürgeleri ile her sabah 
üçer beşer kişilik · kaafileler hülinde şehrin içine 
dağılırlardı. İstanbulda geniş . caddeler çok azdı, 
sokaklar . gaayet dardı ve ortası çukurumsu yapı
lırdı, bir dere yatağını andırırdı; kışın çamur 
ayak bileğinin üstüne çıkardı. Hepsi yalın ayaklı 
o külhanbeyleri, vıcık vıcık sokak çamuruna per
vasızca dalar, ellerinde çalı süpµrgeleri ile çamu
ru kenarlardan yolun ortasına, o çukurumsu ka
nala sürerler ve semtin zemin meyline göre akıtı
lırdı; bu suretle yolun iki kenarında yayalara 
ayak basacak daracık bir geçid açılırdı; tümünün 
akıtılmasına imkan olmayan yol ortasındaki ça
mur da atlanarak geçilirdi; büyükçe, caddenin 
yollarda ise yolun ortasına gaayet kocaman «at
lama taşları» konulurdu. Küllıan beyleri bu ça
muru süpürme hizmetlerine karşılık temizledikle
ri sokak üstündeki evlerden para toplarlardı. 

Karlı kışlarda da büyük tahta küreklerle kar kü
remeye çıkarlardı. Hatta hazan çamur süpürme
ye ve kar küremeye İstanbw Kadılığı tar_afından 
hamamcı ağalar vasıtası ile billıassa işe çağırı

lırlardı. 

Büyük şehir için hala kötüleri şöhret alan 
sokak çamurunun bir gün yok edilmesi, İstan
'bul için hakikaten mucizevi bir baştı.rı olacak
dır CB.: Zifos). 

Toprak kabların ve eski tütün lulelerinin 
yapıldığı çamurlara «Çömlekçi çamuru», «Lüle
ci çamuru» denilir; dere diplerinden (Göksu, Kü
çüksu, Kağıthane, Alibey köyü derelerinden) bu 
işi meslek edinmiş kimseler tarafından tekne bi
çimin<;le, . dalyan· kayıklarına -benzeyen çamur ka
yıkları ile çıkarılır .. 

İstanbul manavları taze sebzeleri: «Çamu
ru karnında, çiçeği burnunda bunların! .. » diy~ 
satarlar; bu tabirler halk ağzı argo olarak toyluk 
anlamına da kullanılır;· mesela: Bir uşak simsarı 
getirdiği usağı bir efendiye takdim eder: 
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- Çamuru karnında, çiçeği bumunda bir 
delikanlı buldum efendimize. (Yüzü gözü açılma
mıs bir delikanlı buldum). 

Halen yapılarda harç karan amelelere «Ça
murcu» denilir; içine harç konulan tahta tezkere 
- teknelerin adı da «çamur teknesi» dir. 

Hüsnü KINA YLI 

ÇAMUR - Halk ağzında mecazen bir 
kötü sıfat olarak kullanılır: «ar. ve edeb damarı 
ıçatlamı'ş, müstehcen· küfürler ve türlü şenifuıc 

hareketle en rezilane şekilde mütecaviz adam» 
anlamındadır; Ferid Devellioğlu .«Türk Argosu» 
adlı değerli eserinde «Çamur» . karşılığı · olarak: 
<<terbiyesiz, sulu, yapişkan ve sırnaşık kimse" 
diyor ki, bütün bu · sıfatlar çamuru tarif için kafi 
değildir; toplum hayatında· «Çamur» yukarıda 

bizim çizdiğimiz tipdir. Eclaf ve . ·. erazilden pek 
çok adama lakab olarak da takılır. 

Aşağidaki kanto, geçen asrın sonlarında ya-
şamış Galata yosmalarından Rozali Hanımındır: 

Rakı şarab veresiye atarım 

Kosti vermez liıe 

Kadeh şişe kı~nm. 

Bıçkınım aman 
Çamurum aman ... 
Kosti kızın Muika 
Getirsin bir mastika 
Terelelli Jelli lelll 
Laterlna çifte telli 
Marl.kamın ince beli 
Sırmadır saçının teli 
Selam verir nizllı: eli 
Ça~kını sevdiği belli 
Bıçkınım aman 
Çamunım aman ... 

ÇAMURA YATMAK - Haneberduş 
pırpırı apaşlar argosunda: «borcunu .ödemeyece
ğini alacaklısına kesin olarak s9ylemek, yahud 
taleb karşısındaki hareketleri ile bunu anlatmak; 
veya borcı,ınu inkf,r etmek~. Oeğerli dil biJgıni 
Ferid. Devellioğlu «Türk Argosu» adlı eser:inde 
bıı argo deyim karşılığında sadece: «Borcunu ö
dememek» diyor ki, bizim izahımızl~ arada hayli 
mana farkı vardır, 

Misaller: 
Yalın ayaklı, pırpırı ve zehir gibi kuvvetli 

gene adam, benzeri bir mürahik oğlanın yolunu 
kesip yakasından tutar: 

- Şu. borcunu ver baka!ım! 
- Ne borcu ağabey? 
- Ulan elden aldığın beş kağıd be .. 
- Ne zaman ağabey? 
- Çamura yatma .. çakarım ha! .. 

* Alacak meselesinden eski .patronu_ bir, 
bağçıvan vurmuş yanaşma oğlan. kar~kolda ilk 
ifadesini verir iken: «... bu gün git, yarın gel, 
falan falan tam bir hafta . süründü. H Dokuz 
günlük alacağım var, altmış üç_ lira;.. bu. sabah 
senin bende hesabın yok oğlum, diye, çamura ya
tınca, kafam döndü, ne yaptığım/bilmiyorum'. .. » 

ÇAMURCU ÇEŞMESİ SQKA,ĞI -
1934 Belediye Şehir Rehberinin ,1 1 n1:1in~ı* 
paftasında Fl!tih • kazasının Samatya- nahiyesinde 
Kecihatun Mahallesi sokaklarıııdan;. Ce,rahpaşıı 

Caddesi ile Haseki Caddesi arasında uzanan., Ha,:. 
seki kadıl} So~ağı üzerinde «C». şe}diııde bir JOt 
kakdır; y~rine gidilip şu satırların yazıldığı .. s~ra.
daki durumu tesbit edilemedi (1963) .. 

ÇAMUR IĞRIBI ~ . İstanl:>ul ,: -. b~lık~ 
cıların kullandığı -ağ. çeşidlerinden; -:Karakin: Bey 
Deveci yan «Balık ve Balıkcılık» isimli muhalle, 1 

eserinde (B.: Balık ve Balıkcılık) şu malumatı 

veriyor: . . .• , , . 
«25-30 kolaç boyunda, uclarımn: .genişliği 

ellişer gözden baslayıp ortası · 180 göze • ka$r 
yükselmekde, yanları 13-15 milimetre, .. torba. ye-. 
rine. geçmiş olan ve kalın iplikden. yapılmış b~
lurian orta ağı 7-10 milimetre gözünde_. sade, bir 
ağ olup her iki uclarında 15-ıo kolaç uzunlu:
ğunda birer in~ halat bulunmasından ve. deni"'.' 
zin pek sığ ve çamurlu .yerlerinde ve -dere. ağızln7 
rında çevirme suretiyle kullanılı:nasından . dolayı, 
çamur ığrıb namı verilmişdir: Yakalarında sar~ 
donu olmayıp zemin yakasında ,bulunan· hurma, 
ipine otuzar santim fasıla ile . yirıniser · 'dirhemlik -
kurşunlar, üst. yakasında . bulunan. • inçe . ipe· . birer 
kolaç fasıla ile 7 - 8 santim kutrunda·. nıantarlıır 
takılmışdır. Çamur ığrıbı ile. Yenika,pu, Kuınka:'-' 
pu vesair sığ denizlerde kaya balığı, karides, ça
ğanos ve tekir balığı avlanır. Gözleri pek dar ol
qıakla bera~r çamurlu yerlerde ·sürtme . suretiy:
le kullanılması sebebi ile . en ufak · ba,lıklar .bile 
kurtualmayıp tutulur, Bir · çifte . k_ayık. ,içinde ikl 
kişi tarafından kullanılır .. Bu ağ,-5-6 lira masraf"-

' la (1915 de) meydana gelir» (K. Deveciyan) .. 
ÇAMUR l İSKELESİ . SOKAĞI ·. i.-

1934 Beledi:ıe Şehir Rehberinin 9 numaralı paf
tasında Eyyiip nahiyesinin . (zamanımızda Eyyııh 
kaza - ilçe olmu~dtJX) Abdülvedud Mahallesi so
kaklarından; Yavedud Caddesi ile, deniz, Haliç 
arasıncfa uzanır; bitiminde bir kayık -iskelesi. var
dır; Y3:.v~dud Caddesi tarafından gelindiğine gö
re sol kolda Arkalık sokağı ile -bir kavuşağı var
dır; yerine gidilip şu, satırların yazıldığı madaki 
durumu tesbit edilemedi-(1963).- • 
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ÇAN - «Tunçdan dökülen içi· bos şey 

ki,' ortasındaki tokmak sallanarak ses çıkarır» 

(Hüseyin Kazım, Büyük Türk Lôgatı). 
-Kulalıiıldığı yerlere göre büyüklü küçüklii 

çeşidleri vardır ve «Deve çanı», «Saa~ çanı·>, 

«Kilise çaıii», «Gemi çanı» gibi isimlerle anılır. 
· Bu isim üzerine halk ağzıncfa «Çanına ot tı

kamak» diye bir deyim vardır ki, sözü ·geçer, çe-

kinmeden konuşur bir kimsenin prestijini kırmak 
anlamında kullanılır. 

Gemi ça,nları limanda sisde kullanılır; . hare
ket halinde bulunan kısa fasılalarla düdük öttü
rürler; düdükleri olmayan ve hareket halinde bu
lunan gemilerde de boru öttürülür; demir atmış 
duran gemiler de kısa fasılalarla çan çalarlar. 

İstanbulda · Kilise Çanları --- İstanbuluı:f 
fethinden {29 mayıs 1453) Gülhaıie Hattı 

Hümayununa kadar (3 Ekim 1839) 386 se
ne İstanbuldaki kiliselerde çan çalmamışdır,' 
kiliselerde ibadet vakitlerinde çan çalınma..; 
sına Tanzimatı Hayriye denilen 1839-:ısla
hat fermanından sonra izin verilmişdir; ' Es
ki kiliselere· hemen demirden birer çatına 
çan · kulesi inşa edilmişdir; kagir çan kuleleri 
1839 dan sonra inşa edilen kiliselerde yaprl
mışdır. 

1839 da ve daha sonraları İstanbulda 
büyük kilise çanları dökücüsü bulunmadığı 
için, İstanbuldaki rum · ortodoks kiliselerine 
çanlar Rusyadan, Türkiyedeki ortcidoksların 

. hamisi geçinen Çar I. · Ni
kola .(Çarlığı 1825-1855) 
ve IL Aleksandr '(Çarlı

ğı 1855 .- 1861) tarafla
rından gön.derilmişdir, gön
derdikleri çanlarla «he
diye» kaydı ile isimleri 
yazılıdır. 

İstanbul'da Rum Ortodoks Kiliselerinde Çan Kuleleri. 
Yukarda kı\gir ki.ıle (Kasımpaşa'da Evangeİistra Kilisesi), altta demir kule (Eçlimekapu

sunda Ayios Dlmitrios Kilisesi). 



ÇANAK 

ÇANAK - «Toprakdan yapıian ve fı

r.mda !>isirilen her türlü kahlar; her türlü toprak 
kahlar için de Çanak çömlek terkibi kullanılır» 

(Hüseyin Kazım, Türk Lugatı). 
Çukur tabağın ağzı keskin ve daha derini, 

çömleğin daha küçüğü ve ağzı açığı; su, süt, yo
ğurt, hoşaf, pekmez, bal, çorba, ayran gibi bil
hassa sivı, yahud ağdalı sıvı şeyler konulur; yu
karda sıraladığımız gibi, yalnız gıda maddeleri
ne mahsus değildir; boya da konulur, ve eskiden 
ele ayağa, saça sakala çalınıp vurulacak kına da 
çanakda karılırdı, her evde bir «kına çanağı» 

:mutlaka bulunurdu; çanak içinde mayalanmış 
yoğurtlara da sureti mahsusada «çanak yoğurdu» 
denilir. 

Mahalle aralarında kapu dilencileri de elle
rinde bir büyükce · çanak ile dolaşırlar, sıvı ya
hud katı verilen yiyecekleri aynı çanak . içinde 
toplarlardı, bi~ kapudan verilen çorbanın içine 
öbür kabudan verileri. köfte atılır, bir üçüncü ka
punun sadakası pilav, bir diğer kapunun vergisi 
zeytinyağlı fasulya da, onların üstüne ilave olu
nurdu; ki, dilencilerin ellerindeki çanaklara ayrı-. 
ca «Keşkül» adı da verilirdi. 

İstanbulun halk ağzı deyimlerinde: «Çanak 
tutmak», yerine göre ya «dilenmek», yahud «ha
karete layık olmak». veya «kendi kendine zorla 
hakarete uğratmak» anlamlarındadır; misaller: 

Ağır darİık içinde biri arkadaşı ile derdle
şirken: 

- Sana şu Hacı Efendiye git demişdim, gi
dip gördün mü? 

- . İki sefer gittim, ikisinde de şimdi çok 
işim var, baska zaman gel, dedi 

- İyi :ya.. tekrar git .. 
- Yok .. dardayım ama. çanak tutamam! * Bir misafir yanında amir, yaşlı bir k~tibi 

ağır şekilde . azarlar; katib çekilip. gidince misa
fir: 

- Kırmasaydın şu adamcağızın gönlünü ... 
- Gözünle gördün, kulağinla işittin, . he-

rif canak tuttu canım! 
«Çanak yalayıcı:» (kiselts) .dalkawk, aşırı 

. dalkavuk anl~da; misaller:' . · * Çanak yalayıcılar etrafını aldılar, adam
cağıza .durumu acı· çıpiaklığı ile gösterınelıdir• 
ve niMyet ba.§ını yediler ... 

«Kan çanağı» benzetme yolunda akın~ 
kan inmiş göz için kullanılır; misaller: 

Ağlamakdan gözlerim kan çanağına dön
dü .. * Bir ayyaşın tasviri yolunda: 

İSTANBUL 

- Burun patlıcan, gözler kan çanağı, otuz 
yaşında bile yok, eller tiril tiril.. 

Darbı meseller: Fakirlerin, gariblerin hak
kı gözetilmez anlaı::ı::ıda: «Çanak çömleğin lakır
dısı olmaz ... » 

ÇANAKCI CİVAN - Kalender me:,,
rep şairler tarafından «Şehrengiz» adı verilen 
manzum risalelerle medhedilen esnaf güzelleri a·
rasında çanakcı civanlarına da rastlanır; şehrengiz 
yollu yazılmış ve «Hubannamei Neveda» adını 

taşıyan manzum mecmuada çanakcı civanı şu üç 
beyitle övülmüsdür: 

Çanakcı çömlekci zeberdest feta 
Güzeller içinde anlar da yekta 
Kikilllerl olur reşk .ider reyhan 
Teşnei meydanı muhabbet civan 
Cümle pi büre~e cümle dal külah 
Çeker bir selama bin bir eyvallah 

ÇANAKCILAR SOKAĞI - Eminönü . 
Merkez nahiyesinin Ahiçelebi Mahallesi. ile Kü
çükpazar nahiyesinin Sarıtimur Mahallesi so., 
k.ıı.klarından; Kutucular Caddesi ile İpciler Cad
dt\Si arasında olup Sobacılar sokağı ile dörtyol 
ağzı yapara'k kesişir ( 1934 Belediye Şehir Reh
beri pafta 1 de . 8, ve pafta 5 de 43). İpciler 
Caddesi tarafı istimJak edilerek Unkapanı Bul
varına katılniışdır. Sokağm · halen mevcud kısmı 
kaba taş döşeli dar bir yoldur; 1 tenekeci, 1 tor
nacı ve 10 nalbur dükkanı vardır (Eylul 1963). 

· Hakkı G()KTORK · 

ÇANAKÇI LİMANI - Beşikta5 sa-
hilinde bir yerin adı idi. zamanımızda bu isim 
çokdan kalknuş ve neresi olduğu da· tamamen u
nutulmu§ bulunuyordu. 

ÇANAKCI · LİMANI · MESCİDİ -
Beşiktaşda deniz kenarında bir mescid idi; Hadi-. 
katili Cevami şu . malumatı veriyor: «Fevkaani 
bir mesciddir; banisi Nazır Hüseyin· Ağadır, kah

. ri müClm değiidir; · mescid Kaptanı dery~ • Kara 
Mehmed Paşanın sahilhanesL yanında. idi, . paşa 
bu mescidi halen bulunduğu yere kaldırıp. fevkaa
nt olarak yeniden yapdırdt, eski yerini yalısına 
ilave etti. Çan~kcı limanı . Mescidinin mahallesi 
vardır» . 

Zamanımızda bu ınescid mevcud değildir;. 

hatta Çanakcı limanı denilen yerin neresi olduğu 
dahi unutulmu~dur (1963). 

Hakkı GÖKTÜRK 

ÇANA SİNAGONU, HAVRESİ -
İstanbulun en eski Sinagonudur; Hahambaşı Ben 
Ezra tarafından 1606 da yaptırılmışdır; Fener ile 
Balat arasında Vodin Caddesinde 184 kapu numa
rası nı taşıyan binadır; sokak üzerinde yalnız ka-
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pusu görünür, cebhesi bir sıra dükkanlar tara
. fından · kiı.patılmışdır; bu satırların yazıldığı sıra~ 
da son derecede harab halde idi, ibadete kapatıl
mış, depo olarak kullanılinakda idi. 

Bu ibadethaneniff hususiyeti tek taş odadan 
ibaret bir zindancığın bulunması idi; buraya cu
martesi günleri sigara içen yahud kayığa binen 
inüsevıler üç gün hapsedilirdi. (Akaaide göre o 
gün denizden geçmek ve ateş tutmak günahdır). 
Asırlar boyunca gizli olarak kullanılmış bu zin
dan i 900 yılında İkinci Sultan Abdülhamide bir 
jurnal ile ihbar edildi ve bu yüzden Çana Sinago
nu kapatıldı; son zından gardiyanı Barragan adııı
da birisi idi (Mütevellı Dr. Şaul ve hademe Bohor 
Habib rivayetleri; 1947). 

Osman TOLGA 

ÇAN ÇAN - Halk ağzı argo sıfat. «ge
veze», «boşboğaz» anlamında; «Büyük Türk Lu
ğatı» müellifi Hüseyin Kazım .. Beye göre, aslı 

İtalyanca aynı anlamda «Ciarciare» den ·bozma
dır . ki, bu takdirde· İstanbula tersaneliler ağzı ile 
yayıldığı tahmin olunabilir; _gevezeliğe de «çançan 
etmek» denilir~ misal: 

Gaayet ağır çalışan, ortaya bir · iş çıkarıp ko
yamayan bir komisyon hakkında konuşulur: 

· - Beylerin işleri hep çançan ... 
- Huzur haklarını alıyorl~ · ya, sen ona 

baki 
ÇANÇAN SOKAĞI - 1934 Belediye 

Şehir Rehberinde Beyoğlu kazasının Hasköy . ~a:-. ·· 
hiyesinin Piriçawş Mahallesi sokaklarından; :«T» · 
§eklinde bir sokakdır •. Bu mahallenin Keçecipiri 
m~allesi ile sınırını teşkil eden Baçtar Sok;ağı ile 
Kalaycıbağçesi sokağı arasında. uzanır, ikiıfoi ko·- :. 
lu ile de Yüksek Merdiven sokağına bağlanır;. ye- .. 
rine gidilip şu satırıların yazildığı sıradaki: ·ctu-' 
rumu tesbit edilemedi. (1963). 

ÇANDARLI SOKAĞI - 1934 Bele~. 
diye Şehir Rehberinde Kınalıada · sokaklarlndan; 
bu rehberin 34 numaralı paftasına göre,.Balİnum
cu sokağı ile Korkut sokağı arasında uzaıi~r; Kı- . 
nalı Fırın ve Saki · Bey · sokakları ile kavuş~kları 
vardır; yerine gidilip şu satırların yazıldığı sı,rada
ki .durumu tesbit edilemedi (Aralık 1963).: 

ÇANKAYA ·(Ayten) - ünlü aktris, 
film artisti: 1938 de İstanbulda Taksimde doğ
muşdur; babası müslüman olmuş Halid Abdul
lah adında bir İngiliz mühendisi, annesi Kayserili 
çok zengin bir tüccarın kızı olan Hamide hanım
dır. Hamide Hanımın annesr Besime Hanım da 
bir İngiliz mühtediyesi olup pek genç yaşında 
Işık Lisesinde ingilizce muallimesi iken muhitin-

de sarı saçlı, anglosakson güzelliğinin timsali bir 
«Peri kızı» gibi görülmüş ve Kayserili zengin Ne
cib Bey tarafından yapılan izdivac teklifini kabul 
etmişdi. 

Ayten Çankaya üç yaşında iken babasını 
kaybetti. İlk tahsilini önce Küçükyalı, sonra Yc:
şilköy Pansiyonlu 
ilkokullarında yatıu 

olarak yaptı. Yeşil

köydeki okulda beş 

yaşından başlayarak 

ayrıca bale dersleri 
de gördü. Ablaların
dan biri aktör Mu
ammer Karaca ili:l 
evlenmişdi, sahneye 
ilk defa, hasta bir 
sanatkarın yerini dol
durmak için enişte

sının tiyatrosunda 
· küçük bir balerin o--._ 

Ayten Çankaya 
(Resim : S. B.) 

larak çıkdı, henüz onbeş yaşında bir orta oku1 öğ
rencisi idi. Bir sene sonra da 16. yaşııida Karaca 
Tiyatrosunda tanıdığı aktör M:Uzaffet Tema ile 
evlendi. 

Karaca Tiyatrosuna emsalsiz .. bir başarı _sağ
lamış olan «Cibali Karakolu» komedisinin ilk 

· · temsillerinde Ayten Çankaya «Gelin» rolünü al
mışdı. 

Pek küçük yaşında ailesinin üçüncü aşk iz
divacıııı yaparak Muzaffer Tema ile evlendikden 
so_nra sahneden çekilip beyaz perdeye geçdi; 
.«.Köroğlu», «Çeto», «Çeto Salak Milyoner», Ba
Iıkcı Güzeli», « 1002 inci Gece», «öldüren Sır», 
<:Son Baslcın», «İstanbul Canavarı» gibi filmlerde 

.· ·baş kadın rollerini aldı ve Türkiytenin ilk ta
mıunış fidm artistlerinden biri oldu; 1953-1956 
arasında 16 filmde oynadı. Tema Filin hesabına 

· ' «Dişi Yılan» ı çevirmek üzereyken İtalyan film
·. cilerinden cazib · bir teklü alarak üç yıllık bir 
· kontrat imzaladı ve İtalyaya, Romaya gitti, ve o
rada altı ay kaidı; fırsatdan istüade ederek tiyat
ro okuluna yazıldı ·ve altı aylık tiyatro eğitimi 
görerek· birinci sınıf artist sertifikası. aldığı sırada 
İstanbı:ıldan çağırıldı. İtalyan şirkeµnden ipn ala
rak~ İstanbula geldi ve «Dişi Yılan• · da kendisine 
verilen rolü· al~ı; fakat bu filmin çekilişi uzayın -
ca İtalyan filriı şirketi tarafından . açılan bir dava 
ile karşılaştı (1956). O sırada Muzaffer Temadan 
ayrıldı, film artistliğini de terketti ve henüz 18 
yaşında ikeıi Yeşilköyünde bir' köşkde, kalabalık
dan mümkün olduğu kadar kaçarak inzivaya çe-
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kildi ve bu inziva hayati · 1963 · yılına kadar altı 

sene sürdü. 
Bu satırların yazıldığı sırada Ayten Çankı:ı

ya 24 - 25 yaşlarında bulunuyordu; ani. bir karar
la tekrar beyaz perdeye döndü; üç yerli film ik, 
film çevirmek üzere kontrat yapdı; İtalyadaki 
film şirketinin sahibi .de zevcesini İstanbula gön
dererek Ayten Çankayaya yeni bir teklifde bu
lundu, altı . sene '. evvel· çevrilemeyen filmin renkli 
sinemaskop olarak çevrilmesi için bir anlaşma ya
pılch ve ünlü aktris bu filmin Türkiyede gösterilme 
hak(mfr da aldı. Sanatlc~r gene kadın · bu vesile 
ile: «Ailemin temin ettiği kredi ile' bir filriı şirketi 
kııruyor~ı:ıi; . ilkbahardaJstanbula gelecek İtalyan 
artisf 'V~ · ıe~nisyenlerfı:iin bütüıi masraflarını• kar-i 
şılıij~caR!.tt, yerli firrıfalardan da ayrıca iş alnia
sıiü Jµesleki bir . antrJpıan sayıyortım» ' deınfşdir: 
Mahreıniyetf iç~n 'de ·.· yeniden . evlenmeyi düşün-
düğünü ima -etmisdir. · 

İtalyanca ve çok güzel ingilizce bilir (1963): 
Bibi. : ~es Meçmuası. 

. Çankınlı Lebleblcl tipi, 1947. 

(Resbn : Ayhan) 

ÇANKIRILI LEBLEBİCİLER - . -
Gurbetci Çankmlılardan İstanbula gelenlerin 
bir kısmı leblebicilik yaparlar; İstanbulda · bu iş 
Çankırılılara has gibidir; leblebicilerin de bir kıs
mı dükkan sahibidir, bir kısmı da büyük şehri so
kak sokak dolaşan, hatta civarında, etrafında en 
uzak köşelere kadar giden seyyar safioılardır. · 
Kayıkcı, S3.D:dalcı Çankırılılar Apsarı · köyünden 
ola geldikleri gibi, İstanbul un leblebici Çankm 0 

lıları da Kalfat'lılar, Ortaköy'lüler; Bazzak'lılar, 

Ahurköy'lüler ve Aliözü'lülerdir. Merhum Vasıf 
Hoca (Vasıf Hiç:), bu İstanbul . Ansiklopedisine 
verdiği notlar arasında leblebiciler için . şunları 
yazıyor: «Hepsi Çankırı ve ~avalisi halkındandır. · 

İstanbula ilk gurbet seferlerinde 14~ 15 yaşların-· 
da tüysüz oğlan olarak gelirler, bir hemşeri ya
hud akraba dükkanına boğazı tokluğuna çırak 
olurlar, ustasının 'kanadı altında dükkanda yatar 
kalkar, gözü açılır, toyluk devresini atlatır, son:. 
ra İstanbul sokaklarım dolaşmaya başlar; gezip 
tozduğu yerlerin, semtlerin adını bile · bilmez; ve 

ekseriya da bir geçdiği yerden ~e bir 
daha geçmez; ba~da yağlı fes, ·kirlice 
dülbeiıd çevre, sonraları :yağlı bez kas
keti; sirtııida mintaiı, yelek; pamuklı:r 
zıb~, yırtık, sökük, ·yamalı ceket; bel.,, 
de kuşak, ayakda -yeriıeniımf · pabuç, 
kaba kundura, şimdilerde lastik, · üs-
tü bez, . altı iastik pabuç, : yalın ayak 
giymemiş ise, kaba yüıi çorablaririııi' 
arkası incik kemikleri · hliasına: · ·kadar' 
yırtıkdır ve topuklar muhakkak görü.: 
nür, koltuk altında terini · silmek .için 

, bir çapıit-' çevre, elinde, · beıine· dayan.:· 
mış bit kalbur, içinde bit Diikdar ·1cı-' 
nklı leblebi, üstünde bfr avuç kadar 
serpilmiş kuru üzüm: 

- Ey leplebı1!.: taize ' gettüm ıs-
, cak · ıs~:~k, diye ,bağırir. . · . 

«Acemilik ·devrelerinde, İstanbul 
külhanbeylerinden birj o genç irisi oğ
lanın geniş yalın ensesine tokadı yapiş'" 
dırır -ve o: 

- lşşşş... etme ülen! .. derkeıi; 

aradan hafta geçniez, gezdiği' yerlerde, 
şeytanlara pabıicuriu ters' giydirmeye: 
başlar. 

«Müşterileri umumiyetle .çocuk.: 
lardır, leblebiyi de para ile satınakdan 
ziyade hurda madeni · eşya ile · peğişdi
dirler ve karları Üç bef misli artar; is
tekli istekli bakan çocuklara: 
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- Haydi.. evden bir şişe getir de leblebi 
· ·vereyim! .. · derler ve dai.ma 'kandırırlar ... » (Va'
sıf Hiç).· 

ÇAN KIRILI -SANDALCILAR - · Halen 
Kadıköyü. ile · Haydarpaşa iskeleleri_ arasın

da işleyen sandalcıların hepsi Çankırının Ap
san köyündendir. İstanbul iskelelerinde kayıkçı
·hk, sonra sandalcılık eskiden gedik usulüne bağ
h idi (B.: Gedik); hem kayıkların sayısı donduru
larak tesbit edilmiş, bir fazla;_. bir eksik olmaz, 
hem de her iskelede işleyen kayıkçılar, ya şehir 
uşağı olur, yahud ki taşradan gelmiş bekar uşak
·ları ise aynı kasaba, hatta köy halkından olurdu 
(B 1: Kayık, Kayıkcı; Sandal, Sandalcı). 

Şirk~ti Hayriye ile İdarei Aziziye adı ile 
. Devlet Deniz Yolları limandai vapor işletmeye 
başla~ığı zamana kadar (B.: İ~arei Aziziye; Sey
risefain; Devlet Deniz Yolları;. Şirketi Hayriye) 
Kadıköy iskelesi: kayıkcıları rum idi; limanda va
purlar işletip Boğaziçi hattı . Şirketi Hayriyeye; 
Adalar, Kadıköy, Ayastefanos (Yeşilkoy) ve Pen
dik hatları da İdarei Aziziyeye verilince, Kadıköy 

ile İstanbul ara
sındaki_ kayıkcılık 

büyük bir buh
ran geçiı:di, vapu
ru kaçıran müşte
riler . bile kayık 

ile İstanbula git
meye, diğer -vapu
ru beklen.ıeyi ter
cih ettiler, . hepsi 
Kadıköyünün a
yak. takımından 
şehri pldukları i
çin, ruı:n kayıkcı

lar -da başka sa
halarda iş- tuttu
.tar. Bağdat pe:. 
miryolu yapilıp 
Haydarpaşaya de:
miryolunun • · baş

.· !angıç noktası o
lun~a, Kadık5yü 
le Haydarpaşa a
rasında kayıkcı

lık için yeni bir . 
~ gedik tesis edildi, 

-=- · ve gediği de İs~~-------=-----tanbula iş için ge-
Çankınh kayıkcı tıpı, 1901, len Çankınl!lar 

(Rııım : s. Boıııalı) elde ettiler. 

CANKIR.iLILAR. 

O zamana kadar İstanbula gelen Çankırılılar 
bilhassa leblebicilik yapardı, Kadıköy - llaydar
paşa iskeleleri arasındaki kayık gediğini elde 
eden Çankırılılar, Korgun ve Apsarı köyleri u:.. 
şakları oldu; bu gedik 48 kayık olarak tesis edil
di, ve yalnız bu iki iskele arasında değil, Kadı
köy ile İstanbul :ve. Üsküdar arasında da gider 
gelir oldular; kayıkların yerini sandallar alınca, 

gedik de sandal gediği oldu. 
Hicri 1319 (M: 1901-1902) de bir zabıta 

vak'ası, Kadıköy ile Haydarpaşa arasında işleyen 
Çankırilı sandalcılar üzerine, bizim rastladığımız 
en eski kayıqdır. 

Kadıköy. - Haydarpaşa.- arasındaki sandalcı
lık öfr müddet.sonra yalnız Apsarılılara kalmış
dır; gedikleri kalkdıkdan şonra da. an'aiıesini de
vam ettirmişlerdir; bu satırların yazıldığı 1963 
yılında da. ilci iskel~ arasında 48 sandal işlemek
tedir; ekseriya dölriıtiş usulü tatbik ederler, adam 
başı 50 kuruş alırlar ve sandallarına da azami 
4 mü~teri alırlar. yani seferi· 2 liradır. 

Ken4i rivayetlerine gör~, Apsarı köyü_ 120 
ev· imiş; erkeklerinin_ hepsi 15-16 yaşlarında_ iken 
gurbetci olurlarmış; İstanbula gelenler • de Kadı
köy - l-Jaydarpaşa .arasında sandalcı olurmuş; 
yeni gelen acemi delikanlı da işe _ babasının yahud 

. büyük kardeşinin sandalında işe başlar imiş. Ken
di aralarında nizam olarak altı aylık bir talim 
·devreleri varmış,; bu al~ ay ~çiıide hem ~--örek 
çekme, hem· sandalı kızağa çekme, hem de yüz
me öğrenirlermiş. Yüzme öğrenme son zaman
larda konmuş, 1963 de yaşı .kırk ve kırkı aşkın 
olan bu Çankırıiun Apsari köylü sandalcılarının 
hiçbiri yüzme bilmezmiş. Altı ~ylık talim devre
si içinde genç : s.andalcılar Kadıköy - Haydarpaşa 

arasından gayri thiç bir yere, hatta Salacağa bile 
müşteri • alıp götüremezlermiş. 

Bu Çankırıli sandaldar lS-16 yaşlarında 
Apsarıdan çıkarlarken, hemen istisnasız evlenip, 
taze, körp~ güvey iken çıkarlar, ve .Yaza doğru 
çıkarlar; kış · sandalcilığııi boğazı tokluğuna çalı
şıldığı _nievs.imdir. Sandalların. yarısind.an fazlası 
Kurbağalı dereye götürülüp emanetciye bırakılır, 

· ve . bilhassa· genç sandalcılar. köye, kendilerini · iş
tiyak ile bekleyen karıiarımn yanına dönerler. 
Apsarıdan bekar çıkıp da · İstanbuldan kız alıp 
evlenen Çankırı san.dalcıları 30 yıl içinde ancak 
iki kisi olınusdur. · 

Bekar odalarında barınırlar, bir kısmı, ya
zın iskeleye bağladığı sandalının içinde yatar. 
Öğle yemeklerini sandallarının içinde yerler. Bir 
olta edinip nöbetde olmadıkları ııralar kendi ne-
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aralarına bir ya-

~ 
Çankınmn Apsan koyünden sandalcı 

İsmail Arslan, 1963. 
( lleahn : s. Bcncalı) 

bancı·· . karışıp bu iki iskele . arasında sandalcılık 
yapamaz, barındırmazlar. Aralarından şerir çık

maz; para canlısı oldukları halde hırsızlık . veya 
herhangi bir edepsizlik yapanları görülıneı;nişdir; 

sarhoşları yokdur. Çoğu ehli dil, dilbaz, kalender 
meşrebdir; dini ibadetlerinde de kusursuzdurlar; 
1950 de, içlerinden bir Mehmed Pehlivan: «San~ 
dalcılık öyle bir işdir ki, insan nelerle karşılaş
maz, adamın başına neler gelir, ama biz her şeyi 
hoş görürüz, kimseye kötü gözle bakmayız ve 
ser verir sır vermeyiz .. » diye başlıyarak büyük 
şehir hayatının ruh hekimleri tarafından tahlile 
değer taraflarını anlatınışdır, 

Kadıköyü - Haydarpaşa arasının, Çankırılı 
sandalcıları hemen · istisnasız pür sihhat · adam
lardır; güçlü, kuvvetli, fakat hareketli, çalAk, 
uçarlı, koşarlı değildirler. Bütün köylüler gibi 
şehirliye karşı daiına garib şüphelerle . bakarlar:, 

Çankırının Apsari köyünden Kadıköy .; Hay
darpaşa arasında işler sandalcılarının 1963- · de 
ıpizam ustası . adını verdikleri · kahyaları ~ail 
Arslan adındaki sandalcı idi. 

· Kadıköydeki . iskeleleri, denizden bakıldığı 

na göre, vapur iskelesinin sol tarafında· kalan 
rıhtımdadır; rıhtımın öbür · tarafında, 1963 de.Ka
'dıköyü Nikah dairesi olan eski İnci · Gazinosu
mm yanında da bir sandal çekek yerleri, kızak
ları vardır. İs,tanbuldan Kadıköyijne gelen vapur
ılardan yolçular çıkarken: «i:laydi Haydarpaşa
ya!.. Haydarpaşaya!..» diye bağrıimaları da iske
le başının, phtım boyunun · alışılmış se~i, nağ
mesidir .. 

. .Hüsnü · KINA YLI . . . .. 

ÇANTA - Batı türkcesiııde · , isim~ - me
şin, dağar:cık, ufak hurç (R Kaiiın;, Türk Lu-
gatı). · · ' ; 

Kadıköy rıhtımında önbet bekleyen Çankın-Apsarılı sandalcılar, 1957. 
(Resim: Sabiha Bozcalı) 
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Eşya çantası, evrak, çantası, para çantası 
av ve avcu çantası olarak dört çeşidi vardır. 
İçine bilhassa madeni para konulan para çanta
sı, artık pek ender olarak kullanılan örme veya 
en iyi ince derilerden, atlas gibi ağır kumaşlar

dan yapılan para keselerinin yerini almışdır; ka
ğıd paralar ç;karılmadan kibar· ve zenginler, bi
ri altın, diğeri gümüş ve bakır paralar için iki 
tane para kesesi veya çantası taşırlardı, altın 

keseleri - çantaları kendi koyunlarında, ceblerin
de ·durur, öbür keseyi hazan yanlarına aldıkları 
m0temed bir uşağa taşıtırlardı. Mesela meşhur 
Çiçekci Sabuncaki'nin gençliğinde Şeyhülislam 

Sahib Mollanın çantacısı olduğu söylenir. 
Frenkperestler ağzında evrak çantasına 

«port föy», para çantasına da «port mone» de
nilir. 

Zamanımızda kadın çantaları ve çantacılığı 

İstanbul.un küçük el sanayii arasında çok geliş
mi~ bir iş konusudur. Aşırı moda takibcisi ve en 
müşkülpesend hanımları tatmin edecek hakika
ten pek zarif, pek güzel kadın çantaları yapan 
atölyeler vardır. · 

Kadın çantı;ıları ile ala bir evrak. çantası 
1963 de 400-500 Türk lirasına satılıyordu. : 

* Zengin Efepdi, kahyası ile konuşur: 
- Bu sabah poturlu, mavi mintanlı güzelce 

bir oğlan elimi öptü, kimdir o? · 
- .Arabacı Şumnulu Ahmed bendenizin 

oğlu Mustafa kulunuz.. İzniniz olursa öteye be
riye ko~durmak için hizmete alalım ... 

- Çantacı lazımdı, o oğlanı çantacı yapa-
lım... · 

- Efendim .. bir hafta kadar müsaade buyu
run.. elini tecrübe edeyim.. bilirsiniz, babasının 
eli biraz uzuncadır ... 
* Velinimetinin peykidir civan 

Tı\kı mubah.bettir anda eQruwın 

Bakub zerafetle güzelliğine 
Nakdi cim vermişlerdir eline 

. Zer-fi ziver içre bir gonce güldür 
Sahibinin sinesinde bülbüldür 

Ol civan ki namı anın Çantacı 
Efendi Aıtamn bil ki baş tacı 

Kise-i dil Jçr_e zeri _mahbubdur 
Zarfın bulmuş muhabbetli mektubdur 

· * Darbımesel: muhakkak elde edilecek du
ruına gelmiş bir mal, menfaat; kesin olarak kan
•dınlmış kimse; ;muhabbet yollarında alaka çe
ken ve ele geçidlmesi de çok. kolay olan dilber, 

,yosma hakkında avcu · çantası kasd edilerek: 
«Çantada keklik.» 

ÇANTA - İkinci Sultan Abdülkhamit dev
rinde erkanı harb binbaşısı Manastırlı Rifat Bey 
adında bir zat tarafından çıkarımlış didaktik bir 
okul mecmuası; Cemiyeti Tedrisiyei· İslamiyenin 
en eski azalarından oll:!-n Rifat Bey (B.:. Cemiye
ti Tedrisiyei. İsla(ıniye) kendi başına yazıp dol
durduğu, bazan da seçme yazılar dere ettiği «Çan
ta» yı bilhassa Darüşşefaka talebeleri için hazır
lar idi; arada toplu bir eser. ihtiva eden nüshalar 
(cüzüler), özel sayılar yayınlardı. Rifat Bey 1908 
meşrutiyetinden önce vefat etmişdir. «Çanta» nın 
özel sayılan Darüşşefakaca benimsenmiş, bun
ların üçünci.isü olan «Ya gaazi, ya şebid!. .. » is
minde üç perdelik pir piyesin· ikinci baskısı ya
pılmış, mektebin resmi mührü ile 1328 (1910) 
da neşredilen eserin saf gelirinin yarısı da harb 
ianesi {Balkan Harbi) olarak verilmişdir. 

Tahsilini Darüşşefakada yapmış olan İstan
bulun büyük evladı Ahmed Rasim (B.: Ahmed 
Rasim) «Muharrir, şair, edib» adındaki eserinde 
çocukluk, mekteb ha;~iraları arasında «Çanta» 
için şunları yazıyor: · · 

«Benim küçüklüğümde evde gazete ve mec
mua nedir bilinmezdi; mekteb de bunların ne de
mek olduğunu bildirmemek ID1,yretiyle mektebe 
girmelerini men eder idi. Evde- ana baba korku
su varsa mektebde müdür, mubassır, hoca, ça
vuş, onbaşı, memleketde de padişah, hükumet ve 
teferruatından müteşekkil azim ve cesim bir kit
lenin vücuda getirdiği gittikçe artan istibdad 
korkusu vardı. Tazyik ile uslu oturuş terbiye ma
nasını ifade ediyordu. Fakat Cenneti Alaya ka
dar girip çıkmış olan şeyatin ınuhitde çoğalıyor

du. Bu şeytanlar bizim eve ben . geldikçe geliyor
lar, mektebde kitab suretinde dershanelerde ap a
çık geziniyorlardı. Çanta namında olan mecmuai 
mevkuute bunların sergerdesiydi . .İçinde Vatan
dan, Hürrriyetden, türlü türlü ahvali ciddiyei içti
maiyeden bahisler vardı. Biz bunları hem okur, 
hem yazar, hem de ezberlerdik. Sönmek üzere o
lan hatırat ne kadar müstehzi oluyor!... Adeta 
insana maziden bakıp: 

- Aldattık ya!. .. diye dil çıkarıyorlar gibi 
geliyor. · 

«Halbuki o zamanlarda biz. çantada· keklik 
imişiz de farkında değilmişiz. 

«Çanta, o zamanın gençliği için mühim bir 
eserdi. Yeni Fikir, Yeni Hayat unvanları altında 
bugün bile kemali itina ile telaffuz ettiğimiz sahte 
bir takım nıUddeilardan bu mecmuada eser gtsrül• 
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niezdi, fakat Çanta, Namık Kemal mektebinin or
ganıydı. Ben Çanta'yı okuduğum zaman edibi mer
humun namı bülendini şöyle böyle işidiyordum, 
fakat Çantanın sahibini tanıyordum, erkanıharbi

ye binbaşısı Manastırlı Rifat Bey diye maruf idi; 
. melihül . vecih, şişmanca, orta bpyl\l bir zat idi. 
Sair asürı makbulesinden_ de feyz aldığım Rifat 
Beyin Abrar Fırkasına mensuh olduğunu, yazı

larmda da Cenab Şehabeddini taklid ettiğini .pek 
sonra öğrendim. 

«Çocukluk bu ya! .•. mecmuada Gönüllü ·na
. mında münderic olan bir piyesi oynamak için it
tihat ettik. · Fakat nasıl oynadık bilemiyorum. Za-
ten bi'linemez de... 1' 

«Sahne, teneffüshanede, sıraların .• '* tarafa 
çekilmesiyle teşekkül etmişdi. Mubassır için arka
daşlardan birini kapuya nöbetçi bırakmış, işe baş
lamış idik. Bir de kapu açılıp içeriye .müdür, iki 
mubassır, mektebin imamı girmesinler mi? Cüm
lemiz dona .kaldık. Bittabi seyircilere bir şey de

· mediler. Biz aktörlere _birer güzel dayak attıkdan 
sonra iki gün de kuru ekmek yemeğe mahkum et
tiler. Edebiyat yüzünden uğradığılll; ilk darbe bu
dur! 

«Meğer mektebde de hafiyelik varmış. Biz 
kapuya nöbetçi koyduk ama içimizden biri ihbar 
etmiş, imam, kafir ohırlar'ı -basdırmış, - mubassır 
köpürmüş, müdür makaaicraya kuud ederek alayı 
va.la ile gelmiş, nöbetçiyi basdırmış!. 

«Sahnede görünür görünmez yediğim bu dayak 
beni ağlattı, iki gün de aç bırakdı ise · de . gönlüm _ 
yine Gönüllünün · allı pullu bayrakların~a idi. 

«l\füdür mektebde ne kadar Çanta varsa top
lanmasını emretti. Bizi de karşısına dizdi: 

.,- Ben sizi efendi olacak zan ediyordum ... 
meğer sizin gözünüz oyunculukda imiş ... bir da
basmda gözünüzü patlatır, sizi de hapislerde çil- · 
rütürüm! .. -diyerek azarladı idi.. .. ». 

Ç~ Acı --, Osmanlı İmparatorlarının sa
rayında :E_nderun adı altında toplanmış Zülüfl.ü 
Ağalar (saray . iç oğlanları) teşkilatında Hazine k(>.;, 
ğuşu zülüflüleı:inden birinin . unvanı (B.: Eıi.qerun~ 
Zülüflü Ağalar; Hazine Koğuşu; Topkapusu Sa.; 
rayı); padişahın günlük zati masraflarının - hesı!

bını tutardı. Padişahlar tebdili kiyafetle şehir için
de dolaşdığı zamanlar Çantacı Ağa hemen daima 
kendisine refakat ederdi. 

ÇAPA - İstanbulda meşhur · semt; Şehre'
mini ile Topkapusu arasında tepe üstü, . havadar 
bir mevkidir. Hangi münasebetle bu ismi taşıdığı 
bil~iyor; biz Çapa adının çok eski, Romalılar• 
elan _kalma olduğl.Jnu zan ediyoruz. TUrk diline ça.;. 

İS'tANifüL 

pa ismi İtalyancadan geçmişdir, «Zappa:ı> dan 
bozma, . alıı;ımalıdır; «toprağı yumuşatıp ~avalan
dırma, bu maksadla kullanıİan maluın . demir alet» 
anlamındadır. Muhtemeldir ki burası fetih sıra

smda Zappa adını taş~yordu, türk ağzında-,Çapa _ 
oldu . 

. . .. 
ÇAPA ~ Malum şekilleri ile gemi _çapası; 

çapayı, denizcilik tarifimize aid me~inlerde adı 

geçen «lenger» ile karışdırmamalıdır. (B.: Lenger). 
.Gemi çapası çok güzel bir İstat)bul tiirküsi;i

ne .de geçmişdir, · bu türkünün notasını maalesef 
~ide edemedik. (B.: Adalı Türküsü; cild ·ı, _-sayla 
.210): 

Yakası çifte de çapalı adalım aman 
Sen kime yandın? 

· Fizana gldeıil, gideni Şizlyem aman 
Gelmez mi sandın ! 

ÇAPA (Mehmed Nıiri) - İş adamı, Çapa 
-Marka gıda sanayii fabrikasının kurucusu; 1894 
de İstanbulda , doğdu, Salih Efendi isminde - bir 

Nuri Çapa 
(Resim : S. B.) 

kahvecinin - oğludur. 
Beşiktaş Rüşdıyesin
de okudu; - Biriııcj 

Cihan -Harbinde as
kerliğini Bahriyed~, 
Bahriye Nazırı Ce
mal Paşanın · karar
gahında katib ola
rak yapdı; bu kuv
vetli adamın itimadı
nı kazanarak delfileti 
ile liman idaresine 
girdi ve askerlik öd.e
vini orada tamamla:.. 
dı. 1915 senesinde 
halkın ekmek ·. teda
riki-için· fırınlar ö
nünde çekdiği eza v.: 

cefayı görerek bu sahada bir · şeyler -yapmak 
ge::ekdiğini sezen Nuri Çapa amcası _ tzzet 
Kaptanın -teşviki ile piyasaları dolaşara~ _ küçük 
bir el değirmeni aldı, bununla mısır ve sair hubu
batı çekerek imal ettiği unlarla evvela ailesinin ek
mek sıkıntısını önledi. 1918 de harb sona\ ercrek 
mütareke imzalanınca şahsi gayret ve teşebbüsü 
ile serbest iş hayatına atıldı, tedarik .ettiği ciizi bir 
sermaye ile hububat unları imali konusunda Çapa 
Marka fabrikasını kurdu; kırk üç sene geceli gün
düzlü çalışarak memlekete önemli bir müessese 
kazandırdı. J 958 de vefat etti. 

Hakkı GÖKTORK 

CAPA AKSAM KIZ SANAT -OKULU -
Adinı aJdıiı semtte, Millet Caddesindedir. Okul 
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ilk defa 1928 yılında Çapa'da fimdiki Selçuk 
Kız Sanat Enstitüsünün içinde ve ona bağlı ola
rak açılmıştır; önceleri Biçki-dikiş ve moda şu
belerinden ibaretti, Enstitünün öğrencileri dağıl
dıktan sonra ,saat 16-19 arasında, daha ziyade. 
ev hanımlarına f~ydalı olmak maksadıyla kurul
muştur. Burada okul iki yıl öğretime devam et
tikten sonra öğrenci azlığı sebebiyle Sultanah
mette o zamanki Sağlık Müzesi. yanındaki terzi
lik okuluna nakledilmiştir. Okulun adı burada 
Sultanahmet Akşam Sanat Mektebi olarak -d~ğiş
tirilrniştir. Fakat bir müddet sonra buradan da 
alınarak 1931 yılında :şehzadebaşında Çinili Fı
nn yanındaki konağa taşınarak İstanbul Akşam 
Sanat Mektebi adını almıştır. 

1933 yılında da Sultanahmetde siındiki Es
naf Hastanesinin yeri.İl.de, S~lçuk ,Kız Sanat oku
luna bağlı o!arak öğretim~ de•iam etmiştir. 1941-
1942 yılınd;;. da ~'eniden ı:iİndiki Selçuk Kız Sa
nat Enstitüsüne bağl). olan Çapa Akşam Sanat 
Okulu haline getirilmiştir. 

Okul, iki sınıflı. olup Biçki:-dikiş, kadın ve 
erkek çamaşirı, moda, çiçek ve yemek şubeleri 
mevcuttur. 

Tahsilini tamamlayamamış ev kadınlarına 
faydalı olmağa çalışan okula en az ilkokulu biti
renler veya okuma yazma belgesi alanlar alınır. 

Okul Selcuk Kız ;Enstitüsü Müdürlüğüne _bağlı 
olup, öğretmen ihtiyacı da Selçuk Kız Ens~itüsü 
öğre~menlerinin ek görevleriyle temin edilmiştir. 

Okulda 1962 yılında 890 öğrenci olup 1928 ile 
1962 arasında 5000 ,ev kadını diploma almışdır. 

Hakkı GÖKT"OP.K 

ÇAPA iLKOKULU - Denizabdal Ma
hallesinde Gökalp Ziya sokağında zemin katı 

ile beraber üç katlı beton bir binadır. 1925 yı

lında Çapa'da Millet Caddesinde Kız öğretmen 
okulu ya.'1.ında Nazifpaşa konağının arsasına in
şa edilmiştir. Şehremini ördekkasap Mahallesin
de ve Millet Caddesi üzerinde,bulunan eski okul, 
üç katlı idi. Bahçesi 7800 metre kare, etrafı du
varla ı:evrili idi. Selcuk, Kız Sanat Okulunun ilk 
kısmı da bu okulda kurulmustur. 1957 de istim
lak edildi. 1958 - 1959 ders yılında Topkapu 
Kara Ahmet Paşa İlkokwuna misafir olarak üç 
yıl bu okulda kendi kadrosu ile tedrisata devam 
etti. 

1960 ta inşa edilen şimdiki binasında tedri
sata başladı. Okulda halihazırda çift öğretim ya
pılmakta, okul Aile Birliği olup okul yardım ce
ıtniycti müstakil olarak kurulmuş 200 çoo'ıığa 

kuşluk kahvaltısı verilmekte, giyim, ders malze
mesi yardımı yapılmaktadır. 

Okulda ders saatleri dışında öğrenciler boş 

vakitlerini değerlendirmek için özel istidat gös
teren çocuklara, bale, müzik, akordeon, mando
lin dersleri öğretilir. Ayrıca okul korosu. 45 ki
şilik bir Mehter kolu ve 20 ,kişilik Yavrukurt 
oymağı vardır. İngilizce kursu da olup ayrıca bir 
resim atölyesinde -özel istidat gösteren çocuklar 
haftac!-:ı iki gün resim ve ,güzel . yazıya çalıştml
maktadır. ~unlardan başka 1962 de Milli Eği• 
tim Müdürlüğünün teşebbüsü ve kararıyla Türki
yede ilk defa İlkokullara dayalı bir · ana sınıfı 
kurulmuş ve 5-6 yaşında çocuklar devam etmek
tedir. Muhitte ilkokul bulunmadığından 1350 ta
lebesi vardır. Okulda 20 sınıf ve 4 şube olup öğ
retmen ve sınıf kitapları vardır. Okulun kurulu-

-şunda 1961: 1962 ders yılına kadar 6318 öğren
ci mezun olmustur. 

Hakkı GöKTORK 

ÇAPA MARKA GIDA SANAYİİ ANO
Nİıvi Ş!RKETİ - Beşiktaşta · Kılıçalipaşa sem
tinde Asariye Caddesindedir, 1918 d_e Nuri 
Çap~ tarafından kumldu, Türkiyenin en büyük 
hububat unu fabrikasıdır. 1935 senesine kadar 
geceli gündüzlü çal!5dığı halde ancak Nuri Çapa 
ailesini geçindirebilecek kadar bir kazanç temin 
edebiliyo_rdu. 1936 senesinden sonra hububat un- . 
lan rağbet bulup aranmaya başlanmış ve bu 
fabrika süratle gelişmeğe- başlamışdır; 1950 de 
il_avcler yapılmış, en yeni makinalar getirilmiş- .. 
dir. 1958 de Nuri Çapa vefat edince, Amerikada 
tahsilde bulunan f','.!'llları Vecdi ve Cezmi Camı 
karde~ler mtomle:-:.ete dönerek müesseseyi y~k~r
da tesbit edilen isim ile bir anonim şirket olarak 
tescil ettirmişlerdir. İş verim-ini arttırmışlardır. 
En . hali.s ~addelerden imal ve ihzar edilen · gıda 
ç-.eşıdlen pıyasaya en ucuz fiatla arzedilmiş· ve 
Çapa Marka imalatı halk tarafıı;ıdan gereği gibi 
tutulmuşdur. 1958 de fabrikaya yeni ilaveler ya
pıl~ışdır; 196 ! de makinalar - yenilenmiş, ve 
fabrıka otomatık bir şekle konulınuşdur baharat 
ve hububat unları el değmeden hazırl~nmakta
dır,_ öyle ki senede 1500 ton b~arat ve hububat 
unu iınal eden bu fabrikanın ancak 30 işçisi 
vardır. (Haziran 1961). 

Hakkı GÖKTOIU{ 
ÇAPAÇUL. - Batı türkcesinde İstanbul 

;;l~zın~~ ~ir ,sıfat; «giyim kumaşına; kılık kıyafe
t~e, USt~e başına bakmıyari, dikkat etmeyen 
kimse; dagınık, derbeder, mal, eşya kıymeti bil-
meyen»; misaller: · · 
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Baba ,oğluna çıkısır: 
- Bu ne çapaçulluk oğlum!.. Ayaklarında 

yine terlik yok... çorabının bir teki balkonda, 
bir teki kapu ardında! .. 

ÇAPAK BALiĞi - Tatlı su balıkların
dan. Sazan balığı soyundan bir balıkdır; vü
cudü çok basık ve gaayet geniş olup bıyıksızdır, 
Kızılkanad balığını çok andırır, fakat bunun elli 
santim boyunda ve 4-5 kiİo ağırlığında büyük
leri olur. Yüzgeçleri kısmen esmer, kısmen be
yaz, kıç yüzgeci ise kuyruğuna kadar ulaşır; 'kıç 
yüzgecinde 29, sırt yüzgecinde 12, karın yüzge
cinde 9, ve ,iki yan yüzgeçlerinde de 17 şer büz
me vardır. Ağzı kızılkanadin ağzından küçüle, 
vücfıdunu kaplayan pullar büyük, sırtı kanbur, 
yan çizgisi karnı tarafına iğri, kuyruk çatalı da 
derindir. Şırtı esmer, yanları maviye bazan sa
rıya çalar sincabi, karnı da gümüşidir. Eti sazan 
balığının etinden çok yavandır. Bizim sularım1z

da tutulan Çapak balıkları çok kılçıkh olur. Sa
kin ve zemini otlı.i suları sever: büyük 'göllerde 
ve derin sulu ırmaklarda bulunur; deniz nebatla
rı, kurt yer; ekseriya da sürü ile dolaşır ve sü
rünün önünden ekseriya kılavuz · olarak büyük 
bir balık gider. lstanbul Balıkhanesinde satılan 
balıklardandır. 

İstanbulun meşhur Terkos Gölünün pek çe
şidli tatlı su balıkları arasında Çapak balıği da 
vardır; Balıkhaneye gelenleri de Terkosda . tutu
lan!ardır. İstanbul halkınca makbul balık de
ğildir. 

ÇAPANOĞLU (Müniı- 'Süleyman). 
Yarım asrı aşmış ömrü boyunca 

1
geçimini yalnız 

basın aleminde temin etmiş has damgası ile ga
zeteci; her konuda bilgiye dayan,arak yazmış bir 
kaleme sahih muharrir; o kaleme sahjb ,olabil
mek için yazdığının kat kat fazlasını okumu~ a
dam; meclis adamı, gönü] ve muh~bbet adamı; 
sevdiklerine sadık ve vefakar hakiki _dost: geniş 

ölçüde varlıklı bir ailenin evladı olarak doğmuş 
kibar bir İstanbullu; geniş bir hürriyet ile bir· ga
zeteciye yaraşan hayat sürdüğü için aydıri bir İs
tanbul rindi! kadri kiymeti gereğ_i gibi bilinme
miş, kendisi de şöhret peşinde dolaşmamış, fa
kat muhitinın her zaman iyi tanırimış_ ve sevilmiş 
bir siması olmuşdur; bu İstanbul Ansiklopedi
sinde R. E. Koçunun kalem arkadaşlarından ve 
baş tacı dostlarından; 1894 de İstanbulda Baya
zıdda Camcıali Mahallesinde Y ahnıkapan Soka
ğında geçen asır ortası yapılarından bir konak
da doğdu, babası Şftrftyi Devlet (Daniıtay) hl-

sından Y ozgadlı Çapanoğlu Süleyman bey, an
nesi çürüksulu Ali Paııanın 'kızı Zekiye Hanım
dır. 

Hayatını İstanbul Ansiklopedisi için şeyle 
anlatmışdır: 

Münir Süleı,man Çapanoğlu 
(i:~tim : s. ec.z::a.ıJ 

«Babama, Mirasyedi Süleyman Bey derler
di; Ercümend Ekrem Yeni Sabah gazetesiıidei;

«Mirasyedi» başlıklı bir yazıda onu anlatmışdır; · 
Ahmed Rasimin bazı yazılarında adı geçen Sü
leyman babamdır. Hoşsohbet, meclisara, nükte
dan, zevk ehli, güzelliğe ve · güzel sanatlara aşık
dı. Hayatımın ,yolu, babamın muhitinden ve 
meclislerinden başladı. 

«Çocukluğum ve gençliğim kışın biri · Baya
zıdda öbürü Aksarayda Horhorda iki konak ile, 
biri Rumelihisarı, diğeri Kartalda iki yalıda, ve 
biri Büyükadada ikincisi Çamlıcada iki köşkde 
geçmişdir. 

«Elifbeyi Bayezıd Camii imamı Yusuf Ziya 
Efendiden öğrendim. Gedikpaşa mektebinde, 
Şemsül Maarifde, Hadikai Mesveretde, Menbaül 
İrfanda, az bir müddet de· Üsküdar İdadisinde o
kudum; İstanbul Darülfünununun Edebiyat Fa
kültesine girdim, birinci Cihan Harbinde asker 
.olunca. yüksek tahsilim yarım kaldı. 

-, «Evimizin müdavim dostlarından şiir Meh
med Celal Beyden edebiyat, Şehbenderdde Ah .. 
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med Hilmi Beyden de Felsefe ve İslam Tarihi 
dersleri almışdım; şair Rıfkı Bey de beni tasavvuf 
üzerinde geniş ölçüde aydınlatmışdır. Ali Kemal 
Beyi, bana geniş bir görgü ufku açmış velinimeti 
irfan olarak daima rahmetle arianın. Aspasya a
dında bir rum kadm.ından da fransızca dersleri al
mışdım. Babamın en yakın bir dostu Ahmed Ra
sim Beye gelince, bana gazeteci olma aşkını veren 
adamdır. Henüz 13 yaşında iken «Mehmed Mü
nir» imzası ile ilk yazım onun delaleti ile Yusuf 
Sıddık Beyin «Şebab» adındaki gazetesinde çık
mışdır. Türk basınının bu dev muharriri pirimdir, 
üstadımdır; sesi kulaklarımdadır: «Madem ki gaze
teci olacağım diyorsun ... hayatını kaleminle ka
zanmaya kararlı isen oku, her şeyi öku öğren ... ve 
notlar al ... onları dilediğin gibi tasnif et ... Yok-
sa elindeki kalemin cebhanesiz topa benzer ... » de-
miş_çli. Sözünü tuttum, gözlerim yazıyı seçemez ol
duğu · güne kadar ... 

«Teşehl:..üd nıikdarı memurluğum da vardır. 
Dayım Çürüksulu Mahmud Paşa nafıa nazırı iken 
beni kalemi mahsusWl.a katib olarak almışdı; üs
küdarda oturuyorduk, işime bir kaç defa geç gi
dince dayıma karşı ·mahcub, etrafıma da kötü 
örnek olmamak için istifa ettim. 

«Musikiye merakım vardır; sesiı:nin güzel ol• 
duğunu da söylerler. Evimiz alaturka bir musiki 
kulübü gibiydi. Rind mirasyedi babamın meclis
lerinde devrin bütün saz ve ses üstadları toplanır
dı. Gençliğimde mevlevi dergahlarına da devam 
ettim. üsküdarda Anadolu Kulübünün musiki kıs
mında çalışdırn. Muhterem dostum, gönlümün 
enisi Bürhan Felek ile tanışmam o çağlarda baş
lamışdır. Muhiddin Baha Beyin Bursada çıkardı
ğı «Alemi MO.siki» isimli mecmuaya bu ilim üze-
rinde yazı bile· yazdım. • 

« Yarım asrı aşmış gazetecilik hayatımda mu:.. 
sahhihlik, muhabirlikden ba':ladım, fıkra, roman, 
röportaj, folklor tetkikleri, tarih etüdleri, fenni ba
hisler, ciddi, mizahi devre, zamana, işe, istege gö
re her şey yazdım. Gazete ve dergi kadrolarına 
girdim, sekreterlik, mesul müdürlülç yaptım, ser
best muharrir oldum, ve ömrüm boyunca hayatı

mın desteği yahuz kalemim oldu. Çok kazandım, 
az kazandım, asil ve şerefli mesleğimin safasmı da 
sürdüm, cefasını da çekdi.m.. 

«Daimi yazarı yahud serbest muharrir olarak 
çalışdığım gazeteler şunlardır: Sabah, İkdam, Pe
yam, Peyam-Sabah, Alemdar, Tercümanı Hakikat, 
Saadet, Zaman, Mizan, Yeni Gazete, Hergün, Ha
ber, Vakit, En Son Dakika, Yeni· Sabah, Son· Ha
vadis, İstiklal, İleri, Zaman, Açıksöz, Son Telgraf, .· 

Türk Sesi, Hür· Adam, Yeni İstanbul, Yeni Mem
leket, Akın, Hakimiyet, İnkilab, Şehir, Poletika, 
Haber. Mecmualar da şunlardır:Jfile, Kehkeşan, 

Donanma, Rübab, Hande, Güleryüz, İçtihad, Ka
dınlar Dünyası, Kadınlar Alemi, Şebab, Hizmeti 
Umumiye, 1 İslam. Mecmuası, 20. Asır, Hafta, Re
simli Tarih Dünyası, Tarih Aynası, Kahkaha, Rad
yo Dünyası, T;:ı.rih Hazinesi, Siyaset, Yedi Gün, 
Foto Magazin, Kadın Haftası, Parmak İzi, Bekri 
Mustafa, Keloğlan, Resimli Perşembe, İnci, Haf
ta, Pazar Postası, Yeni Türk, Tarihden Sesler, E
debiyat Alemi, Büyük Doğu, Radyo Alemi, Türki
ye Haftası, Kalkınma, Alemi Musiki, Envari · Vic
datı. 

«Bursa Valiliğinde bulunmuş Mehmed Ziver 
Bey ve gazeteci Ali Nejad ile beraber Tatlı s~rt 
ismi ile bir mizah :gazetesi, ve Ferdi önerle bera~ 
ber de Hür Türkiye isminde aylık bir dergi çıkar
dım. 

«Münir Süleyman ve Münir Süleyman Çapan
oğlu imzalarından gayri türlü çeşnideki yazılarım
da kullandığım müstear isimler (takma adlar) §un
lardır: Süha Bülend, Necib Revnak, Pervin Safa. 
Şaziye Süleyman, Ali Fuad, H. İbrahim Bahri, Ça
paıizade, Hulusi Kodaman, Hüseyin Rüşdi Tırpan, 
Sabit Çelebi, Aksaçlı, Laedri, Tırpan, Falaka, 
Çapan, Köpük, Derlemeci, Tarım Dede, Karada
yı, Tarih Karışdıran, Sohbet Sever, Torpil, Neyyir 
Selman, Canciğer, Mimsin cim, Müsüça, Cem 0-
yaoğlu, Çağanos, Karides, Delifişek, Babacan, 
Yeni Tıflı, Mastar, Kalender, İzmarit, Kara Biber, 
Musluk, Heyamola, Dilli Düdük, Gündüz, Nakil. 

«Birinci Dünya Harb:nde asker olarak Ro
manyaya gittim. Hakiki pehlivanı görmek şartı ile 
yağlı güreşi severim, temaşasında göğsüm kabarır, 
gözüm yaşarır. Olta ile bahk avını da pek sever
dim. Dostlarım bilir, hayli kitabım, p;azete, mec
mua koleksiyonlarım vardır; elime geçen bir kır
pıntıyı dahi atamam, saklarım. 

«Gazeteciler Cemiyeti ve Gazeteciler Sendi
kası üyesiyim; Gazeteciler Cemiyetinde balotaj h-~
yetindeyim. 

«Zevcem Neşide Hanımla aile yuvamı çok 
geı.: kurdum; Oya adında bir kızım ( doğumu 1944) 
ve Cem adında bir oğlum ( doğumu 1946) var. 

«İçki kullanmaya pek genç yaşımda başla
dım, efendice içmesini bildim. Sıhhatimi hiç ko
ruyamadım, şeker hastalığı başladı, yin~ dikkatli 
olamadım. Bir gözüm hiç görmüyor, öbürü hayal 
meyal seçiyor; ham.dolsun kalb gözüm açık; bir de 
göz pınarlarım kurumadı, ağlamasını bilen mesud 
insanlardanım». 
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Kitab halinde toplanmış eserleri: Bizde K:.:ı.

dınlık (1916); Düğün Gecesi (Hikaye, 1918); Si
yahlar İçinde (Roman, 1919); Günahdan Sonra 
(Hikaye, 1918); Kara Koncoloz (Roman, 1919); 
Neyzen Tevfikin h~yatı ve eserleri; Bektaşi Fıkra
ları; Zeybek Kara Haydutlar;_ Atatürk'ün vecize
leri; İnönünün vecizeleri; İstanbul şairi Yahya Ke
mal; öpüşmek hangi ayda tatlıdır; Basın tarihin
de İlave. 

Ne kadar yazıkdır ki Münir Süleyman Ça
panoğlunun en mühim eseri el yazısı· olarak dur-

-maktadır; «Müstear İsimler» adını taşıyan bu eş
siz eser tarihimiz ve edebiyat tarihimiz için gaay~t 
kıymetli bir anahtar kitabdır. 

İlk yazısı 13 yaısında iken 1907 senesind~. 
Şebab mecmuasında intişar etmiş olan Münir Sü
leyman Çapanoğlunun gazeteciliği 1963 de. yarım 
asrı da altı yıl geçmiş bulunuyordu; gecikmiş de 
olsa bir. jübilesinin yapılması Türk basının vecibe
lerinden olsa gerektir. Unutmamalıdır Türk bası
nın 100. yılı_ idra)c edildiği zaman, 1960 yılmda 
Gazeteciler Cemiyeti binasında açılan Gazete . ve 
Dergiler Sergisi bu zatin _ koleksiyonları sayesinde 
ve Niyazi Ahmeq Banoğl_unun da yardımı ile ku
rulabilmişdi. 

ÇAPANOĞLU SOKAĞI - 1934 Beledi
ye Şehir Rehberinde Beyoğlu merkez nahiyesinin 
Kuloğlu Mahallesi yollarından; bu mahallenin Fi.:. 
ruzağa Mahallesi ile sınırıni teşkil ,eden H~yriye 
Caddesi ile Turnacıbaşı Sokağı arasında uzanır 

bir merdivenli sokakdır; yine bir merdivenli so
kak olan Çeşme Yokuşu ile de bir kavuşağı var
dır (Pafta 14/164). Yerine gidilip şu satırların 
yazıldığı sıradaki durumu tesbit edilemedi (1963). 

ÇAPARİ - Aşağıdaki• malumatı' Kara
kin Bey Deveciyan'ın «Balık 

ve Balıkcılık» isimli ölmez ese-
rinden alıyoruz (B.: Balık ve Ba-
Iıkcılık. 

«Müteaddid iğneleri haiz o-
lan ve el ile, çekip bırakmak su
reti ile kullanılan olta takımına 
Çapari denilir. 

«Çapari üç kısma -ayrılır, 

olta, beden, ve köstekler. 

«Oltanın uzunluğu 15 ko
Jaçdan 40 kcilaça kadar olur ise 
de ekseriya 25 kolaçı geçmez. 

Kalınlığı 3 kıldan 18 kıla kadar~ 
dır. 

«Bedeni misinadan olup U• 

zunluğu kösteklerin adedine göre uzun yahud kı
sa olur. 

«Çaparinin iğnelerine yem takılmayıp, iğne
nin palasına balıkcıl kuşu yahud tekir tüyü kır

mızı bir ipek ile bağlanır. Bağlanılacak tüyün 
ucu iğnenin damağını mutlakaa örtmüş olması la
zımdır. İzmarit avına mahsus çapari iğnelerine 
tüy yerine yem, midye içi veya karides takılır 

(Tekir ördeğinin göğsünden koparılıp yem yerin
de iğnelere raptedilen tüye tekir tüyü denilir). 

«Tüyleri iğneye kırmızı ipek ile , bağlamak
dan maksad, avı matluö olan balık iğnenin üze
rinde bulunan tüyü balık yavrusu ve kırmızi ,ipek
den düğümü de o balık yavrusunun gözleri zan 
eder. · 

«Bir de çapariniıı iğneleri beyaz ve kalaylı 

olmak şarttır. Meraklı balıkcılar çapari iğnelerini 
üç beş günde bir kendi elleri ile kalaydan geçirir- . 
ler. Müstesna olarak İzmarit çaparisinin iğneleri 
kalaysız olur (El oltalarının iğneleri gibi). 

«Çapari beş nevidir: 

1 - Uzuıi köstekli ve 10-12 iğneli çapari; 
uskumru balıkları seyrek iken kullanılır. 

2 - 20 iğnelidir ve · uskumru balıklarının 

şöyle böyle bolluk· üzere bulunduğunda kullanılır. 
3 - 40 iğneli olup uskumru balıklarinın co

rum ettiği zamanlarda kullanılır (B.: Corum). 

Bu üç nevi çaparinin iğnelerine yem takıl

mayıp balıkcıl tüyü takılır. 

4 - 1 O dan 15 iğneye,, kadar_ istavrid çapari
ı;i. Bunun bedeni misinadan, köstekleri tek kıl

dan yapılır; iğneletjne tekir tüyü bağlanır. 
5 - İzmarid çaparisi olup qedeni misinadan, 

4-5 parmak boyunda bulunan köstekleri beş kat 

'-;,, l ✓o 7• 

Çapari 
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kıldan yapılır. 24-30 aded iğnelerine midye yemi 
takılır. 

«Çapari kösteklerinin yekdiğerine temas ede
cek ve karışacak kadar uzun olmamasına dikkat 
~trnek lazımdır. 

<~Çaparinin alt ucuna 50-200 dirhem ağırlı

ğında bir kurşun takılır ve buna iskandil adı ve
rilir. 

«İğneler çok ve suyun akıntısı şiddetli olur 
ise ağır, aksi takdirde hafif iskandil bağlamak 
lazımdır. . 

«Çapari ile balık avı karadan mümkün ol
mayıp kayık içinde yapılır, ve iki ,kişi lazımdır. 

Birisi kürek başında bulunup kayığı idare eder, 
diğeri kayığın kıç tarafınd~ çapariyi denize bıra-
kır. . 

«Kurşun zemini buldukdan· sonra balığın do
laşdığı tabakayı bulup el ile aşağı yukarı hareket 
ettirilerek el ağıifaşdığı, ve olta bırakıldığı za
man aşağı inmedigi his olunur ise balıklar tutul
muş olacağından, hemen çekip tutulan balıkları 

almak, ve çapariyi tekrar denize salıp ava devam 
etmek lazımdır. İzmarit çaparisini hareket ettir -
mek icab etmez. Denize indirip elde tutmakla ba.:. 
lıklar gelir, avlanır. 

«Kıl oltanın deniz suyuna temasından yaka
moz hasıl olur, ve bu yakamozdan balıklar vah
şete düşüp oltaya 31aklaşmazlar, bundan _ötürü ka
ranlık gecelerde ne çapari ve ne de olta takımı ile 
balık tutmak mümkün değildir. Olta ve çapari Jle 
gündüz, yahud mehtablı gecelerde balıkcılık la
zımdır» (K. Devecihan). 

ÇAPARİ SOKAĞI - 1934 -Belediye Şe
hir Rehberinde Boğaziçinde İstinye Köyünün so-. 
kaklarından; Y alıboyundaki İstin ye Caddesi ile 
Kayıkcı Hüsnü Sokağı arasında uzanır bir dirsekli 
bir sokakdır; İstinyenin Vapur İskelesi tarafında
ki kısmındadır (Pafta 22/İstinye). Yerine. gidilip 
şu satırların yazıldığı sıradaki durumu tesbit edi
lemedi (1963). 

CAPARİZ SOKAĞI - 1934 Belediye Şe
hir Rehberinde Eminönü Kazasının Kumkapu Na
hiyesinde Bayram Çavuş Mahallesi Sokakların
dan (Pafta 3/23); Kumkapu Meydanı ile demir 
yolu boyu arasında uzanır; Çakmaktaşı Sokağı, 

Kürkcü Kuyusu Sokağı ve Kömürcü Mustafa So
kağı ile kavuşakları vardır. Bir araba g~çebilecek 
genişlikde paket taşı döşeli bir yoldur; çarşı boyu 
sokakdır, 1 __ kasab, 1 baharatcı-attar, ·4 berber, 4 
kahvehane, 1 köfteci, 2 içkili lokanta, 3 aşcı, 2 
manav, 1 sobacı, 1 oyuncakcı, 1 yağcı, 2 odun 
deposu, 1 bakkal, 2 kunduracı, 1 büfe, 1 kömür-

ci.i, 1 doğramacı, 1 mozayıkcı, ve 1 yağ ve mazot 
bayii vardır (eylıll 1963). 

Hakkı GÖKTÖRK 

ÇAPIN (Halid) - Gazeteci; 1936 ~a Ça
nakkalede doğdu, gümrük memurlarından Ömer 

. Çapın'ın oğludur, annesinin adı Emine Hanımdır; 
babasının memuriyetleri icabı ilk tahsilini Mar
marisde, orta tahsilini İzmir Orta Okulu ile İstan
bulda Kabataş Lisesinde yapdı; Gazetecilik Okulu
na girdi ve 1955 de henüz on dokuz yaşında Ga
zetecilik Okulunda talebe iken Tercüman Gazete
sine polis ve adliye mühabiri oldu, bir sene sonra, 
1956 da okuldan mesleki diplomasını aldı; 1960 
da Milliyet Gazetesine intisab etti; öne~ yine polis 
ve adliye muhabiri oldu, sonra röportaj muharriri 
olarak çalıştırıldı; bu yolda Tercümanda çıkmış 

«Çıplaklar Kampı», «Can Kuşları», Milliyetde çık
mış «Sibyan Koğuşu», «Vurgun Var (Sünger Av
cıları)», «Malabadi Köprüsü», ve «Şu köpek dün
ya:.>> isimleri yazıları anılmağa değer; Milliyetde 
çıkmış üç röportajı ile' Altınkalem Armağanı bi
rinciliğini, «Sibyan Koğuşu» yazısı ile de 1961 de 
Yılın Gazetecisi armağanını kazandı .. 

Futbol meraklılarından, Midhatpaşa Kulü
bünde üyedir; kitab meraklısıdır, bin cildlik bir 
kütübhane sahibidir ki küçümsenmez; 1963 de 
Milliyet Gazetesindeki vazifesine devam ediyordu. 

Hakkı GÖKTORK 

ÇAPKIN - Hüseyin Kazım «Büyük Türk 
Lı'.lgatı» nda bu kelimenin çapmak masdarından 

sıfat olduğunu söyledikden sonra: «sürtük, der
beder, külhanbeyi, hovarda, zendost» manalarını 
veriyor; «uçarı çapkın = Ele avuca sığmaz ha
şarı; çapkınlık = serserilik, avarelik, ahlaksızlık, 
rezalet» diyor. 

Bir gene «Çapçınlık» ile tanındığı zaman, 
kadın peşinde koşar 'dolaşır, zendost, zenparelik
den önce «serseri, her türlü rezaleti irtikab eder ' , 
edeb ve haya bilmez; ahlaksız» olarak damgalan-
mış olurdu; bu arada «ayyaşlık, kumarbazlık, hır
sızlık» dahi kasdedilirdi. Çapkın kelimesi yalnız 

kalender şairlerin ağzında, güzel bir delikanlının, 
kendisini türlü şılhane naz ve cilve, cazib ·külhani 
edalar, havailik ve hoppalıklar/ ile, alımlar çalım
larla satması hallerinde medih yollu kullanılır: 

Seyreyledim ol esmed 
Oldum gönülde müşteri 

Ol çapkının- çokdanberl 
· Dilden lıayaiı çıkmıyor 

* 
Çapkın nigüı bir dilrüba 
VAnm bütün ittim feda 
Uyık mı bu cevrü cefa 
Niçin kıydın bu kuluna 



ÇAPKIN" 

Meşrebi gaayetle çapkın dllbe_ri 
Hem şarab alude olsun lehleri 
V arsun olsun bir sürü engelleri 
Pek severim zira gönül serseri 
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Çapkını şiir dilinde en şirin ve cazib manası 
ile kullanan şair, Haınamizade İhsan Bey mer
hum olıiı.uşdur: 

ŞARKI 

Düşerek sen yine bir yerde mi kaldın çapkın 
Bakayım koynunu aç gönlümü çaldın çapkın 

Beni benden geçirip sen ele aldın çapkın 
Bakayım koynunu aç gönlümü çaldın çapkın 

O nasıl tatlı bakışlar o ne baygın gözler 
Büyüler sevgimi söyletmez o çapkın sözler 
Sende kalmış yine gönlüm seni özler seni gözler 
Bakayım koynunu· aç gönlümü çaldın çapkın. 

ŞARKI 

Bin vasla bedeldir seni görmek yatağuıda 
Çapkın ne güzel gamzeler açmış yanağuıda 
Son zevkini ömrün bırakırdım dudağında 

Bir katre mey olsam da lehi li'llne aksam 

Çapkın, eski tiyatromuzım kantocu kızlarının 
ağzında da medhed.ilmisdir: 

Penızun Arnavud Kantosunda : 
Haydi morl ·çapkın nedir bu sendeki naz 
Merhamet et acı bana çalma saz 
Bak yüzüme ol derdinıe çi~z 
Gel · beraber dinleyelim incesaz 

* 
K:üçük Amalya'nın Kamçı Kantosunda 
İşte geldim yine meydA.ne 
Çapkınlıkdayun bir dane 
Başlayalım oynamaya 
Vazgeçmem çapkınlıkdan aslaa 
La la la la lay la la lam 

* 
Virjinin Çapkın antosu 
Çapkınİığa heveskinın 
İçüp eğlenmekdlr kinın 
Gitti elden lhtlyirtm 
Merhamet et şivekinın 

* 
Todori ile ıK:üçük Arnalyanın Düettosunda 

- Doldur_ bir daha! 
- Çapkınız huvarda ! 
- Mal kalır mı dünyada ... 
- Zevkü safi kanınız 

* 
Tıereza'nın ·Bfe Kantosunda 
Efeyim takanm bellme kulaklı bıçağı 

Pek çapkın oluyor Aydın'ın uşağı 
Hangi efe sarmaz hangi çapkın sarmaz 
Trabulus kuşağı Tra:bulus kuşağı 

* 
Şarnrarn'ın Köçek Kantosunda 
İşte çapkın rakkas .geldi meydine 
Naz etmek bilmez oynar merdine 

Sağa sola bakıp · şöyle süzmeli 
Kaşlar karadır gözler sürmeli 
Mini mini adım atalım 
Şıkır şıkır ziller çarpalım 
Göbek atalım 

* 
Penız'un Çapkın Kantosu 
Çapkınım Kasımpaşalı 

İnce belde Trabulus kuşağı 
Kim sevıne:ı: böyle uşağı 
Burma bıyık samur kaş 
Gel çakalım arkadaş 
Çakalım mastika mastika 
Elido elido ... 

* 
Peruz'un Küplü Kantosunda 
Tosunum kabadayı 

Severim çapkını huvardayı 
Atar mirayı-· 

Sokaklarda yatar 

* 
Şarnram'ın_ Huvarda Kantosunda 
Külhanbeyi çapkınlıkda bir da.ne 
Kınk kadeh kınk şişe meyhane 
Kadeh kırar nira atar çapkınlar 
l\leyhinede ~akanın 
Kadeh şişe kırarım 
Viresiye virmezse 
Nilı:oliye çatanın 
Meyhanede ~tarak 
Kadehleri kırarak 
Niralan . basarak 
Çamurlarda yatarak 

* 
Ş;1rr:rarn'ın Küplü Kantosunda 

İSTAıı.tBUL 

İçelim, zevkedelbn tı'iyib etmeyiniz 
Çapkınız görür görmez muhabbet çekmeyiz 
Budur bizim kinmız. 
Çapkın sıfatı kız ve kadın hakkında daı kul

lanılır; o takdirde de kendisini türlü cilveli hall_er".' 
le, türlü fettanlıklarla satan _yosmalar kası edilmiş 

olur. 
Fakat, istanbulun mahalle hayatında bir de

likanlının çapkın olarak tanınması daima kötü 
sıfat bilinmiş, bilhassa 1908 meşrutiyetinden ev
vel, böyle geneler evlenme meselesinde büyük 
güçlüklerle karşılanmışlardır; misaller: 

Kız oğlana divane misali vurgundur; · baba 
mutaassıb muhafazakardır: 

- öz evladımı değil, ben o çapkına halayık 
bile vermem!.. 

* Mahalle kahvesinde: 
- Dün gece nara atan kim imiş yahu? 
---: Kim olacak, Yusuf çapkını!.,. 
- Gül gibi, melek gibi oğlandı, nasıl düşdü 

bu yola şaşarım. 
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- Şaşma!.. çocuğun sebebi felaketi babası 

olacak keratadır.. her akşam çilingir sofrasını ku
rar, iti haytayı toplar, oğluna da kadehkarlık yap
dırır isen olacağı budur .. 

* Kadınlar hamamında dedikodu: 
- Eskicinin kızı paşa gelini oldu .. 
- üstelik paşanın oğlu da bir içim su imiş .. 
- Çapkının biriymiş diyorlar ... 
- Doğrudur.. öyle ol~asaydı eskici kızı. 

alırlar mıydı?. 

- Desenize. kızı para için ateşe attılar. 

* Mahalle kahvesinde: 
- Saraç Hasan Ustanın başına geleni duy-

dunuz mu? 
- Ne olmuş .. 
- Samurkaş Ali'yi yanına çırak aldı ya .. 
- Evet.. . , . 
--,- Çapkın oğlan dün gece Hasan Ustanın 

çekmecesini kırmış, içinde ne varsa alıp kaçmış ... 

* · 1885. ,Ayasofyada Sancakdar Mahallesinde,' 
_bütün kadınlar derin bir teessür içindedir; herke.;. 
sin ağzında ayni söz: «Yazık.. Mutaflatm oğlu · 
çapkın olmu~!..» 

- Ne yapmış? 
'-- Galatada arpa suyu içerken görmüşler!.. , 

ÇAPKIN, ÇAPKUN - Süratli giden at; es-
ki İstanbul ağzında çok kullanılmışdır; mesela 
müverrih Naima Efendi Dördüncü Sultaıi· Mura7 

dın gözdesi Abaza Mehmed Paşayı nasıl idam.et
tirdiğini anlatırken: «O gece Padişah Anadolu Hi
sarında Bostancıbaşı Doce Mehmed Paşanın bağ
çcsinde, ziyafetde · idi, sabaha karşı bir · kayık :ve 
çapkun istedL» diyor. 

ÇAPKIN HIRSIZ - 1957 ile 1959 ara
sında vak'aları İstanbulun günlük gazetelerine eğ
lence konusu gibi aksetmiş, mizah gazet~lerinc 
fıkralar ve karikatürler ilham etmiş 2Z yaşında as-. 
ker kaçağı yakışıklı bir delikanlıdır; Bursalı · ve 
adı Erdoğan Erdem olan bu gene girdiği · evlerden 
daima para çalmayı tercih etmiş, ve gaayet usta
lık ile öğrendiği yalnız oturan dul kadınların ve 
hafif meşrebl~kleri ile tanınmış kadınların evleri
ne, apartıman dairelerine. girmeye çalışmışdır; öy
le ki, karikatüristlerin belirtdiği gibi çapkın hırsız 
bazı kadınlar tarafından kendi ayağı ile gelecek 
·bir oynaş olarak adeta beklenmişdir. 1959 da Be
bekde yakalanan Erdoğan Erdem otuz kadar eve 

girdiğini itiraf etmiş, çapkınlık meselesi için de: 
«Yataklarına girdiğim kadınlara hiç bir zaman fe
na bir şey yapma:. 
dım, yalnız çok hoş
landıklarımın bacak
larını okşar, sıkar

dım ... » demişdir. 

1960 yılında başla

yan muhakemesinde 
13 mağdur tesbit e-

dilebilmiş, bunlardan 
8 erkek mahkemede 
davacı olarak isbatı 

vücud ·etmiş, 5 ka.- ,ıl 
duı ise mahkemeye ~ 

gelmedikden başka 
şahsi davalarından 

feragat ettiklerini bil,. 

dirmişlerdir. ·Bu gene 
gece hırsızının mah

Çapkın Hırsız 

Erdoğan Erdem 
(Resim : S. B.) 

kUU1iyeti ve hapis cezası müddeti 
medi. 

tesbit edile-

B. OLKER 

ÇAPKINLIK İŞARETLERİ '- Türk ve 
müslüman kadın ve kızlarının örtü altında bu
lunduğu devirlerde de erkek ile kadın arasında 
gönül oyunları ola gelmışdir; öylesine ki büyük 
muharrir. Ahmed Rasim bu konuda .milli kütüb
hanemize «Fuhşi Atik» (Eski Fuhuş) adı ile öl
mez bir eser bırakmışdır (B.: Ahmed Rasim; fuh-
şi Atik). . 

Buluşmalardan önce karşılıklı görüb beğen
me, beğendikden sonra duyguları birbirjne bildir
me şart olduğuna göre, piyasa yerlerinde ve mesi 
relerde, konuşmak suretiyle anlaşma imkanı ol
mayınca, uzakdan uzağa manalı bir takım işaret
ler tesbit edilmişdi. Bunlar,· matbaa vasıtası ile 
basılıp satılamayacağı için elden ele kopya edile
rek dağılır; kızlar, hafif meşreb kadınlar, kız ka
dın ptşinde dolaşan :erkeklerle o vadilerde yeni 
yeni dolaşma hevesinde toy delikanlılar tarafın
dan bir pantomina dili olarak ezberlenir, öğrenilir
di; geneler için bir mahrem arkadaş eliyle bir 
«Çapkınlık İşaretleri» anahtarı,· 1ugatçesi tedarik 
etmek büyük muvaffakiyet sayılır, evde . büyükle
rin eline geçmemesi için dikkatle saklanır, , gizle
nir, geceleri yatakda okunarak ezberlenirdi. 

İstanbul Ansiklopedisi arşivinde bu çapkın
lık işaretleri lugatcesinden bir nusha bulunmakta
dır; üç parça yarım eseri cedid kağıdının birer yü
züne, ortadan katlanarak altı sayfa halinde ve kır-
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mızı mürekkep ile ve çok kötü fakat okunaklı bir 
yazı ve kırmızı mürekkeple yazılmışdır. Kiğı4ın 

birinci sayfasının ard yüzüne «Çapkınlık için işa
ret yazılıdır» diye yazılmışdır; bu şehir kütüğüne 
aynen alıyoruz: 

ŞEMSİYE İŞARETİ 

Bir kız şemsiyesini kapayub dayanırsa, milddetl 
medidenberi verem has~ıklanna uğradım, ve senin 
için ölüyorum demekdir. 

Şemsiyesine dayanub sol ayağının üzerine mail ve 
çaprast vari durursa bir kat daha dostluğa alamettir. 

·Erkek veyahud kadııi blrlikde gezerken kadın pe
çesini (şemsiyesini olacak) soldan sağ~ doğru çevirir• 
se haydi gidelim demekdlr. Veya elin işiretlne göre 
sağdan sola şemsiyesini aşağı indirirse bir mlkdar 
daha oturalım demekdir. 

Eğer kadın erkeği görüb de şemsiyesini açup ka• 
parsa gece gel demekdlr. Eıter açup da kaldırırsa ya• 
nn akşam gel demekdir. 

Eğer erkek kadına yaklaşmadım bulundulu tara• 
fa şemsiyesini eğerse lüzunıun yok demekdlr. 

Eğer kız şemsiyesini mütemadiyen elinde tutup 
da bazı kere iki tarafına sallarsa cemalimi ,liyıkı De 
gör de cevab ver demekdir. 

Eğer kız şemsiyesinin ucuyla eğer de (?) tarafına 

bir kiğıd parçasını atar ise sana mektubwn var de
mekdir. Çöp falan atarsa takdim edecek bir şeyim 
yok defol demekdir. 

TESBİ~ İŞARETİ . 

Erkek veyahud kadın tesbih çevirse seni parmaita 
takmak kısmet olsun demekdir. 

Eğer tesbihi kopanr gibi bir hareketde bulunursa 
sabır ve tahammülüm kalmadı demekdlr. 

Eğer tesbihl ileriden geriye doğru sallarsa, kalınız 

vahud ileriye geçiniz demekdlr. Tesbihi hem Deriye ve 
hem geriye sallarsa taklb olunur. 

Eğer tesblhin püskülünü cebinden veyahud çarşa. 
fından dışarıya çıkarırsa ben senden bir şey esirge. 
mem demekdir. 

EL İLE İŞARET 

Erkek uzakdan işaret ederken başka bir kimsenin 
gördüğünii hisseden kız yüzlinü siler. 

Eğer uzakdan erkek ve kız yekdiğeri De işaret 

ederken bunlarda-n biri ellerini kalçasına koyarsa ba
na oyun ediyorsun demekdir_. 

Eıter şahadet parmağını yanyana getirirse, ne va

kit Iiitfedeceksin, yahud ne vakit birleşecelfz demek• 
dir. 

Kız veyahud erkek parmaklahm kenetler ise ne 
zaman sarmaş dolaş olacaıtız demekdir. 

Kız veyahud erkek her ikisi de yekdiğerlerlni ilk 
defa olarak gördüklerinde elini gÖğsline koyarlar lse 
yandım demekdir. 

MENDİL İLE İŞARET 

Erkek veya kadın mendil De gözlinü siler ise ya
nımdaki çakdı demekdir. 

Erkek mendilini elinde çok tutup sıkarsa kız mı 
duruyorsun demekdir. 

Erkek veyahud kadın mendili ile ayagımn yüzleri-

ni silerse biraz tavakkuf et demekdir. Çarparsa bir· 
ilkte gidelim demekdir. 

Bir erkek ayağını kadına karşı uzatarak ayakları
nın tozunu silecek olursa tahkir demekdir. Bu bili 
kadın yaparsa yoruldwn, gece dınleniriz demekdir. 
Ve sonradan da mendilini uzatacak olursa kabul o• 

lundu mu manasınadır. Ve erkek de mendilini kok
larsa kabul ettim demekdir. 

GÖZ İLE tşARET 

Erkek veyahud kadın birinci defa gördüğü vakit 
hangisi işaret ederse muhatabından hoşlandığını bil• 
dirlr. Sağ gözü De işaret ederse can gönülden gözün!! 
girdiğini bildirir. 

Eğer kız olursa kumaz~Ia gözünü süwrse mut
lak muvafakat demekdir. 

Kadın yahud erkek iki gözünü hafifçe kapayıp ba
şını da yukandan aşağıya hafifçe eğdiriı'se sevildiğini 

anladım demekdir. 
Kaşlarını çatarak ima ederse kaabll değil olmaz 

d.?mekdir. 
Yekdlğerinin gözlerinin bebeği aynı z.ımanda sağa 

sola çevirerek ne tarafa bakacak olursa haydi ol ta• 
rafa demekdir. 

Eğer gözlerini ziyadece açarsa behey hain de
mekdir. 

. PEÇE İLE tşARET 

'Eğer kız peçesini düzeltirse temenni demekdir. 
Eğer kadın peçesini kapayub tekrar açarsa yat

,sudan sonra gel demekdir. 
Bir kadln bir erkeği g&_rür görmez peçesini kapa

VUb açarsa evvelce sevmiyordum, sonradan muhabbe
timi celb ettin demekdlr. · 

Eğer kadın peçesini indirip alt tarafını eliyle tu 
tarsa ve açık da . olur ise gerdanımın letafetine bak 
demekdir. 

FES İLE İŞARET 

Erkek fesini tutup bir kaç defa başına koyub çı• 

karırsa siklet veriyorsun bu kadar naz yeter of de, 
mekdlr. 

Eğer fesini veyahud kakülünü düzeltir ise temenna 
demekdir. 

Eğer büsbütün çıkarırsa yanıp tutuşuyorum de
mekdir. 

İSKEMLE İLE İŞARET 

Bir kız seyir mahallinde gerek mahfi bir yerde ol• 
sun iskemleye oturup da bacağını bacağının . üzerine 
atarsa seni eve alının demekdir, ve hastalığım yok
dur minasına gelir. Bu hali erkek yaparsa canım sı

kılıyor demekdlr. 
Seyir mahallinde bir. kız iskeınieye oturur lakin 

oturdukdan sonra erkeği görünce ol tarafa arkası• 

nı çevirirse hastalığını yok demekdir. 
Erkek iskemlede oturur da ellerini kenedleyip baş

.. parmağını döndürür ise artık Iütfetmiyecek misin dt'
ınekdir. 

Otururken yanına bir iskemle daha alırsa ve kı• 

ı:ın da yüzüne bakarsa beraber oturalım demekdir. 

BAŞ İLE İŞARET 

Erkek veyahud kadın başını ağırca eğüp kaldırıı,. 

iıa temenna demekdlr. 
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Eğer başım sallarsa hlyinetsin demekdir. 
• ,Erkek veya kadın birbirlerine bakarlarken her 

hanıisi büyükce büyükce nefes alırlarsa hiç aklımdan 
çıkmıyoı;-sun demekdir~ 

Erkek veya kadın dudağını ısırırsa senin için ya
nıyorum demekdir. 

Erkek veya lradın birbirlerine bakarlarken yere 
tükiirürlerse pek ziyıide biçimsizsin denıekdir. 

Pek amiyane· şeyler olduğu aydın olarak gö
rülmektedir. 

ÇAPRAST (Mikael) - Ermeni asıllı ün
lü sahne artisti; 1848 de Bükreşde doğdu, 1853 
de tahsil için İstanbula getirildi, ve, babası Kc
vork'un- hocalık etti-
ği Ermeni Hastaha
nesiniq . mektebinde 
okudu; 1864 de diş
cilik öğrenmesi . için 
o devrin ünlü Erme
ni dişcilerinden Şiş-

manyanın yanına çı

rak olarak verildi, fa
kat bu işe karşı için
de en küçük öğren
me hevesi duyamadı; 
perukacı çırağı oldu, 
onu da beceremedi; 
o d~virde İstanbulun 
kibar ,Ermeni zengin-

leri arasında A vru
pah yaşayışını tak
lid yolunda büyük bir 

l\(likad Çaprast 
(Reshn : Hüsnü) 

temayül ve bu arada salon dansları.öğrenme mera
kı vardı, aile dostu bir dans muallimi 1865 de 
16-17 yaşlarında bulunan Mika,el Çaprast'ı yanı
na aldı, ve delikanlıyı dans muallimi_ olarak ye
tiştırdi, öyleki genç Çaprast 1867 de henüz 19 
yaşında iken Kumkapu ve Samatya Ermeni mek
teblerinin dans muallimliklerine tayin edildi, ay. 
rıca Kumkapuda bir de Dans Salonu-Dershanesi 
açdı. Bu salon kısa bir zaman içinde alafranga 
Ermeni geneliğinin bir mahfili oldu; Çaprast, sa
lonunun müdavimleri arasında Güllü Agop Tiyat
rosunun · aktörlerinden tenor Haçik Papazyan ile 
tanışdı, ve onun teşviki ile 1868 de Güllü Tiyat
rosuna aktör olarak girdi. Sahne hayatına intisa
bı yaz mevsimine rastlamışdı, onun içindi_r ki 
sahneye ilk· defa O sküdarda yazlık Aziziye Tiyat
rosunda çıkdı; ilk rolü da Voltaire'in Alzire {yazı
lışı 1736) trajedisinde Amerikalı Sedar oldu; pek 
beğenildi; bilhassa Karakin Riştuni gibi büyük 
bir trajedi aktörünün çok parlak devrini yaşadığı 
bir zamanda Mikael Çaprast'ın aynı yolda büyük 

alkış toplaması onun sanatkar kudretinin ilk de
lillerinden biri oldu. 

Güllü Agob'un Gedikpaşa tiyatrosunda dokuz 
sene çalışdı; güzel bir mevki ve ısöhret sahibi ol
du; ayrıca operetler için, küçük ara skeçleri için 
genç kızlara ve oğlanlara çengi ve köçek oyunla
rı, İspanyol dansları, kankanlar, kadriller, polka
lar, valsler öğretti;_ tiyatronun çok faydalı bir .uz
vu oldu. 1877 de Güllü Tiyatrosunun bir Selanik 
turnesine iştirak etti, fakat ertesi sene GüllüAgob
dan ayrılarak kendi adına bir sahne topluluğu kur
du, ve 1878 de kendi topluluğu ile Edirneye gitti. 
Aktörlük ile tiyatro idareciliğinin ayrı ayrı işkr 
olduğunu. o zaman anladı ve peşi sıra Edirneye 
gelmiş olan Benliyan Tiyatrqsu ile birleşti. Fa
kat aynı yıl iı:inde bir ikinci tecrübede bulundu, 
yine kendi topluluğu ile bir Adana - İzmir - Ada
na turnesine ı:ıkdı: 1880 İstanbula döner dön
mez tekrar Güllü Agobla birleı;ti. 1885 de Benli
yan O9eretine katıldı ve bu topluluğun . ~n mü~ 
him simalarından biri _olarak Mısıra gitti; temsil 
ettiği bütün rollerde. bu arada bilhassa. «Leble
bici» de Cingöz, «Zeybekler» de Yahudi, «Ari
fin hilesi» nde Kevork, «Köse Kahya» da Veli rol
lerinde muvaffakiyetin eri yüksek ı;nertebesinc 

yükseldi. 1886 - 1892 arasında Benliyan ve ıMi

nağyanla çalışdı; Minağyan Tiyatrosunda, muvaf
fakiyetini çekemiyenlerin çirkin sahne sabotajları 
ile karşılaşdı, geçim derdi ile adiliklere tahammül 
gösterme zorunda kaldı. Nihayet 1903 dee Reşad 
Rıdvan Beyin teşvik ve himayesi ile «Mesire Ti-. 
yatrosu» adı ile bir to!)luluk kurdu ve dilimi;tc 
.çevrilmiş fransız vodvillerini oynamaya başladı, 

büyük alaka topladı; fakat bu sefer de karşısınd:ı, 
muhterem dost ve hamisinin babası şehremini Rld
van Paşayı buldu; paşa, oğlu Reşad Beyin tiyatro 
ıle me5gul olmasını istemiyordu; tehdid ve taz
yik ile Çaprastın tiyatrosunu dağıtıp kapattı ve 
sanatkar acıkda kaldı. 1905 de 57 yaşında iken 
sırf işsiz olduğu için Minağyanın bir Samsun tur
nesine istirak etti. Alicenab dostlarının gizli ya~-
dımları ile geçinerek ve sanatkar vekarını zedele
meden, içinde bulunduğu acı· yoksulluğu belli et
meden 1907 de öldü. 

«Nedamet» adında-· 5 perdelik bir dramı, 
«Bir kadeh çay» isimli 1 perdelik bi_r farsı~ ve 
«Buket» isimli bir ·şarkılı rakıslı tiryosu vardır. 

Değerli sahne münekkidi A. Madat onıın 

için: «İfrata gitmeyen, seyirciyi güldürmeyi dü
şünmeyen, halkın basit ve dar anlayışına inmeyen 
bir büyük sanatkardı; temsil ettiği eserlerin hiç 
birinin sanat kıymetini düşürmedi» diyor. 
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Yine A. Madat «Sahnemizin Değerleri» adlı 
eserine Mikael Çaprast hakkında şu hatırayı «göğ
sümüzü kabartarak» diye anlatıyor: 

« 1903 de: Yurdumuzda ilk defa olarak bir 
vodvil grubu teşekkül etmiş ve ilk defa olarak <la 
vodvil çığırı açılmış bulunuyordu. Temsillere Bey
oğlunda · Konkordiya tiyatrosundan başlanacaktı. 

Birinci olarak «Müteveffa Tupinel» isminde A. 
Bisson'un vodvili sahneye konuluyordu. Grubun 
başında Parisin Port Sen Marten Tiyatrosunun 
ikinci rejisörü Gone Levi vardı. Çaprast, deneme
leri bir ay süren bu piyesin, gran prömiye komiği 
olan Matyo rolünde idi. Provalarda rejisör, Çap
rastın kayıtsızlığına kızıyor, kuduruyordu: : En, 
mahir komik diye kendisine takdim edilen bu a
damda kabiliyet namına hiç bir iz göremediğini 
tı.:krarhyor, Çaprast istifini hiçbozmuyor, merhum 
{Reşat R)ıdvan ise provalıardan aldanm.ıy~ak 
Çaprastı temsilde görmesini söyliyerek Goneyi tes
kine çalışıyordu. Temsil günü geldi çattı. Tiyatro 
taşarcasına dolu. Rejisör salonun kapısından oyu
nun seyrini takip ediyor. Birinci perde kapanır
ken, halkın.içten. kopan sürekli alkışlarından tiyat
ro sarsılıyordu. Re~isö~ sahneye koşuyor, «par-' 
don, pardon!» diyerek Çaprasri kucaklıyarak tek
rar tehrar öperken, üçüncü defa olarak yine perde 
açılıyor. Rejisör Gone müteessir bir halde halka 
hitap ediyor: - .Bu şanlı (illustre) sanatkarınız
dan af dilemek borcundayım. İtiraf etmeliyim ki 
bu Matyo rolünü bu derece anlayış ve muvaffaki
yetle temsil eden bir artist Fransada dıİ. görme
dim. Türk Tiyatrosu.ve halkı Çaprastla iftihar et
melidir.» 

Bibi. : Mahmud Yesari, Not; A. Makat, Sahnemi
zin Değerleri; K. Pamukciyan, Not. 

ÇAPRAST (Yetvart) - Sahne sanatkarı; ak
tör Mikayel Çaprast'ın oğludur; 1892 de üskü
dar'da doğmuştur. 

Sahne hayatına. 1909 tarihinde «Hür Ti
yatro» da atılmıştır. 1910 da Zarifyan'ın idare 
ettiği heyete katılmıştır. Bir müddet 'Ar~ak :Rerı
liyanla birHkde de faaliyet göstermiştir. 1919 da 
«Ermeni Dramatik Kumpanyası» nın yeniden. te
şekkülü esnasında büyük gayretler sarfetmiş ve 
temsil ettiği piyeslerde de rol almıştır. Halen A
merika'da bulunmaktadır. 

Kevork PAMUKCİYAN 

ÇAPRASTCİYAN (Dr. Karakin) - Genç 
yaşta ölen kıymetli bir tabip, rejisör ve tiyatro 
eserleri müellifi ve mütercimidir. Çaprastciyan Ke
vork Badveli'nin büyük oğludur. 1830 da İstan-

bul'da doğmus ve 1862 de İstanbulda vefat · et 
miştir. 

İlk tahsilini Bükre!lteki Ermeni Mektebinde 
pederinin müdürlüğü esnasında yapmıştır. Mütea
kiben yüksek bir mektebe devam ederek türkçe 
,,e ermeniceden maada, ·fransızca, ulahça, rusça, 
yunanca, italyanca, latince, ingilizce ve İspanyol-
ca öğrenmiştir. 0 

İstanbula avdet ettikten sonra. 1850 sırala
r:nda Hasköy'de ermeniler .arasında baslayan ti
yatro hareketlerinde önderlik ve rejisörlük yap
mı~t;r. Bir müddet Hasköydeki Nersesyan Mek-' 
tebinde muallimlikde de bulunmuştur. Bilahare 
Tıp Mektebine girerek 1861 de mezun olmuştur. 
Aynı •sin~Yedikuİe Ermeni Hastahanesinde vazi-
fe deruhdi etinistir. . 

Neşredilen fransızcadan tercümeleri arasında 
bilhassa Chateaubriand'ın «Atala» (1858 de Ga
lata'da O. Mühendisyan'ın matbıwµnda basıl..: 
mıştır ve A. Dumas'nın «La Chapelle Gothique» 
adlı eserleri zikrolunabilir. Victor Hugo'dan çevir
diği «Lucrece Borgia» (1833) ve »Marie Tudor» 
(1833) isimli tarihi piyesler ise gayri matbu kal"
mıştır ..• K~za yunaricadan da bazı: piyesleri en:ıie~ 
niceye çevirmiştir. Dr. ütücüyan Efendinin 1861 
de neşrettiği · bir gazetede tıbba dair makaleleri de 
intişar etmiştir. 

-(Bibi. : Aprahaİn Ayvazyan, «Ermeni Biyografile
ri Serisi», İsta,nbul, 1893, üçüncü cild, s. 216-217; Dr. 
Arto Mezbiıryaii, «Ermeni Tabipleri», İstanlbul, 1950, 
birinci ci!d, s. 203 - 205 ). 

Kevork PAMUKCİYAN. 

ÇAPRASTCİY AN (Kevork Badveli) - Ge
çen asrın nı:mh Ermeni müderris ve ediplerinden; 
tek gözlü olduğu için Ermeniler arasında «Mia
çen» tesmiye olunmuştur. 1799 da İstanbulda doğ
muştur. Hıraiıt Asadur'a göre 1861 de, Aptaham 
Ayvazyan~a göre ise 1865 de Yedikule Ermeni 
Hastanesinde vefat etmiştir. Hasköy Ermeni Me
.zarhğında medfundur. 

Çaprastciyan'ın kimin talebesi olduğu bilin
miyor. Apraham Ayvazyan'ın tesbit ettiğine göre~ 
önce Samatya'da aktarlık yapmış ve Patrik Agop 
Başpiskopos Seropyan'ın emri ile Patrikhaneye 
müderris tayin edilmiştir. Henüz 22 yaşında iken 
Teoloji ve Mantık dersleri vermeğe başlamıştır; 
Ermenicede elde ettiği derin vukuufu sayesinde· az 
zamanda büyük ün salmı§tır. 

Kevork Badveli bir müddet Rusçuk· ve Bük'.' 
reş'de de yaşamıştır. Misak Amira Misakyan 
(1790 - 1858) tarafından Bükreş'de tesis ~ilen 
Ermeni Mektebinin, epeyi bir zaman müdürü ol-
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muştur. Bilahare İstanbul'a dönerek Ermeni mek
teplerinde hocalık yapmıştır. 

İstanbulda ders verdiği mektepler şunlardır: 
Y edikulede Surp Pırgiç, Sama~yada Sahakyan, 
Beyoğlunda Narekyan, Beşiktaşda Makruhyan, 
Ortaköyde Tarkmançatz, üsküdarda Cemaraıı, 

Balatta Horenyan, Salmatomrukta Voskyan, Haı;
köyde Nersesyan, Kumkapu dışında Boğosyan w 
Varvaryan mektebleri. 

Yetiştirdiği ~alebelet arasında ise pn meş
hurları şunlardır: Patrik ,Matteos Başpiskopos 

Çuhacıyan, Patrik İknadios Başpiskopos Kakma
cıyan, Mampre Piskopos Markosyan, Hasköylü 
Ohannes Vartabet, Movses Vartabet Gümrükcü
yan, Attin Efendi Hıındanyan, müderris Aıitreas 
Papazyan, müderris Mıkırdiç Mezburyan, Ham
partzum Efendi Alacacıyan, İstepan Papazyan ve 
Rum asıllı Dimitri Colakidis. 

Bıraktığı eserlerin en mühimi ermenicenin 
mufassal etimolojik bir sözlüğüdür ki bazı kısım
ları tamamlanmamıştır. _Neşredilmiş yegane eseri 
ise ermenicenin bir grameridir, 

Çaprastciyan Badveli iki defa evlenerek· üç 
oğlu dünyaya gelmiştir. Bunlardan birincisi Dr. 
Karekindir, ikincisi Ohannes adını taşıyor, üçün
cüsü ise aktör Mikayel Eranos'dur. 

· Kevork PAMUKCİYAN 

ÇAPRAZ SOKAĞI - 1934 Belediye Şehir 
Rehberinde Yedikulede sur dmnda Kazlıçeşme 
sokaklarından; bir ucu yalı boyunda 
bir iskeleye dayanmış olan Hacı Ha
san Efendi Sokağı ile Beleşçi Sokağı 

arasınd~ uzanır; üzerine Külhan çık- · 

mazı adı ile bir çıkmaz sokak vardır. 
Yerine gıdilip şu satırların yazıldığı 
sıradaki durumu tesbit edilemedi 
1963)'. 

ÇAPULA - Bilhassa Karadeniz 
yalısı halkının giydiği erkeklere mah
sus bir çeşid ayakkabının adı; «Eski 
Eser Ansiklopedisi» müellifi Nureddiıl 
Rüşdi Büngül ile «Osmanlı Tarih De
yim ve Terimleri» · müellifi M. Zeki 
Pakalın çapulaya, yemeninin Karade--

niz yalısı halkı ağzındaki ismidir di
yorlar; ve bir yaz pabucu olduğunu 

söylüyorlar. Çapulanın yemeniye ben
zer tarafı yokdur, ve yazlık ayakkabı 
da değildir; Karadeniz yalısı ehalisinin, 
çizmenin yanında, yaz ve kış giydiği · 
tek tip ayakkabıdır; 

ÇAPULA 

Çapula, burnu yukarıya doğru hafifçe kalkık, 
üst ön kısmı tasma vari kapalı, arkası yukarı . kal
kık bir dil çekecekli, var ile yok arası ök~li w 
altı demir çivi kabaralı bir ayakkabıdır. 

Yemeni, yumuşak olan arka kısmı basılarak 
da giyildiği halde çapula arkası basılarak aslaa gi
yilemez. 

. Nureddin Rüşdi bu ayakkabının adı için «ça
buk ol ha!» dan mubaffef olduğunu, tamamen in
di bir yakışdırma olarak kaydediyor, bu kaydı 

«çabuk ola» şeklinde Pakalın da naklen ansiklope-' 
disine almı~dır. 

Çapula Karadeniz yalısında köylü ile kasa
balılarda ayak takimının giydiği kaba bir pabuç
dur; üst kısmı ön . ve arka iki parça olarak kesilir 
ve yandan dikişlidir. İstanbul sokaklarında da, o 
yaiıdan gelmiş, çoğu kayıkcılık, mavnacılık gibi 
işler tutmuş bekar uşaklarının ayaklarında asırlar 
boyunca görülmüsdür, ve da.ima ,sokakda giyil
mişuir, Karadeniz uşağı kayikcılar, kayıklarına, 

kaba çapulalarını mutlakaa çıkararak, kayığa ya
zın yalın ayak, kışın da çorabca , girınişlerdir. 

Çapula yalın ayakla, çotab ile, ve mest ile de 
giyilirdi, bilhassa kışın yaşlılar mest ile .giyerler
di. Zamanımızda yavaş yavaş örtadaıı kalkmak 
üzeredir. 

Kalender meşreb halk şairi Bitlisli Ali Çam.iç 
Ağa taze civan bir laz uşağının ,tasvirinde, deli 
kanlının çapulasını da kaydetmektedir: 
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Şihhılm var dalda dilberin lazı 
Canımla sevmişim lüdic haylazı 
«Kumm•l avare, ahuyl vabş!'» 
Yalı uşafıdır lazın palazı 

Müjganı karadır, ebruvan kara 
Kara don mintanlı bir kara tazı 

Başma sardıfı kara pıı.şusu 

Açmııidır güzell bir kat en azı 

Yalın ayalJnda çapula ile 
Geride bırakır deli poyrazı 

Tığ gibi çiblk i,i çila.k civandır 
Çekilir her kahrı bin tiirlü nazı 

Kolay mı efendim kolay mı sandın 
Sineye çekmek ol korsaıı Ayvazı 

Serlrl muhabbet üzre oturtmak 
Ol daltaban deli fişek şehbazı 

·ÇAPUT - Batı türkcesinde İstanbul ağzın~ 

da bir isim, «eski esvab parçası, paçavra»; lime 
lıme yırtık, kirli, pis esvaba da «çul çaput» denilir. 

Ne gam üstün~.:;ki olmtlf çul çaput 
Şemsi dirahş!nı örtmüşdlir bulut 

Kılık kıyifete rağbet ne lhım 
Kesme bUIO.r misal müheykel vücud 

Aşık kalenderler rlndanı Bektiş 
Taparlar fetiiya san misiU put 

Hele germabeye· gird.ikde ol şfıh 
Dört elif mikdAn ahlan memdud 

ÇARDAK - «Batı türkçesinde isim, farsca 
çar-tak'ın türk ağzı telaffuzu; dört direk üstünde, 
üzeri açık ve yüksek yer: 

Ey mideni sehi ey kim kerem 
. Gerekdir gözleye idemi Adem 
Babşeyle Z!kir'e bir tahtı muhkem 
Koyma habgAhım çardak olubdur 

üzerine asma ve sa
ire sardırmak için 
ağaçdan yapılan yü~
sek yer» (H. Kazım, 
Büyük Tü.rk Lugatı) . 

İstanbul ağzıiı

da bu isimle bir de 
bilmece vardır: 

Hıuum çıkdı çardağa 

Pat osur,du bardağa 
· Bardak oldu pire 

pire 
Hanımın yüzü oldu 

kapkaarc 

Çözümü «Kara
dut» dur. 

Dalyan Çardağı (Resim .: S. Boczalı) 

İstanbulda yaş 
meyve ve sebze yalı 

boyu inşa edilen çar
daklara indirilir ve 
piyasaya buralardan 
dağıtılır idi•· ki büyük 
şehrin Halic -yalısın

da bir yer ve bir is
kele de bu isimle a
nılırdı. Fakat bu is-' 
kelenin ismını bu· 
münasebetle aldığı 

zan edilmemelidir; 
Çardak İskelesi adı
nı Çanakkale Boğa-' 
zinın Anadolu yaka
sındaki Çardak ka-. 
sabasına nisbetle al~ 
mış idi. (B.: Çardak 
İskelesi). 



ANSİKLOPEDİSİ 

ÇARDAK - 1955 ile 1960 arasında Ca
ğaloğlunda Babıali Caddesinde ( 1934 Belediye 
Şehir Rehberindeki Babıali Caddesi), bu caddenin 
Türbe bitiminde Köşe Hanın altında içkili bir bü
fe idi, halen yerinde bir kebabcı - aşcı 1vardır 
(1963); 
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Bir aydın adamlar _yeri olarak açılmış, zevk 
ile döşenmiş, temiz bir ev mutfağı bulunan haki
katen huzur ve sükun yeri idi. Gün görmü§, Av

. rupada gezip dolaşmış, çok nazik, çelebi, mük
rim, kendisi de ayrıca ·güzel adam olan Bay Sabib 
Rahtuvan tarafından kurulıiıuşdu. İçki bardak ve 
kadehlerine varınca hususiyeti ·olan Çardak; tu
rist ağırlayabilecek bir yer iken o zamanın beledi
yesinin anlayışsızlığı yüzünden kapandı. 

ÇARDAK, DALYAN ÇARDAĞI - Dal
yanlarda balık gözleyen balıkçıların oturduğu de
niz üstü çardaklardır (B.: Dalyan): denize çakılı 
Kazıklar. üstünde hemen daima iki göz ahşab ku
iübecikden mürekkebdir. Bir dalyan kayığı ile gi
dilen çardağa~ denize salınmış çubuk basamaklı 
tahta merdivenle çıkılır; · üstü kırma çatı ile· ör
tülü . büyükçe kulübe nöbet alacak gözcü balık
cılann dinlenme yeridir: tahta zemin üzerine se
rilmiş 2 - 3 döşek bulunur; bu kulübenin önü:ııd;
ki bii· tahtapoşdan yine çubuk basamaklı ikinci 
bir ahşab merdivenle ikinci gözcü kulübesine çı-

, r:, 
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ÇARDAK CADDESİ 

kılır; birinciye nisbetle daha yiiksekde ve daha 
dar ve küçük ohm bu gözcü yerinde nöbetdeki 
balıkcı oturur, hatta bazı ahvalde, güneşin hara
reti şiddetli değilse, denizi _daha iyi görebilmek 
için bir nöbetçi gözcü kulübesinin tonos çatkı ça
tısının üstüne çıkıp oturur. 

Dalyan tayfalığı hayatında, kafa dengi. arka
daşla çardakda geçen saatlerin sıkıntılı olmadığı 

söylenir; geceleri de, denize şöyle bir dalıp çık
dıkdan sonra bir dalyan çardağında bekar uşağı
nın en tatlı yaz uykusu uyuyacağı aşikardır. 

Çardak kulübelerinin üstü eski yelken bez
leri; eski kilim ve hasırlarla örtülür; büyük bir 
dalyanda ekseriya ikişer kulübeli iki çardak bu
lunur. 

ÇARDAK ARABA VAPURU - Çanak
kale Boğazının Anadolu yakasında ve Gelibolu
nun karşısında Çardak Kasabası ve 'limanına nis
betle_ konmuşdJJr; 1940 senesinde · İngilterede in
şa edilmişdir; açık denizlerde seyrüsefer edebile
cek kabiliyetde bir teknedir; yolcu istiabı 200 kı
şi olup 13 kamyon, yahad 23 otomobil alır, Tek 
pervanelidir ve saatde 10 mil sürati vardır. 1963 
yılında faaliyetde idi. 

. ÇARDAK CADDESİ _:_ 1934 Belediye Şe
hir fü;hberinde Eminönü kazasının Aliçelebi 
(merkez nahiyesine bağlı) ve Zındankapusu (KH-

(Reıhn: s. Boczali) 
Çardak Caddesi 1963 de 
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çükpazar nahiyesine bağlı) mahallelerinin müş

terek bir yolu; Haliç kenarında yalı boyum.la 
uzanır (Pafta 1/4 ve 5/9); adını eski Çardak İs
kelesine nisbetle alı~ışdır; Adi caddedir, iki araba 
geçecek genişlikde bozuk, pis, ve günün her saa
tinde hammal, arabacı, sandalcı, mavunacı boyu 
ayale takımın gürültülü, velveleli hayatına sahne 
olur bir yoldur. 16 subat 1963 tarihli Hürriyet 
gazetesinde bu caddenin dikkate değer bir resmi
nin üzerine «Sandallı sokalc! .. » ibaresi yazılarak 

şu satırlar intişar etmisdir; 
«İstanbulda. hayret uyandıracak pek çok şey 

vardır. Bunlardan biri de Haliç'in Yağ · İskelesi 
kıyısındaki Çardak Sokağıdır. Bu sokağı altı ay 
önce, iskelede vukubulan bir çöküntü üzerine su
lar basmış .ve Haliç suları gelip, yağcı ve zeytinci 
dükkanlarının eşiklerine dayanmıştır. O günd-en 
bu yana, sokağın durumuyla kimse ilgilenmediği 
için, bazı dükanların eşikleri yükseltilmiş yol~n 
b~ı kesimlerine de kalaslar atılarak köprücükler 
yapılmıştır. ,Zamanla motorlara yağ · taşıyan · san~ 
dallar da dükkan kapılarına kadar yanaştırılmlş
tır. Şimdi sokakta at arabaları, sandallar, kam
yonlar ve otomobiller birarada dolaşmaktadır. 
Dükkan sahipleri, sandallar arasında çizmeyle 
gezdikleri sokağa Sandallı Sokak adını vermişler
dir». 

ÇARDAK EMİNİ - İstanbula gelen yaş 
meyva ve sebzelerin muhtelif isimler altındaki 

vergilerini alan memurun adı; memuriyetine de 
Çardak Emaneti (Eminliği) drni!irdi; yeri Çar
dak İskelesinde idi; Evliya Çelebi Onyedinci asır 
ortasında Çardak Eminin emrinde 50 nefer mt'
mur çalışdığını _kaydediyor; bu ema.netdc gelen 
sebze ve meyvalardan bir «amediye» (Oktunı) 

resmi ile tartıldıkları miri kantar kin de bir 
«kantariye» resmi alınırdı. 

ÇARDAK İSKELESİ - Yelkenli gemiler 
devrinde Marmaranın Silivri, Tekirdağı, Gelibolıı, 
Çardak, Bandırma, Mudanya, Yalova, Karamüı:~ 
sel, Değirmendere, İzmit, Hereke, . Tavşancıl gibi 
yalı kasabalarına ·küçük yelkenliler gidib_ gelirdi, 
hatta bunlara «kayık» adı verilirdi; «Mudany.ı 
Kayığı», «Karamürsel Kayığı», «Tekirdağı Kayı
ğı» denilirdi. Bu gemiler İstanbul Limanında 
daima aynı iskeleye yanaşır, aynı iskeleden yol
cu ve mal alıp kalkardı, ve İstanbul Limanındaki 
bu iskelelere de Tekirdağı İskelesi, Gelibolu İske
lesi, Mudanya İskelesi gibi isimler verilmişdi. 

Onyedinci asır sonlarına kadar Çanakkale 
Boğazında Anadolu ile Rumeli yakaları arasında 
gecid iskeleleri Anadolu tarafında Çardak Kasa-

bası ve Rumeli tarafında da Çelibolu Kasabası 

idi. İstanbul limanı ile. Çanakkale Boğ~daki 
Çardak Kasabası arasında işleyen gemiler de 'is
tanbul Limanında Çardak İskelesi denilen iskele
ye bağlar, yanaşırlardı. Bu iskelenin yanında bir 
yeniçeri kolluğu ve bir yeniçeri kahvehanesi de 
İskeleye nisbetle «Çardak l):olluğu», «Çardak İs
kelesi Yeniçeri Kahveha~esi» adını taı;ırdı (Bu 
iki isme bakınız). 

ÇARDAK İSKELESİ YENİÇERİ KAHVE
HANESİ - İstanbulun en büyük ve mükellef 
yeniçeri kahvehanelerinden biriydi (B.: Kahve
hane; Yeniçeri Kahvehaneleri). Miri bir yapı 
olup Çardalc İskelesi Yeniçeri Kolluğu çotbacıla
rı nam ve hesabına işletilegeldiğini tahmin ediya-: 
ruz. 1730 ihtilalinde Patrona Halil'in en · yakın 
ayakdaşı olmuş Kahveci Ali Ağa 56. Çardak Kol-

· 1uğu çorbacısı olup «Kahveci» lakabını bu Çar
dak İskelesi kahvehanesine nisbetle alınışdı; ve 
ihtilale tekaddüm. eden günlerde bu kahvehane, 
ihtiUlcilerin neşveret· yerlerinden biri olmuşdur. 
Son yeniçerilerden ve belki 56 .. Çardak Kplluğu
nun da son çorbacısı kalender meşreb halk şairi 

Galatalı Hüseyin Ağa da uzunca bir müddet bu 
kahvehanenin küçümsenmeyecek gelirinden. !fay
dalanmışdır. 

Kalender adında bir halk şairinin bu kahve
haneyi tasvir eden 20 kıt'alık bir destanı vardır; 
destanın ne zaman kaleme alındığı belli değildir. 
Yeniçeri Ocağı 1826 da kaldırıldıkdan sonra İs
tanbuldaki bütün yeniçeri . kahvehaneleri .de ya 
y*dırılmış, ya bozulmuşdu, fıtkat hatıraları halk 
ağzında. uzun bir zaman yaşamışdı. Kalenderin 
destanının da 1826 dan çok soma. rivayet ve hi
kayelere istinaden yazılniış olması muhtemeldir. 
Destan şudur: 
1. Çardakdaki Ellialtı Kahvesi 

Lehi deryada muhabbet kafesi 
Peykeler müzeyyen, liU sofalar 
Cümle levazımı mükemmel lıepsi 

2. Beyan idem slze ·bir bir ey yaran 
Ta ki okuyanı bırakam hayran 
Anda liblid oldu bu dili ~ran . 
Yani çorbacının doldu kisesi 

3. Evvela takında levha nişanı 

Hacı Bektaş Ocağı kehkeşanı 

Kahvehanenin. nanius hem şaıu 
. Buyurun dlr davetle cümle nası 

4. İki tabaka üzre hüddimı var 
Biri kahve füruşl naz şlvekar 
Biri cundabaz bıçkın yidfİAr 
Hizmetle memnun lderler herkesi 
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5. Kaptanpaşa çıplaldan afetler 
Düı-Iü dürlü nev. zuhur kiyiifetler 
Tatlı dllle can sohbeti ülfetler 
Gülü sünbülü şebbuyu nerkisl 

6. Güzellikde cümlesi misli melek 
Kad~fe cimedan heliili .gömlek 
ince belde şal kuşak şehbaz: civelek 
Şahin baş.ı koymuşlardır dal fesi 

7. Şimşir nalin ile gümüş topuklar 
Nişanlı baltalı şehbaz .kopuklar 
Firenk mühtedi tatar kalmuklar 
Gürcü abazası · meı:rll çerkesi 

8. Pabuçcu çubukcu ateşcl berber 
Dil varmaz tefrika bq .şundan güzel 
Dirier bize Bektaş Velidlt rehber 
Hüma sanırlar bir babaç teresi 

9. Havuz fiskiyesl selsebll tamam 
Samrsın saraydır noksanı hamam 
Papas kılıklı bir bektaşl imam 
Cümle hüddam anın cilferpAresl 
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. 10. Yasemin çubukda Tophane lüle 
Doldurt gel ·efendim şol gonce güle 
Mangırı da söyle sınna kaküle 
Bu kahvede keyfin emirinesl 

11. Ayineler billur avize billur 
Nukuuşu ziyneti nüri iilii nür 
Hasırlar Mısırdan perdeler Liihur 
Çok mu iki akçe kahve paresi 

12. Köçekleri vardıı· Sakız tavşam 

Tiri müjganına alır nişam 

Savnılur tel tel nilfi perişanı 
Çileden çıkanr hem çalpiiresİ 

13. Seksen kazık üstündedir salaşı 
Mevkii liitifdir iskele başı 

Ağırlar gelse de üçyüz yoldaşı 
Anda tımar . olur gönül yaresi 

14. Kurulu kurbinde deniz hamamı 
İstanbulu tutmuş şöhreti namı 
Görürsün uryan nice gül endamı 
Her biri bir semtin bir rneıiparesi 

Çardak iskelesi Yeniçeri Kahvehanesi 
(R. E, K~'nun Patrona HaJU adlı eserinde Sabiha Bozcah'nın bir kOZQpozlsyonu.) 
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.5. Kimi kebüterdir atar taklayı 

Kiminde gör bıçkın ıneşreb edayı 

Belde al futayla yüz nıehllkaayı 
istanbu1'un kwnrü avaresi 

16. Şiihi şıvekannı salınup gezin 
Payin bus etmeğe rayegan izin 
Bilin oldu.kda ger bir şülıe dizin 
Müşkil olur pek aklın idaresi 

17. Anda serdik biz de peykeye postu 
Hem çekdik aguuşe taze rii dostu 
Sakız mahbiibudur namı.dır Kostl 
Fendbazlıkda gaayet çok menteresi 

18. Fincanlar fağfuri zarfı telkari 
Reva değil bunda hakkın inkıirı 
Teşrif itse yedi iklim bünkan 
Olmaz zerre mikdar bir yüz kaaresi 

19. Bunda cem olmuştlur cümle güzeller 
Bundadır semai divan gazeller 
Bunda ·can sohbeti lıezıni ezeller 
Çardağın cevfilıir d::.:hem diresi 

20. Çeker sakfl bfilisına al sancak 
Kahvelerin mllirü- mfilııdır Çardak 
Kazadan beladan isaıi ide Hak 
Duahanı ~ender biçi\resi 

CARDAK KOLLUĞU VE İSKELESİ -
İstanbulun Halle yalısında eski meshur bir yeni
ceri kolluğu ve burada bulunan eski meşhur bir 
iskele; Çardak kolluğu .ve Çardak İskelesi Bos
tancıbaşı Defterlerin de (B.: Bostancıbaşı Defter
leri) şöyle tesbit edilmişdir: « ... Eminönü tar~fın
dan gelirken: ... Tütün giimrüğü, önünde Tütüri 
Gümrüğü İskelesi - Elli altı ömerin Kahvehhe-

e . 
si - Serapa tütüncü dükkanları - _ Hasır iskele-
si - Serapa limoncu dükkanları --:-- Çardak Kol
luğu ve İskelesi - Serapa yemişçi dükkanla
rı - Yemi~ İskelesi». 

i:stanbula _getirilen bütün erzak, bu arada yaş 
yemiş ve sebze devlet emri ile bu Çardak İske~e
sine indirilirdi. Yeniçeri Ortalarından her biri Is
tanbulun bir semtinin asayiş ve inzibatını temin 
ile vazifelendirilmişdi, -56. ıncı yeniçeri ortasına 
da Çardak İskelesi ve civarı verilmişdi, onun 
içindir ki bu ortanın iskele yanında lebideryada 
bulunan -kolluğuna (Karakoluna) da Çardak Kol
luğu denilirdi. 

Yeniçeri Ocağında her ortanın en büyük za
biti Çorbacı unvanını taşırdı; çorbacılar da ocak
da «Katar ağaları» denilen yüksek kumanda he
yetinin ilk kademesini teşkil ederdi, yani çorbacı 
olan bir yeniçeri zabiti, ocağın en yüksek mevkii 
olan Yeniçeri Ağalığına doğru yükselme yoluna 
girmiş olurdu, hangi yüksek kademede bir boşal-
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ma oldu mu, onun altındakiler birer derece oto
matik olarak terfi ederlerdi. Yalnız 56. ıncı orta
nın çorbacısı katar ağalığı hakkından mahrum kı
lınmışlardı, bu ortanın, diğer adı ile Çardak Orta
sının çorbacısı, kalabildiği kadar bu çorbacılıkda 
kalır, bu vazifeden ya bir kabahatı görülüp azledi
lir, yahud da emekliye ayrılırdı. Bunun sebebi de 
çok manalı idi; 56 ıncı ortanın çorbacılarmın va
zifesi toptancı esnafın, murakabesi idi, kabzımal
ların kontrolu idi: bu adamların da her işi türlü 
dalavere, hile ve hud'a ile dolu idi; rüşvet, aidat, 
<,bak da görme» harcı ile elini ,kirletme ihtimali 
bulunan bir zabit, elbet ki bir asker ocağında ağır 
mesuliyedi yüksek kumanda mevkilerine çıkarıla
mazdı. 56. Orta çorbacılığından h~r ne suretle 
olursa olsun ayrılaaliı.r da istisnasıı: dünyalığını 
düzmü5 olarak ayrılırdı. 

Hicri 1242 (miladi 1826) da, yeniçeri ocağı 
kaldırıldıkdan sonra kurulan Yeni İstanbul İhti
sab Ağalığı da (İstanbul Belediye teşkilatı; B.: İh
tisab) Çardak İskelesinde yerleşdirilmiş idi, aşağı
daki satırları İhtisab Ağalığı Nizamnanıesinden 
alıyoruz: 

«Evvel emirde İhtisab Ağası olanlara kafi 
bir yer lazımdır. Eskiden Çardakda İhtisab Ağala
rına mahsus kafi bir yer vardı, yanmışdı; yandık
dan sonra o yerin bir· kısmını üstüne geçiren 
maktul Şabcı Bohor orasını hassas hasekiliğinden 
çıkma Arif Ağaya vermi,, o da_<, arsaları kuru 
yemişçilere satmış, bu sı'.iretle eski ihtisabın yeri 
daralmışdır. Şimdi kuru yemişcilere satılmış olan 
o yerler değer bedelleri verilerek geri alınacakdır. 
Çardak İskelesi yanında olan Ellialtı Kahvehanesi 
de· (B.: Çardak İskelesi Yeniçeri Kahvehanesi) İh
tisaba talisis edilere!c denizden gelen giden kayık
lara dahi nezaret etmek üzere ihtisab ağası yeri 
karşısında olan üç dört dükkan daha alınarak mi
riden müstakil ve gereği kadar büyük ihtisab ağa
sı konağı inşa edllmesi münasibdir ... ». 

Osman Nuri'Ergin ·«Mecellei Umuri Beledi
ye» adh eserinde metin dışİ bir .notunda şunİarı 
yazıyor: «Çardak, gqmrük: yeri manasına kullanıl
mışdır (?). Halen Yemişde, Unkapanında Çardak 
İskelesi namı ile birer mahal mevcuddur (Çardak 
İskelesi Yemişdedir, Unkapanında bir_ başka Çar
dak İskelesi yokdur). Fatih Sultan Mehmed Ye
miş İskelesinde Çardak namı ile esnafa; ve bunla
rın mercii ve amirleri olan niuhteriblere ve naib
lere mahsus olmak üzere bir daire yapdırmışdı; 
sonra diğer yerlerde Çardaklar, yani cesim güm
rük binaları (?) inşa edilmişdir» (O. N. Ergin, Me
celle, ı. 799). 
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Evliya Çelebi, orta numarası kaydetmeden 
Çardak Yeniçeri kolluğu ve çorbacısı için şunları 
yazıyor: 

«Esnafı Çardak Çorbacısı - Yeniçerilerdir. 
Eski Odalardaki Yurdlarına (Şehzadebaşındaki 

Yeniçeri Kışlasında bulunan koğuşlarına) Kayık
cılar -Odası denilir. Yeniçeri Ağası teferrücgaha 
gidince kancabaşlı kayıkları ile bunları götürür
ler. Kayıkları Unkapanı İskelesi kurbinde yatar. 
Nefer 1000 dir». 

Suçlu esnafın tecziyesi için Çardak Kolluğu 
Çorbacısının falakacıları ve kollukda bir de tev
kühane vardı. Şehir içinde tevkif edilip de Rume
li Hisarı Zındanına gönderilecek, veya İstanbul 
dışına sürülecek yeniçeriler de Çardak K~lluğu 

İskelelerine indirilir, kayığa veya gemiye bu iske
leden bindirilirdi (B.: Çardak Kolluğu Vak'ası). 

ÇARDAK KOLLUĞU ATEŞ KAYIKLA
RI - Eski büyük ahşab İstanbulda yangın afeti.: 
ne karşı yeniçeriler görevli olduğu için, yangın tu
lumbacılığı kı ıruldukdan sonra' tulumbacılar ocağı 
da yeniçeri ocağına yamak olarak bağlanmış idi 
(B.: Tulumbacılık; Yeniçeri); yangın tulumbaları 
da Yeniçeri Kolluklarına yerleşdirilmiş ve · her 
kolluğa bu tulumba sandıklarını kullanmak için 
kafi sayıda tulumbacı verilmiş idi. Büyük yangın
larda icabına göre Galata tarafı tulumbalarını İs
tanbula, İstanbul tulumbalarını Galataya ı8eçir
mek için de «ateş kayığı» denilen miri malı bü
yük kayıklar vardı (B.: Ateş Kayığı): İki büyük 
ateş kayığı Çardak Kolluğu emrine veriimiş, 56. 
Orta neferleri tarafından kullanılıp muhafaza 
olunurdu; bu kayıklar Çardak Kolluğu İskelesi ile 
Unkapanı İskelesi arasında ve Unkapanına yakın 
bir yerde hususi büyük bir kayıkhanede durur
lardı. · 

ÇARDAK KOLLUĞlJ VAK' ASI - Son 
yeniçerlerin en azgın devri olan Dördüncü Sultan 
Mustafa zamanında, devlete meydan okuyan zor
ba güruhunun büyük bir rezaleti, İstanbulda ade
ta yeni bir ihtilal havası yaratmış bir vak'adır. · 

Karadeniz·Boğazındaki Kavak Kalesi yamak
larından birkaç nefer, sefih ve ahlaksız laz uşağı
nın fevkaalade bi edebAne hareketlerinden ırz eh
li takımı biz&.t olmuş, Kavak Kalesi Ağası Emin 
Ağa da 15 rebiülevvel 1223 (M, 11 mayfs 1808) 
çarşamba günü bu ahlaksız neferleri tevkif ede
rek yanlarına. kattığı kafi mikdarda muafiZla ka-:
yıklara bindirmiş, tedib ve terbiyelerini isteyen 
bir yazı ile beraber İstanbula Sekbanbaşı Miısta:
fa Ağaya yollamış idi (B.: Boğaz Kaleleri Ya.:. 
makları). 

Tevkif ve İstanbula sevkedileiı uşakların fe
sad _vadisinde yoldaşı ve şekaavet yolunda ayak
daşı olan Macar Tabyası neferlerinden Abdülke
rim ile benzeri birkaç şaki kayıkları durdurmak 
ve içindekileri kurtarmak için Macar. Kalesinden 
top atmışlar, gülleler isabet etmeyip kayıklar aşa
ğı tarafa geçince onlarda kayıklara binmişler ve 
takibe başlamışlardı. Fakat yolda yetişememişler, 
Kavak Kalesinden gelen kayıklar Çardak Kolluğu 
İskelesine yanaşıp içindeki mevkufları Çardak 
Kolluğunda 56. Orta neferlerine teslim etmişlerdi. 

Arkadan gelen Macarkaleli Abdülkerim ile 
ay~kdaşları amiyane yaygaralarla başlarına 1rz 
ve namus bilmez hezele ve hayta güruinindan 
büyük bir kalabalık toplamış ve Çardak Kolluğu
nu basmışlar, aslında bu kolluğun 56. orta nefer
leri de aynı şehir eşkiyasından oldukları cihetle 
kolayca anlaşılarak az evvel kolluğa teslim edilen 
mevkuf uşakları kollukdan alıp kurtarmışlardi. 
Ve sonra beraberce, türlü rezilane nüniayiş, it ca
kası He zaferlerini meyhane sofrasında tes'id et
mek üzere kayıklarla Galataya geçdiler: 

Çardak Kolluğundan cebren mahbus almak 
görülmemiş garib bir vak'a, İstanbul şehrinde em
niyetin tamamen · kalkdığını gösteren· Mdise İdi, 
ayrıca Yeniçeri Ocağının da namusuna tedıvuz 
demekdi. 

Develt Rusya ile harb halinde idi, Yeniçeri 
Ağası Sadırazam ve ordu ile seferde idi, ocak ana
nesince İstanbulda yeniçeri ağalığı vekaletinde 
Sekbanbaşı Mustafa Ağa bulunuyordu. Sekbanba
şı Ağa ocak ihtiyarlarını huzurunda toplayarak·· 
bu kolluk baskını meselesini ciddiyetle konuşdu; 

. ve: «Bu baskın işi yamakl~rın kendi başlarına ya
pabilecekleri şey değildir; Çardak Kolluğunda 56, 
Ortanın başyasakcısı olan Hasan Ağa Ahıshalıdır•, 
yamakların hemşehrisidir, zaten bu gibi müfsid
lerin de başıdır, yamaklar onunla söz birliği etme
den kolluğa giremezlerdi, bu fesad Hasan Ağanın 
başi altından. çıkmışdır .. » dedi. Vakit akşama 

yaklaşdığı için tahkikat ertesi güne bırakıldı, Ağa
kapusunda toplanmış olan ocak ihtiyarları Başya
sakcı Hasan ile kafadarlarının cezalarını yarın 
tertib edefiz diyerek dağıldılar. 

Sekbanbaşı Mustafa Ağanın kendisi . de 
üçüncü Sultan Selimi tahtdan indiren ve Boğaz 
Kal~leri Yamaklarınııı ayaklanması ile başlayan 
son ihtilale· gelinceye kadar o makuule şehir eşki
yasının ayakdaşı idi, Sekbanbaşılığa da serkeşlik 
ve zorbalık yoluyla kısa zamanda yükselmişdi. 
Azamet ve ihtişamı eski senli benli ayakdaşlarına 
pek dokunuyordu, aynı boydan pek çok adamın 
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da mevkiinde gözü vardı, ki Çardak Kolluğu Baş
yasakcısı Hasan Ağa da bunlardan biriydi. Ağa
kapusundaki toplantıyı haber alınca işi ertesi gü
ne bırakmadı, gece · Galataya haber yollayarak 
Macarkaleli Abdülkerim ile haytalarını meyhane
lerden kaldırtıp Çardak Kolluğuna getirtti, laz 
yamaklar orada 56. Orta neferleri ile birleşerek 

Hasan Ağanın delaleti ile Ağakapusuna gittiler: 
«Ağa efendimizin emrettikleri mabbusları getir
dik!.» diyerek kapuyu açdırdıkdan sonra bu se
fer de Ağakapusunu basdılar, Ağakapusunun inzi
bat amiri, Karakulakağa olan Abdullah Ağayı ya
tağından çıkarıp ele geçirdiler, bir kısmı da zin
dan yazıcısını kaldırıp ve yine: «Ağa efendimizin 
emrettiği mabbuslar geldi!.» diye harem kapusunu 
çaldirdılar, Sekbanbaşı Mustafa Ağa da meclisde 
bahsedilen edebsizler tutulmuş zannı ile dışarı çı
kınca yakayi ele verdi. Karakulak Abdullah Ağa 
ile ~kbanbaşı Mustafa Ağa sille tokat gece ya~ 
rısı Ağ~kapusundan alınıp Çardak İskelesi Kollu
ğuna· götürüldü ve orada Başyasakcı Hasan Ağa
nın odasında habsedildiler. Bu suretle. rezalet kat 
kat büyüdü. 

Ertesi 12 mayıs perşembe günü devlet erka
nını ve saray ricalini büyük bir telaş. aldı. öte 
yanda· da yeniçeri ocağı erkanı toplandı: «Ocağı
mızın namus ve şerefi, itibarı kalmadı, bütün yol
daşları kaldırır, o eşkiyaya hücum eder, ağaları 

kurtarır ve o eşkiyayı tepeleriz .. » dediler. Hüku
met: ise ocaklıya danış°:'adan Çardak Kolluğunda 
topfan,niiş olan yamaklar ile elHaltılara: «Meramı
nız iıedir? .. » diye aracı yolladı. Onlar Sekbanbaşı 
ile Karakulağın azlini isteriz, azil edilmezlerse iki
si de elimizdedir, idam ederim .. » cevabını verin
ce her ikisi de azledildi, ve serkeş yamakların el
lerinden alınarak Bursaya sürgün· edildiler. Aciz 
hükumet bir kat daha zillet gösterip o baldırı çıp
lak güruhuna: «Ağalığa kimi isterlerse ,seçsinler, 
padişahımıza arz etsinler» denildi. Bu sefer utan
·mazlar utandı: «Ağanın intihabı bize düşmez, 

ocağımız kanununa aykırıdır» dediler. Bunun 
üzerine ocak erkanından Hayrebolulu Mebmed 
Ağa Sekbanbaşı tayin edilerek Ağakapusuna gön
derildi, ocak terekecisi İbrahim Ağa da karakulak 
oldu .. Mesele bu suretle kapanmış gibi görüldü ise 
de bu sefer İstanbul halkını büyük bir telaş aldı. 
«Artık Ağakapusu da 1:>asıldıkdan sonra malımız, 
canımız,. ırzımız emniyetd_e_ . değildir!.» denildi, 
ocaklı da ocağin namusunu iade yolunda ayak di
~edi. Şeyhülislam konağında büyük bir ,meclis ku
ruldu. Kadıaskerliğe yükselmiş ulemadan ·· çok 
ateşli bir zat olan İzzet Bey yeniçeri ağal~nna hi-

tab ile: «ötedenberi işidiriz, yeniçeri kolluğundan 
.\(andil çalınırsa ocağın namusuna dokunurmuş, 

kandilini çaldıran z~bitin boynuna bir kap.dil ası
lıp hakaaretle teşhir edilirmiş, ağanız olacak gaa
fil şahsın gece yarısı kör kandil gibi ağakapusun
dan alınıp götürülmesi namusunuza . dokunmadı 
mı? .. » dedi. Zaten yürekleri dağlanmış ocak-ağa
ları bu ağır sözler karşısında verecek .. cevab bu-:
lamadılar, hemen meclisden kalkıp Ağakapusuna 
gittiler, oradan Çardak Kolluğuna bir adam gön
derip Başyasakcı Hasan Ağayı Ağakapusuna ge
tirttiler, lisanen ağır hakaaretden sonra müke~el 
bir dayak attılar ve hükumetten kesin karar ile 
idamını istediler, idam fermanı gelince de 56. 
Çardak· Ortasının başyasakcısı Ağakapusu zında
nında boğularak· idam olundu. Macarkaleli Ab
dülkerim· ile diğer ayakdaşı edebsiz yamakların• 
idamları da Boğaz Nazırı Kabakcı Mustafa· Ağa
ya emredildi, onlar da Boğaz Kalesinde . idani 
olundular. 

ÇARDAKLI FIRIN ARALIĞI-'-- 1934 
Belediye Şehir Rehberinde ,Eminönü kazasının. 
Alemdar Nahiyesinin Küçük Ayasofya Mahallesi 

., sokaklarından; Güngörmez Sokağı ile KüçükAya
sofya Medrese Sokağı arasında . uzanır; (Pafta 
21_21) yerin,e gidilip şu satırların yazıldığı sırada
ki durumu tesbit edilemedi (1963). 

.ÇARDAKLI FIRIN SOKAĞI - 1934 B~
lediye Sehir Rehberinde Eminönü Kazasının 

Alemdar Nahiyesinin Küçük Ayasofya Mahallesi 
sokaklarından; Güngörmez Sokağı ile Kadirga Li-. 
manı Caddesi arasında ·uzanır; aynı adı taşıyan 
aralık ile paraleldir (Pafta 2/21); yerine giclilip 
şu satırların yazıldığı sıradaki durumu tesbit edi.::· 
lemedi (1963). · · · -· · .• 

ÇARDAKLI HAMAM - Kadırga Meydanı 
ve Küçük Ayasofya Camii civarında· İst~bulun 
büyük ve meşhur çifte hamamlarından biridir; bir 
onaltıncı asır yapısıdır; Evliya Çelebi «Küçük 
Ayasofya Hamamı» adı ile _kaydediyor; Hadikatül· 
Cevami de Küçük: Ayasofya Camii vakfına aid. 
bir hamam olduğunu yazıyor. İstanbul Polis Mek
tebi müdütletiiı.den ve o mektebde mesleki terbi'." 
ye muallimliği yapmış Mustafa Galib Bey 1918 
de neşrettiği «Rehnümayi Zabıta» isimli kita
bında Çardaklı Hamamı o tarihde açık ve işler 
halde ·hamamlar arasında gösteriyor. 

Küçük Ayasofya Camii vakıflarından olan 
Çardaklı Hamam şer'i hile'ile satılmış (B.: _Bil 
icareteyn tasarrı.ıf) ve şahıs mülkü olmuşdur; 
ölümler dolayısı ile hissedarlar çoğalmış, buna 
karşılık gelir payları azalmış, nihayet bütün hisse- . 
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leri bir ZC?ngin hanımın elinde . toplanmış, _o hanını 
da- b!r" ·hamamcıya kiralamakdan ise daha çok ki
ra temin .eden depo haline ifr~ını menfaatine uy
gun görmüş ve muhteşem ha,mam 1935 - 1940 
aıa_sında (?) depo, dokuma atölyesi ve sonra tek
rar depo olmuşdur. Güzel güzel kumalar, mer
mer döşemeler sökülmüş, taşcı esnafına satılmış, 
Türk yapı sanatının bir abidesi, ta~ 'duvarlarla 
kubbelerden ibaret heyula olniuşdur; bu hamamı 
dilkü.şanm ölmez hatırası Alman bilgini Heinrich 
Glück'in resim_ ve planlarında kalmışdır: 

Bir memleketin kendi halkı tarafından ecda
dının bırakdığı büyüklü küçüklü tarihi_ .. eserleri 
kendi hasis çıkarları yolunda yok_ edilmesi. hfl,
len yurdumuzda, aydın bir hakikattir ki vahşet 

krizi halindedir; yak{n gelecekde torunlarımız. n.e~
limizi tel'in etmekde yerden göğe haklı . olacakdır. 

ÇARDAKLI HAMAM - Kasımpaşada çok 
küçük bir hamam idi; adını. hicri 1147 (milldi . . . 

1735) de, Istanbul hamamlarında ışler Arnavud 
dellakları tesbit için _ tanzim edilmiş bir ha~am :ıi
cil defterinde gördük (B.: Arnavud Dellaklar; Del-

. lak; liamam); .bu def:
terde bu hamamda an
cak bir nef~r hamam u
şağı gösterilınişdir, ki 
aynı defter4ı k?.ydır.ıa 
göre o tarihd~ mes~hi 
Kasımpaşadaki :' Hama
mı Kebirde (Kaptanpa
şa Hanıamında) natır 

ve deli.ak 20 kişi çalış
makda idi. . Çarş~daki 
Hamam hakkındaki · ka~ 
yıd şudur: 

«Hamamı Çardak~ 
lı - Hamamcı.. sarı bı
yıklı Hüseyin Abdi~ 
şehri; Ekmekciler Kar
hanesinden . Mehined 
İbrahim, İstadveli (Ar
navud); Külhancı Ma-

. nuk, zimmi». , · 

Bu hamamın yeri
ni, ve . başkaca adı olup 
olmadığını tesbit . ede~ 
nıedik. 

ÇARDAKLI HA
MAM - Cerrahpaşada 
kendi adını taşıyan so
kakda idi (B.: . Çardak~ 
lıhamam Sokağı); 1894 
deki büyük zelzelede yı~ 
kıldı; halen izi, nişam 
kalmainışdır. . . 

Kadırga'da Çardakh Hamam 
(Resim ve plAn : · H~lnrlch Glilck) 

Hadikatül Ceva~ 
Davudpaşa . c;iv&ıiıdaki 
Bıyıklı Hüsrev Mesci
dinden bahsederkeg: 
« . . . banisi sipahi çavuş- ; 
Iarındandır, . merkadi 
Çardaklı Hamam karşı-
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sındaki mezarlıktadır» diyor. Çardaklı Hamam 
Sokağına bir kavuşak ile bağlı Bıyıklıhusrev So
kağı ve etrafı son yıllarda (1957 - 1958) istimlak 
edilerek o yol ve arsalar Cerrahpaşa Hastahane
sine eklenmişdir; Çardaklı Hamam arsasının da 
onlar arasında bulunması muhtemeldir. 

ÇARDAKLI HAMAM SOKAĞI - 19'.:\4 
Belediye Şehir Rehberinde Fati1ı Kazasının Sa
matya Nahiyesinde · Davudpaşa ve Cerrahpaşa 
mahalleleri arasında sıra sokakdır (pafta 11/53 
ve 55). Emir Pervane Sokağı ile Koca· Mustafa 
Paşa Caddesi arasında uzanır; Bıyıklı Husrev So
kağı ve Tarhane Mektebi Sokağı ile kavuşakları 
vardır; Koca .Mustafa -Paşa Caddesi tarafından 

gelindiğine göre bir araba geçebilecek genişlikde 

kabaıaş döşeli bir yol olup büyüklü küçüklü ah
şab ve _beton binalar arasından geçer; s~l kolda 
Cerrahpaşa Hastanesi bulunmaktadır, yukarda aJı 
geçe,n Bıyıklı Husrev. sokağı istimlak edilerek ye
ri ~astahaneye katılmışdır. Kitabesinde hicri 11 41~ 
(miladi 1735-1736) tari1ıini taşıyan susuz Yahya 
Efendi Çeşmesi vardır. Hastahane dıvarını geç
dikden sonra sokak sağa ve sola iki dirsek ile 
kırılır. üzerinde dükkan olarak bir kunduracı bu
lunmaktadır. Sokağa adını veren Çardaklı Ha- • 
marn (bu hamamı Küçükayasofya civarındaki bü
yük ve muhteşem Çardaklı Hamam ile karındır
mamalıdır) 1894'deki büyük zelzelede yıkılmışdır 
(1963, ekim). · 

Hakkı GÖKTÜRK 

ÇARDAKLI KAHVEHANE - On seki:zin
tj: asırda Kadırga Meydanında büyük; gaayetle 
mükellef ve meşhur bir kahvehane; o asırda ka
leme alınmış «Cevri Çelebi Hikayesi» diye meş

hur bir meddah hikayesinde bu kahvhanenin şöh-
. reti bir asır evveline kadar götürUlmüşdür, ve bu 
hikayede Kadırga Meydanındaki Çardaklı Kahve
hanenin Berber Mehmed Çelebi tarafından işletil
diği kaydedilmişdir. On yedinci asır ortasında ya- . 
şamış ünlü şair Cevri Çelebi _bu Çardaklı Kahve
hanenin müşterilerinden imiş.·- Kahvehaiıenlıı · kar
şısında İstanbul zenginlerinden Yusuf Çavuş adın
da bir zatin ~ay misali konağı, ve yine bu .zatin 
Abdi Bey' adında· gaayetle dilber· taze civan bir oğ
lu varmış ki, hikayenin konusu ;111eşhur şairin bu 
nevcivana karşı olan .3.§k ve alakasıdır (B.: Cevri 
Çelebi; Abdi Bey, Yusuf ÇavuşzMe). 

ÇARDAKLI SOKAK:-:. 1934 .Belediye Şe
hir Rehberinde Yeşilköy sokaklarından, köyün: batı · 
bitiminde yalı boyunda son sökağıdır; (Pafta 13) 
yerine -gidilip şu satırların yazıldığı ~ıradaki du
rumu tesbit edilemedi. 

ÇARDAK NAİBİ - İstanbulda Çardak is
kelesinde İstanbul Kadısı adına bulunan geniş 
yetkili memur - hakimin unvanı; hem esnaf ara
sında, hem de .esnaf ile çardak eminliği arasında 
çıkan davalara bakar, hem de adamları. vasıtası 

ile o geniş ve zengin piyasa muhitinin narh niza
mına nezaret, ve esnafı teftiş ederdi; Evliya Çele
bi onyedinci asır ortasında Çardak Naibinin em
rinde 80 nefer memurun çalıştığını yazıyor; ve 
onlar için, esnafı teftiş vazifelerinden kinaye: 
«bunlar pazar gammazlarıdır» diyor. 

ÇARDAK YASAĞI (S.-kaklarda) - İstan
bulda yazın, yaş meyva ve sebze bolluğu ayların
da sokakların kenarlarına sebze meyva sergileri 
kurulur, manav madrabazlar da çırakları ile bera
ber, bu sergil~rde yapdıklan çardaklarda yatar
lardı; bekar uşakların bu suretle mahalle araların-

.. da gecelemeleri hoş görülmezdi; ahşab şehirde 
evler arasında bu çardak oda - dükkanlar yangın 
bakımından mahzurlu görülürdü; ve aslında da 
yapılmaları yasakdı; fakat bu yasağın takib ·. ve 
tatbiki daima aksamış olacakdır ki ara sıra İs-

. tanbu1 Kadısına yazılan fermanlarda sokaklarda, 
caddelerde çardak kurma yasağı hatırlatılmış, ve 
yapılmış olan çardakların hemeıi yıkdırılması em
redilmişdir. Bu yolda 20 zilkaade · 975 (17 mayıs 
1568) tarihli bir ferman sokaklardaki çardakların 
devlet baş mimari Sinan Ağa nezaretinde yıktırıl
masını bildirmektedir. 

Bibl. : Ahmed Refik, Onuncu Hicri Asırda İstan
bul. Hayatı. 

ÇARDAŞ ,Ft)RSTİN . o;pERETİ - Bi
rinci Ci1ıan Harbi. içinde İstanbul.da derin a
kisler yapmış, acı ~e tatlı çok zengin hatıra bı
rakmış bir Macar operetidir; bestekarı Emre 
Kalman'dır; İstanbul'da ilk temsilinde prima
donna Kadri Miloviç {Silva rolünde) hem sesi, 

· hem de güzelliği ile istanbulu teshir etmisdi; o
peretin bazı nağmeleri yıllarca ağızlarda dolaş-

mı~dır. ' 
Çardaş Fürstini Türk operet sanatkarları a

rasında parlak muvaffakiyetlerle temsil eden tek 
sima Cemal Sahir'dir; sihhatini ve Meden kalina 
servetini operet toplulukları kurma yolunda coş~ 

. kun sanat aşkı ile harcamış olan Cemal Sahir,: o 
meşhur operetde Edvir rolünde daima emsalsiz 

· olmuşdu (B.: Sahir, Cemal; Sahir opereti). 
ÇA.REBRÜ - Bıyıkları yeni terl~miş deli

.. · kanlı yüzü. için kullam~ş eski bir deyim; dili
mize farscadan ıiıal edilınişdir, «çar» farsça dört, 

. «~bru» kaş, ~çarebru» dört kaş, dört kaşlı demek
dir; doğrudan türkcesi de çok kullanıla gelınişdir; 
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bilhaşsa kalender meşreb şai.derin nevcivan tas
virlerinde pek sık rastlanır. (B.: Hat). 

ALİ DEDE'NİN NÜHÜFT ŞARKISI 
Ey servi kad nevreste 
Beni kıl vasla şayeste 

Gayrl elime aheste beste 
Çıirebrii da oldun işte 

Gönlümün söylesem derdin 
Kaçub yıuıımdan giderdin 
Ol vakit çocuğum derdin 
Çıirebru da oldun işte 

TıfJi.ken vasbn peyledim . 
Hattın gelince bekledim 
Yetişmez ml sabreyledlm 
Çarebrii da olduiı işte 

BİR DESTANDAN 
Çirebri şehbazım bostanda ırgad 
Dağlan devirir sanursun Ferhad 

(Galatalı Hüseyin) 

* 
Babanı yollar birglin beni çall!ıya 

Caferle geliriz karşı karşıya 

Hamlacı fet6ya o dört .kaşbya 
Belinde yatağan omuzunda saz 

(Galatalı Hüseyin) 

* 
TERKİBİ-BEND'-OBN 

Yazub yiiziiınü Esma aanım Ukliltımü kes 
Bir işlniya varacaı:ım sen çıkarma ses 
Pek pos bıyıklı pırpırıya eylemem heves 
Dört kaşlı yosma şiihl cihan tize dalfes 
Onbeş yaşında kendime bir oynaş arayım! 

(Enderunlu Vasıf) 

* 
Tal6t ne menakibl Rifii söyler · 
Talat ne de -kıssal ef4i söyler 
Vasfında da çfırebruvinın hazan 
Söyler ise yalnız rübM söyler 

(Üsküdarlı Talat) 

ÇA.R ERKANI CİV A.Ni ~ «İstanbul Sa-· 
rayında padişahın hususi hizmetinde bulunan ve 
Enderunu Hümayunun' büyük zabitlerinden olan 
dört zati beyan hususunda kullanılır bir tlbirdir. 
Bu dört zat Hasodaba§ı Ağa, Silahdar Ağa, Çu
hadar Ağa, Rikabdar Ağadır. Padişaha maruzatda
bulunmak salahiyetini Miz oldukları için bu dört ·. 
gen_ç ağaya Arz Ağaları da denilirdi» (M .. Ze~i 
Pakalın; Osman_lı Tarih Deyimleri ve Terimleri). 

ÇARIK - «Aslı farsça çaruğ, isim,- gönden 
yapılan ayakkabı» (Hüseyin Kazım, Büyük Türk 
Lugati). . 

Zamanımızda pek nadir rastlanır, fakat ya .. 
kın geçmişe kadar İstanbul sokaklarında görüle 
gelmişdir; ayağı çarıklı olmak da İstanbula yeni 
gelmış olmanın alameti farikası sayılmışdır: 

Y elesl sırmadan arslan yavnısıı 
Selvlyle ölçülür boy ile bosu 
Saçından tırnağa o bh- içim su 
Ayağı çanklı civanın toyu 

(Galatalı Hliseyln) 
* « ... Kendisi Bağdadi Qlduğunu söyler idi; kırçıl 

koçan kıbti idi.. Ayağından çanğım yeni atmış, elimle 
efendileri aldatmış, müderris olup Oçbaş Medresesinde 
göide manda misali yan yatmış; mü.riblk ve uevhat 
dilbaz ve car ebru ve henüz lihyedar şehbaz. 

(BEYİT) 
Yetmez mi sana blster ü bilim kucağım 
Serd oldu heva çıkma koyundan kuzucağım 

deyüb ol suhtegi'ını nevresteg6n Ue eİJfl okumu,· ötİlrü, 
paz~rlık etmiş götürli ... » (HezeliyyAtı Reşid Efendi).' 

Taşralı, hatta: köylü olup aşırı taşkin zekl\sı 
Üe en müşkil durumlardan sıyrılıp çıkan kimse~ 
!ere «çarıklı erkanı harb» denilir. 

Sadece çarıklı». tabiri de «fakir,, garib» an
lamında kullanıiır. 

İstanbul ağzında bir de «Demir asa, demir 
çarık», yahu!J: «elde demir asA, _ayiı.kda demir ça
rık»_ deyin:ii vardır, bilhassa aşk ve muhabbet yo
lunda, murada çok geç kavuşulacak bir maceraya 
atılma anlamında kullanılır; masallarda ise, ·yıl· 
rini elinden kaçırmış aşıkların hali · böyle anlatı• 

hr, ve: «Bir çift demir çarık yapdırıp ve eline bir 
demir asa alup yolalra düşdü ... » denilir. 

Çarık Bilmecesi - En güzel bilmecelerimiz
den bir çarık üzerine tertib_ edilmisdir ki şudur: 
«Bağlarım gider, çözerim durur». 

ÇARIK - İstanbulun yalın ayaklı pırpırı 
iıan.eberduşları, hırsızlar ve yankesiçiler argosun
da para kesesi», «para cüzdanı», «içi dolgun pa-
ra cüzdanı»_: misal: 

İki serseri yarı çiplak, kara kuru, tazı gibj 
bir oğlan üzerine konuşur: 

- Şu piçi bildin mi? 
- Kantarma Mehmedin şorulusu değil mi? 
- Tamani ... dün gece Kantarmaya bir ça-

rık getirdi, tam ikibinlik .. ,, 
- Böyle bir fırlama, ~ulamadık be ... 

. * Şu hacı a~a.nın çarığını tırtıklayıver». (F. 
Devellioğlu, Türk Argosu). 

Dolgun cüzdanı keşfedip aşırın.ada hüner sa
hibleri yankesici için «çarık» tabiri de kullanılır; 
misal: «Benim bildiğim Kantarmanın Topuiclusu 
üstüne çarıkçı yokdur ... ». . 

ÇARIK - «Şoför argosunda otomobilin dış 
lastiği: «- Çarıkları yenilemeli ... » (Ferid Devel
Iioğlu, Türk Argosu). 

Burada, son 15 - 20 yıldan.beri eski otomo
. bil dış lastiklerinin Anadoluya .se'vkedildiklerini, 
ve onlardan Anadoluda, gönden daha ucuza mal 
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olan lastik çarıklar yapıldığı hatırlanmak lazım

dır. 

ÇARIK - At ile çekilir frensiz yük araba
larında yokuş aşağı inerken fren yerine kullanılır 
bir demir_ parçasının adı; içi, tekerlek girecek şe• 
kilde oyuk, bir ucu, çarık ucu gibi yukarı kalkık 
ofop bu ucundan arabaya, bir zincirle bağlı bulu
nur; ağır arabamn yokuş aşı,tğı uçmaması .için ar
ka tekerleklerinden birinin altına sürülüp bırakı
lır, çarığa giren tekerlek dönmekden kalır, aynı 

di,ngile merbut diğer tekerlek de durur, bu suret
le arabanın arka tekerlekleri hareketden kalınca 
o ağır, yüklü araba, yokuş uşağı, atlar tarafından 
süriin~rek çekilir, arabanın kendi ağırlığı ile yo
kuş -aşağı uçmas_ı önlenmiş, frenlenmiş: olur. · 

ÇARIKÇI DİVANI :._ Kalender meşreb şa
irler tarafından «Şehrengiz>> adı verilen manzum 
risalelerle medhedilen esnaf güzelleri arasında ça
rıkcı · civanlarına da rastlanır; şehre.ngiz yollu ya-
zılmış ve «Hubannamei Neveda» adını taşıyan 
manzum mecmuada çarıkcı _ civanı şu üç beyitle 
övülmüşdür: 

· Çarıkcı civanın karı clv.ımla 

Şehbaz ollan sığırtmaçla .çobanla 
Rumellµden ya boşnakdır ya pomak 
Sı,rım gibi gencdlr saraca yamak 

. Aşıklar Da~da Maşuk Tekkesi 
Elhak. Aşık kadrin blllrler hepsi 

ÇARIKCI SOKAĞI -:- 1934 Belediye Şehir 
Rehberine göre (pafta_ 11/59) Samatyanın Hacı 
ijUseyin Ağa Mahallesi sokaklarından, mahalle
nin kuzey - doğu kenarına düşer; Ateşbaz Sokağı 
ile Soğuksarnıç Sokağı arasında uzanır. Yerine gi-

dilip ııu satırların yazıldığı sırada durumu tesbit 
edilemedi. (Ocak 1964). 

ÇARIKHA.NE SOKAĞI - 1934 Belediye 
Şehir Rehberinin l O numaralı paftasında Fatih ka
zasının Şehremini nahiyesinde Veledikarabaş ve 
Uzun Yusuf mahallelerindedir; Veledikarabaş ma
hallesinde Aynalı Bakkal Sokağı ile Uzun Yusuf 
Mahallesinde Yayla Caddesi arasında uzanır, ki 
bu Yayla Caddesi Uzun Yusuf Mahallesinin, yine 
aynı nahiyede İbrahim Çavuş Mahallesi ile sınırı
nı teşkil eder. Çarıkhane Sokağı, Veledikarabaş 

ve Uzun Yusuf Mahallelerinin sınırı olan Keres
teci Veli Sokağı ile dört yol ağzı yaparak kesişir; 
Yayla Caddesi tarafından gelindiğine göre kabataş 
döşeli bir yol olarak başlar, sonra· bir toprak so
kak olur; kapu numaraları 1 - 23 ve 2 - 24 dür; 
küçüklü büyüklü ahşab ve kagir, bir kısmı bağ
çeli evler arasından geçer; üstünde iki de bostan 
vardır. (Kasım 1963). 

Hakkı GÖKT0RK 

ÇARIK SOKAĞI ~ 1934 Belediye Şehir 
Rehberine göre (pafta 19/149) Taksimin Kocate
pe Mahallesi sokaklarından; Taksim Caddesi ile 
Sazlıdere Sokağı arasında uzanır. Yerine gidilip 
şu satırların -yazıldığı sıradaki durumu tesbit edi
lemedi. (Ocak 1964). 

ÇARK --' Bir mevlevi deyimi, sağ ayak anla
mındadır; ·dervişler sema'· ederken sol ayağı yere 
kuvvetle basarlar; ve sol ayak üzerinde sağ ayak
la dönerler; yerden kalkmayan sol ayağa «direk», 
ve yerden hafifçe kalkarak dönen sağ ayağa da 

..... ·,·.· 
Araba Çanlı 

(Resim : Nezih) 
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1 

ÇAR-K ~~~· ~ tDiREK 

. Çark 
(Resim : S. B.) 

«çark» denilir; bu dönüş hareketine de çark atmak 
denilir. 

Bföl. : ·M. Zeki Pakalın, Osmanlı Tarih Deyimleri ve 
Terimleri. 

ÇARKCI (Jirayr) - Tanınmış .. bir Ermeni 
ses ,sanatkarıdır. 18 Marf 1929 da Samatya'da 
İmarahorda, İlyas Bey Caddesinde 37 numaralı 
evde doğrtuıştm. 

Yedi yaşında iken annesinin teşviki ile ke
m~a.n dersi almağa başlamıştır. İlk tahsilini Samat
Yıtdaki Sahakyan ilkmektebinde yaptıktan s'?nra, 
· Pang~tı . Lisesinde orta ve lise tahsiline devam 
etmiştir. 

, . 1953 de İstanbul Konservatuarının şan bölii
mline- kaydolunmuştur. Burada İtalo Brancucci'den 
şan .dersleri alrnağa başlamıştır. Hocasının ölü~. 
iliünd~n sonra, Alis :Rozerttal, Rtit!h Michaillis, 
G. Momo ve Appolo Granforte gibi üstadlarla ça
lışmıştır. Son olarak, Viyana'da, Akdenizde, Prof. 
Steinbrüiı'den · şan öğretmenliği t$sil etmiştir. İs
tanbul ve· Beyruttaki konserlerinden maada, Vi-

yana Radyosunda orkestra refakatinde iki konser 
vermiştir. 

Konservatuarda solfeji bitirdikten sonra, 
Prof. Edgar Manas'dan Armoni 've Kontrıpuan 
öğre~miştir. 1960 da İstanbul Operası kurulurken, 
solist olarak kabui .edilmiştir. Müteakiben koro 

- şef muavinliğine yükselmiştir. · Halen Opera'da 
sahne müzik direktörüdür. 

J. Çarkçı'nın kırka yakın şan eserleri ve ko
ro parçaları olarak bestesi vardır. Bunları ken
disi ve diğer ses sanatkarları lanse ettikleri gibi, 
yabancı radyolar da yayınlamışlardır. 

Bu hal tercümesi, ricamız üzerine, bizzat sa
natkar tarafından, muharrir Varujan Köseyan'm 
eliyle tevdi olunmuştur. 

Kevork PAMU~clYAN 

CARKCILAR . SOKAĞI·.:.__ 1934 Belediy~ 
Şehir Rehberinde Eminqnü kazasının Bayezid na
hiyesinde Tay aha tun Mahalle,si •. sokaklarından 
(pafta 4/11), Mahmud Paşa hamamı Sokağı ile 
Çakmakcılar Yokuşu arasında. uzanır. Bir yanını 
hemen boydan boya Büyük Yeni Han kaplamişdır 
(B. Büyük Yeni Han; Kürkcüler Hanı); bu iki 
büyük tarihi han arasında daracık bir yoldur; ka-• 
bataş döşeli, kısmen asfaltlanmışdır; Mahmud Pa-
şa Hamamı Sokağına dik bir· merdivenle bağlanır; 
ı . manifaturacı, 1 tutkal imalathanesi, 2 sandıkcı, 
1 kasket imalathanesi, 2 doğramacı mobilyacı, 5 
dökümcü, 1 litografya matbaası, 1 O göz de kapalı 
dükkan vardır .. (1 eylül 1963). 

Hakkı GÖKT0RK 

ÇARKIFELEK SOKAĞI - 1934 Belediy~. 
Şehir Rehberine göre Büyük Adanın Caini Ma7 
hallesi sokaklarından (pafta 32/cami); Kadiyoran 
Caddesi ile Maden Mahallesi arkalarında<Cami 

Tepesli Sokağına kadar uzanır uzun bir yoldur; 
adı geçen rehberin paftasında bir kısmının iııimle
ri yazılmamış on dört kadar sokakla kavuşağı var
dır, bunlar arasında isimleri y~ılmış olanlar şun
lardır: Nevruz Mevkii Yolu, Gü~eller _Solcağı, Ha
cı Necib Bey Sokağı, Şehbal Sokağı, Sakarya Cad
desi, Lale Hatun Sokağı (dört yol ağzı yaparak 
kesişir). Yerine gidilip şu satırların yazıldığı ·sı

radaki durumu tesbit edilemedi. (ÖCak 1964). 
ÇARKYAN (Hacı Mıkırdiç) ...... Aslen Kay

serili ünlü bir Hassa mimarıdır, «Resimcibaşı» 
ünvaniyle tanınmıştır. Tarihçi Mıtrtııryail'a göre, 
1799 da doğmuş ve 1899 da yüt yaşında olduğu 
halde Osküdarda vefat etmiştir.·· 

1850 de Kudüse gidip Hacı ol~uştur; Avde
tinde, Şirketi Hayriye teşekkül ederk~ır·ktirudüları 
arasında bulunmuştur. 
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· Başlıca eserleri şunlardır; Sultan Mahmud 
Türbesi, Beyoğlunda üç Horan Ermeni ve Santa 
Maria Katolik kiliseleri, Kadıköyde Surp Takavor 
Ermeni kilisesi ve Tarabya'da İngiliz yazlık sefa
rethanesi. Mırmıryan, Selimiye Kışlasının mimar
lığını da ona atfetmekte ve eserlerinin sayısının 

yüze vardığını kaydetmektedir. · 
(Bibi. : Arşak Alboyacıyan, «Kayseri Ermenileri Ta,. 

rihi» Kahire, .1937; .Arutyun Mırmıryan, « Vosporikon» ). 

Kevork PAMUKCİYAN 

ÇARLİSTON - Birinci Cihan Harbinden 
sonra çıkmış, bütün dünya yüzüne, bu arada mem
ieketimize de yayılmış bir dansın adı; Türkiyede 
salgın halini alışı 1925 - 1927 arasıdır'. Curnhuri-. 
yet devriminin ilk, heyecanlı yılları idi; batılı ha
yatı yolunda her sahada gelişme için eğitim· mü
esseselerinde gençliğe dans öğretilmesi okul prog
ramları içine konmuş, memleketin her tarafında 
kız ve erkek liselerinde birer gramofon ile dans 
plakları temin edilmiş, öğle ·teneffüslerinde ve son 
dersden sonra talebelere dans dersleri verilmişdi. 
İşte Çarliston, o devirde, vals; tango, ve fokstrot 
gibi eski ve nisbeten eski dansların yanında bir 
moda salgını halini almışdı. 

Burada bu dansı müzikal kıymetleri ile ve 
estetik huşClsiyetleriyle tarif imkanından malınım 
bulunuyoruz; şu kadar kaydedelim ki, kavaliye 
damı klasik tutuşla aguşuna aldıkdan sonra, dans, 
yürüyüş de pek acaip, adeta sar'a nöbeti halinde 
bir ayak ve bacak çırpma, oynatmadan ibaretti ; 
nezaket, edeb, letafet ve ciddiyetle ilgisi olmayan 
bir oyundu. 

Bilhassa kavaliyelerde, bu ayak çırpma, ba
cak bükme, oynatma hareketlerine, mübalağalı bir 
nümayiş vermek için, erkek . esvabının pantaJon 
paçalarında değişiklik oldu, paçalar, hem. yerde 
sürünecek kadar uzun, hem de, adeta köçek oğlan 
eteği gibi çalpara çalacak şekilde geniş yapıldı ve 
bu.nlara «çarliston paça» , «çarliston pantalon» de
nildi; İstanbulun . eski geniş paçalı tulumbacı pan
talonları, çarliston pantalonların yanında, hayta 
çömezi gibi kaldı. 

Çarliston pantalonlarda üst kısım gaayet dar 
idi, diz kapağından sonra pantalon yukardan ll§a
ğıya genişlemeye ba§.lar, paça da, ayağın büyük
lüğüne göre 35 - 45 santimi bulurdu; bu panta
lon paçaları giyen genelerin yürüyüşlerine de te
sir ederek onlara bir it, hayta edası ve çalımı ver
diği için, mektepli gençlerin çarliston pantalon giy
meleri yasak. eôilmişdi. Giyenler de hafif meşreb, 
laübali, bıçkın, haylaz gençler olacağı için, «çar-

liston», halk ağzında bu sıfatlara delalet eder bir 
deyim olarak kullanılmaya başlandı; misaller: 

- Hasan hala iş bulamamış .ı,:, · 
- Kim iş verir o Çarlistonaf .. 

* - Çarliston Ahmed geliyor! .. 
Aman yüz verme: ite! 

,:, «Felaketimin başlangıcı bir çarliston panta
lon olmuşdur; mektebde akran ve emsalim arasın
da gül goncesi gibi delikanlı iken mektebden dans 
salonlarına, dans salonlarından bostan sergisine, 
ve oradan esrar tekkesine pantalon paçası ve to
puk nümayişi ile sürüklendim ... » (Ali Oflazın 
İtirafları). · 

Ucu sivri, dip tarafı geniş, dizde·n aşağı bir 
çarliston pantalonu hatırlattığı için . bir cins tur
şuluk biber de İstanbul piyasasında hala «çarlis
ton» adını taşır. 

ÇARPIK SERVİ ÇIKMAZI - 1934 Bele
diye Şehir Reh.berine göre (pafta 9/119) Eyyu
bun İslambey Mahallesi yollanndan; . Tahtamina
re Caddesi üzerinde «T» şeklinde bir çıkmazdır. 
Yerine gidilip şu satırların yazıldığı sıradaki du
rumu tesbit edilemedi. (Ocak 1964). 

ÇARPMA - Kefal balığı avında kullanılan 
bir ftletdii-; Karakin Bey Deveciyan «Balık ve 
Balıkcılık» adındaki muhalled eserinde (B.: Balık 
ve Bahkcıhk) bu aletden şöyle bahsediyor: 

Çarpmıı 

(aetlm : B. Cantok) 

«Haliç içinde bat
mış olan vapurların en-• 
kaazında adeta . yuva 
yapmış bulunan kefal 
balıklarının avına ma!ı

sus bir filetdir. 

«Gaayet uzun .·· sap~ 

lı beş aded büyük ba
lık . iğneleri yekdiğeriy

le . birleşdirilip üzerine 
kurşundan · bir • sap ,ta
kıldıkda çarpma olur. 
Sapın üstünde bulunan 
defileden kıldan yapıl

mış kalın bir olta, bağ
ladıkdan sonra kayık 

içinden denize sarkıtı., 

bp olta elde olduğu 

ı:iaide . beklenir. Kefal 
balığının çarpmaya sü
ründüğü his olunur i>
lunmaz yukarı silkmek
le· balık iğnelerin birisi'
ne takılır. Av ust\lü 
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bundan ibarettir. Bu av sular bulanık iken yapı
lır .. 

«Çarpma aleti ile vıfrulmuş balıkların bir 
kısmı iğneden kurtulup kaçmakda, fakat almış ol
<lukları yaradan kurtulamayıp manvolınakda bu
lıındukları düşüncesi ile çarpma denilen bu aletin 
kullanılması yasak edilmişdir. Danıaklı çarpma
lara takılmış olan balıkların kurtulması müşkil, 

daha doğrusu imkansız bulunduğundan, bu yasa
ğın damaksız çarpmalara inhisar, damaklı çarp
ma ile kefal balığı avına müsaade edilmesi daha 
muvafık olur.» (K. Deveciyan). 

K. Deveciyanın ifadesi gaayet açıkdır; yu
karıdaki satırlardan çarpmanın yalnız Halicde kul
landdığı anlaşılmaktadır. İşte bu noktayı hayli so
ruş~urmamıza rağmen tes.bit edemedik. 

ÇARŞAF - Türk ltigatında büyük örtü an
lamında isim; günlük hayatımızda _Uç yerde kulla
nıla gelen örtülere bu isim verile gelmişdir; 1 -
Yıkanıp temizlenmesi güç olan yorganın baş, yüz, 
ağız, el, ayak ve vücud ile temas eden kenarları
na ve iç yüzüne muvakkaten dikilip kaplanan ör
tü; « Yorgan çarşafı»; kirlenen ·çarşaf değişdirilir, 
kirlisi kolayca yıkanır, yorgan daima temiz kalır, 
2 - Aynı durum, ihtiyaç karşısında yatak şilte
sinin sarınıp örtüldüğü örtü, «yatalç çarşafı»; 

3 - Müslüman yabancı erkek karşısında şer'i ge
lenege uyarak örtünmek için kullandığı örtü, «te
settiir kisvesi». 

Zamanımızda İstanbulun günlük hayatında 
yatak ve yorgan çarşafları en önemJi yerini otel 
nizamnamesinde almışdır; otellerde her yeni müş·
terinin yat.ağına; yorganına yeni yıkanmış çarşaf
lar serilip kaplanması mecl;ltiridir; fakat bu sıhhi 
emre harfiyen riayet eden otellerin yüzde nisbeti 
pek düşükdür, ekseriya otelden çıkıp giden bir 
müşterinin yatağınq!in alınan çarşaflar, buruşuk

lukları ütü ile giderildikden sonra yeni gelen bi:r 
müşterinin yatagında kullanılır. 

İstanbuhın eski ev, konak hayatında, gece 
yatısı misafiri ağırlamanın başında misafir yatak
ları, dolayısı ile yatak ve · yorgan çarşafları mühim 
yer alırdı (B.: Gece yatısı misafirliği). Zamanı
mızın günlük ev hayatında bu külfet çok hafifte
mişdir. 

Yatak ve yorgan çarşaflan halen hali vakti 
yerinde evlerde yazlık olarak patiskadan, kışlık o
larak ·çözme bezden; yatılı. okullarda, talebe yurt
larında, kışlalarda, ve ikinci, üçüncü sınıf oteller
de .amerikan. bezindlen yapılır. 

Çözme bezlerden yatak ve yorgan çarşafları
nın pek azı İstanbulda küçük el tezgahlarında do-

kunur, büyük kısmı İstanbul piyasasına başka yer
lerden gelir, en makbul ve meşhurları Şile, Bur
sa, Balıkesir, Magnisa çarşaflandır. 

Eski İstanbulun kibar hayatında ise ya,zlık 
yorgan ve yatak çarşafları bürüncükden yapılır

dı (B.: Bürüncük); bürüncük çarşaffurda olsun, 
çözme bez çarşaflarda olsun, düz beyazların ya,nın
da en tatlı renklerle (kanarya sarısı, limon kimi, 
aç .k erguvanı, gül kurusu gibi) çubukluları, sat
rnnçlıları dokunur. 

Çarşaf karikatürde 
«.:_ Ah .. '.Yaz gelse de biraz açılsak! .. » 

(Aydede, 1922) 

Yatak ve yorgan çarşafları bu konuda iş ya
pan mağazalardan başka seyyar çarşafcı es~;üı ve 
bilhassa boğçacı kadınlar· tarafından satılır. (B.: 
Boğgçcı Kadınlar). 

Kadın örtünme (teset~ür) çarşafları - Müs
lüman kadınlarının örtünmeleri bir yatak çarşafı
nı başları üstüne atmaları ile başlamışdır; ve a
sırlar boyunca . böyle devam etmiş, gelmişdir, 

bu gün hala. AnadQlunun köylerindeki dunun 
o haldedir. Büyük şehirlerde, ve dolayısı ile İstao-
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bulda, müslüman kadını cyeldirme» ve «baş ör
tüsü». ile «ferace» ve «yaşmak» denilen örtünme 
kisveleri kullanriıışdır. (B.: Yeldirme; Ferace; Yaş-

mak). 
Ancak geçen asır ortalarına doğrudur ki ev

velft İstanbulda, sonra Anadolu ve Rumeli şehir
lerinde üç parçadan mürekkebt bir kadın örtünme 
kisvesi kullanılmışdır ki buna Ha «çarşaf» adı ve-
rilmişdir; çarşafın üç parçasının isimleri: 1 - Yü
zü örten «peçe»; 2 - Baş ile beraber gövdenin 
üst kısmını örten «pelerin; 3 - -.Belden aşağı a
yağa, topuğa kadar gövdenin al( . kısmını örten 
«eteklik» dir. 

Çarşafın taammümü, kadının sokalcda örtü
lü gezmesi üzerinde çok m.uta.assıb, titlı: olan İkin-· 
ci Sultan Abdülhamid zamanındadır; ki o devrjn 
ilk çarşafları, açık saçıklığa pek müsaid olan Fe
race ile Y aşmakın yanında çok kapalı kadın so
kak kılığı olmuşdur; fakat 1908 m-eşrutiyetinden 
sonra İ~tanbulun şık hanımları çarşafın kesimle
rini .de değiştirmişler, etekleri, pelerinleri kısalt-

Çarşaf karikatürde 
«Abldel Hürriyet;_ . 

(Ritlb Tahir:- Akbaba, 1923) 

-

; 

mışlar, peçeleri inceltmişler, çarşafı pek süslü bir 
sokak kostümü haline koymuşlardır, öylesine ki, 
çarşaf, açık saçıklık nükteleri için karikatürlere 

zengin bir konu olmuşdur. 
Mehmed Zeki Pakalın «Osmanlı Tarih De

yimleri ve Terimleri» isiınli alfabetik büyük ese
rinde çarşaf maddesinde Mehmed•izzet Bey adın
da bir muharririn «Rehberi Umuri Beytiye» adlı 
eserinden naklen gaayetle kıymetli malumat ve
riyor; biz M. İzzet Beyin adı geçen eserini gör
medik, o kıymetli satırları M. Z. Pakalın'dan nak
len alıyoruz: 

«Ç?rşaf (giyen kadını) siai hal ve kudretine 
g:öı;e tafta, saten dö liyon, saten düşez, lalıuraki, 

şayak, alpak gibi ipekli, yünli.i, pamuk kumaşlar
dan }?içilir, kesilir, arzuya, zamanın modasına gö
re çe~idli şekillerde yapılırdı. 

«Giyime, kuşama hevesli olmayan, (kendini 
gösterme kaygusu olmayan) kadınlara çarşaflarını 
(hazırcılardan) alırlardı. 

«Tazelerin ağırbaşlıları siyah, lacivert, mor, 
güvez; ıiefti. Avrupa mamulatı saten ~e li
yon, saten düşez, saten lüks, tafta, krep dö
şin gibi ipeklilere rağbet ederler. Fazla ala
yişe düşkün, hoppa, hafif ;meşreb tazeler de 
göze çarpıcı renkleri, · aksonya mavisini, tür
kuvazı, tirşeyi, cam.göbeğini, erguvaniyi, ley
laktyi, yavruağzını tercih ederler. 

«Peçelerin kalınlı inceli çeşidleri ,tü
lümsüleri, ajurluları, nakışlıları çıkdı. 1900-
den önce gugurik tabir edilen tepe topuzu, o 
tavsayınca arka topuzu moda ol'du. Topu
zun üstünden pelerinin yukarısı iki yaiıa 

dikili çifte kordela ile başa bağlanır; altına 
peçe sokularak şakaklardan, enseden iğnc

lenir, saçlar gür değilse arasına bir askı ço~ 
rab takılır, altın bombesinin içine ipince.dk 
telden örülmüş bir yumak konulurdu. 

«Meşrutiyetden sonra şık hanımlar üst 
üste iki peçe bulundurmaya başl'adılar, is
ter ~isini de indirir, isterse J,irini kaldırıp 

birini bırakırdı. 
«Pelerinler ilk zamanlarda parmak uç~ 

tarını örterdi, sonra bele ,kadar kısaldı, da
ha sonra dirsek hizasına çıkdı. 

«Eteklik önceleri harmanlı, geniş, bol 
idi, kloş etek modası çıkdı, yarım kloş ol
du; tamamen daraldı, rob etekliği oldu. E
tekliğin eteği yere kadar iner, ayağı 'kapa~ 
tırdı, hatta adım atarken bir .kenarından el 
ile ti.ıti.ılup azıcık kaldırmak lazım gelirdi; 
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sonra diz kapağı altına kadar kısaldı; (Hafif meş
reb kadınlarda ha~ta diz kapağının da üstüne çık-

clı 

«Kumaşlar çarşaflık adı ile aranır, en alileri 
Beyoğlu, Bağçekapusu, Sultanhamamı mağazala

rında bulunurdu.» (M. İzzetden naklen M. z. 
Pakalın, Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri). 

İstanbulda kadının sokak kisvesi olarak çar
şafın kesin yerleşmesini Sermed Muhtar Alus şöy
le anlatıyor: 

«İncecik papazı yaşmakların altından, ger
daQın, göğsün; aralığından kaküllerin, zülüflerhı, 
ka'.şlarla gözlerin, tabak gibi görünmesi, renk renk: 
canfes feraceleriri caddelerde, mesirelerde erkek
leı::in "taşkınlıklarına vesile olması yüzünden bu k1- · . 
yafet bir müddettir mimlenmişken, 1889 da sun
turlu bir vak'a patlak veriyor: aylardan ramazan, . 
mevsim bahar, Şehzade Camisi mukabele, vaız 

dinlemeye üşüşen ;hanımlarla ~opdolu. ,Akşama 
doğru kafile kafile dağıtırlarken, billur yaşmaklı, 
filizi feraceli, gelinlik bir nigar, annesi ve teyze
siyıe: beraber avlunun kapısından çıkmış; Süleyma
niye'ye sapan Taşteknelerdeki evlerine gidecekler. 
Oldukça da muteber kişiler. O iki hatun, dördün
cü ordu tahkim-i hudut ve Anadolu istihkamat ve 
inşaatı komisyonu reisi Mir
liva M. Paşanın baldızı, taze 
de büyüğiipün kızı. 

«üç dört , külhanbeyi 
kızcağıza musallat oluyor, 
peşine takılıp söz at~p möz 
atiş, sokulup çimdik mimdik 
derken, kadınlar çıkışmaya 

başlayınca uçanlar işi 1azıtı
yôrlar. Billur yaşmağı, filizi 
feraceyi paramparça ediyor
lar. Feryat ve figanı duyan 
polisler yetişiyor, yakalanan 
herifler haydi karakola. Et
raf mahşer, niga.r korkudan 
baygın. 

«Hafiyenin biri derhal 
YMız'a jurnal dayamış. Ha
diseyi duyan Sultan Hamit 
derhal irıı,deyi · basıp yaşmak 
feraceyi yasak etmiş. 

faraza sultan kaynanaları, görümceleri bayram, 

Hırkaişerif alaylarında; Kağıthane gezintilerinde 
yine o kılığa girerek landonlara, kupalara kuru-
1 up. piyasalara katılırlardı. 

,.~..adimi.eler, hanım nineler, çarşafla· peçeyi 
«bid'at» saydıklarından pek. yadırgamışlar, · bun
ları örtünmemek için haftalarca, aylarca kapı dı

şarı çıkmamış, yavaş yavaş ısınıp alışmışlardır.» 

(S. M. Alus'dan naklen M. Z. Pakalın, Os
manlı Tarih Deyimleri ve Terimleri) . 

. Kibar, şık bir İstanbul hanımının yerine ve 
mevsimine göre giymek tizere en az ijç dört çar

. safı bulunurdu. 

Oaayetle süslü, son moda çarşaflar altında 
ve yüzü kalınca bir peçe ile örtülü kadınların cil~ 
veli r~ftar ve türlü türlü eda, çalım ile çapkın er
kekleri peşlerine takdıkdan .sonra korkunç derece
de çirkin, hatta kuzguı'lı zencı · çıkdıkları çok gö-

. rülmüşdür. 
Çarşaf, bazı ahvalde erkeklerin kıyafet teb

diline vasıta olmuşdur; zabita takibi. karşısında 
adı veya siyası suçluların çarşaf altında kaçdık
lan söylenir. 

Toplum hayatımızda müslüman türk kadını
nın tesettür, örtünme mecburiyeti kalkıncaya ka~ 

Çarşaf karikatürde 

«Bu yasak umuma mah- · 
sustur. Saray takıniı, sultan
lar, kadın efendiler, hazine
darlar, saraylılar; kalburun 
üstüne gelen rical haremleri, 

«KJlldle kafes ifre·te .. ara tekeffül etmez» 

( Kadının bacaAıria asılı kağıdda: «Yatın . aynı yerde ·buluşalım ! .. » yazılıdır). 
(Ahmed Münif; Aydede, 1922) 
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Çarşaf karikatürdu (Yalçın Çetin ; Akbaba, 1962 ) 

dar kıi çocukları 12 - 1'3 yaş arasında er-
icekden kaçmaya, sokakda çarşaf giymeğe 
başlarlardı, buna da «çarşafa girmek» deni
lirdi. : 

Misafirliğe giden kadınlar gitdikleri 
- .yerde kapudan · girince çarşaflarını çıkarır

lar, misafir çarşafları, onlar gidinceye kadar 
«çarşaf boğçası» denilen hususi boğçalar.ı 
konulurdu. 

Memleketimizde kadının örtünme mec
buriyeti kalktığı halde çarşaf yasağı kon

. mamışdır; ender de ols_a çarşaflı kadınlar 

-hala görülür, fakat kadın sırtında kalmış o
lan bu son çarşaflar ayak takımının giye -
geldiği uzun bol etekli, · uzun pelerinli, kahı1 
. peçeli, şayakdan yahud adi bezden siyah 
çarşaflardır; bu çarşafları giyenler için de, 
tereddüd eQ11eden garib bir muhafazakarlık 
temerrüdücİür denilebilir, onlaıa karşı da: 

• _ «kara çarşafla mücadele» denilen bir tepki 
-- , vardır. Çok dar gelirli ailelelerin kadınlan 

r.>-:-, __ -~-------. için sokak kisvesi kara çarşafın «settarül 
--- --;~rl uyub» oldugunu kabul etmek de insaflı hü

küm olur; 

«- Bunlar mı? .. Penguen ·1ruşıan ! .. ,; 
(Necmi Rıza: Akbaba, 1962) 

ÇARŞAFLI HANIM SOKAĞI -
1934 Belediye Şehir Rehberine göre Kadı-



ANSİKLOPEDist -3761 - çARŞANBA KOLU TEFTİŞİ 

köyünün Osmanağa Mahallesi sokaklaıından (paf~ 
ta 29/Osmanağa). Şu satırların yazıldı~• sıradaki 
durumu tesbit edilemedi. (Ocak 1964). 

CARŞANBA - Batı türkcesinde haftanm 
yedi gününden birinin adı; aslı farsca «Çihar şen
be = dördüncü gün» den bozmadır; «şenbe» fars
ca gün «çihar» da dört demekdir, İranlılarda ka-

. dimden beri haftaşı «pazar» olduğu için çarşanba
ya da dördüncü gün denmi§dir; cumadan başla
yan haftada bu günün adı manasız kalır.· 

İstanbul ağzında «aym son çarşanbası» diye 
bir deyim vardır ki «uğursuz gün» anlamındadır; 

yine aynı anlamda: «dokuz ayın çarşanbası bir 
araya geldi» denilir; bir de bir işin asla olmayaca
ğını beyan yolunda: «çıkmaz ayın son çarşanba
sında! .. » denilir. «Çarşanba karısı» diye de halk 
ağzı bir deyim mevcuddur. (B.: Çarşanba karısı); 
çarşanba gününün bu kadar kötülenmesinin sebe
bi tesbit edilemedi. . , 

ÇARŞANBA - Fatihde İstanbulun meşhur 
bir semtinin adı; bütün semtlerde olduğu gibi si
nırını kesin olarak göstermek ~ümkün değildir; 

meşhur binalara nisbetle, Darüşşefaka Lisesinin, 
İsmail Efendi Medresesi ve Camiin, Murad Mol
la kütübhanesinin ve Mehmedağa Camii ile Ha
mamının bulunduğu sahayı ihtiva eden semttir di
yebiliriz. 

Yakın geçmişe kadar bu semtin adı «Çarşan
ba Pazarı» idi; bundan da aydıiı olarak anla,şılu 
ki bu semt ismini, buna her hafta kurula gelen bü
yük bir pazara nisbe0e almışdır. 

ÇARŞANBA DEĞİRMENİ SOKAĞI- 1934 
Belediye Şehir Rehberinde Fatih kazasının Kara
gümrük nahiyesinde Kocadede · ve Beyceğiz · ma
hallesinin arasındaki . sınırın bir kısmını teşkil eder 
bir sokakdır. _(Pafta 7/101 ve 102). Beyceğiz Cad
desi ile Manyanizade Caddesi arasında uzanır

Çulhalar sokağı ile bir kavuşağı vardır. Bir arab~ 
geçebilecek genişlikde kaba taş döşeli, sağa sola 
kavisli bir yoldur; üzerindeki evlerin hemen hepsi 
beton yapıdır, aralarında 4 katlı bir de apartıman 
vardır; bir de nalbur dükkanı bulunmaktadır. 
(Eylül 1963). 

Hakkı GÖKTORK 

ÇARŞANBA DiV .ANI VE ÇARŞANBA 
DİVANI KANUNU - İstanbulun günlük ileti• 
sadi ve ticari hayatının tanzimi ve İstanbul esna• 
fının ahvalinin teftişi· için Fatih Sultan Mehmed 
devrinden Tanzimat devrine kadar her hafta sa• 
dır.azamın başkanlığında· toplanmış bir divb ve 
yürürlükde _ kalmış bir kanundur. 

Hükumet ba5kanı olarak devlet reisi pftdi
şahın salahiyeti sonsuz vekili bulunan sadırazam 
aynı zamanda devlet merkezi İstanbul şehrinin de 
en büyük idare amiri idi. 

Şehrin Belediye işleri ile görevli dört kadısı 
(İstanbul, Galata, Eyyub ve Üsküdar K~dıları) ve 
en büyük zabıta amiri· olan Yeniçeri Ağası, vazi
feletj · dolayısı ile, padişah adına sadırazamdan 

_ emir alırlar, aksayan işlerde ona karşı mes'ul olur
lardı. Bundan ötürüdür ki İstanbul tarihinde Çar• 
şanba divanı çok önemli yer· alır. 

· Bu divan kanun gereğince· ~er hafta çarşan
ba günü sabahı sadırazamın sarayında toplanır idi; 
Yukarda da kaydettiğimiz gibi divan başkanı sa
dırazam, beş üyesi de İstanbul, Galata, Eyyub ve 
Üsküdar kadıları efendiler ile Yeniçeri ağası idi. 
Kadı efendilerle yeniçeri ağası, maiyetlerinde bi~ 
rinci derecede sorumlu, her hangi bir mesele üze
rinde gereken izahı yapabilecek memurlarını da 
divana getirirlerdi. Sadırazam başkanlık mevkiine 
resmi üniforması ile, başında Selimi kavuk ve sır~ 
tında Erkan kürkü ile otururdu; ve öğleye kadar 
halkın· ve esnafın şikayetleri dinlenir, şikayet ko• 
nusu meselelerin, davfiların takibi için · notlar alı

nırdı; halk esnafdan, zabıtadan; esnaf da zabıta~ 
dan, zulümden, tazyikden, rüşvetden · pervasızca 
şikayetde bulunabilirdi. Eğer sadırazam iffet ve 
istikaamet sahibi ve celalli bir zat ise, bu Çar• 
şanba Divanları, vazifelerini suiistimal etmiş me~ 
murlar için çok yaman olurdu. · 

İstanbul esnafının kendi aralarındaki dava
lara· da bu divanda bakılırdı; Çarşanba Divanla~· 
ruida verilen kararlar, zamanımızın ticaret mah
kemeleri kararları k_uvvetinde idi, hatta bir tem
yiz mercii de yokdu: 

Çarşanba Divanı sadırazanıın divan azaları• 

na ve maiyetlerine verdiği bir öğle yemeğinden 
sonra dağılırdı (B. : Çarşamba Teftişi). 

ÇARŞANBA KARISI - Zamanımızda: kul• 
lanılmıyor; «Saçı başı dağınık, yırtık, mülevves 
kılık kıyafetli kadın», ve «Büyücü, sihirbaz, ca
dı» anlamlarında kullanılır halk ağzı bir deyim 
idi. Çarşanba gününe nisbetle nereden doğmU§• 
dur tesbit edilemedi. 

ÇARŞANBA KOLU, TEFr~İ - FAtih 
Sultan Mehmed devrinden Tanzimat devrine ka
dar devam etmiş. kanun gereğince her hafta~ çar
şanba günleri sadırazaınların İstanbulun her han
gi bir semtindeki esnafı, çarşı pazarları resmen 
teftişi. (B.: Sadırazam; çarşanba Divanı Kanunu). 

Çarşanba teftişine çıkmak sadırazamlar için 
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mecburi değildi, fakat çıkıldığı_ takdirde, harfiyen 
riayet edilen bir protokola tabi idi. 

-Çarşanba Teftişi öğleden sonra . sadırazanı 
sarayında toplanan Çarşanba Divanı dağıldıkdan 
sonra yapılırdı. Teftişde sadırazama refakat eden 
_yüksek memurlar Yeniçeri ağası ve ihtisab ağası 

ile sadrıazamın teftiş edeceği bölgenin kadısı idi, 
.yani nefsi İstanbul, Galata, Eyyub ve Üsküdar 
.kadılarından biri bulunurdu. 

Sadırazam çarşanba teftişine, o sabah divan
daki resmi kiyafeti . ile, başında Selimi Kavuk ve 
sırtında Erkan Kürkü, ve çok kalabalık bir mai-
yetle çıkardı. _ _ 
_ __ _ Çarşı, pazar·, mahalle, esnaf teftişine o. eski 
devirde «Kola çıkmak» denılirdi ·(B.: Kol); Tev
kii Abdurrahman Paşa sadırhainui çarşanba 
_teftişini" şöylece anlatıyor: 

«Başında Selimi· ve sırtında Erkdn Kürkü 
bulunan -sa-dırazamın atına da, Divani Hümayuna 
giderken vurulan Di:vaİı Rahti (eğeri) ~rulur, ve • 
kol alavı söv le tertib edilir: - . - . -. . . 

«Sübaşı Ağa başında perişanı destar, ve 
Asesbaşı Ağa başında süpürge sorgusu ile, yeniçe
rileri önlerine dizib kendileri . at başı _ beraber gi
derler (B.: Si.ibaşı; Asesbaşı). 

«Onları, başında süpürge sorgusu ile Çar
dak Kolluğu Çorbacısı takib eder (B.: Çardak 
Koltuğu). Başında perişanı destar bul~nan Şehir 
kadisının kahyası da Çardak Çorbacısı ile atbaşı 
beraber gider. 

. - «Onları divanı hümayun çavuşları ve Çavuş
başi Ağa takib eder, çavuşlar başlarına Mücevve
ze; . Çavuş başı da Selimi giyer v~ _ ,atlarına divan 
eğerleri vurulur. 

· · «Onlardan sonra Şehir Kadısı Efendi atlı ve 
te_k başına gider; ve Kadı Efendiyi, başında Seli
mi ile yine atlı ve tek başına Yeniçeri Ağası ta
kib 'eder. 

_ «Yeniçeri Ağasını, iki sıra ve yaya olarak 
başları üsküflü ve s:eraser kuşaklı mumcular ta
ki-b eder. O iki sıra mumcuların ortasında - ikişer 

ikişer acemi oğlanları yürür, acemi oğlanlarım da 
yayü olarak Acemi oğlanlar Kethüdası takib eder. 

«Onların ardından ve sadırazamm altının 
önü sıra, fakat sağ tarafda başında perişanı des
t~t, _ belinde orta kuşak ve elinde değnek ile yaya 
olatak İhtisab Ağası gelir (B.: İhtisab Ağası); ya
nında bir terazici vardır. 

«Onları az geriden vezir şatırları ile (B.: Şa
tlr) Saraçbaşı Ağa takib eder. 

«Muhzirbaşı Ağa Sadırazamın sağ üzengisi 
yanında, Bostancılar 0dabaşısı Ağa da· sol üzen-
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gısı yanında, Bostancılar 0dabaşısı Ağa da sol 
üzengisiniıi yanında yürürler. 

«SadırazanJ.ın atını, baslarında üsküflerle 
muhzirler yürür, cezalandırılacak esnaf için fala
kaları, değnekleri onlar taşır. Onları da cebeci ve 
. topcu çavuşları ve yeniçeri kethüda yerleri karı
sık olarak takib ederler . 

«Bu iislub ile düzülen kol alayı- vezir sara
yından çıkdıkdan sonra Eminönüne iner, İskele 
yolundan Unkapanına gidilir. _Orada zahire yok
lanacak ise alayın baş tarafındaki atlılar atların

dan inerler, sadırazamı yaya olarak karşılarlar; 

sadırazamı atından Yeniçeri Ağası indirir, ve İh
tisab Ağasının elinden değneği alarak sadıraza

mın eline verir. 
<<Bu suretle başlayan tefti~de narha riayet 

etmeyen ve müşteriye gadreden esnafın (daha ön~ 
· ce tesbit edilmiş oldukları için) bııklarından geli

nir; şer'an siyasete (idama) müstahak olanları, o 
gün orada aleme ibret olmak ijzere siyaset olu-

-nur. 
«Bu kol esnasında sair türlü kusurları gö

rülen esnaf, hemen orada, halkın gözü önünde fa
lakaya yatırılır ve bir meydan dayağı atılır. 

« Yolda Sadırazam nerede durursa hemen 
Kadı Efendi ile Yeniçeri Ağası da karşısına ge
lip atlarının başını çekib dururlar, -fakat kendiıe
rine bir şey sorulmayınca ağız açamazlar; orada 
herkes susmaya mecbur olup sadırazamdan gayrı 
bir ferde söz söylemek kanun değildir; Sadırazam 
narh üzerine bir şey soracak ise Kadı Efendi ile 
İhtisab Ağasına sorar; yalnız kasab dükkanların
da eti az görür, veya mevcud etleri arık bulursa, 
o zaman bunun sebebini Yeniçeri Ağasından so
rar .. ». 

On yedinci asrın büyük muharriri Evliya Çe
lebi, sarırazamların Çarşanba Kolu - Teftişinin, 

Fatihin Sadırazamı Mahmud Paşadan kalmış- oı~ 
duğunu kaydediyor ve şunları yazıyor: 

«İhtida Veziriazam Mahmud Paşa bir oda 
Yeniçeri ile Muhzir Ağa ve Sipahiler Kethüdası, 
ve cebeci, topcu, azeb çavuşları ve bir bostancı 
oda basısı ile sehirli taifesini te'dib için falaka 
değnek vurarak çarşanba günü kola çıkdı ... ~. 

ÇARSANBA PAZARLARI - Eski tabiri 
ile dört kadılık büyük şehir İstanbulun her kadt
lık bölgesinde (Nefsi İstanbul, Galata, Eyyub, 
Üsküdar)· haftanın her gününde ayrı ve_ belli bir 
semtde olmak üzere yedi büyük pazar kurulUrdu; 
ve mesela nefsi İstanbulda çarşanba günü pazar 
Fatihde kurulur idi ki Fatihde bu pazarın asırlar 
boyunca kurula geldiği semt parçası hala çarşan-
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ba adını taşımaktadır; Galatada Perşenbe günle
ri kurula gelmiş pazarların semti de keza bala 
«Perşenbepazarı» adı ile bir semt ismi olmuşdur 
(B.: Pazarlar). 

ÇARŞANBA SOKAĞI - 1934 Belediye 
Şehir Rehberinde Fatih Kazasının. Karagümrük 
Nahiyesinde Kocadede Mahallesi . sokaklarından 
(Pafta 7/101); Müstekimzade Sokağı ile Valde 
Medresesi Sokağı arasında uzanır; Silistire Sokağı 
ile bir kavuşağı vardır. Bir araba geçecek geniş
likde, kaba taş döşeli, sağa sola kıvrılır, ikişer 

katlı ahşab ve beton evler arasından geçer; kapu 
numaraları 1-21 ve 2/24 dür (eylıil 1963). 

Hakkı GÖKT0RK 

CARŞANBA TEKKELERİ - Tekkelerin 
kaldırılmasından önce İstanbuldaki tek.keler taşı
dıkları isimlerden gayri . ayin günlerine nisbet ile 
de anılırlar idi; ·:ayin günü · çarşanba olanlara da 
«Çarşanba Tekkesi» denilirdi; bilhassa has isim
leri ezberlemede sıkıntı çeken ayak takımından 
ka.dınlar ~ekkeleri böyle isimlendirirlerdi. Muhte
lif tarrkatlara aid çarşanba tekkeleri şunlar idi: 

Bedevi Tekkeleri 

Silivri Kapusu ile -Belgrad Kapusu arasında A{taç
k&•kan Tekkesi. 

Celveti Tekkeleri 

Üsküdarda Ağahamamında İskenderbaba Tekkesi, 
~·ahud Kaymakcızade Tekkesi. 

Tophanede Akarcada Akarca Tekkesi. 
Ahırkapuda, Ak,bıyık Tekkesi. 
Dolmabahçede Çakırdede Tekkesi yahud Karaabalı 

Tekkesi. 
Üsküdarda Büyük Çamlıcada Selami Tekkesi .. 
Üsküdarda Pazarba-şında,Fenai Ali Efep.di Tekkesi. 
Veznecilerde Keşfi Osman Efendi Tekkesi. 

Cerrahi Tekkeleri 

Edirnekapusunda Acıçeşmede Halil Nizami Tekkesi. 
Silivrikapusunda Karagöz Tekkesi. 
Bağçekapusunda Yıl~dede Tekkesi. 

Halveti Tekkeleri 
· Yedi'kule'de K~sab İlyas Mescidinde Kule Meydanı 

Tekkesi. 
Gillşenl Tekkeleri 

Hasekide Başcı Camii içinde Başcı Hacı Mahmud 
Tekkesi. 

Kaadiri Tekkeleri 

Ayasofyada Sol!ukçeşmede Şeyh Hulusi Tekkesi. 
Şehremininde Remli Tekkesi. 
Kasımpaşada Zından arkasında Doğramacı Tekkesi. . 
Fındıklıda Ali ,Baba Tekkesi. 
Sinanpaşada Hamdi Efendi Tekkesi. 

. Karagümrükde Kaba1kula-k Tekkesi. 
Mevlevihane kap.u-sunda Kaledibi Tekkesi. . 
Kasımpaşada Büyükpiyalede Muabbir Hasan Efen7 

di Tekkesi. 

Tophanede Nebati Tekkesi. 
:kasımpaşada Yahya Kahya Tekkesi yah.µd Yahıi 

Baba Tekkesi. 
Mevlevi Tekkeleri 

Eyyubda ·Bahariye ·Mevlevihanesi. 

RJfıii Tekkeleri 

Tophanede Firuzağ,a;da Paşababa Tekkesi yahud 
Hoca-zade Tekkesi. . 

ı:Iusrevpaşada Arifefendi Tekkesi. 
Odabaşı çarşısında Şeyh Abdullah Tekkesi. 
Halıcılar Köşkünde Karanuhud Tekkesi. 
Üsküdarda Ahmetliye Camiinde Şeyh Mahmud Tek-

kesi.. 
Üsküdarda Ta•baklarda Şeyh Nuri Tekkesi. 

Saadi Tekkeleri 

Südliicede Hasırcı.zade Tekkesi. 

. Sineni J'ekkeleri 
Eyyubda Dii{tmecilerde Ümmt Sinan Tekkesi. 

SünbüU Tekkeleri 
Fethiye civAnnda Tercüman Yunus Tekkesi yahud 

Draıtman Tekkesi. 
.Küçükmustafapaşada Sirkeci Tekkesi. 
Mevlevihanekapusunda Mimar Acem Tek-kesi. 

Şibı\ni Tekkeleri 
Üsküdarda Çinilide Ümmi Ahmed Efendi Tekkesi. 
Rumelihisarında -Ourmuşdede Tekkesi. · 
Çarşanbada Refet :Efendi Tekkesi.· 

ÇARŞI, ÇARŞILAR - Büyük şehir İstan
bulun meşhur çarşıları ile çarşı boyu sokakları, 
ve haftanın belli günlerinde muhtelif semtlerde 
kurulan pazarlar bu İstanbul Ansiklopedisinde 
çarşıların kendi isimlerinde, sokak isimlerinde ve 
«Pazarlar» maddesinde tesbit edilmişlerdir. 

İstanbuluö. tarihi panoraması için en eski . 
ve' muhakkak ki çok kıymetli bir kaynak olan 
Evliya Çelebi Seyahatnamesinde nefsi İstanbulun 
çarşıları hakkında, Bedestanlar müstesna, heı: 

harigi bir kayıd yokdur. 
Bhıları zamanımıza kadar gelememiş İstaıı

bulun bir isim ta~ıyan çarşılarını cedvel halinde 
tesbit etmek çok zordur, türlü konuda kaynaklar
dan toplanmış notlar ile aşağıda bu yolda bir de
neme yapıyoruz, ki bu çarşılar bu ansiklopedide 
kendi isimleri altında müstakil maddeler olarak 
yazılmışlardır: 

t -: Yirmiden fazla meşhur lsbnll çaqıyı ıının için
de toplllJlllf Büyük Kapalı Çarşı (B.: Btiy(lk Kapalı 
Çarşı). 

2 - Aksaray Çarşısı. 
3 - Allpaşa Çarşısı. 

4 - Arasta Çarşısı. 

5 .:. Arpacılar Çarşısı • 
6 - Asmaaltı Çarşısı. 

7 - Atpazan Çarşısı. 
8 - Ayasofya Çarşısı. 
9 - Aynalı Çarşı. 
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10 - Bakırcılar Çarşısı. 

11 - Balat Çarşısı. 

12 - Balık.pazarı Çarşısı, Eminönünde. 
13 - Babkpazan Çarşısı, Galatada. 
14 - Babkpazan Çarşıısı, Beyoğlunda. 

15 - Balı.kpazan Çarşısı, Beşlktaşda. 

16 -, Babkpazarı Çarşısı, Oskildarda. 
17 - Balkapanı (B.: Kapan; Balkapanı). 

18 - Cerrahpaşa Çarşısı. 

19 - Cibill Çarşısı. 
20 - Çadırcılar Çarşısı. 

21 - Çakmakcılar Çarşı.aı. 

22 - Çlçekpazari Çarşm. 
23 - Çeııberlitaş Çarşısı. 

24 - Çömlekcller Çarşısı. 

25 - Demireller Çarşısı. 

26 - Dökmeciler Çarşİsı, Ntlrlosminlyede. 
27 - Dökmeciler Çarşısı, Silleymı\niyede. 
28 - Eyyııb Çarşısı. 
7.9 - Fermenecller Çarşısı. 
30 - Fındıklı Çarşısı. 

31 - Fincancılar Çarşısı. 

32 - Gedi.kpaşa Çarşısı.· 

33 - Hakkiklar Çarşı,sı. 
34 - Haseki Çarşm. 
35 - Hasırcılar Çarşısı. 

36 - Hasköy Çarşısı. 

37 - Hocapaşa Çarş1S1. 

38 - İpcller Çarşısı. 
39 - Kadirga Çarşısı. 

40 - Kalyoncu kollultu Çarşısı. 
41 - Karaman Çarşısı.· 

42 - Kasımpaşa Çarşısı. 

.43. - Keresteciler Çarşısı. 
44 - Ketenciler Çarşısı. 

45 - Kumkapusu Çarşısı. 

46 - Kuruyemişcller Çarşısı. 

47 - Kutucular Çarşuı. 
48 - Küçllkpazar Çarş1Sı, 

. 49 - l<ürekciler Çarşısı. 
50 - IJınoncular Çarşm. 
51 - Malta Çarşısı. 
52 - Marpuçcular Çarşısı. 

· 53 - M18ır Çarşısı. 

54 - Okcular Çarşısı. 

· 5! - PerşenbepazBl'ı Çarşısı. 

56 - Sahhaflal'. Çarşıs,. 
, 57 - Salıpa_za!l Çarşısı. 

58 - Samatya Çarşısı. 

59 - Saraclar Çarşısı (8.: Sarach4ne). 
60 - Sedefcller Çarşısı. 

· 61 - Sirkeci Ça1'Ş18ı; 
62 - Sultahamamı Çarşısı. 

63 - Tahmis Çarşısı. 

64 - Tahtakale Çarşısı. 
· 65 - Tarakcılar Çarşısı. 

66 - Taşcılar Çarşısı. 

67 - Tiryakiler Çarşw. 
68 - Tophane Çarşısı. 
69 - Unkapanı. 

70 - Uzun Cartı. 
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71 - Vefi Çarşısı. 

72 - Vezneciler Çarşısı. 

73 - Yağkapanı. 

74 - Yelkenciler Çarşısı. 
75 - Zmdankapusu Çarşısı. 

fSTAN:BUL 

Evliya Çelebi Nefsi İstanbulun dışında, Ey
yub, Galata ve Üsküdar kadılıkları sınırları için
deki. çarşılar hakkında On _yedinci asır ortası için 
bazı notlar vermişdir; yerlerinde ayrıca bahsedil
mek üzere buraya o notları da alıyoruz: 

KALE DIŞINDA YENİKAPU 
Mevlevihane vakfından 80 kadar dükklin vardır. 

-TOPCULAR 
100 kadar dükkan vardır. Cün:ıle eşya mevcuddur. 

OTAKCILAR 
Çarşısı vardır. 

EYYUB NİŞANCASI 
20 adet dükkiru vardır. 

. ÇÖMLEKCİLER - DEFTERDAR . 
Çömlekcller kasabasının Yavedud, Zalpaşa, .Defter

dar ve Hocaefendl namlannda dört iskelesi vardır ki 
bu kasabanın ana caddesinin iki tarafı 300 · aded dük
.Unlarla tezyin olunmuş ·çarşıısıdır. Nalband dükkin• 
ları gaayet çokdur ve 250 aded çanakcı, çömlekcl, bar
dakcı dükkAnlan vardır kl buradan 40 • 50 ... kuruşa sa
tın alınan bir desti padişah ve vazeraya hediye götil• 
rlilür, o kadar makbuldür. 

EYYUB .· 
Çarşısı cü,n]e 1085 dükkandır, gerçi bedesteni yok

dur, lakin cü~le zikıymet eşyi mevcuddur. Kavaf Çar
,ısı, Sütcüler Çarşısı, Masumlar (Eyyub oyuncakcılan) 
Çarşısı mükellef ve müzeyyen çarşılardır. Bu çarşının 
yoğurdu ve kaymağı leziz, ve berbel' dükkanlan gaa
vet mlizeyyendlr, Her cuma nice bin _ademler Hazreti 
Eba Eyyubu zl.yiret için gelip çarşı ve pazar idem 
deryası olur. Erbübı safa kaymakcı dükkinJanmn ııiıh
ıılşlnlerine oturub bal ile kaymak ytyib safA ederler . 

S0TL0CE 
50 kadar dültlcinı vardır. 

KİREMİTCILER (HALICIOOLU) 
İskele başında 200 kadar dükkanı var ise de ek• 

seri meyhane ve bozahanedlr, 200 kadar klremldhAne-
81 vardır. Halkı rum ve ermeni ve yahudUerdlr; _ge
ınlleı' burada kışlar, gemlcllerse meyhane erbabıdır. 

HASKÖY 
Dükkanı 600 il geçer, 100 meyhineai vardır. 

_ KAS_IMPAŞA 

Çarşıları Cuma Pazen, Kasımpaşa Çarşısı, Plyılle

paşa Pazan, Terziler Pazan, Kulaksız Pazan, Debbalt• 
lar Pazan, İskele Pazan. 

Kasımpaşa Çarşısı 360 dükkandır. Bedesteni yok• 
dur veİı\kln . bu çarşıda cümle zikıymet eşyi mevcud· 
dur, Ezcümle debbağlar esnafı gümrah talfedir, 300 
kadar büyük !tirıiinelerl vardır ki her birinde yirmi
şer otuzar zeberdest pehlivanlar işler; kırmızı kösele: 
si ve tutkalı meşhurdur, bu tilfeye blr kaıı1ı veyi hır
sız sığınsa cümlesi baş kaldınp o mücrimi hakime 
vermezler, ama o mücrim de ölünceyedek bunların 1-
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çlıiden '- halas olamaz, sanatı öğrenir ve harlmlllkden 
vaz geçer.' Çarşı: içinden, dere akar, etrafı başdan başa 
dükkanlardır, -dere .ilstllnde-üç aded birer gözlil kAglr 
köprüleri vardır. 

GALATA 
_ Galata Kalesinin ·deryl cihetleri çarşı pazar yerle

ridir. Galata çarşılan elimle 3080 dükkılıidır, sekiz çar
şısı, yağ kapam, attarlan vardır. Oıilld kubbeli, kur
şun örtülü Fıitlh Sultan Mehmed Bedesteni vardır. 

DiJkkln ıialdblerl ekseriyetle rwn ve frenkdir. Lebl 
derylda, Orµıhlsarda ZOO aded kat kat haribatfülneler, 
meygedeler vardır ki her blriİıde beşer altışar yüz fa
sik -lyşü işret ldüb hı\nende ve sizendegı\h ile bir hay 

-huy [derler ki dillerle tarifi ·: mümkfiı delildir., Adem 
cam, nıh, gıdası, kuş sütü -hep · Galatada -bulunur._ 

TOPHANE VE FINDIKLI 
800 dükkı\n vardır, bedesteni yokdur, fakat ı:ikıymet 

her eşya mevcuddur, ziri bender şehirdir; ıİi~ ağaçlar 
gÖlgeslnd~ bini olunmuş -_ pazarcı dükkanla~- meşhur
dur, çarşısının kebabı,- levendler için darı bo,zası, sün
ger gibi göz göz pişmiş :somunu meşhurdur. 

BEŞİKTAş-

70 kadar dllkkinı var, şehrine göre dükkan -ve çeş
meleri· azdır. 

ORTAKÖY 
200 kadar dUkkıim vardır ki çoğu meyhanedir. 

KURUÇEŞME 
200 dilkkinı vardır. 

ARNAVUDK~YO 
Daracık küçük bir çarşısı vardır. 

RUMELİHİSARI 
200 dükkam vardır, milslliman yeri · oltlulttından 

meyhane ve bozahane yokdur. · 
İSTİNYE 

20 aded dükkioı vardır. 
YENİKÖY 

200 kadar dükkıinlan vardır, ama bu dükkanların 
yüz kadan lebl deryıida pekslmedcl kıirhinelerldlr, zt. 
r4 Karadenlze giden . gemllerln -kaptanlan - peksimedJ 
Galatadan ve bu Yenlköyden alırlar. Bıidesi de har6-
bltiler arasında meşhurdur. · 

TARABİYE, B'OYOKDERE ve SARIYER 
(DUkklin ve çarşı kaydedllme~lşdlr). -

-BEYKOZ 
Çarşı ve pazarı ulu ağaçlarla ııiUzeyyendlr. 

İNCİRLi (İNCİR KÖY-O) 
Çarşı ve pazan yokdur. 

ÇUBUKLU ve 0KANLICA 
(DilkkAn ve çarşı kaydedilınenif$dlr). 

ANADOLUHİSARl-
20 aded dükkaiıları · vardır. 

KANDİLLİ 
· ( Dilkklin ve çarşı kaydedUmemlşi:Ur ). 

ÇJ!kGELKÖYO 
Bir çarşısı vardır. 

KUZGUNCUK 
(Dükkiin ve çarşı kaydedllmemişdir). 

OsKtlDAR-
2060 diikkıindır, ·bedesteni .yokdur, elimle zlkiymet 

e.şyi bulunur. Tertlb· üzere bir. ~fa-.ınalısiıs ',çarşısı 
yokdur, cUnıle esnafa .Afd dllkk6iılar Jı'.anşıkdir; deb-

blğhinesi blle iki yerdedir, ama Sipahi Paşa ayn çar
f}dır ve iki tarafı kapuludur. 

İstanbul çarşıları için yazılmış m!lnzum es~r
ler, destanlar da vardır (B;: Çarşı Destanı); bu 
arada son yeniçerilerden kalender meşreb bir halk 
şairi Çardak Kolluğu Çorbacısı .Galatalı Hüseyin 
Ağa da Kasımpaşa çarşısını bir maniOme ile tas
vir etmişdir, ki o manzumeyi de örnek olarak ay
nen ahyoruz: 

Çarşı ortasından _ akar deresi 
EhaUsi giyer Cezlytr fesi 

Ci.\mlesl bıçkındır baldın çıplak 

Sinesinde tiri miiJgı\n yiresl 

İki sıra dükkanlarda oturmuş 
Dllberinı süzer çeşmi neı·kisl 

Ebruleı· üstüne dökmüş ki'ıküfü 

Ol _şiilıln var elbet bir ınenteresi 

Allpaşa Narhı üzre muhabbet 
Bugün peşin dirler yarın veresi 

Her biri zeberdest misAU eJder 
Kalyoncu fetanın eller piresi 

Pırpirı civelek glizeller kim 
Bllınedin mi camın bura neresi 

Kasınıpaşa haki efendim bura 
Sokmazlar çarşıya öyle herkesi 

Gillle topuk Ue nümiylş gerek 
Çakırpençeslnde hem _ gaddares1 

Kaş· gözünden gayrı saçından gayrı 

Olmamak gerekdlı- yüzde kaareel 

KıUllyl - mtihabbet hüsün satılır 
Müşterlnln nakdi candır paresi 

Bize de Çardakllan temdşa kalmış 
Oçbeş kolaç 'deı'ı.lz iken -iresl 

Onsekizinci asrın ilk yarısında· İngiliz elçisi
nin zevcesi olarak İstanbula gelmiş Ladi Mari 
Mantagu meşhur. şark mektublarından 'birinde: 
«İst~bul çarşılarının temizliğine son derecede 
dikkat ediliyor» diyor; .bu satırları ile ünlü kadın 
muharririn Büyük·- Kapalı Çarşı ile · Mısır Çarşısı
iıLkasô ; ettiği bellidır. 

Fakat İstaıibulda kadim bir anane· idi, -- bü
tün, çarşı ·boylarında esnaf,· her' sabah öükkanııim 
önünü temizlemekle mükellef idi •.. dolayısı ile de 
İstanbul çarşıları.: her sabah temizlenirdi. -Belli yer
lerde< toplanan çöpİeri, muzahrafat ve pisliği ·· de 
emrindeki çöpçülere, İstanbuliın temizlik . amele-
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başısı yerinde olan «Tahir Sübaşı» yahud «Çöplük 
Sübaşısı» denilen bir amir kaldırtırdı; bu teşkilftt 

da şehir Sübaşısının emrinde idi (Evliya Çelebi). 
Aşağıdaki satırları «Nigarı nazenin ile attar 

civan» isimli bir meddah hikayesinden alıyoruz: 

«Nigarı nazenin Filyoki.ışlu Ki.ımru Hanım .. 
Hanım Mısır Çarşısında attar civana abayı 

yakmış .. Oğlan meşhur Kuleli Dükkanda.. Us
tasının kınalı kuzusu on dört on beş yaşında .. 
namı şerifi Karanfil Mustafadır. Ergiri hakimden 
kopmuş kul cinsi.. dellal eline değse ucuı beha 
1000 altın eder .. haberler Çöpçatan Ayyar Ham
zada: S~heri dükkana geldikde paçaları sıvayup 
şöyle bir karar, nazik yalın ayaklarla kaldırım 

yıkar, gamzei fettani ile ışmarı çakar ... ». 
Kahramanları Uzunçarşılı doğrama bir laz 

civanı ile bu oğlanı gözüne kestirmiş. Hamamcı 

Benli Behice isminde kart bir aşifte olan diğer 

bir aşk hikayesinde, bu dilber çırağın da her sa
bah dükkan önü yıkadığından bahsedilm~tedir: 

«. . . ceylan misalidir ol dilberi · dilbaz, adı

mına ne saysam az; bir alım, bir çalım, bir eda, 
bir naz, aman hanımım git gör ki gümüş topuk 
yalın ayaklar ile şap şap sokak yıkar şevlevend 
şehbaz, ama efendim lazın palazıdır ve doğramacı 
civanın bıckın haylazıdır ... ». 

Yine bir yaşlı hanımın dildarı bir Terlikd 
Mustafa da aynı dekor içinde tasvir edilmişdir: 

« ... Cennet filizi Mustafa, terlikci civanıdır 

ki hüsni musaffa, anı gören gözlere ne safa; ama 
yaz, ama kış, seheri teşrif ile dükkanı · küşad ey
ledikde ol servi hiraman, ol sahi hfrban, aman 
efendim aman · evvel hizmeti . bu idi ki dükkana 
çıkub çaksırın çıkarub ak tumanın paçaların sı

gayup yalın ayağında şimşir nalinler ile kaldırım 
yıkayup hem dahi ~kran ve emsali· titzelerle el 
şakala ve türlü aşk bazlık idüb Hanım. dahi mu
tadı üzre mürôr ile Cennet filizini göz mizanına 
aldıkda oğlan dahi: Aman Hanım pek bakma, di
kip sattığım terlik, davete işmar cakma, üçyüz 
altın er.genlik!.. der idi..». 

· Bu üç misal ıier sabah İstaıibulun çarşiları
nın ve çarşı boyu sokaklarının çıraklar ta;afı~
dan yıkandığına kuvvetli delillerdir. 

· ÇARŞIAĞASI SOKAĞI ~ 1934 Belediye 
Şehir Rehberine göre Boğaziçiıide · Ortaköyün. so
kaklarından (Pafta 20/178); Muvakkit Sokağı ile -

-Ortaköy Deresi - Ortaköy Deresi Sokağı arasın
da uzanır; dere boyu tarafı başından geliıidiğinc 
göre s_ol kolda Katmer Sokağı, Tayyareci Fevzi 
. Soka~ı ve . Bestekar Ziya Sokajı ile kavuıakları 

vardır. Yerine gidilip şu satırların yazıldığı sıra-• 

daki durumu tesbit edilemedi (Ocak 1964) .. 
ÇARŞI DESTANI - Eski İstanbuluİı gün

lük hayatı üzerinde, hurda teferruat ile · bilgi ve
ren en kıymetli kaynaklar medda)ı hikayeleri ile 
halk şairlerinin çeşidli .konular üzerin,e .... -yazdığı 
destanlardır (B.: Destan) .. 

Segahı isimli bir halk şairinin --ıie zaman ya
zıldığını kesin olarak tesbit edemediğimiz 36 kıt'a
lık bir çarşı destanı vardır; «İstan,bul Çarşısı Kal
pakcılarbaşı Destanı» aduıı taşıyan bu . destan, 
serlevhası da dahil olmak üzere santim eb'a
dında adi bir kağıd üzerine her sırasında 4 _kıt'a 
bulunmak üzere . 9 sıra tertibi ile ... bir litografya 
(Taş baskısı) matbaasında basılmışdıir.- İfadesi 
aksak, imlası ise bir kaç yerde mana -çıkarilama
yacak kadar bozukdhr. Matbaa adfie 'baskı tari
hi yokdur; ,biz bu destanın 1826 d~, '.y;ni yeni
çeriliğin kaldırllmasından çok sonra yazılıp ba
sıldığını tahmin ediyoruz Birinçj · kıt'asından şair 

Segahinin bir taşralı olduğu anlaşılıyor; . btt halk 
şairinin hayatı· hakkında da bilgi edittem.edik; 
destanın tam metni şudur.: · · · 

İSTANBUL ÇAR,ŞI~I 
KALPAKCILARBAŞI DESTANI 

1 
Şehri istanbulu lttim ziyaret 
Bağçeka~usuna vardım ihtida 
Çarşıları gezme bendeki · adet 
Bir sefil hal ile doğruldum yola 

l 
Sakaçeşmesinden çıkdım yukarı 

Seyreyledi mande ulu hanları 
Gördüm ' poliçeci ,sarraf tüccarı · 
Yollarda yüklerden geçilmez asla 

3 - _. 

Mağazalar satar billuri fincan 
Ta yokuş başına..... Mercan 
Sana biraz harclık vereyim harcan 
Nafile boş yere ~eyhude bakma 

4 
Dolaşarak geçdlm Mahmudp_aşadan 

-Gözüme llişdi mahbubi. yaran 
Te_lcl teıiekeci çarhi bezirgan 
Fener kandil satar· bazısı boya 

s 
Şu Mahmµdpaşanın Acıçeşmesi 

Aceb şu dilberin nedir küsmesi 
Selamı sabahı bizden kesmesi 
Umarım rakibin sözüne uyma 

6 

Gezmek isterim gönlüm beri civan 
Gördüm seyreyledim tarakcıl@n ·· 
Kafatcılar komşu karşu klll'.Şı.ıya 

YArence . muhabbet lderler dAlma 

.f 
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7 
.~eyrederek geldhn ileriye 
Göz ittim karşudan hem içertiye 

. Şaşırdım bakayım aceb nereye 
Her yeri donanmiş ziyıietl ziba 

8 
Miskci dükkanında yakarlar buhur 
Kürkcüler saraya muteber meşhur 
Çuhacılar cemil gaayetden meşhur 
Bunlara haylice ister . sermaye 

!) 

Acıçeşmeslnin mahalleblsi 
Dalma gelür yerler kibarların hepsi 
Gün begün sarf olur beş o~ tepsisi 
Satar hummas şerbeti hem . lfmonata 

10 
Kuyumcular içi dürlü sokaklar 
Yahudi hakkakleri taşlan çarklar 
Ayn bir sokiıkda yaldız varaklar 
Bu ilme ineyİeden menendl kimya 

ıı-

Çuhacı Haiıı da sizlere inaltim 
İçinde biılunan ustalar ilim 
Varakcı Hanı da fikri hayalim 
Alım satımları kosı;,lid lira 

12 
Mülki istanbulun Bedestanını 
Ne·· istersen mevcud seyret cemlslnl 

· Alemin şu şiib_hesiz hurda enilnl 
Şu cihanın malı hifzolur bunda 

13 

. Sandal Bedestanın yokdur ayarı 

Dengini bulamam _gezsem diyin 
Bekcllerln asla yokdur uyan 
Cemisi de dikkat ederler daimi 

14 
· DeHallan_ gezer elleri işde 
Mezad artma meram üç ile beşde 
Kimi dar geçinir kimi genişde 

Kaderim bu şur ger virmeli Hakka 
15 

Çarşı şenliği görünce yayıl 

.K,avaflat içine oldum pek mayii 
Alım satım olur dürlü envAil 

· Bizden biz bir kuru seyr olur sehra 
16 

. Birazcık devam eyledim· beri 
Görd_üm dükk~nlarda yahudilerl 
·şırlağan yağını yemezden beri 
.................. : . :.. .. .. menendi yosma 

17 . ' 
Yağlıkcılarda çok muteber dükkan 
.Çokların şekli benzer bacegan 
~şt~ ande gördüm cüz'ice (i') erkin 
Ahim itaları pul .. ,.. .. .. .. .. .. hem dahi sırma 

18 . • 

y organ~ıtara dek vardık gezerek 
. İki yaıilı dükkanları süzerek . 

Alem· kendi mallanm dizerek 
· MG,terlye bu)'Ul'IID deyu vafrQuıa 
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.19 

Gördüm şu çarşuda türlü yerler vaı· 

Kimisi fukara kimisi de kibar 
Kiminde vardır elinde şikıiı· 

Alemin kısmetin halk ider mevla 

20 
Fesciler sokağının pek dardır eni 
Eski boyarlar olur yepyeni 
Hazırcılar görse çağırır seııl 

Ne alsan dikkatli bakmadan alma 

21 
Dua Meydanıdır çarşu ortası 

Sırmakeşler ,satar malların hası 

Kazazlar boyadır kazan karası 
Ban dükkanlarda malifatura 

22 
Sarıkcılar dükkanın erken açarlar 
Koltukcular gözün açıp kaçarlar 
Bitpazarın kehle pire uçarlar 
Dikkat et sirkatden · kendini kolla 

23 
Kalpakcılarbaşı çarşunun hası 

Kimine oluyor yürek yarası 
Kiminin de alır göynün pası 

Meşrebe müdamet kararın bulsa 

24 
Geçilmez ki öbür başdan çıkayım 
Hayran oldum pek nlreye -bakayım 
Deli gönül koyvirmeyor bakayım . 
Böyle çile olmasın bir kuluna 

25 
Geçüb dönenlerin çoğu seyirci 
Kimi gemici kimi beygirci 
.Bazının sır kalbi ~ürük (dir içi?) 
Susasa bulunmaz cehde beş para 

M 
Dükkanlarda gör ki neler satarlar 
Lisan ile müşteriyi tutarlar 
Helal haram türlü yalan katarlar 
Cihan bir geçinme sebebi anca 

27 
Yürüdüm çarşıdan bir az ileri 
Kaşını (fesini?)_ eycİirmiş dilberin biri 
Dedim kıyma bana gözümün nuri 
Heman mail oldum taze çağına 

28 

Arabalar gelür hurdan geçerler 
Bir dükkandan b!r · dükkAna geçerler 
Görünüp türlü kumaş biçerler 
K,ıızmir lıihuraki ya (düJbend?) çuha 

2!) 

Cüz'ice ırakdan eyledhn seyrin 
? haylazın biri sapıtmış fiilin · 
Dostuiıu- avlayub virmede terkin 
Hicab ider ........... , oldu mu aceba 

30 
Muhabbet iderek · t_atb bakarak 
Birbirisinin budun -sıkarak 

Kimi ıeni:miş kimisi ufarak 
Ne lıe · matlubu ltınede lcr& 
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31 
Hele neticesi çıkdık dışarı · 
? yapdırmış çarşusun ayn 
_Şu binaya aslaa söz oIİnaz gayrı 
Eyvallah yapana özenmiş amma 

3l 
Çarşu kapuları birden açılur 
Hikmeti Beriden kısmet saçılur 
Sabi sibyanJara libas biçllilr 
Şu cihan aleme itmede dui 

33 
Akşam bekclleri cemi .gelirler 
Haydi kalkın deyu haber verirler 
Birden kapuları hep çevirirler 
Bannamaz encam her kim_ olursa 

M 
Gece kandilleri yakub dizerler 
Heman sabaha dek durmaz gezerler 
Bir yerde çıt olsa çabuk sezerler 
Bu gayret bibmda heplsl -yekti 

3!I 
Bekcllerl sordwn otuz· tanedir 
Cemli de şilbhesiz sidıkaanedir 

Bekcibaşı zati akıldane~Hr 
Hak Teali keder vermeye ana 

36 
Segfilıi harama eyleme devam 
Heman bir geçinme ola gör izlAm ( ?) _ 

Kalbine dere eyle durursun encim _ 
Sana baki değil bu fani düİıyi ... 

Son yeniçerilerden kalender meşreb halk 
şairi Çardak Kolluğu Çorbacısı Galatalı Hüseyin 
Ağa da (B.: Çardak İskelesi_ Kolluğu; Hüseyhı
Ağa, Galatalı) bazı esnaf civanfarını medheder 
iken dükkanların bulunduğu çarşılardan . da kısa
ca . bahsetmişdir; mesela «Doğramacı Ali Desta
nı» adını taşıyan 1 7 kıt'alık J:,ir destanda, hemen 
hepsi Karadeniz yalısı hakkından olan doğrama
cı esnafının toplanmış olduğu Uzun Çarşıdan 

bahsediyor: 

Dükkanlar kurulmuş karşı be karşı 
Güzeller pazan bu Uzun Çarşı 

Bir derde devi toprağı taşı 
Ben de seçdim Doğramacı Aliyi 

~nmlş bezenınlş yapmış Yaradan_ 
Bu yıl -gel.ınlş Ama~radan · Bafrad~n 
Toy elvan bi haber iıkdan karadan 
Tarif idem_ Doğramacı ı\Uyi 

ÇARŞI HAMAMI - Halkın ;bir ücrôt: 
karşılığı girib yıkandıkları • hamamlara verilegel
miş bir isimdir; _tek hamıi.m · veya· -çifte -_ hıı.mam 
olur; tek ham~_ar, bir toplum ·hayatı an'anesi 
olarak cuma günleri (hafta tatili pazar oldukdan 
sonra pazar günleri) - bütün gün erkeklere, -sair 
günler de nöbet ile erkek ve kadınlara açılır; çif
te hamamlarda da, tek istisnasi m~sekideki · Bos-

tan Hamamıdır_ (B.: Bostan Hamamı), 
hamamı kadınlar hamamından dt'im:a 
olur, 

erkekler · 
büyük 

Çarşı hamamlarının hepsi, banileri tarafın
dan kurulmuş vakıflara ırad olarak yapdırılmış
lardır; mütevelliler eliyle hamamcılara kiraya ve-
rilip -işletilmişlerdir. -

Son yarım asır _ içinde bazı köşk ve konak 
hamamı da çarşı hamamı olarak işletilmeye baŞ:. 
lanmışdır (B.: Erenköy Hamamı). 

«Bil icareteyn = Çifte kira ile» denilen şer1, 
hile usulü ile satılıp şahıs milki oldukdan sonra 
çarşı hamamlarından büyüle ekseriyeti, sahihleri
nin gelir hırsına kurban olmuş, ya kapatılıp deP? 

-ve - imalathane olmuş, yahud tamamen yıkılır~ 
yerlerine işhanları·. inşa edilmişdir (B.: Bil icar~ 
teyn). Bu yoldan -İstanbulun büyükJü, küçülclil 
çarşı hamamları, ve hemen hepsi Türk yapı sa
natının şah e:serleri yok olmuşlardır; durum: «fer
din cehil ile tahrik edilmiş, hasis para hırsı uğrti
na bir milletinin yapı sanatı tarihinin tahrfb{» 
diye ifade ediİir. Buna imar- adı altında çarşı ha
mamı istimlaklerini ve yıkmalarını da ilave ~der 
isek, hiç ter~düd etmiyelim, ecdad yadigarl_arııiı 
cehline ve hı~sına harcamı§ ağir suçlu olarak çi
kacakd.ır; hele ferdler, isimleri ile tel'in edilecek
lerdir (B.: Beşiktaş İskele Hamamı; Fındıklı Ha
mamı; Yamalı Hamam, Aksaray Hamam, ·~ar). 

İstanbulun bütün çarşı hamamları kendi 
isimle;i ile anılırlar (B.: !lamam); Yalnız Ka~ıM
yünde bir hamam «Osman Ağa Çarşı Hamamı» 
adını taşır. Bu aksiklopedide bu konuda ıere

ken tafsilatlı İıotlar Hamam maddesinde toplan
mışdır_; ve Hamamlar ayrı ayrı kendi isimleri ile 
tesbit. edilmişlerdir. 

ÇARŞIKAPl•NURİOSMANİYE CADDE-
-Sİ - --1934 Belediye -Şehir Rehberinde Rmi~önil 
kazasının Bayazid Nahiyesinin Tayahatlli'ı. ve -Ba
yazıd mahalleri arasında sınır yoldur; Kiiıccıiar 
Sokağı ile Tavukpazarı Sokağı,.-arasmda ~anır, 
Nurt Osmaniye Camiinin avlu kapusu ilecBüyUk · 
KapaJı · Ç~rşının J.s:apusu arasm~an -geçer - (Pafta 
4/11 ve 14). Tavukpazarı Sokağı tarafindaıı ge
lindiğine göre_ bir. araba geçebilecek_ geniilikd~, 
paket taşı döşeli, _az meyilli bir yoldur. Ç:uhacılar 
Sokağı ile Mahfazacılar _Sokağına demir kapultı 
bir geçitle bağlanır. Sağ.kolda Nuri.Osmaniye Ca
miinin avlu,. kapusu başında üçüncü Sultan Os
manın büyük bir isebili vardır. 1-s~bulun, eskj 
güzel banlarındaıi Sofcu Hanı ile :Y'ağh,Hıio- :bu 
cadde-sokak üzerinde bulunup .son derecede _fi~-

- rab haldedirler. Ça:rşı -boyu-olup•'şu_ dU-k:lc!nlar 
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tespit edilmişdir: 1 kunduracı,· 1 keresteci, 1 te
kel bayii, 1 müzik evi, l · koltukcu sandalyacı, 1 
sarac, 2 silah tamircisi, 2 tesbihci, · 1 kahvehane, 
ı lokanta, 5 · madeni eşya satıcısı, · 1 . buzdolapcı, 
ı somya imalathanesi ve tamircisi, ı elektrikci, ı 

çeyiz işlemeci, 19 karyolacı. Kapu numaraları 

1-63 ve 2-48'dir (ekim 1963). 
Hakkı GÖKTÜRK 

ÇARŞIKAPI SOKAĞI - · 1934 Belediye 
Şehir Rehberinde Eminönü Kazasının Alemdar 
Nahiyesinin Molla Aliyülfenarı Mahallesi ik -
aynı kazanın Bayazıd Nahiyesinin Bayazıd Ma
hallesi arasında sınır sokakdır (Pafta 2/ 13 ve 
M14). Aliyülfenari Mahallesinde İskender Bo
ğazı &>kağı · ve Bayazıd Mahallesinde ~akascılar 
Sokağı ile, kawşakları vardır, 1\1:akascılar sokağı 
tarafı son yıllar içinde· istimlak edilerek· ·. meyda
nımsı bir açıklık olmuş, Çarşıkapı Sokağı tek 
yanlı kalmışdır~ Bir araba. geçebilecek genişlikde 
ve- paket:taşı doşelidir. Günün her saatinde kala
balık bir çarşı boyudur, Yeniçeriler Caddesi ile 
Büyük Kapalı Çarşısının bir kapusu arasında 
uzanır; 1963 · ekiminde şu dükkanlar tesbit edil
di: 1 siitcü, 1 kırtasiye, 5 kavaf, 3 hazır ayakka
bıcı, 3 lastik ayakkabıcı, 1 ekmek fırını, 2 bak
kal, 1 attar, 1 kasab, 3 terlikci, 1 çivici, 1 ma
nav., 1 kunduracı, 1 deri:a.köseleci, 1 sucukcu, 1 
zücaciye, 2 mezeci, 1 derici, 1 · radyo elektrikci. 
Dükkanlardan. maada yolun iki kenarını da· züca
ciye, tuhafiye, manifatura ve sebze veyva üzerine 
iş· yapan seyyar satıcılar, işportacılar sıralanmış

dır. 

Hakkı GÖKTÜRK 

CARSIKAPUSU V AK'ALARI - Toplum 
hay~tının gara betlerine örnek,. otuz dokuz sene 
ara ile aynı yerde, aynı binada, aynı odada, · he
men aynı mahiyetde cereyan eylemiş iki vak'ayi 
cinayedir; birincisinin tarihi 13 .nisan 1909 salı 
günüdür ki tumi takvim ile 31 mart ihtilali vak'a
sı giinüdür; yani cinayet, İstanbulun· kanlı bir 
ihtilal ile bercü merc içinde bulunduğu bir günde 
işlenmişdİr. 20-21 yaşlarında bir delikanlı idim, 
ve İstanbulun namlı bıçkınları arasında Merdiven
köylü Tevfik· diye anılırdııİı; varlıklı ciftci baba 
kesesinden yaşardım; Çarşıkapu Caddesinde 
Kürkcüler Sokağında han ~bi oda oda kiraya 
verilir. 33 numaralı evin. bir. odasında, on beş 

yaşında. Tıryandafil adında. mahbub bir rum çocıı .. 
ğu·• uşağ~mla otunırdum ki Tiryandafilin ·a~lası 

Kuledibili yosmalanndan Eleni de metresim idi. · 
O_da,:kQnısıımuz:da o. civarda kahvecilik yapan 
Acem Murtaza adında eililik bir adamdı; uzun 

boylu, dev yapılı, kara yağız, kara sakallı ve hay
lı paralı bir adamdı; Sürpik adında ve henüz 
on beş on altı yaşında melekler kadar giizel bir 
ermeni kızını odasına kapatmış, kilid altında tu

tardı. Murtzanın Takiyyüddin adında yine irfi
ni gaayetle malıcub on dokuz yirmi yaşlarınd1 
nevhat bir ·çırağı vardı; bu oğlana öylesine itimad 
ederdi· ki, Sürpik Hanıma her gün öğle yemeğini 
aşcıdan Takiyyüddin alır getirir, güzel kız yeme
ğini yedikden sonra,da tepsiyi alıp çıkar, ve mah
bubenin üstünden kapıyı kilidleyip giderdi. O 3 i 
mart günü (13 nisan) Çarşıkapusunda öğleye ka.: 

· dar, bir takım konuşmalar, patırdılar oldu, silah 
sesleri duyduk ama avcu taburlarının isyan ettiği, 
bir ihtilal kopduğu anlayamadık. Murtazanın 
§ehbaz çırağı ağa.sının dilber kapatmasına yemek 
getirdi; aradan ancak onbeş yirmi dakika geçrnış~ 
di ki son derece heyecanlı olarak koşa koşa kah
veci Murtaza geldi: «Asker kiyam etti, meclisi 
mebôsanı basdı, mebusları kurşuna diziyor! .. » de
dikden sonra odasına girmek istedi, kapuyu içer
den kilidli bulunca önce gaayet safiyana: «Ta
kiyi .. »' diye bağırdı, fakat kapu hemen açılmayın
ca birden şübheye düşdü, o dev gibi vücudu ile 
nasıl bir omuz vurdu ise . kilidi koparıp attı, ve 
kapuyu açdı. Tiryandafil ile sofada idik; Takiy
yüddini bir donca çıplak Surpik Haiıırtıın koynun
dan fırlayıp çıkdığını gördük; gözlerimizi kapa
dık; içimden: «acem şimdi ikisini de kıtır kıtır 

kesecek!..» dedim; kesmedi ama daha ınüdhiş bir 
şey yapdı, öğlanı belinden kavradığı gibi pencere-· 
ye doğru- fırlattı; bir ~am şangırdısı ile beraber 
delikanlı sokağa uçdu, · ardından Sürpik Hanımı 

yakaladı, kırılmış camdan onu da sokağa attı, 

vahşi bir boğa gibi korkunç bir takım sesler çıka
rarak· sandığından parasını aldı, sakosunu aldı, 

. kendisi de fırladı evden çıkdı ve kurbanlarının 

üstünden atlayup kaçdı. 
Takiyyüddinin yüzü ve vücudu canı kesik

leri ile kan içinde idi, kaldırıma başı üstüne düş
müş ve derhal ölınüşdü. Surpik Hanımın ise bel 
kemi1i kırılmış, yan ölü halde idi, bir müddet 
sorı.ıa can verdi; iki cesed o ihtilal gününde saat
lerce sokakda kaldı idi. Kahveci Murtazanın 'da 
namı nişanı kayboldu. 

39 sene sonra 11 şubat 1948 de gazeteler
de şu vak'.ayı :okuyunca hayretler içinde· kaldım: 

«Çarşıkapusunda dün kanlı bir hadise oldu; 
Kürkcliler Sokağında 33 numaralı evin iist katın
da oturan ve Kuruçeşmede kömür · depolarında 
odacılık yapan 50 yaşındaki Ahmed'in 35 yaşın
daki. eşi ismet Hanımın saat. 9,30 da 1 O metre· 
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yükseklikdeki üçüncü kat penceresinden gecelik 
kıyafeti ile ı;okağa düşdüğü görülmüşdür, ve o sı

rada bir adamın aynı evden hızlı hızlı çıkıp kaç
dığı tesbit edilmişdir. Aynı evin başka bir odasın
da atman Feridun adında biri bu kaçan şahsın, 

karşıdaki sokak köşesinde kahvecilik yapan irani 
Mehmed Ali olduğunu söylemişdir. Kadının. ke
miklefi kır.bı.ış olup ifade veremeyecek derecede 
baygın (koma halinde) hastahaneye kaldırılmış

dır. İsmet'in iki yaşındaki kızı «Annemi Mehmed 
Ali sokağa attı öldürdü» demişdir. Yine aynı ev
de oturan ermeni Aznif Hanım da: «İsmet az ev
vel benden bir maşa aldı, Mehmed Ali beni son 
bir defa daha dövsün bakalım dedi» diye anlat
mışdır. Bozulmuş yatağın yasdığı altında kahveci 
Mehmed Ali'nin saati ve çakmağı bulunm.uşdur; 
kahvecinin paltosu da duvarda asılı idi. İsmet 
Hanımın kocasına ihanet ederek iranlı kahveci 
ile metres hayatı sürdüğü anlaşılmışdır, fakat 
cinayetin sebebi henüz öğrenilememişdir. Zavallı 
Odacı Ahmed ise: «karımı çok severdim; onbeş
bin lira birikmiş param vardı, o da karımda du
rurdu, meğer bana ihanet ediyormuş .. demişdir». 

Biı ikinci vak'anın sonra ne renk aldığını 
takib edemedik. 

ÇAŞNİ/G~, ÇAŞNİGİRBAŞI 

Tevfik 

Osmanlı 

Sarayında padişahlara mahsus pişirilen yemekle
rin çeşnisine, lezzetine bakan memur, ki vazifesi 
yalnız tad muayenesi ile kalmayıp yemeklerin :ıe
hirli olup olmadığının da muayenesini yapmış o
lurdu. 

Çaşnigirlik, kadimdenberi bütün hükümdar· 
saraylarında bulunan bir memurluk. idi.. Mehmed 
Zeki Pakahn «Osmanlı Tarih peyiınleri ve Te
rimleri» isimli büyük eserinde şunları yazıyor: 

«Bir kısmı padişahın şahsına 'mahsus pişecek ye
meklere, bir kısmı da saray mutfağında pişen ·bü
tün yemeklere bakarlardı; amirlerine de Çaşnigir
',aşı denilirdi. Divanı Hümayunun toplantı günle
rinde, Çaşnigirbaşı çaşnigirlerin önüne düşüb ye
meklerin tevziine bakardı. Sadrıazam ile vezirle:
rin sofrasını çaşnigirler kurardı. Divan günleri hiz
metinde başlarına mücevveze, ve sırtlarına çatma-: 
dan üst elbisesi giyerlerdi; yalnız bayramlarda çat
maları çıkarıp (B.: Çatma) orta kuşakla ·hizmet 
ederlerdi; sebebi de bayramlardaki sofra, yemek 
hizmetlerinden sonra çaşnigirlere birer kaftan giy
dirilmesinin adet olması idi. 

«Ça_şnigirlik hizmetine verilenler, Kiler ko
ğpşu zülüflü ağaları, içoğlanları .arasından seçilir, 
çıkarılırdı. Sayıları her zaman bir olm.aınışdır. 

Bir vakit 40 nefer iken 120 nefere kadar çikmış-< 
dır. 

«Çaşnigirbaşı, padişahın, sadakatine gaayet
le güvendiği bir kimse olurdu; · padişahın daimi 
maiy,et halkındandı, avda, seferde daima yariıı:ıda 
bulunurdu» (M. Z. Pakalın, Osmanlı Tarih De
yimleri ve Terimleri); 

Emin Cenkmen «Osmanlı Sarayı ve kıyafet
leri» isimli eserinde şunları yazıyor: «Çaşnigirba
şı (günlük kıyafetinde) başına kırmızı adi kavuk 
giyer, üzerine beyaz destar sarardı. İçine mintan, 
üstüne önü kapalı kaftan giyer, beline kuşak sa
rar, kaftanın bir ucunu bu kuşağın arasına sokar.:. 
dı. Laciverd şalvar, sarı mest pabuç giyerdi. Me
rasim günlerinde başına yarım endaze· boyunda 
beyaz dülbend sarılı mücevveze, arkasina erkan 
kürkü giyerdi. üçüncü Sultan Ahmed zamanın
da Çaşnigirbaşına. Hassa Çaşnigirbaşı denildi; bay
ram divanlarında başına mücevveze, arakasına üst 
kaftanı giyerdi; sair merasim günlerinde başına 
mücevveze, içine· entari, beline şal kuşak, kırmızı 
şalvar, sarı yemeni, arkasına yeşil zemin üstüne 
siyah, kırmızı, beyaz dört köşeli göğüslük dikilir
di». (Emin Cenkmen). 

ÇAŞNİGİR MESCİDİ .;._ (B.: Daye Hatun 
Mescidi). 

ÇATAL BAYRAK - Yeniçeri Ortalarının 

(Taburlarının) bayrağının adı; bayrak gönderine 
geçirildiğine göre, ufki olarak yarısı sarı ve yarısı 
kırmızı .ve ucu çatal çentilmiş 'bir bayrak idi. 

ÇATALCA - İstanbul Vilayetinin Belediye 
hududu dışındaki ilçelerden biri; Trakyadadır, yüz 
ölçümü 1693 kilometre karedir; biri merkez ol
mak üzere dört bucakdan mürekkebdir ki,' diğer 
üç nahiyesi Hadımköy, Karacaköy ve Büyükçek
mecedir. İlçenin nüfusu 51523 candır (1960 sa~ 
yımı). 

Çatalca kasabasının gelişmesinde büyük him
meti olaıi kiınse, buraya büyük bir cami yapdırıp 
su getirten on altıncı asır vezirlerinden Ferhad 
Paşadır (B.: Çatalca Ferhad Paşa Camii; Çatalca 
Ferhad Pa~a Çemesi; Ferhad Paşa). 

On yedinci asır ortasında.• kırk sene süren 
saltanatı boyunca büyük sürgün avlarında dolaş
mış Dördüncü Sultan Mehmedin Çatalcaya aşırı 

rağbeti ve bu kasabaya sık sık uğrayarak uzunca 
ikaaın.etleri, kasabanın gelişmesinde mühim tesir 
yapmışdır. İstanbula ,yakınlığı da büyük şehthı 
nİDletlerinden kolaylıkla faydalanmasını sağla-
mışdır. 1 ·· 

Mülki idare bakımından kadimdenberi İsfan
bula bağlıdır; Onyedinci asır ortasında yaşamış 
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Evliya Çelebi meşhur seyahatnamesinin üçüncü 
cildinde ~u malumatı veriyor: '. 

«Bir Çatalca da Yenişehir kur binde Kesen
dire nahiyesinde vardır, onun için buna İstanbul 
Çatalcası denilir. 

«Fatih Sultan Mehmed ,. İstanbul fethine gi
derken, ağırlığını Mihaloğlu Ali Bey · ile bu kasa
baya bırakıp: «Bu şehri Allaha emanet ettim!..» 
demişdi; işte onun duası bereketi ile Çatalca şeh
ri günden güne mamur ve abadan olmaktadır. 

Şehir bir çatal dağın eteğinde kurulduğu için, Ça
talca adını almışdır. Kayalı, dereli; tepeli iki ça-

si N·E KLİ 

Karaınandıro 
o 

sil İVRİ 

ÖLÇEK 
1 

200.000 

tal ,yüksek dağın şark eteğinde kıbleden şimale 

uzu~lamasına bir kasabadır; 2000 adım uzuniu
ğunda bağlı, bağçeli, abu hayatlı bir beldedir. 
Eyyubsultan Kadılığı nahiyelerinden l 50 akçe pa
yeli mükellef kazadır (Eyyub Kadılığına bağlıdır). 
Hakimi örfü (zabıta amiri) Çatalca Bağçesinin 
(Çatalcadaki hünkar bağçesinin) ustasıdır (bu 
bağçedeki bostancı ocağının usta Unvanını taşıyan 
zabitidir); üçyüz nefer bostancılarla zabteder. Ay
rıca subaşısı, muhtesibi, ayak naibi vardır. 

«Bu ziba şehir cümle kırk yedi mihrab ~lup 
( cümle 4 7 mescid ve camii vardır?) beşinde Cu-

ol(aııcakö~ 

' ' ' . 
' ,iflh.san · o 

\ 
0 ÇATALCA 

} /c;~;; 
;Ovc9!fenlcei 
' o 
\ M{lrathey ~,,,., ,_____________ -, 

Çatalca Merkez Nahiyesi 
(Harita -: General H. R. Ayyıldız) 
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ma namazı kılınır; camilerinden cümlesinin mü
kellef ve müzeyyeni Ferhad Paşa Camiidir. 

«Şehrin kıble tarafı Koruk Dere den,ilen yere 
kadar mamurdur; fakat her evde bağ ve bağçe 
olduğundan evleri seyrekdir. 

«Çatalcada Hünkar Sarayı ve Bağçesinden 
başka Veli Usta sarayı, Çataloğlu Sarayı, Kadri 
Ağa Sarayı, Hasan Paşa zade Sarayı, Kızlarağası 
Sarayı ve daha nice saraylar vardır; yedi adeJ 
tekkesi, muazzam ve kurşun örtülü han, bir ha
mam ve 270 kadar dükkan vardır; ama bedesteni 
yokdur, mektebi sibyanı çokdur. Yetmiş yerden 
abı hayatları akar; sade, çarşı pazarında kırk, elli 
aded çeşmeleri akar durur; bir hüsün pazarı olan 
çarşınm kaldırımı_ üzerinden sular akar; çarşısın
daki esnafın çoğu da pabuccu, pilar ve po,stalcı

dır. 

««Çatalca çayırı İstanbulun Kağıthane çayı
rından latif olup _ yonca, trifil ile. müzeyyen, lale· 
zardır ki, ,Ali Osman anbarına ·bu bereketli sah
radan üç bin araba yeni giderek Allırkapu anbaı·
larına ba~ılır. Ç~yır mevsiminde muhafazası için 
çorbacıları ile bir oda yeniçeri gelir. Sahraların
da Baba Nakkaş, Kineli, Bakbalı, İzzeddinli köy
lerine varınca büyük çiftlikler, ağıllar, sayalar, 
mandıralar vardır; koyunlu, kuzu!~, -Ş!ğtr ve ca
muslu vadilerdir ki,_ İstanbul ayanınpi henien hep
sinin bu _kariyelerde alakaları vardır. Çatalcamn 
sütü, kaymağı, teleme peyniri, kesmiki, yoğurdu, 
dil peyniri, kaşkavalı meşhurdur, İstanbula gele
rek ganimet ederler». 

İmparatorluğun son .zamanlarında · ·çatalc:ı, 
Edirne ve -İstanbul vilayetleri arasında bir müs
takil mvtasarnflık, kaza idi; bu müstakil muta
sarrıflık da nefsi Çatalca, Büyükçekmece ve Siliv
ri kazalarını ihtiva etmekte idi, Terkos nahiyesi 
de bu mutasarrıflığa bağlı idi. 

Cumhuriyetin ilanınqan az sonra, . 1926. da 
Çatalca vil~yet oldu, fakat ayrıt yıqçinde, Bi,iyilk 
Millet Meclişinde yeni taksimatı mülkiye kanunu 
kabul edildikden sonra, Çatalca İstanb~un bir 
kazası (ilçesi) oldu. 

Bu ilçe, yukarıda da söylediğim.iz . gibi, -biri 
merkez nahiyesi (bucağı) olmak üzere üç_ nahi
yeye ayrılmışdıi-(Diğer iki nahiye için B.: Büyük
çekmece; Hadım.köy). 

İlçenin Çatalca me~kez nahiyesi, iki mahal
leden mürekkeb olan Çatalca kasabası ile 26 köy
den mürekkebdir; 1960 sayımındaki nüfusları ile 
birlikde isimleri şunlardır: 

KASABA 
Ferhadpaşa Mahallesi 
Kalelçl Mahallesi 

1 - Akalan 
2 - Çakll 
3 - Çanakca 
4 - Dağyenice 

5 - Elbasan. 
6 - Gökçeli 
1 - lbsiniye 
8 - tiıcegtz 
9 - izzeddln 

10 - Kalfa 
11 - Kabakca 
12 - Kestanelik 

· 13 - Kızılcaall 

14 - Muradbey 
15 - Nakkaş 

16 - ~ldalı 
17 - Ovayenlce 
18 - Ö~cünlü 

KÖYLER 

- Pınarca ... 
(İhsaniyeye bağlanmışdır) 

19-:- Subaşı .............. . 
20 - Tarfa (Yeni adı Örencik) .. . 
21 - Yazlık 
2Z - B·ahşaylş . . . . . . . . . . .. 
23 - Hallaçlı .. . . . . . . . . .. 
24 - lstranca (Yeni adı Blnkıbc) 
25 - Yaylacık . .. ... •.. .. . 
26 ~ Alaton (Yeni ndı Aydınlar) 

2333 
3250 

0716 
1290 
1152 
0554 
074'1 
0443 
1061 
0518 
0745· 
0363 
0892 
1108 
0345 
0935 
1042 

0414 
0846 
0402 
0026 

0523 
0623 
0228 
0342 
0488 
2449 
0049 
0890 

24772 

İlçe nüfusu 51523 can olduğuna göre, Ha
dımköy ve Büyükçekmece nahiyelerine 26751 ki
şi kalmış· oluyor. 

· Kasaba şimal - cenub istikametinde uzanan 
ve Büyükçckmece Gölünün şimal kıyılarına bir
leşen geniş bir vadinin . batı kenarında kurulmu~-
dur ._ Bu vadinin ortasında, kasaba ile Çatalca İs
tasyonu arasından Karasu Deresi akar. Makilerle 
kaplı sırtlıı.r arasındaki bu vadinin batı versanları 
Çatalca Savunma hattını teşkil eder. 

Halkının geçim_ kaynağı, çiftçilikdir. önemli 
ziraat mahsulleri yulaf, buğday, arpadır. Bilhassa 
süt_ , veren hayvanların yemi bakımından yulaf 
baş<la gelir. Mısır, ayçiçeği, tali derecede pançar, 
çok az bostan, dom~tes, soğan, bakla, nohud, fa~ 
sulya; az mikdarda, köylü kemdi ihtiyacı için ye•· 
tişdirir. _ 

Elbesan, Çakıl, Ovayenice köylerinde .bağcı
lık hayli ilerlemişçlir. Gökçeli ve Çanakca köyle:
rinde de yeni bağlar yetiştirilmeye başlanmışdır, 
bazı bağlardan mahsul da alın.ınışdir. 

İlçe merkezinde mühim ölçüde sebzecilik 
. yapılır. _ İl~nin merkez bucağında en mühimmi 
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İzzedclin ve Nakkaş köyleri başda olmak üzere, 
senede 5 milyon kilo raddesinde ot itihsal edilir; 
otculuk çok ileridedir. Enginar ve yonca da yetiş
tirilir. Meyvacılık · yeni yeni gelişmektedir; meyva 
ağaçları arasında kayısı, armud, dut, incir, fındık. 
ceviz, vişne, kiraz yetiştirilir. 

Hayvanlıcılık; bilhassa merkez bucağında, 

son birkaç yıl içinde çok inkişaf etmişdir; mese
la bir «Süt Müstahsilleri Kooperatifi» teşkil edil
mişdir, ve günde 5 ton süt, Beşiktaş Pastörize Siit 
Fabrikasına sevk edilmektedir. Ömür ve Haznedar 
çiftliği gibi müesseseler süt ihtiyaçlarının mühim 
kısmını, Çatalcanın merkez bucağı ve köylerinden 
temin etmektedir. Hayvan cinsleri de ıslah edilm~ş 
durumdadü. 

Çatalca kasabasında her hafta perşenbe gün
leri, Binkılıç köyünde. de (eski adı Istranca) cu
martesi _günleri pazar. kurulur; yine bucak mer
~ezi Çatalca kasabasında 5 ekimden 1 O ekime 
kadar devam etmek üzere. hayvan ve eşya panayı -
rı kurulur. · 

Kasabanın üçü ·ibadete açık (Ferhad Paşa, 
Cemaati İslamiye, Kaleiçi), biri de harabe halin- --· 
de (Ali Paşa) dört camii, vardır. 

Merkez Çatalca kasabasında 1 orta okul, 
ve 2 ilkokul vardır. Merkeze bağlı köylerde, Yay
lacık köyü hariç,, bütün· köylerde beşer: sınıflı _ 
ilkokul vardır; 

Çatalca kasabası, Sirkeci - Edirne deıniryo-
1 u üzerinde «Çµtaka» adi ile bir .. istasyona. sa,. 
hibdir, İstanbuldan 71. inci kilometrededir ve ka
sabaya 2 kilometre mesafededir; tiren istasyonu 
ile kasaba arasında· bakımlı,' güzel bir. şose var
dır. 

Çatalca kasabası . İstanbul - -Edirne asfaltına 
da 17. kilometrelik. bir ş9se ile bağlıdir; · bu şose-, 
nin ana· kaı:a yohı ile kavuşak noktası, ;istanbul 
tarafından g~liiıdiğine göre; .Büyükçekmeceyi geç
dikden. az sonra 56 ıncı _ kilometrede, «D.ört yol 
ağzı» denilen yerdedir; bu kavuşak noktasında, 

yani Dörtyol ağ?;ında, .. ana asfalt·: Büyükçekmece
den .. gelir,, Silivriye. doğru gider; bir. şose, yukar,.. 
da zikıettik, Çatalcaya gider, diğer çok kısa bir 
şose de azc.ilerde görülen Mimar Sinan (Kalikrat
ya) köyüne varır. 

Çatalcadan sabahları yarım saatde bir, öğ
leden sonra saatde bir, perşenbe ve pazar günleti 
her 45 dakikada İstanbula bir yolcu otobüsü ha
reket:.eder. 

Kasabanın, nahiyenin bütün köyleri de sta
bilize yol ile bağlantısı vardır. 

Bu ansiklopedinin sahibi, · müellifi ve mU-

devvini R. E. Koçu kardeşimiz 1935 de askerli
ğini Çatalca kasabasında yapmış _idi. «O zamaı;ı
Iar _Çatalcadan İstanbula sabahları iki, öğleden 
sonra da bir, tümü üç otobüs arabası.kalkar idi» 
diyor, ve askerlik hatıraları arasında şu satırlan 
yazıyor: . 

«- Haydi İstanbul!.. İstanbul!.. 
«Kahveci Mehmed dükkanının önündeki 

kaldırımları sulamış mıdır? Sakızlı ve takunyalı 
kızlar otobüsün etrafında dolaşırlar _mı? Çingene 
çocuğu boyacı Hüseyin, gözlerini tıpkı kundura
lar gibi cilalamış, parlatmış_ mıdır? Nasliçli Eat
manın grep ,oyası, kirpikleri mavi gözleriııin et
rafında kıvnm kıvrım mıdır? Şoför muavini )Sa
riko çıngıraklı sesi ile bağırır mı: 

· . l • ı - Haydı Istanbul... Istanbul ... 
Çatalcanın göbeği bir. dörtyol $,ıdır. İstan

bul otobüsleri bu dörtyol ağzin~aki, havuz. başµı~ 
dan kalkar. Trakya kasabalarını İstanbula bJğla-
yan otobüslerdir: Trakyada dolaşUll_yanlıır. otobü
sü anlıyamazlar, sevmezler ... » (R. E. :Ko.ç-µ; ~ 

. cuklar, 1938). 
Çatalca kasabasında Ferhad Paşa Suyu civa,• 

rın en güzel suyudur, mikyası ma · 3 .dür. Sertlik 
derecesi biri 21, diğer ikisi 16 ve ıs. olan. sular 
birleştirilerek _ kullanma ve içme suyÜ olantk . ter
kas tesisatına . ilave edilmişdir. 

Çat.alca. kacabası elektrik ışığına 194 7,-1948 
arasında kavuşmuşdur. 

Kasabadakit sağlık merkezinden başka, Ça
kıl, . Kabakça ve Kestanelik köylerinde birer di:,
panser (ebe ve sağlik memuru) vardir; · 

Çatalca kasabasında 1 su değirmeni ( 6 tane 
de köylerde), 2 un fabrikası (Biri istasyonda, 
bunlar aynı zamanda ay çiçeği yağı da çıkarırlar), 
Ziraat Bankası, 1 ecza.hane, 1 Atatürk büstfüıi:i 
havi park, 1. Belediye sineması ve: _Gazinosu, 1 
Belediye Hamamı (B.: Çatalca Hain~mı), 2 otel 
(Ferah Oteli, Park Oteli), 2 lokanta, .3..; ekmek fı
rını, 1 tepsi fırını, L saatçi, 6 kasab, 2 fotoğraf
cı, 7 kunduracı, 5 berber, 6 manüaturacı, l kö
mürcü, 16 terzi, 12 kahvehane, 18 bakkal, 2 ~a
rac, 1 nalband, 4 keresteci ve inşaııt malzemeci
si, 1 tatlıcı, 1 bonmarşe, 1 oto tatjıircisi, · ı ka
laycı, 1 hazır elbiseci, lastikci, 2 k~pabcı. 2 ara
ba imalathanesi,_. 2 elektrik kaynakçısı, 1 yorgan
cı, 2 benzin istasyonu, 2 zahireci, 1 tornacı, tes
viyeci, 2 tenekeci, 1 radyo tamirciı:;i, 1 doğrama
cı, 3 tuhafiyeci-, kırtasiyeci, 1 Şeker_ Bank, l si
gortacı; l avukat yazıhanesi, 1 derici; Z kaşar 
peyniri imalathanesi, 2 beyaz pey]].ir imalathan~si 
(Kestanelik, Dağyenice, İhsaniye ve Aydınlar köy-
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)erinde de peynirhaneler vardır), 2 yoğurthane 
(Nakkaş ve Kızılcaali köylerinde de birer yoğurt
hane vardır), 1 mukavva fabrikası (İstasnyonda). 

Elbesafi ve İnceğiz köyleri civarında Manga
nez madeni işletmek imtiyazı verilmişdir. İkisi 
Kabakcada, biri İhsaniyede, diğer · ikisi de Binkı
lıç köyünde 5 silis kumu ocağı vardır (Porselen 
imalinde kulİanılır). 

İiıceğizde bir taş ocağı vardır, Çatalca hü
kumet konağı bu ocak
dan alınan taşla yapıl
mışdır. Çatalca kasaba
sında 2 tane de tuğla 

harmanı bulunmakta
dır. 

İnceğizde tarihdeıi 
öiiceki . devre aid çok 
büyük bjr" mağara, var-
dir; bilhassa ziyaret et-
nieğe değer ~serdir. Su
başı köyünde de görül
meğe değer bir mağara 
bulunmaktadır. . 
" İhsaniye köyü ile 

Aydınlar köyü arasında 
Bizanslılardan kalma 
~.astasya kalesi hara
besi vardır. 

E. General Hakkı Raif 
AYYILDIZ 

ÇATALCA CEZA 
EVİ ..,..... Hükumet Ko
nağı birı,asının . bodru.m 
katının bir kısmını iş

gal .eder. ,(B.: Ceza Ev
leri). 

I 

.\ 

I 

,. 
; 

--- .... , . 
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ruvak altıdır; bu kubbecikler in ikisi delile deşik · ol
muş, sağdaki ise tamamen çökmüş bulunuyordu: 

Ali Paşa Camii Balkan Harbinde ağır hasa
ra uğramış , o tarihden bu yana da evkafca kadro 
dışı edilrnişdir. 1934-1935 arasında bu harabe 
mabed, askeri hurda anbarı olarak _kullanılmak-

ÇATALCADA 
ALİ PAŞA CAMÜ -
Banisinin . 'kim olduğu 
tesbit edilemedi; kesme 
taşdan 4ört duvar ve 
8 pencereli bir kasnak 
üzerine oturtulı:İıuş bir 
büyük kubbeden iba
rettir. Son cemaat yeri 
dört mermer sütun üs.,. 
tüne atılmış kemerler 
üzerinde . ilQ yandakiler 
y~ım küre, ortadaki be
şik şeklinde üç küçük . 
kubbe ile örtülınüş, -bir 

Çatalca Ali Paşa CamU 
(Resim: S, Bozcalı; PlAn·: B. Cantok) 
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da .idi, ki, 1935 yazinda askerlik görevini levazım 
yedek subayı olarak Çatalcada ifa eden Reşad 
Ekrem Koçunun bir çok günferi bu hur-da anbarı 

' camii- açıp kapamakla geçmişdir. Yazar, Çatalca 
hatıraları arasında Ali Paşa Camiini şu satırlar 

ile anıyor:_ 
« 1935 yazını askerlikle Çatalcada geçirdim, 

ve bir çok günlerim enkaz anbarı olan Ali Paşa 
Camiinde geçdi. 

«Ali Paşa Camii kasabanın İstanbul tarafın
daki kenarına düşer; kubbesi çatlak, bağçesinin 

duvarı yıkık, çeşmesinin suyu tükenmiş, mezar
lığını adam boyu baldıranlar, yılan yasdıkları kap
lamışdı. Camilerin etrafında güvercin görmeye 
alışmışızdır. Ali Paşa Camiinin yuva olabilecek 
boşluklarına çaylaklarla kargalar yerleşmişlerdi. 

Binanın içi dışından harabdı. ,Bütüri yazı ve na
kışları· dökülmüş, onların yerine kubbenin üstün
deki bir aylandos ağacının; kubbenin çatlakların 
dan içeriye giren kökleri, garib vahşi nakışlar, es
rareıigiz sihir, büyü yazısı halinde yazılmışlardı. 
Döşemeler sökülmüş, neferler her gün yerde,· du
va:rların üstünden akreb toplarlardı ... » (R. E. 
Koçu, Çocuklar, 1938). 

ÇATALCADA HACI MAHMtJT ÇEŞMESİ 

Klasik Türk yapı sanatının bu güzel eseri, 
1 962 de ahır olarak kullanılmakda idi. 

ÇATALCADA ALİ PAŞA ÇEŞMESİ - Ali 
Paşa Camiinin karşısındadır; 1962 de teknesi·ve 
yalağı tamamen toprağa gömiilmüş, susuz, yok .:.ıl

mağa terkedilmiş bulunuyordu. Çatalcanın imarı, 
bu gibi eserlerin tamir ve ihyası ile olur <lemek 
lazımdır. 

ÇATALCADA FERHAD PAŞA.CAMİİ -
(B.: Ferhad Paşa Camii). 

ÇATALCADA FERHATPAŞA MAHAL
LESİ MESCİDİ - Müstatil planlı, dört duvar 
üzerine kiremitli ahşab bir çatı ile kapanmışdır; 
bodurca minaresi ile şirin bir mesciddir; bir kita
besi görülemedi ve· banisinin adı tesbit .edilemedi. 

General H. Riif AYYILDIZ 

ÇATALCADA HACI MAHMUT ÇEŞMESİ 
Bu kasabanın güzel eserlerinden biridir; 

1962 yılında bir akar çeşme olduğu halde gaayet
le harab durumda idi, üst kısmı yıkılmış, güzel 
bir sülüs hat ile kitabesinin baş tarafı da yok ol
muşdu; bu kitabenin bir tamir kitabesi olduğunu 
tahmin ediyoruz: 

Çatalca Alipaşa Çeşmesi 
(R,esim: Sabiha Bozcalı) 
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ÇATALCADA HA VUZL UÇEŞME - Ka
sabanın İstanbul tarafı kenarında, hamam civa
rındaki meydandadli; Çatalcanın süslerinden bi
ridir, fakat belediye tarafından kaldırılması düşü
nüldüğü 1962 de esef ile işidilmiş idi; kimin ha
yır eseri olduğu tesbit edilemedi, }atin asıllı türk 
harfleri . ile şöyle acaib bir kitabesi vardır: 

Çalış 

Eser doğur 
5.10.1931 

ÇATALCADA ORTA OKUL ÇEŞMESİ -
Okulun \:,ağçe duvarının bir köşesinde ve duvarın 
sokak yüzüne konmuş, cebhesi mermer kaplı bir 
çeşmedir, 1936 - 1950 ara$ıiıda yapılmışdır; .. dik
kate değer en önemli hüviyeti mermer kabartma 
bir plitk taşımasıdır · ki o tarihlerde Çatalca Orta 
Okulunun resim ve iş öğretmeni olan Ahmed An
lı'mn eseridir. Sanatkar ve inkilabcı öğretmen bu 
plakda tamamen_ çıplak bir atleti çeşmeden avucı.ı 

ile su içer vaziyetde göstermişdir. Çeşme Çataka 
Halk Partisinin hayır eseri olduğu için · bu plak 
üzerine paı1inin remzi olan altl ok konmuşdur. 

ÇATALCA HAMAMI - Bir tek hamam
dır; on altıncı asır yapısıdır; asırlar boyunca 
hayli tadile uğradığı muhakkak olan camekan kıs
mı hayli genişdir, ortada fiskıyeli küçük bir ha
vuzu bulunup sağda iki basamak merdivsn ile 
çıkılır sed üstünde bir peyke ile beş soyunma böl
mesi, sol tarafda da keza iki basamak merdiven
ie çıkılır, sed üstü beş soyunma bölmesi vardır. 

Soğukluk bir küçük kubbe altında olup asıl . 
· hamam da altı küçük kubbe altında · altı halvet~ 

den mürekkebdir; 1963 de bu altı halvetden an
cak üçü kullanılmakda .. idi, diğer üçü, madhalle
ri örülmü~. muattal halde idi. 

Çatalca Hamamı Balkan Harbinden beri ha
rabiye terkedilmiş kapalı durur iken, 1940-1941 
arasında 64. tümen kumandanı olan .General İs
mail Hakkı Tekcenin medeni himmeti ile tamir 
ve ihya edilmiş, açılıp işlemeye başlam.ası ile de 
kasabayı ihya etmişdir. 

General Tekce hamamı belediye tamir ettir
miş ve tamirden sonra . da h_amani belediyece bir-

. es 

... _ ...... ..... ......_ , 

Çatalca'da Ferhadpaşa· Mahallesi Meseldi 
(Resim : Sabiha Boı.calı) 
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isteklisine işletmek Uzere kiralamışdı. Metruk 
bina; ihya edilip ,gelir teminine başlayınca, Va
kıflar İdaresi sa:hib çıkmış, dar kafaların, dar id-
raklerin işgüzarlığı . bir senin - benim çekişmesi, 

Çatalca belediyesi ile Vakıflar İdaresi arasmda 
Çatalca Hamamı üzerinde de başlamış idi. 19 62 
de Çatalcada halk arasında Vakıflar İdaresinin 
bu hamamı satma yolu ile şahıs mülkiyetine. ge
çireceği yolunda bir ıivayet dolaşınakta idi ki, 
hamamı satın alacak kimsenin de bir müddet 
sonra yerine Çatalcanın ilk apartmanlarından bi
rini kuracağı mulıakkakdır (B.: Hamam). 

1962 de Çatalca Hamamını Mehmed ·İnce--. 
sulu ,adında bir kimse işletiyordu. ,Dellaki, natırı 
yokdu; Mehmed İncesulu natırlığı da kensisi 
yapmakda idi. 

ÇATALCA PANAYIRI - İlçe merkezi o
lan Çatalca kasabasında her yıl 5 ekimden 10 
ekime kadar altı gün devam eder bir panayırdır. 
Panayır yeri Çatalca tiren istasy.onu yakınında, 
istasyon ile kasaba arasındaki geniş bir çayırdır; 
eşya, ve bilhassa büyük biı:,,,baş hayvan panayı
pdır. Altı papciyır günü, salaş meyhaneler ve aş
cılarla, Çatalcalılar için yıl boyunca· özlenmiş 

iyşü nı'.lş, zevkli safa vesilesi de olur; niyetciler, 
lotaryacılar, nişan attırıcılar da yıl boyunca sü
kunet içinde yaşayan kasaba için, birer eğlence 
·yeri olur. 

ÇATALÇEŞME VE ÇATALÇEŞME MEN
ZİLİ ~ Eski .İstanbul - Bağdad kervan yolu üze
rine ve İstanbul şehri sınırı içindeki menzillerden 
biri, ve bu menzilde bir çeşme; Bostancıya var
madan (B.: Bostancı) az önce bir mevkidir; İs

tanbul üniversitesi Edebiyat Fakültesi doçentle
rinden Dr. Semavi Eyice «İstanbul - Şam/Bağ
dad yolu üzerindeki mim..1.ri eserler; Psküdar -
Bostanci:baş1 güzergahı» isimli nıakaalesinde bu. 
menzili şöyle tesbit etmişdir: 

«Dik bir· yokuşla Şaşkınbakkal'a çıkan yol, 
düz plarak devamlı tatlı bir inişle Suadiye'yi geç
mekte· ve· Tan sokağından ·itibaren. daha da alça
larak Turşucu deresine •inmektedir. Halert üstü 
kapalı olan bu derenin hemen yanında Çatalçeş
me menzili bulunmaktadır. Yolun sağ tarafında 

olan asırlık çınarı, yine namazgah yeri Evkaf ta
raJından satıldığından bir iki dükkanın arasında 
kalmış ve bu arada mihrap taşı da ortadan yok
olmuşdur. Yö]un karşı tarafında olan çeşme ise, 

Çatf!lca'da Hacı Mahmud Çeşmesi 
( Resim : · Sabiha Bozcalı) 
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Çatalca'da Havuzlu Çeşme (Resim· : Sabiha Bozcalı) 

caddenin genişletilmesi için 1946 -
194 7 kışında sökülerek geri, şimdi
ki yerine alınmıştır. üzerindeki esas 
kitabesinden H, 957 (1550) de ya
pıldığı anlaşılan bu çeşme, ikinci 
bir kitabeden öğrenildiğine göre 
Hace Nerkerap · Kalfa t arafınd::m 
H. 1282 (1766) da tamir ettirilmi§
tir. (Tanışık, «Çeşmeler»; II, 454; 
üzerinde esas inşa tarihi sarih ola
rak okunan bu çeşmenin ihya kita-: 
besine göre, kitabe geçişteki sebebi 
anlamak müşküldür. 1946 ;- 194 7 
tamirinin çok· fena yapıldığını da 
burada işaret etmesi zaruri görüyo
ruz. S. Eyice. Fakat bu tamirin, 
çeşmenin mimarısi µzerinde her
hangi bir değişikliğe sebeb · olmadı
ğı açıkça anlaşılmaktadır. Çatalçeş

me, kesme küfeki taşından yapıl
mış, yalnız ön yalağı ile, iniş sathı 

ve sivri kemeri mermerden inşa e
dilmiştir. 194 7 deki geri alınma a
meliyesi sırasında bu mermerler 

Çatalca'da Orta Okul Çeşmesi 
(Resim : Sabiha Bozcalı) 

İSTAN13ot 
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söküldüğünde hepsinin Bizans devrine ait işlen

miş parçalar olduğu görülmüştür. öndeki ve sol
daki yalaklar da aslında · eski Bizans _ lahitleridir. 
Çeşme, ,3 m. genişliğinde, 3.60 m. yüksekliğin

dedir. ön cephesinde sivri bir kemerin içinde 0.55 
-m. ·derinliğinde bir nişi vardır. 1,30 m. enindeki 
•· yan cephelerinde ise, sivri kemerli birer ayna ta
şına , sahip yan çeşmeleri ve -bunların altlarında 

da hayvanlara mahsus yalakları vardır. Üç oluklu 
· bir çeşme (adı da bundan gelmektedir) nümunesi 
olarak, Çatalçeşme çok dikkat çe
kici bir eserdir. Burada -ayrıca hay
vanların insanlardan ayrı bir yer
den -_ sulanmasına dikkat edilmiş ol
duğu da müşahede edilmektedir, 
gaayet ahenkli nisbetleri ile sade ve 
sakin mimarisinin güzelliğini ak
settiren bu çeşmenin iki taş gözü 
vardır. S_u oluğunun üstündeki mer
mer, bir çanaktan fışkıran lale res
mi her halde burada istirahat etmiş 
bir_ yolcu tarafından . hiç değilse iki· 
asır önce _ kazınmıştır. Aynı mer
mere · yazılmış ,olan tamir kitabesi 
kısmen· bu resmi tahrib ettiğine gö~ 
re, resim 1866 dan hayli önceye 
aittir. Biı tamir kitabesinin üstünde 
ise gaayet girift bir yazı ile dört 
kartuş içinde esas- kitabe bulun
maktadır. Çataİçeşmenin su oluğu 
etrafındaki mermer muhtelif yolcu
lar tarafından pir şeyler kazındığı 

tesbit edilmektedir. Bunların ara

sında XVI - XVIII. asırlara ait bir 
kadırga resmi hayli dikkat çekici
dir. Çatalçeşme, İstaobul'lİ.n halen 
mevcud .kitabeli en eski , çeşmele
rinden biri olması · bakıİnından ne 
derece büyük bir · değere sabibse, 

klasik çeşme mimarisinin bir misali 
olması bak•İiıından da o derece • e
hemmiyetlidir» (Semavi Eyice, İs
tanbul .; Şam/Bağdı:ı.t yolu üzerin
deki mim~i eserden, Tarih Dergi- . 
si, Cild IX. 

Dr. Seınavi Eyice'nin makaa
lesiode tesbit ve tarif edilen mimari 
kitabel~rini M . Kemal özergiıl oku
ıriuşdur, -M. -K. özetgio Çatalçeş
menin iki kitdbesini §Öyle Qkumuş
dur: 

_;. ~ . 
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1. Bani kitabesi: 
Cezay-1 hayr ü ihsan bulsun ( ol • kim?) 
Bu aynı kıldı cari behr-i atşan 
Dedüm ey dil nedür bu -ayne tarih 
Gönül dedi cez4y',l hayr Ü ihsan 

(sene 957) 

2. Tamir kit~besi: 

Hice Mahttlme Hanımın c:irlyesi 
Hıice Narker4b Kalfa'run hayr4tıdır 

(se~e 1282) 

·R\ 
ô 

Çatalca Hamamı 
(Plan : Behcet Can tok) 

Çatalçeşma 

(Retlm : HUıııll) 
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ÇATALÇEŞME MESCIDİ - Cağaloğlu ci
varında Çata1çeşme ve Mç,lla f enari sokaklarının 
kavuşak noktasında, köşe başındadır; banisi Fa
tih Sultan Mehmed devri ulemasından Bursa ka
dılığında bulunmuş FenarizMe Yusuf Bali Efen
didir. Hadikatül Cevami şu malılmatı veriyor: 

«Banisi Fenarizade Yusuf Bali efendidir; o
ğullarından A}ımed Paşanın Valide Hamamı kur
binde mescicli. vardır, diğer oğlu İsa Efendi Halı
cılar Köşkünde Kilise ,Mescidinin (B.: Fenari İsa 
Mescidi) valç.ıfıdır. Bu mescidin minberini Meh
met . Emin . zade Sadık Ağa Vaz etmişdir ki Kayn
]ar Mezarlığında (Rumelihisarı) medfundur; ma-
hallesi vardÜ:. » · 

Ek:reıri İ:-fakkı .-Ayverdi 19.53 ,de ·neşredilmiş 
«Fatih Devri Mimarisi» ··adlı eserinde 'Şunları ya
zıyor: «Ufak,ve ·harab bir\:camidir. Bugwıkü binas; 
XIX. asır y?,yısıdır, namaza kapalıdır». 

.. Dört kÖşepJ.ülı 'vefütıvatlao kesme taşdan · bu · 
mescid 1960 ·.:. 196l yılları: arasında iş adamı zen
ğinlerden K(#iyalı Hacı '3Nuri ' Topbaş tarafından 
tamir ettirilerek ihya edil:mjş ve ibadete açılm.Jşdır; 
son.cemaat' yeri•:demir1~veli ,bir camekan .içine 
iilinrtıışdir; . nµri~reye iôadet sahriüida.n çıkihr; yi
ne o hayır sihibi Hacı Nuri Efendi '. tarafından yep 

~ -

yeni kilimler ve seccadelerle döşenmişdir. Mes
cidin yanında küçük bir hazire vardır. 

Bu mescid zamanımızda halk ağzında Fenari 
. Camii diye anılır (1963). · 

Hakkı GöKTORK 

ÇATAL ÇEŞME SOKAĞI - Eminönü İl
çesinin Alemdar Bucağının Alemdar Mahallesi 
sokaklarından; Babıali Caddesi ile Hilaliahmer 
Caddesi arasında uzanır; Hoca Rüstem, Bestekar 
Osman, Doktor Emin Paşa, Ticarethane, Başmü
sahib, Hoca Rüstem Mektebi ve Molla Fenari so
kakları ile kavuşakları vardir; Hilali Ahmer Cad
desi ile olan bitim noktası da, Yerebatan Cad
desi ve Alay Köşkü Caddesi ile bir dört yol ağzı
dır; bir yandan Molla Fenari, öbür yandan Dok
tor Emi~ Paşa sokakları ile teşkil ettiği pört yol 
ağzı da meydanımsı bir açıklıkdır (1934 Belediye 
Şehir R~hberi, Pafta 2/15). Babıali Caddesi ta
rafından gelindiğine göre iki , araba geçecek geniş
likde paket taşı döşeli bir yoldur. Bu sokak üze
rinde 5 katlı Aydınlık Han, 4 katlı Orhanbey Ha
nı, 6 katlı ;Neş'e A~artımanı büyük binalardır. 
Cağaloğlu Kız Enstitüsü ve Cağaloğlu Akşam Kız 
Sanat Okulu bu sokakdadır. Molla Fenari Soka
ğı kavuşağı köşesinde Çatalçeşme Mescidi (Molla 
Fenari Camii) bulunmaktadır; _yine aynı kavuşak 

- ...... - -

~;.;.:,,,, §'::-~"':~~:. .;. .. - -
Çatalçeşme Meseldi 

(Resim ve pl4n : Nezih) 
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noktası üzerinde sokağa admı veren iki cebheli 
metruk çeşme vardır. Ticarethane Sokağı kavu
şağı köşesinde· de Dr. Abdullah Cevdet Beyin 
« İçtihad ,Evi» adı altındaki meşhur matbaasının 

bulunduğu ev durmaktadır; dört katlı bir binadır; 
yine bu sokak üzerinde 1 çanta imalathanesi, 1 
marangoz, 1 bakkal, 1 kundura tamircisi, 2 elbise 
temizleme evi, 1 k?Lsab, 1 şarab deposu, 1 gaz o
cağı. ve musluk tamircisi, bir lastik mühür atölye
si, Cihan Komandit Ortaklığı depo ve ardiyesi, Si
negrafik Kollektif Şirketi, Sular İdaresi İstanbul 
Şubesi vardır; kapu numaraları 1 - 29 ve 2 - 32 
<lir. (Kasım 1963). 

Hakkı GÖKTÜRK 

ÇATAL HAN SOKAĞI -= 1934 Belediye 
Şehir Rehberine göre Bayazıdda, Çarşıkapusundan 
Bayazıda gelir iken sağ kolda .sed üstü bir sokak 
idi; son istimlakde (1957 - 1958) kaldırıldı ve 
yeri meydan ağzı açıklığa katıldı. (1963). 

ÇATAL KÖSTEK OLTA - «Çıplak iğneli 

balık oltası çeşidlerindendir; 15 dirhem ağırlığın

da döri köşeli ve kağıd gibi ince bir kurşunun ara
sına kıldan bir köstek konulur _ve muska gibi kat
lanırsa kösteğin uçlan muskanın iki köşelerine 

Çatal Köstek Olta 
(Resim : K. Deveclyan'dan) 

rastlar. Mezkur uçlara yarımşar metrnluk birer 
beden bağlanır ve 'bunların ucuna da birer· iğne 
asıldıkdan, ve muskanın üst köşesine ise yarım 
metro misina ile bir olta bağlandıkdan sonra te
k;r, kaya ve emsali balıkların avında kullanılir». 
(Karakin Deveciyan, Balık ve Balıkcıhk). 

ÇATANA 

ÇATAL MEKTEB SOKAĞI - Beşiktaş İl
çesinin V.işnezade Mahallesi sokaklarından; 1934 
Belediye Şehir Rehberine göre Sporcu Adil Soka
ğı ile Şair Nedim Caddesi arasında uzanır; mez
kur rehberdeki haritada Şair Nedim Sokağı ile 
olan kavuşağı karşısında Nüzhetiye Karakol Soka
ğı görülmektedir; yerinde ise Haremağası Sokağı 
vardır. (1934 Belediye Şehir Rehberi, Pafta 
20/172). 

Şair Nedim Caddesi tarafından gelindiğine 

göre bir araba geçebilecek genişlikde paket taşı 
döşeli dik bir yoldur; sağ kolda Şehid Ahmed So
kağı ile bir kavuş·ağı vardır. (Adı geçen rehberde 
bu sokak gösterilmemişdir; bu kavuşak noktasın
dan sonra hafif bir meyil ile Sporcu Adil Sokağı
na iner. Bu sokak üzerinde geçen asır yapısı üç 
katlı ahşab :ilbrahim Paşa Konağı görülür; ben
zerleri çok azalmış binalardandır. (Kasııiı 1963). 

Hakkı GÖKTORK 

ÇATALSAKAL - İkinci Abdülhamid dev
ri sonlarında Sirkecide meşhur bir birahanenin 
halk ağzındaki adı; belki aynca bir isn:µ de vardı; 
sahibin sakal kesimine göre böyle bir adla şöhret 
bulmuş olacağı muhakkakdır; yeri tesbit edilemedi. 

ÇATALSAKAL - İkinci Abdülhamid dev
ri sonlarında namlı bir tuhafiyeci; mağazasının. 

nerede olduğu tesbit edilemedi, o zamanın son 
moda erkek giyim eşyalarını yapmış ve müşteri
leri de İstanbulun genç şık küçük beyleri olmuş
dur; Ahmed Rasim Malumat Gazetesine yazdığı 
şehir mektublarından birinde şıklık düşkünü bir 
delikanlıyı tehzil ederken şunları yazıyor: « ... set
resi pantalonu siyahi, iskarpinleri samani, eldi
venleri koyu zagfirani, yeleği kuşini, mamulatı 
Çatalsakaldan, gömleği benekli aç'ık havai, Karl
man 'dan alınmış boyunbağı zeytuni, · fesi ergüva
nı. .. ». 

· Bibi. : Ahmed Rasim, Şehir Mektubları, IV, 179. 
mektup. 

ÇATANA - Liman nakil vasıtalarından bir 
tip teknenin adı; zamanımızın tenezzüh ve dolmuş 
motörleri büyüklüğünde kömür yakarak buhar 
kuvvetiyle gider küçücük vapur; hemen umumi
yetle sarı pirincden yapılmış pırıl pırıl bacaları 
ile pek şirin, pek güzel şeylerdi. Aşırı derecede 
zenginlerin deniz tenezzühleri için kullandıkları 

bir tekne idi, zamanımızın tenezzüh motorundan 
en mühim farkı, motoru sahibi olan zat bir spor 
gösterisi olarak bizzat kullandığı halde, «Çatana»
nın en az 1 ateşci, 1 tayfa-çımacı, ve ı kaptan
dan mürekkeb üç kişilik mürettebatı bulunması 
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idi; bu bakımdan bir hususi çatana, motora nis
betle çok daha lüks, masraflı idi. İşi deniz üzerine 
müesseselerin yüksek memurlarının, müdürlerinin 
binmesi için çatanaları bulunurdu. Büyük kotrala
rın, yatların, ve har-~ gemilerinin de muhakkak 
birer çatanası olurdu. 

Bu tip tekneye «Çatana» adının verilmesi çok 
şirin bir vak'aya bağlanır; 1853 de Kırım Muhare
besinin başlamasından az sonra Tuna boyunda 
«Oltaniça» ve «Çatana» mevkilerinde Ruslara 
karşı iki muzafferiyet kazanmış idik; o sırada müt
tefikimiz olan İngilizler de bize iki küç_ücük vapur 
hediye etmişdi; bu vapurcuklara «Oltaniça» ve 
«Çatana» isimleri kondu; Oltaniça. Tuna boyuna, 
ordu hizmetine gönderildi, Çatana da İstanbulda 
kaldı, ve İstanbullular bu minyatür vapuru pek 
sevdi, hatta onu görmek için köprü üstünde saat
lerce durup bekleyenler olurdu. Sonraları o tip ge
miler çoğalınca «Çatana» adı bir teknenin has is
mi olmakdan çıkarılarak, İstanbullular o küçücük 
vapurların hepsine çatana derneğe başladı. 

Bibi. : Filiztekin Halid, Yeni Galatat. 

ÇA_TIKKAŞ SOKAĞI - 1934 Belediye Şe
hir Rehberine göre Beyoğlunda Kamer Hatun Ma
haİlesi ile Kasımpaşanın Süruri Mehmed Efendi 
Mahallesi arasında müşterek bir s-okakdır; Surı'.'iri 

Mahallesinde İncekaş Sokağı ile Kamerhatun Ma
hallesinde Kılıçarslan Sokağı arasında uzanır; bu 
iki mahalle arasındaki sınır yol Emin Camii So
kağı ile dört yol ağzı yaparak kesişir, Kamer Ha
tun Mahallesinde Santur Sokağı ve Lüle Sokağı 
ile kavuşakları vardır (1934 Belediye Şehir Reh
beri, pafta 14/142 ve pafta 16/141). Yerine gidi
lip şu satırların yazıldığı sıradaki durumu tesbit 
edilemedi (19,64), şubat). 

ÇATLADI KAPU - «İstanbul surlarının 
Marmara kıyısındaki kapularından; Kadırga Li
manı civarındadır, kendi adı da. semt adı olmuş
dur; bu kapu 1532 senesinde bir zelzelede çatla
mış olduğu için o zamandan bu yana bu isim ile 
anıla geldiği söylenir; bu kapuniın yanında, kale 
bedeni üstünde Jüstinyen Sarayının ,harabeleri dur
maktadır. Yine bu kapunun yanında bir mecra ağ
zında iki mermer sütun görülür ki üzerlerindeki 
yazılar, bu taşların Ayasofya Meydanında ,İmpa-
rator Jüstinyenin heykeli kaidesine aid oldukları 

fikrini vermektedir.» (Celal Esed; Eski İstanbul). 

ÇATLADIKAPU MESCİDİ- Küçük Aya
sofya civarında, Marmara surlarında aynı adı ta
şıyan kale kapusunun dışında deniz kenarında bir 
mescid idii bruıisi Fatih Sultan Mehmed devri 

adamlarından Kasabbaşı Piri Ağadır, kabrinin. ne
rede olduğu bilinmiyor. Bu mescid zamanımızda 
mevcud değildir, ne zaman yıkıldığı, hatta kesin 
olarak yeri bile bilinmiyor. Ekrem Hakkı Ayver
di tarafından neşredilen 1883 tarihli bir İstanbul 
haritasında da gösterilmemişdir. 

Bibi. : Hadikatül Cevami, I; E. Hakkı Ayverdi, Fa
tih Devri Mimarisi. 

ÇATLAK - Halk ağzı sıfat: «Deli, yapdı
ğını, söylediğini bilmez, aslında küstah ve· terbi
yesiz olup da adını deliye çıkarmış» olanlar hak
kında bullanılır; misal: 

- Herif çatlağın biri; ağzına geleni söyler, 
ödüm koptu bir hadise çıkaracak diye! ... 

* - Ulan senin Şileli adam akıllı çatlakmış 
be ... Karakolda vak'ayı hiç utanmadan a11;Iattı, ak 
sakalımla aleme rezil oldum ... 

ÇATLAK - Haneberduş pırpırılar argosun
da kadın kasdı ile kullanılır müstehcen isimlerden. 

. ÇATLAK ÇEŞME SOKAĞI - ,Beşiktaşda 
Vişnezade Mahallesi sokaklarından; 'silhane So
kağı ile Şair Nedim Caddesi arasında uzanır; Maç
ka Meydan Sokağı, Sporcu Adil Sokağı, Solgun 
Söğüt Sokağı, Beşiktaş Kireçhane Sokağı ve Di
bekci Kamil Sokağı ile kavnşakları vardır (1934 
Belediye Şehir Rehberi pafta 20/172). Şair Ne
dim Caddesi tarafından gel~diğine göre bir araba 
geçebilecek genişlikde paket taşı döeşli dik bir yo
kuş olarak başlar; büyüklü. küçüklü ahşab ve ka
gir evler arasından geçer; 1 kunduracı, 1 manav, 
1 kalaycı, 1 kömürcü, 1 doğramacı dükkanı var
dır; Valde Spor Gençlik Kulübü adı ile bir de 
spor kulübü lokali görülmüşdür; Dibekci Kamil 
Sokağı kavuşağından sonra yokuş aşağı inmeğe · 
başlar, sonra düzleşir; sağ kolda Şenlik Dede Ca
mii, sol kolda da bir set 'üstünde Süleyman Ağa 
Çeş~esi görülür (inşa tarihi 1124 = 1712); Spor
cu Adil ve Solgunsöğüt sokakları ile olan kavu
şakları arasında Anber Ağa Çeşmesi bulunmak
tadır (inşa tarihi 1223 = 1807); kapu numara
ları 1 - 33 ve 2 - 27 dir (kasım 1963). 

Hakkı GÖKTORK 

ÇATMA - Hüseyin Kazım Bey Büyük Türk 
Lugatında; «Döşemelik ve yasdıklık bir nevi do
kuma» diyor. Antikacı Nureddin Rüşdi Büngül 
«Eski Eserler Ansiklopedisi» adlı eserinde şunları 
yazıyor: «Bir metro kadar uzunluğunda ve 50-60 
santim eninde eski kabartma halı yastıklarının 

biraz büyüğü olan kadife çatmalardan Aydos, Bur
sa, Bilecik çatmalarının içinde fevkalade olanları 

vardır; bunların 1000 lira ettiği, ve daha büyük 
seccade tarzında olanların 3000 lira kadar ettiği 
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vakidir (1939 daki değerler). Bunlar gaayet ince 
kilim gi:bi ipek bir zemin üzerine kabartma kadife
dir. Yavuz Sultan Sellinin Aydos çatması kullan
dığı söylenir; şimdi ele geçen çatmalar Bursa ve 
Bilecik mallarıdır, Aydos çatmaları görülmemek
tedir; yahud görüyoruz da anlayamıyoruz; kırk, 

elli senelik parçaları da 50 - 80 lira etmektedir. 
Bu sanat himaye edilmelidir»; ve kendi karihası 
eseri şu beyti kaydediyor: 

Sanmayınız antikacı atniası 
Para eder Türkiyenin çatması 

Meşhur antikacı maalesef gaayetle meşhur 
olan O sküdar çatmasını unutmuşdur. 

Mehmed Zeki Pakalın da .· «Osmanlı Tarih 
Deyimleri ve Terimleri» isimli büyük eserinde çat
ma için şunları yazıyor: 

«Çatma vaktiyle yapılan bir nevi Türk ku
maşının adıdı~; sade, kılabdanlı ve başka· türlü 
nevileri _vardı; elbiseler, örtüler, rastık yüzleri ya
pılırdı. 

«Üsküdar, Bilecik ve Bursada pek güzelleri 
yapılırdı. üsküdarda yüzlerce tezgah, çatına do
kur, bu yüzden pek çok insan geçinirdi. Memle
ketimize Avrupa eşyası girmeye başladıkdan son
ra çatmacılık sanatı ölmüşdür. Avrupalılar ötede 
beride kalan parçalarını almışlar, memleketlerin
deki müzelerine koymuşlardır. 

«Topkapu Sarayı. Müzesinde nefis türk çat
malarından birçok elbiseler vardır. 

«Çatma yapanlara çatmacı denilirdi. 
«Arşivdeki bir vesikada Bursa çatmalarının 

14 endaze uzunluğunda ve 1 ¼ endaze eninde ol
duğu yazılıdır. 

«Sanat Ansiklopedisinde şu izahat vardır: 

Üsküdar, Bilecik ve Bursada ipek ile dokunan ka
bartma çiçekli kadife kumaş ki çoğu lale üslubun
dadır; bunların üçüncü Ahmed ve Damad İbra
him Paşa zamanında dokunanlarına Ahmediye 
denilir ... » (M. Z. Pakalm, Osmanlı Tarih Deyim
leri ve Terimleri). 

ÇATMA (Necdet) - Namı diğerle üçkulak 
Necdet, 1961 yılında çalışmış dört kişiden mü
rekkeb bir· hırsız çetesinin en faal uzvu, başı; bu 
adam ile Hüseyin Çoruklu, İhsan Öngü ve Saba
haddin ünüstü (Kafakol Sabahaddin) den mürek
keb hırsız çetesine aralarında «Toptan Götür A
nonim Şirketi» adı verilmiş ve Necdet Çatma ta
rafından, kanuni madde ve şekline uygun olarak 
şirketlerinin gaayetle muntazam muhasebe defteri. 
tutulmuşdur, gelir hanesine çalınan eşyanın müf
redatı kaydedilmiş, satış yapıldıkça da gider ha
nesi işlenmiş, alınan paralar kaydedilmiş, prtak-

Iarın şirketden eşid olarak çekdikleri paralar da 
ayrıca fevkalade intizam ile kaydedilmişdir. Def
terlerinden üç ay içinde 13 yerden ticari eşya çal
dtkları anlaşılmışdır. Yakalanışları da, 50 bin lira
lık bir parti malın satışında verdikleri faturanın 
sahte oluşunun nazarı dikkati çekmesi ile olmuş
dur. (Ocak 1962, günün gazeteleri). 

Hırsızlık yolunda ticari metodla çalışmış 
Necdet Çatmanın tafsilatlıca hal tercemesi elde 
edilemedi. 

ÇATMACILAR SOKAĞI - 1934 Belediye 
Şehir Rehberine göre Osküdarda İhsaniye .~kak
larından; Doğancılarda Paşakapusu Geçidi ile Se
limiyede Harem İskelesi Sokağı arasında, İhsani
yeyi boydan boya kat eder uzun bir yoldur. Avcu 
Sokağı, Hacı Ernin Paşa Sokağı, Edhem Paşa so~ 
kağı, Köprülü Konak Sokağı, Büyük Mustafa Pa
şa Sokağı, Şerif Bey Çeşmesi Sokağı ile kavuşak
ları vardır (1934 Belediye Şehir Rehberi pafta 
27 /İhsaniye). Yerine gidilip şu satırların yazıldığı 
sıradaki durumu tesbit edilemedi (1964, şubat). 

ÇATMALI MESCİD SOKAĞI - Kasım
paşanın Çatma Mescid Mahallesi . sokaklarından; 
Çatmalı Mescid Kuyu Sokağı ile Tepebaşı Cad
desi arasında uzanır, bir araba geçebilecek geniş
likde kabataş döşelidir,· kapu numarları 1 - 9, 
2 - 14 olup sokağa ve mahalleye adını veren mes
cid bu sokak ile Çatma Mescid Kuyu Sokağı kavu
şağındadır (kasım 1963). 

Hakkı GÖKTÜRK 

ÇATMA MEKTEBİ SOKAĞI - Kasımpa
şada Çatma Mescid Mahallesi yollarından. Tepe~ 
başı Akarca Yolu ve Derviş Mehmed Sokağı ile 
teşkil ettiği üç yol ağzı ile Tepebaşı Caddesi ara
sında uzanır. Küçük Hamam Sokağı ile kavuşağı 
vardır; Çatma Merdiven ve Camadan sokakları 

ile de dört yol ağzı yaparak kesişir. Tepebaşı _Cad
desi tarafından gelindiğine göre bir araba geçebi
lecek genişlikde, kabataş döşeli ve bozuk bir yol
dur; 2 - 3 katlı ahşab veya beton evler arasından 
geçer; kapu numaıaları 1 - 19, 2 - 32 dir (kasım 
1963). 

Hakkı GÖKTÜRK 

ÇATMA MERDİVEN SOKAĞI - Kasım
paşada Çatma Mescid Mahallesi sokaklarından; 

Çatma Mescid Sokağı ve Küçük Hamam Sokağı 
ile teşkil ettiği dört yolağzı ile Tepebaşı Akarca 
Yolu arasında uzanır. Çatma Mescid Çeşme So
kağı, Ateş Ahmed Sokağı ile kavuşakları vardır, 
Tabur İmamı Sokağı ve Çatmalı Mekteb Sokağı 
ile de dört yol ağzı yaparak kesi§ir. 

Tepeba§t Akarca Yolu tarafından gelindiğine 



ÇATMA ME.SCİD 

göre bir araba geçecek genişlikde ve meyilli bir 
yol olarak başlar; kagir ve ahşab evler arasından 
geçer; Tabur İmamı Sokağı kavuşagına gelince 
merdivenli yol olur, Çatmalı Mekteb Sokağı ka
vuşağından sonra yine meyilli adi yola döner. Ka
pu numaraları 1 - 9, 2 - 22 dir (kasım 1963). 

Hakkı GÖKTÜRK 

ÇATMA MESCİD - Hadikatül Cevamide
ki kayıd şudur: «Banisi Koca Kasım Paşadır ki 
tafsili hali kendi camii kebirinde mürılretti, o cami 
ile bu mescidin vakfı ve mütevellisi birdir; bu 
mescidin mahallesi vardır». 

Kasımpaşada kendi adını taşıyan mahallede 
Çatmalı Mescid Sokağı ile Çatmalı Mescid Kuyu 
Sokağı kavuşağı üzerindedir. 

• 

• 

Çatın~ Mescld 
(Pli!n : Hüsnü) 

• 

• 

Dört. kagir duvar üzerinde kiremit kaplı bir 
çatı ve bodur taş minareli bir mesciddir; scıkak

dan beş basamak beton merdivenle çıkılır; beton 
bir pabuçluk medhalden son cemaat yerine giri
lir; son cemaat yerinde sağda ve solda birer mer
diven vardır, sağdaki minareye, soldaki kadınlar 
mahfiiine çıkar. 

İbadet salını mihrab duvarında 4, sol duvar
da 3,_ ve son cemaat yerine açılır 4, ki cem'an 11 
büyük pencere ile aydınlatılmışdır; son cemaat ye
rinde de dar bir avluya bakar 3 pencere bulun
maktadır. 

İki maksuresi ve ahşab minberi vardır. Kay
de değer başkaca bir şey görülmedi. 

Hakkı GÖKTORK 

ÇATMA MESCİD ÇEŞME SOKAĞI -
Kasımpaşanın Çatma Mescid Mahallesi sokakla-

1StANBCt 

rından; Çatma Mescid Merdiven Sokağı ile Tc
pebaşı Caddesi arasında uzanır; Camadem Soka
ğı ile dört yol ağzı yaparak kesişir. Bir araba ge
çecek genişlikde, kabataş döşeli, kısmen bozuk 
bir yoldur. 2 - 3 katlı ahşab evler, daha fazla katlı 
kagir, beton evler ve apartımanlar arasında uza-

. mr; 1 kömürcü, 1 marangoz, 1 bakkal dükkanı 
vardır; kapa . numaraları 3 - 1 9 ve 2 - 22 dir; ma
halle muhtariığı bu sokak üzerindedir (kasım 
1963. 

Hakkı GÖKTÖRK 

ÇATMA MESCİD HAMAMI - Kasımpa
şada Çatma Mescid Mahallesinde bulunduğu için 
bu isim ile anılır ise de ayrıca «Küçük Hamam» 
diye de meşhurdur; bir çifte hamamdır; Kasım
paşa Vapur İskelesi tarafından gelindiğine göre, 
Bahriye Caddesinin sağ tarafında Tali Sokağına 
girilince Hayratçı ve Küçükhamam sokakları ka
vuşağındadır. Beş katlı büyük bir beton binanın 
altında kalmışdır; kapusunun üstündeki tabela ol
masa, o koca beton yapının altında, içinde mii~ 
kellef _bir çarşı hamamının bulunduğu aslaa tah
min olunamaz; erkekler hamamının kapusu Hay
ratçı · Sokağında 3 numaralı, kadınlar hamamının 

kapusu da Küçükhamain Sokağında 2 numaralı 
kapulardır . 

1950 tarihindenberi sahibi Sivaslı Hasan 
Çakır tarafından işletilmektedir. 

Erkekler hamamının camekan kismı elli 
müşteriyi rahatça alabilecek genişliktedir, bir bü
yük soyunma odası ile üç soyunma bölmesi var
dır; ve arkada çamaşır kurutma yeri olarak kul
lanılan bir taşlık bulunmaktadır. 

· Soğukluk bir tonos ve bir beşik kubbe ile 
örtülüdür, sol tarafda yine bir tonos altında iki 
göz ayak yolu vardır. 

Asıl yıkanma yeri, harare, oldukça karışık, 

ve kendine mahsııs bir plana sahibdir. önce bir 
tonos altında iki kurnalı bir sofa, onun solunda, 
yine bir tonos altında keza üç kurnalı diğer bir 
sofa, onun bitiminde de teker kurnalı iki bölme 
görülür. Sağda bir geçid-kapudan bir kubbe al
tında köbek taşının bulunduğu kısma girilir, bu 
kısımda üç kurna vardır. Sağda bir tonos altında 
üç kurnalı bir soğuk halvet, ve karşıda, sol taraf
da bir kubbe altında üç kurnalı bir sıcak haivct 
vardır. Erkekler hamamı böylece 18 kurnadır. 

Kadınlar hamamına gelince, soğukluk haz
fedilmiş gibidir; camekandan bir kubbe altında 
beş kurnalı bir sahaya girilir, bunun sağında. bir 
küçük kubbe altında üç kurnalı bir halvet ile bir 
göz ayak yolu vardır. Bir geçid.;.kapudan bir toııos 
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· altıı;ıda 8 kurnalı ikinci bölüme geçilir, onun ge
risinde de bir kubbe altında üç kumalı bir halvet 
bulunmaktadır; kadınlar hamamı da böylece 19 
kurnadır. 

Kasımpaşa Küçük Hamamı, pla
nında da görüleceği veçhile klasik türk 
hamam yapısına uymayan bir bünye
ye sahibdir. 

Hamam yazın çalı ile, kışın ma
den kömürü ile ısıtılmaktadır; suyu 
terkos suyudur. Semt kala.balık oldu
ğundan müşteri bakımından da işlek 

bir hamamdır. Kadınlar hamamının 

has müşterileri de Kuledibi'nin muse
vi hanımlarıdır. 1963 de erkekler ha
mamında bir külhana, bir natır ve bir 
dellak işlemekde idi; temiz, yüze güler 
hali olan hamamdı. 

Halid ERAKDAN 

ÇATMA MESCİJl) KUYU SO
KAĞI - Kasımpaşada Çatma Mescid 
Mahallesindedir; Küçük Hamam So-
kaği · ve Catma Merdiven Sokağı ile 
teşkil ettiği üç yol ağzı ile Tepebaşı 
Caddesi arasında uzanır; Camadan 
Sokağı ve Çatmalı Mescid Sokağı ile 
kavuşakları . vardır. Tepebaşı Caddesi · 
tarafından gelindiğine göre bir araba 
geçebilecek geniş.likde, kabataş döşeli 

bir yol olup Küçük Hamam Sokağına 
birkaç basamak merdivenle ba_ğlaiıır. 

İki kenarındaki evlerin çoğu ahşab ve 
hemen hepsi mütevazi gelirli aile roes-
kenleridir. Ka!}u numaraları 1 - 15 ve 2 - 18 dir. 
(kasım 1963). 

H~kkı GÖKTÜRK 

ÇATMA · MESCİD MAHALLESİ - 1934 
Belediye Şehir Rehberine göre Beyoğlu İlçesinin 
Kasımpaşa Nahiyesinin mahallelerinden (pafta 
16/ 179); Kasımpaşanın Bedreddin, Camiikebir, 
Yahya Kahya, ve Beyoğlu Merkez nahiyesinin 
Evliya Çelebi Mahalleleri ile çevrilmişdir. Sınır 

sokakları şunlardır: Tozkoparan Caddesi (Evliya 
Çelebi Mahallesi ile), Çivici Sokağı (Yahya Kah
ya Mahallesi ile), Bahriye Caddesi (Camii Kebir 
Mahallesi ile) , Babahindi Sokağı ve Tepebaşı A
karca Yolu (Bedreddin Mahallesi ile). İç sokakları 
şunlardır: Tozkoparan Cami Sokağı, Tozkoparan 
Mezarlık Sokağı, Tepebaşı Caddesi, Yunus Kap
tan Sokağı, Söğütözü Sokağı, Taşçı Kemal Soka
ğı, Mehmed Pehlivan Sokağı, Küçük Hamam So
kağı , Çatmalı Mescid Kuyu Sokaği, Çatmalı Mes-

cid Sokağı, Çatmiılı Mekteb Sokağı, Ateş Ahmed 
Sokağı, Tabur İmamı Sokağı, Çatmalı Mesci.d 
Çeşme Sokağı, Çatma Merdiven Sokağı, Cama
dan Sokağı. 
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Mahalle muhtarı Sıdıka öcal'ın verdiği malu
mata göre mahallede 1446 ev, 2 apartıman, 140 
dükkan, 1 han, 1 hamam, l çukulata fabrikası, l 
garaj, 2 çeşme ve 1 ayazma bulunmakta idi, nü
fusu da 4533 erkek ve 3824 kadın olmak üzere 
8357 kişi . idi. (kasım 1963). 

Hakkı GÖKTÜRK 

ÇAV - Batı türkçesinde terkedilmiş; kulla
nılmaz olmus isimlerden, «ses, nida, ün, şöhret, 
ilan, bildiri, çağırma, davet» anlamındadır (Hü
seyin Kazım, Büyük Türk Lugatı). 

Hüseyin Kazım Bey «Çavuş» ismini bu 
«çav» dan çıkmış .olduğunu söylüyor ve tarih ha: 

., kikatine dayanarak çavuşu da: «Eskiden divan
larda verilen kararları ve hükümleri yük~k sesle 
halka bildiren adam» diye tarif ediyor; sonra: «ça
vuş askerlikde de küçük zahittir» diye ilave edi
yor. 

ÇAVALYA - «Çavla» da denilir; sureti 
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mahs-0.sada yaptırılıp kullanılan balıkçı küfesi; ki.i
çtikleri 25 - 30, en büyükleri 80 - 90 santim ça
pında, üstü ile dibi hemen aynı çapda, derinliği de 
en çok iki karış ,kadar olan küfedir; karşılıklı iki 
yanında da birer kulpu vardır. Balık balıkhaneye 
balıkcılar tarafından çavalyalarla getirilir, tartı ve 
fiat,landırma da çavalya üzerinden yapılır; mad
rabazlarca satın alınan balıklar pa Balıkhaneden 
balıkpazarlarına v~ dükkanlara çavalyalarla götü
rülür. 

Çavalyalara yalnız taze balıklar. değil, tuzlu 
balıklar da konulup nakil olunur. 

ÇAVDAR (Mebmed Hayri) - İstanbulµn 
en eski türk tüccar terzilerinden, Galatada Moda 
Terzihanesinin sahibi; 1890 da Sivasda doğdu, ba
basının adı Mustafadır; ciddi bir :tahsil gördü, Mül
kiye Mektebini (Siyasal Bilgiler Fakültesini) bitir
di, Sivasda vali maiyet memurluğunda bulundu; 
ayrıca hukuk tahsili için İsviçrede Geneve'e git
ti (1914), Birinci Cihan Harbinden sonra ticaret 
hayatına atıldı ve Moda Terzihanesini kurdu 
(1920). 

Bibi. : Kim Kimdir Ansiklopedisi. 

ÇAVDAR SOKAĞI - 1934 Belediye Şehir 
Rehberine göre Taksimin Yenişehir Mahallesi so
kaklarından (adı geçen rehberde Pafta 19/181); 
yerine gidilip şu satırların yazıldığı sıradaki duru
mu tesbit edilemedi. (Şubat 1964). 

ÇAVDARCI SOKAĞI - 1934 Belediye Şe
hir Rehberine göre Beşiktaşda Vişnezade Mahal
lesi sokaklarından; Vişnezade camii önü sokağı ile 
Spor Caddesi arasında uzanır. (Adı geçen rehber
de Pafta 20/172); Yerine gidilip şu satırların ya
zıldığı sıradaki durumu tesbit edilemedi. (Mart 
1964). 

ÇAVLI (Emin Ali) - Tarih muallimi, mu
harrir; geniş ansiklopedik kültürü, heyecanlı soh
betleri ile sevilmiş ve aranmış bir 1meclis adamı ol
muşdur; takvim ilminde bilhassa bir otorite bili
nir; 12 mart 1888 de İstanbulda Fazlıpaşa Yo
kuşunda, bu yolun Kadırga Meydanına yakın alt 
başında çeşme yanındaki ahşab evde doğd~. Ba
bası Ali Bey, şimdi Bulgaristanda kalmış Eski
'zağranın Çavlı köyündendir, bu köyün timarma 
sahih olmuş bir sipahinin torQnudur; annesi Hida
yet Hanım da Eskizağra kasabasının içindendir, 
1293 (1876) bozgununda İstanbula muhacir ola-' 
rak geldiğinde Ali Beyle büyük şehirde evlen
mişdir. 

İlk tahsilini babasının memuriyet ile bulun
duğu Eceabadda yaptı, sonra İstanbulda Gedikpa
şada Tefeyyüz .Mektebine,. (bir rüşdiyedir) yatılı 

talebe oldu ve 1901 de bu mektebi birincilik
le bitirdi, fakat, babasının işleri bozulmuş ol
duğundan bir idadiye giremeyen Emin Ali Uzun
köprünün Kavaklı köyüne halasının yanına gön
derildi ve orada üç sene tahsiline sekte verdi, 
me.ktebe gidememenin azabı içinde avare bir köy 
hayatı sürdü. Nihayet tahsil masrafı temin edile
rek İstanbula gönderildi, ve 1904 de imtihan ile 
Nümunei Terakki İdadisinin ikinci sınıfına girdi, 
üçüncü sınıfa geçince (1906), Bayazıdda bir oda 
tutup kapandı ve öylesine çalışdı ki mektebler açı
lınca İdadinin son sınıfının imtihanını verdi ve ka
zandı; fakat hastalandı ve ,bitab bir halde o sırada 
Edirnede bulunan babasının yanına gitti, ve ken
disini bir yılda ancak toplayabildi. 1907 de yine 
imtihan ile Mektebi Mülkiyeye girdi ve 1910 da 
o yüksek mektebden diploma aldı; meşrutiyetin 

ilk yılları idi, aşırı heyecanlı hava altında mual
limliği idareciliğe tercih etti, Bursa Sultanisine ta
rih muallimi tayin edildi; pek az sonra talebe. mü
fettişi olarak Fransaya gitti; bu suretle Lil üni
versitesinde kendi tahsilini genişletme fırsatını bul
du, fakat Fransada çok kalamadı, annesinin has
talığı üzerine 1913 de İstanbula döndü; pek az 
sonra da Birinci Cihan Harbi başladı ve Türkiye
de seferberlik ilfrn edildi. 25 yaşında bulunan genç 
muallim, tecil edilme imtiyazına sahih iken ne
ferlikle gönüllü asker oldu ve Orhaniye Kışlasın
da kırk gün talim gördü, fakat Maarif Nezareti 
gönüllü neferi asli vazifesine çekip aldı; 1913 -
1918 arasında İstanbul ve Vefa sultanilerinde ta
rih muaıiimliği yapdı. Orta öğretim müdürü ile 
yaptığı bir münakaşa sonunda Bursa Sultanisine 
nakil olundu. Emin ALi, bir fikfr _çekişmesinin bu 
surede bir nevi cezaya bağlanmasını protesto ma
hiyetinde Bursaya gitmedi ve üç sene açıkta kal
dı (1919 - 1921); Kantariye Şirketinde, Kadınla
rı Çalıştırma Cemiyetinde, bunlara benzer kurum
larda iş buldu. 1922 de Vefa Lisesindeki eski va
zifesine davet olundu ve 1922 den 1932 yılma 
kadar on sene Vefa ve Pertevniyal Liselerinde ta
rih muallimliği yapdı. 1933 de Maarif müşaviri 
olarak Afganistana gitti, üç sene orada kaldı; 

1936 da bir Hindistan. sevahatinde hastalandı ve 
memlekete hasta olarak döndü (1937); 1937 de 
Haydarpaşa, 1938 de Pertevniyal Lisesine tarih 
muallimi oldu; Beyoğlu Kız lisesinde, sonra Güzel 
Sanatlar Akademisinde tarih muallimliği yapdı ve 
1950 de bu son görevinden emekliye ayrıldı. 

Boylu boslu, vechen sevfmli, 'yaradılışı te
miz, h~lleri tavırları merdane, giyimi kuşamı ba
bayani, kalenderane, dostuna vefakar, fikirlerini 
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beyanda pervasız, münakaşa, mücadeleden yılmaz, 
kaçmaz, hülasa bir şövaliye adamdır; fakat, fakat, 
para tutumluğu hasislik derecesindedir, gönlün
den· koparak bir. kahve, bir çay, bir çorba ikra
mına nail olanlar, pek enderdir; ama Emin Ali 
Bey bu halini- de yakınlarına hoş göstermeye mu
vaffak olmuşdur. 

Aşağıdaki satırları bize tevdi edilmiş hatıra
lardan alıyoruz: 

«Çavlı köyündeki baba evimizde bir odanın 
duvarında asılı eski bir kılıç dururdu; İkinci Sul
tan Muradın Varna muharebesine katılmış bir de
demizin yadigarı olduğu söylenirdi. Babam da on 
sekiz kuşak ceddini sayardı. Niçin kaydetmedim, 
zaptetmedim, yanarım.» 

«Bursa Sultanisinde muallim ik~n azledildi
ğimi öğrendim, hemen İstanbula gidip Maarü Na
zırı Sükrü Beyden sebebini sordum: 

- Sen bir İslam tarihi yazmışsın, dedi. 
- Evet, yazdım ama, karşılığında azil değil, 

takdir bekliyordull! ... 
- B,izzat okudum, bazı yerlerini kırmızı ka

lemle. çizdim; onları tashih et, azil kararını geri 
alayım!.. dedi. 

- Çizdiğiniz yerleri 
değiştiremem, hakikati ka
rarınıza feda edemem! ... 
dedim. 

«Bir an düşündü: 

- Btırsaya vazifenize dö
nünüz! ... dedi, ve çok geç
meden beni talebe müfet
tişi olarak Fransaya · yolla
dı.» 

«Türk Ocaklarının ku
rucuiarı arasındayım. Son 
hayat anına kadar iftihar 
edeceğim bir hatıramdır, 

hizmetimdir.» 

lerini askere, nefere tebliğ ile onları bizzat tatbik 
ettiren küçük zabit; Başçavuş, çavuşların amiri 
küçük zabit» (Türk Lugatı). 

Ça-.;ıuşluk, Türkiyede daha ilk devlet teşkila
tmda çok önemli bir ünvan, memuriyet olmuş
dur; bsmanlı devletinin kurucusu Osman Gaziden 
İmparatorluğun en azametli devrini temsil eden 
Kanun1 Sultan SÜleymana kadar geçen devir için
de elçiler, padişahlar fermanlarını yabancı hüküm-

. darlara bildirmeye, siyasi konuşmalara memur 
kimseler umumiyet ile «Çavuş» Unvanını ta,ıyan 
biri o im ustur. 

\ «Enderun Tarihi» müellifi Tayyarzade Ata 
Bey, Osmanlı devletinde çavuşluğun önce bir en
derun, saray hizmeti olduğunu, ve çavu~luk ün
vamnın şahsi kaabiliyet ve istidad sahiblerine ve
rildiğini kaydetiyor ve şu malumatı veriyor: 

«Orhan Gazi asrında muhaberat ve sefaret 
ve idarei memleket ve tahkikat ve tecessüsatı ah
vali memleket için bazı ,yerlere gönderilen kim
selere çavuş denilirdi. Sonra ülkeler genişleyince 
Osmanlı devletinin şan ve şevketi artınca, bu muh
telif hizmetlerde kademe kademe tatarlar, kozbek
çiler, hasekiler, müteferrikalar, zaimler, silahşör-

Çavuşlar 

ÇAVUŞ - Batı türk
çesinde terkedilmiş, kulla
nılmaz olmuş «Ses, Nida; 
ün, Şöhret, İlan, Bildiri, 
Çağırma, Davet» anlam
larında «Çav» kökünden 
yapılmış bir isimdir; «Es
kiden divanlarda verilen 
kararları ve hükümleri 
yüksek ses ile halka bildi
ren adam; orduda, asker
likde kumandanlık emir-

Soldan ·sağa: Alay Başçavuşu, Divan Çavuşu, İçoğlanlan Çavuşu. 
(Resim : Sabiha Bozcalı) 
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lar, kapucubaşılar, mi
rialemler, kapucular ket· 
hüdaları, küçük ve bü
yük mirahorlar, bostan
cıbaşılar gönderildi, En
derunun çavuş ağaları-

na müezzinlik, musiki
hanlık, mehterlik, res
mi mevkilerde alkış hiz:
metleri, padişah tara
fındarı verilen bazı (!

mirleri yerine getir
mek, bu arada bilhassa 
musiki fennini ilerlet
mek, sedaları güzel o
lanlar hünkar imamlığı
na liyakat kesbetmek 
kaldı. 

Tersaneli Çavuşlar 

«Çavuşlar Enderun
da iyi ablak sahibi ve 
maarif erbabı ağalar.

dan seçilirlerdi ve ocak 
yolunu takib etmeden 
Has Odaya alınırlardı. 

Hanende çavuş ağa)ar 
müezzinliğe de memur 
olduklarından · bunlar 
müezzin başı olurlar, o-

Soldan ısala: Galata Çavuşu, Tersine Başçavuşu, Kaptanpaşa· Başçavuşu. 
(Resim : Sabiha Bozcalı) 

radan hünkar imamlığına yükselirler, ve bu vesile 
ile ilmiye .mesleğine dahil olurlardı; kadıaskerliğc 
kadar yükselmiş pek çok zat vardır». (Tayyar
zade Ahmed Ata, Tarihi Ata = Enderun Tarihi, 
Cild 1.). . 

Ata Bey, çavuş'u, · Enderunu Hümayunun 
zülüflü ağalarına verilen ünvan olarak mütalaa 
etmişdir. Unutmamalıdır ki, bu 1ünvan, saraya 
inhisar etmemiş>, ilk . askeri teşkilata da girmiş, 
kapukulu asker ocaklarında, başda Yeniçeri Oca
ğı bir rütbe. ünvan olmu~dur. 

Acemi oğlan Ocağında (B.: Acemi oğlanlar) 
kethadadan sonra' büyük zabit «Çavuş» idi, Un-
vanı: «Acemi oğlanlar Çavuşu,» idi. . 

Onsekizinci asrın ilk yarısında, Lale Devrin
de 1720 yılında, Acemioğlanlar Ocağına bağlı 

ilk Yeniçeri yangın tulumbacılığı kurulduğunda, 

bu teşkilatın izabitlerinden biri de, «çavuş» . ün
vanını taşıdı, «Tulumbacılar Çavuşu» denildi. 

Yeniçeri Ocağında da Çavuş, Çavuşbaşı, 

Büyük Çavuş, Küçük Çavuş, Orta çavuş, Çavuş 
karakollukcusu (çavuş hizmetinde nefer), çavuş 
vekili, çavuş namzedi, çavuş yamağı gibi ünvan:
lar vardı. Bunu diğer kapukulu asker ocaklarında Tersane Çıplak Çavuşu (Resim : S. Bozcalı) 
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da aynen görürüz. Bu arada Tersane çavuşları, 
asırlar boyunca Galatanııi zabıta amirlerinden ola 
gelmişdi (B.: Kapukulu Ocaklar; Yeniçeri; :rersa
ne). 

1826 da Yeniçeri Asker Ocağının kaldırılma
sından sonra ,Asakiri Mansurei Muhammediye adı 
altında yeni bir Türk ordusunun temeli atıldığın
da «çavuş» ve «başçavuş>> ünvanı mülahaza edil
di ve ordu kadrosunda, nefer .ile zabit arasında 

neferlerden seçilip yükselmiş bir küçük zabit ol
du. Yine öyle küçük amir anlamında, ordu dışın
daki teşkilatta da kullanılmaktadır: Amele ça
vuşları, çöpçü çavuşları, itfaiye çavuşları. 

ÇA VUŞBAĞI SOKAĞI - i 934 Belediye 
Şehir Rehberine göre Eyyübün Düğmeciler Ma
hallesi sokaklarından; Düğmeciler Cadd,esi üze
rindedir; (1934 B. Ş. R. Pafta 9/121); yerine gi
dilip şu satırların yazıldığı sıradaki durumu tes
bit edilemedi (Şubat 1964). 

ÇA VUŞBAŞI - İstanbulun eski büyük ge
dikli .meyhanelerinden biri; Eminönü civarında 
Asmaaltı denilen yerde idi; adından başka kayda 
rastlanamadı (8.: Meyhane). · ., 

Bibl. : Mehined Tevfik, Meyhane. 

ÇA VUŞBAŞI CAI\JÜ - Tezkiretül Büııyan
da Mimar Sinanın eseri olarak tesbit edihnis sek
sen bir cami arasında «Sütlücede» kaydı ile bir 
Çavuşbaşı Camii. yazılıdır. 'Hadikatül Cevamide 
ise Sütlücede bu isim ile bir cami yokdur: Hadi
kada o civarda iki cami ile bir mescid tesbit edil
mişdir, bunlardan Karaağaç Camiinin banisi . Ka
puağası Osman Ağa. Sütlüce Camiinin · banisi di
ğer bir Kapuağası Mahmud Ağa, Kaysunizade 
mescidinin banisi ı<fe Hekimbası İ<aysunizade 
Mehmet Efendidir; her üçünün evvelce Çavuşba~ 
şılık yapmış olmalarına imkan yokdur. Sütlücede 
bir Çavuşba~ı Camii halen mevcud değildir; Tez-

kiretül Bünyanda gördüğümüz ismi kaydetmekle 
yetiniyoruz. 

ÇA VUŞBAŞI DERESİ - İstanbul'un Ana., 
dolu yakasının şehir suyunu temin eden Elmalı 
bedlerini besleyen derelerden biri. Kanlıcanın ku
zey doğunsunda vaktiyle emlaki hümayundan Ç:ı
vuşbaşı Çiftliğine civar tepelerin eteklerinden do
ğar. Çiftlik binaları ile derenin ilk kolları arasın
da bir kaç yüz metrelik bir mesafe vardır. Çiftlik 
vaktiyle bir esas bina ile etrafında beş on müşte
milatdan ibaret iken, halen göçmen iskanından 
sonra ufak yapılarla genişlemiştir. 

Çavuşbaşı deresi vaktile basit bir dere ha
linde akarak, Anadoluhisarı sırtları~da daha batı
dan gelen Budak Derenin suyunu da alarak sebze 
bostanları arasından Dörtkardeşlere iner, burada 
Baruthane Çayırı kıyılarında Göksu Deresine ka
rışıp Anadoluhisarı önünden Boğaz denizine dö
külürdü. İkinci Sultan Abdülhamid zamanında 
Çavuşbaşı ve kısmen Budakdere suları. üzerinde 
birinci Elmalı bendini toprak duvarı, ve kısa bir 
müddet sonra taş duvarı kurulmuş, ve dere de 
bendi besleyen en mühim menba haline gelmiştir. 
1950 de Çavuşbaşı Deresıyle Budak Dere üzerin
de ikinci Elmalı bendinin göğüsleme duvarının 

yükseltilmesinden sonra dere yataklarının bir kıs
mı bend havzasına girmekle beraber, yine Elmalı 
suyunun ana kaynağı halinde kalmıştır. 

Saadi Nazım NİRVEN 

ÇA VUŞBAŞI, DIV ANI ROMA YUN ÇA
VUŞLARI - Eski Osmanlı devlet teşkilatında 
Divanı Hümayun, ,padişah adına. devleti idare 
eden (nazırlar, bakanlardan mürekkeb kabine di
yebileceğimiz) divanın emrinde, hizmetinde, karar 
tebliği, ulaştırılması, tahkikat, teşrifat gibi hu
suslarda bir «Çavuşbaşı Ağa» nın emrinde ça-

Çavıışbaşı Deresi 

(Kroki: Saadi Nazım Nirven) 



ÇAVUŞBAŞI - 3790 - ts1'ANBUL 

vuşlar kullanılırdı ki, bu Divanı Hümayun çavuş-
larına «Dergahı Ali Çavuşları» da denilirdi. . 

Oldukça kalabalık bir kadrosu vardı. Onbeş 
bölüğe ayrılmışlardı ve bölük bölük nöbetle va
zife alırlardı. Dergahı Ali Çavuşl3ı:ı kadrosunun 
sağlam kaynaklardan Emin Cenkmen «Osmanlı 
Sarayı ve kıyafetleri» isimli eserind._ şöyle tesbıt 

etmişdir: Fatih Sultan Mehmed devrinde 200. Oıı · 
altıncı asır ortasında 300, Onaltıncı asır sonunda 
324, Onyedinci asrın ilk yarısında 600, aynı· ıısrın 
ikinci yarısında 692 kişi. Yine aynı eserde kıya
fetleri için de şunlar yazılıdır: «Divanı Hümayun 
çavuşları merasim günlerinde başlarına mücevve
ze giyer, bunun üzerine uzun siyah bir tüy ilişti

rilirdi. İçlerine mintan giyer, beline kuşak sarar, 
kırmızı şalvar, onların üstüne kırmızı kaftan veya 
biniş ve ayaklarına sarı yemeni giyerlerdi» (Emin 
Cenkmen, Osmanlı Saray kıyafetleri). 

Divanı Hümayundan çıkan fermanlar yerle
rine bir çavuş ile gönderilirdi; fermanın bir sureti · 
divan kaleminde deftere kaydedilir ve çavuşlar-· 

dan .kime verilip gönderilmiş ise, onun isniı de fer
man suretinin altına kayıd ve tesbit edilirdi; bir 
kaç örnek verelim: 

İstanbulda açılmakta olan büyük su yolları
na :Mısırdan arka hammalı getirtmek için Mısır 
valisine yazılan 1565 tarihli ferman Uncuzade 
Ahmed Çavuşa; İstanbula getirilen Kağıthane su
yundim devlet ricalinin nizama aykırı faydalanma
maları için İstanbul Kadısına yazılan 1577 tarihli 
ferman Hacı Cafer oğlu Sinan Çavuşa; Mahalle-
-lerden fahişelerin çıkarılması için İstanbul Kadı
sına yazılan 1567 tarihli ferman, bu fermanın ay
nı zamanda takib ve tatbikine memur Piri Çavuşa 
verilmişdi. 

Mehnied Zeki Pakalın «Osmanlı Tarih De
yimleri ve Terimleri» adlı büyük eserinde Divanı 
Hümayun Çavuşlarının amiri Çavuşbaşı için şun
ları yazıyor: 

«Çavuşbaşı -Divan toplandığı zaman halkın 
arzuhallerini alır, divana arzeder, dava için divan 
huzuruna çıkacak kimselere nezaret eder, müba
şirlik eder. Gündeliği 70 akçe idi. Divanda elin
de gümüş bir asa - değnek ile dururdu. 

«Divan· toplantısı sona erdiğinde sadrıazam 
ile sair divan azasına saray mutfağından öğle ye
meği çıkardı. Sofralar Çavuşbaşı Ağanın nezare
ti altında kurulur, yemek sinileri de onun neza
retinde getirilirdi; saray ananesince sadrıa.zamın 

önünden kalkan sofra, yemekler dışarda Çavuş-
. başının önüne konulurdu; yani sadrıazam artığını 

yerdi (burada artık kelimesini kullanmak da pek 
yerinde değildir, çünkü sadrıazam önüne çıkarı

lan sofra en az sekiz on kişiyi doyuracak kadar
dı). 

«Çavuşbaşı merasimde serasere denilen ku
maşdan üstlük giyerdi, başına da selimi giyerdi. 
Dergahı Ali çavuşları teşkilatında kendisinden 
sonra amir olarak «Çavuşlar Katibi» ile «Çavuş
lar Emini» gelirdi. «Çavuşlar Kesedarı» da Ça
vuşbaşı dairesinin. evrak ve sicil müdürü idi. Di
vandan takibi için Çavuşbaşıya verilen evrakı, 

Çavuşbaşı kesedara verir, o da· çavuşlardan tayin 
ettiği mübaşirler vasıtası ile gereken takibatı yap
tırırdı. 

«Eflak ve Bugdan voyvodaları İstangula gel
diklerinde istikballerine bir kaç çavuş ile Çavuş-• 
lar katibi ve Çavuşlar Emini memur edilirlerdi. 

«Yabancı elçilerin Paşakapusuna sadrıa.zamı 
ziyarete geldiklerinde ve Sarayı Hümayuna gide
rek padişah huzuruna çıkdıklarmda ananevi teş
rifatın tatbikine ,Çavuşbaşı Ağa bakardı, yani teş
rifat nazırhğı yapardı. Elçilerin ikametgahları, 

sefarethaneler Galata. tarafında idi; Paşakapusuna 

Çavuşbaşı Alta 
Solda merasim, sağda günlük kıyafeti ile . 

(R.eshn : Sabiha Bozcalı) 
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veya Sarayı Hümayuna gelecekleri _gün, Çavuşba
şı ve maiyetindeki çavuşlarla Vezir iskelesinden 
karşılanırlardı, ve tertib edilen bir · alayla gideceği 
yere götürülürdü. İstanbula ilk defa gelen . İran 
elçileri ise Çavuşbaşı ve çavuşlar tarafından üs
küdarda karşılanırlardı. 

Şeyhülislamların azillerinin kendilerine teb
liği bir anane olarak Çavuşbaşılar tarafından ya
pılırdı. Bundan ötürü başka herhangi bir iVazife 
ile Çavuşbaşı Ağa Şeyhülislam konağına gönde
rilmezdi. Çavuşbaşının geldiği görülünce, efendi
nin azledildiği zannedilip şeyhülislam. kapusunda 
bir heyecan uyandırabilirdi. Çavuşbaşının gitme
si bir zaruret halini alırsa, azil tebliği için gelme
diğine işaret olarak, gündüz önüsıra bir fener çek
dirirdi. Şeyhülislamlığa tayin edilen zati konağın
dan alarak alayla saraya götürmek vazifesi de Ça
vuşbaşınındı. 

« Yeni devlet teşkilatı · kurulurken Çavuşba
şılık hicri 1252 (miladi 1836. - 1837) .. » (M. Z. 
Pakalın, Osmanlı Tarih Deyim ve Terimleri). 

ÇA VUŞBAŞI HAMAMI - Sadece Çavuş 

Hamamı da denilir (B.: Balat Hamamı). 
ÇAVUŞBAŞI .HANI - Eminönü Nahiyesi, 

Asmaltı Eski Kalçın Sokak 23 kapı numaralı 

han. Giriş kapısından, çok dar fakat kısa bir ko
ridorla, bir nevi ambar olarak kullanılan bir av
luya girilen bu han, dıştan olduğu gibi, içten de 
pek bakımsız bir manzara arzeder. ;254 metre
karelik bir alan kaplayan bina, bir zemin kat ve 
iki kattan müteşekkil olup 34 odalıdır. 

Şimdiki sahipleri olan Adil ,Yağcı ve Kar
deşlerine han, babaları Meh_met efendiden intikal 
etmiş. 

Yapılış tarzı, civardaki diğer :hanlara hiç 
benzemeyip, fevkalade bir görünüşü de yoktur. 
Halen oto - park olarak kullanılan Eminönü is
timlak sahasının tam karşısında bulunan Çavuş
başı Hanında türlü zenaatten esnaf çalışmaktadır, 
ki bunlar umumiyetle oyuncakçı, şekerci, torna
cı, matbaacı, yağcı, v. s. dir. 

Odaların kira bedelleri 50-100 lira arasında 
değişmekteydi (Eylôl 1962). 

Halii.k AKBAY 

ÇA VUŞBAŞI SOKAĞI - 1934 Belediye 
Şehir Rehberine göre Fatih kazasının Şehremini 
Nahiyesinin Uzun Yusuf Mahallesi: sokakların
dan; Lalezar Camii sokağı ile Naib Sokağı ara
sında _uzanır; (adı geçen rehberde pafta 10/69) 
yerine gidilip şu satırların yazıldığı sıradaki du
rumu tesbit edilemedi (Şubat 1964). 

ÇA VUŞBAŞI TEKKESİ - Evliya Çelebi 

Galata - Tophane tekkeleri arasında bu isimle 
bir tekke kaydediyor; Üsküdarlı Ahmed Münib 
Efendinin «Mecmuai Tekaya» isimli risalesinde 
bir Çavuşbaşı Tekkesi yokdur; yeri izi, hangi ta
rikata bağlı olduğu tesbit edilemedi. 

ÇA VUŞDERE CADDESİ - üsküdarda Ça
vuşdere semtini hemen 'boydan boya kateden 
üsküdarın en uzun yollarından biri; · bir ,başı 
İmrahorda, bir başı Nuhkuyusundadır; İmrahor
daki başı Tavukçu bakkal Sokağı, Bulgurlu Mes
cid Sokağı ve Beştaş Sokağı ile bir dört yol ağzı 
yapar. Buradan gelindiğine. göre, sağ kolda Oda
lar Çıkmazı, Sansar Sokağı, Validei atik çeşme 
sokağı, Bağlarbaşı Caddesi, Toptaşı Meydanı So
kağı, Tekke arkası Sokaği, ~ınarlıi: Tekke So
kağı, Koltukçu Riza Sokağı, A_hmedoğlu Musal
lası Sokağı, Çinili Cami Sokağı, Çinili Külhanı 
Sokağı ile kavşakları vardır; Çinili Hamam So
kağı, Allame Caddesi ve Silahdar Bağçesi Soka
ğı ile teşkil ettiği bir dörtyol ağzında (Nuh ku-
yusunda) sona eder. ·. 

Sağ koldan onbir kadar (SOkak ile kavşağı 
olan Çavuşdere Caddesi, aynı istikamettle yü-\ 
ründüğüne göre ancak bir kaç sokakla buluşur 
ki, şunlardır: Evliya Hoca Sokağı, Hatmi 'So
kağı, Bostan çıkmazı, İOdalar çılkmazı (1934 
Belediye Şehir Rehberinde pafta 27 /Çavuşdere) 

İmrahor tarafı başından gelindiğine göre 
bir araba geçecek genişlikde ve paket taşı döşeli 
bir yol olarak başlar, sonra zemin, kabataşa ta
havvül eder. Yolun sol kenarında bir sıra bos- · 
tanlar :görülür; beton ve ahşab ve çoğu müte
vazi gelirli aile meskenleri evler arasından ,ge-1 
·niş kavisler · çizerek uzanır, kapu numaraları 
1-159 ve 2-204 dür. 

Bu cadde üzerinde yazlik, Işık sineması ile 
1 kolacı, 2 doğramacı, 1 bakkal dükkanı vardır; 
ayrica şu ecdad yadigarları sıralanmışdır: Bir 
ahşab evin altında Safiye Sultan Çeşmesi (H. 
1131 = 1718-1719), Şehz/ade 'Seyfeddin Çeş,
mesi (H. 1141 = 1728-1729), Katib Mustafa 
Efendi Çeşmesi (H. 1193 = 1779), ümmügül
süm Hanım Çeşmesi (H. 1233 = 1817), Çinili 
Hamam, ,Mahpeyker Valide Sultan Çeşmesi, Da-

. rülhadis, Çinili Cami (Ekim 1963). 
Hakkı GÖKTÜRK 

ÇA VUŞDERESİ - Osküdarda bir ; semt 
adı; SelaimsııJ, Selamsız ~ezarlığı, Nuhkuyusu, 
Toptaşı, İmrahor ve Bülbülderesi semtleri orta
sında, müteaddid mahallelerden mürekkeb geniş 

bir semtdir (1934 Belediye Şehir Rehberi, Pafta 
27). 
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· ÇAVUŞ HAMAMI - Çavuşbaşı Hama
mı da denilir. (B.: Balat Hamamı). 

ÇAVUŞ HAMAMI - Şehremininde Nev
bahar Mahallesinde Kızılelma Caddesi ile Top
cueminbey Sokağı kavşağı köşesinde idi; Birinci 
C(han Harbinden az önce büyük Fati:h, yangı
nında yandı; en küçük bir iz kalmamışdır. 

Hakkı GÖKTÜRK 

~A VUŞ HAMAMI SOKAĞI - 1934 Be
lediye Şehir Rehberine göre, Fatih kazasının 

Fener Nahiyesinin Molla Aşki Mahallesi Sokak
larından (adı geçen rehberde pafta 8/113); adı

nı Fatih Sultan }Mehmed devrinden kaln:ıış o
lan meşhur hamama nisbetle almışdır (B.: Ba
lat Hamamı). Yerine gidilip şu satırların yazıl

dığı sıradaki durumu tesbit edilemedi (Şubat 

1964). 
ÇAVUŞ KöYO - İstanbul civarı köyle

rinden; Eyyubden gelindiğine göre,' Alibey köyü
nü geçdikten sonra Ali bey. Deresi boyunu takib 
eden yol ile gidilir, dere .kenarındadır. Gidlp 
görmek imkanı bulunamadı., adı ve yeri Meh
~ed Eşref Beyin 1324 ( = 1906) senesinde . ba
sılmış 1/60,000 mikyaslı «İstanbul Civarı» ,ha
ritasından tesbit edildi. 

ÇAVUŞ MESCİDİ - Tezkiretül Bünyan
da Mimar Sinanın eseri olarak tesbit edilmiş elli 
mescit arasında «Silivri Kapusu kurbinde» deni
lerek bir Çavuş Mescidi yazılıdır. Hadikatül Ce
vamide ise Silivri Ka9usu kurbinde böyle bir 
QJ.escid gösterilmemişdir; Hadikadaki dört Ça
vuş Mescidinden biri «Yayla kurbinde», di;ğ:eri 

de «Hekimoğlu A~i Paşa Camii kurbinde» diye 
kaydedilmişdir. Teskiretül Bünyandaki mescid 
Hadikanın yazılmasindan önce her hangi bir se
beb ile yok oln:ıamış ise, Silivri Kapusuna biraz 
uzak kalmakla beraber bu iki mescidden biri ol
mak gerekir. 

ÇAVUŞ MESCİDİ - Balatda, Hızırçavuş 
Mescidi ·Sokağındadır; HadikatiH Cevamide Ça
vuş Mescidi adı !ile kayıdlı olup şu malumat, 
veriyor: «Balat kurbindedir; banisi divan çavuş
larından Hızır Ağadır, kabri de oradadır; bitişi
ğinde mektebi vardır,. mahallesi vardır». 

Bu mescid yanındaki medresesi ?e sibyan 
mektebi ile beraber 1721 deki· büyük Balat yan
gınında yanmış, adı bilinmeyen bir sahibi eliyle 
yine banisinin ,adına nisbetle ihya edilmiştir 

(B.: Balat yangınları, s. 1975). 
Banisinin adına nisbetle «Hızır Çavuş Mes

cidi» diye anıla gelir; asfaltlanmış bir avlu için
de, dört kagir duvar üzerine çekilmiş kiremitli 

ahşab çatıdan ibaret bir yapıdır. Son cemaat y!
rinin iki yanında birer oda vardır; kadınlar mah
filine asıl ibadet sahnında sağ tarafda bulunau 
ahşab bir merdivenle çıkılır; minarenin kapusu 
da orada bulunmaktadır; iki yan duvar· ile mih
rab duvarında ikişer 1pencere vardır. 

Bu mescid Anıdlar Derneğinin Balat kolu 
tarafından 1963 de tamir edilmişdir, ve bu ta
mirden sonra 1964 ramazanında ibadete açıl

mışdır; avludaki imam ;Ve müezzin me!tutaları 
Çavuşun kabri, kapudan girildiğine göre solda
ki duvarın önündedir; kitalbesi şudur: «Fatih 
Sultan Mehmed Han Hazretlerinin çavuşların-: 

dan merhum Hızır Çavuş ruhuna fathia, 85? 
(son ı;~kam okunmuyor)»; yanında da zevcesi 
Ayşe Hanım medfundur; onun yanında da diğer 
bır kabir vardır, ki her üçü demir parmaklık içi
ne alınmışdır. Avluda çini kaplı bir musalla 
taşı ile abdest muslukları ve ayakyolu vardır. 

Hadikanın kaydettiği mekteb binası halen yok
dur. (1964). 

ÇAVUŞ MESCiDİ 
Hakkı GÖKTÜRK 

Hadikatül Cevami 
şu malumatı veriyor: «Yayla kurbindedir, banisi 
sipahi ocağından İbrahim Çavuşdur, merkadi de 
oradadır, mahallesi varçlır». 

Bu mescid halen mevcud değildir, Şehreminin
de İbrahim Çavuş Mahallesinde İbrahim Çavuş 
Cami Sokağı, İmam Ferdi Sokağı ve Kaşıkcı Mek
tebi sokağının çevirdiği adacıkta idi. Mahallenin 
doğma büyüme sakinlerinden Darülaceze anbar 
memurluğundan emekli Bay Mustafa Receb Gö
zütok'un verdiği bilgiye göre dört kagir duvar 
üzerine kiremit örtülü ahş'ab' bir çatıdan ibaret 
ve bodur taş minareli bir mesdd idi. Bir son ce
maat yeri ve avlusunda abdest muslukları, ayak 
yolları vardı; karşısında da imamlarına meşruta 
bir ev vardı. Birinci Cihan Harbi içinde gaayetle 
harab halde iken tamir edildi, bir müddet askeri 
depo olarak kullanıldı, 1918 - 1920 arasında ba
kımsızlıkcian yıkıldı; banisinin kabri 1963 de du
ruyordu: 1961 -'1962 arasında da bu mescidin ar
sasına bir gece kondu yapılmışdır. 

Hakkı GÖKTÜRK 

ÇAVUŞ MESCİDİ - Hadikatül Cevami şu 
malumatı veriyor: «Hekim.oğlu Ali Paşa Camii 
kurbindedir. Banisinin adı Şüca'dır; Müezzinoğlu 
Odaları denmekle maruf müteehhilin (taşradan 

gelip de İstanbulda evlenmiş olanlar için kulla
nılır bir deyim) odaları arasındadır; banisinin kab
rinin nerede olduğu bilinmiyor; minberini su na
zırı İbrahim Ağa koymuşdur; mahallesi vardır». 
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Yerinde· yapdığımız araştırmada Hekimoğlu 

Aİi Paşa Camii civarında böyle bir mescid bulu
namadı. Semt sakinlerinden şekerci Mehmed Sab
ri Uğruçok: «Hekimoğlu Ali Paşanın türbesi civa
rında bir küçük mescid vardı, Fatih yangınında 
yandı, minaresi de galiba 1932 - 1933 arasında 
yıktırılıp kaldırıldı, Çavuş Mescidi orası mı idi 
bilemem» deınişdir (1963). 

Hakkı GÖKTORK 

ÇAVUŞ MESCiDİ - Boğaziçinde İstiııyede 
idi; Hadikatül Cevami şu malumatı veriyor: «Ba
nisi Mahmud ÇavqşdU:r, kabr~ ve ne ~aman yaşa
dığı bilinmiyor; fevkaani bir mescid olup minbe
rini Osman Efendi adında bir hayır sahibi koy
muşdur; mahallesi vardır». 

Koya nazır kagir bir bodrum katı üstünde 
fevkaani ahşab bir mescid idi. 1948. yılı sonların
da bir ara :lk okul olarak kullanılmış, 1955 den 
sonra da mesken ittihaz edilinişdi; son cemaat ye
rinin sağ tarafında bir bölme yapılmış; bir de mü
ezzin odası vardı. Ahşab minaresi 1963 de sökü
lüp kaldırılmışdır. 

Hakkı GÖKTÜRK 

ÇAVUŞOĞLU (Abdülkadir, Şaban ve Receb). 
Türkiyenin büyük sanayi müess~selerinden 

Çavuşoğlu Boya Fabrikasını kurmuş Konyalı Uç 
kardeş; hal tercemelerinin bu ansiklopediye kon
ması için fabrika adreslerine gönderdiğimiz bir 
mektuba maalesef cevab verilmemişdir; kaldı ki o 
mektubda İstanbul Ansiklopedisinin akademik hü
viyeti gereği gibi belirtilmiş idi; üstelik Şaban Ça
vuşoğlu ve Receb Çavuşoğlu lise tahsilleri sırasın
da bu ansiklopedinin sahibi, müdevvini muharriri 
R. E. Koçunun çalışkanlıkları ile tevecciihünü ka- 1 

zanmış talebeleri olmuşlar idi. Hal tercemelerin~ 
büyük bir cemiyet kütüğü olan «Kim Kimdir» an
siklopedisinde de rastlanmamışdır. Değerli iş ada
mı bu üç kardeşin isimleri üzerinde· bu satırlarla 
iktifa etmek zarureti her halde hazindir; R. E. Ko
çu, Bay Şaban ve Receb için şu hatırayı yazmış
dır: «Pek terbiyeli, çok çalışkan, gaayet ciddi ço
cuklardı; lise tahsillerini meccani yatılı ımtihanını. 
kazanarak bitirdiklerini zan ediyorum, yanılmıyor 
isem boya sanayiimizde büyük bir fabrikanın ku
rucuları olmaları ço_~ kıymetlenir; hal tercemeleri 
o bakımdan evladı vatana iyi örnek olurdu.» 

ÇAVUŞOĞLU BOYA FABRİKASI ~ 
Memleketimizin büyük ve modern !boya, reçine ve 
vernik fabrikasıdır. Abdülkadir, Şaban ve Receb 
Çavuşoğlu adında Konyalı üç kardeş tarafından 
bir kollektif şirket olarak kuruldu. İlk işe 1954 
senesi haziran ayında Haliç Fenerinde Mürselpaşa 

caddesinde 156 kapu numaralı üç katlı kagir bir 
binada başladılar. üç sene bu binada çalıştıktan 
sonra iş ·hacmi genişlediğinden, İstanbulda Alibey 
köyünde dört bin metrekare bir arazi satın alına
rak modern tesisleriyle bir fabrika kurulmuştur, 

Bu fabrikada iki kimyager, iki boya teknisyeni ve 
yüz'ü mütecaviz işçi ve ustalar çalışmaktadır. 

Fabrikada iş istihsali 
1
üç gruba ayrılmışdır: 

1 - Her nevi boya imal eden boya kısmı, 
2 - . K~ten yağından ve diğer kuruyucu 

yağlardan bezir imal eden bezirhane kısmı, 
3 - Çam ağacı usaresi olan ham reçineden 

kolofon, reçine ve neft yağı (terebentin) istihsal 
eden reçirie kısmı. 

Boya kısmında imal edilen _boyalar: otomobil 
sanayii boyası, furun boyaları, gemi ve sandal 
için hususi deniz boyaları, binaların duvar, tavan, 

· kapu iç boyaları, binaların dış boyaları; vernik, 
sekatif ve ,soba boyaları; ayrıca Türkiyede ilk de-. 
fa plastik boyalar imali -Çavuşoğlu Boya Sanayii 
tarafından tahakkuk ettirilmişdir. 

İkinci grup, bezirhane: Boya sanayii için lü
zumlu muhtelif tip ve evsafta bezir yağları hususi 
metodlarla pişirilir ve Çavuşoğlu Bezir Yağı namı 
altında piyasaya arzedilir. 

Reçine dairesi: ormanların istihraç maddesi 
olan ham reçine neft ve kolofona ayrılır. Dünya
da yüzlerce sene evvel başlanılan bu iş konusu 
Türkiyede beş altı senedir ki ele alınmış bulun
maktadır. İstihsal edilen mallar beynelmilel stan
darta uygun evsaftadır. Türkiyede yeni olmasın.ı 

rağmen boya sanayiine ciddi bir inkişaf kaydedil
miştir. İstihsal edilen her tip ve evsafta boyalar ve 
diğer mamuller Avrupa mamulatı ile boy ölçüşe
cek mükemmeliyettedir. Yapılan tetkik ve araştır
malar çok kısa bir zaman sonra ihracata dahi mü
sait olduğunu göstermiştir. Bilhassa neft ve kolo
fon mevzuunda 1960 yılı nisan ayında ilk ihracat 
filen başlanmış bulunmaktadır. 

Çavuşoğlu Boya Fabrikasında imal edilen 
boya çeşidleri şunlardır: 

· l - Gloria Süperlüks; 16 cazib renkde ver
nikli dahili yağlı boya, 4 saatte kurur. 

2 - Kame! Süperlüks; cazib renklerde ha
rici boya, Patent No. 16269. 

3 - Süperlak; harici boya, patent No. 
16269. 

4 - Süperlüks sentetik oto boyası. 
5 - Plastik badana boyası; 13 renkde su 

ile yıkanabilen dahili ve 'harici badana boyasıdır. 
6 - Copper paint, superlac; zehirli boya, 

patent No. 14898. 



CAVU$OĞLU stGARA KAörot 

7 - Superlac; macun, patent No. 14898. 
8 - Kamel, sellüloik macun, otolar ve ma

deni satıhlar için. 
Çavuşoğlu Boya Sanayiinin alameti farikası 

«Ç B S» dir. 
Hakkı GÖKTÜRK 

ÇAVUŞOĞLU, ÇAVUŞOĞLU SİGARA 
KAĞIDI - Tütünün lüleye doldurulup içilme 
tarzı yerine incecik kağıdlara sarılıp sigara (ciga
ra) biçiminde içilmeye başlandığı devirde, 1885 
ile 1890 arasında İstanbulda sigara kağıdı tica
reti ile meşgul olmuş bir rum zengini ve onun pi
yasaya çıkardığı sigara kağıdının adı; bütün em
sali gibi «pirinçden yapılmış» kağıd olduğu söy
lenirdi; bir destesinin, defterinin ince kartondan 
kapağı üstündeki alameti farikası bir gemi çapası 
res.mi idi (B.: Tütün; Çubuk; Sigara kağıdı). 

ÇAVUŞ OKU - «Ok çeşidlerinden. birinin 
adı, yarışmalarda evvela bu :0k atıldığı için kıla
vuz adı da verilirdi. Rüzgarın tesiri ile giderken 
ses verir, çıkarır bir ok idi». (Mehmed Zeki Pak
alın, Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri). 

ÇAVUŞ SOKAĞI - 1934 Belediye Şehir 
Rehberine göre Boğaziçinin Anadolu yakasında 
Paşabağçesinin sokaklarından (adı geçen rehbe~de 
Pafta 24/Paşabağçesi); yeririe gidilip şu satırların 
yazıldığı sıradaki durumu tesbit edilemedi. (Mart 
1964). · 

ÇAVUŞ ŞEBKOLAHI - «Eskiden çavuş
ların geceleri giydikleri külahlardan birinin adı». 
(M. Z. Pakalın, Osmanlı Tarih Oeyimleri ve Te
rimleri). 

ÇAVUŞ TORKOSO - İstanbul türküleri
nin en güzellerinden biridir; ne zaman söylendiği, 
bestelendiği bilinmiyor, biz, Abdülmecid zamanı
na, 1853- 1855 arasında Kmm Harbi yıllarına 

atfediyoruz. (B. Katibim Türküsü). 
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Çavuş Türküsü 

(Nota: Nida Tüfekcl) 
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Çavuş Türküsünün notasını rahmetli -aziz 
dostumuz Mesud Cemilden istemişdik; eşsiz bü
yük üstad nota ile beraber bize şu notları yolla

~m13dır: 

3794 - tStANBtJL 

«Notayı Neriman Tüfenkci'nin defterindeiı 

Nida Tüfenkci kopye etti. Bu defterdeki nota 
merhum Muzaffer Sarısözen tarafından yazdırıl

mış ve kendisi tarafından kontrol edilerek, diğer 
parçalarda olduğu gibi altına parafe edilmişdir. 

Ancak, beş ölçüden ınürekkeb olan türkünün 
dördüncü ölçüsündeki ilk not «si, do» olarak ya
zıldığı halde, bunları halkın büyük ekseriyetle 
okuyi.ışuna, yani taammüm etmiş versiyonuna uya
rak ben «la, si» şeklinde değişdirdim, notanın baş 
tarafına yazılmış olan bir sekizlik . 140 metro
nom işaretini de ilave ettim ... » 

Güzel türkünün metni sudur: 
1 

İstanbuldan -Osküdara yol gider, 
Yol gider çavuş, yol gider; 
Hanımlara deste deste gül gider, 
Gül gider çavuş, gül gider. · 
Yandım çavuş, yandım senin elinden, 
Elinden çavuş, elinden! 
Çok sallanma kasatura da fırlar belinden, 
Belinden çavuş, belinden! 

2 
İstanbul'dan üç mllIİl aldım yakmaya, 
Yakmaya çavuş, yaknıara; 
Yakıp yakıp yar yüzüne bakmaya, 
Bakmaya çavuş, bakmaya. 
Yandım çavuş, yandım senin elinden-, 
Elinden çavuş, elinden! 
Çok sallanma kasatura da fırlar belinden, 
Belinden çavuş, belinden! 

3 
İstanbulla Üsküdann arası, 
Arası çavuş, arası; 

Yakdı beni kaşlarının karası, 
Karası çavuş, karası. 

Yandım çavuş, yandım senin elinden, 
Elinden çavuş, elinden! 
Çok sallanma kasatura da fırlar belinden, 
Belinden çavuş, belinden! 

ÇAVUŞ TORKOSO - Geçen asır ortala
rında yazılmış bir türkü mecmi.ıasında görülmüş
dür; serlevhası yanında «Türk Aksağı» diye bir 
kayıddan bestelendiği anlaşılıyor, erbabından no
tasını, hatta güftesini bilene rastlamadık; türkünün 
matufunun Dudullu Jandarma Karakolunda bu
lunmuş olduğu görülüyor: 

Aman Çavuş kaçılır mı aşıkdan 

Ala gözün selvi boyun vurgunu 
Top ibrişim kakülleri saç savur 
Civanlıkda çapkınlığın kanunu 

Karakolda fener olup yanayım 
Yar uykusun temişi5•a kanay:ı.m 
Çavuş benim ben Ça\fU\lun sanayım 

Yol h bUmeın naıııl bulıım koynunu 
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Harami gözleri yağmacı tatar 
Çavuşum soyunuk çardakda yatar 
Babı vuslat ister altun anahtar 
Dervişin nasibi harmanın sonu 

Candırmadır elde tüfenk şişhane 
Kaçma dilber bulub türlü behane 
Buyur gel Çavuşum senindir ·hane 
Üç nöbet atayım bayram topunu 

Dudulludur Çavuşumun durağı 
On parmaiım sırma saçın taralı 
BaşlDI binek taşı bassun ayalı _ 

• Rihi muhabbetin yokdur yorgunu 

Sırma nişan kolda kuşak belinde 
Çavuşumun başı kavak yelinde 
Ölüm dirim Çavu.şıımun elinde 
Vur Çavuşum Kalenderin ~oynunu 

ÇAVUŞUN KAHVEHANESİ - Abdülaziz 
ve İkinci Abdülhamid devirlerinde Aksarayda . 
namlı bir kahvehanedir; Sermed Muhtar Alus «On
ikiler» adındaki romanında bu kahvehaneden şu 
satırlar ile bahsediyor: 

«- Haydi Paşam, (Arab Abdullah Paşa; .B.: 
Abdullah, Arab ), müdürcüğüm buradan basalım; 
Yeşiltuluinbadaki Çavuşun kahvesine gidip bira~ 
nefes alalım. Orası bu havada bile eser. 

«Hep kalktılar. Mahallebici dükkanından 

çıktılar, elli - altmış adım kadar yürüyüp Çavuşun 
kahvesine geldiler. 

« Yeşiltulumba, Koskadan Aksaraya inerken 
Laleli camisini epeyce geçince sağda küçük bir 
meydancık. Bu adı taşıması, ortada yeşile boyan
mış tahta bir tulumbanın bulunmasından ileri geli-
yor. 1 

«Meydancıkta karşılıklı sıra kahveler var. 
Hepsi de yaz kış dolup dolup boşalmada ... Sıcak 
havalarda her kahvenin önünde sandalyeler, is
kemleler. Kalabalıktan oturacak yer bulamazsın. 

«Şehzadebaşı ve Direklerarası parlamadan 
evvel, İstanbulun en civcivli yeri Aksaray; bilhas
sa Yeşiltulumba meydanı. 

«Saat alaturka üçü bulmuştu. Yeşiltulumba
daki kahvelerin hepsi açıktı. İçleri,• iskambil, do
mino, dama oynıyanlarla doluydu. Çavuşunki bu 
sıra kahvelerin en genişi, en temizi, en meşhuruy
du.» 

ÇAVUŞUN KAHVEHANESİ - Topkapu
sunda oturan ve o semti bazı manzumeleri ile med
heden geçen asrın kalender, rind ,meşreb şairlerin
den Nebil Bey (doğumu 1842, ölümü 1889) «Ça
vuşun Kabvehinesi» diye bit yerden bahsediyoı, 

fakat bu kahvehanenin Topkapusunda olduğunu 

kesin olarak göstermiyor. Nebil Beyin bahsettiği 
yerin Aksarayda Yeşiltulumbadaki Çavuşun kah
vehanesi de olabilir. (Yukardaki maddeye bakı
nız): 

(Beyit) 
Bir turunç köpüklü kahve içmek ister_ isen eğer 
Gel Çavuşun kahvesine keyfe bak şamil seher 

(Kıt'a) 

Gel bu kahvehaneden sen niişi kahve kıl müdam 
Yapmak istersen eğer dört üstü keyfin subhii şam 
Burda öyle sade abdest suyu pişmez hasılı 

Kahveci ağa ider hep müşteriye ihtimam 
(Kıt'a) 

Çavuşun kahvesidir hurda p~er kahve temiz 
Maksadın keyf ise gel hurda otur şamü 'seher 
Sözümü sem'i kabul ile tutub dinler isen 
Buraya uğramadan eyleme bir semte güzer 

ÇAVUŞ OZOMü - İri daneli, gaayet ince 
derili ve küçük çekirdekli, fevkalade leziz, gaa
yetle meşhur ve makbul bir üzüm çeşidi; bir ri
vayete göre geçen asrın başlarında İstanbulda İç
etenköy bağlarının birinde ,Mustafa Çavuş yahııd 
Hüseyin Çavuş adında biri tarafından elde edil~
rek yayılmışdır; ki en nefis çavuş üzümleri İçı::
renköyü ile Tavşanlı arasındaki bağlarda yetişdi
rilmiş; diğer bir rivayete göre yetiştiren tarafından 
piyasaya sevk edilmeden devrin padişahı İkinci 
Sultan Mahmuda bir sepet üzüm gönderilmiş, Ye-
niçeri Ocağının kaldırıldığı ve padişahın geceli 
gündüzlü Asa.kiri Mansurei .~1uhammediye ile uğ
raşdığı sıralar imiş (1826 - 1828 arası); yeni bu
lunmuş üzümü Sultan Mahmuda Rami Kışlası_nda 
iken arzetmişler, padişah da aklı fikri askerde ol
duğu için: «İşte bu üzümlerin çavuşu!..» demiş, 
çavuş üzümü adı da böylece kalmış. 

Zamanımızda cinsi kaybedilmek üzeredir, 
çarşılarda, unvanlarda çavuş üzümü diye satılan 
üzümlerin çoğunun hakiki çavuş üzümü ile hiç il
gisi yokdur. (1964). 

Hüsnü KINA YLI 

ÇA VUŞY AN (Ervant Efendi) - .Müderris, 
gazeteci, müellif; 1866 da İstanbulda doğdu Ye 
takriben 191 5 de H ammanda (Meskene ile Der
zor arasında ve Fırat nehri kıyısında bir yerdir) 
hastaijıkdan ölınüşdür. Reteos Berberyan'a göre 
(Masis Mecmuası, 1904) Mektebi Sanayide _mu
allimlik yapmışdır. Samnameci Teotik ise Sana
yii Nefise Mektebinde riyaziye muallimliği yap
dığını yazmaktadır. Ervant Efendi ermenice 
«Tzayn Hayrenyatz» (Vatan Sesi) isimli gazetenin 
imtiyaz sahibi olmuş ve türkçe olarak <<Çarkcılık» 
adlı makina ilmi· üzerine bir eser bırakmışdır. 

Kevork PAMUKCİYAN 



ÇAVUŞZADE CAMii SOKAGI - 3796 - lstANBUL 

ÇAVUŞZA.DE CAMÜ SOKAĞI 1934 
Belediye Şehir Rehberinde Sainatyanın Cerrahpa
şa, Kabilyas ve Davudpaşa Mahallesi arasında 

müşterek bir sokakdır. Etyemez Tekke Sokağı ile 
Şeyhi.ilharem Sokağı arasında uzanır; Sultanpinar 
Sokağı (istimlak edildi) ve Emıirp~rvane Sokağı 

ile kavuşakları vardır. (Pafta 11/53, 54, 55). 
btyemez Tekke Sokağı tarafından, alt başın, 

oan gelindiğine göre meydanımsı bir açıklık ile 
başlar, ikişer katlı ahşab, beton, kagir evler ve 
bunların arasında. üçer katlı apartımanımsı yapı
lar görülür; yol sonra daralır, sağa sola birer dir
sek yapar, sonra mıiteaddid dirsek.lerle tekrar kı
rılır, son dirsekden sonra sağ tarafda çukurda kal- . 
mış olarak İşçi Sigoartaları İstanbul Hastahanesi 
görülür; yol daracık, adeta pateka haline gelir, sol 
kolda fevkaani Şahsultan Camii bulunmaktadır. 

Emirpervane Sokağı kavuşağını geçince, kesmt! 
taşdan, kitabesiz ve susuz, teknesi toprağa gö
mülmüş bir çeşme vardı. Sol kolda · Ccrrahpaşa 
Hastahanesinin yüksekde kalan bağçesi, sağ kolda 
da bir bostan olup, böylece sona erer; kapu numa
raları 1 - 59 ve 20 - 46 dır. (Ekim 1963). 

Hakkı GÖKTORK 

ÇA VUŞZADE MESCİDİ - Samatyanın 
Cerrahpaşa Mahallesinin Şeyhülharem Sokağın

dadır; Cerrahpaşa Hastahanesinin arka tarafına 
düşer. Hadikatül Cevanıi şu malumatı veriyor: 
« Yedikule kurbindedir; banisi Mustafa Ağadır ki 
Çivizade kerimesi ümmügülsüm Hanımın mescidi
ne minber koymuşdur, halen .hayatdadır (H. 1281 , 
M. 1864 - 1865) ve vaktimiz ricalindendir; bu 
mescidin mahallesi yokdun> . 

Dört taş duvar üzerine kiremit bir çatıdan 
ibaret olup son cemaat yeri ahşabdır; 1930 yılın
danberi metruk, son derecede harab bir halde idi. 
(1963). . 1 

Hakkı GÖKTÜRK 

ÇAVUŞZ.ADE SOKAĞI - 1934 Belediye 
Şehir Rehberinde Samatyanın Cerrahpaşa ve Ka
sab İlyas Mahalleleri yollarından; Şeyhülliarem 
Sokağı ile Samatya caddesi arasında uzanır. Ka
tip İlyas Camii sokağı, İspanakçı viranesi sokağı 
lie kavuşakları vardır. (Pafta 11/53 - 54). Samat
ya caddesinde. olan üst başından gelinince bir ara
banın geçebileceği kadar genişlikte, kaba taş dö
şeli bir yol olup sola bir kavis çizerek hafif dik
leşir; ikişer katlı ahşab, beton ve yarı kagir ev
ler arasından ilerler, sol kolda rehberde gösteril
meyen, üzerinde ayrı numaraları taşıyan beton ev
ler bulunan bir çıkmaza rastlanır; yol sağa bir 
kavis, sola bir dirsek yaparak üçer katlı iki Ugir, 

iki katlı bir yarı kagir ev ile, sol kolda bir bostan 
görülür ve böylece sona erer. Davutpaşa İlk Oku
lu bu sokak üzerindedir. Sokağın üst başında bir 
beton çeşme ve Kasabilyas Camii sokağı kavu
şağı köşesinde bir marangoz . dükkanı vardır; ka
pu numaraları 2 - 32 ve 1 - 15 tir. (Ekim 1963). 

Hakkı GÖKTÜRK 

ÇA YBAŞI MESİRESİ - Evliya Çelebinin 
kaydine göre İstanbulun eski meşhur mesirelerin-

. den biri; muharrir - seyyah şöyle tarif ediyor: «K:l
ğıdhaneye cereyan eden nehrin başıdır; gaayet leziz 
abı rakikdir. Bu mahalde nice çimenzar sofalar 
vardır, mahfice müsahabet etmek rnurad eden ehli 
ırz taifesi atlar, arabalar ile gelib buradaki ağaç
lar gölgesinde iyşü nuş ederler». Zamanımızda u
nutulmuş yerlerden ve isimlerdendir. 

ÇAYDANLIK SOKAĞI - 1934 Belediye 
Şehir . Rehberine göre Kasımpaşada Camiikebir 
Mahallesi sokaklarından; Kasımpaşa Muvakkitha
nesi sokağı ile Dört Kuyu sokağı arasında uzanır; 
Tabakhane Yokuşu ve Hoca Ahmed sokakları ile 
dört yol ağzı yaparak kesişir. (Adı geçen Rehber
de Pafta 16/185); yerine gidilip şu satırların ya
zıldığı sıradaki durumu tesbit edilemedi. (Şubat 

19-64). 
ÇA YllANELER - Bir ara «Çay Evi» adı 

verildi, zamanımızda bir iki yer ya kalmış, ya kal
mamışdır; kahve ocağı olmayan, müşterilerine 

hanerle demlenmiş çay arz eden yerler. Kahveha
nelere nisbetle, içinde iskambil kağıdı oyunları, 

tavla oynanmayan, sadece gazete ve dergi mü
talea edilen, ağır başlı sohbet erbabının gelip o
turdukları yerler olmuşlardır. İstanbulda çayhane
lerin en ziyade rağbet gördüğü devir İkinci Sul
tan Abdülhamidin zamanı olmuşdu, en mükellef 
çayhaneler de Şehzadebaşında Direkler arasında 
idi; onların arasında en meşhuru da, adeta edebi 
bir mahfil olmuş Hacı Reşid Ağanın Çayhanesi 
idi. Büyük muharrir Ahmed Rasim bu zatden ve 
çayhanesinden, sık sık bahseder. (B.: Reşid Ağa, 
Hacı); aşağıdaki kıt'a da Muallim Naci Efendi
nindir: 

Bir ça~•füruş var ki fenninde ferid 
Şairlerin itmekde saf-asın tezyid 
Ol puhtei riizigıir kimdir mi dedin 
Dıirüşşueri müdiri Elhac Reşid 

Ahmed Rasim «Muharrir, Şair, Edib» isimli 
eserinde Nabizade portresini çizerken şunları ya
zıyor: «Fatih ve Anadolu Hisarında isimli manzu
meleri zemane gazel nüvisanını türlü türlü hid
detlerle çayhane peykelerinde zıpzıp oynatırdi ... » 

Hüsnü KINA YLI 



ÇAYIR ARALIÖI - 1934 Belediye Şehir 
Rehberine göre Btirgaz Adası sokaklarından (B.: 
Burgaz Adası); yerine gidilip şu satırların yazıldi
ğı sıradaki dorumu tesbit edilemedi. (Mart 1964). 

ÇA YIRBAŞI CADDESİ - Boğaziçinde Bi.i
yükderenin ana sahil yolu; Boğazın Rumeli ya
kasında Karaköyden başlayarak· Rumeli Kavağı
na· kadar uzanan sahil asfaltının Büyükderedeki 
parçasının adı, ki İstanbul tarafından gelindiğine 
göre Kefeliköy Caddesi ile Piyasa Caddesi arasuı-. 
daki uzun parçadır. Yine o istikaametden gelin
diğine göre sağ kolda, deniz tarafında Ahiler So
kağı, Çayırbaşı Aralığı, Büyükdere İskele Soka
ğı, Ebabil Sokağı; sol kolda Büyükdere Bağçeköy 
Yolu, Göçebeler Sokağı, Sırmacılar Sokağı, Mal
tızdere Sokağı, Karaorman Sokağı, Dedeyusuf So
kağı, Kırklar Sokağı, Uzunfıstık Sokağı, Azatlı 

Sokağı, Büyükdere Camii Sokağı, Büyükdere Ha
mamı Sokağı, Hançerli .Çavuş Sokağı, Danişmcnt 
Sokağı, Şarabhane Sokağı, Kahkaha Çiçeği So
kağı ile kavuş akları vardır, Canfes ve Hacet so
kakları ile de dört yol ağzı yaparak kesişir. (1934-
Belediye Şehir Rehberi, pafta 23). 

üzerinde büyüklü küçüklü ahşab, kagir, be
ton yapılar sıralanır, başlıca binalar . şunlardır: 
Cezayirli Has.an Paşa Camii, Büyükdere Camii, 
Surp Hripsime Ermeni Kilisesi, İstanbul Beledi
yesi Sarıyer ·Şubesi Müdürlüğü, Sarıyer Kayma
kamlığı ve Belediye Şubesi, Denizcilik Bankaşı, 
Gemi Kurtarma İşletmesi Büyükdere İstasyonu, 
Deniz İnşaat ve Kızak Yeri, Topser Tuğla ve Ki
remit Fabrikası, Tutsat Balıkçılık A. Ş., Çocuk 
Esirgeme Kurumu Sarıyer Şubesi, Yardım Sever
ler Cemiyeti Sarıyer Şubesi, Büyükdere İlk Oku
lu, Sarıyer Emniyet Müdürlüğü, P. T. T., Türkiye 
İş Bankası, Yapı Kredi Bankası, Ayia Fotini A
yazması, Büyükdere Vapur İskelesi, Ender Villa 
Otel - Gazino, İnci Aile Bağçesi, İspanya Yazlık 
Sefarethanesi. 

Çarşı boyu caddedir, şu dükkanlar, müesse
seler tesbit edildi: 18 · bakkal, 11 kahvehane, 8 
manav, 7 berber, 3 kunduracı, 4 lokanta, 2 bö
rekci fırını, 3 nalbur, 2 benzinci, 2 tornacı, 2 yor
gancı, 4 terzi, 2 züccaciye - tuhafiye, 2 fotoğraf
hane, 2 elektrikci, 1 kuru yemişci, 1 temizleme 
evi, 1 eczahane, 1 camcı, 1 arpacı, 1 ciğerci, 1 
tuhafiye - manifatura, 1 sobacı, 1 tatlıcı, 1 odun 
deposu, 1 mefri.ışatçı, 1 manifaturacı, 1 emlakci, 
ı · kadın berberi, 1 bakırcı, 1 tamirci, 1 balıkcı, l 
kırtasiye, 1 gazino, 1 balık lokantası, 1 tenekeci. 

Bina ve dükkanların kapu numaraları 1 - 395 
ve 2_- 312 dir. (Ekim, 1963). Hakkı GÖKTÜRK 

çAYtR KÖŞKÜ 

ÇA YIRBAŞI MESCİDİ - Banisi Fatih Sul
tan Mehmedin adamlarından Otakçıbaşı Hüseyin 
Ağadır; sur dışında, Otakctlarda, Edirnekapusuu
dan Defterdara inen yokuşun doğu cihetinde bu
lunuyordu; zamanımızda arsa halindedir; bir kö
şesinde banisinin kabri vardır; o semtin Otakçılar 
adını taşıması, Otak Tepe'den ziylide bu mescide 
nisbet iledir. 

Semtden toplanan rivayete göre son yapısı 
ahşab bir mescid olup 1880 - 1885 arasında yan-
mışdır. · 

Bibl. : Hadi-katül Cevami, I; Ekrem Hakkı Ay. 
verdi, Fatih Devri Mimari-si; Hakkı Göktürk, Gezi notu. 

ÇAYIR DALYANI - «Yukarı Boğazın 
meşhur büyük dalyanlarından biri. (B.: Dalyan); 
Büyükderede Büyükdere Çayırı önünde kurulur; 
hududu Mercan Sokağı önünden Büyükdere Ça
yırı dere ağzına kadardır. Bu dalyan yazın 15 
martdan haziran sonuna kadar, kışın da ekim ba
şından ocak ortalarına kadar devam eder; uskum
ru, çiroz, palamut, kefal, hamsi ve istavrid avla
nır. Dalyan kurul~ iken hududu içinde kimse ba
lıkcılık yapamaz; dalyan kurulu olmadığı zaman 
avlanma serbestir. Bu dalyanın . arka tarafından 
Kumsal Volisi namı ile bir ondaJık volisi vardır, 
dalyan baki· kaldıkça bır · voli yerinde civar köv
lerin ,kayıkları balıkcıİık yapabliirler». (Karakin 
Deveciyan, Balık ve Balıkc;lık). 

ÇA YIRDERE MEVKİİ - 1934 Beledivc 
Şehir Rehberine göre Yukarı Boğazda Rumeli ka
vağı köyündedir. Köyün gerilerinde kırlığında
dır; eskiden dereye Kasab Deresi, Çayıra da Ka~ 
sab Çayırı denilirdi. (adı geçen rehberde pafta 
23/Rumeli Kavağı); yerine gidilip §'U satırların 
yazıldığı sıradaki durumu tesbit edilemedi. (Mart 
1964). 

ÇAYIR HAMAMI - Beykoz Yalıköyli 
hamamının bir başka adı; Beykoz Çayırı yolu ii
zerinde olduğu için bu isimle de anılmışdır. (B.; 
Beykoz Yalıköyü Hamamı, cild 5, sayfa 2670). 

ÇAYIR KöŞKO - Topkapusu Sarayı köşk
lerinden biri idi; halen mevcud değildir; sarayın 
neresinde olması gerekdiğini tesbit edemedik; tah
minimize göre Lala Bağçesindeki Mustafa Paşa 
köşkü, diğer adı ile Sofa Köşkü on sekizinci asır
da bu Çayır Köşkünün yerinde yapıl~ış olacak
dır. 

On yedinci asır ortasında ;ropkapusu Sara
yının en mamur binalarından biri idi. Müverrih 
Fındıklılı Silahdar Mehmed Ağa hicri 1066 yılı 
vekaayii arasında şunları yazıyor: «.. . padişah 
hazretleri (Dördüncü Sultan Mehıried) Üsküdar 
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Bağçesinden· istanbula göç etti, ve fe~man etti, zil
kaadenin onbeşinci salı günü (4 eylül 1656) saray
da Çayır Köşkünde padişahın riyasetinde harb 
ahvalini konuşmak üzere bir meclis toplandı ... ». 

Yine aynı müverrih hicri 107 6 yılı vekaayii 
arasında Topkapusu Sarayında çıkan bir yangın
dan bahsederken bu köşkün adını kaydediyor: 

«1076 muharreminin on birinci cuma gecesi · 
(24 temmuz 1665) Sarayı Hümayunda Haremde 
bir cariyenin elinden yangın çıkdı; Haremi Hü
mayun, Adil Köşkü, Kubbe Altı, Babüssaade, Ka
raağalar odaları, Valide Sultan Dairesi, müştemi
latı ile iç mutfak tamamen yandı. Harem halkı 
Çayır Köşküne kaçıp sığındılar, oradan Bayezıd
daki Eski Saraya naklolundular. Padişah (Dör
düncü Sultan Mehmed) Edirnede idi, yangın İs
tanbul Kaymakamı Süleyman Paşa tarafından 

arz tezkiresi ile bildirildi, zerre miktarı teessür 
göstermedi, «Emir Allahın» . dedi, yangını kasdeıı 
çıkardığı anlaşılan cariye Edirneye götürüldü ve 
Bostancıbaşıya teslim olundu,_ boğdular, boğazı-· 
na taş bağlayıp cesedini Tuncaya attılar ... ». 

ÇAYIR MAHALLESİ SOKAĞI - 1934 
Belediye Şehir Rehberine ~öre Boğaziçinin Ru
meli yakasında İstinye'nin sokaklarından; köyün 
gerisinde, kırlığındadır (adı geçen rehberde 
pafta 22/İstinye); yerine gidilip şu satırların ya
zıldığı sıradaki durumu tesbit edilemedi. 

ÇAYffiMEYDANI CADDESİ) - 1934 Be
lediye Şehir Rehberine göre Fatih Kazasının Şeh
remini Nahiyesinin Fatma Sultan Mahallesi so
kaklarından; sur dibinde Sulukule Caddesi ile Ar
paemini. Köprülü Sokağı arasında uzanır uzun bir 
yoldur (adı geçen rehberde pafta 10/84); yerine 
gidilip şu satırların yazıldığı sıradaki durumu 
tesbit edilemedi. (Şubat 1964). 

ÇAYIROĞLU SOKAĞI - 1934 Beledive 
Şehir _Rehberine göre Eminönü Kazasının Alemdar 
Nahiyesinin İshakpaşa Mahallesi sokaklarından; 
her iki başı Mustafapaşa Sokağı üzerinde iki dir
sekli bi rsokak :0ulp mahallenin Marmara kıym 
bitiminde, demiryolµ kenarındadır (1934 Beledi
ye Şehir Rehberi pafta 2/19). Yerine gidilip şu 
satırların yazıldığı sıradaki durumu tesbit edile
medi. (Şubat 1964). 

CAYIRöNO SOKAĞI - 1934 Belediye 
Şehir Rehberine göre Kadıköyünün Kaptanpaşa 
semtindedir; Gazhaneyi Kadıköyüne bağlayan 

Kurbağalı Dere Caddesi ile nefsi Kurbağalı Dere 
arasında uzanan bir yoldur. (Adı geçen rehberde 
pafta 29/Kurbağalıdere); bu sokak ile demiryolu 

arası yakın zam.anlara kadar genişçe bir çayır idi, 
bazı kısımları da bostan idi; tahmin.en 1950 den 
sonra müteaddid apartımanlar in§a edilerek iskan 
bölgesine katılmışdır; bu arada bir de tavuk mez
bahası inşa edilmişdir. Yerine gidilip sokağın şu 
satırların yazıldığı sıradaki durumu tesbit edil~
medi. (Mart 1964). 

ÇA YLA.K - İstanbulun. muhacir kuşların
dan, malum yırtıcı iri kuş; ilkbaharm ısınmaya 

başlayan günleri ile İstanbulun kenar mahallele
riiıin semasında acı çığlıkları, hırçın sesleri du
yulur; eski İstanbulun durgun ve sakin öğle sıcak
larında çaylak sesleri, şarka has romantik bir hü
zün ifade eder. Mütevazi evlerin bağçelerinde tel 
kafesler, kümesler içindeki piliçleri kapmak hırsı 
ile cevelanları, ürkütücü çığlıkları, yerden dehşet 
saçarak gölgeleri; leylakları açmış, balkonlara sa
rı gülleri ve hanm;ıelleri sarılmış :muattar bağçe
lerde de küçük kuşların o yırtıcı sesden ve o pa
ralayıcı gölgeden_ ürküp kaçmaları, eski İstanbu
lun günlük hayatından bir manalı parça idi. 

Harab, metruk mescid avlularının, hazirele
rinin çaylak sesleri de yukardaki eski İstanbul de
korunun bir parçasıdır. 

İstanbul, şehir içi büyük bostanlarını, geniş 
konak bağçelerini, bağçeli evlerini gün günd~n 
kaybettikçe, büyük şehir, beton bloklardan kurul
muş mahalleler halinde yeni simasını aldıkça çay
lak sesleri de şehrin semasından çekilmektedir. 

N. NİRVEN 

ÇA YLA.K - İlk mizah gazetelerimizden bi
rinin adı, 1 numaralı nüshası mali takvim ile 2S 
ağustos 1292 (milidi 9 eylül 1876) bir cumartesi 
günü intişar etmişdir; cumartesi, pazartesi, çarşan
ba olmak üzere haftada üç gün yayınlanmışdır; bir 
sayfası 25 X 35 santim eb'adında 4 sayfa olarak 
Babıali Cadğesinde Basiret Matbaasında basılınış
dır, ve nüshası 1 kuruşa (40 paraya) satılmışdır. 
İmtiyaz sahibi «Çaylak» lakabı ile anılan Meh
med Tevfi}( Beydir; bu yazar lakabını, çıkardığı 
gazeteden almış olmayıp bilakis lakabını · gazete 
'.1dı olarak kullanmışdır (B.: Çaylak, Babıali Çay
lakları; Mehmed Tevfik Bey, Çaylak). «A (ayın). 
F» remzini kullanan biri de dördüncü sayfasına 
ibtidaı çizgilerle yarım sayfalık bir karikatür yap
mışdır. Gazetede dil gaayet bozuk, zevk, nükte 
yoksulluğu pek hazindir; örnek olarak 78 numa
ralı nüshasından bir fıkra alıyoruz: 

«11 kanunusani sene 92 tarihli bir kıt'a kira 
beygirinin sür'atine peyren olan nüzhetüzzüvvar 
misafireten tohum zer'ine memur «kafıfürus» ile 
mülakkab Beyfendinin ibraz ettiği mesaili satbiyesi 
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üzeıine müteselsilen Boğdoğan Kemerleri menfez
leri pafiz bulunduğu cihetle Fasulya Mahallesi 
menşeinden Tozkopara hubOb iden rihi tayyara 
bir vasıtai aleni olduğu maalmemnôniyye samiagir 
olmuşdur». 

İlan satırlarından 5 kuruş alındığı yazılıdır, 
7 satır tutmuş 35 kuruşluk bir de -ilan örneği alı
yoruz: 

«Şehzadebaşında Şirket Kıraathanesinde zil
kaadenin yedinci ,gününden itibaren her perşenbc 
günü akşamı yani cuma gecesi· ve cuma günü gün
düz ve pazartesi akşan:iı yani salı gecesi Hamdi 

-Efendi, cumartesi akşamı yani pazar gecesi ve salı 
günü akşamı yani çarşanba gecesi Hayali Salih 
Efendi icrayi lıl'biyatı gOnagOn ideceğinden rağ
bet buyuracaklarm eyyam ve leyfilii mezkôrede 
teşrifleri ihtar olunur.» 

ÇAYLAK, BABIALi ÇA YLAKLARl-
1826 cja, Yeniçeri Ocağının kaldırılmasından son
ra yeni devlet teşkilatına doğru gidilirken Babıali
de sadaret dairesinde türemiş bir takım odacı-ha
deme namzedi gençlere takılmış laka~dır. Hemen 
hepsi taşralı bekar uşağı, kaş göz nakışları düz
gün, vücud yapıları gösterişli, tığ gibi, ateş gibi 
uçarlı,. koşarlı, hepsi çakırpençe gençler ki Ba
bıali odacı ve hademeleriniıi en yakın akrabaları 

· idiler, hatta kimi oğlu, kimi küçük kardeşiydi; o 
hademe ve odacıların yanında,- menzilinde yatıp 
kalkarlar, ve gündüzleri de Babıalideki kalemler
de onlara boğazı tokluğuna yamaklık yaparlardı. 
İstikbalde boşalacak bir odacılığa kapulanmak 
gaayesiyle gündelik, haftalık aramadan pir aşkı

na çalışırlardı. Gerek canla başla hizmeti, gerekse 
albenisi ile nazarı dikkati aşırıca çekenler Babıali 
ricali tarafından kendi kapularında hizmete alınır
lar ve kaleme her gün o velinimetle beraber gelir 
giderlerdi. 

Çaylaklar, bu odacı hademe namzedi genç
ler pir aşkına hizmı;tleri karşılığı şöyle bir garib · 
şekilde himaye edilirlerdi: İstanbulda bulunan 
açıkdaki yüksek memurlar, vezitler, kibardan, ri
calden her hangi bir kimse yeni bir vazifeye tayin 
edildiklerinde, yahud bir rütbe ve nişan ile taltif 
edildikferinde, keyfiyet kendilerine resmen bildiril
meden, son tasdik çıkar çıkmaz çaylaklardan bi
rine gizlice haber verilir, o delikanlı da hemen 
rütbe alan; nişan alan, terfi eden, yeni bir memu
riyete tayin olunan kimseye müjdeye koşardı, ve 
karşılığında küçümsenmeyecek bir bahşiş alırdı. 

Çaylaklar ile müjde haberleri kaynakları arasında 
bir ortaklık kurulmuş olacağı da tahmin edilebilir. 

Konaklarda Babıali Çaylaklari üzerine şöyle 

konu§malar olurdu: «Gözilmüz yolda, ÇaylAk
da ... ~, «Dün mektubcu bey paşa efendimize fev
kalade hürmet göstermiş ... akşama, sabaha Çay
lak gelir!..».-

Çaylaklar çok adam tanıma fırsatını bulur
lardı, Babıali kalemlerinde okuma yazma da öğre
nirlerdi. Geçen asır sonlarında mizah gazeteleri 
çıkarmış: İstanbul hayatı üzerine de «İstanbulda 
bir. sene» adı altında 5 küçük risale yayınlamış 
olan Mehmed Tevfik Bey adınd~ şöhretli bir mu
harrir gençliğinde Babıali çaylaklarındandı, hatta 
b_undan ötürüdür ki muhitinde «Çaylak Tevfik» 
lakabı ile anılırdı (B.: Tevfik Bey, Mehmed). Üs
küdarlı Deli Riza Bey adında bir zatin de İsken
der adında bir genç hakkında hezel yollu bir rtıan-
zılmesi vardır: · 

Paşaya. devlet kuşu 
Bize şu Çaylak yeter 
Geldi civan bir koşu 
Yüzde inct gibi ter 
Dikdir aşkın yokuşu 
Gönül durağın göster 
Bu.si la'line karşu · 
Bugün ayak öp yeter 
Henüz ondokuz yaşu 

Nevcivanı bala ter 
Al fesinde ak pu.şu 
Petürkeli İskender 

ÇAYLAK SOKAĞI - 1934 .Belediye Şehir 
Rehberine göre Taksimin Kocatepe Mahallesi so
kaklarından; bu . mahallenin Şehit Muhtar Bey 
Mahallesiyle sınırını teşkil eden Farabi Sokağı iJc 
Y enikafa Sokağı arasında uzanır uzunca bir yol
dur; Aşıklar ve Canbazoğlu sokakları ile dört yol 
ağzı yaparak kesişir, Taksim Çeşmesi Sokağı ile de 
kavuşağı vardır. .(Adı geçen rehberde pafta 
19/149); yerine gidilip şu satırların yazıldığı sı
radaki durumu tesbit edileemdi (mart 1964). · 

ÇAYYAN (Dr. Amtyun) - Bir ermeni ta
bibidir. İstanbullu olup doğduğu tarih belli değil
dir. 1880 de Paris'de bir otelde intihar etmiştir. 
Şurayı Devlet azası Elyas Efendi Çayyın'ın amca
sıdır. 

Dr. Çayyan, 24 Aralık 1858 de Paris üni
versitesi Tıp Fakültesinden mezun olmuştur. Dok
torluk tezi, «Du rhumatisme ,articulaire aigu et de 
son traitement» (Şiddetli mafsal romatizması ve 
tedavisi hakkında) adını. taşıyordu; İstanbula av
det ettikten sonra 1861 yılı Ocak ayında Yediku-
le Ermeni Hastahanesinin ,Dahiliye ve Hariciye kı
sımlarına şef tayin edilin.iştir .. l864 tarihine ka
dar işbu vazifede kaldıktan sonra bir mesele do
layısiy le istifa ederek Kadıköye yerleşmiştir. Bi-
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Iahare Parise geçip ,ömrünün mütebaki kısmını 
orada geçirmiştir. 

Kevork PAMUKCİYAN 

ÇA YY AN (Elias veya Eğyazar Efendi) -
Osmanlı İmparatorluğu devrinde Devlet hizmetin
de bulunan seçkin Ermeni şahsiyetlerinden; 24 
Mayıs 1840 da Reyoğlunda doğup 21 Nisan 1902 
de yine İstanbulda vefat etmiştir. T. Azatyan'a gö
re pederi Agop Çayyandır, annesi Fulik Hanım, 
barutçubaşı Ohannes Bey Dadyan'ın (1798-1869) 
kızıdır. Bakırköy _Ermeni Kilisesinin avlusunda 
ınedfundur. 

Elias Çayyah ilk tahsilini İzmirdeki Mesrop
yan Mektebinde yapmıştır. Tiyatro tarihi müdek..: 
kiki Sınipat Tavityan'a (1856 - 1926) göre 1855 
sıralarında, üsküdarın Selamsız semtinde, Odyan 
Boğos Ağanın ikametgahının üst katında amatör 
gençler tarafından tertip edilen tiyatro temsillerine 
katılanlar arasındadır. 

Elias Efendi Çayyan 1876 dan önce Hariciye 
Nezaretinde memuriyet ile devlet hizmetine gir
miş, 1894 Devlet Şurası maliye dairesine aza se
çilmişdir ve ölümüne kadar bu vazifede · kalmış
dır;. ula evvel rütbesine kadar yükselmiş, 1901 de 
birinci rütbeden Osmani: ve Mecidi: nişanları . ile 
tal~if olunmuşdur. 

Elias Efendi aynı · zamanda cemaat işleriyle 

de meşgul olmuştur. Ezcüm1e Patrikhane Tedrisat 
heyetine aza ve 1887 de Cismani Meclisine reis 
vekili seçilmişdir. 1896 da mezkur meclise birinci 
katip tayin edilmiştir. 1897 de Yedikule Ermeni 
Hastahanesinin muvakkat idare heyetinin başkan-
1ığına getirilmiştir. 

Müteveffa.Simon Bey Dadyan'ın kerimesi sa
yın bayan Zaruhi Feruhan'ın tarafımıza tevdi et
mek lfitfunda bulunduğu notlara göre, Elias. Efen
di Çayyan,n üç erkek ve bir de kız evladı ol~uş
tur. Büyük oğlu muharrir ve musikişinas Dikran 
Bey Çayıan, 1900 - 1909' yılları arasında Harici
. ye Nezareti Harici· Muhaberat Kaleminde mua
vin sekreter olmuştur. Bilab.re Parise geçerek bir 
Fransız mektebine müdür tayin edilmiştir. 

İkinci oğlu Dr. Ervant Çayyan 1906 da Paris 
Tıp Fakültesinden mezundur. Kızı, musikişinas ve 
piyanist Anahid Çayyan, kardeşleri arasında yeg~
ne hayatda olan simadır, bu satırların yazıldığı 

1964 yılında Parisde ikaamet etmekte idi. 
ÇEDİK~ ÇEDlf{ PABUÇ - «Eskiden ka

dın ve erkeklerin giydikleri sarı sahtiyandan_ ya
pılır kısa ve bol konçlu ayakkabı; abdest alın
dığı vakit üzerine mesh edildiği "için halk ağzın
da bozulub mest tabir edilen ayakkabı şeklinde 

idi, altı da yumuşakca olurdu. üstüne aynı renk
de pabuç giyilir, ikisine birden çedikpabuç de
nilirdi» (M. Zeki Pakalın, Osmanlı Tarih De
yimleri _ve Terimleri). 

Hüseyin. Kazım Bey Büyük Türk LügBrtın
da: «Eski zamanlarda . kadınfarın .!kullandıkları 
sarı sahtiyandan hafif mest» diyerek çedik'i ka
dınlara tahsis ediyor ve yanılıyor; öy~ :zanne
diyoruz ki, yanılmasının sebebi, ;Enderunlu .Va
sırın mahalle ka:ı;-ısı ağzından kızına, kadın ıstı

lahları ile yazdığı meşhur nasihatnamesinde çe
dik'i de kullanmış olmasıdır; kıt'a şudur: 

Bir llC;!VClvan kocaya vaı'ub . it did~erin 
Beş altı paça kesdire gör yediklerin 
Eksllı:lülerln er düzer .eksik gedllı:lerin 
Yanın pabuçla giyüb a posta, çedllı:lerin 
Olma sokak siipürgesi kadın kadıncık ol 

Külhani ağzı bir şarkı ise . çedik pabucu 
bir hamlacı civan ayağında göste~iyor: 

At be şehbaz ayağından çediği 

Salın şöyle levendine topuk vur 
Pı\yin temı\şası didem gediği 
Salın şöyJe levendfule topuk vur 

Çek keştll aşka atlas yelkeni 
Cezayir kesimi bıçkın cebkeni 
Tavkı esaretle şad it bendeni 
Salın_ şöyle Jevendfule topuk vur 

(Galatalı Hüseyin) 

ÇEDİKPABUÇLU SOKAĞI - Haliç Fe
nerinde Atikmustafapaşa Mahallesi sokaklaİln

dan; Eğrikapu Carddesi, Eğrikapu Muinhanesi 
Caddesi ve Sakalar Yokuşu ile teşkil ettiği..bir 

dörtyol ağzı ile Mahkeme külhanı sokağı arasında 
uzanır, bir isimsiz yol ile de Dervişzade Sokağı-
na bağlanır (1934 Belediye Şehir Rehberi, Paf
ta 8/114). Dörtyol ağzı başından gelindiğine 

göre, •bir araba geçecek genişlikde, aslında kaba 
taş döşeli iken toprak yol haline geliniş bir so
kakdır; büyüklü küçüklü ahşabı yarı ahşab, ka
ğir ve beton evler arasından geçer, sola bir ka
vis resmeder ve meyilli olarak iner; kapu numa
raları 11 - 39 ve 2-20 dir (Mart 1964). · 

Hakkı GÖKTÜRK 

ÇEHRE (Nebahat) - Zamanımızın :sine
ma yıldızlarından; 1943 de Samsun'da doğmuş
dur, bir avukatın kızıdır, annesi Bayan Müzey
yen'den ayrılmış olan babasının adı öğrenileme
di; ·Nebahat Çehre, kendisinden biri ·s, diğeri 1 O 
yaş kadar küçük iki erkek ,kardeşiyle beraber 
aslı· Kafkasyalı olan ve terzilik yapan anneleri
nin himayesi altında yetişmişlerdir; 1960 da 17 
yaşında ıken Türkiye Güzellik Kraliçeliği yarış
masına katılmış, Türkiye Güzeli seçilmiş, Avru-
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pa Güzeli seçimi için de ayni yıl içinde Londra'
ya gi:miş ise de orada bir derece alam.am.ışdır. 

Türkiye Güzellik kraliçesi oldukdan· sonra yerli 
filmcilerin teklifleri 
ile karşılaşmış ve yıl
dız olmuşdur. Ken
disi ile bir konuşma 
yapan ve onu: «Açık 
kahverengi iri gözle
ri, siyafr kirpikleri ve 
siyah kaşları, sed~f 
gibi pürüzsüz beyaz 
cildi il~ bir tezad teş
kil ediyor» diye tarif 
eden Ses Mecmuası 
muhıbine yıldızlık 
hayatını şöyle anlat
mışdır: 

Nebihat Çehre' 
(Resim: S. Bozcalı) 

«İlle filmimi Göksel Arsoy'la çevirdim. 
« Yaban GUlü» tutulunca teklif yağmağa başladi. 
Böylece 1962 de tam sekiz filmde oynadım; 
«Kanun Kanundur», «Sevimli Serseri>, «Memnu 
Meyva», .«Meçhule Gidenler», 1«Aşk Bekliyor», 
«Gümüş Gerdanlık» ve nihayet «Acı Hayat».;. 
s~n filmimdeki oyunumdan dolayı armağan ka
zandım. Bu yıl (1963) gene . Göksei Arsoy'la, 
(Esir Kuş» u çevlı-dim; arkasından Orhan Gün
şiray'la «Çiçeksiz Bahçe» adlı kordeteyi meyda
na getirdik. Suphi Kaner'in hayatını anlatan 
«Solan Kahkaha» ya da yakında başlıyorum. O
nu tamamlayınca «Işık Yağmuru» nu çevirece
ğim. Bu filıİılerin dördünde tek başıma başrolde
yim. Bundan sonra da aynı şekilde çalışacağım .. 
Filmin baş kadın rolünü yapabileceğimi, gerek 
şöhret gerekse oyun bakımından, bu işi başardı
ğımı yetkili rejisör ve prodüktörler de kabul etti. 
Bunun için sahne, bale ve İngilizce dersleri alıyo
rum.» 

ÇEKDiRi - Buhar kuvvetinden önce, ge- -
miciliğin yelken ve kürek devrinde, bütün çeşitle- -
ri ile ;insari bazıısu kuvveti ile yürüyen kürekli 
gemilere verilmiş umumi isimdir. Çekdiriler, es
ki Türk donanmasında ki.irekci sırası sayısına 

göre isim almışlardır; bir kürekci sırasına «Otu
rak» denilir, bir oturakda da 1 çift (2 aded) kü
rek bulunur ki, Tersane ağzında kullanılan otu
rak tabirine mukabil, İstanbul sularında işleyen 
kayıklar için «Çifte» tabir1 kullanıhnışdır, me
sela iki çifte, üç çifte kayık denilmişdir. 

. Küçükden_ büyüğe doğru, donanmamızın 
çekdiriler devrindeki harb gemilerimizin isimleri 
~unlardıı:: 

1) 10-17 oturak Firkata. tek küreğini 2-3 
adam çeker. 

2) 18-I 9 oturak Perkende, tek küreğini 3 
adam çeker. 

3) 20-24 oturak Kalita, tek küreğini 3-4 
adam çeker. 

4) 25 oturak Kadırga, tek küreğini 4 a
dam çeker. 

5) 26-36 oturak Baştarda (Paşa gemisi, 
Amiral gemisi), tek küreğini 5-7 adam ~ker. 

(B .: Baştarda; Firkata; Kadırga; Kalota; 
Perkende; Azeb; Forsa; Tersane; Donanma). 

ÇEKDİRME - Geçen asır sonlarına ka
dar kullanılmış küçük kürekli gemilere verilmiş 

isimdir; hemen daima tüccar malı yük taşırlar, 
bazan yolcu da alırlar idi; çekdibnelerde . iki di
rek bulunur, kürekci - tayfalara yardJilJlCli ola
rak bu direklere üçgen şeklinde birer yelken açı
lırdı; kürekcileri dinlendirirken, de yalnız yelken 
üzeri gidilirdi; bir küreğini bir tayfa çeker, 3-6 
çifte kürek (oturak) olurlardı; Jyani bir çekdir
rnenin mürettebatı 6-12 kürekci tayfa, 1 ·ıeis 

(kaptan) ve gemi oğlanı (miço) çocuk ki cem'
an :8-14 kişi olurdu; kaptanları yolda daima pa- . 
ler - dümen tutarlardı. 

3 çifte çekdirmeye «Sandal», 4 . çifte çekdir
meye «Pereme», 5 çifte çekdirmeye «Beşçifte», 

6 çif çekdirmeye de «Alamana» adı verilirdi. 
İstanbul'da gayri resmi ilk Türk gazetesi 

«Tercümanı Ahval» in intişara - başladığı 1860 
yılında bizde deniz naicliyatı tamameiı yelkenli 
gemilerle yapılmakda idi; o yelkenli . gemiler de 
şekil ve hacim ayrılıklarına göre Brik, Golet, 

• Bombarde, Çırnık, Lefke, Kütük gibi isimler ta
şırdı. 

Tercemanı Ahval her gün İstanbul limanı
na gelen ve limandan - giden gemilere geniş yer 
ayırınışdır, gemilerin cınsını ve kaptanl'arının 

jsimferini, gelip gittikleri iskeleleri, hamulesinin 
ne olduğu, ve eğer varsa geminin adını da kay
detmişdir. 18 60 yılında İ'Stanbı.il limanına çe
şidH · haıiıule ile gelen gemiler arasında çekdh-
melerden bir · kaçını örnek olarak kaydediyoruz: 

Ali Kaptanın Alam.anası İzınirden incir, 
Nikole Yani Kaptanın «Ayanikola» Pere

mesi Sisam'dan ra.lcı. 

İstavri Kaptanın «Ayanikola» Peremesi Sa
kız'dan incir, 

Kostanti Kaptanın Alamanası Bozcada'dan 
şarab, 

Pavli Kaptanın Alam.anası Bozcada'dan 
şarab, 
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_ Andon Kaptanın Peremesi Trablus'dan por
takal, 

Mehnıed Hasan Kaptanın !beş çiftesi Şile' -
de°: kömür, 

Temel Kaptanın Alamanası Enez'den küp. 
Hüseyin Kazım Bey Büyük ,Türk. Lugatında 

Çekdirme kelimesinde: \«Kürekli odun gemisi» 
diyor kL çok noksan bir tarifdir. 

CEKDİRME VAK'ASI - (B.: Ali Bey, 
Ta.hirpaşazade). 

ÇEKİ - Eskiden memleketimizde, dolayısı 
ile İstanrbul'da yakacak odun, yapı kerestesi ve 
yapı taşı satışında kullanılan hususi bir tartı ale
tinin, terazinin adıdır. M. Zeki Pakalın «Osman
lı Tarih Deyimleri ve Terimleri» isimli eserinde 
Çekiyi şöyle tarif ediyor: 

«Bir sehpanın ortasından asılmış bir sırık 
ile, bu sırığın bir ucunda tartılacak şeyi koyma
ya mahsu's kafes gibi ıskara şeklinde bir tabla, 
ve öbür ucunda-da çekita~ı denilen dört kantar 
(195 okka, 250 kilo) ağırlığında bulunan bir 
taş asılı terazidir». 

Oduna, keresteye, taşa narh bir çeki. ile bir 
tartı "ijzerinden konulurdu. · 

Memleketimizde metre sistemi kabul edil-: 
dikten sonra, çeki ku11anılması yasak edildi; ya
pı kerestesi ,ile yapı taşı metre küp üzerinden 
satılmaya başlandı; fakat yakılacak odun satışın
da çeki kullanılmadığı halde, adı kullanıldı, odun 
narhı hala 1 çeki üzerinden tesbit edilir, yani 
metre sistemi ile ifade edilmek istenilirse oduna 
250 kilosu şu k~dar diye narh konuluyor demek
dir. Odun depolarında mesela: «Çekisi 30 lira
dan denilir, 1 çeki odun alan kimseye baskül ile 
tartılarak 250 kilo odun verilir. (B.: Odun; ke
reste). 

ÇEKİÇY AN (Oharines) - Ohannes Çekiç 
diye de tanılır; musikişinas ve maestro; 1929 da 
İstanbul'da doğmuşdur. 

Beş yaşından itibaren musiki dersleri alma
ğa başlamıştır. Bilahare İstanbul Konservatua
rından mezun olmuştur. ,'Henüz onbeş yaşında 
iken İstanbul Şehir Korosunun muavin maestro
su olmuştur. 1951-1953 yıllarında Paris'te, Yük
sek Musiki Mektebinin dirijölük kısmında Jean 
Fournet nezdinde ,çalışmıştır. İst'anbuta avdet 
ettikten sonra Şehir Korosunun birinci dirijörü 
tayin edilmiş-tir. Koro ve orkestra için bazı bes-
teleri de vardır. ' 

Ohannes Çekiçyan_ 1961 yılı Kasım ayında 

Erivan'da yerleşerek az müddet sonra 'Pevlet 

Korosu maestroluğu kendisine tevcih kılınmış

tır. 

Kevork PAMUKCİYAN 

ÇEKİÇ SOKAĞI - 1934 Belediye Şehir 
Rehberine göre (Pafta 14/142) Beyoğlu merkez 
nahiyesine bağlı Kamer Hatun Mahallesi sokak
larından; Aynalıçeşme Caddesi ile Ağaççileği ve 
Duraç Sokakları arasında uzanır ve bu iki sokak 
ile bir üç yol ağzı teşkil eder; çok kısa bir so
kakdır. Yerine gidilip şu satırların yazıldığı sı

radaki durumu tesbit edilemedi (Mayıs 1964). 
ÇEKİNİR.ER (Şemseddin) - Kimya yük

sek ,mühendisi: 1925 de İstanbul'da doğdu, ba
bası~ın adı Ali Kemal, annesinin adı Hilmiye
dir; Kızıltoprak ilk okulunda, Kadıköy Orta oku
lunda okudu; 1943 de Haydarpaşa Lisesinden, 
1949 da d'a İstanbul üniversitesi Fen Fakülte
sinden diploma aldı; İzmit Selüloz ve Kağıd 
Fabrikaları İşletmesine girdi; bu müessesede 
1949-1951 arasında memurluk, _1951-1953 ara
sında Santral Laboratuvarı kimyagerliği, 1953 -
1956 arasında Klor - Alkali Fabrikıası işletme 

mühendisliği yapdi. 1956 da da Santral Labora
tuarı müdürü oldu. Bayan Nuriye · (Ulubay) ile 
evli ve iki evlad sahibidir;· almanca bilir. Klor 
Fabrikalarında bulunur iken iki sene için Alman
ya'ya kağıdcılık ihtisas tahsiline gönderildi. 

Bibl. : Kim Kimdir Ansiklopedisi. 

CEKİRDEKCİ SOKAĞI - Kasımpaşa'da 
Piriçavuş Mahallesi sokaklarındandır (1934 Be
lediye Sehir Rehberi. Pafta 17 /189); yerine gi-· 
dilip şu satırların yazıldığı sıradaki durumu tes
bit edileme,Ji (mayıs 1964). 

ÇEKİRDEK SOKAĞI - 1934 Belediye 
Şehir Rehberine göre (Pafta 20/172) Beşi:ktaş'

da Vişnezade Mahallesi sokaklarından; Dibekci 
Kainil -Sokağı ile Setbaşı Meydanı Sokağı arasın
. da uzanır; yerine gidilip şu satırların yazıldığı 

sıradaki durumu tesbit edilemedi (1964). 
ÇEKİRGE - İkinci Me~rutiyet devrinin 

ihtiza!e düşii.riilmU~ basın faaliyeti arasında çı

kanları mizah p;azetelerinden biri; avamfirib ya
velerle, soğukluklarla dolu, acınacak cehil, zevk 
yoksulluğu ve sefalet kinde, halkın · heyecanın
dan faydalanarak sadece para vurgunu için neş
redilen emsalinin büyük ekseriyetinden pek az 
saıhsiyetli bir gazetedir. Yine bütün emsali gibi, 
27 X 39 !santim eb'adında bir kağıda dört sayfa 
oiarak basılmış, ilk sayfası bir karikatür iİe baş
lık kompozisyonuna tahsis edilmiş, dördüncü say
fasının yarısına bir karikatür konmuş, iki buçuk 
sayfası da ilçer sütun üzerinden nıakaale, fıkra 
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Çekirge Gazetesinin başlığı 

ve manzumelere bırakılmışdır. Ilk nüshası hic,,. 
ri 25 rebiülevvel 1329. mali 14 mart 1327 (Mi
ladi 27 mart 1911) pazartesi günü çıkmış olan 
Çekirge, pazartesi ve perşeınbe günleri haftada 
iki defa çıkmış ve nüshası 1 O paraya satılmı~
dır; kaç nüsha )devam edildiği 'tesıbit olunama
dı. Salıi:bi · imtiyaz ve müdiri mes'ulü Hüseyin 
Nazmi adında bir zat olup onun da asıl mesleği, 
meşrepi öğrenilemedi. İdarehane olarak Ebussu
ud -Caddesinde 35 numaralı dairei mahsusa gös
terilnrişdir, ve Reşadiye Matbaasında bası:lmış
dır. Sermuharrir olarak «Çekirge», musavvir o
larak da «Sığırcık» takma isimleri · verilmiş, ga
zetenin isim yazısı etrafına iki buğday başağın
dan bir çerçeve yapıfarak başaklara da . bir çe
kirge ile bir sığırcık kuşu )resmi kondurulmüşf
dur; altına da fasılalı üç satır halinde: «Bir sıç
rarsın Çekirge», '.°«İ1ki sıçrarsın Çekirge», «ü
çüncüsünde ele geçersin Çekirge» tekerlemesi 
konmuşdur! ikinci nüshadan itibaren de «numa
ra» yazısı kaldırılmış; onun yerine «Sıçrayış» 

denilmişdir; Haftada iki defa «çıkar» yerine de 
«zıp zıp sıçrar» . denilmişdir. 

ÇEKİRGE SOKAĞI - Bakırköyünde; 
Kartopu Sokağı ile Yaiıboyu arasında uzanır; 

Hanıdipaşa . Mektebi Sokağı ve Asmalısakız So
kağı ile kavuşakları vardır, Sakızlıyalı Sokağı ile 
de . dörtyol ağzı yaparak kesişir. İki araba geçe
cek genişlikde, asfaltlanmış bir yol · olup sonla
rına doğru toprak yola çevrilir; kapu numaraları 
1-25 ve 2.-34 ol'up ahşap, /kargir, beton evler 
arasınd·an geçer. Bir ucunda bağçeU bir kahve
hane vardır (Nisan 1964). 

Hakkı GÖKTÜRK 

ÇEKİRGE YAĞMURU - Bağçeİer tarla
lar için büyük afetlerden bilinen . çekirge yağmu
ru, istilaisı , büyük şehirler içinde görülmüş ha
diselerden 1değildir; pek : · ender lyak'a olarak 3 
temmuz 1306 (15 temmuz 1890)° salı günü . saba
h.ı İstanbul'a çekirge yağdı; rlraat için, köylü 
için korkunç 1afet olan hadise, şehir lbalkı için 
eğlence oldu; Sultanahmed, Ayasofya ve Baya
zıd meydanlarını kaplayan ve durmadan kayna
şan, oynaşan çekirgeler saatlerce seyredildi. • 

'Bibi. : Sabah Gazetesi. 

ÇEKİ TAŞI - (B.: Çeki); Halk ağzı deyim: 
~Zıpırın- aksi, ağır başlı., sikletçe ağır adam»; 
geçen asrın hiciv şairi Süruri çekitaş;ını bir mii
rekkeb isim olarak halk ağzı deyimle alay yol
lu tamamen aksi manada kullanmışdır: 
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Varsa tartılsa Odunkapusunda birlm.iz 
Çeki taşı çekemez hayli girancan zıpırız ! 

Misaller ·: Kızını istiyen bir genç üzerin
de mütereddid bir kimseye hitab ile: 

---:- Hiç düşünme ver .. çekitaşı gibi delikau-
lıdır ... 

* Bir pehlivandan bahsedilir: 
- Sırtı yere gelmemiş ... 
- Doğrudur .. Oyun bilmez ama, çekita§ı-

dır. Bir çöktü, yattı mı, çevirmek için manda 
kuvveti lazımdır ... 

ÇEKME - Eskiden ;kervan yollarını ke
sen sular üzerinde herhangi bir sebeble köprü 
kurulamadığı zaman, hayvanları, yükl~ri ve yol
cuları ile kervanı suyun bir yakasından pbür 
yakasına geçirmek için kurulan tertibatın adıdır: 
Suyun iki yakasına iri sağlam kazıklar çakılır, 

sonra bir kayık ile bir yakadan öbür yakaya . 
halatlar geçirilir ve halatların, çakılan kazıklara 
şağlamca bağlandıktan sonra, halat gerilir. Ker
vanın yükü ve hayvanları ve yolcuları sureti 

· mahsusada yapılmış sallara bindirilir, Çekmenin 
adamları, kervan halkının da yardımı ile gergin 
halatlara yapışarak, çeke çeke sah öbür tarafa 
ula§dırırlar. püç i§dir, ağır i~dir, kervanları ve 
sefer yolundaki orduları günlerce oyalar. 

İstanbul'dan Edir11:e'ye, Balkanlara, Viya
na'ya 'kadar uzanan büyük kervan ve ordu yo
lunun üzerinde bulunan ,IBüyükçekmece ve Kü
çükçekmece köyleri i!simlerini, köprüler yapıl_. 

madan önce oralarda bulunan birer çekmeden 
almışlardır. 

M. Zeki Pakalın «Osmanlı Tarih De
yimleri ve Terimleri» adlı , eserinde H. Kaızım 
Beyin Büyük Türk Lftgatındaki bir kaydı _aynen 
olarak: «Eskiden çekdirilerin (kürekli gemile
rin) çekildiği yere de çekmece adı---verilirdi, Bü
yükçekmece ve Küçükçekmece adlan bundan 
kalrnışdır» ıdemesi bize hatalı görünüyor. (B.: 
Büyükçekm~ce; Büyükçekınece köprüsü; Kü

. çükçekınece). 
ÇEKMECE - «B~tı türkcesinde isim, çe

kilir gözleri olan ufak sandık, kutu» (Hüseyin 
Kazım, Büyük Türk Lugatı); ıH. Kazım Bey bu 
kelime için lilgatına Keçecizade İzzet Molladan 
şu beyti alıyor: 

Değil çekmece, bir bedestan imiş 
Meğer kim o bir cevhere kan imiş 

Antikacı merhum L Nureddin Rüşdi Bün~ 
gül «Eski Eserler Ansiklopedisi» isimli eserinde 
Çekmece · maddesinde şunları yazıyor: «Göz göz 
çekmelere ayrılmış bir 1arzda yapılan sanduk-· 

çelerdir; bunların Edirne mamulatından tezhib 
ve telvinatlı ve . turalıları bozulmamış ise, 150 
lira kadar eder, 30 lira ·ile 70 lira arasında eden
leri ·de vardır (1939 piyasası). İsfahan tarzında 
sade fildi§i işlenmiş olanlarının da arasında 150 
lira edenleri vardır.' Ağaç üzerine kadife kapla
narak üstıleri gümüş işlenmişleri de gümüşünün 
ve işinin derecesine göre 30, 50, ve hatta 100 
lira edenleri görülmüşdür.» 

Topkapı Sarayı Müzesi Yayınları «Eski Çek
meceler» adını ta~ıyan 4 numaralı broşüründe 

. «önsöz» başlığı altında şu malumat verilmekte-
- dir: «Türk sanatında çekmece, kutu, sandıkça, 

sandık, divit ve kalemdanın ayrı bir yeri vardır. 
Muhtelif asırlarda :türlü sekillerde. tezyin edile
rek yapılmış_ bir nevi eşyanın ağaç, gümüş, altın-, 
demir, tombak, kumaş, deri, mukavva, lake gibi 

. nevilerine rasüanmaktadır .. Bu çekmeceler yapıl
dıkları yerlere ;göre -Edirne işi, İstanbul işi gibi 
isimler alırlar. Bugün eski çekmecelerin - mühim 
bir kısmı Topkapı ·sarayında, Türk ve İslam Eser
leri Müzesinde, bir kaç parça da Konya Müzesin
de, Anka~a Etnoğrafya Müz~sınde !bulunmakta
dır. Daha başka yerlerde ve hususi ellerde de bir 
kaç parça bulunabileceği tabüdir. 

«Türk sanatkarının mahviyeti bu çekmece
lerde de görülmektedir; teşhir edilen 72 parça 
çekmeceden ancak 7 adedinin üstünde yapan sa
natkarın imzası vardır ki o isimler de şunlardır: 
Ahmed bin Hasan, Dalgıç Ahmed Çavuş, Meh
med Bevvab, Hasan Babın, Ali üsküdari, Der
viş Hasan Eyyubi, Mıgırdiç Melkon. 

« Devrimize intikal etmemiş · eski çekmeceler 
arasında sarayda kullanılmış altın ve gümüşden, 
yeşim ve akikden yapılmış, yakud, zümrüd, yakut 
ve emsali kıymetli taşlarla ve incilerle bezenmiş 
çekmecelerin bulunduğu arşiv ve hazine kayıdla
rından anlaşılıyor. Maalesef bunlardan ancak bir 
iki tanesi kalmı~dır. 

«Topkapu Sarayı Müzesinde 1956 yılı nisa
nında açılan Eski Çekmeceler Sergisinde teşhir 

edilen 72 parça çekmecede görüldüğü üzere 
XVIII. asırdan önce yapılan yazı çekmeceleri da
ha sade ve zevkli işçiliğe sahibdir. XVIII. asrın 

ikinci yarısından rttibaıren türk .sanatkarları Av
rupai tesir altında kalmaya başlamışlardır; üçün
cü Sultan Selime yapılan çekmece ise (padişahlı
ğı 1789-1808) yazıhane şeklini almışdır. Daha 
sonraları yazı çekmeceleri yerlerini büsbütün ya
zı masalarına bırakmışdır.» 

Yukardaki · kaynaklar çekmeceyi gereği gibi 
tarif etmemişlerdir. Eski türk evi, konağı, sarayı 
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ve .iş hayatında sekiz çeşid çekmece kullanılmış
dır: 

1 - Mushafı Şerif çekmeceleri:-
Yerden insan belini aşacak yiikseklikde ya

pılmışlardır; içlerinde, büyük hattatların kalemiy
le yazılmış, bir servet harcanarak tezbib edil'ın.iş, 

cildleri gaayetle nefis, hatta bazan murana, kıy
metlerine baha biçilmez mushafı şerifler muha
faza edilmiş. Dolayısı ile çekmecenin kendisi de, 
mazrufunun manevi ve maddi kıymetine denk bir 
sanat eseri olmuşdur; en sağlam ve değerli ağaç
lar kullanılmış, altınla, gümüşle kaplanmış, Üzer
lerine altınla, gümüşle, sedefle· bazan sahihlerinin 
isimleriyle beraber ayetler, şiirler yazılmışdır .. 

2 - Yazı çekmeceleri: 
Avrupai yazıhanelerden, yazı masalarından 

önce aynı işi görmüş çekmecelerdir; içlerine göz
ler, raflar yazılmış, zarfının kıymetiyle ahenkli 
mürekkeb hokkaları, rıhdanlık, kalemtraşlar, ka
mış kalemler, maktalar, kağıd makasları, mühür 
mumları, kağıdlar yerleştirilmişdir. Bu yazı çek~ 
meceleri, imllanacak kimselerin içtimai seviyele
rine göre çeşidli kıymedde yapılmışlardır; alela
de olanları vardır, pek yüksek sanat değeri taşı
yanları vardır. 

3 - Mücevher çekmeceleri: 
Eski türk konağında, -sarayında bir nevi ka

sa hizmeti görmüşlerdir. Kilidleri de kilidciler ta
rafından sureti mahsfısada tek olarak yapılınışdır. 
İçlerinde mücevher çeşidlerine göre ve çıplak kıy
metli taşlar için ayrı ayrı gözler, taş kıratlarını ve 

-inci · rnıskallarını ölçmek için küçük kenar terazi
ler ve hususi ağırlık ölçüleri bulunmuşdur; me
sela 1 kırat, 4 aded keçiboynuzu çekirdeği ağırlı
ğıdır; 24 kırat da 1 miskal eder. Bu çekmecelere 
hem keçiboynuzu çekirdekleri, hem de onlara gö
re ayarlanmış ve devlet darbhanesince doğruluğu 
mühürlenmiş ölçiiler konulurdu. 

4 - Para çekmeceleri: 
Bunlar da bir nevi kasa hizmeti görmüşdür. 

Hem evlerde, konaklarda, saraylarda, hem de es
naf tarafından dükkanlarda kullanılmışdır. Devir 
devir tedavüfde olan _bakır, gümüş ve altın ma
deni paraların cinslerine göre ayrı ayrı gözleri ol
muş, ayrıca altın ayarlarını ölçmek için «vezn•!» 
d(:milen hususi bir de .alet bulunmuş. Bu çekmece
lerin de kilidlerine fevkalade ehemmiyet verilmiş, 
fakat yapılarında, diğer çekmece çeşidlerinde ol
duğu gibi tezyini sanat tekellüfü gösterilınemişdir. 

5 - Sakalı Şerif çekmeceleri: 
Sarayda ve bazı camilerde Peygamberimizin 

sakalının kılları manevi şanına layik sureti malı-

susada yapılmış çekmecelerde muhafaza edilmiş
dir. 

6 - Surre çekmeceleri: 
Yalnız sarayda kullanılmışdır; her sene bir 

çekmececi ustaya berberbaşılar tarafından yaptı
rılır gaayet küçük kutuyu andırır gümüş çekme
celerdir. Padişahın saç ve sakal tıraşlarında kesi
lip dökülen kılları berberbaşı ağa toplar, gül suyu 
ile yıkar, kurutur ve bu çekmece içmde birikdirip 
saklardı. Her yıl Hac zamanı bu çekmeceyi Surrc 
Eminine verirler, o da beraberinde götürür, dö
nüşde Medinede Ravzai Mutahhara avlusunun bir 
köşesine gömerdi. Garib fakat şirin bir an'anedir. 

7 - Tuvalet çekmeceleri: 
Sultanların, hanım sultanların, hanımların el 

aynaları, tarakları, tirnak · makasları, cımbızları, 
sürmedanlıkları, rastık çanakları, ağda çanakları, 
allıkları, düzgünleri, ben kondurmak. ladenleri, 
gülyağı ve ıtrişahi gibi kokuları sure~i mahsusa
'da yapılır çekmecelerde dururdu. 

8 - Dikiş ve nakış çekmeceleri: 
O işler için gereken ş~yleri toplar çek:ınece

lerdir. 
Yukarda adı geçen müze broşüründe çekme

ce yapmış _yedi sanatkarın ismi vardır, hepsi ·de 
İst~nbulludur. Fetihden XVIII. asır sonlarİna ka
dar İstanbulda çekmececilik küçük güzel sanatlar
dan biri olmuşdu; öylesine ki İstanbula gelen Av
rupalı sefirefer türk işi bir mücevher çekmecesi 
edinmeden memleketlerine dönmemişlerdir. Eski 
usul çekmece yapan son büyük sanatkarlardan bi
ri Sedefkar Vasıf Bey merhum idi (B.: Sedef, V,l
sıf). 

Müze hro~ürü 1956 daki Eski Çekmeceler 
Sergisi dolayısı ile bir sergi rehberi olarak hazır
lanmışdı; sergide te.şhir edilen 72 parça çekmece 
o rehber - broşürde ayrı ayrı tarif edilmişdir. 

ÇEKMECE CADDESİ - Yeşilköy yolla
rından; Yeşilköy İstasyon Caddesi ile Yeşilköy -
Halkalı Caddesi arasında uzanır; Umraniye Bos
tan Sokağı, Bıldırcın Sokağı, Güvercin ·sokağı, 
Umran Sokağı, Mahmutşevketpaşa Sokağı ve iki 
i"simsiz yol ile kavuşakları vardır (1934 Belediye 
Şehir Rehberi, pafta 13). 

İstasyon Caddesi tarafından gelindiğine göre 
sol başda üzeri namazgahlı kesme taşdan Ali Paşa 
çeşmesi vardır. (Kitabe tarihi 1258 = miladi 
1842 - 1843):' Bir arabanın rahat geçebileceği ge
nişlikde, iki kenarı ağaçlı, mıcır taş döşeli olarak 
başlar, çeşmeden sonra yine sol kolda Rum özel 
İlkokulu görülür;. cadde, çoğu ahşab bağçeli köşk
ler arasından geçer; Bıldırcın Sokağı ile olan ka-
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vuşağından sonra toprak yol olur, ve öylece sona 
erer. Bu kısımda bağçeli dört ev görülür. (Nisan 
196-0. . 

Hakkı GÖKTÜRK 

ÇEKME DALYANI....,.. Marmara ve Bo
ğaziçi sularında kurulan dalyanların çeşitlerinden 
biridir, (diğerleri: Şıra Dalyanları, Kurtağzı Dal
yanı, Kırına Kepasti Dalyanı, Çit Dalyanı;_ bu 
isimlere bakınız). Aşağıdaki tarif ınotunu Kara
kin Bey Deveciyanın Balık ve Balıkcılık adındaki 
muhalled -eserinden alıyoruz: 

«Şeklinde görüleceği veçhile kıyıdan dalya
na kadar bir, dalyanın ağzından denize doğru bir, 
ve çardakların altında da bir ki cem'an i.iç. germe
si, dalyanın yanında, direkler üzerinde tahtadan 
inşa edilmiş iki aded ·«çardak» tabir olunur ufak 
odacıklar vardır. Reis ile beraber altı nefer tayfa 
bu çardaklarda bulunmaya mecburdur. 

«Dalyanda dikilen direkler on iki aded ge
mi demirleri ile tahkim edilir, beher demir 1 - 2 
kantar ağırlığındadır. 

«Bu çeşid dalyanda üç nevi ağ kullanılır: 10 
milimetre gözünde «kilindar», 13 milimetre gö- _ 
zlinde «orta parça», 15 milimetre gözünde ·«mo
da» denilen ağlardır. Germe için 35 milimetre a.;. 

· taşlar, çardakda durur ve çardakdaki tayfalar ta
rafından hirer ayak darbesi ile yukardan denize 
atılır, o ağır taşlar deniz di.'bine inerken ipler va
sıtası ile ~ğın bu kenarını da çekip yukarı kaldı
rır, bu suretle ağın o ciheti de kapanır. Eğer ba
lıklar dalyanın havuz kısmına henüz geçmemiş ise 
havuz tarafındaki ipler de çekilip balıklar hapse
dilir. Sonra kepçe vasıtası ile, yahud kayığa boci 
etmek suretiyle qalıkl'ar alınır. 

«Şayed balıkfar havuz tarafına geçmiş ise, 
taş vesaire atmak suretiyle ürkütülerek ağın bu
lunduğu mahalle sevk edilip avlanır. 

«Çekme dalyan 3 - 3,5 kolaç sularda kuru
lur ve bu dalyanda yal'nız kefal balığı tutulur; ha
zan lüfer. ve nadir olarak levrek ve uskumru da 
tutulur. Çekme dalyan 100 (altın para zamanı) 
masrafla yapılır.» (K. Deveeiyan) 

ÇEKME KöYO - üskudarın Kısıklı N~
hiyesi köylerinden; Dudullu'nun . arkasına düşer; 
deniz yüzünden 100 metre kadar yükseklikde, Kt
çiağılı Tepesinin güney yamacında kurul'muşdur; 
72 hane olup nüfusu son sayıma göre 249 kadın 
ve 171 erkek 420 kişidir; bir camii, beş sınıflı bir 
il'k okulu, 3- bakkalı ve 4 kahvehanesi vardır; kö
yü 1962 yılı ekim ayında ziyaretimizde okulda 41 

çıklığında adi ağ kullanı
lır. Dalyanın direk ve ka
zıklarının ra:btı ve tahki
mi için demir tel kulla
nılır. 

~Y{~~?~~~ı?~i~~~ '"' ·----- - - . __.._ - - . .., _,,,,,. . --=-- .... ~ - ----
«Çekme dalyanı teş

kil eden ağ ekseriya mu
rabba şeklinde olup bu
nun yalnız bir tarafı ka
zıklara merbut ve suyun 
sathında, saır tarafları 

kamilen denizin zeminin
de yatmakda olduğundan, 

kazıklara bağlı olmayan 
cihetlerine merbut bu
lunan «moda» iplerinin u
cu çardaklarda bekleyen 
tayfaların yanındadır. Ba
lığın dalyana girdiği gö
rülünce evvela dalyanın 

ağız tarafındaki ipler çe
kilip ağzı kapatılır. Dal
yan ağzının çardaklar ta
rafındaki kıyısına bağlı 

bulunan «moda» ipleri
nin ucunda yirmi beşer ok
kalık taş bağlıdır, bu 

~--ra --:-_-= - ~--_-,_~-... ~-' . -::_-__.. __ ;-~ -... _. _ __:, 
- - 1,',.-- -::-------- --- ..-. -----~ --::-:-__:__ -~ ---~~ :?:_,~:_: ~: --·-- ... 

------- , o# - ---- ~. ~ -~~ ~ ..- ·.:..,r;;- -!.------- -
- ---~ :.=_ --~~ 

e ... ·~- -_-...---- -:::::=""'-- -- ...... - - .. 
----- - il> ............__ __ -- • 
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Çekme Dalyan 
(Resim: Karakin Deveciyan'dan) 
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erkek ve 31 kız çocuk olmak üzere 72 öğrenci 
bulunuyordu; dört kahvehaneden birinin binası 

köyün malı olup Sevet Efendi adında bir zat ta
rafından işletilmekte idi, ki bu zat, kahvehanenin 
bir bölümünde aynı zamanda köyün berberliğini 
de yapmakta idi; diğer kahvehaneleri işletenler 

Emin Şayan, Enver İnce ve 
Kemal Zengin adındaki kim
seler idi. Fırın yok idi, köylü 
ekmeğini kendisi yapmakda, 
bir kısmı da bakkallar vası

tası ile Dudulludan temin et
mekd.e idi. Elektrik yok idi; 
kahvehaneler ve -okul ve evle
rin çoğu lüks lambaları, bir 
kısmı da gaz lambaları ile ay
dınlatılmakta idi. 

Çekme köyü Osküdara ,, 
16 kilometre mesafede olup 
ulaşma, köy halkından bir 
kaç şoförün arabaları ile sağ
lanır. Telefonu vardır, fakat 
Dudullu Jandarma· karakolu 
vasıtası ile Umraniye santra
linden şehre bağlanır;· köy, di
ledigği yeri arar, er veya geç 
bulur, konuşur, fakat, şehir

den Çekme Köyünü telefon
la bulup konuşmak imkansız 
gibidir. 

Suyunu üç kaynakdan 
temin eder, bunların · · içinde 
üç kilometre kadar uzakdaki 
Safdere suyu Taşdelen aya
rında bir sudur. 

Çok eski bir köydür; dal
galı bir arazi üzerinde şirin 

bir görünüşü vardır; "Dudul0 

ludan gelen yol hafif bir yo
kuş ile .bir kavis çizerek köyo 
girer, sonra çok dik bir yo
kuşla cami önüne çıkılır; o
radan, köy içinden yine bir 
kavis çizerek ve bir dere ya
tağı geçerek yeni binası köy 
malı olan kahve önüne gelir; 
bu kahvehane sed üstü bir ya
pıdır, ve buradan köyün gö
rünüşü çok güzeldir; bir be
ton yapı olan bu kahvehane 
1961 de inşa edilmişdir. 

Köy halkı evladı fatihandandır; Kırım Har
binden sonra, 1860 da bir kaç hane çerkes - nogay 
muhaciri, Rus Harbinden sonra 1877 de de on 
hane kadar Rumeli muhaciri iskan edilmişdir; 

Rumeli muhacirlerinin hepsi Lofçalıdır, balkının 
büyük ekseriyeti rençberdir, fakat yeni nesiller sa
nayi hayatı inkişaf ettikçe fabrika işçiliğini tarla
ya tercih etmeye başlamışdır. Hayvan besleyen, 
sağmalcıılk yapan yok gibidir; bu iş ile 1935-1940 
arasına kadar bir kaç aile meşgul olmuş, sonra 
onlar da terk etmişler. Köy toprağı sınırlaıima
mışdır, Arifpaşa Çiftliği _arazisi ile (sahibleri Bay 
Hayreddin Sarıca ve Abdullah Sarıca) girift bir 

1 1 

1 ' 
L------.ı 

Çekme Köyü Camü 
(Resim ve plan: Ömer ·Tel) 

1 
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haldedir; bir kısım köylü de Mısırlı Prens Halim 
Paşaya aid Baltacı Çiftliği arazisini kullanır (1962). 

E. General Hakkı Raif AYYILDIZ 

ÇEKME KöYO CAMÜ - Kagir yapı, ki
remit döşenmiş ahşab çatı ile örtülmüş, kagir ve 
bodurca minareli bir camidir; banisi 1876 Rume
li muhacirlerinden Lofçalı Ali Efendidir; meyilli 
bir zemin üstüne inşa edildiği· için bir tarafdan_ 
fevkaanıdir; camie minare kaidesi yanından altı 

basamak taş merdivenle çıkılarak girilir. önce pa
buçluk, sonra koridor _şeklinde bir son cemaat ye
ri gelir, ki burası asıl ibadet sahnından bir kafesle 
ayrılmışdır; 'nihayetin ahşab bir merdivenle ka
dınlar mahfiline çıkılır; ibadet salını kare şeklin
de olup vaiz kürsüsü ve minberi ahşabdır; minare 
kapusu da ibadet sahnındadır; pabuçlukdan bir 
kapu ile bir odaya geçilir ki 1928 yılında köy 
m~ktebi yapılıncaya kadar bu oda mekteb olarnk 
kullanılmakda idi, daha doğru tabir )le banisi ta
rafından camie mekteb olarak ilave edilmişdi, se
kiz basamak taş merdivenle çıklır ayrıca kapusu 
da vardır, altındaki bodrum da tabutluk olarak 
kullanılır; köy- muhtarlığı bu odanın cami ile mu
vasalesini temin eden kapuyu ördürterek burasını 
köy misafir odası yapmak için fiilen işe başlamış 
bulunuyordu. Odanın ·yanında ve camiin arkasın
da bir geniş bölme daha vardır ki köy malı ola
rak dükkan halinde kirada idi; buraya yol üstün
deki kapusundan düz ayak girilir. 

Camiin batı duvarı önünde, yola nisbetle ÇlJ-. 

kurda avlusu bir saha bulunmaktadır; burada kü
çük bir sundurma önünde bir çeşme bulunmakta
dır; avludan ve çeşme önünden yola bir taş mer
divenle çıkılır. (1962). 

ÇEKOV A _(Olga) - Sessiz sinemanın büyük 
yıldızlarından bir rus aktrisi, Birinci Cihan Harbi 
sonunda bolşeviklerden kaçan muhacirler arasın

da İstanbula sığındı, ki büyük şehir o zamanlar 
İtilaf Devletlerinin (İngiltere, Fransa, İtalya) as
keri işgaali altında bulunuyordu, Olga da henüz 
şöhret olriıamışdı; körpe, toy ve güzel hir kızdı, o 
zamanki İstanbul için bir «haraşo» dan başka bir 
şey değildi. (B.: Haraşo). Çarşıkapuda muhacir 
ruslar tarafından açılmış bir bar vardı, ismi de 
gaaliba «Bağçesaray» idi; Olga Çekova bir müd
det bu barda çalışdı, şarkılar söyledi, bazı rakıs 
numaraları yapdı. Sonra bütün emsali gibi Parise 
gitti, ve kısa bir zaman sonra da fransız filmcili
ğinin en büyük ve çok cazibeli şöhretlerinden biri 
oldu. 

ÇELEBİ - Eski toplum hayatımızda mes
lek, sanat, iş gözetilmeden kullanılmış bir unvan-

dır: «Berber Osman Çelebi, Demirci Ahmed Çe
lebi, Kavukcu İbrahim Çelebi, İmam Ali Çelebi, 
Hamamcılar Kahyası İsmail Çelebi, Defterdar İs
kender Çelebi» gibi isimlere rastlanır; bu unvanı 
hatta gayrimüslimler de taşımışdır. 0nyedinci asır 
ortasında yaşamış meşhur bir ermeni muharririn 
adı «Eremiya Çelebi Kömürciyan» dır. Yine aynı 
asırda yaşamış bir fransız seyyahı ve yazarı, Jean 
de Tevenot_ da «Tevenat Çelebi» diye meşhurdur. 
Lehçe-i 0smanide: «okuma bilen, okumuş» diyor. 
Hüseyin Kazım Bey ise: «Büyük Türk Lügatı» oda 
daha geniş olarak manalandırıyor: «asil, necib; 
nazik, zarif; edebli, terbiyeli» diyor, fakat o~umuş, 
okuma bilir kişiliği kaydetmiyor. Edebi ve tarihi 
metinlerimizde pek çok örneği vaı:dır. Bu kelime
de «Hoş gören, tesamuh sahibi» manası da vardır. 

Tarihimizde pek seçkin sımalar bu_ unvan ile 
anılmışlardır: Mevlud nazımı Süleyman Çelebi, 
ansiklopedik bilgin Katib Çelebi, büyük muharrir 
ve seyyah Evliya Çelebi gibi. · · 

Konyada Mevlevi tarikatinin mehdi olan der
gahda postnişin olan şeyhin unvanı da «Çelebi 
Efendi» idi; Hazreti Mevlananı9 evlad ve ahfadı 

da zamanımıza kadar çelebi unvanını lakab ve 
soyadı olarak taşıya gelmişlerdir; pek şöhret. bir 
sim?. Veled Çelebidir (B.: İzbudak, Veled). 

Hüseyin Kazım Bey: «Bu unvanın gayri müs
. limlere, frenkllere de verilmesi kaabili izah ~eğil
dir» diyor. 

Çelebi, başka unvanı olan kimseler hakkında 
da taşıdığı manalar ile sıfat ol'arak kullanılmışdır; 
mesela: «Pertev Demirhan Paşa, nazile, çelebi, fa.; . 
kat tinif ormasının içinde ve işinin başında son 
adının tam timsali idi», «Ahmed Ağa vücudu az 
bulunur·-çelebilerdendir ... », «yalın ayaklı yarım 

pabuçlu kayıkcı diye hor görme, Mehmed, çelebi 
adamdır», denilir. 

İstanbulda avam ağzında «zevc, koca» kar
ş.ılığı olarak da kullanıl'mışdır, fakat biz öyle ')a
nıyoruz ki aynı zamanda okur yazar, katib sını

fından bir koca kasdedilmiş olacakdır; Enderunlu 
Vasıfın mahalle yosması, sürtüğü kız ağzından 

anasına verilmiş cevabnamenin bir kıtasında çek-
bi, koca _manasında kullanılmışdır: .... 

Kapu çalındı bakısamza abe kimdir o 
Çek ipi geldi hacı kadın horatayı ko 
Sana ne mutlu kız çelebin demiyor şu bu 
Kal sağlıcakla dinlemem aı:tık · şunu bunu 
On beş yaşınd.a kendime bir oynaş arayım 

ÇELEBİ - On yedinci asrın ortalarında ya
şamış bir mirasyedi; adı ve milliyeti bilinmiyor, 
sadece bu unvanı · ile anılmısdır; gaayçtle dilber 



ÇELEBİ (Asaf l-lalet) 

bir delikanlıya aşık olmuş, ve maşuku oğlanın 

arzu ve ısrarı üzerine babasından kalmış bütün 
malını ve müvecheratı harcıyarak en usta hanen
de, sazende ve köçek oğlanlardan · mürekkeb bir 
oyuncu kolu kurmuşdur. Hayatı hakkında başka 

kayde rastlanmadı. (B.: Çelebi Kolu). 
Bibl. : Evliya Çelebi!_-Seyyahatname, I. 
ÇELEBİ (Asaf Halet) - Yeni türk şiirinin 

öncülerinden; anadiline tasarrufu sağlam, tarih 
kültürü iyi, soyadının lılgat manaları ile asil, ne
cib, zarif, nazik, edebli, terbiyeli, geniş tesiimuha 
sahib bir zat idi. 1907 de İstanbulda doğmuşdur; 
Galatasarayı Lisesini bitirmiş, yüksek tahsilini ta
mamlamak için Fransaya gitmişdir. Memlekete 
döndüğünde Devlet Deniz Yollarında, İstanbul 
üniversitesinin Edebiyat Fakültesinde ve daha 
başka yerlerde değişik işlerde çalışmış, her çalış

dığı yerde yadırganmış, türlü kıymetleri ve kül
türü ve kibarlığı ile etrafındakilerin küçüklük duy
gularını .ayaklandırmış, dolayısı ile huzur, rahat 
yüzü görememişdir; 1957 de en verimli, olgun ça
ğında büyük muzdarib insan olarak ölmüşdür. Bu 
ansiklopedinin müdevvini ve sahibi Reşad Ekrem 
Koçu Asaf Halet ('.elebinin ölümü üzerine o ta.
ri'hde Her Gün Gazetesindeki günlük sohbet sü
tununda şu satırları yazmışdı: 

«Arkadaşlığım yokdu, tanışırdık. Hürmet 
ederdim, severdim. Sevginin karşılıklı olduğunu 

söylerler, doğrudur sanırım. 
«İşlerimiz, yollarımız, muhitlerimiz ayrı, yıl

da üç dört defa ancak görüşürdüm, ve her rast
ladığım zaman·, sohbetinin, zarafetinin ve nezake
tinin, emsalsiz nezaketinin, İstanbul efendiliğinin, 
kesimi kendine has bıyıklarla süslü asil ve temiz 
yüzünün, zengin lılgatçesi ile yarım asır evvelki 
türkçesinin farkında olmadan hasretini çekmiş ol-
duğumu duyardım. . 

«Hep ayak üstü konuşmuşuzdur. Her sefe
rinde de en azdan on beş, yirmi dakika, yarım saat 
konuşurduk. 

« Yabancı diller bilirdi, çok okuyan adamdı. 
Geçmiş asırların peşinde, pınara koşan susamışlar 
~biydi. Muhayyilesi de esrarengiz peri masalları
nın tomar tomar müsveddeleri ile doluydu. 

«Perşenbe sabahı bir ilan çerçevesinin için
de şair Asaf · Halet Çelebi Beyefendinin vefat ha
berini okuyunca, mevsimin koparıp savurduğu 

yaprakların arasında gül görür gibi oldum. Yan
dım, ağladım. Y ~ık, pek yazık. · 

«1953 de neşredilmiş «Om Mani Padme 
Hum» adındaki kitabının ilk şiiri, sanki bugün 
için yazılmış giqidir: 

CÜNEYD 

Bakanlar bana 
Gövdemi görürler 
Ben başka yerdeyim. 

Gömenler beni 
Gövdemi gömerler 
Ben başka yerdeyim. 

Aç cübbeni Cüneyd. 

Ne görüyorsun? 
Görünmeyeni .. 

Cüneyd nerde? 
Cüneyd ne oldu? 

Sana bana olan 
Ona da oldu._ 

Kendi cübbesi altında 

Cüneyd kayboldu.» 

tSTANBUL 

R. E. Koçu ertesi gün de aynı sohbet sütu
nunda Asaf Halet Çelebinin dili ve edası ile kale
me aldığı şu mersiyeyi neşretınişdir. 

HALET, ÇELEBİ! 

İki gözün iki çeşme 
Ağla Ferhad.ın «H» si ağla .. 
Fildişinden kasrında 

Şirin de bugü~ ağlayor. 
Hıllet Çelebi öldü .. 

Cinlerle, perilerle 
Kitaplarda harflerle 
Keıian ilinde İbrahim Peygamberle 
Mısırda Yusufla 
Hindde Buddha 
Ve Çinde Konfuçyusla konuşurdu. 

Seccade, kilim 
Dile _gelir ona anlatırdı 
Üstünde namaz kılmaya gelen 
Tertemiz ve güzel çıplak ayakların altında 

Çiğn.enmekden duyduğu zevki, lezzeti .. 

-Bir iğne denginden 
~uşlar uçurur, kervanlar göçürür 
Alemi temaşa ederdi. . 
Tennure giymiş ağaçlarla 
Senıia çıkardı 

Dönerdi göklerle berfiber 
Yerle beraber. 

Bir mütefekkirdi: 
Koskoca bir ağaç görürdü 
Ufacık bir tohumda. 
«Ben denizde eriyorum.» derdi, 
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«50.000 sene evvel 
Ilık bir denizde trilobitken 
Duydwn melali .. » derdi. 
Anlayamadılar onu. 

Evinde işini 

Oyluk kemiğinden çıkarıp yaptığı 
Ve bir şamar atıp rafa oturttuğu 
Kadıncığı görürdü. 
Ona kah «Nuru Siyah» derdl 
Kah «Nigan Çin» ... 

Zebercedden hamam yaptırmıştı 
Tepe camlan zümrüd ve akiki yeminiden 
Kumaları necef taşından. 
Saz benizli, badem göziü 
Halayıklan vardı, 

Saçları salkım salkım omuzlarında: 

Biri altın, biri gümüş 
İki hamam tasını birbirine vurmuş 
Onları da sesden çıkarmıştı. 

Dalgındı. 

Kurşun kalem diye Dikilitaşı cebine koymuş, 
Şiirlermi Hiyeroglifle yazardı: 
«Bu can tenden geçmeden 
«Bu dünyadan göçmeden 
«B.ir kerecik sevmek çok değil ... » 

Bir kerecik sevdi, 
İnsanı, inısanlığı sevdi, 
Bu sevgi ile göçdü. 
Ruhu için Elfatiha. 

Kelimenin manası ıçın Ahmed Vefik Paşa. 

Asaf Halet Çelebi şiirlerinin yanında tedkik
ler, den~meler de bırakmışdır; kitab halinde ba
sılmış eserleri sunlardır: 

Molla Cami, hayatı ve şahsiyeti, 1940; Mev
lana, hayatı ve şahsiyeti; Konuşulan Fransızca, 

1941; He (şiirler), 1942; Eşrefoğlu Divanı, 1943; 
Seçme rübfiller, 1944; Mevla.nanın rübaileri, 1944; 
Lamelif (şiirler), 1945; Buddha, 1946; Rübaiyyat 
ve Mevlana Celaleddin Rumi (Frans:12ca) 1950; 
Divan şiirinde İstanbul, 1953; Naima, hayatı, sa
natı, eseri, 1953; Om Mani Pedme Hum (şiirler), 
1953; ömer Hayyam, 1954; Mevlana ve Mevle-·. 
vılik, 1957. 

Şiirlerinden bir kaç parça: 

SİDHARTA 

Koskoca bir ağaç görüyorum 
Ufacık bir tohumda 
O ne ağaç ne tohum 
Om mani padme hum 
Om mani padme hum 
Om mani padme hum 
Sidharta buddha 

Ben bir me)'Vayım 
Ağacım füem 
Ne ağaç 
Ne meyva 
Ben bir denizde eriyorum 
Om mani padme hum 
Om mani padme hum 
Om mani padme hum 

Vurma kazmayı 
Ferhad 

HE 

He'nin iki gözü iki çeşme 
Aaahhh 
Dağın içinde ne var ki 
Güm güm öter 
Ya senin içinde ne var 
Ferhad 
Ejderha bakışlı he'nin 
İki. gözü iki çeşme 
Ve ayaklan altında yam yassı 
Kasrında Şirin de böyle ağlıyor 
Ferhad 

ÇELEBİ (Said) - Eski ilk fudbolculardan, 
gazeteci, büyük alaka toplamış radyo spikeri; Ata
türk devrinde, her yıl fevkalade merasimle tesid 
edilen Cumhuriyet bayramlarında reisicumhurun 
resmi kabulünü ve stadyomdaki geçid resmini An
kara Radyosu mikrofonunda Said Çelebi anlatır-

' . 

dı; geniş halk kitlesi tarafından sevilmiş bir sima 
ve ses idi. Hayatı hakkinda bilgi edinilemedi, ve
fat tarihi dahi tesbit edilemedi. Çok muhtasar da 
.olsa bazı şeyler öğreneceğimizi umduğumuz yer
lerden müracaatlarımıza cevab alamadık. Adını 

kaydetmekle yetiniyoruz. 

ÇELEBİ (Said) - Maliyeci ve muallim; 
1918 de Konyada doğdu; evladı Mevla.nadan Sad
ri Bey ile A,yşe Hanımın oğludur; Konya Gazi 
Mustafa Kemal İlkokulunda, Kabataş Lisesi orta 
kısmında okudu, 1936 da Ticaret Lisesini, 1939 
da Yüksek İktisad ve Ticaret Okulunu bitirdi, 
1933 - 1942 arasında Ziraat Ban.kası muhasebe 
servisinde çalışdı, 1942 - 1953 arasında İnhisar
lar Umum Müdürlüğü müfettişliği yapdı; bu arada 
1950 de Amerikan Ticaret Dershanesine muhase
be öğretmeni oldu, ve J953 de serbest hayata atı
larak «Said Çelebi Muhasebe Bürosu» nu kurdu; 
mali müşavir olarak Perek Kollektif Şirketinde, 

özyürek Yayın.evinde, Çavuşoğlu Boya Sanayii 
Fabrikasında, Mehmed Kavala Müessesesinde, 
Yeke Manken Fabrikasında çalışdı. Muhasibler ve 
İşletme Organizatörleri Derneği üyesidir. 

Bayan Şahika (Kayaalp) ile evli, iki evlad 
sahibidir. Fransızca ve ingilizce bHir. Deniz, bi-
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nicilik ve tenis sporlarını sever. ·Para ve posta pu
lu koleksiyoncusu, ve amatör hattatdır. 

Muhtelif dergilerde mali konular üzerinde 
makaaleleri çıkmışdır, Dünya ve Yeni Sabah ga
zetelerinde de aktüel konularda yazılar yazmışdır. 
1954 de «Kolay Muhasebe öğreten Metod» adı 

ile telif bir kitabı basılmışdır. 
Bibi. : Kim Kimdir Ansiklopedisi. 

ÇELEBİ ÇAYIRI SOKAĞI - 1934 Bele
diye Şehir Rehberine göre (Pafta 9/120 - 122), 
Edirnekapusu dışında Eyyuba bağlı Fethiçelebi ve 
Nişancı Mustafa Paşa Mahallesi arasındadır; ye
rine gidilip şu satırların yazıldığı sıradaki duru
mu tesbit edilemedi. (Mayıs 1964). 

ÇELEBİ DERESİ SOKAĞI - 1934 Bele
diye Şehir Rehberine göre (Pafta 22) -Boğaziçin
de Yeniköy sokaklarından; deniz kıyısına para
lel uzanan köyün ana yolu KÖybaşı Caddesi ile ge
rideki kırlık arasında uzanır, Yarış Sokağı ve Ye
niköy Camii Sokağı ile kavuşa.klan vardır; yerine 
gidilip şu satırların yazıldığı sıradaki duru~u tes
bit ed!lemedi. (Mayıs 1964). 

ÇELEBİ HAMAMI - 1945 de Sofular Ha
mamı sahibi Ayetullah Beyin söylediğine-göre Fa
tihde Sofular Mahallesinde Yeşil Tekke Sokağın
da bir tek hamamdı; 1894 zelzelesinde tamamen 
yıkılmış, yeri bir bostan olmusdu. 

Rauf TANIR 

ÇELEBİ HAMAMI SOKAĞI - Fatih İlçe
sinin ı;nerkez nahiyesinde Sofular ,Mahallesinde; 
Yeşiltekke Sokağı ile Horhor Caddesi arasında ıı

zamr; Horhor Caddesi tarafından gelindiğine gö
re, bir arabanın ferahça geçebileceği genişlikde, 

kabataş döşeli, dik yokuş olarak başlar, sonrd 
düzleşir; ka!)u numaraları 1 - 3 ve 4 - 18 dir. So
kağa adını veren hamam halen mevcud değildir; 
semtin eski sakinlerinden Bayan Cemile Beı:ber
oğlu, hamamın yeri için bir apartıman arkasında _ 
bulunan arsayı göstermişdir, ve: «Ben yetişme
dim, babamdan duyduğuma göre seksen, belki ıie 

yüz sene evvel yıkılmış» demişdir; arsasında bir 
duvarı ·duruyordu. (Mart 1964). 

Hakkı GÖKTÜRK 

ÇELEBİKETHODA YALISI - 1648 de Dör-
' düncü Sultan Mehmedin ilk saltanat aylarında Os-

manlı İmparatorluğunu pençelerine geçirmiş yeni
çeri ocağının beş ıtıütegallibe ağasından yeniçeri 
Kethüda Çelebi Mustafa Ağanın Boğaziçinde Or
taköydeki yalısı; lebi deryada büyük ve pek dö
şenmiş ahşab bir yalı olu_p Çelebi Mustafa Ağa
nın hayli dedikodulu gönül maceraları yar ve ağ-

yar gözünden gizli bu yalıda geçmişdi. (B.: Bek
taş Ağa; Muslihiddin Ağa; Mustafa Ağa, Kara
çavuş; Murad Paşa, Kara; Mustafa Ağa, Çelebi). 

ÇELEBİKETHODA YALISİNDAKİ TAŞ 
İSKELE - üçüncü. Sultan Selim devri ricalinden 
«Köse» ve «Çelebi» lakabları ile meşhur sadaret 
kethüdası Mustafa Necib Efendinin Kabataşdaki 
yalının önünde yekpare büyük bir taşdan bir ka
yık iskelesidir ki Hadikatül Cevaı:niin Kabataş Ca
mii maddesindeki kaydı:: göre· çok garib- bir hika
yesi vardı. Fatih Sultan Mehmed İstanbulu aldığı 
zaman At Meydanı civarında yapısı gaayetle sağ
lam bir kilise barut mahzeni ittihaz edilrnis ve 
Türkler bu kiliseye «Güngörmez Kilise» adını 

vermişlerdi. Hicri 895 yılı muharremi_p.de (miladi 
"1489 kasım ayı) üzerine yıldırım düşerek bu Gün
görmez beı:ıhava olmuş, büyük kubbesi ta Adalara 
uçmuş, gaayet büyük bir taş da Kabataş sahiline 
düşmüş; bu taş düşdüğü yerde üçüncü Si.ıltan Se
lim devrine_ kadar üç asır öylece durdu; Kösek_ah
ya Mu~tafa Necib Efendi taşın hemen,J)nüne ya
pılmış bir yalıyı satın alarak . tamir ettirirken, o 
kaza taşının etrafını da yonttumıuş ve bir kayık 
iskelesi haline koydurmuşdu (B.: .İ\.fostafa Necib 
Efendi); zamanımızda yalı da, taş iskelesi de yok 
olmuşlardır. 

ÇELEBİ KOLU - On _yedinci asır ortasın
da İstanbulun meşhur oyuncu kollarından biri. 
(B.: Oyuncu Kolları): o devrin büyük muharriri 
Evliya· Çelebi meşhur seyahatnamesinin birinci 
cildinde İstanbulun oyuncu kollarından bahseder
ken bu kol hakkında ŞUJ!ları yazıyor: «Çelebi ko
lu; 200 neferdir. Serçesmeleri Celebi .bir dilbere 
aşık olup o oğlanın ucundan babasından kalma 
malını ve murassaatını telef ederek her fende üs
tad, mahir .hanende ve sazendeler peyda eyleyip 
bir kol meydana getirmişdir. On nefer rakkasları-· 
nın en güzelleri Can Memi Şah, Zalim Şah, Htır
rem Şah, Fitne Şah, Yusuf Şahdır; hele bunlardan 
Mirza Şah bir çerkes gulamı idi, hakkaaki melek'-. 

-den de güzeldi; .bunlar İstanbulda şöhret bulup 
Murad Han huzurunda·(Dördüncü Sultan Murad) 
fasıl ederek behrayabı ihsan olmuşlardır). 

ÇELEBİOĞLU ALAEDDİN. MAHALLESİ -
Eminönü İlçesinin merkez nahiyesi mahallelerin.
den; aynı nahiyenin Tahtakale, Rüstempaşa, Ali
çelebi, Şeyh Mehmed Geylani ve Hobyar, Bayazıd 
nahiyesinin de Süruri ve Mercanağa Mahalleleri 
ile çevrilmişdir; sınır sokakları şunlardır: Fincan
cılar Yokuşu (Mercanağa ve Süruri Maıhall~si ile), 
Sabuncu Hanı Sokağı (Tahtakale Mahallesi ile), 
Tahmis Caddesi (Rüstempaşa Mahallesi ile), Ba-
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lıkpazarı Caddesi (Ahiçelebi Mahallesi ile), Yeni sarraf· 1760 - 1770 arasında Balatda doğdu; çok 
Cami Caddesi (Şeyh Mehmed Geylani ve Hobyar fakir bır ailenin oğlu idi; 13 - 14 yaşlannda iken 
Mahallesi ile). Balat Yeniçeri kolluğunda oda süpürür, taşlık yı-

İç yolalrı şunlardır: Alacahamam Caddesinin kar, yoldaşların pabuçlarını çevirir, şamar oğlan~ 
bir kısmı, Saka Mehmed Çeşmesi Sokağı, Marpuç- uşak oldu; aynı zamanda kaşı gözü yerinde ve eli 
çular Sokağı, . Çiçekpazarı Sokağı, Ketenciler Ka- ayağı düzgün mahbub genç olduğu için kolluk çor-

pusu Sokağı (Mısır Çarşısı içinde), Erzakaıibarı . .. 
· Skw E,MINOJ.,ı .. • 

Sokağı (Mısır Çarşısı içinde), Balıkpazarı o agı vJ lJ . 
(Mısır Çarşısı içinde), Yeni Cami Parkı (1934 Be- Q' 

lediye ~eihir Rehberi, Pafta 1/4). , \' v'?'. 

B~ mahalle smır ve iç sokakları ile serapa \ V?-~' 
çarşılar boyu, piyasa, iş yerleri; bekar - bekçi oda- /~'i'"'\, 

lan_ müstesna, mahallede tek mesken yokdur. Bu v-t-/\. 
mahalle, adı geçen rehberin neşrinden bir müddet QJ~ ) 

sonra lağvedilmiş ve Rüstempaşa Mahallesine il
hak olunmuşdur, ilhak tarihi tesbit edilemedi. Ye
ni Cami ve Mısır Çarşısı bu mülgaa ınahailenin 
sınırları i,:-inde idi. 

Hakkı GÖKT1)RK 

ÇELEBİOĞLU SOKAĞI - 1934 Belediye 
Şehir Rehberine göre (Pafta 20/ 173) Beşiktaşda 
Sinanpaşa Mahallesi sokaklarından; Şair Veysi 
Sokağı ile Ihlamur Caddesi arasında uzanır dok
san derece dirsekli bir sokak.dır; yerine gidilip şu 
satırların yazıldığı sıradaki durnmu tesbit edile
medi. (1964). 

ÇELEBİ SOLAK BAĞÇESİ - Onyedinci 
asır ortasında Boğaziçinde Sarıyar<la gaayetle ma
mur ve ıneshur bir bağçe; Evliya Çelebi Seyya
hatnamcsinde şunları yazıyor: «Bir vasi dere için
de Celebi Solak adındaki bir zevk sahibinin bir 
bağçesi vardır ki Dördüncü Sultan Murad bu bağ
çeyi gördüğünde: «Ben böyle bir bağçeye malik 
değilim» elemiş, bağçenin sahibi de: <,Padişahıma 

hibe olsun!. .. » deyince padişah kabul etmemiş, 
Solağa pek çok ihsanda buhmup: «Bağın mamur 
olsun!. .. » buyurmuşlardır.» 

Bu bağçe ve sahibi hakkında başka kayde 
rastlanmadı. 

'.:'ELEBİ SÜLEYMAN SOKAĞI _;_ Fatih 
İlçesinde Karagümrük N"ahiyesinde Kocadede Ma
hallesindedir;. Fatih Nişanca Caddesi, Müstakim
zade Sokağı ve Çarşanpa Sokağı ile teşkil ettiği 

bir dört yol ağzı ile Fevzipaş~ Caddesi arasında 
uzanır; Yediemirler Sokağı, Hafızpaşa Sokağı, Ftı
tih Caddesi, Kurudut Sokağı ve Bakkalzade ~oka
ğı ile kavuşakları vardır. (1934 Belediye Şehir 

Rehberi. Pafta 7/101). 

ÇELEBUN YAHUDİ (Deli) - Onseki
zinci asır sonları ile on dokuzuncu asır ilk yılla
rında yaşamış İstanbul zenginlerinden bir musevi 

Çelebi oflu Alaeddin Mahalleıl 
(1934 Belediye Şehlr Rehberinden) 

bacısının makbulü olup himaye gördü; birikdirdi
ği küçük _bir sermaye ile yoldaşlara · faizle borç 
vermeye başladı, nihayet, museviierden temin et
tiği bir sermaye ile işini ilerleterek ocak sarrafı 
oldu; yani efradın, ustaların, çorbacılann ve ka
tar ağalarının aylıklarını kırmaya., onlara faizle 
para bulmaya başladı. Yeniçeri Ocağının en büw 
yük ağalarından bir kaçını da ortakları arasına 
alarak kısa bir zamanda pek büyük bir servet sa
hibi oldu, Balatda ve Boğaziçinde iki biiyük yalı 
satın aldı. 

Yeniçerilerin üç aydan üç aya çıkan, ödenen 
ulılfeleri üzerinde geniş bir . suiistimal şebekesinin 
ocak ve maliye dışında en faal azalarından biri 
oldu. 

1808 de Alemdar Mustafa Paşa (B..: Musta
fa Paşa, Al~~dar) Yeniçeri Ocağının muhase~-
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sine bakdırarak, ocağın mali cihetden de ıslahına 
teşebbüs eylediği sırada Deli Çelebundan da 1)tı 
konuda malumat ve izahat istedi. Musevi sarrafm 
vereceği malumat ve izahat, Maliye de.fterdarlık 
erkanı ile ocağın büyük ağalarının müthiş vurgun
larını meydana çıkaracak idi, ayrıca Deli Çelebu
nun kendi kirli çamaşırlarını ortaya koyacakdı; 
zengin musevi hem kendi menfaati ve hem de teh
didler karşısında susdu; Alemdar Paşaya bir ta
kım kaçamaklı cevablar verdi; üstelik, ocak ağala
rına haber yollayarak kendisini sadrıazamın pen
çesinden kurtarılmasını bildirdi, o da tehdid yolu
na sapdı: « Ya beni kurtarırsınız, ya her şeyi söy
lerim! ... » dedi. Bu mealde · bir tezkiresi diktatör 
sadrıazamın eline geçince Deli Çelebunun idamını 
emretti, türedi zengin sarraf, hami .ve ortaldarının 
gözleri önünde, Ağakapusunun tam karşısında a-
sıl arak idam olundu. · : 

ÇELEN (İhsan) - Bu s~tırlarin ya~ıldığı sı
rada (1962) İstanbulda Halk Sandığı T. A. Ş. mü
dürü bulunuyordu; 1908 de Priştinede doğdu, ba
~asının adı Necm~din, annesinin adı Düriyedir. 
Istanbulda Şemsülmekatib'de ve Gazi Lisesinde 
okudu (1934), Ankara Hukuk Fakültesini bitirdi 
(1939). Adana ve Udada Ziraat Bankası hizme
tinde çalışdı, 1946 - 1951 arasınd~ Etibank tica
ret şfıbesi müdüriüğünde bulundu, ve 1951 de 
Halk Sanclığı müdürü oldu. 

Bayan Cenan ile evlidir, fransızca bilir de-
. ' 

nız, futbol ve güreş sporlarını sever, bilardo oyu-
nuna meraklıdır. 1935 ile 1959 arasında muhtelif 
vesilelerle Avrupaya, Amcrikaya, Mısıra ve· Ce
zayire gitmişdir. 

Bibi. : Kim Kimdir Ansiklopedisi. 

. ÇELENK - «Batı ti.irkçesine rumcadan gir
miş isim; gümüş veya altun taç, sorguç, tuğ» (Hii

. seyin Kazım, Büyük Türk Lugati); H. Kazım Bey 
bu kelime için Şeyh Galibden şu beyti misal alı
yor: 

İki kulağı çelenk şehbaz 
. · •. . Gerdeni sürahil serefraz 

Son yeniçerilerden halk şairi Galatalı Hüse-
yin Ağanın da şöyle bir kıt'ası vardır: 

Zerkeş kaküUeri başında çelenk 
İsmi şerifini sordum ol şiha 
Vahşetti nahvetle misali pelenk 
Di~i Ağa çek git sokma günaha 

Yine aynı şairin bir meyhane. alemi tasviridir: 
. · Pırpırının .şahin başında çelenk · 

Destinde kisei şarabı gülrenk 
Topuk vurur ı-aks ider mestane şüh 
Şahlar. meclisinde olmaz bu ahenk 

Yeniçeriliğin son devr.inde, hemen hepsi oca-

ğa kayıtlı olan İstanbulun pırpıri, bıçkın gençle
rinin, nevcivan külhanbeylerinin baş tuvaletlerfn
de süslerinden biri de külahlarına bir tavus kuşu 
tüyü, altın suyuna batırılmış bir turna kuşu tüyü, 
yahud bir çiçek takmak idi, onlara da aralarında 
«çelenk» denilirdi: 

Keçe külfilunda sünbül çelengi 
Hamlacıdır hwnret üzredir rengi 

( Galatalı Hüseyin) 

Müslüman - türk toplum hayatında cenaze
lere çiçeklerden yapılmış çelenk göndermek Cum
huriyet' devrinde çıkdı; İstanbulda yayılıp yerleş
ıriesi de iki yüze yakın' celenk gelen . Abdülhak 
Hamidin cenazesi ile başladı; ki büyük şairin kab
ri üzerinde bir çiçek tepeciği halinde yığılan o çe
lenklerin resmini o devrin en başda gazetesi olan 
Cumhuriyet Gazetesi, şairin meşhur eserini telmih 
ile «Makber» ismi ile neşretti. 

Zamanımızın da ölüm · ilanlarının altında 

«Çelenk gönderilmemesi rica olunur» notu sık sık 
görülmeye başlanrnışdır; bunun sebebi, mevtanm 

. mahviyet veya" israfı önleme duygusu ile vasite
tinden ziyade, geride kalanların muhafazakarlık 
göstermesi olsa gerekdir'. 

ÇELİK (Ali) - Zamanımızda idam hüküm-
lerini yerine getiren celladlardan bir kıbti; 1957 

Celliid Ali Çelik 
(Resim : S. B.) 

de Hayri Uymaz ve 
1960 da da Ali Ün
ver adındaki J{aatil
leri asmışdır. Dev
letin aylıklı cellad-
ları bulunmadığı 

ıçın, memleketin 
her tarafında oldu
ğu gibi İstanbulda 
da, bir mahkum a
sılacağı zaman, cel
ladlık yapacak bir· 
kıbti aranıp bulu
nur ve hu kara. iş 
pazarlıkla tayin e-

dilen bir ücret karşılığı yaptırılır. 
Kıbti Ali Çeliğin _daimi işi Kuınkapuda bir 

kireççinin yanında amelelik olup günde ı O lira. 
ücret almakda idi. Azılı ve vücudça dev yapılı bir 
kaatil olan Ali ünveri asmak için kendisile anla
şıldığı zaman bu cellad hakkında gazetelerde çı

kan yazılar bu şehir kütüğünde tesbit edilmeğe 
değer görülmüş; aşağıdaki satırlar Hürriyet Gaze
tesinden alınmış olup «Kaatil Ali Onver'in ipini 
çekecek celladı bulmak mesele oldu» başlığını ta
şımaktadır: 
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«Cinayet Masası memurları dün kaatil Ali 
ünver'in ipini çekecek bir cellad aramışlar, alela
ceie bulunan Osman adında bir çingene: «Ahi ben 
ip çekemem, keman yayı çekerim» diyerek oda
dan kaçarken, getirilen Ali Çelik adında bir baş
kası: «Onun ruhunu saniyesinde öbür dünyaya · 
gönderirim» diyerek işi üzerine alinıştır. 

«Kumkapıda bir kahvede bulunup Müdüri
yete getirilen Ali Çelik, 1957 yılında, Sultanah
mette idam edilen Hayri Uymazın da ipini çekti
ğini, dört sene müddetle morgta çalışırken, yüz
lerce cesedi doğradığım, bu işin zor olmadığını 
söylemişdir. 

«Osman adındaki çingenenin, palas-pandıras 
kaçışını gören memurlar, Ali Çelik'in her isteğini 
yerine getirmişler, yemek ısmarlayıp karnını do
yurduktan sonra, .Pek pejmürde olan kıyafetini dil• 
zeltmek için, hemen oradan temin edilen bir ceket 
ve pantalon giydirerek, hamama yollamışlardır. 
Kaçmaması için, bir refakat memuru verilmiş, iki 
saat sonra Cinayet Masası Şefinin yanma alınan 
Ali Çelik: «Ahi, üç sene evvel Hayri· Uymaz'ın 
ipini çektiğim zaman 75 lira paramı almak için 
iki ay uğraştım. Bu defa peşin isterim, hem de 250. 
liraya olur bu» demiş, zabıt celladın bu dileğini 

de yerine getirmişdir. 
Sonra bir hatıra naklederek: «idam edilecek 

Ali ünver'i tanırım, dört sene evvel ben M«;>rg'da 
çalışırken, müşahede için getirdiler, doktorun su4 

allerine hiç cevap vermiyordu. Doktor bize, biraz 
dövün, dedi, biz de okşıyalını dedik, fakat pek az
gındı ve benim karnıma bir tekme yapıştınniştı. 
Şimdi sıra bende, onun ipini zevkle çekeceğim. 

Hele biraz şarap içsem, bu iş daha zevkli olacak,» 
diye ilave etmi~tir. 

«Dün, bütün günü Emniyet Müdürlüğünd°e
gcçiren Ali Çelik'in kendi tabiriyle, bu zevkli (!) 
işten vazgeçmemesi için çaylar, kahveler birbirini 
takip etmiş, hükmün infaz edileceği saate kadar 
nezarethanede bir 'Yatak yapılarak istirahati temin 
edilmiştir.»· (Hürriyet Gazetesi). 

Velevki bir kanun hükmüni.i yerine getirme 
yolunda da olsa adam asıp öldürmekden bu kıı

dıi! rahltlık içinde konuşan Cellad Ali Çelik mu
kadder kara akibetden kurtulamamış, 1962 yılı 

temmuzunda kendisi de adam öldürmüş, cellad 
iken kaatil olmuşdur. Vak'anın basına akseden 
tafsilatı şudur: «Zeytinburnunda Sümer Malıalle
sinde oturan 32 yaşındaki Mehmed Şimşek 15 
temmuz .günü karakola müracaat ederek CellaJ 
Ali Çelik'in sebebsiz olarak tecavüzüne uğradığı
nı ve cellad t~rafından başına sopa ile vurulduğu-

nu söylemiş, bir hastahaneye kaldırılmasını iste
mişdir. Rapor almak i9in hastahaneye sevk edilen 
Mehmed Şimşek orada sopa darbesinden mütevel
lid beyin kanaması ile ölmüşdür. Vak'a cinayet 
şeklini . aldığından kaatil zanlısı cellad Ali Çelik 
tevkif edilmişdir.» (Yeni Sabah). Bu gazete bu ha
beri verir iken bir zühul eseri olarak Ali Çelik'in 
adını «Cellad Ahmed Çelik» diye kaydetmişdir. 

ÇELİK.(Osman Şerefeddin) - Aşağıdaki hal 
tercemesini İbrahim A.laeddin Gövsa'nın Türk 
Meşhurları Ansiklopedisinden alıyoruz: «Bakte
rioloji ihtisası ile tanınmış değerli hekimlerimiz
den; 1886 da İstanbulda doğdu; 1909 da Tıbb_i 
yeden diploma aldıkdan sonra _bir sene Parisde 
Pastör (Pasteur) Enstitüsünde, üç yıl da Almanya
da Hijiyen (Hygiene) Enstitüsünde çalışdı. Mem~ 
lekete döndüğünde Eczacı Mektebinde muallim
lik yapdı, Bağdad ve Küdüsde veba mücadelesin
deki sıhhi heyetlerde bulundu, 1925 de Ankarada 
Sıtma Mücadeliesnin en faal idarecilerinden oldu 
ve uzun yıllar Gureba Hastahanesi Bakterioloji 
şefliğinde bulundu. Türk Tıb Cemiyetinin de pek 
faal azası idi, bu cemiyeti'n çıkardığı mecmuayı 

da yıllarca idare etti; 1945 de vefat etti>. 
1964 de Gureba Hastahanesinde bu kıymetli 

tıb adamının hatırasını taziz için büyük bir tören 
yapılmış ve hastahanenin laboratuarına «Osman 
Şerefeddin Çelik Laboratuarı» adı verilmişdir. 

('ELİK (özden) - Bu sat!ırların yazıldığı 
sırada sinemacılık aleminde yeni şöhretlerden ya
kışıklı bir delikanlı; aynı alemin haylice meşhur 
yıldızlarından Bayan Gönül Yazar -ile evlenmiş, 

gcçinememişler, ayrılmışlardır. Zamanın Ses isimli 
sahne ve beyaz perde ve paviyon alemi magazini 
ve günlük gazetelerin sinema sayfaları kendilerin
den çok bahsetmişdir. (B.: Yazar, Gönül). özden 
Çelik istikbal için ne vaad eder bilemeyiz (1964). 

CELİK ÇOMAK SOKAĞI - 1934 Bele
diye Şehir Rehberine gör.e (Pafta 27) üsküdarda 
İcadiye semti sokaklarından; Kuzguncuk Deresi 
Sokağı ile kırlık arasında uzanır; yerine gidilip şu 
satırların yazıldığı sıradaki durumu tesbit edile
medi (Mayıs 1964). 

ÇELİKOĞLU (Hayri) - Kıymetli eczacıla
rımızdan bir İstanbul efendisi; Cağaloğlu Eczaha
nesi sahibi; 1905 de İstanbulda doğdu, İbrahim 
Bey ile Feride Hanımın oğludur; ilk ve orta tah
silini Davudpaşa Sultanisinde yapdı; Eczacılık O
kulunu bitirdi: İzmir Karaburun Memleket Has
tahanest ile Menemen Memleket Hastahanesinde 
eczacılık yapdı, (1925 - 1918); 1929 da serbest 
meslek hayatına atılıp önce Bergamada Zafer Ec-
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demir çenberler içine alınmış olmasıdır. 
«Sütun üstüvane şeklinde muhtelif par

çalardan mürekkeb olub her parçanın birbiri 
üstüne bindiği ma:halde ek yeri görünmemek 
için taş üstüne çelenkler işlenmiş olduğuna 

göre 'bundan dolayı da Çenberlitaş denilmiş 

olması muhtemeldir. 
«Evvelce bu sü

tun 9. üstüvane taşdan 
mürekkeb olduğu hal
de bu gün ·· ancak ye
disi meydanda olup i
kisi ta'.hkim esnasında 
kaidesine örülen ka
lın taş duvar içinde 
kalmışdır. 

«Heykeli ile bera
ber sütunun irtifaı so 
m_etreye vardığı söy. 
lenir. Bu sütun Ro
mada Apollon heyke
lini ta§ıyçırmuş; Kons
taiıtin Romadan Bi
z~nsa getirtmiş,_ kendi 
lıeyke_li.ni koydurt
muş, . ondan sonra da 
İmparator Jusyen'in 
ve Teodos'.un heykel
leri konulmuş. 

«ıösı miladi yı
lında, bir zelzeleden 
dolayı yukardaki . Us
tüvanelerl~ heykel ye
re. düşmüş ise de A
leksi Komnenos tara-

Çcııberlltaş 
fmdan tamir ettirile- (C. Gurlit'dcn Ömer Tel 
rek üzerinde rumca eli ile) 

yazılar olan Korent 
üslubunda ,bir başlık yapdırmış ve üstüne bir 
salib koydurmuşdur. 

«Bu. sütuna Yanık Sütun da . demelerini 
müverrihlerin ekserisi Jüstinyen zamanındaki 
meşhur Nika ihtilalinde çıkan büyük yan:gın
.da yanmış . olmasına atfediyorlar. Bu rivayet 
o kadar doğru olmasa gerekdir. On altıncı as
ra doğru civarına evler yapılarak s_ütunun ev-
ler arasında kaldiğı bir zamanda çıkan yan~ 
gından müteessiren bu hali aldığı ve o vakit
d-en beri ecnebilere «Yanık sütun» -· denilmiş 
olması daha doğrudur .. 

<<Kaidenin tahkimi için örülen kalın duvar 

· zahanesini işletti, 1935 de Akhisarda _Çelikoğlu 
Eczahanesini açdı, 1955 de İstanbulda Cağaloğlu 
Eczahanesini kurdu. 

Bayan Seyyare (Furçoğlu) ile evli ve iki ev
lad sahibidir. (Seyhan _1929, Ceyhan 1934). Fran
sızca bilir; Eczahane sahibleri Cemiyeti ile Kızıl
ay üyesidir. Deniz, yüzme, futbol sporlarını sever; 
tarihi eserlere meraklıdır; Fransa, İtalya ve Yu
nanistana gitmışdir. 

Bibi. : Kim Kimdir Ansiklopedisi. 

ÇELİK SOKAĞI - 1934 Belediye Şehir 
Rehberine göre (Pafta 11/59) Samatyanın Hacı
hüseyinağa · Mahallesi sokaklarından; Büyük Ku
leli Sokağı ile yalıboyunda Narlıkapu kumsalı ara
sında uzanır, demir altından geçer. Yerine gidilip 
şu satırların yazıldığı sıradaki durumu tesbit edi
lemedi. (Mayıs 1964). 

ÇELTİKÇİ SOKAĞI - 1934 Belediye Şe
hir Rehberine göre (Pafta 29) Kadıköyünde Rıh
tımboyu civarında, Haydarpaşaya yakın bir nok
tada Düz Sokak ile Haydarpaşa Çayırı· Sokağı 
arasında uzanır kısa bir sokakdır. Yerine gidilip 
şu satırların yazıldığı sıradaki durumu tesbit edi
lemedi (mayıs 1964). 

ÇELTOT MATBAASI - İstanbulun · şöh
retli matbaalarından; önce nerede ve kimin tara-
fından kurulduğunu tesbit edemedik; halen sfilıi

bi olan Bay Mümtaz Tütµncü tarafından 1938 de 
satın alınmışdır ki o tarihde Çeltüt Matbaasi Ho.:. 
capaşada idi; 1946 da An!{ara Caddesinde Ce
mal Nadir Sokağında 12 numaralı kendi yeni bi
na.sına taşındı. Halen bu matbaa 30 beygir taka
tında elektrik gücü kullanarak 1 entertip · dizgi 
makinesi ile el dizgisi kasalarına ve 5 a~ed otoft 
matik baskı nıakinasına sahibdir; bir de mücellid
hanesi vardır; 16 i~çisi ve 3 idarecisi bulunmak
tadır. Ciddiyeti ile ve temiz· iş çıkarması ile ta
nfrımış bir müessesedir. 

ÇENBERLİTAŞ - İstanbulun Romalılar 

devrinden kalmış abidelerinden; Sultana•hmed 
ve ;Bayazıd meydanları arasında uzanan ana 
cadde üzerine, bu uzunca yolun hemen orta
larında, kendi adına nisbetle anılan semtde
dir; edebi metinlerde «Konstantin Sütunu~, 
yahud «Yanık Sütun» isimleri ile anılır. 

Sayın 'bilgin Celal Esad Arseven «Eski İs
tanbul» adlı eserinde şunları yazıyor: «Kons
tantin Forumu denilen meydanın ortasında 
lmparator Büyük Konstantinin heykelini taşı
y2n sütuna bugün Çenberlitaş deniliyor ki se
bebi, yangınlarda harab olarak tahkimi için 
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17.01 de İkinci Sultan Mustafa zamanında ya
pılmışdır.» (Celal Esad, Eski İstanbul). 

Abdülmecid zamanında İstanbula gelmiş 
olan ingiliz edibesi Miss Pardo şu satırları ya. 
zıyor: «Vaktiyle üıerinde bir salib taşıdığı için 
hıristiyanlar bu sütunun önünden geçerken 
ihtiramkarane bir vaziyet ·alirlar. Kaaidede 
hayli sllik yunanca bir yazı vardır ki şöyle ter
ceme olunuyor: Dünyanın sahibi ve muhafızı 
olan İsa!. .. Bu şeıhri sana vaıkfeddyorum, Roma 
İmparatorluğunu, .asayı hükumeti ve kendimi 
.sana tabi kılıyorum! Şehri koru ve onu bütün 
kötülüklerden muıhaıfaza et!. .. » 

ÇENBERLİTAŞDA VEZİRHANI MEY
HANESİ - 1880 ile 1890 arasında biri koltuk, 
ibiri gedikli iki me~hur meyhane idi; küçük 
koltuk meyhane •han kapusu yanında, cadde 
üzerinde idi ,asıl şöhretlisi büyük gedikli mey. 
hane ise ·han içinde, alt katda idi. İşret ile asla 
ülfetin olmadığı, ağzıma müskiratdan katre 
değdirmediğ-im halde meşrebim icabı yaranı
ma ayaık uydurur, meygedelere gider, o Alem
leri de görüxdüm. Vezir Hanındaki büyük 
meyhaneye de bir kaç sefer gitmişliğim var
dır. O zamanlar müşterileri son divan şairleri, 
matbuat mensubları, hep beyden, efendiden 
kimseler .idi; zamanının f eridi, eş' arından ve 
lugatından feyz aldığımız Muallim Naci Efen
diyi orada gördüm; kendisine gaayetle merbut 
Şeyh Vasfi ve diğer tilmizleri etrafında top
lanmışlar idi. Yeni mi yazmış idi bilemem, 
meyhane üzerine meşhur gazelini o akşam 
belki on defa yüksek _sesle cikudu; meyhruıenin 
mahbub bir uşağı sureti ma'hsftsada Efendi 
meıihumun hizmetinde idi; çağlayan Mlinde 
pek tantanalı 'bir okuyuşu vardı, herkesi mest 
etti; fakat istibdad denilen o devrin de ne ge
niş bir hürriyeti varmış ki Muallim Naci mer
hum o gazeli şimdi yazmış olsaydı tekbir olu
nurdu; gazeli teberrüken naklediyorum: 

Gönlüme ısikiyi mimar eyledim Meyhanede 
Allah Allah... Kabe imar eyledim Meyhanede 

Ol kadar çakdım ki 1ersizadegirun aşkına 
Berka döndüm neşri envar eyledim Meyhanede 

Merkezi feyzimde oldum müstakar hurşid vat 
Encümi ekdahı seyyar eyledim Mııyhanede 

Kabe! ,kuyin anub nuş ettiğim sii,geerleri 
Zen-.zemi eşldmle serşir eyledim Meyhanede 

Gel de ciişacuşunu seyreyle Mes'fi.dilerlıı 
Başka bir ileın bediddr eyledim Meyhanede 

Bu meşhur meyhanenin çok büyük bir 
hatırası vardı; vefat ·tarihini tesbit edemedi
ğim ermeni saz şairlerinden meşhur Hadbat 
Haçik'in sazı bu meyhanenin bir duvarında 
asılı idi, «Son günlerini burada geçirmiş, bir 
gece şu peykenin üstünde ölmüşdür>> diye an
latılıyordu. Hara-bat Vezir Hanı Meyhanesinde 
Pandeli adında bir muğbeçeye tutulmuş, onun 
şanında söylediği bir destanı da talik hat hir 

· hattata yazdırmışlar, camlatip çerçiveletip sa
zını.n yanına asmışlardı; dört kıt'alık o destan 
da şudur: 

Haçıkdir nanmnız harAbat ehli 
Arunçüıı severiz biz her güzeli 
Çenberlltaşdadır sevdiğim dilber 
Mislini görmedim kendim bileli. 

M!hı-abı aşkımız takı ebruvan 
Kaddi elif siyoh çerde bir civan 
ŞebçJı-ağ olmuşdur ol şube unvan 
Adalıdır Sakız gülü Pandeli 

Hançer bedest olmuş cellid niglhı 
Giydirir aşıka bıçkın külAhı 
Dolaşır ayaıta Haçlldn Ahı 

Tatmadan ölürsem ol lebl lA'li. 

Vezir Hanı Pandellnin Iıinesl 

Rüzü şeb ande Haçlk diviııesl 

Şebçırağın Aşıkı pervanesi 
Tliri zülfi olmuş sazının teli 

Meyhane kapu::;:.:ada o saz ne oldu, bu lev
ha ne oldu; yok oluşlarına yanılacak IMtıralar. 
dır. 

Vasıf HİÇ 

ÇENBERLİTAŞ FIRINI - İstanbulun en 
büyük ekmekçi fırınlarından biri idi. Divan 
Yolu (yeni adı ile Yeniçeriler Caddesi) üzerin
de, Çenberlitaş Hamamı ile İkinci Sultan Ma!h
mud Tütbesi · arasındaki sahada, köşe başında 
idi; 1826 dan sonra bir yangında ·haraıb oldu, 
yerine 1869 da Darülfünun için 'büyük bir ka.
gir 'bina yapıldı ki zamanımızda uzun müddet 
Belediye Fen İşleri Müdürlüğünün bulunduğu 
yerdir. (B.: Darülfünun; Üniversite) .. 

ÇENBERLİTAŞ HAM~MI - İstanbulun 
büyük çifte hamaır;larından biri, türk hamam 
y~pısının şaheserlerinden; «Çenberlitaş» -deni
le ge1'en Romalılardan kalma sütunun karşı

sında inşa edildiği için ,halle ağzında bu ismi 
almışdır « VMidesultau- Hamamı» dır; bir on 
altıncı asır yapısıdır, İkinci Sultan Selimin 
zevcesi ve Üçüncü- Sufüm Muradın anası Nur
ban.u Sultan tarafından, Üskfülarda Toptaşın
da Validei atik (Eski Valde) adı ile anılan bü-
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yük camii ile sair hayra.tına gelir kaynağı ola. 
rak yaptırılmış ve vakfedilmişdir; sonra evkaf 
idaresi tasafından meş'um şer'i hile ile satıla
rak (B.: Bilicareteyn) şahis mfükiyeti altına 

girmişdir. Zamanımızda kadınlar kısmı muat• 
tal, kağıd deposu olarak kullanılmakda, yalnız 
erkekler kısmı, büyük şehrin meşhur bir çar• 
şı hamamı olarak işletilmekde idi. 

Merıhum Osman Nuri Ergin'in (B.: Ergin, 
Osman Nuri) «Mecellei UmO.ri ,Belediye» is• 
mindeki azametli eserinde «İslaıhatı Turuk Ko
misyonu» ba!hsinde «mazbata» adı ile ,bir imar 
projesi vardır; 30 mart 
1284 (11 nisan 1868) ta
rihli Takvimi Ve·kaayi
de neşredilen bu proje
de, hemen önünden ·geç
mekde olan Divan Yolu
nun genişletilmesi mü
nasebeti ile Çenberlitaş 

Hamamı için şöyle bir 
karar vardır: «... Divan 
Y.olunuiı tanztmine za
ten başlanmış olduğun

dan, Çenberlitaş Meyda
nına nazır Elçi Hanının 

(1963 de yıkdınlan Çen. 
berlitaş Sinemasının bu
lunduğu binanın yerin
deki tarihi han) bir tara• 
fı, ve yine aradaki ha
mamın soğukluğundan 

biraz geri yolun istika
metine dokunduğundan 

satın alınarak yıkılması, 

hamamın dahi bir mik-
dar 'kesilmesi. .. ». Bu 
mazbata, cehlin, bir mil. 
letin tarihine tecavüzü
nün, 1957 ile 1960 ara-
sında İstanbul için en • 
korkunç h~lini imar adı 
altında Vandalizmin ilk 
adımlarından ıbiridir. Çenberlitaş }¼lmamı 'hak• 
·kındaki kayıd üzerine Osman Nuri Ergin: 
~Hamamdan ne derece , kat'iyat jcra edilmiş 
olduğunu Hamamın şekli hazırı göstermekte
dir» ,diyor. 

Çemberlitaş Hamamının zamanımızdaki 

durumu ,üzerine Haluk Akbay bize aşağıdaki 

notları tevdi etmişdir: 
«Hamamın kapıısu Vezir'hanı Caddesin• 

dedir ve 8 kapu numarasını taşır; eskiden 
ıhalk ağzında, her halde harar.e, yıkanma yeri
nin planından ötürü olacak Gül Hamamı . de
nilirmi~. Rivayete göre onyedinci asır ortala
rında Iföprülü Mehmed Paşa tarafından tadil 
edilmiş. 

<<Hamamın iç kısmında, halen, {arisi ve 
türkçe olarak, Mehmet Paşa'nın ,mermer üze
rine kendi el yazıları bulunmaktadır. Bunlar
dan !birinde, hamamın değerini .gösteren 

o 1 2. l ~ 5 6 7 & 9 ,fO M 
w liii _ii--1 ;;.ı liiiiiM 

Çenberlitaş hamamı 

(C. Gurlit'den Ömer Tel eli ile) 

<<Yeryüzünde bir eşi daha yok» şeklinde bir 
ifade vardır. 

«Bir müddet sonra hamam, Vakıf İdare
si tarafından satılığa çıkarılıp şahıslara dev
redilmiş. El değiştire değiştire 1944 senesine 
ulaşan hamam, bu tarihte şimdiki sahiplerine 
geçmştir ki ıhalen 18 'hissedir. Bu hissedarlar-
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dan birinci derecede söz sa1hibi, Recep Mutlu 
isimli zattır. 

<<Sa'baıh beşten .gece 2 ye kadar açık o
lan hamamın Kadınlar kısmı halen muattal
dır. Erkek ıhamamı olarak günde 150 - 200 ki
şi yıkanmaktadır. 

«Kapıdan ·girilince hemen sol tarafta1 son
radan ilave edilmiş bir ·kahve ocağı bulunan 
hamamın camekan kısmına, 7 basamak mer
divenle inilmektedir. Kubbe altında bulunan 
üç katlı ve camla bölünmüş soyunma odaları 
sonradan ilave edilmişir. 

«Dört küçük ku:bbe ile örütlmüş soğuk
lu·kda iki bıçak yeri yahut otluk ile üç ayak 
yolu vardır. Harare, yıkanma sahnı, 12 mer
mer sütun üzerine oturtulm~, bir büyük kub
be altında, dört kuşede dört halvet ile sekiz 
sofadan, ve heyeti umO.miyesi 26 kurnadan 
mürekke·bdir. Göbek taşı, -Bay Receb Mutlu'
nun tabiri ile: «Bir çift öküz ile düven süre
ce•k kadar genişdir.» 

«Hamamda daimi olarak. 1 külhancı, 2 na
tır ve 5 dellak, cem'an 8 nefer uşak çalışmak
dadır, kışın dellak sayısı do.kuz Uşak olur. 
Hamam kömürle ısıtılmaktadır, günd,elik sar
fiyatı yazın 1/2 ton, ·kışın 1 1/2 tondur, haf
talık su sarfiyatı da yazın 800 ve kışın 2000 
metre kübdür. 400 peştemalı ve 2000 havlu
su bulunan !hamamda her sabah, en az 200 
müşteriye verilecek kuru ve temiz peştemal 

ve havlular hazır bulunur. Hamam ücretleri, 
açık peykede ·soyunulursa 125, umumi odalar
da soyunulursa 150, tek kişilik hususi odada 
soyunulursa 250 kuruşdur; sabunu hamam
dan, dellake :kes·e sabun vu:rdurulursa ayrıca 

175 kuruş daha alınır; dellak, natır ve yanaş
ma bahşişleri müşterinin kadim hamam ana
nesince müşterinin mürüvvetine bırakılmış

dır. » (Haluk Akıbay). 
ÇENBERLİTAŞ HAMAMI BASKINI 

VAK' ASI - Hicri 1225, miladi 1810 yılında, 
son yeniçerilerin devlet sözünü ayağa düşü

rüb. İstanbul'da 'hemen her gün türlü rez~let, 
şenaat ve hatta cinayete. sebeb oldukları de
virde kanlı bir zabıta va:k'asıdır; garibdi-r ki 
o devirde şe'hrin inzibat ve asayişinin temini.
ne memur olaniar da yeniçerilerdi; Çenberli
taş civarı 31. Orta Kolluğuna, az ileride Ta
vukpazarı semti de 25. Orta Kolluğuna bağlıy
dı. 

25. Orta yolda§larından Hammal Kürd 
Deli Mehmed, Turşucu Güzelim Mustafa, Çen-

berlitaş Hamamından Della:k Zaralı Mustafa, 
Hamına! Kürd İbrahim; Çıkırıkcı Rum Ali; 
Berber Kız Mehriıed, Mehter Ali ve Safranbo
lulu Tablakar Cafer, sekiz nefer şehir eşkiya
sı 'bir akşam Tavukpazarında Kürd Deli Meh
medin kahvehanesinde meclis kuruıb işret e
derler iken kemancı ve zurnacı iki kıbti sa
zende gelir, Zaralı Dellak Mustafa da: <<Bizim 
hamama bir taze uşak gelmiş9ir ki köçek mi
sali gaayetle 'hoş oynar, varalım alttb k~ldıra
lım meclisimizde oynatalım» der, ve heman 
kalkıp Çenberlita§'a giderler, dalkılıç olup 
hamamı basarlar, ad'ı Halil olan taze uşağı bir 
siya'h dellak peştemalı ile uryan çıkarırlar, a
yakdaşlarından biri Halilin sırtına ancak bir 
kaput - kepenek atabilir; ve hemen Tavukpa
zarındaki maıhud kahvehaneye .götürüp köçek 
yerine oynatmaya başlarlar. Hamam ıheniiz 

kapanmamış, müşteri ile dolu olduğu için 
vak'a büyük gürültüye yol açaı:, <<Bu ne işdir, 
taht şehri dağ 'başı mıdır, bu şehirde zabit 
yok mudur?» denilir. 31. Orta Çorbacısı bü
tün neferlerini alıp Tavukp•azarına gitmeye 
hazırlanır iken 25. Orta Çorlbacısi da kendi 
mütecaviz haytalarının müdafaası için yol a
ğızlarını tutturur, bir «K:öpek dalaşı» başla-· 
ma-k üzere iken ordu ile seferde bulunan ye
niçeri ağasının İstanbul'da vekili, dolayısı ile 
ocağın en büyük zabiti olan Sekbanbaşı Ağa 
müdahale eder, Tavukpazarında Hamına! 

Kürd Mehmedin kahvehanesi sarılıp 'basılır, 
Halil Uşağı sekiz serserinin elinden alır ve 
haytaları da tevkif eder, ve padişa'hdan fer
manlarını alıp ertesi sabah Zaralı Mustafayı 
Çenberlitaş Hamamının kapusu önünde, Ham
mal Kürd Deli Mehmed, Tuırşucu Güzelim 
Mustafa- ve Hammal Kürd İbralhimi Vezir Ha
nı kapusunda, Çıkırı-kcı Rum Ali, Berber Kız 
Mehmed, Mehter Ali ve Tablakar Caferi Elçi 
Ham kapusunda, iki sazende. kı;btiyi <de Ta
vukpazarı kahvehaneleri önünde asdırır. 

Bu vak'ayı, efendisi Eskizağra Ayanı Ka
pucubaşı Mehmed Ağaya yazdığı bir mektub
da İstanbul haberleri arasında tafsilatı ile an
latan bir Kasif Efendi: <<Hele intikamım alın
dı, Vezir Hanında berdar ettikleri Güzelim 
Mustafa bir ·mah mukaddem belimden gümüş 
divitimi gas.bedip Efendi seferliyim, piştovu
mu gümüşleUp sefere gideceğim diyen lazoğ
lu şerirdfr» diyor; Çenberlitaş Hamamı için 
de şu satırları -ekliyor: «Vak'adan sonra Halil 
Uşağı görmek için hamam dölup dolup boşal-
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mı.şdır; 31 yçldaşları uşağın baz-O.suna ortala
rının nişanını koydular» (B.: Seferli Eşkiya
sı). 

ÇENBERLİTAŞ HAMAMI KÜLHANI·
Adı maarü tarihimize geçmiş ıbir hamam kül
hanıdır; -İkinci Abdülhamid devrinde hükıt- · 
met tarafından muzir ,görülen ve toplattırılan 
kitablar, risaleler, gazeteler, mecmualar gece
leri zabıtaca çuvallar içinde bu hamamın kül
hanına getirilip yakılırdı; ,Ahmed Rasim «Mu 
iharrir bu ya>> isimli eserinin <<Bir mektub» 
başlıklı makaaleslnde: «Şayanı · dikkattir ki 
bu müddet Çeiiberlitaş Hamammm küLhanı 
fürakı asara tahsis edildiği halde bunun şuyu
undan dolayı !Ylatbaai Amirede ayrıca bir o
cak . inşa: edilmişdi ki bu ocağın el'an enkaazı 
mevcuddur» diyor. 

Midhat Oemal de «Üç İstanbul» isimli r~
manında bir Dağıstanlı Hocayı şöyle konuş
duruyor: «- Senin Fatihin torunu (İkinci 
Sultan Abdülhamid) Buıh!ri'yi (meşhur hadis 
kitabı) geçende Çenberli.taş ·Hamamının J,cfü .. 
hanına attırdı, 'hadisleri odunlar gibi yakdır
dı ... >. 

Abdülhamid gibi mütedeyyin bir pAdişa
hın lhadis kitabını yakdırtmıyacağı pek aydm 
hakikatdir, •Buharinin ne olduğunu bilmeye
cek ,ceheleden ıde değildir. A·hmed Rasimin 
tarih notunu Midhad Cemalin kalemi bir ro
man içine almış, ve Sultan Hamidi 'kötüleme 
yolunda onu laübaliyane kullanmışdır. 

ÇENBERLİTAŞ KAHVEHANELERİ -
Çenberlita~ etrafında, hir kısmı Divan Yolu
nun· (Yeni adı ile Yeniçeriler Caddesi) Elçı 

Hanı (1963 de yıkılan Osmanbey Matbaası -
Çenberlitaş Sineması binasının yeri} ·srrasın~ 

da, bir kısmı hamam sırasında on kadar kah
vehane idi. hepsi masasız, iskemlesiz, tahta 
peykeli, ve hepsinin müşterisi ayak takımı İ· 

di; hein saz çalar -hem okur saz şairlerinin uğ • 
rak yerl~rinden olduğu için «Aşık kahvehane
lerb denilirdi; 1868 de Divan Yolu genişleti
lir iken yıktınlmışlardır. Ahmed Rasim «Mu-
1haırrir ·bu ya» isimli eserinde Destanlar baş
lıklı makaalesinin ikinci bölümünde yetişip 

göremediği ·bu kahvehanelerden şöyle bahse
diyor: 

«Derviş Hampar, Meyda.ni, Lerigiya:, Bi
da:di, Harabat Haçik:, Aşık Şirini, Mihri, Pür
yAni geçen· asrın son saz şairlerinden idi. Sev
da:i, Sa:liki, Sab-riya, Enveri, Nutkiya:, · Resmi, 
Ahteri, NAmiyA . da meşhurlardandır. Bunlar 

hem okurlar, hem de çalarlardı, Samatya'da, 
Kumkapuda, Çenberlitaşda, Esirpa~arında, 

Yenikapuda, Sandıkburnunda ve sair mahal
lerde kapusu aç1·k, bu nevi edebiyata aşık he_r 
kahvehaneye dalarlardı». 

Vasıf Hiç (Üsküdarlı halk şairi Vasıf Ho
ca) 'bize tevdi efüği baha ibi-çilmez İstanbul 
notları arasında Çenberlitaş Kahvehaneleri i
çin: «Çocukluk ça:ğlarımda Çenberlitaşda iki 
aşık kahvehanesine yetişdim, on yaşlarında i
dim, hatta içeriye girmeden .bir gün saz çala
rak divan okuyan bir aşığa 'bile rastladım» di
yor, fakat o kahvehaneyi tarif etmiyor. 

ÇENBERLİTAŞ KIZ ORTA OKULU -
Yeniçeriler Caddesinde Atikalipaşa . (Sedefci
ler) Camiinin karşısında Evkaf Sokağındadır; 
eğitime 1956 da başlamış bir okuldur; açıldı
ğmdanberi de çift tedrisat usulü tatbik edil
mekdedir, öğreııcilerin b-ir kısmı sabahları 

8 - 12,30 arasında, bir kısmı da öğleden sonra 
12,45 - 17,15 arasında derslere girmektedirler, 
öğretmen kadrosu 26 kişidir; ilk gününden 
beri de B. Veliyiddin Erten okul müdürlüğü
nü yapmaktadır. 

Okul bh·i yeni biri eski iki ı~inadan mü
rekkep::lir; eski bina İkinci Abdülhamidin ha
zine-i hassa nazırlarından Sadeddin, Paşanın 
konağıdır; Paşanın varisleri tarafından Evkaf 
l'.Jezaretine satılmış, bir müddet nezaret kona
ğı olmuş, devlet merkezi Ankara'ya nakledi
lince konağı İstanbul -E·vkaf Başmüdürlüğü 
yerleşmişdir; !bu başmüd.ürlüğün teşkilatına 

dar gelmiş,, yanına ek 1bir yeni ·bina inşa e
dilmiş.dir. .1953 de.ki zelzelede eski konak ö
nemli §ekilde zedelenmiş, verilen maili inhi
dam raporu üzerine Vakıflar Başmüdürlüğü. 
:büiün teşkilatı ile başka yere nakledilmiş, ye
ni binaya da Eminönü Askerlik Şubesi taşın
mışdır; fakat ·kısa hir zaman sonra, 195-5 de 
heY' iki bina 1,5 milyon Türk lirasına Milli E
ğ"itim Baka.nlığı tarafından satın alınmış, ge
reken tamir ve tadiller yapJ!larak bir sene 
sonra Çenberlitaş Kız Orta Okulu adı ile eği
tim hizmetine konmuşdur. 

Haluk AKBAY 

ÇENBERLİTAŞ SİNEMASI - İstan
bul'un büyük sinemalarından biri idi; Sultan
ahmed ile Bayazıd arasında uzanan Yeniçeri
ler Caddesi üzerinde Çenıberlitaş mevkiinde, 
bu isimle anılan meşhur tarihi sütunun tam 
karşısmda Osman 'Bey Matbaası diye anılan 

büyük Hanın içinde idi ve cadde de sinema, 
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9. kapu numarasını taşımakda idi; ki Osman 
Bey Matbaası adı ile· maruf han da, geçen a
sır içinde meşhur Elçi Hanının yerine yapıl
ınışdı. 

Bina mülk sahibi Osman Bey tarafından 
Darüşşefakaya bağışlanmış, bu sinema da Da
rüşşefaka ile Necib Er.ses adında bir zatın an
laşması neticesinde Bay Necib tarafından a
çrlmışdı, sonra sinema İşleri T. A. Ş. ne dev
redilmişdi. ıİstabul ölçüsünde ,geniş :rağbet 
görmüş bir sinema idi; işlek, büyük 'bir cad
de üzerinde bulunması, semtin de kesif iskan 
bölgelerinden biri olması elbet ki bir sinema
nın iyi iş konusu olması için kafi sebeblerdir. 
Locası yok idi, 'bir parter ve bir balkondan 
ibaret 1250 kişi alır bir sinema idi. Teknisyen 
ve ınüsta'hdem 18 kişi çalışmakda idi. 1963 rle 
Darüşşefaka, Osman Bey Matbaasının yerine 
gaayet büyük çarşılı bir iş- hanı yapdırmaya 

karar vermiş ve ıhemen eski binanın yıktırıl
masına başlanmış ve Çenberlitaş Sineması da 
bu tarihde kapanmışdır; öyle zan ediyoruz ki, 
belki- aynı isimle yeni 'binada İstanbulun en 
yeni sineması olarak açılacakdır. 

Sinemanın, daıha doğrusu bin.anın hedmi 
sırasında çok mühim asarı atika izlerine rast
la.nd1ğı günlıük gazetelere a:ksetmişdir {Tem
muz 1963). 

Özay ASLAı'l 

ÇENBER SAKAL - Sakala, kesiliş şekil
lerine göre verilen isimlerden biri (ıB.: Sakal); 
çene altJnda en fazla üç parmak, kısa kesil
miş /bir sakal 'biçimidir .ki .zülüf bitimlerine 
doğru yüzü bir çenber gibi çevirir idi. 

Bizde çenber sakal, bir alameti farika gi
bi, yobaz softalar tarafından benimsenmişdir. 
Aşağıdaki hicviye, kendisi 1her türlü ahlaksız
lığı gizlice irtika-b ettiği halde halkı daima a
hiretde cehennem ateşi ile tedhi-ş eden çenber 
sakallı bir yobaz vaiz hakkında söylenmişdir 
(B.: Lati! Efendi, Sürmeli; Çömez): 

Çömeziyle IAlibali IAmelif 
Çenber sakalından utanmaz herif . 

Odasında okur «Kitli-hı Liit» u 
Mescldde cahiml itmekde tıirif 

Seheri hammama varır o. fasile 
Pak lder mi çlrk'in kise ile Uf 

Sürmeli Laz Hoca nari duzaha 
Kütükdür didi bir dellaki zarif 

Elmüsemma binnakis dimiş arifan 
Misali işte bu Sürmeli Litlf, 

ÇENBER SQKAĞI - 1934 Belediye. Şe
hir Rehberine göre Fener nahiyesinin Balat 
Karabaş Mırhallesi sokaklarından; bu mahal
lenin Ayvansaray semtindeki kısmında Musta
fapaşa Bostanı Sokağı ile Ayvansaray Caddesi 
arasında uzanır (Pafta 8/112); yerine gidilip 
şu satırların yazıldığı sıradaki durumu tesbit 
edilemedi (Haziran 1964). 

ÇENE - İnsan yüzü için tarifinde, «ağı
zm altında kalan kısım>>; İstanbul ağzında pek 
çok mecazi deyime girmiş bir kelimedir: 

Çenesi düşük: geveze; 
Çalçene: geveze; 
Çenebaz: çok konuşan; 
Çene çalmak: iş yapacak yerde konuş

mak; 
Çene yormak: anlama .imkanı olmayan 

kimseye bir şeyi anlatmaya çalışmak; 
Çene yarışdırmak: karşıl:ııkl~, lafı birbiri

nin ağzından kaparak konuşmak; 
Çene kavafı: durmadan konuşarak karşı

sındakini §aşırtan; 

Çenesini bıçak ·açmıyor: derin teessür i-
çinde kimse; 

Çene atmaka haleti nezi, ölüm anı; 
Çene oynatmak: yemek; 
Çenesi tutulmak: suçlu durumda yahud 

· şa,şkmlıkla :söz söyleyememek; 
Çenesi kilidlenmek, kenedlenmek: deh

şet, korku ile söz söyleyememek; 
Çenen tutulsun!: Kötülük konuşana, kö

tülük yorana karşı beddua; 
Çeneye kuvvet, keseye ibereket: teşci yol

lu darbı mesel, misal: koşar gibi giden birine 
yolda bir ahbabı sorar: 

- ·Nereye? .. 
- Parti kongresine! 
- Haydi [bakalım, çenene kuvvet, kese-

ne 'bereket! .. 
ÇENG - İran'da icad edilmiş bir sazdır; 

ve orada bilhassa kadınlar çalarmış, bir oyun 
saiı olçluğunu, daima raksa refakat -ettiğini 
zan ediyoruz; sazendelerine lbir nisbet «ye, 
ya» sı ilavesi il_e «Çengi» denilmişdir, sonra 
bu isim Türk ağzında oyuncu ıkarı, "kız ve oğ
lan (dansöz, donsör) anlamına kullanılmışdır. 
(B.: Çengi). 

Çeng'in şeklini tarif ede.n bir kayde rast
ıa:yamadık; İran'dan Anadolu'ya S'elçukilerle 
gelmiş, İstanibul'da da onyedinci asır ortaları
na kadar çeng sazendeleri kesin olarak mev
cud olmuşdur. Edebi .metinlerden a.vamt bir 
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saz olmadığııi.ı, emırane meclislerde çalındı
ğmı tahmin ediyoruz, mesela Fatih Sultan 
Mehmedin şair babası İkinci Sultan Murad: 

Saki ! . . . getür getür yine dünkü şarabımı 
Şöyle dile getür yine çeng ü rebıibıını 

Ben var iken gerek bana bu zevkü bu sefa 
Bir gün geleki görmiye kimse türıibımı ... 

diyor, bir köçek oğlanın çeng refakatinde o
yununu da şu beyit ile tasvir ediyor: 

Çalınur çengler, ayaklar karsılur 

Raks urur rakkaas, çardak sarsulur ! 

Onyedinci asrın büyük muharriri Evliya 
Çelebi de Dördüncü Sultan Murad zamanında 
yapılmış büyük 'bir esnaf - ordu alayı tasvir 
ederken ·çeng .saz,endelerinden şu satırlarla 

ba'hsediyor: 
«Sazendeganı Çengiyan - Nefer 12, müş

kil bir saz olduğund·an ehli azdır; Çengi Ce
leb Mustafa Ağa bu karda .hakkaaki yedi tula 
sahibidir. Çengi Baba Şahin, Çengi Baba Ali, 
Çengi Saçlı Ramazan da bu karın ileri gelen
lerindendir». 

ÇENGEL - Bilhassa Devlete karşı isyan 
edip şakavete başlıyan, zulüm ıve hunharlık

lariyle nam alıp da diri olarak ele geçenler 
hakkında verilen en ağır işkence ile idam ce
zalarından biri -Çengele vurmaktı. 

İstan'bul'da Odunkapısı iskelesi civarında 
bulunan Çengel, kalın kalaslardan yapılmış 

kulemsi bir ahşap çatı idi. Üzerinde 1bir sıra, 
muhtelif uzunlukta, uçları yukarı doğru kıv

nk, .sivri ve kılağılı, kasap dükkanlarında ol
duğu gibi çengeller vardı. 

Çengelde idamın ne suretle icra edildiği
ni kes-in olarak bilmiyoruz, bilinen mahkumun 
anadoğması, çırılçıplak soyulduğudur; sonra 
ik_i ihtimal vardır: 1) Ana doğması soyulmuş 
olan mahkumun elleri ve ,ayakfan s.ı.ınsıkı 

bağlanıp ve makaralı iplerle cellatlar tarafın
dan kalas çatının yukarısına, çekilerek oradan 
çengeller üstüne 'birdenbire bırakılması; 

2) Çıplak mahkumun çe.ngel çatısı üstüne cel-
1.idlar tarafından bir merdiven · çıkarılarak 
çengeller üzerine atılması. 

Çengele atılan mahkum; düşmesine göre, 
çen_gellerden birinin veya bir kaçının üstüne, 
başından, boynundan, ,gövdesinden, karnın

dan, bacağından saplanıp kalırdı. Ya derhal, 
yahud sa,atlerce, günlerce feryad ve figan e-
derek ölürdü. . 

Mahkumun adı ve işlediği ağır suçlar ev
velce dellallar vasıtasiyle ilan edildiğinden, 

·bazı katı yürekli insanlar, mesireye gider gi-

bi -çengel seyrine giderlerdi. On sekizinci ası.r 
ortalarına kadar ,kalmış· olan çengelde idam 
edilenleı~in içinde, ki hepsi bir takım kanlı eş
kiya ve korsandır, bir de Paşa vardır; Habe
şistan Valiliğinde bulunmuş ·Beylerıbeyi Hüse
yin· Paşa hicri 1007 M. 1598) tarihinde Ana
dolu teftişine memur edilmişti; başına topla
dığı bir takım serserilerle, teftiş bahanesiyle, 
uğradığı köy ve kasabalarda çok zulüm yaptı; 
İstanbul'a ışika,yetçileri .geldi, bunun üzerine 
azlolunarak Karaman mütesellimi Mehmed 
Çavuş, ·bin kadar askerle tevkifine memur e
dildi; Aksaray civarında · Me.hmed Çavuşu 

mağlup eden Hüseyin Paşa isyan bayrağını a
çarak, o sırada Devlete -meydan okuyaraık bir 
kaleye kapanmış olan Celali Karayazıcı Ab
dülhalime sığındı. Ertesi yıl, Sinan Paşa zade 
Me1hmed Paşa, ,mühim ibir kuıvvet1e üzerine 
gönderilerek her ikisini kalede muhasara et
ti' ve Karayazıcıya gizlice 'haber yollayarak, 
Hüseyin Paşayı teslim ettiği takdirde delalet 
edip Abdülhalimin suçlarını affettireceğini ve 
'bir Sancak Beyliğine tayin ettireceğini va'det. 
ti. Karayazıcı da Hüseyin Paşayı teslim etti. 
Türkiyenin sabık Habeşistan Valisi zincirbend 
olarak İstanbul'a getirildi. Divan-ı Hümayun 
önünde elleri ve ayakları kırıldi, bir hammal 
beygirine bindirilerek şehir sokaklarında gez
dirildi, teşhir edildi ve sonra da Odunkapısıı1a 
götürülerek çengele vuruldu. 

ÇENGELCİ - 1680 yılında İstanbul'a 
dehşet salmış bir gece hırsızıdır; sokaktan 
merdiven ile pencerelere çıkar, eve girmeyip, 
uzun ·bir kanca ile esvap, çamaşır ve kancaya 
gelebilecek ne varsa toplardı. Bir ara, fazl;ı 

ihtiyatlı olanlar, çengelci korkusu ile gecele
ri, sırtlarından çıkardıkları esvapları bile san
dığa koyup kilitlemeğe başladılar. 

Zabıtanın bütün gayretine rağmen bu· ya
ma_n hırsız uzun zaman ele geçmedi; padişa
·hın fermaniyle İstanbul halkı da geceleri ma
halle nöbeti ,tutmağa 11).aşladı ve nihayet 'bu 
yıl temmuzunun yirmi dokuzuncu · (2 recep 
1091) pazar günü Çengelciyi suç üstünde tut
tular; meğer bu yaman hırsız kullanılmış es
vap, çamaşır ve sair eşya alım satı.miyle meş
gul .bir bezirgan imiş, çaldığı eşyayı da İstan
bul'da satmayıp kendisiyle iş yapan Anadolu 
ve Rumelideki esnafa gönderir imiş. Hakim 
önünde bütün suçlarını ikrar eden Çengelci, 
Parmakkapıda asılarak idam olundu. 

ÇENGEL ÇİÇEĞİ - Aşağıdaki satırları 
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M. Zeki Pakalıriın «Os
manlı Tarih Deyimleri 
ve Terimleri» isimli e• 
serinden alıyoruz: «İş
kence ile idam edilmek 
üzere çengele atılmış 

bir suçlunun kanlı çıp

lak ve sarkık cesedin
den kinaye bir tabirdir 
ki beddua yerinde kul
lanılırdı. (B.: Çengel) E
debiyatımıza da girmiş

dir; beyit Zati'nindir: 
OISreylm diri fenAda ola 

çengel çiçeği 

Kim ki sUnbül der ise zül
fi perlşAnın için, 

«Şair Sinoblu Şü,k
rü de sevgilisini ayart
mış olan rakibi hakkın
da aynı tabiri kullan
mışdır: 

YilzUnU göretı istemez as
mai:ia gUvAhı 

Ursan kazığa kımse demez 
neydi( gtınihı 

Bağ içre tutub ol gültı ka
zıkladı deı-ler 

GISrem anı çengel çiçeği 

oliı-un llihl.» 

ÇENGELDERE SO
KAĞI - Boğaziçinde 
Çengelköyü'nün yolla
rından, Çengelköyü Cad
desi ile Pazarkayığı So
kağı arasında uzanır; i
ki isimsiz yol ve Kayna
na Sokağı ile kavuşak

ları vardır. Cadde tara
fından gelindiğine gö
re, kabataş döşeli olan 
bu sokağın sağ yanı d'e
redir, sağa doğru bir 
kavis çizer; sol kenarın
da ahşab ve kagir iki
şer katlı evler vardır; 

Pazarkayığı Sokağ). ka
vuşağı yanında Çengel• 
köyünün eski güzel bi
nalarından Sadullah Pa
şa Yalısı bulunmakda
dır, önünde ayna -taşı 

:._ 3823 ÇENGELDERE SOKACI 

Çengelköyü 
(1934 Belediye Şehir Rehberinden ·B. Can tok eli ile) 
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kabartma tezyinatlı bir çeşme vardır. Kayna
na Sokağı kavuşağının karşısında isimsiz bir 
aralık sokak görülür ve dere üzerinden bir 
köprücük ile geçilir. Kırmızı aşı boyalı ahşab 
Rauf Paşa Yalısı da bu sokak üzerindedir, kö
yün eski güzel ,binalarındandır (Aralık 1963). 

ÇENG~LKÖYÜ - İstanbul veya Karade
niz Boğazıfiın (BoğaziçL.'lin) Anadolu yakası 
köylerinden; Beylerbeyi ile Vaniköyü'nün a
rasında; liman bitiminden Boğaza doğru ba
kıldığı ,zaman tam karşıya ,gelir. 

İstanbul Vilayetinin Üsküdar kazasında 
Beylerbeyi nahiyesine bağlı büyük bir köy
dür; büyük :bir koy kenarındadır. Galata Köp~ 
rüsünden 4,2 mil '(7,8 kilometre) uzaklıkda, o
lup liman vapurları bu mesafeyi, Köprüden 
kalkıp Üsküdar, Kuzguncu),{ ve IBeyler'beyi is
kelelerine uğrayarak 42 dakikada, doğru se
ferle gelirlers,e 35 dakikada alırlar. Üsküdar -
Beykoz arasında işleyen otobüsler hu köyden 
geçer, ve Üsküdardan Çengelköyüne 15 daki
kada varıırlar. Çok zengin bir tarihçesi olan 
devir devir üç ismi ile ,«Kuleli Süvari Kışla
sı», <<Kuleli Askeri İdadisi», «Kuleli Askeri 
Lisesi>> 1bu köydedir. 

Köy, <<Çengelköyil», ,«Ha:vuzbaşı» ve 
<<Bağçeli evler» ismi ile üç muhtarlığa ayrıl
nuşdır; sokakları isimleri ile şunlardır: 

1) Çengelköy 1Muhtarlığında: 

Çarşı 'boyunda: Çengelköy Caddesi, De-

rebey Sokağı, Ayazma Sokağı, Mandal Soka
ğı, Hamam Çeşmesi Sokağı, Hamam arkası 
Sokağı, Kerime Hatun Sokağı, Cakalı SÖkak, 
Kuyu Sokağı, Taşodalar ,Sokağı, İftar Sokağı, 
Tanrıverdi Sokağı, Üzümözü Sokağı, Çengel
oğlu Sokağı, Bekardere Sokağı, Kireçkuyı,ısu 

Sokağı, Mezarlık Sokağı, Kaldırım Sokağı. Ba
kırcılar-başı Sokağı. Bir P.T.T. binası, Deniz,.. 
cilik Bankası şubesi, Vapur iskelesi yanında 
3 içkili lokanta vardır. 

Yeni Mahalle semtinde: Kasımpatı Soka
ğı, Abdipaşa Sokağı, Çeşme Sokağı, Bayır So
kağı, Maslak Sokağı, ,Lokmacı Kaşif Sokağı, 

Kalantor Sokağı, Hatice Hatun Sokağı, Çen
gelli bostan Sokağı, Lekeci Nuri Sokağı. 

Kuleli semtinde: Kuleli Caddesi, Hasan
paşa yukarı set .Sokağı, Hasanpaşa aşağı set 
Sokağı, Rasadhane Yolu, Kuleli Meydanı, Ku
leli Mekteb Sokağı, Kuleli Hastahane Sokağı, 
Taşocakları Sokağı. 

2) Hııvuzbaşı Muhtarlığında: 

Halk ·Caddesi, Çınar Sokağı, Çınarlı Ca
mi Sokağı, Pazarkayığı Sokağı, Dereboyu So
kağı, Gör:geç Sokağı, Kaynana Sokağı, Oymak 
Sokağı, Deniz Hamamı Sokağı, Havuzbaşı So
kağı, Dereiçi Sokağı, Çakaltepe Sokağı, Azna
vur dere S'okağı, Küçük namaZ'gah Sokağı, 

Defterdar Sokağı, Suyolu Çıkmazı, Nato Yo
lu (Köyü Ümraniyeye bağlar), Tahirpaşa So-

1860 da ÇengeUcöyü 

(·Bri gravürden Sabiha Bozcalı eli ile) 
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kağı. 2 bakkal, 1 mnav, 1 Tekel Myii, 1 •kah
~ehane vardır. 

3) Bağçelievler Muhtarlığı: . 
1951 yılında İnıgHi2 Ali Bey Çiftliğinde 

«Çengelköyü IBağçelievler Yapı Kooperatifi» 
adı ile bir şirket kuruldQ; İstanbul İmar Mü
dürlüğünce tasdik edilen bir harita ve proje 
ile bu. çiftlik arazisi 800 parça arsaya ayrıldı 
ve ,böylece -kurulacak mahallenin 2 okulu, 2 
camii, ı parkı ve 1 karakolu bulunacakdı. Ha• 
len 'bu mahallede yapılmiş 32 bina vardır. E
lektriği yer altı •kablosu : ile sağlanmışdır; taz
yikli terkos .suyu vardır, muhtarlık 1961 yı

lında kurulmuşdur. Yazlık bir sineması ve 1 
bakkalı vardır. 

Bu 'bö1gede Kostantin Ayazması adı ile 
meşhur bir ayazma vardır; Mayıs ayının ü
çüncü haf tasında hıristiyanlar tarafından ta
kim takım gelinerek ziyaret edilir. 

Yine o havalide eski süvari talimhanesi 
arazisinde 30 ,göçmen evi ~rulmuşdur, ,Ta
limhane denilen. bu 30 evlik yer bir yol ile 
Bağçelievlere bağlıdır, ve 5 · sınıflı bir Hk o
kulu va iki bakkal vardır, buraya elektrik 
1960 yılında verilmişdir. 

Celal Esad Arseven «Eski İstanbul;ı) adın
daki eserinde fetihden evvel Çengelköyünün 
bulunduğu yere Bizanslıların «Protos Diskos» 
adını verdiklerini yazıyor. 

On yedinci asır ortasında yaşamış büyük 

~ 

>-·- -=-

muharrir ve seyyah Evliya Çelebi ·çengelkö
yü hakkında ı§unları yazıyor: 

«Çengelköyü Kasabası - İstanbul f et
hinde buralarda . Kıral Yanko İbni Madyan 
.(Nikomed) zamanından kalma bir takım çen
.geller bulunduğundan ağına Çengelköyü den
mişdir. Üsküdar Kadılığı hükmünde sübaşılık
dır. Köy lehi deryada olup arka tarafı bağlı 
bağçeli 'hiya,banlardır ki tavsifinde dil acizdir. 
Ehalisinin çoğu rumdur, islamları azdır. La
kin saraylar.ı, ba!hUı.Sus fÇindeki Has · Bağçesi 

gaayet · mükellefdir, tumtaraklı, revnaklı bir 
Bağı İremdir. Fakat Allahü a'lem, bu bağçe
nin talii Mirrih 'burcuna tesadif etmişdir; A
nadoluda isyan idüb Bergama Kalesinde ka
panan .İlyas Paşayı Küçük Ahmed Paşa tutub 
-huzüri şe·hriyariye getirdikde bu bağçede ma
iyetiyle beraber katlolundu {ıB.: İlyas Paşa); 
ve daha nice böyle vak'alar oldu. Hatta Çen
gelk:öyünün ehalisi dahi kitalden fariz değil

lerdir. Lakin köy mamurdur; cümle tahtani, 
fevkaani kagir binalı üç bin altın~ kadar ev
leri vardır; sahilinde bir de küçük camii var
dır; çarşısından geçilerek istavroz Bağçesine 
gidilir (B.: istavroz; Havuzbaşı)». 

Evliya Çelebinin çağdaşlarından Ermeni 
yazarı Eremya Çelebi Kömürciyan «İstanbul 

Tarihb adı ,ile maruf eserinde şunları yazı-
yor: · 

«. . . daha sonra gelen 'büyük Çengelkö
yünde rumlar ve az miktarda yaıhudi oturur. 
Bunun .,yakınında -efendilerin ,meskenleri ve 
sultanların 'bağçesi vardır. İleride Sultan Mu
rad'ın (Dördüncü Sultan Murad) pek sevdiği 
İstavroz, köşkü, konağı, bağçesi ve mescidi 
ile bir Türk köyıil'dür». 

Yine Ermeni yazarlarından on sekizinci 
asırda yaşamış P. Ğ. İnciciyan «İstanbul» i
simli eserinde şunları yazıyor: « ... sonra ,Türk 
ve rumlarla ,meskun olan Çengel-köyü gelir. 
Buradaki Ayios Yorıgios rum kilisesi çok es
kimiş olduğundan zamanımızda yeniden yap
tırıldı. Çengelköyün koyu genişlik itibarı ile 
Boğaziçinde 1stinyeden sonra ikincidir. Mün
bit vadisinin içinden bir dere geçer. İkinciteş
rin . (kasım) ayında mehtabda burada büyük 
şenltklerle balık avı yapılır. Bir Panaia kili
sesinin kalıntısı hala görülmektedir. Kfüse
nin bulunduğu sokağın içinde eski zamanlar
dan kalma ve haç şekilleri ile süslü bir taş 
havuz vardır (B.: İstavroz; Havuzbaşı), Havuz-
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başı denilen yer 'bu .sıradadır. Buranın deniz
den çıkış yeri ,geniş ve güzel bir vadi olup 
Çayır İskelesi adını taşır». 

Yeniçeri Ocağının kaldırılmasından az 
önce tanzim .edilmiş bir Bostancıbaşı Defterin
de (B.: Bostancıbaşı Defterleri) ÇengelköyU
nün yalı boyu şöyle tesbit edilmişdir: 

« ... Seksoncular Bostancı Ocağı - Mes
cidişerif ,- Kulebağçesi mesiregah nam ma
hal - Kulebağçesi Bostancı Ocağı - Maile
ziz Çeşme - Kirişhane - Kireç Ocağı -
Çengel Kariyesi balıkcı odası - Moralı Ali 
Efendinin .damadının yalısı - mumailey;hln 
arsası - Sarraf Karabetin hanesi - Şerbetci 

Hanımoğlu zimminin hanesi - Darbhane mu
bayaacısı Arnavud ,oğlu zimminin hanesi -
Darıbhanede sarraf Kirkorun hanesi - Şalcı 

Köçekoğlu Andonun hanesi - Simkeş Artinin 
hanesi - Aralık. İskele - Çuhacı Mike'nin 
iki hanesi - Sim.keş Oseb vereseler'inin ha
nesi - Aşcı Mardirosun hanesi - Kaytanoğ

lu zimminin hanesi - Küçük Yorıgi Kalfanın 
ıha.nesi - Kapuçuhadarı Ömer ,Efendinin ya-

hsı . - Çengel Kariyesi İskelesi - Sedpa 
kahvehaneler - Bostancıbaşı .Aibdullah Ağa
nın yalısı - Hasırcı'başı Emin Ağanın yalısı 
- ,Yusuf Paşazade Molla Efendinin yalısı -
Kethüda kalemi hulef asından Raşid Efendi 
yalısı - Yusuf Paşa 2ıevcesi Elhane Hanımın 
yalısı - Fırtına Kaptan zevcesinin yalısı ....,. 
Havuz İskelesi - Sadrı sabık _Ahmed Paşa
nın yalısı - An'bar Emini Ali Beyin yalısı ~ 
Salim Efendin in yalısı - Tahir Ağ azade İz
zet Efendinin yalısı. .. ». 

Bu vesikadan aydın olarak görülmekte
dir ki halkının e-kiseriyetini rumlann teşkil 

ettiği söylenen. Çenıgelköyünün yalı boyunda, 
geçen asrın birinci yansında, iskeleden Kule 
Bağçesine doğru ermeni zen,ginlerinin sa!hilhA
neleri. İs'keteden Beylerbeyine doğru da 
Türklerin yalıları di.zilm-işdir; · Çengelk:öyü 
rumların köy içinde oturan _bir takım bağçı
vanlar olduğu anlaşılıyor. Hatti iskele kayık
cıları bile Karadeniz yalısından gelmiş bir ta
kım Türk •bek~r uşaklarıdir ki bunlardan ya
lm ~yaklı yalın yüzlü ,Ahmed adında bir şeh-

Çngelköyde bir yalı 

(Halil Paşanın tablosundan Sabiha, Bozcalı eli ile) 
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baz çehre revnakı ve baht kuvveti ile yükse
lerek İmparatorluk tarihinde Kaptanıderya 
Hain Ahmed Paşa olmuşdur (B.: Ahmed Fev
zi Paşa, Firari Hain). 

Şirketi Hayriye tarafından neşredilmiş 

«Şirketi Hayriye ve Boğaziçi» isimli kitabda 
Çenıgelköyü için şunlar yazılıdır: . 

«Ayvası ile meşhur olan bu köıy Saray-
' burnunun tam karşısındadır; Köprüden 4,2 

mil (7,8 kilometre) mesafededir. Şirketi Hay
riye vapurları 22 dakikada buraya vasıl olur. 
Köyün adı için Alhmed Midhat Efendi ;diyor 
ki: «Çengelköyü tesmiye olunmasınm sebebi 
burada gemi çapalarının yapılmasıdır; hunla
rın bazıları dört dişli olduğu için adına Çen
gel Çapa derler idi, mür11fu zaman ile çapası 
!hazf edilerek yalnız Çengelkıöyü kalmışdır» 

(.A!hmed M'idhat Efendinin bu sözleri yakış

dırma yolunda bir gayretden ibarettir. Bizde 
dört dişli, iki ·dişli gemi ,ça·paları ancak geçen 
asrın ortalarına · doğru kullanılmışdır; ondan 
gemilerimizde . çapa değil, <<lenger» kullanıl- · 
ınışdır (B.: Lenger, Lengerhane). Kaldı ki, 
lenger olsun, çapa olsun ağır döküm işidir, 

büyük dökümhaneye muhtacdır; Kasımpaşa

da 'büyük 'bir sanayi }>ölgesi kurulmuş iken 
gemi çapalarının Çengelköyünde dökülmesi 
ancak romancı muhayyilesinin yakışdırması o
labilir. Çengelköyü ise hemen fethin akabin
de 'bu adı almışdır. İst. Ansiklopedisi). . 

· «Çamlıca Tepesi ile Çakaldağı etekl,erin
den dökülüb gelen •Bekar Deresi köyün için
den .geçer. Bu derenin iki tarafı kamilen mey. 
va bağçeleri ve bostanlardır. 

«Havuzbaşı denilen yer gaayet .vasi bir 
vadi olup şark ve şimal Cihetinden Çakal Da
ğı sırtı ile kapalı -bulunduğundan poyraz rüz
,gar-ından korunmuşdur. Bu vadinin şimaLi 

şarkisinde ve Çakal Dağı sırtında .bulunan bü
yük kayaya Zurnacı Kayası denilir (B.: Çakal 
Dağı, Çakaldağı Kayası). 

<<Bu vadiden cereyan eden Havuzbaşı De
r-esi Çen:gelköyü ile Beylerbeyi hududunu ayı
rır. Havuzbaşı Çengelköyünün .başlıca mesire
sidir; buradan Çamlıcaya -kesdirme bir yaya 
ve beygir yolu vardır. 

«Ehalisi, bir kısmı cüz'isi müslim olmak 
üzere, rumdur. İki _mahalle itibar olunmuş
dur. 390 islam, 260 gayrı müslim hanesi var
dır (Bu eserin neşir tar.fhi mali · taklvim ileı 

1330 = miladi 1914 - 1915 olup Çengel'kö
yünde Türk evleri gayri müslim hanelerinden 

130 ev fazla ,gösterildiği halde köy halkının 
ekseriyetin 1914 - 1915 arasında hala rumlar
da oluşunun kaydını akıl ve rakam yolu ile 
anlayamadık. İst ,Ansiklopedisi). . 

«Meabidi İslamiyedıen Çengeklöyünde üç 
camii şeriif vardır; müteaddid çeşmeler mev
cuddur; başlıcalarından •biri kariye hamamı
nın ittisalinde bulunduğundan vaktiyle ha
mam Çeşmesi tesmiye olunan -çeşmedir ki bi
lahare vüzeradan Yusuf Ziya Paşa himmet.iy• 
le tamir ve ihya edilmiş olduğundan Vezir 
Çeşmesi namı ile de maruf dur; suyu Çamlıca 
ayağı olduğu cihetle ~öylüler bu çeşmenin 

suyuna rağbet ededer. Bundan ;başka ikisi 
çarşı boyunda, diğer ikıisi de mahalle içinde 
dört çeşme daha yardır. 

<<Kıyılarında deniz . hamamları kurulu
dur. Haziran, temmuz, ağustos aylarında mer
can, ·gümüş, ateş, kılıç balıkları avlanır. 

«Çarşı içinde ve sahibi _ba:hirde 1bir jan
darma karak.olhanesi, ve köy içinde Bekar 
Deresi cihetıinde bir polis merkezi vardır. 

Köyde fidecilik ve ağaç yetişdirme sanatı re
vac bulmuş, ayvası ile şeftalisi .şöhret almış
dır.» (Şirketi Hayriye ve Boğaziçi). 

«Mir'atı İstanbul» 'müellifi merhum Melı
med Raif ·Bey büyük himmet. eseri olan meş
hur kitabında af edilmez büyük bir hataya 
düşmüştür. Çe.ngelköyü bahsinde bu köyün a
dı için: «Sebebi tesmiyesi kariyei mezkurede 
ilk defa olarak Çengeloğlu Tahıir Paşanın bir 
mescidişerif bina eylemesinden ileri gelmiş
dir» diyor. Değerli yazarlardan Fikret Arıt 
1955 senesinde Hafta isimli mecmuada «İs
tanbul Sıemtleri>> başlığı altında neşrettiğ1i bir 
sıra makaaleden Çenıgelköyüne tahsis edilmiş 
yazısında çok muteber. kadim kaynaklara bak
maya lüzum görmeden Mehmed Raif Beyin 
notuna güvenmiş ve ayni fahiş ·hataya sürük-
lenmişdir. , . 

Çengelköy ,adı fetihdenbe:ri devam ede
g.e:lınekde -iken ve bir onyedinci asır metni o
lan Evliya ç.elebi Seyahatnamesi gibi pek 
meşhur bir eserde apaçık yazılı i:ken onu on
dokuzuncu ş.sırda yaşamış Çenıgeloğlıi Tahir 
Paşanın lakabına bağlamak pek ,hazindir; he
le Tahir Paşanın Çenıgelköyünde bir cami 
ya·ptırdığını söylemek uydurmacılığın bir şa

hesericfü; Çengelk!öyünde o isimle bir cami 
olmadıkdan başka o meşhur Kaptan Paşanın 
· İstanbul'un her hangi bir yerinde camii veya 
mesoidi yokdur (B.: Tahir Paşa, Çengeloğlu). 
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Geçen asırda ·ve asrımız başlarında Çen
gelköyünde oturmuş, yalısı, yahud köşkü, ko
nağı, evi olan bazı meşhur simalar .. şunlardır: 
Sadırazaın Hamdullah i(yahud Albdullah) Pa
şa, Sadullah Paşa (Viyana sefiri), Sadullah Pa-

.. şa _damadı göz hekimi Esad Paşa, Zekai Paşa, 
jandarma kumandanlarından · İbrahim Paşa, 
valilerden Tevfik Paşa, Ali Nizami Paşa, Ma
car Feyzullah Paşa, emlaki hümayun ser ınü
'hendisi Ahmed Arif Paşa, Rauf Paşa, Ba:hri
yeli Server Paşa. şehzadeliği ve veliahdliği za
manında VI Mehmed Vaihideddin, sıhhiye re
isi Nuri Paşa, Refi Paşa, maliye muhasebeci
si. İ,brahim ;Bey, Hırkai Saadet kethüdası Hacı 
Emin Bey, ,hazinei hassa veznedarı Hacı Halil 
Efendi, Hafız Paşa, sadıra.zam Husrev faşa 
kavasbaşısı A'hmed Ağa (köyde sekiz çeşme 
yaptırmış bir hayır sahibi), meşhur bir çiçek 
bağçesinin .sahrbi prens SaduHah Bey (Bağçe
yd. Perşenbepazarında meşhur tohumcu Lefte
raki'ye satmışdır), ulemadan Kasabzade HulO.-
si Efendi, meşhur zenginlerden Moralı Meh
med Bey, Hattat Sami Bey; Ressam Halil Pa-

. şa, General İsmail Hakkı Berkuk. 
Çengellroyünü:n adı şiirimize de girmiş

dir. Şu beyit Sabit'indir {Ölümü 1712): 

Eyledim yar ile tenhaca tem&şayi Hisar 
Bahtıma Karlyei Çengelde bulundu ağyar 

Fenni (Ölümü _1745) meşhur Seva.hilna
me'sinde Çengel-köyü için şu beyti yazmışdi.r: 

işte buldum sana sallanmağa bir özge mahal 
Sözümü dinle rakliba Çengele gel 

Geçen asırda Çengel'.k!öyü meyhaneleri 
kalenderler arasında çok meşhurdu; bir yan
gında yanmışlar, Ayıntablı Ayni (ölümü 1842) 
teessürünü bir gazel ile anlatmışdı: 

Kar!.yei Çengelde yandı ah kim meyhaneler 
Nare atsun kendin ol sfide olan mestancler 
Gayri zülfl yar ile darüşşifayi aşkda 

Zabt olunmaz değme bir zencir ile divaneler 
Şem'ai didarına yandım yakıldım btı gice 
ittiler hakisterimden ihtiya pervaneler 
Serteser şehri dllf gezdim bu yaz ü kış 
Hep harab olmuş o sahilhaneler kaşaneler 
Ayni.ya gözden geçirdim tecribe ittlın bunu 
AşinAyı bivefadan eyudur biganeler 

Üsküdarlı halk _ş·airi Top'lıane ketebesin
den Aşık Razi de (ölümü 1880-1890 arasında) 
Sa:hilnaıne adı ile Boğaziçi civanları şanında 
yazdığı uzun ,bir manzO.mede Çengelköylüleri 
şöyle övüyor: 

Çengelköylü urum güzellerldir 
Sureti beşerde onlar peridir 
Yalın ayak baldır bacak çıplakdır 
Ammii aşıklara yüzleri ak.dır 

Keşiş aguuşinde olmuş perverde 
Rahiki vuslatı deva bin derde 
Meyhanede la'Ii lehi rayegiin 
Akçeyi uzakdan sen göster heman 
Dalfesin altında kakülü sünbül 
Urnmca türküler ırlar o bülbül 
Kim! ayva tiiy'lü kiraz dudaklı 
Gül çilek kokarlar oynatır akiı 

lstefo Lefter Petro Vangel Vasil 
Beş nefer mahbubu eyledik tescil 

1960 senesinde nefsi köy içinde şu not
ları tesbit eyledik, _çarşı boyunda ve civar so
kaklarda 8 bakkal, 5 kasab, 3 aşcı, 6 manav, 
1 heıvacı, 3 sobacı, 5 .berber, 3 terzi, 5 tütün
cü, gazete bayH, 3 sütcü, 2 mezeci, 2 tuhafi-

. yeci, 1 kömürcü, 1 kepekci · arpacı, 2 oduncu, 
2 ekmek fırını, 1 eczahane, 10 doktor mua
yenehanesi, 2 diş hekimi muayenehanesi, 1 
sı:h!hat ,memurluğu, 1 P.T.T. şuıbesi, 1 .polis 
karakolu, 1 sinema, deniz kenarında da tara
çalı güzel iki içkili gazino bulunuyordu. Ayrı
ca Havuztbaşında da bir muattal fırın, 2 bak
kal; Kuleli ,Lisesi tarafında da 1 bak.kal ile 
1 kahvehane vardı. 

•Bekar ,Deresi 1boyundaki bağçeleri ile,· 
çarşısı ile, faal bir balıkcılık !hayatı ile canlı, 
hareketli, şenlikli ,bir köydür. .Boğaziçinin 

bülbül yataklarından biridir. 
ÇENGELKÖYÜ AYVASI - Yalnız is

tanıbul ve çevresinin değil, belki Türkiyenin 
en makbul ayvasıdır; gaayet yumuşak, lezzet
li oldukdan 'başka kendine has bir ıtrı ve ga
ayet _tatlı bir ren,gi vardır; reçel yapmaya kı
yılamaz, meyva olarak yemek lazımdır. 

Ç.ENGBLKÖYÜ BEDEVİ 'fEKKESİ -
1866 ile 1867 arasında bu köyün zenginlerin
den İ'brahim Ed'hem Efendinin kızı Adevye 
Hanım tarafından zevci Şeyh Ahmed için yap
tırılmış i-di; ayin ,günii!ne nisbefile bir cuma 
tekkesi ddi; kapusunun üstündeki - manzum 
tarih kitabesi şudur: 

Duhterl muhsine evsafı İbrahim Edhem 
Sanli Rabia yani Adevlye agah 
Öyle bir sahibei ciid ü seha dervişe 

. Ki heme maınelekin Hak yoluna itti tebah 
Ki itti inşa bedevi silkine bu hankehi 
Eyledi zevcini hem post nişini -llllah 
Oldu bir zaviyei zümrei ehli tevhid 
Zikr idüb gel diyelim aşk i!1 ya bil Allah 
Nefi isbatle düşdü ana tarih · ey Şemsi 
«Zevci Şeyh Ahmede yapdı Adeviye dergah» 

1283. 



Tarih .mısraı rakamla hak edilmiş tarih
den 63 fazlası ile 1346 çıkmaktadır, tamiyesi 
bulunamadı. 

.Bu dergahın yapısı için söylenmiş ikin
ci •bir tarih vardır ,ki tekke höcrelerinden bi -
rinin duvarına levha olarak asılmışdır: 

Küşidı tarihin sorarsan 
«Fergab» 

(1283) 
Girelim· aşk ile silldne gel ol şahi nebinin 
Görellm hlzmetlnl aşk ile kurretfilayneyni celinln 
Tut halkai zenclrlnl flccümle velinin 
Uralım nirayı gel hassası çok zikri celllln 
Giyelim kisvesini Hacet Ahmed Y esevinln 
Kanalım şerbetine Seyyidi Ahmed Bedevinin 

· Yanalım aşk ile nail olalım şanı Halile 
İrellm menzile niiş eyliyelim camı cemile 
Abdi memluk olalım sıdk ile bu rahi cellle 
Rahmi gaalibdlr ider re'fet çok ahdi zelile 
Alalım himmetini Seyyi.dl Ahmed Bedevinin 

. Bulaiım rif'atını Hıicel Ahmed Y esevinin 
Sofu inkara düşüb Haydere taş atma 
Tigi tevhid He ur nefsine aslaa yavaş atma 
Yok olan var olur bu yolda elbet telaş etme 
Kanalını şerbetine Seyyid Ahmed IBedevinin 
Alalım lilmmetini·Hacei Ahmed Yesevinin 

Sene bin lldyüz seks~n üçünde 
Küşı'idi Dergahı Aii'i Bedevi 

· Ettar;Hcatül Nakşibendiyetü ve] Kaadirlyye 
Hallfei . Hazreti Kuddtis 
KuıUse sırrehül iiliyye 

1283 
; . "·=· ·, , 

Tekke . içindeki abdest musluklarının · su 
hazinesinin üzerindeki tarih: «Şevketlft meha-· 
beti-O. Sultan Abdülaziz Han Hazretlerinin ca
riyelerinden merıhfune Feleks-0. Kalfanın hav-
ratı, 1286 (1869 - 1870)». • 

Tekkenin semahanesi mihrabı üstünde 
meşh~r ıhattat Saıni'nin i'ki levhası vardır. 
Tekkenin ibağçesinde bulunan bir ka•bir taşın
da _da şu ,manzuı:n kitabe okunur: 

Mevt'ü hayat emri Hiida dşikar 
Alsa gerek bendesini Girdigir 
Aldı belilnı duhteri pakizemi 
Nevclvanım oldu Hakka dllfikAr 
Bir veremi mühlik idi. ziihiri 
irdi erenlerden ana bergüzi 
Hazreti Seyyid Bedevi pirimiz 
Olsa gerek ı1izi cezada medAr 
Böyle olur ehli iba bendesi 
HlllÜlleti piranladır hem itibar 
Hakka niyaz eyJiyeliın ruhiyçün 
Hazreti Zebraya olsun hemcivar 
Gitti İfikat Hanım bak Cennete 
Aşık: olub hii diyerek işlkAr 

1289 (1872) 

İkinci Abdülhamid bu tekkenin ıvakf.ına 
her ay iki yüz kuruş gönderirdi. 

E. General H. Raif AYYJLDlZ 

ÇENGELKÖYÜ BEDEVİ TEKKESİ Cİ· 
N.AYETİ - Çengelköyündeki Bedevi Tekke
sinde uş~klık yapan ondokuz yaşında Erme
naklı Yusuf adında gaayetle dilber -bir deli
kanlı, kendisine misafir olarak ;gelen hemşeh
risi otuz beş yaşında Deli. İsmail adında bir 
softa tarafından geceyarısı islam -şiarına uy
mayan bir fiile teşebbüsü sırasında ölümle 
tehdit edilir iken şiddetle mukaavemeti üze
rine ·boğularak ö1dürülmüş, ve kaatil softa, 
kurbanının bir gümüş saatini, gümüş kordo
nunu, sandığında sakladığı on altın kadar pa
rasını da alarak kaçmışdır. Bu cinayet kuv
vetle hatırlıyorum ki 8 nisan 1909 bir cuma 
gecesi işlenmişdi, ikinci meşrutiyetin İstan
bulluları heyecanla coşdurduğu günler idi, 
Çengelköyünde derin teessür uyandırdığı hal
.de siyasi ·hadiselerin gürültüsü· içinde kaatil 
izini kolaylıkla kaybettirmişdi; Bedevi Tek
kesine de akşam üzeri ·geç vakitde gittiği için 
kendisini gören olmamış, uşak Yusuf derviş
lerden •birine: «Bu -gece .yatı misafiri bir hem
şehrim geldi, şeyh efendiye arz edin ... » diye 
izin istemişdi, «Kimdir» diye sorulduğunda 
da: «İlim ile meşgul danişmenddir» demi•şdi. 

Cinayetden kısa bir zaman sonra Otuzbir 
mart vak'ası oldu (13 nisan 1909, salı}; İstan
bul çok kanlı ve karışık günler yaşadı; ardıı:ı
dan Hareket Ordusu geldi, Sultan Hamid t.µıt
dan indirildi, asi Avcu Taburu efradı ile onla
rı isyana teşvik ettikleri söylenen softaların 
takibi, idamları başladı. · 

Bir gün Balaban İskelesindeki kahvelerin 
birinde oturuyordum, pek çok kişinin tanı-dığı 
Ahmediye Medresesinde oturur Deli İsmail 
adındaki softa da orada idi, ben Ermenaklı 
olduğunu bilmezdim, ama tanırdım, selamla
şır, konuşurduk. _Bir zat kahvenin. önünden 
geçmiş, İsmaili uzaktan görmüş ve hemen 
Üsküdar mutasarrıfına giderek: «Balaban İs
kelesinde kahvehanede bir softa oturuyor, ben 
onu vak'adan bir gün evvel Taşkışfada. askeri 
isyana teşv~k yollu · nutuk irad ederken gör
düm» diye ihbarda bulunmuş, bir zabit bir 
mikdar askerle kahvehaneyi basdı, ve beraber 
.g,elen muhbi_re: «Kimdir?» diye sordu, o da 
Deli İsmaili gösterince softayı çal yaka tuttu
lar; aslında ise muhbir Deli İsmaili bir başka 
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softaya ·benzetmiş, İsmail ise kendisini cinaye
tinden ötürü yakalıyorlar sanmış, orda kahve
hane halkının önünde: <<Yusufu boğmadım, 
Yusuf kazaen boğuldu, gece suç üstümde ka
lır diye kaçdım ... » diyerek cinayetini itiraf 
etti. Şaşdık kaldık. Divanı harb Deli İsmaili 
hemşehrisi uşak Yusufun 'kaatili olarak . ida
ma mahkum etti ve Üsküdarda Ahmediyede 
asıldı. Bu -garib hadise üzerimde ç-ok derin te
sirler bırakdı, mağdur ve mazlum uşak Yusuf 
için bir manzume ya~dım, bir ıhattata güzel 
talik hat ile yazdırıp camlattım, çerçivelettim 
ve Çengelköy -Dergahına götürüb şey'he ver
dim, şeyh efendi okurken ağladı ve levhayı İs
mail dergah ·haziresinde bir duvar dibinde o
lan kaprinin baş tarafına duvara çakdırıp as
dırdı idi. Manzume şudur: 

Aşık evi, maşuk evi, aşk evi 
İşte ciru.nı Hinekaahı Bedevi 

Bunda yatur bir dilaver tberil 
Derviş Yusuf ol civim çareru. 

Kasd eseri oldu mahnfiken mevti 
Hem gösterdi pirimiz kerameti 

Zahir .oldu hikmeti eynelınefer 
Katlolundu firari kaatil nefer 

Hiid piki ravzai cennet misal 
Bir fitlha eyler rica ol meh cemil 

Vasıf HİÇ 

ÇENGELKÖYÜ CADDESİ - Boğaziçi
nin Anadolu yakasında Üsküdardan Beykoza 
kadar uzanan ana yolun Çengelköyünden ge
çen parçasının adı, Beylerbeyi tarafında Yalı
lboyu Caddesi ile V ani.köyü taraıfında Kuleli 
Caddesi arasındadır (Bu ana yolun Üsküdar
dan Bey-koza :kadar parça parça taşıdığı isim
ler: Paşa Limanı Caddesi, Kuzguncuk Çarşı 
Caddesi, Abdullah Ağa Caddesi, Yalıboyu 
Caddesi, Çengelk.löyü Caddesi, Kuleli Caddesi, 
Vaniköyü Caddesi, Kandilli Caddesi, Kandilli 
- Göksu Caddesi, Küçüksu Caddesi, Hisar 
Caddesi, Körfez Caddesi, Kanlıca - Hisar Yo
lu, Kanlıca - Çubuklu Yolu, Paşabağçesi. Çu
buJdu Yolu, Sahib Molla Caddesi, İncirk!öyü -
Bey]roz Yolu, Karacaburun Caddesi, Ahmed 
Mıidhat Caddesi); İskele Gazinosu Sokağı, Çı
narlı Cami Sokağı, Pazar,kayığı Sokağı, Çen
geldere _Sokağı, Oymak Sokağı, Görgeç Soka
ğı, Tanrıverdi Sokağı, Fıçıcı Sokağı, Taşoda

lar Sokağı, Çengeloğlu Sokağı, Cakalı Sokağı, 
Kerime Hatun Camii Sokağı, Bekudere Soka• 

ğı ve Ta!hir Paşa Sokağı ile kavuşakları var
dır ı(1934 Belediye Şehir Rehberi, Pafta 26). 
Çengelköyü Vapur iskelesi tarafından gelin
diğine göre ilci araba geçecek geni§Iikde ve 
orta kısmı pa'ket taşı, iki yanı da ka:bataş dö
şelidir; önce sola, . sonra sağa iki geniş kavis 
çizer; Bekardere Sokağı kavuşağı hizasında or
ta kısım asfalt olur, ve Havuzbaşı mevkiinde 
ana yolun Yalıboyu Caddesi adını taşıyan par
çasına bağlanır. Nefsi köy içinde bir çarşl'bo
yudur, 4 kasab, 6 mana:v, 3 'ber,ber, 1 kadın 
berberi, 3 kahvehane, 3 terzi, 2 ekmek fırını, 
2 pastacı, 2 tuhafiyeci, 1 'balıkçı, 1 elektrikçi, 
1 büfe, i -helvacı, 1 hallaç, 1 kolacı, 1 kundu
racı, 1 nal'bur, 1 halıcı, 1 manifaturacı, 1 kır
tasiyeci, 1 'benzin istasyonu -ve 1 yazlık sinema 
vardır. Caddenin üst !başında me.trfı.k ve susuz 
Kavasbaşı Ahmed Ağa Meydan Çeşmesi ;görü
lür. (Yapı tarihi hicri 1270, miladi 1853-1854); 
az ileride bu zatın ikinci çeşmesine rastlanır; 
Çengeldere Sokağı ile olan kavuşağının karş~
sında Matbaacı Bekir ,Efendi kö-ş'l(!Ü !halen Arab 
kbidinin mülkiyetindedir. Çenıgelköyü İlk o-

. kulu bu cadde üzerindeclir, ,okulun yanında 
Hacı Hanım Çeşmesi vardır. (Yapi tarihi hic
ri 1247, miladi 1831-1832). Kapu numaraları 
1 - 85 ve 2 - 104 dür. (Aralık 1963) 

Hakkı GÖKT-0-RK 

ÇENGELKÖYÜ CADDE ÇEŞMESİ - Bo
ğaziçinde Çengelköyün<:Ie, .köyün ana yolu olan 
bu ·caddede ilk okulun yanındadır; «Hacı Ha
nım Çeşmesi» diye de anılır; ,bu ıhayır sahi1bi 
hanım geçen asır sadırazamlarmdan Yusuf 
Paşanın zevcesidir; manzum kitabesi devrinin 
şöhretli şairlerinden Ayınta:blı Ayni Eıfendi
nındir, kitabe şudur: 

Namdişı mahi Ken'an sadrl esbak kim o zat 
Tayyibede lçdi ecel camın Hüdaya virdi can 
Zevcesi Hanımefendi iıakıii ciidin sarf idüh 
Çeşme bünyid eyledi nti.ş eylesün dilteşnegin 
Fi sebillllfilı sebil itdi bu ibı kevseri 
Cenneti Firdevse döndü işte bu vali mekan 
Za}i itme katresin Ayni didim tarihini 
«Hacı Hanım zemzemin itti mahallinde revan» 

Sene 1247 (M. 1831 • 1832) 

Tarih mücevherdir, «damla», dolayısı 

«nokta» -anlamında <,katre» kelimesi ile işaret 
edilmişdir, yalnız noktalı harflerin · rakam 
kıymetleri toplandığı zaman kitabede yazı 1247 
yılı çıkar. 

Ziyaretimizde mamur, bir akar çeşme idi 
(1960). 

.:ı __ ,,_. 1 
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ÇENGELl{ÖYÜ CAMİİ - Banisine nis
betle Hacı Ömer ,Camii diye de anılır; Beyler
beyi istikaametinde yürünür iken Çengelköyü 
Caddesinin sağ tarafında Kaynana sokağında
dır; Hadikatül Ce
vami şu mal-O.matı 

veriyor: <<Banisi El
hac Ömer Efendi 
nam bir sahibi ha- ..,. ........ uw.ıı~ 
yır olup merkadi 
de ·oradadır, lakin 
gerek mezar taşın- ;,=::::::;;! 
da, gerekse mesci-
dinin kapusu üs-
tünde vakti zamanı 
k ay 1: d lı olmadığın-

dan malum değil

dir. Sultan Mah
mud Hanı ' evvelin 
validesi Saliha Sul
tan bu camii tamir 
ettirerek bir tuğla 

minare yaptırmış-

dır; bu camiin vak. 
fından Çengelkö -
yünde ba-zı evler 
vardır».' 

w-----

IF=?-----------,,a 

Çengelköyü camii 
(Plan: Hüsnü) 

Hadikatül cevamün «Çengel Kariyesi 
Mescidi» adı ile kaydettiği bu Hacı Ömer Ca
mii dört duvar üzerine kiremit bir çatı ile ör
tülmüş müstatil planlı bir b,inadır; minare ka
idesine konmuş manzum .kita'bede camiin 1296 
(1876) da yandığı ve on altı sene sonra 1312 
(1894 - 1895} de tamir edildiği yazılıdır; kita
be şudur: 

Camü Elhac Ömer .ki doksan altıda yanub 
Kabnış idi arsa halinde on altı yıl tamam 
,Vakfı bi hasıl bu yüzden çarem\ kaabll. idi 
Hasılı beklerdi bir himmet bu hizmet vesselam 
Bil iine karlyyece inşasını tasmim ldüb 
Cümleten ·bu emri hayre · eyledtk ikdimı tam 
İtnieyüb lakin kifayet eldeki mevcıidumuz 
Çaresiz kalmışken inşaat Josmen nA tamam 
Siiyci lfüfuncla Sultan Hamidüşşlyemfn 
Emrl ltmimı müyesser oldu her vefki meram 
Namı piki hutbe ziybi minberi devran ola 
CAmU nüh kubbe oldukça hahi her devam 
Söyledi Sadi ınaattebşlr tArlhl güher. 
«Lutfu Hakla buldu müjde caınli Kariye hitam• 

1312 

Camie beş basamak taş merdivenle çıkı
lır; son cemaat yerinin ortası beton, iki yanı 
tahta döşelidir; sağ tarafda ,bir merdivenle ka-

dınlar ma;hfiline çıkılır; minarenin kapusu da 
bu merdiven üzerindedir. Sol tarafda müezzin 
meşru.tasına açılır ,bir kapu vardır; sağ taraf
da dibde a~dest muslukları bulunmaktadır. 

İbadet s-ıthnın sağlı sollu iki yanında !birer 
maksure vardır; zemini kilimle döşeıınıiş ve 
iki avize ile tezyin edilmiş olup on sekiz pen
cereden bol ışık alır; !banisinin kabri caıniin 
sol .tarafındaki avludadır. (1963). · 

Hakkı GÖKT'ÜRK 

ÇENGELKÖYÜ ÇEŞME SOKAĞI - Bo
ğaziçinde Çengelköyünıün yollarınq.an; nefsi 
Çengelköyünün üstünde Yenimahallededir, 
Abdipaşa Sokağı ile Bayır Sokağı -arasında u
zanır ve Lokmacı Kaşif Sokağı ile dıört yol ağ
zı yaparak kesişir (1934 Belediye Şehir Reh
beri, Pafta 26). Bir araba geçecek genişlikde, 
kabataş döşeli 'bir yol olup, ·az meyilli !bir yo. 
kuş olarak ;başlar, sonra düzleşir. Büyüklü kü
çüklü ahşab ve kagir evler arasından. geçer. 
Kapu mumaraları 1 - 7 v:e 4 - 20 dir. Sokağa 
adını veren çeşme Abdi Paşa Sokağı üzerinde 
meydanımsı ,bir açıklıkda bir çınar ağacının 
yanındadır (Aralık 1963). 

Hakkı GÖKTÜRK 

ÇENGELKÖYÜ DALYANI ""'."- Karakin 
Bey Deveciyan'ın «•Balık ve -Balıkçılık» isimli 
muhalled eserinde Boğaziçi dalyanları 'bahsin
de şu malumat veriliyor: «Çengelköyü dalya
nmın hududu Kuleli Camiinden Çengelköyü 
vapur iskeiesi yanındaki viraneliğe kadardır. 
Hayli senedenberi metrO.kdür. Hududu içinde 
Kuleli Camiinin önünde çiroz balığı saydma 
mahsus 'bir aded manyat volisi vardır; bura 
müstecirlerinin kayıkları !bulunmaz ise civar 
ehalisi aidat vermeden b:dık avlayabilir.» 
(1914). 

ÇENGELKÖYÜ DENİZ HAMAMLARI -
Zamanımızda artık 'kurulmuyor. iBirinci. Clhan 
Harbine kadar Çengelköyünde koyda, araların
da 'hayli açıklık olan, biri kadınlara, biri er
keklere mahsus iki deniz hamamı kurulurdu, 
ve bu 'hamamlara iki ayrı aralık sokakdan gi
dilirdi; her iki ,hamamı da bir adam işletirdi, 
bir rum idi, yanılmıyor isek adı Y orgi idi, işi
nin ehli, köyün yerlisi, ,hatır bilir pek edebli 
bir adamdı; 1906 - 1909 arasında Kuleli As
keri idadisinde talebe idim, kimsesiz olduğum 
için yaz tatilini de mektebde -geçirenlerden, 
bizlerin deniz hamamına gitmemiz şiddetle ya
sakdı, 30 - 40 delikanlı idik, mektelb 'bizim için 
haftada iki erkekler hamamını tesbit edilmiı 
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bir ücretle yarım gün kapatır, sa-baıhı,n erken 
saatinden öğleye kadar o :günler deniz hama
mına talebeden gayri müşteri alınmazdı; deni
ze peştemal sarınıp girerdik, mayolar ıyokdu, 
iç donu ile denize girenler de ayıplanırdı, ba
şımızda daima bir. nöbetçi zabit ,bulunur, ha
mam yolu başında da 'bir nöbetçi nefer durur
du. Talebeden bir çavuş da fazla açılanları he
men ,geri çevirirdi. Halka mahsus günde iki 
tulumbacı ile de~ 'hamamına . gitmiş diye bir 
çocuğun mektebden 
tard edildiğini anla
tırlardı. Mekteb ö
nündeki rıhtımdan a
çıkda d_enize girme
miz de şiddetle 'ya
sakdı. 

Bir yaz Cemal 
Bey isminde kibar ve 
güzel bir gencin de-

.· niz hamamında ka,y
holuşu büyük bir 
vak'a olmuşdu; anlat
dıklarıııa göre çok a
çılmış ve geri dönme

. miş. Akşani hamam 
kapanır iken sahibsiı 
esvabları hamamcıla. 

rın nazarı · dikkatini 
çekerek gencin boğulduğu anlaşılmış; 
sonradır ki hamamcı koyda bir kayık 
dırmaya başlamışdı. 

ondan 
dolaş-

Hasan TOPER 

ÇENGELKÖYÜ HAMAM ARKASI S0-
. KAĞI - Boğaz.içinde Çengelköyünün yolla
nndan; Tannverdi Sokağı ile Çengelköyün 
Mezarlık Sokağı ve Kerimehatun Camii Soka
ğı - arasında uzanır, bu son iki sokak ile bir üç 
yol ağzı yapar. Mandal Sokağı ve İftar Yoku
şu · ile kavuşakları vardır. · Bir araba geçe.cek 
genişlikde, kabataş döşeli olup kapu numara
ları 1 - 15 ve 2 - 8 dir. Evlerinin :hepsi ahşab 
olan bu sokakda 1 kundura. tamircisi dükkanı 
vardır (Aralık 1963). 

Hakkı GÖKTÜRK 
ÇENGELKÖYÜ HAMAM ÇEŞMESİ ,_ 

Çengelkuyünde halen mevcud olmayan ha
mamın köşesindedir, 1960 da ziyaretimizde 
mamur ibir akar çeşme idi. Halk ağzında hama
ma nisbetle anıla gelen bu çeşmenin banisi ge
çen asrın sadırazamlarından Yusuf Ziya Paşa-

. dır, genç yaşında vefat eden zevcesinin ruhu-

nu şad etmek _için yapt~dı; 'bir zaman son
ra mecrası ;bozulmuş, susuz, muattal kalmış; 
hicri 1278 da {M. 1862 - 1863) Ayyadzade Mah
mud Paşa adında bir hayır sahibi tarafından 
yeniden su getirtilerek tamir ve ihya, edilmiş
dir. Cebhesinin üst -kııSmı üçgen şeklinde bir 
çatı-başlık ile bezenmiş olup ortasında defne 
yaprağı kabartmalarla çevrilmiş beyzi bir çer
çive içinde üstü çimento ile sıvanarak kapatıl
mış bir tura vardır; Cumhuriyet devrinde ka-

, · ·, .. , 
\ 

Çengelköyü hamamı, 1948 
(Plan: Reşad Sevinçsoy) 

\ 
\ 
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patılmış olan bu turanın, çeşmenin iıhya tari
hine göre Sultan A'bdülazizin turası olmak ge
rekir. Üçgen çatı.;başlık altında ve ayna taşı
nm üstünde ,geniş bir alınlık vardır, bunun iki 
başında sekizer köşeli yıdlızlarla birer ·hilal ka
bartması, onların arasında ortada da kit~be ta
şı bulunmaktadır. Çeşmenin şair Fatin tarafın
dan yazılmış altı beyitlik kitabesi şudur: 
Yusuf Ziya Paşa meğer ibniş bu mevkiden güzer 
Kalsun deyii bir nev eser sarf eylemiş nakdi revan 
Menkuhesi merhiiıneyi yad ile ol masftmeyi 
Bu çeşmel miliimeyi itmiş bini ol nüktedan 
Bunca müc'İdetdenberl gayre geçüb mecrilerl 
Varlıkdan olmuşdu beri manendi beyti şairan 
Ayyadzade pür saha kıldı yeni başdan bini 
Mecriyf diğerden ana eski . suyun itti revan 
Bunda ısigaar ile ldbar içdikce su leylü nfhar 
İtsun diiayi bişümar eshabi hayre an be an 
indi gibi namzeyledim tarihi dilcusun Fatin 
«Mahmud Paşa hayndır bu çeşmei ahı revan» 

1279 
Kitabeyi ihtiva eden alınlığın altında ay

na taşının iki yanı dört köşeİi iki sütun ile ·be
zenmişdir. 

ÇENGELKÖYÜ HAMAM ÇEŞMESİ SO
KAĞI - Boğaziçinde Çen-gelköyünün yoUa
rından; Çenrgelköyü Sokağı ile Kerime'hatun 
Camii Sokağı arasında bir araİık sok:akdır. Bir 
araba ,geçecek genişlikde kabataş döşelidir. So
kağa adını veren Mehmet Paşa Çeşmesi (yapı 
t;:ı.rilhihi :hicri 1279, miladi 1862 - 1863) Çengel
oç-Iıı Sokağı ile alan kav.uşağı başındadır; üze
rinde üçer katlı hiri kagir }ki a:hşalb üç ev ve 
1 ıbavrakçı ve 1 terzi dükk~nı vardır· (Aralık 
1963). 

Hakkı GÖKTflRK: 

ÇENGELKÖYÜ HAMAMI - ·Bir tek ha
mam olup 1934 Belediye Şehir Re:h'berinin 
Çen-gelköyii paftasına göre Mandal Sokağı ile 
ÇengeJoğ'lu Sokağının kavuşağında idi; 1910 
ile 1915 · arasında kapanmış, uzun yıUar met
ruk kaldıkdan sonra 1948 de amele kazması 
altında yıkılıyordu: o yılın 2 mayıs günü an
cak soğukluğu ile su haznesi kalmış bulunu
yordu: ameleden biri: <<On iki kurna sökdük, 
çı.kardık>> oemiı:ıdir. 

Bibl.: ,R. E. Ko~u, Gezi notu, 1948. 

ÇENGELKÖYÜ HASTAHANESİ SOKA
ĞI - 1934 Belediye Şehir rehberine göre Bo
ğaziçinin Anadolu yakasında Çengelköyünün 
sokaklarından; yerine gidilip şu satırların ya
zıldığı sıradaki durumu tesbit edilemedi (Ha
ziran 1964). 

ÇENGELKÖYÜ İLK OKULU - Köyün 

Havuz'başı semtindedir. Bahçeli iki katlı kagir 
bir yapıdır; okulun kuruluş tarihi 1901 7 1902 
arasındadır. 1 

Okulun arsası saray milkinden olup Çen
gelköylü Ahmet Sırrı -ve Arif Paşalar, Hacı Ce
mal Bey, Mehmed Sadi Bey, Matbaacı Bekir 
Efendi, Hasib Paşa torunlarından Mehmed Ali 
ve Hasan Beyler gibi 'hayırsever -kimseler ön
ayak olarak İkinci Sultan Albdül'hamidden ar
sa ile 'beraber 200 altın almışlar, halktan da 
para toplamak suretiyle o:kulu yapmışlardır. 
Bundan önce köyde ilk lo'kul olmayıp =çocuklar 
Beylerbeyi okuluna giderlerdi. Ayni zamanda 
biri Ömer Efendi camiinde, diğeri ıKerime Ha
ttinda eski usül vakıf iki mahalle mektebi var
dı. 'Yine ayni kimselerin yardımiyle Bostan
deresi sokağında Matbaacı Bekir Efendiye aid 
bir ev okul haline konmuşdu. 1910 yılına ka
dar devam eden dershanelerinden Kerime Ha
nım mektebi 1916 da 'halkın dileği Maarif Ne
zareti tarafından 3 dersıhaneli okul'haline açıl
mış bir müddet sonra da Ha:vuzbaışı okuluna 
katılmısdır. Havuzbası okulunu ıınırmaktan ga
ye köyde resmi 'bir ;üşdiye aıçmaktı. İlk za
manlarda bu mümkün olmadı. Bir kaç yıl hu
susi okul halinde kö~ce idare edilmiş 'Ve an
cak 1910 yılında Beylerbeyindeki resmi erkek 
rüşdiyesi !bu binaya yerleşmiştir. Da:ha sonra 
iBeyler!beyi erkek Nümune mektebi olan Ha
vuzbaşı okulu 1923 te beş sınıflı karışık ilk o
kul halini almıştır. 1914 yılında okul ·binası
na eklenmis olan yemekMne ile ,bahç·e dıvar
larının eski Ayan Reisi Çengelköylü A'hmed 
Rİza Bey yaptırmıştır. Şimdiye kadar üç defa 

· tadil ,gören okul -binasına 1935 yılında :Maarif
ce iki dersıhane eklenmiştir. 1962 de bir ders
hane ve bir oda ilave yapıldı; yine 1962 de 
park tarafına bir demir kapı, yedi musluklu 
su için mermer tekne yaptırılmış, -oyun bahç·e
si tamamen beton döşenmişdir. 

ZamRmmızdı:ı.ki okul 16 sınıflı olup çift 
öğretim ya{)ılmaktadır. 665 talebesi, 1 müdürü 
ve 1 müdür yardımctsı ile 18 öğretmeni var
dır. 150 ciltlik öğretmen kitaplığı ile sınıf ki
taplıkları da bulunmaktadır. Yılda ortalama 
90 -100 ö,itrenci mezun olmaktadır. 1962-1963 
yılında 156 cocuğa elbise ve ders aracı yardı-
rrı.l :vanılmışdır. · 1 ' 

1962 -1963 ders yılmda öğretim üyeleri 
,c,q ıı:ıtlardı: 

İsmet Tuhlek (müdür), Hulusi Yavuzer 
(müdür yardımcısı), Meia;hat Arcan, Samiye 
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Aksoy, Hasibe •Ergün, Şükriye Acun taş,. Hüsnü 
Kaya, Mürüvvet Çalık, Feride Yaşatlı, Leman 
Ünüvar, Zekiye Erbaş, Resul Şişmanoğlu, Fik
riye Ege, Receıb Altuğ, İsken der Karakılıç, Ne
dime Seden, Feride Küçükaksoy, Safü Taner. 

Hakkı GÖKTÜRK 

ÇENGELKÖYÜ İSPİRTO FABRİKASI 
- Vapur İskelesinden Kuleli Askeri Lisesine 
giden cadde üzerindedir; bir zamanlar ispirto 
ve rakı imal eden bu fabrika halen muattal 
olub binasından, kömür tozu ile briket ve pre
se kömür yapılan bir atölye olarak istifade 
edilrytekde idi (1960). 

. Emekli General H. R. A YYnDIZ 

ÇENGELKÖYÜ KASRI - On dokuzun
cu asırda Boğaziçinde Çengell{:öyünde üç bina 
bu isim ile anılmışdır. 

1): Kuleli Kışlasının ortasındaki büyük 
avluda pMi~ahlara mahsus bir küçücük din
lenme salonu - kasrı vardı. Sonra kışlanın bir 
tamirinde ·kaldırıldı (iB.: Kuleli Askeri idadi
si, Lisesi). 

1828 - '1829 Türk - Rus har
binde karargahını Rami Kışla-

sında kuran ıve o yılın kışını Ra
mi'de, yaz mevsimini de Tarab
ya kasrında geçiren İkinci Sul
tan Mahmud bazı zamanlar ·çen
gelköyüne giderdi. O harb dev
resinde hükümdarın maiyetinde 
'bulunan ve hatıralarını «Tarihi 
Liva» · adını verdiği bir eserde 
toplamış olan Hekimbaşı Abdül
hak Molla bu ziyaretlerden ve 
Çengelköyünde mevcut bir (Kas
rı Hümayun) · dan bahsetmekte
dir. 

2): Bugünkü Rasathane te
pesinde daha evvel Kenan Efen-
di isminde bir zata ait bulunan 
bir kasır vardı. Çepeçevre pencereleriyle Bo
ğaziçine ve İstan:bula fevkalade nezareti bulu
nan bu kasrı İkinci ·sultan Mahmud pek sever 
ve bol güneşinden kinaye «Hekim girmez kas
rı!..»· derdi. 

3): Çengelköyü tepesinde geçen asrın 

meşhur ermeni zenginlerinden · Köçeoğlu A
gob Efendinin kasrı ki, bu zatın aynı köyde 
bir de yalısı vardı. Bu kasır son sahibi olan 
son Osmanlı padişahı Altıncı Sultan Mehmed 
Va'hideddine nisbetle de anılır; «Sultan Va-

·hideddinin köşkü» diyenler pek çokdur. 
Zemin katı üzerine büyük beyzi bir sofa 

etrafında müteaddit odalardan müteşekkil o
la...-ı Köçeoğlu köşkü devrinin •·güzel binaların
dan birisiydi. Kırım harbi sırasında bir müd
det İtalyan yaralılarının ıhastahanesi olarak 
kullanılmıştı. 

Abdülmecid, Çenıgelköyiine Köçeoğlu 

köşküne yaz aylarında müteaddit ziyaretler 
yapar ve burada öğle yemekleri yerdi. 

tkinci Sultan Abdülhamid !bir miinase
'betle, pe.deri zamanında Ermenilerin çok lu
tuf gördüklerini anlatırken Köçeoğullanndan 
da bahsetmektedir: «'Gümüş gerdanlar hare
mi hümayun teTZiliğin'i, _Köçeoğlu kilercibaşı

lığını ya'l)ardı. Hatta şimdi Va.hideddin Efen
dinin köşküniin bulunduğu mahal Köçeoğlu
nun çiftliği idi. Pederim gider, her hafta o
rada yemek yerdi. O kadar mütemed idi. Ha
remleri yaşmak, ferace ıgiyerlerdi. Gelirler, 
haremi hümayunda kalır, yatarla:rd,ı» diye an
latıyor. 

Çengellı:öyü kasn 
(Aziz Fakihoğlunun deseni) 

Bilahare Köçeoğlu 1."1Öşkü, Abdülmecid o
ğullarından şehzade Burhaneddin efendi için 
satın alınmış V•e efendinin vefatında, tahtta 
bulunan İkinci Sultan A'bdül'hamid bu köşkü., 
küçük .biraderi Vahideddin Efendiye tahsis 
etmişti. 

Hükümdarlığına kadar burada oturan Al
tıncı Sultan Mehmed Vahideddin, Çenıgelkö

yü kasrını yeni !binalarla, ba,hçelerle genişlet
ti. Köçeoğullarından kalan ve «harem daire
si» ismiyle anılan beyaz boyalı yayvan bina; 
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deniz cephesine doğru ilave bir kısımla büyü
tüldü. Bu suretle lbina eski üslCtbunu kaybet
miş oldu. 

Bahçeye büyük bir ,havuz. yaptırıldı . ve 
dağlardan kasrın bütün bahçelerine ve bina
larına su getirildi. 

Şehzade Vahldeddin Efendi, Yıldız sara
yında büyük '.biraderini ziyaretine gittiği bir 
gün, Rus Çarının Hükümdara hediye · gönder
diği takma, kuleli ahşap bir köşkü görüp ,be
ğenmişti. Çengelköyünde arazisine 'bu köşkün 
modelinde, Boğaza ve bütün etrafa hakim ku
leli büyük bir köş'k inşa ettirdi. 

Altıncı Sultan Mehmed Vahideddin'in va
lidesi, kendisi pek küçük iken ölmüş ve şeh
zadeyi bir müddet Abdülmecid'in ikinci ıhazi
nedarı ve da,ha sonra da kadın efendilerden 
Şayeste hanım büyütmüştü. 

Mehmed Vaıhideddin Çengelköyü kasrını 
imar ederken, ·küleli köşkün Üsküdar ciheti
ne analığı için de iki katlı beyaz boyalı bir 
köşk yaptırmıştı. Şayeste kadın efendi hazan 
gelir, bu köşkte otururdu. 

Beşinci Sultan Mehmed· Reşad'~n ölümü 
üzerine, Sadır ham Talat Paşayla Harbiye Na
zırı Enver Paşa, Çengelköyü kas·rının, Köçe
oğullarından kalan eski 'binasında son Osman
lı Hükümdarını tahta davet etmişlerdi. 

Paşalar, Altıncı Sultan Mehmed Vahi
deddin tarafından, kasra kapıdan girince bey:. 
zi sofa üzerinde sağ koldaki misafir odasında 
. kabul olunmuşlardı. 

Çengelköyü kasrı mimari !bakımından bir 
'hususiyet arzetmez. Harem dairesi ile ilhe 
ve tamirlerden sonra eski üslCtbunu kaybet
miştir. 

Haluk Y. ŞEHSUVAR~LU 

ÇENGELKÖYÜ KİRAZI - On yedinri 
asır ortalarında İstanbul ve civarının en meş
lhur kirazını Çengelköyündeki bağ,çeler yetiş
dirirdi; bu kirazın şö'hreti ne zaman başlamış 
ve ne zamana kadar devam edebilmiş tes'bit 
edemedik; o asrın müverrihlerinden Fındık
lılı Silahdar Meıhmed Ağa kendi adına nisbet
le anılan vakaayinamesinde hicri 1100 yılı 

vak'aları arasında şu satırları yazıyor: «Rece
bin ön üçüncü çarşanba günü (3 mayıs 1689) 
padişah •hazretleri (Dördüncü Sultan Mehmed) 
Tersane Bağçesinden Üsküdar Bağçesine göç 
ettiler. Kiraz faslı olduğundan (bir kısım 

maiyeti ile) oradan istavroz Bağçesine nakle
dip istavrozlunun ve Çengelköylünün kirazlık
larını (zan ediyoruz ki o mevsim için bağçe. 
lerinin c-ütün kiraz mahsulünü) sabi'blerinin 
rızaları ile satın alub sekiz ,gün halvet idüb 
bağ safaları ettiler». 

Bibi.: Sila•hdar -tarihi, II. 

ÇENGELKÖYÜ KİREÇHANE SOKAÖI 
1934 Belediye Şehir Rehberine göre Bo

ğaziçinin Anadolu yakasında Çenıgelköyü'nün 
sokaklarından; yerine gidilip şu satırların ya
zıldığı sıradaki durumu te&bit edilemedi. @ta• 
ziran 1964). 

ÇENGELKÖYÜ KULEBAĞÇESİ CAMtt 
- Çenıgelkiöyünde Kuleli Caddesi üzerinde 
deniz kenarında ve tarihi kışla ~ mekteb lbinl
sının parkı karşısındadır; Hadikafül · Cevami
de «Kuleli Bağçe Mescidi» adı ile kayıdlıdır, 
halk ağzında· da «Kuleli Camii» diye anılır; 
Hadika şu malumatı veriyor: 

«Ba.nisi Kaymak Mustafa Paşadır ki ni
şancı iken 1133 zilkaadesinde (1721) Kapta
~ıderya ve sadırazam (Nevşehirli) İbrahim 
Paşaya damad olup 1143 de (1730) vuku bu
lan Patrona Vak'asında kaynatası ile bed
ber şehiden vefat ile ceddi Kara Mustafa Pa
şanın Divanyolunda Parmakkapu kurbinde 
vaki medresesi mezaristanında medfundur 
(ıB.: Mustafa Paşa, Kaymak). Bu mescidinin 
kurbinde çeşmei maileziz de bina ve ihya et
mişdir. Camiin minberini müderristnden Voy
voda Ahmed Ağa zade hattat Hasaiı Efendi 
koymuşdur. 

Bir bodrum katı üzerinde fevkaani deni
lebilir bir camidir. Kare planlı olan asıl iba• 
det sahnı kagir, son cemaat yeri ile kadınlar 
mahfilinin son cemaat yeri üstüne gelen bö
lümü ahşaib, ve minaresi kesme taşdan yapıl
mış olup bitişiğinde yine ahşab ve iki katlı, 
alt katı müezzine ve üst katı imama meşruta 
bir yalısı vardır. 

İbadet sahnı içerden .ortadaki küçük, kö
şelerdeki de küçücük beş kubbe ile örtülmüş 
olup, son cemaat yeri ile berföer •heyeti umu
miyesi geniş ve kaba bir ahşa'b çatı ile ka
panmışdır. 

Camiin cebıhesi :harabca bir rıhtım üstün
de denize karşıdır; son cemaat yerine 'her iki 
tarafı dokuzar basamaklı çifte taş merdiven 
ile çıkılır; son cemaat yerinin denize bakan 
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yüzünde altı penceresi vardır; solda, tahta bir 
bölme içine alınmış genişce bir ahşab merdi~ 
ven ile kadınlar maıhfiline çıkılır, son cema
at yerine· açılan minarenin kapusu da bu tah- _ 
ta bölme içinde ve mahfile çıkan merdivenin 
altındadır. Son cemaat yerinde sağ tarafda 
bir kapudan müezzi.ıi meşru.tasına geçilir. 

İbadet sahnında son cemaat duvarında 2, 
sağ duvarda 2, mihrab duvas 
rında 4 ve sol duvarda 3 ki 
cem'an 11 pencere vardır; kü
çü'k, bol ışıklı, çarşı boyu 'gul
gulesinden uzak sükun içinde 
bir camidir_. Meşruta yalının 
denize bakan yüzünün bir ke
nannda, üst katdaki imam 
riıeşrtltasına çıkan on bir ba
samaklı genişçe bir taş mer
diven binaya ayrıca süs ol
muşdur; ~usalla taşı, bu mer
diven ile son semaat yeri ara
sında kalmış taşiıkdadır; bu 
taşlıl(ve ·bilhassa rıhtım tA.mi
re muhtac görünüyordu (1964, 
haziran). 

·mbl.: Hadikatül Cevami, 
II; Mehmed Koçu Gezi notu. 

· çENGELKÖYÜ' KUYU 
SOKAĞI '- Boğaziçinde Çen
gelköyünün yollarından; Tan
rıverdi Sokağı ile Üziimözü 
Sokağı arasında uzanır, Fıçıcı 

-Sokağı ve Taşodalar Çı'kmazı 

ile kavuşakları vardır; dar ve . 
kabataş döşeli bir sokakdır, 

köyün göbeğinde olduğu hal-
de -bakımsız kalmışdır (aralık, 1963). 

Hakkı GÖKTORK 

ÇENGELl{9YÜ' MASLAĞI SOKA«1I -
Boğaziçinde Çengelköyünün sokaklarından; 
nefsi Çenıgelköyünün arkasında Yeni mahal
lededir; Abdipaşa Sokağı ile Bayır Sokağı a
rasında uzanır, ve Lokmacı Kaşif Sokağı ile 
dört yol ağzı yaparak kesişir; Abdipaşa Soka
ğı tarafından gelindiğine göre bir araba ge
çecek genişlikde ve kabataş dıöşeli dik yokuş 
olarak başlar, ikişer katli kagir ve ahşab ev
ler arasından geçer, Bayı:r Sokağına yakın da
ralır ve bir toprak yol olarak sona erer; ka
pu numaraları 1 - 17 ve 2 - 22 dir (aralık 1963) 

Hakkı GÖKTORK 

ÇENGELKÖYÜ MEYHANELERİ - Ya
kın geçmişe kadar ;halkının önemli bir kısmı
nı 'rtunlar teşkil ed,en _ Çengelköyü (B.: Çen
gelköyü) İstanibul'un m'~yhaneleri ile meşhur 
semtlerinden ·biriydi. 1837 de vefat eden şair 
Ayıntablı Ayni Efendi, tarihini tesbit edeme
diğimi~ bir yangın dolayısı ile --o meyhAn.eler
den bahsediyor: 

Çengelköyünde Kulebağçesi camii 
(Resim: ömer Tel; plan: Hüsnü) 

Karlyel Çengelde yandı ah kim. meyhineler 
Nare atsun kendin ol su.de olan mesti.neler 

Geçen asır sonlarında yaşamış kalender
ler-den Üsküdarlı Aşık Razi de Çengelköyü
nün mm civanları için yazdığı bir manzume
de bu köyün meyhanelerini zikrediyor: 
Meyhanede IA'li lehi . rayegan 
Akçeyi uzakdan sen göster heman 

Aym şakin yine o yolda bir de şarkısı 

vardır: 

Bir peri sfiret civan gördüm aman 
Kariyei Çengelde me}«ıanede 
Bıçkın hayliz 1stefom gaayet yaman 
Karlyei Çengelde meyhanede 

Kadehi çeşmlyle sundu badeyi 
Emdim ol la'll lehi ıimadeyi 
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lguuşe çekdlm ol · hazamzideyl 
Karlyel Çengelde meyhiııede 

Görmedim onun gibi gümüş topuk 
Deste sünbW perçemin salmış kopuk 
Sayd olundu bir görüşde pek çabuk 
Karlyel Çengelde meyhi\nede 

Killsalı civelek tulumbacı 
Sinei billftnına asmış haçı 
istefomdur her glce başım tacı 
Kariyel Çengelde meyhanede 

ÇENGELKÖYÜ MEZARLIK SOKA(a -
Boğaziçinde Çeıııgelköyünün yollarından; •Ka
lantor Sokağı ile çatal kavuşak şeklinde bir
leşdiği yer . ile Kaldırım Caddesi arasında u
zanır (1934 'Belediye Şeıhir Rehberi, pafta_ 
26); Derebeyi Sokağı ve 'Bakırcı-başı Sokağı i
le kavuşakları vardır; bir araba geçecek ge
nişlikde, kabataş döşeli, ahşab ve kagir ev
ler arasından geçerek köy dışına çıkar, dik 
yamaçda bostanlar arasına, sonra 4a mezarlı
ğa ulaşır. Alt ba:şda, Kalantor Sokağı ile _ o

· 1an çatal kavuşağı üzerinde Kerime Ha.tun 
Camii bulunmaktadır; Çengelköyü Camilerini 
Tamir ve Koruma Derneği ile Çengelköyü 
Meza_rlığını Koruma ve Güzelleştirme Derne
ği bu sokak üzerindedirler (aralık 1963). 

Hakkı GÖKTORK 

ÇENGELKÖYÜNDE RES~ 
SAM . HALİL PAŞA YALISI -
Çengelköyü koyunda devrinin 
büyük sanat şöhretlerinden biri 
olan ve Boğaziçinin güzel man:
zalarını tesbit etmiş bulunan res
sam Halil Paşanın da bir yalısı 
vardır (B.: Halil Paşa, ressam). 
HAien harap bir halde bulunan 
atölyesi, Boğaziçinin mu'hafaza 
edilmesi icabeden ·hatıra binala
rından birisidir, 

Halfik Y. ŞEHSOVAR~LU 

. ÇENGELKÖYÜNDE SA
DULLAH PAŞA YALISI. - Za
manımızda Boğaziçinin en eski 
yalısıdir denilebilir. ·Koyda ve 
lebi deryada kurulmuş bulunan 
bu yalı on sekizinci asırdan kal
mış cep·hesiyle bizi eski zamanla
rın ·hatıralarına doğru götür
mektedir. İnşa tarzı, Boğaziçinin 
klasik 'yalı üslO.buna tamamen 
uyıgundur. Birinci kat deniz üs-

tüne yapılmıştır. İkinci kat, iki yanlarda dör
der büyük konsolla dışarı doğru çıkıntılar teş-
kil etmektedir. · 

Planın iç taksimatı, duvar, tavan yapıla-
rı ve pencere şekilleri devrinin mimarisini 
bugün de muhafaza etmektedir. Bilhassa ,bazı 
odalardaki sıva üstüne yapılmış tezyini re
simler, yalı ve eski binalarımızda Örnekleri 
pek azalmış güzelliklerdendir. Sadullah Paşa 
yalısı, sahiplerinin çok yerinde hareketiyle 
gayet güzel bir şe'kilde restore edilmiştir. 

İkinci Sultan Mahmud devrinde tutulmuş 
bir .B-ostancıbaşı defteri tahminen bu yerde 
Koca Yusuf Paşa haremi Hanife .Hanım Efen
dinin ,bir yalısı olduğunu göstermektedir. 

Yalının Sadullah Paşa ailesinden evvel
ki sahi1bi Bağdad valisi Hamdi Paşadır. Ham
di Paşa Koca Yusuf Paşanın torunudur. Bu 
sebeple yalının tesbit edilebilen ilk sahfüi 
Koca Yusuf Paşanın ailesidir. 

Yalı , eski Sadırazamın zevcesinden sonra 
kerimesi Emine Hanımefendiye kalmış ve E
mine '.Hanımefendinin Kaptanı Derya Said A
li Paşadan dünyaya gelen Şemsitab Hanımla 
Hamdi Paşa . adlarındaki iki çocuğundan, 
Hamdi Paşaya intikal etmiştir. · · 

Emine Hanım, uzun seneler 'bu yalıda oğ-

Çengelköyünde Sadullah Paşa yalısı 

(A~z Fakihoğlunun deseni) 

.,, ... . ,,,,,.;,., ; 
"';_ · lr"ı1~1ı,ıııı1.,_ . . 
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ltı Hamdi Paşa ile beraber otW'llluş ve· aile 
yaşlılarının anlatdıklarına .göre de yalıda ve-. 
fat etmiştir. 

İkinci Sultan Mahmut zamanında bir ka
bahatinden dolayı Hamdi Paşa sürgündeyken 
o devrin adetine göre, yalının kapı ve pence
releri kapalı kalmış, paşa affa nail olup İs
tanbul' a dönmesi şerefine, yalının geniş ara
zisinde halka bir ziyafet vermiş, öyle misafir
lerini, Üsküdara varınca dellallarla davet et-

tirmiş .. 
Böyle ziyafetlere, alemlere alışmış bulu

nan Hamdi Paşa bir gün paralarını bitirmiş 
ve yalrsını da sarrafa rehin etmek mecburiye
tinde kalmıştır ve yalıyı sarraftan Esat Muh
lis Paşa satın almışdır. 

Esat Muhlis Paşadan oğlu Sadullah Pa• 
şay;:ı intikal eden yalıda lbir müddet geçen as
rın pek mümtaz devlet ve sanat adaınlarm
dan olan Sadullah Paşa ikamet etmişdir. 

Haliik Y. ŞEHS'OVAROOl,U 

ÇENGELKÖYÜNÜN YERLİ SULARI -
Vaktiyle Boğazıçinin Anadolu yakasında, bel
li başli büyük su tesisatı ,bulunmadığından, 

yerli sulara büyük bir önem verilmiş ve bun
ların akışları i.izerine güzel çeşmeler yapıl

mıştır. Çengelköyünde de Çamlıcanın Çakal
dağı yamaçlarında kaynaklan bulunan çeşitli 
yerli sular akardı. :Bunların arasında verimle
ri dolaytsiyle -önemlileı::i Kavas'ba,şı Ahmed A
ğa çeşme-sinin, Yusuf Paşa çeşmesinin, ve 
Ayşehatun çeşmesinin suları idi. · 

Çengelköyü vapur iskelesinin arkasına 

düşen ve bir kiline ağaçlığın gölgel~ndirdiği 

ufak meydandaki Kavasbaşı A,ıimed Ağanm 
çeşmesi şeklindeki özellikle de dikkati çeker. 
Çeşme sütµn çeşme halinde olu.p takriben bir 
metre yüksekliğinde oluklu mermer sütunu 
üzerine normal büyüklükte mermerden bir 
lahana oturtulmuştur. Bu_ semlbolik süsün çeş
meyi yaptıran Kava~aşı A!hmed Ağanın Mer
zifonlu süvad alaylarına (sipahilere) bağlı ol
masından ileri ıgelse gerekdir. Osmanlı İmpar 
ratorluğunun ilk zamanlarında Merzifondan 
kurulan süvari alayları lahanacı ve Amasya
dan kurulanlar da bamyacı alayları diye ad
landırılırmış. 

Kavasbaşı Ahmed Ağanın suyu Çengel
köyünün yeşil sırtlarında üremiş İrfan Paşa 
bağından künk su yollarıyla köyün meyda-

nındaki çeşmesinden akmaktadır. Çeşmenin 
mermer sütununun orta yerinde bir satır ha~ 
linde «Sahibül hayret Serkavas Ahmed Ağa,> 
yazısı bulunmaktadır, tarih yoktur. 

Yusuf_ Pa.şa çeşmesi de Ahmed Ağa çeş
me-sinin biraz ilerisindedir. Çeşme dört yüz
lü ve üzerinde _çatısı vardır, son senelerde o
narılmış, bakımlı bir haldedir, dört yüzün
deki musluklardan suyu akmaktadır. 

Üsküdar - Beykoz yoluna bakan yüzünde 
saçağa y~kın kısmında uzun bir kitabesi bu
lunmaktadır. 

Ayşehatun çeşmesi de ufak mescidinin 
yanındadır. 1Bu iki çeşmenin suları da Çamlı
cada, Çakaldağında bir !bağda kayalar arasın
dan çıkarak künk yollarıyla çeşmelerine gel
mektedir. 

Nuriye NİRVEN 

ÇENGELKÖYÜ TAŞOCAĞI SOKAĞI -
1934 Belediye Şehir Reh1berine ,gıöre Boğaziçi

nin Anadolu. yakasında Çen·gelköyünün sokak
larından; Kuleli Askeri Lisesi yanındaki mey
dancıkdan köy gerisindeki kırlığa doğru uza
nır; yerine gidip şu satırların yazıldığı sıra

daki durumu tes-bit edilemedi (haziran 1964). 

ÇENGELKÖYÜ TULUMBACILAR! -
Eski mahalle tulumbac1lığı teşkilatında Çen
gelköyünde biri Türklerin biri rumların iki 
vanıem tulumbası sandığı ve koğuşu vardı; 

. Türkler «Cenıgel CamHiler!..», rumJar da 
«Çenıgelköy Kiliseliler! .. >> diye nara vurarak 
ko~arfardı: bu sandıklardan Çengelk!öyü Ca
rrıili Danyal ve Cen~elköy Kilisesi İstefo adın
ıfa iki gene tulumbacı için Üsküdarlı Aşık 
Rar.inin manzum medhiyeleri vardır (:B.: Dan
yal, ·Balıkcı; İstefo, Çataltepeli). 

Vasıf Hfç 

ÇENGELKÖY VAPURU ---'-- 1956 sene
sinde İstinye tersanesinde inşa edilip, avnı 
sene servise girmiştir. 1958 yılınd~ Şehir 
Hatlar~ ~losuna katılan Ortaköy isimli vapu
rım. eşıdır. 

4,65 benir kuvvetinde 2 motoru bulunan 
P.eminin makina aksamı, Danimarka'nın Bur-

. meister /W ain fabrikalarından getirtilip bura
da monte edilmiştir. Çift uskurlu ve 12 mil 
..~·~• r h · 1 · ,.,ı.~u ~ıı o,;:n vapur 515 gros tonluktur. 
Yolcu istiab haddi, yaz - kış 750 kişi olup, tam 
'hovn 48.20 metro, 2:ı:•ni~liği 8;64 metro, v~ 
«çektiği su» t~bir edile.n su kesimi yüksekli-
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ği de 3,15 metrodur. İki adet filikayı ve 100 
kadar da can simitini ihtiva . etmektedir. · 

Her Şehir Hattı vapurunda olduğu ,gibi, 
Çenıgelköy'de de !bir kahve ocağı vardır. Per
soneli: 1 k~ptan, 1 lostromo, 3 gemici, 1 çark
çı, 1 makine lostromosu ve 2 yağcı olmak ü
zere cem'an dokuz kişidir. Üst ve alt ikıç ta
rafta lüks mevkii !bulunan •bu ·geminin 24 ton 
akaryakıt kapasitesi vardır; 24 saatlik yakıt 
sarfiyatı ise 4,10 tondur. 

Umumiyetle Haydarpaşa, Boğaz ve Ada
lar (ara sefer) hattında çalıştırılan Çengelköy 
ve, Ortaköy gemileri, bazan İzmit Körfezinde 
de sefer yapmaktadırlar (ağustos 1962). 

. Halilk AKBAY 

ÇENGELKÖYÜ VOLİ YERİ - Karakin 
Bey Deveciyan'ın «Balık ve Balıkcılık> isimli 
muhalled eserinde Boğaziçinin Voli yerleri 
bahsinde şu malumat veriliyor: «Çengelköyü 
vapur iskelesi önü volisi, ÇengelköyÜ Kara
ko~hane önü voHsl ıve Çengelköyü Çöplük İs
kelesi önü volisi olmak üzere üç . voli yeridir . 
ki burada Çenıgelköyü . 'balık~ılan aidatsız ba
lık avlayalbilirler. Çenıgelköyü. !kayıkları bu
lunmadığı zaman sfilr yerlerin kayıkları da 
balık avlamaya mezundur. Corumlarda (B.: 
Corum) 'büyücek ığrıbların oralarda balık av
lamasına kimse m.Ani olmaz» (1914). 

ÇENGELLİBOSTAN SOKA(H - ,Boğaz
içinde Çengellroyünıiln yollarından; k.Qyün ar
kalarına doğru 'Bekardere &>kağı ile Kalan
tor Sokağı arasında uzanır; iki bostan arasın
dan :geçer mıcır taşlı toprak yoldur, -üzerinde 
tek katlı bir lbeton ev vardır, yolun ortasm-

f 

dan dere keser ıve !bodur ·bir taş köprü gö~ü
lür. {aralık 1963). 

Hakkı GÖKTORK; 

ÇENGELOtLU SOKAtI - Boğaziçinde 
Çengelköyünün sokaklarından; -her iki 'başı 
Çengelköyü Caddesiı;ıde bir yol, olup aynı 
caddeye Cakalı Sokak adında bir aralık sokak 
ile de ,bağlıdır, Kerimehatun Sokağına da 
Çengelköyü Hamam Çeşmesi Sokağı ile bağ
lanmışdır; Mandal Sokağı ile de kavuşağı var
dır. 'Bir araba geçecek genişlikde, kabataş dö
şeli bir yol olup iki kenarındaki kapu numa
raları 1 - 27 ve 2 - 32 • dir; 2 - 3 -katlı ahşab ve 
beton evler arasından geçer; 1 kasab, 1 kun
duracı, 1 ·kundura tamircisi, · 1 gazocağı tamir
cisi ve ı aşçı dükkanı, vardır (aralık 1963). 

Hakkı GÖKTÜRK 

ÇENGELOtiLU TAHİR PAŞA - (B.: 
Tahir Paşa, Çengeloğlu). 

ÇENGELOĞLU TAHİR PAŞANIN HIR
SIZLARA MEYDAN OKUMASI - Avamı 

'hoşnud etmesini bilen ve o yoldan büyük 
şöhret kazanmış olan caıhil fakat zekt, merd, 
iş !başarır delişmen bir adamın İstanbul za,bı
tası tari'hinde eşine rastlanmaz bir hareketi., 
jestidir; Donanmada ·kalyon tayfalığından ye
tişerek Osmanlı İmparatorluğunun en yüksek 
makamlarından Kaptanı Deryalığa kadar yük
selmiş geçen asrın namlı vezirlerinden Çen
geloğlu Tahir Paşa (R: Tahir Paşa, Çengel
oğlu) ilk şöhretini Mora İhtilali sırasında bir · 
aralık Topçubaşı olduğu zaman yapmışdı; şöy
le ki; İkinci Sultan Mahmudun bir fermanı i
le taıhıt şehrinin za:bıtası da Topcubaşının em
,.i.11.e verilmişdi. O günlerde rumların bir ge-

Çengelköyü vapuru 

(Resim : Behcet Cantejk) 
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ce İstan'bulu yüzlerce yerinden kunda:klayarak 
yakacakları şayiası çıkmış, müslüman mahal
lelerinde deli.kanlılar, geceleri sokak •başları

na seccade ve kilim sererek sabaıha kadar pür 
silah nöbet beklemeye başlamışlardı; Topcu
başı Tahir Ağa ma'halle imamları vasıtası ile 
İstanbul halkına fenerli fenersiz gece sokağa 
çıkma yasağı tebliğ ettirdi, dolayısı ile deli
kanlıların sokak !başlarında salba:hlayıp m~
!halle beklemeleri de kesin olarak yasak edil
di. Yine o devirde İstan'bulda pek çok gece 
'hırsızı tıüremişdi, halk topcubaşmın yasağı 

karşısında: «Biz kendimiz tekayyüd ettiğimiz 
halde her ·gece türlü fenalık oluyor, bu deli 
herif nas11 başa çıkacak, meramı bizi kıtır kı
tır kestirmek mi?!>> diye söylendi ise de yasa
ğa itaat edildi; ve ilk geeesi şehrin 1her tara
fına memur edilen devriyeler sokakda kime 
rastlamışlarsa aman vermeyip yakaladılar ve 
limanda karakol gemisi denilen 'bır kalyıonun 
·anbarına tıkıp doldurdular; ertesi gün Çen
geloğlu bu gemiye giderek mevkufları teker 
teker b'izzat kendisi sorguya çekdi; meşrft ma
zeretini isbat edenleri, b-ir daha gece sokağa 
çıkmamak üzere şiddetli tenlbi'h ile serbest 
·bırakdı; sarhoşlara ala bir dayak attırdı, uy-_ 
gunsuz ve serseri, şerir makulesi bir kaç ada
mı -da a,yaklarına,. boğazlarına taş· bağlatıp de
nize attırmak suretiyle idam ettirdi. kurtu
lanlar bu şiddeti kısa bir zaman içinde İstan
·bula yaydılar ve daiima ola ,gelen mübalaıgalı 
dille: «Yüzlerce adamı gümbür gümbür deni
ze attı» diye anlattılar; büyük şe·hir derhal 
huzura kııvu·şdu. Arkasından Topcubaşı Ağa
~11n ikinci bir emri tebliğ edildi, halkın ağzı 
ıle «Deli herif»: «Herkes ;geceleri kapusunu 
açı:k •bırakıp yatsın!. .. Tenceresi kayfbolana ka
zan ·vereceğim!. .. » diyordu. Vak'anüvis A'bdur
.rahman Şeref Efendi (B.: A1bdurrahman Şe
ref) 'bu hatıraları ,tesbit ederken: «Çocukluğu
muzda ihtiyarlar ibunu naklederken ağızları 
sulanır ve merhuma ,gani gani xahmet okur-
lardı»diyor. · 

Yine o gece sokağa çıkma yasağının fık
ralarındandır; Tahir Ağa tarafından sorguya 
çekilen bir adam: 

- Zevcemin ağrısı tuttu, ebe getirmeye 
çıkmışıdım!.. deyince «Deli Herif»: 

A - Seni af ettim, var evine git... Fakat 
hatuna söyle bir daha gece vakti ağrısı tutma
sın!... demişdi. 

ÇENGİ - Hüseyin Kazım Bey Büyük 
Türk Lilgatında bu isim için «cenk çalup oy
nayan, rakkaase ,oyuncu, köçek» diyor; tarif 
noksan ve mübhemdir. Bu isim İranda icad 
edilmiş çenıg adındaki bir saza nisbetle türk 
ağzında yapılmışdır. «Çeng»- i iranda bilhas
sa kadınlar çalar:dı; çenginin dilimizdeki asıl 
mana.ısı da kadın ·oyuncu, dansözdür; fakat er
kek oyuncular, dansörler hakkında da k7.llla
nılmışdır; mesela geçen asrın rind ve kalen
der şairi Enderunlu Fazıl Bey İstanbulun pi
yasa oyuncu oğlanları şanında yazdığı uzun 
ve meşhur bir manzuresine «çenginame» adı
ni vermişdir. «Köçek» ise kesin olarak erkek 
oyunculara, dansörlere verilmiş isimdir. 

Köçeklerin büyü'k ekseriyeti rum idi; bil
hassa adalı, onların içinden de harikulade gü~ 
zellikleri ile meşhur Sakız adalı oğlanlardan 
yetiştirilirdi; Sakızlı köçekler Mi kırıtma ve 
göbek atma oyuncuları değildi, hiç tereddüd 
etmeden kaydediyoruz, emsalsiz feerik hüner
li, bedii raksları ile bale arti·stleri idiler ve 

' kendilerine «Tavşan», <<Tavşan oğlan» isim-
leri verilirdi. Rumlardan sonra çoğunluk kıb
tilerde idi, onlardan sonra da ermeniler ve 
mı1seviler gelirdi. (B.: Köçek; tavşan, oyuncu 
kolları). 

İstanbul çengilerine, piyasa dansözlerine 
gelince, istisnasız hepsi kibti kızları, çingene 
idi. Bunlar «kolbaşı» denilen ustalar tarafın
dan seçilir, uzun talimlerle yetiştirilirdi; dü
ğünJerde düğün sahibleri kolbaşı kadınlarla 

· konuşup pazarlık yapar, kolbaşı da, kendi 
kudretine, sınıfına göre üç beş, sekiz on çen
gisini alır, düğün evine gelirdi; e·ski kibar ve · 

-rical, saray düğünleri üç günden. bir haftava 
hatta on beş güne kadar, bu ~üddet içi~d~ 
kolbaşı ile getirdiği çengiler o konakda yahud 
sarayda kalır, yatarlardı. Çengi · kolbaşıları 
gaayetle pervasız kadınlar olurdu alınlarında 
i.ffct damarı çatlamış, temas ettikleri kibar. 
muhitin kocalan tarafındian tatmin edilmemiş 
yaş yaş; boy boy hanımefendileri ile mahre- · 
mane münasebetler kurarlar, s·afizm yolunda 
n:uhahbet alemleri ile eğlenirlerdi; o yolda ta
:ı;ıh kaynaklarımıza geçmiş büyük rezalet vak'-

. aları vardır. (B.: Babıali Çengisi Karı). 
V Ra~_ıs, rakkaasenin, çenginin boy uzunlu
g_~ı ve __ vucud çarnkisi ölçüsünde güzelleşir; bü
t~n 'huner de bilhassa ayaklarda toplanır, sert 
baldırlı bacaklar ince bir bilekle bitmeli, ve 
rahat basması, kolay yürümesi, dönmesi için 



A:'tıtSbKLOPBDİSİ - 3841 - Ç:BNGt 

ayakların büyük bUyük, .kalem parmaklı, oğ

lan ·ayağı · kıyımında aya~ olması şartdır; vü
cud alakisi için de çenginin tıkız, yağsız ba
lık etinde, göğsünün de fazla inkişaf etmemiş 
olması lazımdır. Def tutup çalacak, zn takıp 

şakırdatacak ellerinin de ayaklarına uygun· o
lacağı düşünülürse, esmer çingene derisi ile, 
erkek kılığına :girse · genç irisi· tüysüz bir oğ~ 
landan kolay fark edilemiyecek olan çengi- ka,. 
rı, kıpti pervasızlığı ile yukarda kaydettiği:m_iz. 
maıhrem sapık muhabbet aleminde rolünü pek 
mükemmel oynayacakdır. 

Son nesilleri geçen asır ortalarına klidar 
gelen eski çengiler ve çengi kolbaşıları ile, 
zamanımızda, bir vesile bulunub da oynatılan 
çingene kızlarının ve karıların hazin hir se-

falet olan oyunlarını karışdırmamak lazımdır. 
Eski çengilerin raks hünerlerinden gayri o
yunlar- için sureti mahsusada yaptırılmış çe
şid çeşid şehvetengiz esvabları da ayrıca ta
hayyül· edilmelidir. Bilhassa onsekizinci ve 
ondokuzuncu asırlarda memleketimize gelen 
avrupalı ressamlar çengiler ve çengi kıyafet
leri karşısında kayıdsız kalamamışlar, ve on
ların resimlerini yıapmışlardır. 

· Halen İstanbul çengilerini Ayvan-sarayda
ki Lonca M,ahallesi yetiştirmektedir. (B.: Ay· 
.vansarayda ·Lonca). Bunlar .yine kolbaşıları 

· delaleti ile tutuldukları evlenme ve sünnet 
düğünlerinde oynamaktadırlar. Kır kahvele
rinde ve mesire yerlerinde avamı keyf yolun
da oynatılan çengi kız ve karılarına gelince, 

Çengi Kan ve Çengi Oğlan (Köçek) 
(Bir gravürden S, Bozcalı eli ile) 



Çengiler 
(Bir gravürden S, Bozcalı eli ile) 
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hepsi, basma entarili, basma şalvarlı, başları 
yemenileri, ayakları çıplak göçebe oba çinge
neleridir. (B.: Çingene). 

Zamanımızda «artist» ve <<dansöz» adı al
tında yarı çıplak raks eden bir takım kızlar, 
genç kadınlar yetişmişdir ki kendilerinin Lon
ca ile bir alakaları var mıdır ·bilemeyiz, fa. 
kat; kelimenin lugat manası ile o artist dan
sözlere de «çengi» adını rahatça verebiliriz. 

Refik Ahmed Serengil «"İstan;bul nasıl 
eğleniyordu?>> adlı güzel eserinde çengilerin 
hayatını sağlam· bilgi ile tasvir ediyor ve şun
ları yazıyor: 

«Kadın· cemiyetlerinde _ çengiler oynardı,_ 
bunlar da tıbkı erkek köçekler gibi teşkilata 
tabi esnafdan idiler. Kadınlardan mürekkeb 
çengi kumpanyasına da «kol» tabir edilirdi. 
Bir çengi kolu kolbaşı'dan, müavininden ve 
on iki oyuncu kadından müteşekkil idi. Bun
ların haricinde bir de çengilerin dört kişilik 
saz heyeti bulunur idi. Kadınlard•an mürek
keb olan bu çalgicılann biri keman, biri çifte 
nekkaare, ikisi de daire, def çalardı. Bu çal
gıcılara «sıracı» denilirdi. 

<<Kolbaşı bu :heyetin ustası, patronu, her 
şeyi idi. Kolbaşının evi meşkhane ad olunur, 
çengi olmak isteyenlerle meslekde vukuf ve 
ihtisaslarını tezyid etmek arzu eden çengiler 
burada musiki ve karış taallüm ederlerdi. Kol
başıların evleri başlı başına bir alemdi. Kii
şade meşre.b -genç ve güzel kızlarla dolu bir 
evin, muhitinde nasıl -bir dikkat ve alaka ile 
takib ve tarassud olunacağını tahmin etmek 
zan ederim ki pek güç değildir. Bu itibarla 
dişine uygun bir yosma bulup felekden şöy
lece 'bir gün kapmak isteyen yakışıklı deli• 
kanlılar ve cebi dolgun yaşlılar uzakdan. ya
kından bu evlerin etrafını dolanırlar ve zaman 
zaman maksadlarına muvaffak da olurlardı. 
Zaman ·zaman diyoruz, çünkü çengilik mesle
ğine intisab eden, kolba§ının evinde buranın 
hususi terbiyesi ile yet~·en kadınların erkek
lerle p,ek de alakaları yokdu. Bunlar daha baş
ka sfiretlerle 'hissiyat ve ·heveslerini tatmin 
yolunu bulmuş kadınlar idi. Bu sebeble arala
rında erkeklere iltifat eden az olurdu. Bu 
noktayı aşağıda biraz daha şerh ve tafsil ede
ceğiz. 

«Hususi eğlenceler, düğünler ve saireler 
t~rtib eden kimseler kadın meclislerinde çen
gıler bulundurmak istedikleri zaman kesele-

rine göre bu kolbaşılardan en şö·hretlisinin 

veya bir diğerinin evine gidip pazarlığa giri
şilir, ücretde uyuşma hasıl olunca kolbaşı 

çengi heyetini alır, düğün evine giderdi. Kol
başı kadın ile muavini yaşmak ve ay.aklarına 
sarı çizme giyerler, ellerinde birer yelpaz-e bu
lundururlardı. Çengiler ince yaşmaklar tutu
nurlar, allı, morlu, sarılı rengarenk feraceler 
telebbüs ederlerdi. 

<<Bir çengi kolunun sokakdan geçişi ıhayli 
eğlenceli bir manzara teşkil ederdi. Önde kol
başı ile muavini, bunların arkalarından da 
devirlerinin zarif ve naza:rrüba tuvaletleri ad 
olunan kiyafet1eri ile çengiler yürürdü; on
ları da sıracılar, çalgıcılar takib ederdi. Sıra
cıların arkasından da yardakcılar, 'hademeler 
ve kolbaşının hususi hizmetçisi küçük bir çer
kes kızı ·gelirdi. 

<<Sokaklarda ~ki boylu erkekler durup 
bunları tebessüm ve iştiha ile seyrederler, 
çengi kadınlar serbestine evza ile etraflarına 
bakınub tebessümler, ikaş ·göz işaretleri ve 
hatta harfendıazlıklar yaparak, mukaabele gö
rerek geçüb giderlerdi. · 

<<Çengilerin davet edildikleri evde kendile~ 
rine nir oda tahsis olunur, bunlar gelir gelmez 
buraya girerlerdi. Hamam ustaları ve soy
•guncu denilen kadınlar da bunlarla -beraber 
içeriye girerler, ve kolbaşının, muavininin ve 
çengilerin elbiselerini çıkarırlar, tuvaletleri
ne yardım ederler, hizmetlerinde bulunurlar
dı. Bu odaya girmek çengi kolu efradı ile bu 
soygunculardan maada "kadınlar için memnu 
idi. Fakat çengilerin içeride cilvelerle, gülüş
melerle, birbirlerine naz ve edalar yaparak, 
sevişerek, birbirleri tarafından okşanarak so
yunub giyinmeleri birçok genç kadınların te
cess·üslerini celb eder, vesileler çıkarıp o oda
nın civarından -geçerler; fakat içeriye giremez
lerdi. 

<<Çengiler hususi odalarında soyunub dö
kündükden sonra oyun kiyafeti ile umumi eğ
lence odasına geçerlerdi. Oyun kiyaf eti de 
hayli nazarfirib idi. Genç ve güzel çengiler 
parıl parıl uzun s·açlarını arkalarına salıverir
ler, beyaz_göğüsleıin1 yarı yanya açarlar, üst-. 
lerine tül gömlek, pullu ·kadifeden camedan 
tennifre- biçimi sırma saçaklı canfes eteklik, 
a~~kl~~na yumuşak oyun terliğ[ giyerlerdi'. 
Tül gomlek beyaz tenlerini şeff afiyeti ar.ka
sından cazibedar gösterir, ctmedan da mev-
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zun vücudların bütün in'hina ve hututunu te
ressüm ettirir, göğüslerini meydana çıkarırdı. 
İnce ve mevzun bellerini sırma kemer tak
mak suretiyle tezyin ederlerdi. Tennure biçi
mi beli dar, etekleri namütenahi geniş etek
lik, çengi kadınlar salınıp döndükçe dönüb 
açılır, narin ve mevzun ayaklarını meydana 
çıkarırdı, ve çengi kadınlar ikide birde ilti
zam ile eteklerini kaldırırlar, nazan ve •hira
man reftar ederlerdi. 

<<Çengilerin oyun tarzı mütenevvi idi, ve 
muhtelif kollara göre değişirdi. Az çok müş
terek olan esas şöyle idi. Sıracılar kemanı 

' daireletj, çifte nekkaareyi çalmaya başlarlar, 
ağır ezgi makamında terennümler atasında 
önde kolbaşı, arkasında muavini çengileri ol
duğu halcje meydanı dört defa devr ederler
di. Bu ilk fasılda rakıs yokdu. 

«Müteakib fasıllara kolbaşı ile muavini 
iştirak etmezler, meclisin mutena bir mevki
inde kemali azamet ile oturub uzakdan neza
ret eder1erdi. İkinci fasılda çengi kadınlar 
parmaklarında zil olduğu halde çıkarlar, sı
racıların terennümlerine hareketlerini uydu
rarak raks ederlerdi. Rakıs ·göhek atmalar, to
pu~ çarpmalar, omuz titremeler, kendini ,geri 
g~rı atmalar ve hoylayarak ·vücudunun etİeri
nı, ,göğüslsrini saUamalarla doluydu. Fasılla
rın A ara~ında 5engiler istirahat eder, müstesna 
k~yafetlı, tuvaletli hanımefendiler bunları tat
yıb ve takdir eyliyerıek alınlarına altın yapış-
dırırlar, bahşişler verirlerdi · 

«Üçüncü fasılda Tavşa~ raksına çıkarlar
~ı. _o zaman erkek biçiminde elbiseler giyi-
lırdı. . . 

- ı. <<D_ördüncü ve sonuncu fasılda da rakıs 
yoıı.du. _Sıracılar sazla. ;ııı çalark~m çengiler M
ner:delık ederler .ı.u·, , t·· 1--

. : L • 'u ur Ll şarkılar ve -r::ı-

zeaer ·~kurlar, gfüel re gJ!:' sesleriyle di~le
yenlerın kalblerini vakarkr ezrrlC'r b""k 
ı -ı - , , u er-
er,_ ag a~ırlar, güldü.rürlrr rı;.hfini bir saıa 
verırlerdı. 

1
; «Kö~:k oğl~nh·:la erkekier ar:ı~.ıncfa hay-
. taamm~m etml§ otJ'l sapık a~k ve al.ika ay-

nen ,çengı kadını ı 'ha . 
A • • • -ar a nımlar arasınida ;da 

carı ıd~: ~ıbbın «müteşabi'hülcins aş!dar. (Ho. 
moseksualıte)» diye isim verib teş,his ett· - . b 
ruhi AI r ıgı, u 

A • n~_a uu ıyet eski -kadınlar arasında da ic-
rayı _hukmetmekde 1di. Nice zengin hanıme
fendiler ~ardı ki haremlerinde birbirleriyle 
muaşaka ıderl-er ve tatmini hevesat için sure-

ti mahsusada genç ve yakışıklı kızlar, kadın
lar ·bulundururlar, hususi, mahrem hizmetleri. 
ni onlara .gördürürlerdi (!B.: Cariye Vak'ası). • 
Çengiler umumiyet itibariyle bu kabil hayata 
ve hizmete alışmış kadınlardı, ve çengilikden 
kocalıp yetişme olan kolbaşı ve muavini de 
aynı suretle hevesperverane bir tarzda yaşar
lardı. Bu kabil kadınlardan bir kısmı kendi
lerini saklamaya hiç lüzum görmezler, doğru
dan doğruya icrayi faa!iyet ederlerdi. Bunla
rın alameti farikalan da boyunlarına bağla
dıkları bir-er boyun çevresi idi; beyaz dülbend
den, kenarları ciğerdeldi, · köşeleri «Ah, a:h!» 
işlemeliydi, kolbaşı da böyle bir dülbend bağ
lardı. Köçekierin erkekler arasında nasıl müb
telaları varsa, çengilerin de öylece kadın -aşık
lan vardı, ve bunlann ekserisi zengin :hanım-_ 
efendilerdi, çengi mahbubelerin:i zaman . za
man taltif vıe takdirle evlerine davet ederler
di.» (Refik Ahmed, İstanbul nasıl eğleniyor
du?; İstanbul 1927). 

Refik Ahmed Sevengil'in bilgili güzel ya
zısmda «çengi>> tipi üzerinde -birkaç küçük zü
.hulü vardır. Evvela ·kıbti olduklarından :bah
setmiyor. İstanbullu, taşralı türk kızlarından 
asırlar boyunca tek çengi çıkmamışdır. Zaru
retin, sefaletin gavrinde yaşayan, hatta fahişe
lik eder. genç kadınlar bile, koltuk denHen 
gizli . umumhanelerde sermayelik etmişl-er, 
çe~gı kollanna girmemişlerdir. Oyun öğren
mışlerdir, hatta bir -çengiden daha ustaca rak
sedenler olmuşdur, kendi hususi alemlerinde, 
ve hatta düğünlerde ısrar ile kalkıp oynamış
lar~ı:, fakat çengiliği meslek edinip bu fşi pa
ra ıçın yapmamışlardır. 

Yukarda da kaydetmişdik, kıbti olan ·çen
gilerin büyük ekseriyıetini İstanhulda bilhassa 
ondokuzuncu asırda Lonca yetişdirmişdir. Da
'~a evvelleri çengi kıbtiler Rumelinde Bulga
r!st~~d~ Tırnava'dan, -Suriyede de ş_amdan ge
. tırtıl~\dı. Tır_n~va kıbtileri harikulade oyun 
k_~abılı~et!·erı ıle, Şam kıbtileri de homosek
suel munasebetde gaayet ateşli olmaları ile 
meşhurdu .. Beyaz -göğüslerden !bahsediliyor; 
Tı,rnava çınge~e~eri mat beyaz tenli, koyu 
kumral saçlı, lacıvert gözlü afeti devran g··
zellerdi, vücud yapıları da, biraz da ba·kıml~ 
tepeden tırnağa oğlan yapısında idi. Zamanı~
mızda _Trakyada Lüleburgaz ve havalisinde ha
sırcı çıngıenel~r vardır ki Tırnava çingeneleri 
soyundandır. içlerinde öyle güzellere rastlanır 
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ki, renkleriyle, yüz çizgileriyle, boylan bos
ları, elleri ayakları ile birer a.hılyi vahşi ha
linde, sinema. dünyasının güzellikleri dil
lere destan olan yıldızları onların ellerine 
değil, ayaklarına su dökemezler. Öyle oldu
ğu halde o mat beyaz derileri güneşde gö
vertilir, kızarmış gül yaprağı rengini aldı
ğı zamandır ki na.zenin oynaşlarında, ten
leri oğlan, erkek.tenine benzediğinden pek 
makbule geçerlerdt Aslında esmer olanları 
ise evveliyetle baş tıkı idiler. Yukardaki 
güzel yazıda çengilerin ayaklarına hafif 
oyun terlikleri, bir nevi balerin paıbucu giy
diklerinden bahsediliyor, ve uzun, geniş 

etekliklerini kaldırarak bacaklarını çla bil
iltizam teşhir ettikleri anlatılıyor. Ayakları 
yalın olariak görülmeyen bacakların. güzel
liği güdük kaİır, biz çengilerin evlerde,

0

ko
noklarda, hasır, kilim, halı ·üstünde dtimı! 
yalın ayak oynadıklarında duracağız. Nite
kim Refik Ahmed de tezMa düşüyor, raksı 
anlatırken: ((topuk çarpar .. » diyor, ne ka
dar ince, hafif olsa da terlik ile topuk çar
pılmaz, topuk ancak yalın olarak çarpılır, 
vurulur. üsttdı belki bdzı ecnebi ressamla
rın yapmış olduğu cengi gravürleri yanılt
mış olabilir. Bu sanatktrlar çengiyi dışar 
da görmüşlerdir, anlan resmettikleri, mu
hayyel harem dekoru içinde oynatırlarken 
elbet ki ayaklarında pabuçlarını çıkarmayı 
düşünmemişdir. O gravürlerde harem diye 
tersim edilen dekorlarda hiç bir zaman türk 
evinin, konıağının içi olniamışdır. 

İstanbul'da çengi yetiştirmede Sulu
kule Loncanın yanında ikinci derecede, çok 
sönük kalmışdır. 

ÇENGİ KARI VAK'ASI - (B.: B:1bı!
li. çengisi kan) . 

ÇENGİNAME - Geçen -asırda yaşamış 
ünlü rind ve kalender şı\ir Enderun'lu Fıt
zıl Beyin uzun ve meşhur bir nianzO.me
sinin adı (B.: Fdzıl Bey, Enderunlu); bu 
manzı1me zamanının namlı köçek oğlanla
rı şdnınd,a yazılmışdır;. «Çengin hem rak
kas ve rakkaase (dansör ve dansöz) kar
şılığı, <cKöçek>: ise yalnız rakkas, erkek, oğ-

_ lan oyuncu (dansör) karşılığı kullanılır; 
F§.zıl Beyin meşhur manzumesinde «Çengi» 
adının. «köçekıi ismine tercih etmesininse
bebini bilemeyiz, fakat uzun manzO.mesin
de güzelliği --ve oyun hüneri -övülm11ş tek , 

kadın oyuncu yoktur, hepsi oyuncu oğlan
lardır. 

Manzume medihle karışık hezel_ yollu 
yazılmışdır; ve kırk iki nefer köçek oğlanın 
adı, yahud asıl adını unutturmuş l!k§ıbJ 

kaydedilmişdir; ve yer yer çok müstehcen 
kaleme alınniışdır; manzı1me 117 kıt'adır; 
isimlerle iligili aşağıdaki parçaları dikkat 
ile seçdik, ve köçek sayısını belirtmek için 
rakamlar na.ve ettik: 

I. TODORİ ellisekiz yaşında 
Hem frenk illeti var başında 
Mtiy zan itme hemen kaaşında. 
Deli onnanı kadar IQllan var. 

Mtiy ile rtiyi olur bir lal elek 
Ana cınbızla çeker hayli emek 
San debb-ağhaneye girmiş o köpek 
Anı oğlancık ider berberi var. 

2. «Büyük Afet» o güzel YORGAAKİ 
Sime benzer o vüctidi paki 
o edı\ o reviş çala.ki 
Sanma dünyada anın benze~ var. 

Goııcedir dikenden çıkd.ı ol zat 
Pederü maderi yani Hırvat 
Nl"s~i ş1imunda bulunur soldat 
Bagibaıı var bir iki rencberl var. 

3. Gerçi ANDON dahi nazikter idJ 
Eli ağzına uyar dilber idi 
Taht naz üzre bir İskender idi 
İki bin aşık ile kışmeri var. 

Yüzüne şimd,i sinl'kler üşmüş 
Lıl'li şirine karınca düşmüş 

O güzellfk didiğiri bir kuş imiş 
Meğer anın dahi l>alü peri var. 

4. YASEMEN şimdi dlkeıdenmişdir 
Nerkis çeşmi kefenlenmişıUr. 

5. Akçe mahstUi olan RUB'İYYE 
Ne ayar ile ider fahriyye 
V aslı değmez bana bir mstlyye 
Ne teni paki ne hoş ma.nzeri var-

6. Beni yağma_ladı kafir PANAYOT 
Koma.dı hanei dilde bana. yurt 
-O dah,i Tilki ~ibi bir deli -~ut 
Na seza revişi bedteri var. 

7. TİLKİ amma ki bir a.z n~and.ır 
Postu elden giderir hayvandır 
Beli insana yakın bir candır 
Anda bir cazibe.ı esmeri var. 

8. Çengiler şahı MISIRLI gÜzeH. 
O tenasüh o kaddJ bi bedeli 
Raksa glrdikce. lder halkı deli 
Katı ç.ok aşıkı hasretgerl var. 
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9. · Pek letafetli değil hüsni LATİF 
O ya.hiı:diyi ııe h4cet tArif 

10. O giimüş teııli olan ·ALTINTOP 

11. Aşk ile itme HİLALKAŞ'a nig4h 
Bir tutulmuş aya benzer ol m4h 
Cismi ismine muhalif eyvAh 
Dahi andan nice ala teri var. 

12. Ne çiçekdir bilürüz TAZEFİDAN 

13. TENSUH'un rayihası cana karib 
Bütün eczay:i teni paki garib 

······································.···· 
14. ZERNİŞAN ism{ güzel oğlandır 

Bir iki aşıkı var hayVandır 
Aşka bilmem ki ııeden şayandır 

15 O da ZİBA gibi bir ismi !düzel 
Ermenilikde velakin eskal 
·Beddir azayi vü.ciı:du mücmel 
Ne eda var ne da;hf ziverl va.r. 

16. Beli YILDIZ gibi yokdur bir mAh 
Bir felek meşreb ii bigane nlgah 

17. Bir kamer çehre ~eğildir MEHTAB 
. Çehresi hale gibi haneharAb 
Anı ta göğe çıkarsa ahb4b 
Sanma rôy:inde o m4hın feri var. 

18. Ola meftunu KANARYA c4nın 
o da bir bülbülüdür hftbanın 

19. KIZ MEHMED o da bir aşlfte 

20. YENİDÜNYA o da bir kübenidtr 
.Şekli çinganede bir ennenidir. 

21. Sayde g,'elmez o .remide ARtr 
Vahşidir tab'ı o çeşmi c4du 

22. PANAYOT'un küçüğü maska.radı~ 
Tu~resi hem gözü kaaşı kaıradır 
Ruhi zibası giizel farfara.dır 

Kafirin tatlı aceb dilleri var. 

23. YORGİ lakin kuru bir oğlandır 
Mürdedir şekli. teni bt candır. 
....... ; .................................. ·• 

24. FISTIK'ın cismi beli fıstıkdır 

25. Sah;ibi cezbe değil YORGAKİ 
Sanlıkda.n o teni na piki 
Şöyle zan eyliyesln tönbaki 
Bir sara.rmış ruhi neylıiferi var. 

26. ROŞFİDAN'ım o çubukçu gözeli 
Geçme · o dilberi o ince beli 
Ya.semen kaametini söylemeli 
O Wraz lehler ile zive,rl var. 
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27. · P ANDELİ aşkı ile ben de deli 
Kıt'ada cezbede yokdur bedeli 
Var imiş çengilerin bir giizell 
Mülki hüsnün meger İskenderi var. 

28. Hayf ol hüsn ile ol dildAre 
Yazık ol cezbeye ol reftare 
Ah ol kıtal ELMASPARE 
Na tıraşide a.ceb cevheri var. 

Sofudur çünkl mezakı tas'Rll 
Raksı bilmem ne içün itti tahsil 
Ta kinisada okusun ineli 
Her mahaJlin .revişi digeri var. 

29. Dahi her medhe. seza İSTAVRİ 
Dilrubalıkda müsellem tavn 
Var illlıİŞ ehli beli.ya cevri 
Şekli perçemde aceb ejderi var. 

30. Ktl'ÇÜK ANDON dediğin mırdan 
Budur ol ermeninin ahbin 
Na beca çehresi hem reftAn 
Beli zangoç olacak peykeri var. 

:n. KocaJub şimdi KIVIRCIK OĞLAN 
Kara m.anda gibi olmuş el'a.n 
Kuzu dermiş ana ba.zı hayvan. 

32. Odunaı benzer o.l ESKİ FİDAN 
.... , ............................ , ....... . 

33. Karga hey'etli K~ARYA ŞAKİR 
Ne ka.narya bu ki baykuş kA.fir 

34. AFjTAB ile aceb kim savaşur 
Yüzüne makmağa gözler kamaşur 
Zatine bir derece naz yaraşur 

35. Ruhsa.ti vasla riza virdi GAıAB 
Nedir ol zati haıfünie bu lakab 
...... , ................................ . 

36. Nalei aşka seza VELVELE'dfr 
Ehli aşka o da bir ~aa.ilediir 
.,Raksı baziçe değil zelzeledir. 

37. Nizikane ııe bu etvan PESEND 
Ned.ir ol ka.ameti hoş servi bülend . .. 

•••••• ! •••••• • .•••••••••••••• ~ •••••• ~ ••• 

38. · O beyaz tenli civanım · PAMlJK .. 
································· -

39. Ktl'ÇÜK AFET beli bir afeti ·ca.n 
Nice ilet bu ki dıilsuzi -cihan 
İsmine cismi mutibık canan 
Çengiler içre heman ol peri var. 

. Enderunlu FA.zıl Bey bu manzı1meyi, 
bir yıtran meclisinde kendisinden ısrar ile 
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i~tenmesi üzerine kaleme aldığını söylüyor. • 
Yukarda da kaydettiğimiz gibi, bu man~ 
zılmenin hezel yollu tarafı çok fazlddır; 

diğer bütün edebi ve tarihi kaynaklar, İs
tanbul )köçeklerinin istisna.BJ)z çok güzel 
gençler arasından seçilip gaayet çetin ta.
limlerle yetiştirildiklerini ittifakla belirtir
ler (B.: Köçek). Enderunlu FAzıl Beyin bu 
manzumede çoğuna hakaaret ettiği yulrer
daki köçeklerin her birine devrin · ştHrleri 
şarkılar yazmışlardır (Bütün bu isimlere 
bakınız). 

Enderunlu FAzıl Beyin bu meşhur 

manzılmesi, şfürin ,aynı hava ve çeşnide 

«HıibannAme» ve «Zenannı1me» isimli di
ğer iki manzılrİıesi ve yine manzum «Def
teri Aşkı: isimli bir risalesi ile beraıber hic
ri 1286 (m. 1869-1870) yılında tstanbul'
da Asmaaltında Ali Riza Efendi matbaa
sında kitab hAlinde basılmış ve neşredilmiş
dir; müstehcen yerleri de olduğu gibi mu
~§.fıaza edilmişdir. 

ÇENTİYAN - Eski giyim eşyAsından, 
ince bezden yapılan şalvar; Hüseyin Kdzım 
Bey Büyük Türk Lılgatında Ahmed Vefik 
Paşanın Lehcei OsmAni'sinden naklen: «Er
kek libAsına şebih zenne şalvarı» diyor. Ve
fik Paşa çentiyanı kadına tahsis etmekle 
y,anılmışdır; Naim§. Efendi on yedinci asır 
şeyhülislAmlarından müverrih Karaçelebi
zı1de Abdülaziz Efendinin· hususi hayatın
da, Efendinin evlıid _gibi yetişdirdigi iç oğ
lanlarının kıyıifetıerini anlıatır iken çenti
yanı erkeklerin de giydiğini açıkça yazıyor: 
«Mahdumlara eyyimı şitı1da Hind alacas1 
ve mirzay bo·ğası kapama ve şal kuşak, ve 
eyyamı sayf da ince Kırım kesitpi beyaz sa.
de ve som sirına kalen;ı kuşak kuşatıp ey
yamı mu.tedilede süt mAvisi ince bez çen
tiyanlar giydirip çakşır giydirmezler imiş.ıı 
(B:: Abdülaziz Efendi, KaraçelebiZAde). 

Çentiyanın paçalarının ayağa, topuğa 

kadar. inmediği, incik kemiğinin üstünde 
kaldığı yine naimıi Efendinin yukardaki 
tasvirini~ devı1mında görülüyor: t< (Çenti
yan üstünde entıiri) vesı1delerinin yırtmaç 
şikı1fı şatır eteği misfil iki karış' mikdıirı 
olup bir iki yerden rabt için altın kopça di
keTlermiş ki misa.fir huzurunda açılmamak 
için yırtmaçlar iliklenir idi; sa.ir vakitde 

küşdde olup esnı1yi hizmetde sür'atle ge
lip gittikçe şakki t'l1lı1ni yırtmaçlarından 

simin ;topuklar,.ın. şa'şaası meclise pertev 
· salardı. Efendi hazretleri bu veçhile topuk 

seyri ve Kırım kesimi esvabın şikabınd:an 
ayinei sine temaşa.sının idüb bu kadarca 
kanaa,t idermiş; bu hizmetkarları nakleder 
ki nazar ile telezzüzden gayri ibir ferde te
karrüb ettiği, belki bir bılse aldığı dahi 
yokdur diye yemin ederlermiş.» 

BAzı delikanlıların, muhakkak ki ayak 
takımından, çentiyan ile sokağıı dahi çık-
dıkları Sdbit'in şu beytinden ıanlaşılıyor: 

Göriib ol şıilıcla ol sıkma. çentiyan bendi 
Seyr ile tövbemizin gevşedi mlyan bendi. 

Çentiyan'ı «çintiyan» şeklinde oku
yanlar da· vardır; ak sıide bezden kesilip 
üst.üne çintemıini denilen motifler işlenmiş 
iş donları da yapılmışdır, bir şehzadeye ait 
böyle bir iç donu Topkapu Sarayı Müze
sindedir. 

ÇERAĞ - (B.: Çırağ). 

ÇERAZ (~par) - Değerli bir hu
kukçudur. Kaspar Amira Çerazyan'ın to
runu ve Minas Çeraz•ın kardeşidir. 1850 de 
Hasköy'de doğup, 1928 de yine tstanibul'da 
vefat etmiştir. 

İstanbul Hukuk Fakültesinden mezun 
olan K,aspar Çeraz muhtelif cemaat vazi
felerinde bulunmuş ve İstanbul Ermeni 
basınında, bilhassa Hasköy'ün mtlzisine aid 
pek. çok yazısı intişar etmiştir. 

İki oğlu olmuşdur, Birincisi Vahan Çe
raz (1889 - 1926) tanınmış bir sporcu ve 
beden terbiyecisi olmuş ve Mütareke yılla
rında Ermenistan'ş, gidip orada vefat et
miştir. İkincisi Levan Çeraz ha.len hayatta 
olup tanınmış bir muganni .ve meslek iti
M.riyle usta bir fotoğrafçıdır. İstanbul ~r
meni basınında kıymetli yaz:iıarı da derce
dilmiştir. Kendisi, cedlerinin asaletini şah
sında canlandıran hoş sahbet ve münevver 
bir ~attır. ·· 

K~v-0rk PAMUKCİYAN 

ÇERAZ (Minas) - .Ünlü bir edip ve 
müderrisdir. 1852 de Hasköy'de doğu,p, 
1929 da Marsily~'da vefat etmiştir; Kaspar 
Amira Çerazyan'ın torunudur. 

Tahsilini Hasköy'deki Nersesyan ve 
Nubıar - Şahnazaryan mektebinde yapmış-
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tır. önce muallimlilde iştigal etmiş. ve mü
teakiben Patrik Nerses Başpiskopos Varje
betyan'ın sekreteri olmuştur. 1878 de Ber
lin Kongresine giden Patrikhane heyetine 
tercüman olarak katılmıştır. 1886-1889 yıl
larında Galata'daki Getronakan Lisesinin 
müdürlüğünde bulunmuşdur. Bilıihare Pat
rikhane umumi meclisinin reisf seçilmiş
tir. Birinci Cihan Harbinden önce Avrupa'
ya giderek ömrünün sonuna kadar Marsil
ya'da ika.met etmiştir. 

Minas -Çe:rıaz'm, Ermenice, Frans:mzcaı 

ve İngilizce dillerinde neşredilmiş eserleri 
ve makaleleri mevcuttur. 

Kevork PAMUKCİYAN 

ÇERAZYAN (Bağdasar Amira) - Kas-
par Amira Çerazyan'ın oğludur. S4bık Pan
gaıtı · Ermeni Mezarlığında bulun~n k.aibir
taşı kitabesine göre 1787 de doğmuş ve 19 
Ağustos 1854 de vefat etmiştir. 

Bağdasar Amir,a da pederi ve amcası 
gibi sarraflıkla meşgul olmuştur. 1835-1844 
yıllarında Beyoğlu üç Horan Ermeni Kili
sesinin mütevelliliğinde bulunmuş ve mez- · 
kür kilise 1836-1838 tarihlerinde yeniden 
inşa edilirken büyük maddi ve ma.nevi yar
dımı sebketmiştir. 26 Mart 1842 de teşek
kül eden Anadolu Sarraflar Kumpanyası'· 
mn mümessilleri arasında bulunmuştur. 

Bağdasar Amira Çerazyan, Erkanyan 
Ohannes_ Amir.a'nın kızı Hıripsime veya Sul
tan'la evlenmiştir. Zevcesi 1836 da Kuz-
guncuk önlerincie bir kaza neticesinde bo
ğularak ölmüştür. Bu izdivaçtan üç evl!dı 
olmuştur. Birincisi Madam Pupul Hacyan, 
ikincisi M_adam Armaveni De Savalan Han 
ve -üçüncüsü de Kaspar Çerazyan'dır ki 1 
Mayıs 1852 de 29 yaşında koleranın kurba-
ru olmu~u~ · 

Kevork PAMUKCİYAN 

CERAZYAN (Hacı Kevork Amira) -
Çerazyan ,ailesinin onsekizinci asırda İs~ 
tanbul'da tanınan üçüncü mühim şahsiye
tidir. Hasköy Ermeni Mezarlığında bulunan 
kabrinin manzum kitabesine göre 1725 de 
doğmuş ve 1802 de vefat etmiştir. 

üsküd-ar Surp - Haç Kilisesinin vaftiz 
kütüğüne göre ıcŞişman,~ lı1kabım taşıyan 

· Kevork Aminı., Çerazyan Minas Amira'nın 
sarraflıkda iş ortağı olmuştur. 

Kevork PA.MUKCİYAN 

ÇERAzyAN (Kaspira Amira) - Hacı 
Kevork Amira'nın oğludur. Tıarihçi Avedis 

Berberyan'a göre (Ermeni Tarihi, İstanbul, 
1871) Tepedelenli Ali Paşa'nın sarrafı ol
muştur.. 23 Ekim 1817 de Kuruçeşme'de 
toplanan Gregoryen ve Katolik Ermeniler 
arasındaki toplantıya katılmıştır. Ali Pa
şa'nın Padişaha karşı ayaklanmasından 
sonra Halet Efendi'nin sarrafı ve kirli en
trikalarında suç ortağı Haskiel adlı Yahu
dinin iftirası neticesinde, hiçbir kabahıatı 
olmadığı halde, 29 Nisan 1821 de Valide 
Hanın kapısında asılmışdır. 

Kevork PAMUKCİYAN 

ÇERAZYAN (Kirkor Amira) - Geçen 
asnn ilk- çeyreğinde Ermeni cemaatının ile
ri gelenlerinden olup Kevork Anıira'nın oğ~ 
ludur. Bundan dolayı kardeşi Kaspar Anıi
ra -giibi Kevorkyan da tesmiye edilmiştir. 

Doğduğu ve öldüğü tarihler bilinmemek
tedir. Ancak 1827 den sonra vefat ettiği an
i.aşılmaktadır (Mardiros Hanesyan, üç Ho
ran Kilisesi Tarihi). 

Kirkor Amira, 1808 de Galata1daki 
Surp Kirkor Lusavoriç Kilisesinin müte
vellisi iken, 1Beyoğlu'ndaki üç Horan Kili
sesini yeniden inşa ettirmiş ve 1816', 1821 

ı 

ve 1825 tarihlerinde mezkür kilisenin mü-__ 
tevellisi olmuştur. Ayni kilisenin içinde, 
1818 den evvel bir de mektep açtırmıştır. 
1811 yılı Temmuz ayında, Kudüs'teki Er
menilere ait mukaddes yerlerin bir kısmı
nın Rumlar tarafından gaspedilmek istep
mesi üzerine, ŞeyhüUsıamıık Kapusunda, 
Seyhülislı1m Dürrizıtde Abdullah Efendi'
nin riyasetinde toplanan mahkeme mahi
yetindeki meclise Ermeniler tarafından iş
tirak_ eden şahsiyetler arasında adı geçmek
tedir. Aym tarihlerde Patrikhanedeki bir 
meclise iştiraki münaseebtiyle ismi !Iim sı
fatiyle zikredilmektedir. 23 Ekim 1817 de 
Kuruçeşme'de topla!!an Ermeni Gregoryen 
ve Katolikler arasındaki dini medise de iş-
tirak etmiştir. · · · 

Kevork PAMUKCİYAN 

ÇERAZVAN (Minas Amira) '-- Pilippos 
,~mira.'nın oğludur.: ünlü bir sarraf; 1794 
tarihinde on un maddi yardımı ile neşredi
len. Kayseri'li şöhretli mılsikişfü.as Kirkor 
Tıbir Kabasakalyan'ın «Nıvakarıı::ınn adlı 

müsikiye ait eserinin muhtıra kısmından 
Miras Amira Çerazyan'ın sarraflar k!hy,a
lığma kadar yükseldiği kaydedilmişdir. 

Minas Amira Çerazyan'ın _Markar A-
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mira ve Boğos Amira adlı sarraflıkla iştigal 
eden iki oğlu olmuşdur. 

Kevork P AMUKCİYAN 

ÇERAZYAN (Pilippos Amira) - As
len Eğin'in Abuçeh kasabasının Çeraz ma-. 
hallesinden olan ve bu yüzden «Çerazyan,ı 
veya ((Çerazlıyanıı tesmiye edilen meşhur 
Amira'la.r ailesinin İstanbul'da tanınan en 
eski simasıdır. Oğlu Minas Amira'nın 1794 
de neşrettirdiği «Nıvakaranıı adlı eserin 
muhtıra kısmından mezkur tarihten öne, 
vefat ettiği ahlaşılmaktadır. 

Kevork PAMUKCİYAN 

ÇERÇİ - Ayak esnafından attarlara 
verile gelmiş isimdir; bir kismı tek başını, 
dolaşır,. seyyar attardır, bir kısmı da saIIDi. 
dükkanını her gün bir başka pazar yerin
de kurar, pazarcı attardır. 

En eski bir kaynak olarak XVIII. as
rın büyük muharriri Evliyıi Çelebi İstanbul 
çerçileri için şunları yazıyor: . 

«Esnıifı Attıir§.nı Seyyaran - 300 ne
ferdir, pirleri Ebuzeti Gaff§.ridir. Ellerin
deki şeyler için de cemii edviy.e mevcud 
olub etr§.fına çocuk oyuncakları dizüib or
du esnafı alayı arasında : - Çerçi hıl! ... 
diye gezerler ... ,:. (B.: Esnaf Alayı). 

Kelime için Hüseyin Kıizım Bey Bü. 
yük Türk Lugatında: «Köyleri dolaşıp ufak 
tefek eşya sa~an adam» diyor. 

Mehmed Zeki Pakalın da Osmanlı Ta
rih Deyimleri ve Terimleri isimli kitabın
da: c,Her nevi ufak tefek eşya satan ve ek
seriya para ile satmayıp başka mallarla 
değiştiren gezginci esnaf hakkında kulla
nılır bir tabirdir; ·bu türlü eşyayı yere ya-

. yarak satan bu esnafa yaymacı da denilir.>: 

ÇERÇİ CİVANI - Kalender meşreb 
şairler tarafından «Şehrengiz» adı verilen 
manzum risa.Ielerle medhedilen esnaf gü
zelleri arasında çerçi civanlarına da rastla-· 
nır; şehrengiz yollu yazılmış ve «Huban
namei Nevedıin. adım taşıyan manzum 
mecmuada çerçi civanı şu ·beyitlerle övül
muşdür: 

Ger,çi civanlar olsa. da. yırtık 
Nani muhabbete olu.rla.r katık. 

Çeküb ha.neye bir bahane ile 
Saydı asan anın zer dine ile 

Envii metaı içre o şihın 
Tiryiki vaslın al virüb giinı'i,hın. 

ÇERÇİYAN (Haınpartmm) - Ünlü 
bir müsikişinasdır. Büyük Baba Hampart
zum Limonciyan'dan (1768-1839) tefrik 
edilmesi için «Küçük Baba Hampartzumıı 
tesmiye olunmuştur. 19 Eylfü 1828 de Kum
kapu'da doğmuş ve 5 Ocak 1901 de yine 
İstanbul'da vefat etmiştir. Pederi Erzurum
lu çerçi Gazaros'dur. Bundan dolayı «Çer
çiy:anıı soyadım taşımıştır. Meşhur musi
kişinas Aristakes veya Aris Ohannesyan'ın 
( 1812-1878) talebelerindendir. 

İlk tahsilini Kumpaku'daki Beiciyan 
Mektebinde yapmıştır. Henüz mezkur mek
tepte iken musikiye karşı büyük bir isti
dat ve ilgi göstermiştir. Müteakföen tekke
leri dolaşarak meşhur şeyhlerin terennüm 
ettikleri ilı1hileri notaya almıştır. Zira sü
ratıi nota yazmak kabiliyetini haizmiş. 

1845 de Beyoğlu Üç Horan Ermeni Ki
lisesine baş muganni tayin edilmiştir. 1848 
den itibaren, Kastamonu, Sivrihisar, Balık
esir, Afyon Karahisar, .Bandırma diğer ba
zı şehirlerdeki Ermeni· Kiliselerinde baş 

muganni olmuştur. 1855 de İstanbul'a av
det etmiştir. 1856-1859 yıllan arasında «şa
rakanıı tesmiye . olunan kilise nağmelerini, 
namlı muganni Karabet Bağdatlıyan'ın 

ağzından notaya almıştır. 1876-1878 yılları 
zarfında, Üsküdar Surp Haç Kilisesinde 
baş muganni olmuştur. Burada büyük mu
sikişinas Levcin Hancıyan Efendi ( 1860 
1947>' onun talebeleri arasında bulunmuş
tur. 1878 Nisan ayından sonra ,Surp Ast. 
Vfl.dzadzin Patrikhane Kilisesinde ibaş mu
ganni tayin 'edilmişse de, asabi halleri do
layısiyle ancak bir yıl kadar vazifede ka
labilmiştir. 1884 de İzmit civarında bulu
nan Armaş Ruhban Mektebine musiki ho
cası nas-bolunmuş ve takriben 1894 yılına 
kadar vazifesine devam edebilmiştir. Bu
rada birçok dini eserler bestelemiştir. 

Kevork PAMUKCİYAN 

ÇERKES, ÇERKES CARİYELER, ÇER-
. gs KÖLELER - Türkiye'de esaretin· 
mevcud olduğu devirde uzun boylu, güçlü 
kuvvetli, beyaz tenli, umumiy_etle sarı ve
ya açık kumral saçlı ve · mı1vi, · bazıin lıici

verd gözlü, yüz çizgileri ile çok dilber ve 
vücud yapıları gayetle· çıllak, civelek olan 
çerkes kızlan ve· çerkes oğlaıi.ıarı İstanbul 
Esir Pazarında dıiimıi aranan c§.riyeler ve 
köleler olmuşdur. Kızlı oğlanlı bu güzel gü
zel gençler İstanbul saraylarında, konak-



ÇERKES - 3850 - İsTANBüL 

!arın.da, yalılarında muha;bbet oynaşlarına 
varıncaya kadar her çeşid hizmeti görmüş
ler, halayık, odalık, hanım, sultan, uşak, 
çubuklar, sine bülbülü, damad olmuşlar

dır; kimi efendisi yoluna sadakatle baş 

koymuş, kimi nankör çıkıp hanüma.n yık
mışdır. 

Çerkes köleler yalnız kibar ve rical ka
pularında değil, bazı iş sahfilıarında da 
makbul. bilinmiş, büyük oyuncu kolları 

kurmuş kol başılar Esir Pazarından satın 
,aldıkları çerkes oğlanlarma rakıs öğrete
rek raksına refta.rına doyum olmaz köçek
ler yetiştirmişlerdir. Evliya Çelebi onyedin
ci asır ortasındaki oyuncu kollarının nam
lı köçeklerinden bahsederken bir çok da 
çerkes delikanlısının Bidını veriyor. Aşağı
daki satırları o büyük . yazardan alıyoruz: 

« (Çelebi Kolundan bahsederken) On 
nefer rakkaslarının en güzelleri Can Nemi, 
Şah, Zfilim Şah, Hurrem Şali, Fitne Şah, 
Yusuf Şahdır; hele bunlardan Mirza Şah 
ibir Çerkes gula.mı idi ki hakkaa ki melek
den de güzeldi. (Akide Kolundan bahseder
ken) Süğlün Şah, Mahmud Şah, Çerkes 
Şah, Nazlı Yusuf gibi mehp!re civanları 

diba ve şib, zerbaf, zerduz eteklikler ile 
meydanı muha;bbetde tavusu Bağı İrem gi
bi cevelan ve reftar ettiklerinde adem dem
beste olurdu.» 

Ricfil ve zenginler tarafından aşırı de
recede hürmet edilen, sevilen bir kimseye 
verilecek hediyelerin başında gaayetıe mah
bub bir çerkes köle, çerkes gulamı gelirdi; 
Evliya Çelebi Seyahatnamesinin muhtelif 

Çerkes CaJ.iye 
(Resim: C. Blseo) 

yerlerinde hediye olarak aldığı çerkes kö
leleri kaydetmiştir. 

Geçen asırda -yaşamış kalender meş
reb şairlerden Enderunlu Fazıl Bey «Hu.
ban Na.me» ve ccZenan Nam.e» adlı iki uzun 
manzumesinin içinde çerkes oğlanlarını ve 
kızlarını şöyle övüyor: 

. Der Beyanı Hu.hanı Çerkes 

Çerkesin dilberi müstesnadır 
Gürcüden hüsn ile çok bala.dır. 

Cezbei hüsnü melahet vardır 
Abı rôyinde letafet vardır 

Çeşmi ebrôsi güzel demkeşdir 
Tabeşi tal'at ile mahveşdir. 

O semahat ne ola huyinde 
O beşaşet o behı\ rftyinde 

Olm.uş iken dahi abdi memlük 
Nefsi pakinde olur tab'ı mülftk. 

Öyle bir ıllü himmet bulunur, 
Sahibi cftdi sehavet bulunur. 

Çeşmine gfth gelür bir zerre 
Bahı:i umman gözüne biır katre. 

Mütevazidır eğer nı4h olsa 
Hiç tekebbür ideinez şah ol&a. 

Olur ağasına sadık bende 
Can mevcud ola tıı kim tende. 

Dahi sıfırülyed iderse azıld 
Ta kıyam.et ide rahmet ile yad 

Pek halQ.katlu olur yarine 
Bezi ider cA.nını, da dosta.ne 

Dahi ol millet ol~ fil ekser . 
Talii necnü kavi sa'd ahter. 

Der Beyı\nı Zenı\nı Çerkes 

Ey ruhi diderübayi hurşid 
İşvesi gıbta, fezAyi nahid 

Çeırkesin kızları mehpare · olur 
Ande a.şık ne ki isterse bulur. 

Na.hli va.layi kaddi muhkemdir 
Sanki melı yüzüne bir süllemdir. 

Ana. dü payi nazarle çıkılır 
Didei kalb ile anımı\ balnlır . 

Leb ü ruh olmuşiken meyhane 
Dideler olsa no-ıa mestine 

Mihrü mebden teni olmuş taktir 
Nice olsun o teni pake nazir 

Gürcüden gerçiki bunlar ziba 
Gürcünün cezbesi çokdur ammi 
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Cümlesi perdeııişini ismet 
Pa.k d.Amendiır o yekta millet 

Pak olur mahasali. piş ü pesi 
Sevbi ırzmda bulunmaz lekesi 

O sehıl.vet o sedı\ket o edeb 
Nedir ol fıtreti kudsi meşreb 

Sanma. bu millete bir benzer ola 
Bu cihan içre megier gürcü ola. . . 
Aşağıdaki manzume de Bitlisli Ali Ça

miç Ağ,a'nın olup, çerkes kölelerin tasviri 
şa.nındadır: 

Çerkes gü1:elleri çala.k olur hep 
Sırma saçlı ın.a.vi gözlü şeker leb 

Aşk u muhabbet hem sadı\k:ıt ~ 

Hür:erü m~fet çerkes civanda. 

Bil1ôr topuğundan şahin başına 
Aybı olmaz gl,rse otuz yaşına. 

Ra.'kka.ası dllaşub mestane feta 
Edebii zerafet ile de yekta. 

Nedimi pak.ize kelamdır kimi 
Sine bütbülcütü gulamdır kimi 

Kulluğunu bilür muti her emre 
Aferinler o şehbaz semendere. 

Ha.tınn hoş tutsan virür cıinını. 
Raka,a.ret götürmez içer kaanın 

CERKES CARİYELER VAK
ASI - Hicri 1224 ( 1809) sene
sinde Yanya. Vfilisi T,epedelen
li Ali Paşa, musiki ilmine !şi
na iki güzel · çer kes cariye sa
tın alınıp gönderilmesi için İs- e 
tanbul'daki kapu kethüda.sına I 
emir vermjşdi ve bir esirci ka- t 
dında biri tanbur biri de keman çaiar böyle iki kız bul
muşdu. Kızlar ucuzca bir bahli 
ile küçük yaşda alınıp ileride tu -• 
yüksek fiyata satılmak üzere ~ J 
itinalı bir terbiye ve tahsil ile ::ar 
sa.zende olarak yetiştirilmiş- ~ . / ~ 
lerdi ve Ali Paşa'nın böyle iki -~ 
kız aradığı hıa:ber alınınca 

namlı vfilinin adamına göste
rilmek üzere mücevherle do
natılıp esirci kadına emı1neten 
bırakılmışlar idi. İstenen be- . 
delleri ödenip, Tepedelen'li .Ali 
Paşaya satılınca kızlar Boğ,az-

içi'nde Bebek'ten ötede bir yerde otu
ran evvelki efendilerinin ve hanımlarının 
ellerini öperek vedfilaşmak istediler; esirci 
kadının yanına ema.neten bırakıldıkları 

için birer küçük çamaşır bo~çası ile gelmiş
lerdi, hem veda.laşacaklar, hem de çeyi'l 
sandıklarını alacaklardı. Esirci kadın iki 
güzel çerkes kızı ile Hasır iskelesinden üç 
çifte dolmuş kayığına bindi; kayıkçılar üç 
zıpır bek!r uşağı bostancı neferiydi; kız
ların güzellikleri, mücevherleri baldırı çıp
lak kayıkçıların hem nefislerini hem de 
hırslarını tahrik etti, boğçalarında da ba.
zi kıymetli eşyalar olduğunu umdular; ka-

Atasını eğlendiren çerkes ciriye 
(Resim : Sablhı Bozca.Jı) 



ÇER.KES HASAN ~ 3852 - İsTANBUL 

yıkda on kadın vardı, bunlardan yedisini 
Rumeli yakasında Beşiktaş ile Rumelihisarı 
arasında muhtelif iskelelere çıkarıp kayık
da esirci kadın ve iki kız ile yalnız kalın
ca, ani ve cür'etkarane bir karar ile Rumc -
lihisar'ı ile Bebek arasında sa.hilden sür' -
atıe açıldılar ve kayığın başını geriye çe
virdiler, ön oturakdaki kayıkçı bir küreği 
kavrıyarak "iki darbede esirci kadın ile kız
lardan birini bayılttı. Fakat ikinci kız avazı 
çıktığı kadar: «ümmeti Muhammet! ... Can 
kurtaran yok mu!. .. ı: diye bağırmaya mu
vaffak oldu. Yıldız efendi zade adında biri 
üç çifte bir kayıkla yalısına henüz gelmiş, 
yanaşmışdı, sesi duyunca evvela o im_da
da koştu, onu etraftan sıiir kayıklar takib
etti,. palalarını çeken üç mütec!viz bostan
cı, kaçıp kurtulamıyacaklarını anlayınca, 
teslim olup' yakalandılar; esirci ile c!riyeler 
kurtarıldı, bostancılar da gece hapsedildik
leri Rutnelihisarı Zındanında boğularak 

idam olundular. 
Bibl.: -Cabi Said Vakaayinö.ınesi. 

ÇERKES HA.SAN VAK'ASI - (B.: Ha
san Bey, Çerkes) 

Ç,ERKES ŞAH - On yedinci asır orta
sında büyük oyuncu kollarından Akide Ko
lunun mahbub ı:ıakkas oğlanlarından biri 
(B.: Akide Kolu). Bu koldan bahseden Ev
liya Çelebi: «Husu.sen Süğlün Şah, Mahmud 
Şah, Çerkes Şah, Nazlı Yusuf gibi mehpa
re civanları diba., şib, zerbaf, zerduz, çar
kabab etekliklerile· meydanı muhabbetde 
t_a.vusi Bıigi İr.em gibi cevelıin ve reftıir et
tiklerinde §.dem dem ,beste olup meftun o
lur; her :birinin merguule merguule zülfi 
ham enderhamları, müşkbar anber keysu
ları perişan oldukda gören aşıkların aklı 
tirfimar olur,>> diyor. Bu rakk-as oğlanın 
hayatı·h~kkında başka kayde rastlanamadı. 

ÇERMAN (Osman Nuri) -:-- Diş heki
mi ve tarih-coğrafya öğretmeni; 1899 da 
Uşak'da doğdu; Ömer Bey ile Ayşe Hani
·mın oğludur. Uşak ilkokulu ve rüşdiyesin
de (1914), İstanbul Öğretmen Okulunda 
( 1921) okudu; Tıb Fakültesine bağlı Diş 
Tababeti Mektebini ve Edebiyat Fakülte
sinin Coğrafya bölümünü bitirdi; muallim
liği diş hekimliğine tercih etti; 1956 da .. 
eı:ne·kliye ayrılıncaya kadar Darüşşefaka Li:' 
sesinde, Kurtuluş Lisesinde, Antalya Lise
sinde, Afiyon Lisesinde, Muğla, Gelenbevi, 
Zeyrek orta okullarında, Ankara Atatürk ., 

Lisesinde, Kandilli Kız Lisesinde, Beykoz 
Orta Okulunda muallimlik, müdürlük yap
dı. Maarifden emekliye ayrıldıkdan sonra 
da diş hekimliği ile iştigaale başladı. 

Bayan Feriha ile evli ve iki çocuk sa~ 
hibidir. Az Fransızca bilir; Voleyıbol spo
runu sever; kitab toplama merakllS'ldır, 

gazetelerden, ve dergilerden kesilmiş çok 
zengin bir yazı - resim arşivine sıthibdir. 
,,Dinde Reform - Kemalizm» isimli bir ki
tabından dolayı mahkemeye verilmiş, bir 
yıl süren davada beraat etmişdir; kendisi 
bu olay için «Hayatımın en önemli olayı
dır» diyor. 

Memleket dışında hayli dolaşmıştır 

M:ısır·a, İngiltere'ye, Fransa'ya, İtalya'yıa 
Almanya'ya, Danimarka'ya, tsveç'e, Nor 
veçe gitmiştir. -~ 

Eserleri: Maarifimizin Mihveri Ne Ol 
· malıdır ( 1927), Dinde Reform ve Kemalizrr. 
(1957), Kemalizm Reformuna Göre Dinı 
mizin Esasları ( 1959), İnıan ve İtikad ve 
Reform (1960). 

Bibl,: Kim Kimdir Ansiklopedisi . 

ÇERNİS (Volf) - Avukat; 1919 da ts
tanbul'da doğdu. -Babası Bay ·neni (~ni
yaze), annesi Bayan Tuba'dır; Goldschniied 
Okulunda ve Alrtıan Lisesinde okudu, 1943 
de İstanbul Üniversitesinin Hukuk Fakül
tesini bitirdi; aynı fakültede bir sene ka
car mütercimlik, ve 1945 - 1946 arasında 
Prof. Ebül-üla. Mardin'in kürsüsünde asis
tanlık ysıpdı, sonra İstanbul Barosuna kay

. dolarak avuka~lığa başladı. · 
Almanca, Fransızca, İngilizce, İspanyo:

ca ve Yiddisch'ce bilir. Alman Mektebi Me 
zunlar Cemiyeti üyesidir; Ping-pong, yüz
me ve futbol sporlarını sever. Mesleğinin 
dışında edebi eserleri sever, Bilhassa me
deni.hukuk ve tica.ret huku~u ile ilgili ola
rak. İstanbul Barosu Dergisinde ve Adfilet 
Dergisinde maka.aleleri intişar etmiştir. 

· Ünlü hukuk bilginlerinden Prof. Ernest E. 
Hirsch, Prof. · Alfred İsaac ve Prof. A. Eg
ger' den terceme edilmiş eserleri vardır. 

Bibl.: Kim Kimdir Ansiklopedisi 

ÇEŞME, ÇEŞMELER - Bir köye, ka~ 
sabaya, şehire ve uzun büyük yollar bo
yund.a menzil ve konak yerlerine su getirt
mek, çeşme yaptırmak niüslüman . toplum 
hayatında büyük hayırdır. (B.: Sebil, Şa0 

dırvan, Kuyu). Başda p!dişahlar, vaı.cte~ • 
sultanlar, sultanlar, vezirler, efendiden ıtğa~. 
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dan hatta hiç bir ünvdnı olmayıp da adı He, 
rn,kabı ile anılan -avam tabakasından elleri
ne imkı1n geçmiş olanlar, y.a kendilerinin 
hayırla . anılması, yahud ölmüş bir sevgili, 
yakının ruhunun şı1d olması için bir çeşme 
yapdırmayı ilk iş bilmişlerdir. Asırlar bo
yunca ·hem hilafet makarrı, hem de·bir ci
han imparatorluğunun taht şehri olan İs
tanbul'un çeşmeleri elbet ki tarihi şfuuna 
denk zeiıginlikdedir. Bu şehrin kütüğünde 
İstanbul çeşmeleri, küçük büyük, akar ya
hud muattal, harab olmuş, yok olmuş, ta
:.31d1.klan isimlerle müstakil maddelerdir; 
bu «çeşme» maddesinde ise türk mimdri
sinde çeşme yapısının mütaleası devir de
vir üslılblarinın tetkiki, bu ansiklopedinin 
kon l'. sının dışındadır. 

Çeeşmelei', Türk İstanbul'un en büyük 
damgalarından biridir; bu şehri şehirin 
hangi semtine gidilirse gidilsin bir cadde 
boyunda beş altı, bir sokak boyunda iki üç, 
her sokak aşırı en azdan bir çeşme görü
lür; hart kapularında, cami ve mescid av-

ıuıarı kapularında veya· pek yakınlarında, 
mekteblerin, medreselerin, türbelerin ya
nında, civdrında, meydanlarda çeşme var
dır ve içlerinde anıd gibi çeşmeler, biblo ze
rafetinde. çeşmeler vardır. Çeşmelerin ceb
heleri Türk taş işçiliğinin en güzel eserle
rinin teşhir edildiği zeminler olmuşdur; iç
lerinde asrını temsil eden sanatkı1rlar bu
lunan hattatların kitabe yıazıları, pek za
rif, pek güzel, çeşidli tezyin motifleri ile 
taş üzerine nakledilmiş çeşmelere k-onmuş
cı.ur. 

Din yön'ünden mahzurlu olmadığı hal
de asırlar boyunca İstanbul meydanlarına 
heykel koymayan ecdı1dımız, heykelin ye
rine :-'.lbidevi meydan çeşmesi yaptırmışdır. 

Başda Evliy_a Çelebi, «Hladikatül Ce
vfuni>:. müellifi Ayvasaraylı Hüseyin Efen
di, «İstanbul ve Boğaziçi» müellifi Mehmed 
Ziya Bey, ((Mir'atı İstanbul» müellifi Meh
med Raif Bey gibi İstanbul üzerine eser 
bırakmış yazarlarımız büyük şehrin çeşme
lerinden de bahsetmişlerdir; fakat İstan-

Beykoz'da İnuht~em jshaka.ğa Çeşmesi 
(Resim : Sabiha Bozôalı) 
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bul'un çeşmelerini is
tiklfil ile bir tedkik 
konusu olarak ele a-
lan ve bu yolda «İs
tanbul Çeşmeleri» 

adı ile iki cild halin
de ilk eseri ortaya ko
yan, bu İstanbul An
siklopedisi.'nin de yıa
z1. §.ilesi arasında bu
l unmuş sayın İbra
him Hiimi Tanışık ol
muşduır (B.: Çeşme; 

«İstanbul Çeşmeleri» 

Tanışık, İbrahim Hil, 
- mi). Muhakkak ki ts-

Çengelköyü'nde tanbuJ içinde ve et. 
şişe şekllnde rafında y· ıllarca do-• 

~m:e 
(Resim: N. Nlrven•) laşmış bulunan bu 

değerli müdekkik iki 
cildlik kitabında, Topkapusu Sarayı içinde
kiler de dahil, 793 çeşme tesbit etmişdir; 
bu rakam İstanbul için çok küçükdür; İ. 
H. Tanışık'ın görmediği, dolayısile kitabın . 
da zikretmediği çeşmeler vardır; müellif 
İstanbul civı1rında ancak 7· köy görmüşdür 
(Sarıgıazi, Kı1ğıdhı1ne, Alibey, Dudullu, 
Bulgurlu, Uskumru ve Zekeriye köyleri), 
İstanbul etr§.fında ise iki yüzü mütecavi:ı. 
köy bulunmaktadır, kaba bir tahmin ile İs
tanbul çeşmelerinin sayısı 2000 den faz-

ladır. 

İ. · H. Tanışı~n eserine göre, İstanbul -
da beşten fazla çeşme -yaptırarak bu hayır 
yolunda ön saflara geçmiş kimseler şunlar
dır: 

İkinci Sultan Mahmud 26 çeşme, 

Cezayirli Gazi Hasan Paşa 13 çeşme, 

Mihrişah Valdesultan 11 çeşme, 

Birinci Sultan Mahmud 8 çeşme, 

Bezmiıilem Valdesultan 7 çeşme, 

Sultan Abdülmecid 7 - çeşme, 

üçüncü Sultan Ahmed 7 çeşme, 

Damad İbrahim Paşa 7 çeşme, 

Pertevniyal Valdesultan 6 çeşme, 

İkinci Sultan Abdülhamid 6 çeşme, 

Yine aynı eserden buraya alfabetik bir 
liste naklediyoruz; 750 çeşmeyi ihtiva eden 
bu alfabetik listede, her isim için, hayır 
s§.hiblerinin unvanlarına göre ikinci bir 
tasnif yapıldı; susuz, muattal, yahud ha
rab veya tamamen yok olmuş çeşmelere de 
bir «*» işareti konuldu; susuz ve muattal 
oldukları halde !stanbul'u tezyin eden abi
devi çeşmeler bu . işaretten istisna edildi; 
Topkapusu Sarayı içindeki çeşmeler de bu 
listeye alınmadı. 

Toph~ne Meydanı Çeşmesi 
(Resim: Sabiha Bozealı) 
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A 

· 1 - Abb-a.s Ağa Çeşmesi, 1622 
Yayla, Küçük Hamam yanında 

2 - Kızlarağası Abbas Ağa Çeşmesi, 1€69 
Üsküdar, Ahmediye, Dutlukahve 

.3 - Kızlarağası Abbas Ağa Çeşmesi 1669 
Üsküdar, Karacaahmed, Arakiyeci Mesci. 

4 - Kızlarağası Abbas Ağa çeşmesi, 1673 
Beşiktaş, camii civarında 

5 - Gedik Abdi Kaptan çeşmesi, 1622 
Kasımpaşa, Gedikabdi camii 

6 - Abdullah Ağa Çeşme.si, l(i93 
. Süleymaniye, Kirazlı Mescid 

7 - Abdullah Ağa Çeşmesi, 1840 
Hasköy, Çıksalın 

· 8 - Cebecibaşı Abdullah Ağa Çeşmesi, 1731 
Beyoğlu, Küçükparmakkapu 

9 - Kızlarağası Abdullah Ağa Çe§mesi, 183'7 
Beylerbeyi, Fıstıklı Mescid * 

ıo - Kızlar ağası Abdullah Ağa çeşmesi, 184 ı 
Silivrikapu, Bala Tekkesi 

ıı - Silahdar Abdullah Ağa Çeşmesi, 1791. 
Silahdarağa. 

12 - Silahdar Abdullah Ağa Çeşmesi, 1792 
Halıcıoğlu, Turşucu Mescidi * 

13 - Şeyhülis1.am Ebezade Abdullah Efendi 
· Çeşmesi, 1725 

Fatih, Nişancı . 
14 - Sultan Abdülaziz Çeşmesi, 1861 

Gümii§suyu * 
15 - Sultan Abdülhamid I. Çeşmesi, 1777 

Gülhane Parkı karşısındaki sebilinde 

16 - Sultan Abdülhamid I. Çeşmesi, 1782 
Emirgan Camii önünde meydan çeşmesi 

17 - Sultan Abdülhamid I. Çeşmesi, l'/82 
İstinye, Neslişah Camii * 

18 - Sultan Abdülhamid II Çeşmesi, 1887. 
Demirkapu, kale duvarında * 

19 - Sultan Abdülhamid II Çeşmesi, 1887 
Yıldız, Ertuğrul Camii, meydan çeşmes; 

20 - Sultan Abdülhamit II çeşmesi, 1888 
Orhaniye.Balmuıncu yolu 

21 -- Sultan Abdülhamid II Çeşmesi, 1889 
Topkapu Sarayı kapusu · yanında * 

22 - Sultan Abdülhamid II Çeşmesi, 1900 
Boğaz, Yenimahalle, Al~ınkum Gazinosv 
içinde, 

23 - Sultan Abdülhamid II Çeşmesi, 1901 
Tophanede Küçük Meydan Çeşmesi 

24 - Abdülkerim Paşa (Karaağaç) Çe§mesL 
Halle, Sütlüce. 

25 - Abdülkerim Efendi çeşmesi, 1789 
Ortaköyde Orhaniye Kışlası· yolu * 

26 - Sultan Abdülmecid Çeşmesi, 1839 
Haydarpaşa, İntaniye Hasta.hane.si 
duvarı 

27 - Sultan Abdülmecid Çeşmesi, 1842. 
Ye§ilköy * 

28 - Sultan Abdülmecid Çeşmesi, 1841 
Selimiye Kışlası karşısında 

29 - Sultan Abdülmeciq Çeşmesi, 1843 
Taksim, Yenişehir · 

30 - · Sultan Abdülmecid Çeşmesi, 1843 
Taksim, eski Tfilimhılne altında * 

31 - sultan Abdülmecid Çeşmesi, 1850 
Beşiktaş, TUzbabac\a 

32 - Sultan Abdülmecid çeşmesi, 1852 
Fatih, Atpazarındaı meydan çeşmesi * 

33 - Sultan Abdülmecic\ çeşmesi, 1855 
Be§iktaş, Ihlamurda ,ı, 

3-4 - Arabzade Abdürrahınan Efendi çeşmesi 
· Kumkapu, Behram,çavı.iş * 

35 - Abide Hanım Çeşmesi, 1732 
HeklmoğlU civarında 

36 - Ağa Çeşmesi, 1666 · 
Aya!lofya, Kabasakal, Taşmeltteb * 

37 -- Aiurkapu Feneri çeşmesi, 1697 
Ahırkapu ile Sarayburnu arasında • 

38 - Ahibaba çeşmesi, 1762 
Beykoz, MeryemzMe Mescidi ltarşısı 

Anadoluhisarı'nda «Tuzluk Çeşme» 
(Resim: Nezih) 
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39 - Ahi Çelebi çeşmesi, 1864 
Yemiş İskelesi, Ahiçelebi Camii 

40 - Ahi Durmuş Baba Çeşmesi, .1511 
Beyazıd, Çadırcılar, imam Hanı Camii 

41 - Sultan Ahmed III Çeşmesi, 1704 
Kasımpaşa, Aynalıkavak • 

42 - Sultan Ahmed III çeşmesi, 1706 
Galata, Yeni camiryanı * 

4:3 - Sultan Ahmed III Çeşmesi, 1710 
Üsküdar Yeni Valide Camii avlusu 

4:4 - Şultan Ahmed III Çeşmesi, 1722 
K;ağıdMne Çağlayanda • 

45 - Sultan Ahmed III Çeşmesi, 1728 
Ayasofyada muhteşem meydan çeşmesi 

46 - Sultan Ahmed III · Çeşmesi, 1728 
Üsküdar iskele meydanindaki muhteşem 
çeşme 

Eyyub'da «Sütun Çeşme» 
(Resim :· Hüsnü) 

47 - Sultan Ahmed III Çe§mesi 
Üsküdar, Rumimehmed Paşada 

-t-8 - Hacı Ahmed Çeşmesi, 1545 
Kasımpaşa, Hacıahrned Mescidi • 

49 - Ahmed · Ağa Çeşmesi, 1722 
Kasımpaşa Deniz Hastahanesi civarında ~ 

50 - Ahme.d Ağa Çeşmesi, 1852 
Sarıyer Kestane suyunda • 

51 - Ahmed Ağa çeşme.si, Ayrılık çeşmesi 1741 
Haydarpaşa, İbrahimağa'da • ,. 

52 - Ahmed Ağa Çeşmesi, 1845 
Yusufpaşa civarında • 

53 - Çuhadar Ahmed Ağa Çe§mesi, . 1793 
Kadıköy, nhtım boyu, İbrahimağa · yo., • 

54 - Hatibz§.de Ahmed Ağa Çeşmesi, 1778 
Süleymaniye, Merdivenli Yokuş • 

55 - İbnülemin Ahmed Ağa Çeşmesi, 1721 
Üsküdar, İne.diye «-

56 - Hacı Ahmed Ağa çeşmesi, 1732 
Tophane, Karabaş Mescidi civarı * 

57 - nacı Ahmed · Ağa çeşmesi, 1755 
Beşiktaş, Barbaros Türbesi yanında * 

58 - Hacı · Hafız Ahmed Ağa Çeşmesi, 181'/ 
Un.kapanı Meydan Çıeşmesi * 

59 - Kavasbaşı Ahmed Ağa Çe§mesi, 1854 
çengelköy iskelesi yanındaki meydand.ı 

60 - Koyunemini Ahmed Ağa çeşmesi, 1663 
Edi.rnekapusu, Neslişah camii civarı 

61 - Yerköylü. ~hmed Ağa Çeşmesi, 1919 
Cibiili-Fener arasında • 

62 - Seyyid Ahmed Ağa Çeşmesi, 1749 
Yusuf paşada 

63 - Tersanemini Ahmed Ağa çeşmesi, 1732 
~asımps.şa, Çatmalı Mescid • 

e4 - Kapuağası Ahmed Ağa çeşmesi, 1741 
Esekapusu 

G5 - Ah:rned Bey Çeşmesi, 1875 
Anadoluk.avaeı'nda • 

C6 ~ Ahmed Bey çeşmesi, 1736 
Kitabe taşı müzede >11< 

6'l - Ahmed B-ey çeşmesi, 1803 
· Kitabe taşı müzıede * 

63 - Ahmed Efendi çeşmesi, 1803 
Tophane, Merdivenli Yokuş • 

69 - çavuşzade Ahmed Efendi Çeşmesi, 1694 
Kocamustafapaşa, Ramazanefendi Cami, 

70 - Hacı Ahmed Efendi Çeşmesi, 1823 
Kuzguncuk:, Nakkaş • 

71 - Hacı Ahmed Efendi Çeşmesi, 1884 
Keresteciler * 

72_ ~ Yahyazade Ahmed Efendi Çeşmesi, 1715 
Dragtnan 

n - Ahmed Galip Paşa Çeşmesi, 1888 
Edirnekapusu-Sulukule arasında 

74 - Ahmed Kamil Efendi Çeşmesi, 1813 
sanyer, cami avlusu • 

75 - Ahmed · Kethüda çeşmesi, 1879 
Nuruosmaniye Caddesi 
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76 - Hacı Ahmed Paşa çeşmesi, 1704 
Ü&tüdar, Nuhkuywıu • 

77 - Hacı Ahmed Paşa Çeşmesi, 1739 
Şehz§.debaşında 

'lB - Hacı Ahmed Paşa Çeşmesi, 1740 
Aksaray, Camcılar Camii yanı • 

7D - Hacı Ahmed Paşa Çeşmesi, 1741 
Fatih Camii avlusu 

80 - Hacı Ahmed Paşa Çeşmesi, 1741 
Fatih Camii avlusu 

81 - H§.fız Ahmed Paşa Çe§mesi, 1732 
Fındıklı Deresi nih4yetinde 

82 - Sadrı§.zam Ahmed Paşa Çeşmesi, 1743 
Şehziidebaşında Hoşkadem Camii yan.* 

83 - Ahmed Rıeşad Paşa Çeşmesi, 1903 · 
Kozyatağı Caddesinde 

84 - BenlizAde Ahmed Re.şid Ef. çeşmesi, 1786 
· Aıiadoluhisarı, Göksu 

85 - Benliz§.de Ahmed Reşid Ef. çeşmesi, 1800 
Büyük Çamlıcada • 

86 - BenlizAde Ahmed Reşid Ef. çeşmesi, 1777 
Rumelihisarında 

87 - Ahmed Şakir E_f endi çeşmesi, 1907 
Üsküdar, İhsaniye • 

88 - Ahmed Şemseddin Efendi Çeşmesi, · 1767 
lstinye çarşısı 

89 - Ahmediye Çeşmesi 
Üsküdar, Ahmediye Külliyesi 

90 - Ali Ağa Çeşmesi, 1737 
Kocamustafa.pa.s.a, Meşeli Mescid • 

91 --- Ali Ağa Çeşmesi, 1737 
Hekimoğlu civarı 

92 -- Ali ·Ag,a (Kapucu) Çeşmesi, 1606 
Eyyub, Pazaryeri 

93 - Ali Ağa (Berberbaşı) çeşmesi, 1.812 
Edirnekapusu, Çakırağa • 

94 - Ali A~a Çeşmesi, 1654 
Haydarpaşa LisE'si - Selimiye arasında "' 

95 - Deveoğlµ Ali. Ağa Çeşmesi, 1696 
Süleymaniye, Hoca Hamza 

96 - Dilsiz Ali Ağa çeşmesi, 1619 
Süleymaniye, Hoca Hamza 

97 - Kahya Ali Ağa çeşmesi, 1722 
Beyotlu, Firuzağa • 

98 - Kahya Ali · Ağa çeşme.si, 1732 
Galatasarayı Hamamı yanında ·. • 

90 - Macar Ali Ağa çeşmesi, 1635 
Haseki Hastahanesi civarı 

ıoo - Mirahur Ali Ağa çe~mesi, 1558 
Büyttt{dere, çayırbaşı 

101 - Zenbilci Ali Ağa Çeşmesi-; H)71 
Yeşild.irek, Dayahatun • 

102 - Ali Baba Çeşmesi, 1797 
Çubuklu, yalıboyu, Merdivenli çık.rmız • 

103 - Ali Bey Çeşmesi, 1602 
Büyükdere, İskele karşısı 

104 - Ali Bey çeşmesi, 1836 
Beşiktaş, Abbasağa Meydan _çeşmesi 

105 - Karakahya Ali Bey Çeşmesi, 17.06 
Topkapusu, Manastır Mescidi 

106 - Mühendis Ali Bey çeşmesi, 1755 
Eyyub, Ortakçılar Hamamı kar§ısı 

107 - Alibey Köyü Çeşmesi, 1862 
Alibeyköyü 

108 - Ali Efendi Çeşmesi, 1822 
Çubuklu-K-anlıca yalıboyu • 

109 - Ali Efendi çeşmesi, 1813 
Süleymaniye, Sanbayazıd 

110 - Alişah Efendi çeşmesi, 1'(03 
Dragman, Nureddin Tekkesi 

111 - Ali Paşa Çeşmesi 

çapa, Deniza.bdal. 
112 - Ali Paşa çe~mesi, 1754 

çenberlitaş, Atikalipaşa camii • 

113 -- Ali Paşa Çeşmesi, 1619 
Kasımpaşa, Kulaksız 

114 - Ali Paşa Çeşmesi, 1694 
Galata, Arab Camii • -

115 - Ali Riza Paşa çeşmesi, 1843 

Halıcıoğlu * 
116 - Ali Riza Paşa çeşmesi, 1843 

Hasköy, Kalaycı Bağçesi • · 

Biiyükçekmece'de «Arslanb_ıı,şı Çeşme» 

(Resim : Sabiha Bozcalı) 
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117 - Çorlulu Ali Pa§a Çeşmesi, 170"/ 
Eyyub, Bülbülderesi 

118 - Çorlulu Ali Paşa Çeşmesi, 1710 
Yayla, Koruk Mescidi 

119 - Çorlulu Ali Paş,a. Çeşmesi, 

Hırkaişerif, Akseki 
120 - Çorlulu Ali Paşa Çeşmesi, 1719 

Mevlevih4ne Kapusu 

121 - Hekimoğlu Ali Paşa Çeşmesi, 1733 
Kendi Camiinde • 

122 - Hekirnoğlu Ali Paşa Çeşmesi, 1734 
Kendi Carniinde • 

123 - Hekimoğlu Ali Paşa Çe§mesi, 1782 
Kendi caıniinde 

124 - Hekirnoğlu Ali Paşa çeeşmıesi, 1732 
Kabataş_ İskelesi karşısında meydan çeş. 

125 - İzmirli Ali Paşa Çeşmesi, 1702 
Doğancılar, Çakırcı Hasan Paşa Mescidi 

126 - Mü§ür Ali Paşa Çeşmesi, 1842 
Bakırköy, Bez Fabrikası civan 

127 - semiz Ali Paşa çeş. (Akarçeşme) ,1558 
Eyyub, Cezerikasım 

128 - Semiz Ali Paşa Çeşmesi, 1565 
. Edirnekapusu, Canfeda. M_escidi 

129 - Sürmeli Ali Paşa Çeşmesi, 1693 
Kadıköy, Yasa Caddesi 

130 - Sürmeli Ali Paşa Çeşmesi, 1732 
Kadıköy, Osmanağa 

131 - Şehid Ali Paşa Çeşmesi, 1718 
Fethiye Camii avlusu * 

· 132 - Ali Onbaşı çeşmesi, 1919 
Be~iktaş, Abbasağa * 

133 - Alın~ çeşmesi, 1898. 
Sultanahmed Parkı * 

134 - Ameliyat Taburu Çe§mesi, 1914 
Bağçeköyde 

135 - Anber Ağa çeşmesi, 1808 
Beşiktaş, Şenlik.dede 

136 - Hacı Arif Ağa çeşmesi, 1852 
Fatih., Haydıa.r * 

137 - Arı.lan Ağa çeşmesi, 1646 
ÜS~üdar, suıtantepesi 

138 - Aşıkpaşaz!de Çeşmesi, 1564 
Aşıkpaşa camii * 

139 - Aşub Kadın çeşmesi, 1722 
:eeyazıd * · 

140 - .ı).tike Sultan Çeşmesi, 1737 
Üsküdar, Salacak yolu * 

141 - Atiye Hanım Çeşmesi, 1833 
Saraçh4nebaşı * 

142 -:- Ayakapu çeşmesi, 1585 
Cibali, harab hamam karşı.sı * 

143 -.Ayasofya Üçyüzlü (Sultan Fıe§adl 
Çe§mesi, 1911 
Salknnsöğüd · * 

144 - Ayşe Hanım çeşmesi, 1793 
Zekerriya Köyü . 

145 - Ayşe Hanım çeşmesi, 1718 
Kanlıca, cami arkası 
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146 - Ayşe Hatun Çeşmesi, 1650 
Üsküdar, Sultantepesi 
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147 -- Ayşe Hatun Çeşmesi, 1794 
Karacaahmed - Kısıklı yolu "' 

148 - Ayşe Sultan çeşmesi, 1598 
Üsküdar, Mirahur Camii 

14,9 - Ayşe Sultan Çeşmesi, 1603 
' Şehz§.de Camii avlusu kö§esinde * 

B 

150 - Baba Oğul Çeşmesi, 1844 
Kadıköyü, Acıb4dem * 

151 - Balim Ağa çeşmesi, 1811 
Karacaahmed, Miskinler * 

152 - B-aşkadın Çeşmesi, 1728 
Üsküdar, Ayazma Camii civarı 

153 - nacı Bayram Can Çeşmesi, 1548 
Silivrikapusu dışı, Mezarlık yolu 

154 - Hacı Bayram Kaptan çeşmesi, 1900 
istinye · 

155 - Hacı Bekir Çeşmesi, 1 '135 
S,S,lmatomruli:: * 

156 - Bereketz4de Çeşmesi, 1732 
Galata, Kule dibi * 

157 - Besim Ağa Çeşmesi, 1846 
Cerrahpaşa Hastahanesi Civarı * 

158 - Beşikçiz§.de Çeşmesi, 1692 
Davudpaşada bu isimli tekke yanı 

159 - Hacı Beşir Ağa Çeşmesi, 1737 
Kocamustafapaşa, Ali Fakih 

160 - Hacı Beşir Ağa Çeşmesi, 1737' 
I-Çocamustafapaşa, çınar • 

161 - Haci Beşir Ağa Çıe§mesi, 1737 
Kocamustafapaşa Camii avlusu * 

162 - Hacı Beşir Ağa Çeşmesi, 1744 
Kendi külliyesi kapusu yanında * 

163 - Hacı Beşir Aşa çeşmesi, 1746-
Kendi külliyesinin sebili yanında * 

164 - Hacı Beşir Ağa çeşmesi, 1738 
Eyyub, Babahaydar-Nişancı yolu 

165 - Hacı Beşir Ağa çeşmesi, 1745 
Fatih, Hafızpa~a. Kumrulu· Mescicl arası* 

166 - Hacı Beşir Ağa çeşmesi, 1732' 
Fındıklı, dere içi * 

167 - Hacı Beşir• A.ğa Çeşmesi, 1745 
Beşiktaş, Sinanpaşa· 

168 - Hacı Beşir Ağa çeşmesi, 1729 
Üsküdar, kit§.besi · müzede * · 

169 - Haznedar Beşir Ağa Çeşmesi, 1738 · 
Kapalıçarşı içinde 

170 - Lala Be§ir Ağa çeşmesi, 1740 · 
Beyoğlu, Astilalımescid * 

171 - Bey Çeşmesi, · 1667 
Yayla, Odabaşı civan * 

172 - Beyhan Sultan çeşmesi, 1801 
Kuruçeşme, Hamam· arkası 

173 - Beyhan Sultan Çeşmesi, 1804 
Arnavudkuy, Akıntıburnu • 
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l'/4 - Beytülmalcı Çeşmesi, 1862 
Kabataş, Beytillma.lcı yokuşu • 

175 - B~iAJ.em Valdesultan çeşmesi, lMl 
Silivrikapusu civan 

176 - BezmW.em Valdesultan Çeşmesi, lMl 
Silivrikapusu, BAii Tekkesi 

177 - BezmW.em Valdesultan çeşmesi, 1M5 
Gureba. HastahAnesi yanı 

178 - Bezmidlem ValdesµIta.n çe,mesi, 1848 
Topkapusu dışında• 

179 - BezmiAlem Valdesultan çeşmesi, 1841 
Beşikta., ~ Maçka Yolu 

180 - Bezmi41em Valdesultan Çeljlnesi, 1843 
Kasımpaşa, Karaimam 

181 - Bezm.iAlem Valdesultan Çeşmesi, lMl 
Tarabiya 

182 - Bil41 Ağa Çeşmesi, 1792 
Kit4besi müzede "' 

183 - Bilfil Ağa Çeşmesi, 17Qff 
Galata, Lülecihendek . • 

184 - Bulgurlu Köyü Çeşmesi, 1876 
Bulgurlu 

C 

185 - Canfed4 Kadın çeıpnesi, ı 780 
Gedikpaşa Camii karşısı 

186 - Cevher Ağa Çe§mesi, 1730 
UmrA.niye Köyü Camii karşısında 

187 - Cevri U.sta çeşmesi, 1819. 
sultanahmed kendi mektebi altında • 

188 - Cilv~n,az Kalfa Ç~esi, 1664 
Edirnekapusu, Nureddin Tekkesi 

1821 - Cüdidil Va.ldesuıtan çeşmesi, 1698 · 
Galata, Emekyemez • 

. 190 - CUm):1Uriyet çeşmesi, 1923 
Cib4li, Ayakapu • -

ç 

191 - çavuşbaşı Çeşmesi, 1720 
Ak_saray, Tramvay Deposu arkası_• 

192 - çatalçeşme, 1879 
Cağaoğlu, Mollafena.rı ,ıı 

193 - Çatalçeşme dhsım Bey Çe§mesi), 1550 
Bostancı, Bağdad Caddesi • 

194 - Çinili çeşme, 
Eğrikapu civa.rı 

195 _;, çuırur çeşme, 1703 
Kocaınustafapaaş, Hacıhamza 

D 

196 - Davudpaşa Çeşmesi, 1485 
carniin avlu kapusu yanı 

197 - Defteremini Çeşmesi, 1732 
TophA.ne • 

198 - Derviş Paşa Çeşmesi, 1818 
Zeyrek, Şahhuban Sokağı • 

199 - Derviş Paşa çeşmesi. 1819 
Topkapu dışı: Takkeci 
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200 - Dildlde Usta Çeşmesi, 1804 
Fındıklı, dere içi • 

201 - Dördü.ncii Kadın Çeşmesi, 1818 
Hocapaşa Camii karşısı • 

202 - Dudullu Köyü Çeşmesi, .ı 730 
Köy meydanında 

203 - Dülgeroğlu çeşmesi, 1780 
Fatih, Saracha.ne • 

ı: 

204 - Ebubekir Ağa çeşmesi, 1724 
Aksaray, Ebubekirefendi Mektebi 

205 - Ebubekir Ağa Çeşmesi, 1793 
Fatih Nişancı 

206 - Ebubdtir Ağa Ç~mesi, 1792 
Eyyub-Bahfi.riye 

ÇEŞME 

207 - Ebüssud çeşmesi, 1577 den önce 
çapa 

208 -- Eğriçınar Sokağı Çeşmesi, 1884 
Beşiktaş, Asariye • 

209 - Em.etullah Hatun çeşmesi, ı 745 
Büy.Q.kdere, Bağçeköy 

210 - Emettılle.h Valdesuıtan çeşmesi, 1709 
Üsküdar Yenivalde Camii · 

211 - Emetullah Valdesuıpan çeşmesi 
Galata Yeni Camii avlu kapusu "' 

212 - Emin Ağa Çeşnıe-si, 
Fatih, Atpazarı "' 

213 - Kaymakam Emin Bey çeşmesi, 1787 
Toptaşı, Taşmekteb altında 

214 - Seyyid Emin Efendi Çe§mesi, 1865 
suıt-anahmed civarı, SOkollu Camii 

1 . 

Süleymaniye'de «Çadır Çeşnıe» 
(Resim: Nuriye Nlrven) 
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215 - Emine Sultan Meydan Çeşm~si, 1 715 
Topkapusu civarı 

2'16 - Emine Sultan Çeşmesi, 1736 
Şehremini, Saray Meydanı 

217 -- Emine Sultan Çeşmesi, 1781 
Mevlevihane Kapusu civarı * 

218 - Erenköy Camii Çeşmesi, 1905 
Cami avlusu 

219 - Esad Efendi Çeşmesi, 1805 
Fatih, Sinanağa * 

220 - Esad Mehmed Efendi Çeşmesi, 1613 
Kabataş, sed altında * 

221 -- E,ı;ki Salıpazarı Çeşmesi, 1873 
Fındıklı, Süheylbey Camii * 

222 - Esina sultan Çeşmesi, 1781 
Kadırgada muhteşem meydan çeşmesi 

223 - Eşref Bey Çeşmesi, 1932 
. Eyyub, Bah4riye 

224 - Eyercibaşı Çeşmesi, 

Koska, Çobançavuş 
2'25 - Eyyub Ağa Çeşmesi, 1706 

Haskoy, Keçeci Piri 

F 

226 - Faik· Bey Çeşmesi, 1681 
Üsküdar, İhsaniye. TUnusbağı 

227 - Faretzade ç,eşmesi, ... 
Balat.Dragı:nan yokuşu 

228 --c-: Fatih Rüşdiyesi Çeşmesi, 
Millet Kütübhdnesi kar§ısı * 

229 - Fatma Hanım Çeşmesi, 1747 
Eyyub, B,abahaydar 

230 - Fatma Nazire Hariım çeşmesi, 1892 
LibMe 

231 - Fatma Sultan Çeşme§i, 1573 
Hekimoğlu civarı * 

232 - Fatma Sultan Çeşmesi, 1573 
Yayla · 

2·33 -- Fatma Stıltan çeşmesi, 1728 
Üsküdar * 

234 - Fesahat Usta Çeşmesi, 1814 
Etyemez Tekkesi * 

235 - Fesahat Usta çeşmesi, 1807 
Kasımpaşa, Tahtkadısı 

236 - Fethi Paşa Çeşmesi, 1855 
.. ti'sküdar, Karacahmed 

237 - Fıeyziye Sokağı Çeşmesi, 1731 
· Kaçlırga * · 

238 - Feyzullah Efendi çeşmesi,· 1700 
Fatihde Millet Kütübli~nesi l{öşesi * 

239 - Feyzullah Efendi Çeşmesi, 1737 
Kasımpaşa, Camiikebir avlusu * 

240 - FeyzuUah Efendi çeşmesi, 1765 
Kandilli-Küç.üksu yolu 

241 - Feyzullah Efendi ÇEşmesi, 1728 
Anadolu ya.kasında Maltepe * 
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Z42 Galatasaray Çeşmesi, 1714 
243 - Bülbily Kadın Çeşmesi, 1740 

Davudpaşa, Yavuz Mehmed Ağa Camii * 
:::44 - Gülhane Parkı Çeşmesi, 1911 

Park içinde 

H 

245 - Hacı Hanım çeşmesi, 1932 
Eyyub, Kurukavak 

246 - Hacı Hanım Çeşmesi, 1831 
Çengelköy, Havuzbaşı 

24,7 -- Hacılar Çe§mesi, 1903 
Üsküdar, Seyidahmed Deresi 

248 - Hakkı Bey Çe§mesi, 1844 
Eyyub, Otal.tcılar 

249 - Mülazim Hakkı Efendi çeşmesi, 1912 
Üsküdar, ~ıelimiye Camii avlusu • · 

250 - Halid Ağa ç,eşmesi, 1911 
Balat, Tahta..'lllinare 

251 -· Halid Ağa Çeşmesi, 1794 
-Kadıköy, Acıbadem yolu 

252 - Halid Efendi Çeşmesi, 
Aksaray, Camcılar * 

253 - IIalil Ağa Çeşmesi, 1811 
Fatih civarı * 

254 - - Çevgan Halil Ağa Çeşmesi, 1590 
Kumkapu, Nişancı, Hamam arkası "" 

255 - - çevgan Halil Ağa çeşmesi, 1591 

256 - Hacı Halil Ağa çeşmesi, 1824 
Tahtakal,e, Şeyhdavud Hanı * 

~57 - Mlrialem Halil_Ağa çeşmesi, 1729 
Galata 

258 - Mutfak.emini· Halil Ağa çeşmesi, 1720 
Haydar civarında • 

259 -- nacı Halil Efendi Çeşmesi, 1707 
Üskü.dar, Selamsız 

260 - Hacı Halil Efendi Çe§mesi; 1728 
Üskti.dar, Durbalı Mescidi * 

261 - Hacı Halil Efendi çeşmesi, 1728 
ÜSkü.dar, Sıeldmsız 

262 - Hacı Hal~l E.fendi çeşmesi, 173~ .· 
Üs1:::Udar, Çinilicami Sokağı 

2f:3 - Kaptan Halil Paşa çeşmesi, 1_615 
Kit§.besi müzede * 

264 - Halil. Hamid Paşa Çeşmest:1783 
Kasımpaşa, Hacıhusrev * 

265 - Hamdi çavuş Çeşmesi, 1713 
Kireçburnu • 

2f6 ~ Hnmidiye çeşmelıeı:i, 1906 . . . 
Eeşikta~. Ya.r:ıya Efendi Derg§.hı . 

267 - Hacı Hasan Çe§mesi, 1713 
Akbıyık civarı * 

26'3 -- IIasan Ağa Çeşmesi, 1814 
Halıcılar civarı * 

260 ~ Hasan Ağa çeşmesi, 1'/63 
Kızıltoprak, Z.ühdüpaşa * 
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2','0 - Hacı Hasan Ağa çeşmesi,. 1828 
Üsküdar, Nuhkuyusu * 

271 - Mirahur Hasan · Ağa çeşmesi, 1720 
Süleymaniye, Yava~ç-aşdhin 

272 - Mutfakemini Ha.san Ağa Çeşmesi, 1649 
Galata, Lülecihendek 

273 - Mutfakemini Hasan Ağa çeşmesi, 1649 
Galata, Mevlihanekapusu yanı * 

274 - şatır Ha."ıan Ağ_a Çeşmesi, 1692 
Ayvansaray, Atikmustafapaşa * 

275 - Hasan Efendi çeşmesi, 1924 
Kızıltoprak, Sultan Murad Kö§kü * 

276 - Hacı Hasan Efendi Çeşmesi, 

Zeyrek, Çinili aamam * 
277 - Hacı Hasan Efendi çeşmesi, 

Boğaz, Yeniköy * 
278 - imam Ha.san Ef(!ndi Çeşmesi, 1870 

Uskwnru Köyü 
279 - Ka,sabbaşı Hasan Efendi Çeşmesi, 1815 

Edirnekapusu· dışında * 
280 - Kasabbaşı Hasan Efendi çeşmesi, 1815 · · 

Edirnekapusu dışında 
281 - Hasan Paşa çeşmesi, 1705 

Üsküdar, Doğancılar 
282 - Gazi Hasan Paşa Çe§mesi, 1777 

Beşiktaş. Kılıcali "" 
283 - Gazi Hasan Paşa Çeşmesi, 1777 

Kasımpaşa, Deniz Hastah§.nesi * 
284 - Gazi Hasan Paşa Çeşmesi, 1782 

Büyükdere, çayırbaşı 
285 - Gazi Hasan Paşa Çeşme.si, 1782 

Bü.yükdere, çayırbaşı 
286 - Gazi Hasan Paşa Çeşmesi, 1782 

Kasımpaşa, Kışla önü * 
287 - Gazi Hasan Paş,a Çeşmesi, 1782 

Kasımpaşa, Kulaksız yokuşu • 
288 - Gazi Hasan Paşa Çeşmesi, 1784 

Yukarı Boğaz, Büy=llldiman 
289 - Gazi Hasan Paşa Çeşmesi,· 1784 

Sarıyer, Yenimahalle 
290 - Gazi :Hasan Paşa Çe§mesi, 1897 

B;üYi}kdere, çayırbaşı "" 
291 ..,.:,._ Gazi· Hasan· Paşa Çeşmesi, 1897 

· · . : Büyük.de.re,·· Hacıosman Bayırı * 
292. - Gazi. Hasan Paşa Çeşmesi, 

. Yukarı Boğaz, Altınkum Gazinosu 
293 - oaıf.Hasan Paşa Çeşmesi, ... 
. · Kasttnpaşa, Kışl~cami arası 

294 -. Gazi Hasan paşa Çeşmesi, ... 
· Xruıımpaşa, Medrese Sokağı. "" 

295 _:_.::Nakkaş· Hasan Paşa. çeşmesi, ... 
Eyyub, Zalpa.şa . . . . 

296 ::...:., Şr;ıyyid: Hasan Paş~. ç_eşri:ı.esi, _1697 · 
- . _, Aksaray, Orucgazf * . 

· 297 :__ Seyyid Hasan Paşa çeşmesi, 1744 
Zeyrek, Voynuk Şüca. "" 

298 - Seyyid Hasan Paşa Çeşme.si, 1853 
Şehzddebaşı, Kalenderhane 

299 - Seyyid Hasan ·Paşa Çe§mesi, 1745 
Bayazıd; Üniversite karşısı • 

300 - Hasan Riza Paşa Çeşmesi, 1854 
Beşiktaş, Abbasağa - Yıldız 

301 - Haseki ima.reti çeşmesi, 1766 
Cerrahpa.şa; Haseki • 

302. - Haseki Sultan çeşmesi, 1644 
·Topkapusu dışı, Da~dpaşa Kışlası 

303 -- Hatice Kadın çeeşmesi, 1779 
Sultanahmed, Peykha.ne Sokağı • 

304 - Hatice Hanım çeşmesi, .1Ş27' 
Alibey Köyü 

305 - Hatice Hanım çeşmesi, 1835 
Koca Mustafapaşa. civarı 

306 - Hatice Hanım çeşmesi, 1863 

307 - Ilatice Sultan çeşmesi, 1806 
Mısırçarşısı yanında 

308 - Hatice Sultan çeşmesi, 1711 
Ayvansarayda sebilinin yanında * 

309 - Hatice Sultan çeşmesi, 1797 . 
Sariyer, Zekeriya Köyü yolu 

310 - Hatice sultan çeşmesi, 1728 
Üsküdar, BO.lbülderesi • 

311 - Hatice Sultan çeşmesi, 1729 
Üsküdar, kit!besi müzede "' 

312 - Hatice Sultan çe~mesi, 1764 
Üsküdar, İhsaniye - Harem yolu • 

313 - Hatice Turhan Sultan çeşmesi, 1663 
Ba(:çekapusunda muhteşem çeşme 

314 - Hatice Turhan Sulta.n Çeşmesi, 1652 
··Beşiktaş * 

315 - Hatice Usta Çeşmesi, 1748 
Beyazıd civarında 

· 316 - Haydar Paşa Çeşmesi, 1659 
Fatih, Haydıar 

317 - Hayreddin Paşa çeşmesi, 1892 
Eyyub, Camiikebir civarı 

318.- l!aznedar Usta Çeşmesi, 1792 
Samatya - Yedikule Caddesi "' 

319 - Hitabetullah sultan ç~mesi, 1791 
ÜskMar, İhsaniye • . 

320 - Horhor çeşmesi, 1876· 
Aks,a.ray. · · 

321 - Hoşna.di Usta ces'l')"lesi, 1842 
- Eyyub, Takkeci civan 

322 ~ Hiid!i çeşmesi, uno 
· Ü:sküdar, Hüd§.l dergA.hı avlu kapusu 

323·--' I-Iü$8.meddin Ağa Çeşmesi, 1791 
ÜSküdar, Nuhkuyusu • 

· 324 - · Hüseyin Ağ:a çeşmesi, 1771 
· .... K-0.çjikp~ar,. Bodrum :ııilescid.i 

325 - Hüseyin Ağa· Çeşmesi, 1766 
Kadıköy, serasker sokağı 

326 - Hüseyin Bey Çeşmesi, 1850 
Topkapusu dışında • 

327 ~ Hüseyin Paşa çeşmesi, 1698 
Hasekide• 
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· 328 - -Ağa- Hüseyin --P~a Çeşmesi, 1825 
Yukarı Boğaz, Kalender • 

329 - Kaptan Hüseyin Paşa Çeşmesi, 1794 
Çeri.gelk.öyü • 

330 - Kaptan Hüseyin Paşa Çeşmesi, 1732· 
Kasımpaşa, Mevlevihane 

331 - Kaptan Hüseyin Paşa Çeşmesi, 1 798 
Kasımpaşa, He.stahtine yokuşu 

332 - Hüseyin Avni Paşa çeşmesi, 1874 
Paşa.limanı * 

333 - Hüsmen Ağa Çeşmesi, 18~6 
Kum.lcapu, İbrahimpaşa Yokuşu 

334 - Hüsrev Paşa çeşmesi. 1825 
Eyyub, Bostan İskelesi * 

335 - Hüsrev Paşıa çeşmesi, 1843 
Halıcıoğlu, Turşucu • 

t 

336 -- Hacı İbrahim çeşmesi, 1736 
Mevlevihane kapusu civan 

337 -- İbrahim Ağa çeşmesi, 1744 
Yayla, Uzunyusuf • 

338 - Cağalazade İbrahim Bey çeşmesi, 1729-
Edirnekapusu Hamamı yanı • 
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339 - İbrahim Bey Çeşmesi, 1804 
Bebek* 

340 - İbrahim Efendi ÇC§mesi, 1732 
Rumelihisarı 
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341 - Pirincci İbrahim Efendi Çeşmesi, 1871 
Tophane, Tomtom Mescidi * 

342 - Ruznameci İbrahim Efendi Çeşmesi, 1634 
Rumelikavağı, Hamam önü 

343 - İbrahim Paşa çeşmesi,. 1 722 
Fatih, Sarıgüzel * 

344 - Bosnalı İbrahim Paşa Çeşmesi, 1099 
Haliç, Sütlüce 

345 - Damad İbrahim Paşa çeşmesi; 1723 
Ortaköy 

346 - · Damad İbrahim Paşa Çeşmesi, 1860 
Rumelihisarı, Merdivenli sokak 

347 - Damad İbrahim Paşa İkiz çeşmesi, 1730 
Fatih civarı 

348 - Damad İbrahim Paşa Çcşme~i, 1','20 
Şehzıidebaşı, Darülhadi,'5. 

349 - Daınad İbrahim Paşa çeşmesi, l'/20 
Çubuklu 

350 - Damad İbrahim Paşa Çeşmesi, 1728 
Üsküdar Ağa Camii • 

Babıali Kapu Çeşmeleri 
(Resim: Osman Zeki Çakaloz) 
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::',51 - Damad İbrahim Paşa çeşmesi,· 1730 
Üsküdar, Eski Hamam 

352 - İbrahim Hakkı Paşa Çeşmesi.__ 1906 
Aksaray, Çakırağa * 

353 - İdris Ağa çeşmesi, 1641 
Ayvansaray, Arabacılar H:amamı * 

354 - İdris Ağa Çeşmesi, 1785 
Dolmıibağçe * 

355 - İhsaniye Çeşmesi, 1824 
Üsküdar, İhsaniye * 

356 - Hacı İlyas (Yatağan) Çe§meşi, 1557 
Eğrikapu 

357 - İmamzade çeşmesi, 1773 
Eyyub, Babahaydar 

358 - İmaret Çeşmesi, 1817 
Fatih * 

350 · - İnönü Okulu çeşmesi, 1934 
Fındıklı Dere Sokağı 

360 - Hafız İsa Ağa çeşmesi, 1822 
Üsküdar, İhsaniye * 

361 - Hafız İsa Ağa çeşmesi, 1824 
Üsküdar, Doğancılar * 

362 - İshak Ağa Çeşmesi, 1749 
Kireç burnu 

363. - İshak Ağa çeşme.si, 1741 
Beykoz, Y.alıköyü 

364 - İshak Ağa çeşmesi, 1749 
Beykoz Çayırı 

365 - İshak Ağa çeşmzsi, 1746 
Beykozda Muhteşem çeşme 

366 - İskele Çeşmesi, 179Z 
Kuzguncuk 

367 - İskele Çe§mesi, lll08 
İstinye * 

368 - İskender Paşa ç,eşınesi, 1567 
Ayvansaray, Korucu Mescidi· 

369 - İslam Bey çeşmesi, 1700 
Eyyub, İslıl.mbey 

370 - İsmail Ağa çeşmesi, 1819 
Gelenbevi Okulu civarı 

371 - İsmail Ağa Çeşmesi, · 1'/33 
Eyyub . 

372 - İsmail A~a çeşmesi,· 1731 
Tonh§.ne civarı * 

373 __: Kapucu İsmail Ağa· çeşmesi, 1903 
Zeytinburnu · · · 

374 - Kızlatağası İsmail Ağ.a, çeşmesi, ·1106 
Üsküdar, inidiye * · 

375 - Lala İsmail Ağa Çeşmesi, 1702 
Üsküdar, Ruınimehınedpaşa . 

376 - Hacı· İsmail Efendi Çeşmesi, 1836 
Eyyub, Babahaydar . . 

377 - Nazır İsmail Efencif çe~mesi 
Ayasofya civarı * . 

378 - İsmail Paşa çeşmesi, 1732 
Beyoğlu, Kamer Hatun * 

379 - İsmet ·Bey çeşmesi, 1812 
PWja.limanı-Kuzguncuk • 

380 - İstasiyon çeşmesi, 1921. 
Erenköy 
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381 - İttifak Çeşmesi, 1913 
Kağıdhane 

382 -- İzzet Ali Paşa çeşmesi, i'l.31 
Kasımpaşa, Camiikebir civarı 

383 --· ~zz,st Mehmed Paşa çeşmesi, 1791 
Arnavud köyü* 

K 

384 --- Kadınefendi Çeşmesi, 1909 
Kuruçe§me - Ortaköy yolu * 

385· - Kadızade Çeşmesi, 1'/55 
Eyyub, Camiikebir civarı * 

386 - Kaadir'.ihane Çeşmesi, 1763 
Tophane * 

387 - Kadri Çavuş Çeşmesi, 1703 
Kasımpaşa, Küçükpiyıl.le 

388 - Kasabbwıı çeşmesi, 1821 
· Eğrikapu dışı 

389 - Kassam Çeşmesi, 1923 
Üsküdar, Karakadı * 

390 - Kavak çeşmesi, 1897 
Rumelikavağı, çarşı 

391 - Kıl.zım Bey Çeşmesi, 1859 
cerrahpa§a, canbaziye 

392 - Kethüda. çeşmesi, 1533 
Beykoz, Yalıköyü 

393 - Kıble Sokağı Çıeşmesi, 1893 

394 - Kısıldı Çeeşmesi, 1914 
Kısıklı, Abdulla)Jağa Camii 

395 - Köprülü Kızı Çeşmesi, 1682 
· Kuruçeşme Hamam yanı 
396 - Kürkcübaşı Camii Çeşmesi, 1924 

Yedikule, Kürkçübaşı camii 
397 - Kürkçübaşı so:rnğı Çej\ttlesi, 1732 

Aksaray, Küçüklanga 

L 
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398 - Mösyö U.pir çeşrriesi, 1853 
Büyükdere . - Çayırbaşı yalı boyu * 

399 - Lütfi Bey Ç~esi, 1905 
Bebek . . 

400 - LütfUUa~ E.fendi çeşmesi. 
suıtanselim * 

M 

401 _.:;. Sultan:Mahı:riud I. çeşmesi, 1742 
Cağaloğlu. Hama.mı köşesi .. · 

402' - Sultan Mahmud ı: · İkiz çeşmesi; l 747 
Bayazıd, HasElll. Paşa Hani ka.pusu * 

403 __;_ Sultan· Mahmud I. · Çeşmesi, 1749 
Kandilli, Çarşı 

404 - .sultan Mahmud İ. Çeşmesi, 1753 
Beylerbeyi Çöp İskelesi 

405 - Sultan Mahmud İ. Çeşmesi, 1732 
Cihangir • 

406 - Sultan Mahmud I. Çeşmesi, 1732 
Taksim Meydanı • .. 
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..... ·-- ..... . 
407 ·:.::.:. -Sultan Mahmud _ I. çeşmesi 1732 

Tophanede· muhteşem meydan çe§mesi 
408 - Sultan. Mahmpd I. Çe§lllesi, 1748 

Dolmabağçe üstünde Taşlık 
409 - Sultan Mahmud II. Çeşmesi, 1825 

Kocamustafapaşa, Feyziye Tekkesi 
410 - Sultan Mahmud I( çeşmesi, 1828 

Mahmudpaşa camii avlu kapusu * 
411 - Sultan Mahmud II çeşmesi, 1830 

Fatih, Çörekçiler Kapusu 
412 - Sultan Mahmud II. çeşmesi, 1831 

Eyyub-Bahariye yolu * 
413 - Sultan Mahmud II Çeşmesi; 1834 

Kitabesi müzede * 
414 - Sultan Mahmud II. çeşmesi, 1836 

Yayla, Küçük Hamam* 
415 - -Sult·an Mahmud II. çeşmesi, 1838 

Eyyub, Nişancı · 
416 - Sultan Mahmud II. çeşmesi, 1819 

Çenberlitaş civarında * 
41'/ - Sultan Mahmud II. çeşmesi, 1811 

Beylerbeyi camii önünde · 
418 - Sultan Mahmud II. çeşmesi, 1814 

Üsküdar, Ahmediye * 
419 - Sultan Mahmud II. çeşmesi, 1829 

Beylerbeyi tünel yakınında· * 
420 - Sultan Mahmud II Çeşmesi, 1829 

· Beylerbeyi tünel içinde * 
421 - Sultan Mahmud II. Çeşmesi, 1831 

Çengelltöyü 
422 - Sultan Mahmud II. Çeşmesi, 1831 

Bostancı Köprüsü _ 
423 - Sultan Mahmud II. çeşmesi, 1832 

Üsküdar, Bülbüldere-Bulgurlu * 
424 ----:-- Sultan Mahmud II. Çeşmesi, 1835 

Büyükçamlıca - g.azino 
425 - sultan Mahmud ,II. Çe§mesi, 1836 

_ Beykoz,· Karakulak * 
426 - Sultan Mahmud II. Çeşmesi, 1814 

Kireçburı:ıu-Tarabya * ' 
4.27 -- Sultan ~ahmud · II. Çeşmesi, 183-0 

Kasımpaşa, Emin camii * 
428 - Sultan Mahmud II. çeşmesi, 1831 

Tarabya Camü 
4,29 - Sultan Mahmud II. çeşmesi, 1832 

Ort-aköy, Defterdar Burnu * 
4,30 - Sultan Mahmud II. ç,eşmesi, 1834 

İstinye * 
431 - Sultan Mahmud ll. Çeşmesi, 1837 

Kasımpaşa, Mevlevihane * 
4,32' ~_Sultan Mahmud· II. -Çeşmesi,_ 1837 

Boyacıköy.ü, me_yda;n çeşmesi 
433_ ;,_- -sultan Mahmud n.- çe_şmesi, 1838 

Boyacıköy 

434 - Sultan .Mahmud '-II. ·_Çeşmesi,.- .. 
Galata, Yenicami * 

435 ~ Hacı Mahmud Çeşmesi, 1703 
Bayazıd Medresesi önü * _ 

436 - Hacı . Mahmud Ağa çeşmesi, 
sultanahmed, Nalıilbend • _ 

-3864 -İSTANBUL -

437 - Mahmud Efendi Çeşmesi, 1538 
Haliç, Sütlüce 

438 - Mahmud Efendi Çeşmesi, 1687 
Tophane * 

43~· - Başçı Mahmud Efendi Çıi§mesi, 1803 
Haseki İmareti ,.. · 

440 - Nazlı Mahmud Eiendi çeşmesi, 1543 
Deftar Camii avlu kapusu 

441 - Mahpeyker Kösem Sultan çeşmesi, 1635 
Şehremini* 

442 - Mahpeyker Kösem Sultan Çeşmesi, 1642 
Üsküdar, Çinili 

443 - Fatih Sultan M-ehmed çeşmesi, ihya 1660 
Büyükç-aınlıca, gazinoda 

444 - Sultan Mehmed IV. Çeşmesi, 1654 
Küçükçamlıca · 

445 - Sultan Mehmed. IV. çeşmesi, 1676 
Edirnekapusu, Emirbuhart 

446 - Hacı Mehmed Çeşmesi, 1747 
Cibali - Küçükmustafapaşa * 

447 - Hacı Mehmed Ç~şm-esi, 1863 
Yeşildirek * 

448 - Yazıcı Mehmed Çeşmesi, 1793 
Akb-ıyık bamii avlusu * 

449 - Mehmed Ağa Çeşmesi, 1792 
Eyyub, Kasımçavuş * 

450 - Mehmed Ağa çeşmesi, ... 
Kadırga * 

4:51 -:- Mehmed Ağa Çeşmesi, 1691 
Eğrikapu dışı 

452 - Mehmed Ağa çeşmesi, 1720 
Küçükayasofya 

453 - Mıehmed Ağa Çeşmesi (Mercan) Çeş. 1874 
Bayazıd civan 

454 - Aşcıbaşı Mehmed Ağa çeşmesi, 1899 
Vefa, Molla Hüsrev Camii 

455 - BeyzMe Mehmed Ağıa çeşmesi, 1903 
Beşiktaş * 

4,56 - Cüce Mehmed Ağa Çeşmesi, 1590 
Kumkapu, Nişancı * 

457 ~ Doğramacı M-ehmied Ağa çeşmesi, 1701 
Fatih, B4lipaşa 

4,58 ~ Eginli Mehmed Ağa çeşmesi, 1896 
Kadırga 

4,59 ~ Hacı .Mehmed Ağa çeşmesi, 1821 
Eğrikapu dışı 

460 - Hacı Mehmed Ağa çeşmesi, 158_1 . 
· ü.sküdar, Semer.ener *. · · 

4,61 - Hacı Mehmed Ağa çeşmesi! 158~ 
Üsküdar, Tabaklar -Mescidi · 

462 - Hacı Mehmed Ağa Çeşmesi, 1732 
Galata, 'Şişhine yokuşu · 

463 - Hacı .Mehmed ·Ağa çeşmesi, .178_1 
~aba.taş camii avlu l{apusu * 

464 - Kapuağası Mehmed Ağa Çeşmesi, 1506 
Kadıköy * . .. 

465 - Kapuağası Mehmed Ağa çeşmesi, 1631 
Sultanahmed civarı * 

466 - Köftüncü Mehmed Ağa çeşmesi, 1874 
Acıbidem civarı 
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467 - Mahallebici Mehmed Ağa çeşmesi, 1911 
Cerrahpaşa Hastahanesi civarı 

·4es - Seyyid Mehmecl Ağa çeşmesi, 1811 
Ahırkapu, Otlukkapısı karşısı 

4,69 - 8-eyyid Mehrried Ağa çeşmesi, 1813 
Ta,htakale, Balkapanı Hanında * 

470 - Sila.hdar Mehmed Ağa çeşmesi, 1725 
Fındiklı Deresi * 

471 - Topcuba§ı Mehmed Ağa Çeşmesi,. 1774 
Galata, Lülecihendek * 

472 - Mehmed Emin Ağa çeşmesi, 1741 
:Fatih, Edirnekapu Caddesi * 

473 - Mehırted Bey çeşmesi, l'/65 
Paşabağçesi, Sultaniye Çayırı 

474 - ıv.:ehmed Bey Çeşmesi (Kazlı çeşme) 1546 
Kazlıçeşme 

4.'75 - Beykozlu Mehmed Bey Çeşmesi, 1925 
Bakırköy, Osmaniye 

476 - Kıbleliza.de Mehıİıed Bey Çeşmesi, 1732 
Kasımpaşa, Emincamii 

477 - Arpacı Mehmed Çelebi çeşmesi, 1795 
samatya, istasiyon * 

478 - Mehmed Efendi Çeşmesi, 1706 
. . 
Küçükayasofye. 

479 - Beyzade Mehmed Efendi Çeşmesi, 1646 
Eyyub, Baba.haydar 

480 - Ebüssuud Mehmed Efendi Çe,ızmesi, 1574 

Çapa • 
481 - Evliya Mehmed Efendi Çeşmesi, 1837 

Mevlevihı'ine Kapusu, Evliya Mescidi 
482 - Hacı Mehmed Efendi çe-şmesi, 1928 

Üsküdar, Bağlarbaşı 
483 - MüezzinzMe Mehmed Efendi Çeş., 1770 

sultanahmed, Şif§. Hamamı . · 
484 - Mehmed Efendi Çeşmesi, 1765 

485 - Mehmed Murad Efendi Çeşmesi, 1923 
Büyükdere, İskele 

486 - Mehmed Nuri Efendi çeşmesi, 1920 
Unkapanı 

487 - Mehmed Sadık Efendi Çeşmesi, 1889 
Cibali, Gülcamii * 

488 - Mehmed Said Efendi çeşmesi, 1780 
Ka.nlıca, Yenimahalle 

489 - Mehmed Said Efendi Çeşmesi, 17.81 
vaniköy - Kandilli yolu 

490 - Mehmed Tahir Efendi Çeşmesi, 1826 
Üsküdar, Harem İskelesi '-' . 

491 - Mehm:ed Tevfik Efendi Çeşmesı, 1880 
Mevlevihanekapusu, Karabaş • 

492 _ Mehmed Kethüd§. eşmesi, 1729 

Üsküdar, Divitçiler . 
493 - Mehmed Kethüd§. çeşmesı, 1624 

Mevlevihane Kapusu 
494 - Mehmed Kethüd§. çeşmesi, 1697 

cerrahpaşa Hastahanesi civarı . 

495 _ Mehmed Kethüda. çeşmesi, 1732 
Eyyub, Nişancı · · 

496 -- Mehmed Kethüda çeşmesi, 1708 
süleymaniye, PökmecUer Hamanu .. "' 

497 - Mehmed Paşa çeşmesi, 1569 
Eyyub 

498 - Mehmed Paşa Çeşmesi, 1570 
Eyyub, Kızılmescid 

499 - Mehmed Paşa Çe§"mesi, 1617 
EdimekapUSU-R§.mi. 

500 - Mehmed Paşa çeşmesi, 1588 
Ediınekapusu-Topkapusu sur dışı 

501 - Cerrah Mehmed P9.Şa Çeşmesi, 1593 
Cerrahpaşa Camii * 

502 - Genç Mehmed Paşa çeşme.si, 1730 
Üsküdar, Semerciler 

503 - Gürcü Mehmed Paşa ÇeşII\esi, 1625 
Halıcılar * 

504 - Gürcü Mehmed Paşa Çe§.mesi, 1625 
. Keçeciler Caddesi 

505 - Gürcü Mehmed Paşa çeşmesi, 1625 
saracha.nebaşı 

506 - İncealemd-ar Mehmed Paşa _Çeşmesi, 1856 
İshakpaşa * 

507 ~ Karagöz Mehmed Paşa Çeşmesi, 1654 
Silivrikapusu 

508 - Kaymakam Mehmed Paşa Çeşmesi, 1771 
Eyyub, Oluklubayır 

509 - Kethüda Mehmed Paşa Çeı§mesi, 1728 
Üsküdar, Hüd§.i Derg§.hı * 

510 - Kethüda Mehmed Paşa Çeşmesi, 1728 
Mahmudpaşa, Nebioğlu Yayınevi • 

511 - Köprülü Mehmed Paşa çeşmesi, 1661 
çenberlitaşta camiin yanınd~_ "" 

512 - Mesih Mehmed Paşa çeşmesi, 1585 
Camiin yanında • 

513 --- Sokollu Mehmed Paşa Çeşmesi, 1567 
Eyyub, İskele civarı -

514 - Sokollu Mehmed Paşa çeşmesi, 1568 
Eyyub 

515 - Sokollu Mehmed Paş,a Çeşmesi 
Galata * 

516 - Y.egen Mehmed Paşa Çeşmesi, 1732 
Kabataş 

517 - Menbasuyu Çeşmesi, 1926 
Sütlüce 

518 - Merke:zıefendi camii çeşmesi, 1812 
A vlukapusunda * 

5l9 - Meryem Kadın Çeşmesi, 1793 
Büyükç·amııca 

520 - Mihrimah Sultan Çeşmesi, 1680 
üsküdarda camünde 

521 - Mihrişah Kadın Çeqinesi, 1732 
Galata, Hendek Sokağı • 

52'2 - Mihrişah Valdesuıtan Çeşmesi, I 796 
· Eminönü, Taşcılar Caddesi •. 

523 - Mihrişah Valdesulta.n İkiz çeşmesi, 1801 
Eyyubda türbesinin kapusunda * 

524 - Mihriş,ah Valdesultan çeşmesi, 1791 
Üsküdar, Karacaahmed, Ahcıbaşı 

625 - Mihrişah Valdesultan çeşmesi, 1806 
Küçüksuda muhte§em çeşme 
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526 - Mihri§ah Valdesultan çeşmesi, 1793 
Halıcıoğlu · 

527 - Mihri§ah Valdesultan çeşmesi, 1793 
Halıcıoğlu-Hasköy * 

528 - Mihrişah Valdesultan Çeşmesi, 1793 
HalıcıoğlU-Hasköy 

529 - Mihrişah Valdesultan Çeşmesi, 1797 
Beşiktaş, Kılıcali Mahallesi 

530 - Mihrişah Valdesultan Çe§mesi, 1793 
Fındıklı, Mollabayırı * 

531 - Mihrişah VıaJ.desuıtan Çeşmesi, 1799 
Kasımpaşa-Kurtuluş * 

532 - Mihrişah Valdesultan Çeşmesi, 1·805 
Y-eniköy, Mollaçelebi 

533 - Mimarağa Çeşmesi, 1604 
Kitdbesi Müzede · * 

534 - Mıridlem çeşmesi, 1826 
Beylerbeyi, Fıstıklı Mescid 

535 - Sultan Murad III. çeşmesi, 1585 
Kasunpaşa, Kurtçelebi * 

536 - Sultan Murad V. Meydan Çeşmesi, 1907 
Sahrdyicedid civarı * 

537 - Kdtip Müslihüddin Çeşmesi, 1720 
Aksaray, Sineklibakkal 

538 - Sultan Mustafa III. çeşmesi, 1760 
Üsküdar, Ayazma Camii 

539 - Sultan Mustafa IİI. Çeşmesi, 1763 
Paşabağçesi 

540 - Sultan Mustafa III. Çeşmesi, 1759 
Kasımpaşe. * 

541 - Hacı Mustafa çeşmesi, 1694 
Eyyub, Düğmeciler * 

542 - Hacı Mustafa Çeşmesi, 188'8 
Fatih * 

543 - Hacı Mustafa çeşmesi, 1787 
Fatih, Kıztaşı 

544 - Jandarma Mustafa Çe§mesi; 1898 
Alibeyköyü 

545 - Şehztide Mustafa Çeşmesi, 1728 
Üsküdar, Hüddi Dergil.hı 

546 - Şehzil.de Mustafa çeşmesi, 1'/37 
Üsküdar, Gülfemhatun "' 

547 - Mustafa Ağa Çeşmesi, 1761 
Fındıklı "' 

548 - Mustafa Ağa çeşmesi, 1668 
Kaariye karşı.sı 

549 - Mustafa Ağa Meydan Çeşmesi, 1681 
Karagümrük, Zincirlikuyu 

550 - Bayburdlu Mustafa Ağa Çeşmesi, 1755 
Eyyub, İslil.mbey 

551 - Bayburdlu Mustafa Ağa Çeşmesi, 1752 
Eyyub, Düğmeciler 

552 - Hacı Mustafa Ağa çeşmesi, 161-6 
Mahmudpaşa civarı "' 

553 - Hacı Mustafa Ağa (Çırçır) çeşmesi, 1717 
Eyyub, Oluklubayır 

554 - H:aznedar Mustafa Ağa Çe§mesi, 1590 
Sirkeci ... 

555 - Kaaid Mustafa Ağa Çeşmesi, 1570 
Kocamustafapaşada 
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556 - Kayış Mustafa Ağa Çeşmesi, 1813 
Yedikule, Hıacıevhad 

557 - Kethüda. Mustafa Ağa Çeşme.si, 1710 . 
Yayla, Seyidömer * 

558 - Kuru Mustafa Ağa Çeşmesi, . 1769 
Kitabesi n:ı.üzede * 

559 - Mimar Mustafa Ağa Çeşmesi, 1660 
Cibali, Gülcamii * 

560 - Mimar Mustafa. Ağa Çeşmesi, 1765 
Eğrikapu, İvazefendi * 

561 - Silahdar Mustafa Ağa çeşmesi, 1744 
Mevıevihdne Kapusu 

562 - Silahdar Mustafa Ağa çeşmesi, 1682 
Üsküdar, Salacık · · 

563 - Tekeli Mustafa Ağa Çeşmesi, 1640 
Ortaköy, Hamam karşısı 

564 - Mustafa Rasim Bey Çeşmesi, 1921 
Ahırkıapu, Oduniskelesi * 

565 - Ebülmeydmin Mustafa Efendi çeş. 1606 
- Kitdbesi, müzede * 

566 - Hacı Mustafa Efendi Çeşmesi, 1720 
Beyoğlu, Firuzağa * 

567 - Hacı Mustafa Efendi Çeşmesi, ... , 
Büyükdere, Cami civan 

568 - Katib Mustafa Efendi Çeşmesi, 1779 
Üsküdar, Kavsara Baba 

569 - La'l'.i Mustafa Efendi çeşmesi, 1735 
Edirnekapu Mezarlığı, namazgtih 

570 - Seyyid Mustafa Efendi Çeşmesi, 1800 
Sahrayicedid-Merdivenköyü * 

571 - -Seyyid Mustafa Efendi çeşmesi, 1808 
Aksaray * 

572 - Şeyhülislam Mustafa Efendi Çeş., 1739 
Sarachdne, AmıcazAde· külliyesinde * 

573 - Mustafa Nazif Efendi çeşmesi, 1871 
Beykoz, Yalıköyü * 

574· - Mustafa Paşa Çeşmesi, 1764 
Otakçılar * 

575 - Mustafa Paşa Meydan Çeşmesi, 1808 
Eyyub, Kasımçavuş 

576 - Mustafa Paşa çeşmesi, 1752 
Edirnekıapusu - RAmi 

577 - Mu.stafa Paşa çeşmesi, 1841 
Paşabağçesi 

578 - Bıyıklı Mustafa Paşa Çeşmesi, 1636 
Tophane * 

5'/9 -- Destarı Mustafa Paşa (Abacı) Çeş. 1608 
Süleymaniye civarı 

580 - Kaptan Mustafa Paşa Çeşmesi, 1729 

I 
Üsküdar, Kaptanpaşa camii 

581 - Kara Mustafa Paşa çeşmesi, 1677 
Süleymaniye civarı * 

582 - Kemankeş Mustafa Paşa çeşmesi, 1637 
Kıztaşı civarı * 

583 - Merzifonlu Mustafa Paşa Çe~mesi 
Kazlıçeşme, İskele 

584 - Silahdar Mustafa Paşa Çeşmesi, 1639 
Fındıklı * 
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585 - Na.ile Vesile Hanım Çe§mesi, 1901 
Beykoz, Ya.lıköyü 

586 - Nakşı Kadın Çeşmesi, 1788 
suıtanahmed Ceza.evi yanında * 

587 - Nakşidil V-aldesultan Çeşmesi, 1809' 
Alemdağı, Sarıkadı köyü • 

588 - Nıtzım Bey çeşmesi, 1923 
Ra.mi 

589 - Nazperver Usta çeşmesi, 1796 
Beyoğlu, Firuzağa * 

590 - Necib Ağa çeşmesi, 1_909 
Uskumru Köyü 

591 - Nefise Hanım çeşmesi, 1809 
Salmatomruk, Kefevı 

592 - Nefise Hanım çeşmesi, 1817 
Etyemez civarı 

593 - Nezir Ağa Çeşmesi, 1702 
Kasımpa§a, İbı1dullah 

594 - Nuh Ağa çeşmesi, 1589 
. Ka.ğıdMne çayıp, * 

595 - ŞehzMe Numan çeşmesi, 1728 
Ü.sküdar, Hayreddinçavuş * 

596 - Numan Ağa Çeşmesi, 1760 
Kitdbesi müzede * 

597 - NurM.nu Vaİdesultan Çeşmesi, 1579 
Toptaşı Cez§.evi Kapusu 

598 - Nureddin Ağa çeşmesi, 1730 
Bebek - Arnavudköyü, sdhilde * 

599 - Nuri-ayn Çeşmesi, 1917 
Haydarpaşa civan * 

o 

600 - Odunkapusu Çeşmesi, 1820 
Keresteciler, s§.hilde * 

601 - Oğlanlar Tekeksi Çeşmesi, 1874 
Aksaray * 

602 - Sultan Osman II. Çeşmesi, 1621 
Kitabesi müzede * 

603 - Sultan osman II. Çe§mesi, 1621 
Galata * 

604 - Sultan Osman II. Çeşmesi, 1756 
Nuruosmaniye Camii çarşı kapusu * 

605 - Hacı Osman çeşmesi, 1869 
suıtanahmed, Nakilbend * 

606 ·- Osman Ağa çeşmesi, 1783 
Uskumru Köyü 

607 - Mısırlı Osman Ağa Çeşmesi, 1621 
Kadıköy, Altıyol civarı 

608 - Mısırlı Osman Ağa- çeşmesi, 1605 
Mahmudpaşa Medresesi 

609 - Osman Bey çeşmesi, 1719 
Kitabesi mü.zede * 

610 - Osman Nuri Efendi Çeşmesi, !915 
Rdmı. Kışlası önünde 

611 - Osman S!hib Efendi çeşmesi, 1767 
Üsküdar, Balaban - İskelesi • 

,612 -· Otakçılar Mezarlık çeşmesi, 1685 
Adı, geçen mezarlık -· 

ö 

61.3 - Dayı Ömer Çeşmesi, İ88~ 
Cerrahpaşa, çavuşzade 

614 - Seyyid Ömer çeşmesi, 1820 
Gedikpaşa ~ Kumkapu * 

615 - Ömer Ağa çeşmesi, 1731 
Beyoğlu, Çukurcuma Camii 

616 - Seyyid Ömer Ağa çeşme.si, 1814 
Alemdar Caddesi • 

617 - Hacı Ömer Efendi çeşmesi, 1772 
Kadıköy, Kızııtopra.k * 

ÇE$ME 

618 - Hekimpaşa Ömer Efendi Ç~mesi, 1715 
Çapa 

p 

619 - Park çeşmesi, 1913 
Gülhane Parkı, sarnıç yanı 

620 - Paşababa Çe§mesi, Hl12 
Taksim, Sırıa.selviler * 

621 - Hacı Pertev _Bey Çeşmesi, 1907 
Cerrah paşa 

- 622 - Pertevniyal Valdesultan Çeşmesi, 1814 
Karagümrük pazar meydanı 

623 - Pertevniyal Valdesultan Çeşmesi, 1859 
Kitabe.si müzede * 

624 - Pertevniyal Valdesultan Çeşmesi, 1856 
Defterdar, Yavedud yanında 

625 - Pertevniyal Valdesultan Çeşmesi; 1867 
Aksarayda camii yanında * 

626 - Pertevniyal Valdesuıtan çeşmesi, 1871 
Aksarayda camii yanında * 

627 - Pıertevniyal Valdesultan Çeşmesi, ... 
Şehremini - Gureba. yolu 

628 - P.ertevniyal Valdesultan Çeşmesi, ... 
Yavedud Türbesi yanında 

62'9 ~ -Piristu Kadın çeşmesi, 1895 
Silivrikapusu, Ba.ld Tekkesi * 

630 - Piydle Pa§a Çeşmesi, 1638 
Kasımpaşa, Kulaksız 

R 

631 - Koca Ragıp Paşa çeşmesi, 1762 
Kütübha.nesinin avlusunda 

632 - Rakım Paşa Çeşmesi, ı 715 
Rumelihisan * 

633 - Rdmiz Ağa çeşmesi, 1861 
Beşiktaş, Şenlikded-e 

634 - R4tibe Hanım Çeşmesi, 1916 
. Eyyub, Camiikebir civarı * 

635 - Ril.yetkeşan Kalfa · Çeşmesi, 1927 
Eyyub, GümÜ§SUYU 

636 - Receb Ağ·a Çeşmesi, 1624 
Beşiktaş, Kılıçali Mahallesi * 

637 - Rengigül Hanım Çeşmesi, 1904 
Emirgan 

638 - Reşid Paşa Çeşmesi, 1860 
Emirg!n sırtındıa • 

639 - Riza Bey Çeşmesi, 1833 
Taksim, Yenişehir • 
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640 - ııiz~ Paşa çeşmesi, 1845 
Kadıköy, Serasker Sokağı 

641 - Riza Paşa çeşmesi, 1864 
Kadıköy, Moda * 

642 - Ruhi Bey Çeşnıesi, 1831 
Cibili 

643 - Rukiye Kadın Çeşmesi, 1738 
Yenicami, Türbe duvarında * 

644 - Rumelihisan Çeşm,esi, 1642 
Rumelihisarı - Baltalimanı * 

645 - Rüstem Paşa Çeşmesi, 1554 
Küçükayasofya çardaklı Hamam * 

646 - Rüsteıp. Paşa Çeşmesi, 1545 
Üsküdar * 

s ' ::--..-..--r-·-······ _,,._ ... '• 

647 - Sadeddin. Efendi çeşmesi, 1629 
Kabataş* 

. 648 - Sadeddin Efendi ·çe§mesi, l'/41 
Karacaahmed civan 

649 -Kırımlı Sadık Efendi Çeşmesi, 1'/34 
Eyyub, atakçılar 

650 - Sadullah Efendi Çeşmesi, 1732 
Fındıklı Der-esi * 

651 - Safer Ağa çeşmesi, 1619 
Vezneciler, Bozdoğan Kemeri 

652 - Safer Efendi Çeşmesi1 1927 
Eyyub, Münzevi -_ Topcular 

653 - Safiye Sultan Çeşmesi, 1749 
Halıcılar "' 

654 - Safiye Sultan Çeşmesi, 1729 
Üsküdar, Bulgurlu Mescid karşısı * 

655 - Safiye Sultan Çeşmesi, 1780 
Üsküdar * 

656 - Said Bey Çeşmesi, 1923 
Teşvikiye ·camii avlusu 

657 - Salih Ağa çeşmesi, 1813 
Kasım~a, Sak~ağacı 

658 - Salih Zeki Bey Çeşmesi, 1908 
Halıcılar, Sülüklüçeşme 

659 - Hacı Salih Paşa Çeşmesi, 1822 
sanyer-

660 -- Hacı Salih Paşa çeşmesi, 1822 
Sarıyer, Ma.den 

661 - Saliha Valdesuıtan Çeşmesi, 1731 
Tophane civarında 

662 - Saliha Valdesulta.n eşmesi, 1732 
Azabkapusunda muhteşem meydan .çeş. 

663 - Saliha Valdesultan çeşmesi 
Silivri Kıapusu 

664 - Saliha Valdesultan -Çe§mesi, 
Defterdar Camii yanında * 

665 - _ Saraclar Çeşmesi, 1776 
Karacaahmed 

666 - Selami çeşmesi, 1677 
Kadıköy - Göztepe 

667 - SelAmi Aİi Efendi Çeşmesi, 1800 
Üsküdar, Selamsız · 

668 - Sultan Selim IU. çeşmesi, 1802 
· Üsküdar, Selimiye 
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669 - Sultan Selim III. çeşmesi, 1799 
Kumkapu civarı * 

6'10 - Sultanselim III. Çe§mesi, 1790 
Beşiktaş * 

611 - Sultan Selim III. çeşmesi, 1790 
Beşiktaş, T:uzbaba 

6'12 - Serandedil Kalfa çeşmesi, 1901 
Fatih, Atpazarı civarı 

673 - Server Ağa çeşmesi, 1872 
M:ahmudpaşa, Hacıköçek 

674 - Seydi Bey Çeşmesi, 1590 
Halıcılar 

675 - Şehzade Seyfeddin çeşmesi, 1728 
Üsküdar, Bulgurlu Mescid * 

676 - Seyyid Ali Çeşmesi, _ 1701 
Beyceğiz* 

677 - Seyyid Paşa · çeşmesi, 1863 _ 
Sahrayicedid - Kozyatağı * 

678 - Ekmekçi Sinan Çeşmesi, 1543 
Yenibağçe 

679 - Sinan Ağa çeşmesi, 1899 
Ayvansaray - Balat 

680 - Sinan Paşa çeşmesi, 1589 
Sıarayburnu - Ahırkapu * 

681 - Sınıeperver Valdesultan çeşmesi, 1780 
Karag.ümrük 

682 - Sineperver Valdesultan çeşmesi, 1825 
Üsküdar, Y,enivalde civarı * 

683 - Sivrikoz Çeşmesi, 1564 
CibAlikapusu dışında 

684 - Siy:avuş Paşa Çeşmesi, 1602 
Eyyubda türbesi. yanında · 

685 - Softa Sinan çeşmesi, 1664 
Halıcılar * 

686 - Sun•uUa.h Efendi çeşmesi, ... 
Aksaray * 

687 - Sultan Süleymart çeşmesi, 1566 
Aksaray _ Horhor * 

688 - Sultan Süleyman Çe§mesi, 1566 
Sofular 

689 - Sultan Süleyman çeşmesi, 1566 
Marpuccular, Alacaınescid kapu.su 

•690 - Sultan Süleyman çeşmesi, ... 
Kumkapu, İbrahim Paşa Camii 

69-1 - ŞehzAde ,Süleyman çeşmesi, 1728 
Ü&."<üdar, Selamsız Caddesi * 

692 - Süleyman Ağa çeşmesi, 1712 
Beşiktaş, Şenlikdede * 

693 - Dilsiz Süleyman Ağa çeşmesi,, 1586 
Eyyub, Nişancı 

694 - Dilsiz Süleyman Ağa Ç~şmesi, 1592 _ 
Etyemez 

695 - SilAhdar Süleyman Ağa çeşmesi, 1751 
Üsküdar Seyyidahmed Deresi 

696 - Hacı Süleyman Efendi Çe§mesi, 1728 · 
Horhor * 

697 - Süleyman Kaptan çeşmesi, 1753 
Kasıınpaşa, Zından · arkası . 

698 - Süleyman Paşa Çe§mesi, 1664 
Ayvansaray, Y4vedud "' 
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699_ -_ Süleyman Faik Paşa çeşmesi, 1925 
Çapa, '.l'aşka-,ap 

700 - Süleymaniye Meydan çeşmesi, 1792 
Süleymaniye 

ş 

701 - Şekerpare Kadın Çeşmesi, 1875 
Tophane, Kapuiçi * 

T 

702 - Takkeci çeşmesi, 1578 
Topkapusu dışı * 

703 - Tegafül Kalfa çeşmesi, 1813 
Kita.besi müzede * 

704 - Tekkekapusu çeşmesi, 1"162 
üsı:tü.dar, selamsız Caddesi * 

705 - Telli Tabya Çeşmesi, 1815 
Yukarı Boğaz, 'Delli Tabya * 

7C6 - Tevfik Bey çeşmesi, 1865 
Suıtanahmed civarı 

70'l - Tıflıgül Hanım Çeşmesi, 1808 
Üsküdar, Selimiye, çatmacılar * 

','08 - Tiryal Hanım çeşmesi, 1808 · 

_ Ei'ı.yü.kçamlıca " 
709 - Tophanelioğlu Çeşmesi, 1727 

· Kısıklı - Bağlarbaşı * 

u 
710 - Uşşakı Tekeksi çeşmesi, 1562 

Yedikule * 

Ü' 

711 -- Üçmihrablı çeşmesi, 1913 
Küçükpazar 

712 - Üçüncükadın ç~mel!i, 1728 
Alemdağı, Sarıkadı Köyü -* 

713 - Üçüncükadın çeşmesi, 1728 
Üs/.r;üdar,. Bülbülderesi * 

714 -- ümmügülsüm Hanım çeşmesi, 1817 
Üsltüdar, çavuşderesi 

V 

715 --:- Valide çeşmesi, 1•;34 
- Ak.bıyık Camii karşısı 

716 - Valide Kahyası Çeşmesi, 1700 
··· Üskii.dar, Bülbülderesi * 

717 _:__ Veliıefendizade çeşmesi, 1875 
Kocamustafapaşa civarı 

'118 - Verdinaz K~dın Çeşmesi, 1732 
G!).lata, Su İskelesi * 

719 - Vuslat Kadin ç~mesi, 1732 
Kasımpa.,a, Emin Camii Civarı 

y 

72'0 - Yahya Ağa Çeşmesi, 1732 
Galata, Yelkenci Hanı * 

721 - Y'8.hya Efendi çeşmesi, · 1735 
Davudpaşa Ortaokulu karşısı * 
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722 - Yahya Efendi Çeşmesi, 1557 
Beşiktaş - Ortaköy * 

723 - Silahdar Yahya Efendi Çeşmesi, 1788 
Dolmabağçe - Kabataş * 

724 - Sildhdar Yahya Efendi çe~esi, 1788 
Hasköy, Kuşkonıniz Camii * . 

'i25 - Yakub Ağa Çeşmesi, 1766 
Libade 

726 - Kapuağası Yakub Ağa çeşmesi, 1678 
Üsküdar, Valdeiati:k 

727 - Silıihdar Yakub Ağa çeşmesi, 1732 
Kasımpaşa, Yakubağa Sokağı 

728 -- Yakub Efendi Çeşrnesi, 1809 
Etyemez civarında · tekke içinde * 

729 - Yakub Kethüda çeşmesi, 1585 
Edirne'.kapusu, sarmaşık. · 

no ~ Yakub Kethüda Çeşmesi, 1585 
Edirnekapusu, Neslişah 
(Çınarlı çeşme) 

731 - Yavuzer Sinan Çe§mesi, 1881 
Uru.tapanı civarı * 

732 -- Yenimahalle çeşmesi, 1923 
Bostancı 

73.3 - Hacı Yusuf Ağa Çeşmesi, 1763 
Beylerbeyi - Nakkaş~ sruıilde * 

734 - Hacı Yusuf Ağa Çeşmesi, 1713 
Ak.saray, Orucg.azi * 

','35 - Kethüda Yusuf Ağa çeşmesi, 1'713 
Unkapanı civarında 

736 - Kethüd§. Yusuf Ağa Çeşmesi, 1777 
Tophane civarında 

737 - Silahdar Yusuf Ağa çeşmesi, 1595 
Alibeyköyü civarında 
( Çoban çeşmesi) 

738 - Yusuf Efendi Çeşmesı, 1757 
Fatih, HafızpaJia * 

739 - Koca Yusuf Paşa Çeşmesi, 1786 
Fındıklı camii avlusu 

740 - Silahdar Yusuf Paşa çeşmes, 1764 
Kıi ~.'dhane köyü 

741 - Yusuf Ziya Paşa Çeşmesi, 1863 
çengelköyü 

z 

74Z - Zehra Hanım çeşmesi, 1867 
Eyyub, vezirtekkesi 

'ı'43 - Zekeriya Köyü Çeşmesi, 1764 
Köy meydanı 

744 - Zeki Bey Çeşmesi, 1905 
Selimiye Kışlası ahırları 

- 745 - zevki Kadın çeşmesi, 1755 
- Fındıklı, Al{ademi yanında * 

746 - Zeyneb Hatun çeşmesi, 1890 
Rumelihisan, Kayalar * 

747 - Zeyneb Hanım ·çeşmesi, 1912 
Unkapanı, Salihp~a Camii * 

748 - Zeyneb ·suıtan çeşmesi, 1770 
Demirkapu, Aydınoğlu Tekkesi • 



- 38'7ö - isTANBUt 

-'/49 - Ziver Efendi çeşmesi, 1706 
Kasımpaşa, Hacıferhad 

* 
750 - Bayram Ağa Çeşmesi, 1835 

Beylerbeyi, Fıstıklı Mescid * 
,51 - Behram Ağa Çeşmesi, 1878 

Uzunçarşı, Yavaşçaşdhin * 

ÇEŞME, ÇEŞMELER - Dilimize çeş

me kelimesi farsça göz manasına «çeşm»
den gelmiştir. Köy ve kır yollarında olu
ğundan devamlı sular akan çeşmelere söz 
dışı bı:rıakılırsa umumiyetle çeşme yapıla
rında başlıca unsurlar şunlardır: 1 - Ge
len suyun biriktirdiği dört duvarla örülmüş 
bir su haznesi; 2 - ön tarafına gelen yüz
lerinde musluğundan ve su kaplardan ta-

Küçüksu Meydan Çeşmesi 
(Reslm: Sabiha Bozcalı) 

şan sul,arın etrafı ıslatmaması için bir tek
ne; 3 - Teknenin iki yanında su kaplarını 
koymak için birer sed (zenk taşı); 4 - O
zerine musluk - lüle yerleşdirileri ayna ta
şı; 5 - Ayna taşının üst kısmı ekseriya bir 
kemerle çevrilmiştir; 6 - Kemerin üstün
de çeşmeyi yaptıranın hayra.tını ve suyunu 
öven mermer bir kitibe taşı bulunur; 7 -
Çeşmelerin ekserisinin üstünde suyıa gelen
leri yağmurdan korumak için bir de saçak 
konulmuştur. · 

İstanbul çeşmelerinin benzerlerini Sel
çuk mimarisinin Anadolu'daki kalıntıları 

arasında da görmek kabildir. Yalnız onl1ar
daki fazla süsü Osmanlı türkleri sı1deleşti
rerek daha güzelleştirmişlerdir. -Türk'lerde 

çeşmeler, bir medresenin, bir 
camiin inşasında olduğu gi
bi, kendine has bir tarz ve 
üslup içinde · ve devrinin tez'
yinıttına fgöı1e yapılmışdır. 

Bundan dolayı İsta~bul çeş
meleri içinde Türk mimari
sinin çeşitli devirlerine aid 
bir çok zarif ve sanatkı1rane 
yapılmış eserler mevcuddur. 
Lıik devri ve sonraki mima
ri devirlerde, Türk sü&leme 
sanatından taş üstüne işle

meciliğin İstanbul çeşmele
rinin cepheleri üzerinde ö
•nemli bir yer almış olduğu 
görülür. Bu süsleme ile san
ki taslarından su içenlerine, 
başlarını biraz da şükran·his
lerile yukat1i kaldırdıkların

da, sap sap nıtrın filizlerin, 
kıvrık yaprakların, demet de
met çiçeklerin, tabak tabak 
yemişlerin temı1şı1sı ile ayrı
ca içlerine ferahlık verilmek 
istenilmiş gibidir. 

İstanbul çeşmeleri arasın
da aynca zarif sebiller ile de 
bezenmiş büyük muhteşem 

meydan çeşmeleri müstesna. 
birer yer alır. Türk mimari
sinde Ampir devrinde A vru
pa'ya -benzeyiş istekleri için
de İstanbul çeşmelerinin ya
pılarında da büyük değişik
likler olmuşdur; 20-25 yıl ev
vel Beşiktaş'ta cadde üzerin-
de bulunan ve sonradan Top. 
kapusu dışına nakil edilen 
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Bezmifilem Valde Sultan Çeşmesi bunlara 
en güzel örnekdir. 

Sa.adi Nazım NİRVEN 

ÇEŞME, ÇEŞME RESİMLERİ - Yerli 
ve yaıbancı bir çok ressam İstanbul çeşme
lerinin resimlerini yapmıştır. Bunların ara
sında hiç biri Üsküdarlı Hoca Ali Riza ·Bey 
kadar bol çe-şme resmi bırakmamıştır. Bu 
resimler aynı zamanda çeşµıenin civarı ile 
berıaber o eski İstanbul'un c§.zib renkler, 
parlak aydınlıklar içinde geçen hayatını 

canlandıran birer eser olmuşlardır. 
Bu çeşmelerin başları, yanında kuru

lan ufak kulüb~i kır kahvelerile,· yazın sı
cak aylarında hülyfilı renkler içinde aydın
lanan İstanbul'un en sılkin ve en güzel kö
şelerinden biri olurmuş. Yaz günlerinin 
ikindi saatleri akşama yaklaşır, ufka inen 
-güneşin toz pembesi akislerle yer ye-r renk" 
lenirken, bu çeşme bfü}larında bir bardak 
serin su ile içilen bir fincan kahvede günün 
bütün yorgunlukları derin bir haz içinde 
dinlendirilirmiş. 

Ali Rıza Beyin resimlerinde İstanbul 
çeşmeleri, elli yıi evvelki Üsküdar'ın, Bo
ğaziçi'nin ve Çamlıca'nın durgun sıcak yaz 
günlerinde uzanan yolları kenarında huzu
rup ·beyaz hayallerile doludur. 

Geçen ıasır içinde İstanbul'a gelmiş. 
yapdıkları resimleri Avrupa'da gravür tar
zında bastırarak çoğaltmış H. W. Barlett ve 
Thomas Allom gibi ressamlar bilhassa muh
teşem meydan çeşmelerimizin karşısında 

hayran duygularla çalışmışlardır. İhtiyar 
sakası ve ferılceli yaşmaklı, çıpiak ayaklan · 
takunyalı mahalle k,arısı ile bir İstanbul 
çeşmesi, pek kıymetli İstanbul ressamların
dan İtalyan Preziosi'nin en güzel eserlerin-
den biridir. 

Belediye İmar Müdürlüğü ressamlığın
dan emekli olup 1962 de Ankara'da vefat 
eden Nazmi Dayanın bir «Kazlı Çeşme>: 

tablosu da. merhumun şılheseri olmuşdur. 
Saadi Na.zım NİRVEN 

ÇEŞME, ÇEŞMELER, «İSTANBUL ÇEŞ
MELERİ» - Çağdaş yazar ve müdekkid 
İbrahim Hilmi Tanışık'ın milli kütübhılne
mize verdiği iki cildlik kıymetli bir eser, 
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından birinci 
cildi 1943, ikinci cildi 1945 yılında bası 
larak neşredilmiştir ( B. Tanışık, İbrahim 
Hilmi). 

Birinci cild İstap.bul cihetine (sur dışı 
da dılhil), ikinci cild de Beyoğlu (Halic'in 
karşı yakası, Galata, Boğazın Rum.eli ya-

kası) ile Üsküdar (Bütün Anadolu yak.asi) 
cihetlerine tahsis edilmiştir ve birinci cild
de 405, ikinci cildde aaa çeşme tesbit edil
miştir. Birinci cild 35~ ve ikinci cilde 346 
esere cem'an 705 çeşme resmi konmuşdur. 
Kitıtbesi olan çeşmelerin, kitAıbe me~sur ise 
aynen, manzum ise y,alnız tılrih beyiti alın
mış, alınan kitılbe parçalarının araıb asıllı 

Türk harfleri ile bir hattata yazdırılmış 

kopyeleri de ilave edilmişdir, bu suretle ese
rin tümüne 802 eski yazı klişesi konmuş
dur. 

Müellif eserinin bfrinci cildinde «i:mh
lar» , başlığı altında şu notları kaydediyor: 

Akar çeşmeler: 
İstanbul cihetinde 219 
Beyoğlu » 78 
Üsküdar » 79 

Akmaz çeşmeler: 
İstanbul cihetinde 
Beyoğlu » 
Üsküdar » 

Yok olmuş çeşmeler: 

İstanbul cihetinde 
Beyoğlu., » 
Üsküdar » 

376 

166 
79 
47 

292 

19 
18 
22 

59 

İbrahim Hilmi Tanışık kitabının birin
ci cildi başına «İstanbul sularının kısa bir 
tarihçesh. başlığı altındıa bir makaale koy
muşdur; hocası Selim Sırrı Tarcan'ın «Ak
mayan Çeşmeler» serlevhalı bir yazısını da 
kitabına almışdır. 

Muhakkak ki çok büyük bir himmet 
eseri o~an «İstanbul Çeşmeleri» nin iki bü
yük kusuru vardır: 

1 - Manzum çeşme kitAbelerinin yal
nız tıirih beyitlerinin alınmış olınası asla 
af edilmez noksanlıkdır. Zirı1 bu gibi eser
ler güçlükle basılır; baskı işi tahakkuk eder 
iken manzum kit!bele-rin tıam olarak ko
nulması gerekirdi; fakat biz bu hata.
nın müellife yüklenmemesi gerekdiği kana
atindeyiz; İstanbul Ansiklopedisi'nin yazı 
!ilesi içinde bulunmuş t H. Tanışık bütün 
kitabeleri ayne-n, tam olarıak toplamışdır. 
Milli Eğitim Bakanlığı telif haklarını bası
lan sayfa hesılbı üzerinden öder; öyle tah
min ediyoruz ki, kitaıba yıalnız tarih beyit~ 
lerinin yazılması, müellife a~ telif hakkı 
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Çeşme b~ında kenarın yosması bir .nigiir ile bir saka güzeli oğlan. 

(Resim : Sabiha Bozcalı) 
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ödemek için yapılmış ve kıymetli kita:b fe
ci şekilde baltalanmışdır. 

2 - Kitaba· konulan çeşme resimleri
nin büyük ekseriyeti gaayet kötü çekilmiş, 
bulanık, donukdur, çeşmeler iyi çerçivelen
memişdir, fotoğrafların mühim bir kısmı 
da kesik, güduk çekilmiştir; herhangi bir 
çeşme hakkında resmine bakarak fikir 
edinmek çok zordur. 

Bu güzel eserin yeniden resimlendiri
lerek ve çeşme kit~belerinin noksansız ya
zılarak tekrar basılması bir zAruretdir. 

ÇEŞME ARKASI SOKAĞI - 1934 Be
lediye Şehir Rehberi'nin 8. numaralı pafta
sına göre Fatih kıazasının ve Küçükmusta
fapaşa mahalleleri arasında sınır sokakla
rından biri; Haliç Caddesi ile Miııalay Na
zım Bey Sokağı arasında uzanır; yerine gi
dilip şu satırl;arın yazıldığı sıradaki duru~ 
mu tesbit edilemedi ,1964 Temmuz). 

ÇEŞMEBAŞI, ÇEŞMEBAŞI KAVGA-
LARI -- Bilhassa yaz günleri, İstanbul so
kaklarında çeşmebaşlan kadimdenberi ma
halle halkı arasında ay.ak üstü sohbet ye
ri; dedikodu mahfili, ba.zan da su nöbeti 
ve daha türlü sebepler yüzünden kavga ala
nı ola gelmişdir. tstanbul'un tipik mahıalle 
karıları, daha örtü altına girmedikleri ço
cukluk çağlarında ilk st_ajlarını çeşmebaş
larında görmüşlerdir. Mahıalle şehbazları 

ile, genç uşaklar ve taze civan sakalarla ilk 
· muaşaka denemelerini de çeşmebaşlarında 
yapmışlardır; şu güzel türkü o alemin te
rennümüdür: 

Kız. kaptırmış glöniünü 
Aman civan sakaya 
Sakaya aman. 
Oğlanın da bakışı 
Aman pek yaman .. 

* 
Kızın elinde kına 
Sırına saçı topukda 
Aman topukda. 
Akıl fikir kahr mı 
Şehbaz kopukda. 

* 
Çakır gözler uşakda. 
Gamze ucundan, bakar 
Bakar mestane. 
Bin sakanın içinde 
Oğlan bir tane. 

* 
Kız vurur takunyayı 
Tıkır tıkır fingirdek 
On üç yaşında. 

Saka çıkar çileden 
Çeşme başında. 

* 
Oğlan kaşın üstüne 
Dökmüş kaküllerini 
Top deste sünbül. 
Kızın hicabını gör. 
Ruhinde gül gül. 

* 
Oğlan teşne kız teşne 

Zülali muhabbete 
Oynaşa aman. 
Ateş görünmese de 
Tütüyor duman. 

Geçen ıasrın büyük hiciv şa.iri Sururi 
de «Kasidei Sayfiye» sinde Çeşmebaşı kav
galarını şu beyitde tesbit ediyor: 

Çeşmelerde su içün teşneler eyler kavgaa 
Kızdırub nası olur cenge sebeb illeti sayf 

ÇEŞMEBAŞI SOKA!(a - Beykoz'da 
meşhur İshakağa Meydan Çeşmesi'nin ya
nında ( B.: Beykoz İshak Ağa Çeşmesi) ; ye
rine gidilip şu satırların yazıldığı &ıııadaki 
durumu tesbit edilemedi (1964 Temmu;ı). 

ÇEŞME ÇIKMAZI - 1934 Belediye Şe
hir Rehberi'nin 11 numaralı paftasına gö
re Yedikule Hacı Evhadüddin Mahallesi so
kaklarından, , Hoca Evhad Çeş111esi Sokağı 
üzerinde ters dönmüş «F» harfi şeklinde 
bir çıkmaz Sokakdır; yerine gidilip şu sa
tırların yazıldığı sıradaki durumu tesbit 
edilemedi. (1964, Temmuz). 

ÇEŞMEt CEDİD SOKAĞI - 1934 Be
lediye Şehir Rehberinin 27 numaralı paf
tasına göre Üsküdar'ın Şemsipa~ semti so
kaklarındıBn; Eşref saat Sokağı ile Şemsipa
şa Bostanı arasında uzanır; yerine gidilip 
şu satırların yazıldığı sıradaki durumu tes
bit edilemedi (1964, Tettımuz). 

ÇEŞMEİKEBİR CADDESİ - t!sküdar
da Selimiye semtindedir; Selim.iye İskele 
Caddesi ile Kavak İskelesi Caddesi arasın
da uzanır; Bükücüler Sokağı, Selirniye :ca
mii Sokağı,' Selimiye Kışlası Soka~ ve Ha
cı Galip Bey Sok-ağı ile kavuşaklan vardır; 
Selimiye Kışlasının önünden geçer, büyük 
tıarihi kışlanın büyük 'kapusu bu cadde üze
rindedir ( 1934 Belediye Şehir Rehberi, Paf
ta 27, Selimi ye). İki araba rahat geçecek 
genişlikde ve paket taşı döşeli olup Selimiye 
İskele Caddesi tarafından gelindiğine göre 
dikce ibir yokuş olarak başlar ve kışla önün
de düzleşir; sıağ başda Sultan .Aıbd.~e-
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cid'in hicri 1257 (Miladi 1841) tarihli bir 
meydan çeşmesi vardır; caddeye adını ve
ren de bu çeşmedir. 

Kışlanın karşısında, Selimiye Camii ve 
Selimiye Kışlası sokakları arasındaki ada
da Selimiye Oamii bulunmaktadır. 

ı Hakkı GÖKTÜRK 

ÇEŞMEİ NUR - On yedinci asrın bi -
rinci yarısında «Lıile Devriı:. adı verilege -
len Nevşehirli Damad İbrahim Paşanın ik
tidar devrinde «S!dıib!d» adı imar edilen 
K!ğıdha.tıe mesiresinde bir çeşmeye o dev
rin büyük ş!iri Nedim tarafından verilmiş 
isim; yine aynı ş§.irin «Çeşmei Nevpeyd!ı> 
adını verdiği ve 2ıamanıınız pek hazin bir 
hfili hara.bide bulunan Üçüncü Sultan Ah
med Çeşmesinden gayri çeşme olması l!zım 
gelir (B. Ahmed nı. Çeşmesi, cild 1, say
fa 289). 

Aşağıdaki beyiti Nedim'in S!d§.b!d'ı 
tasvir yolunda (B.: SAd!b!d) yazdııı kasi
deden alıyoruz: 

Çeşmei Ntir ise Nwr Ayetin eyler tefsir 
Cedveli Sim ile bulsa nota ziybü şAnı. 

ÇEŞMELERDE SAKA GEDİĞİ - Bü
yük şehir İstanbul'da her evde aklar suyun 
bulunmadığı devirlerde, hemen ge_cen asır 
sonlarına kadar o zamanların adı ile saka
ların (sucuların) günlük ha.yıattaki hizmeti 
çok önemli idi (B.: .Saka). Ahşab İstanbul 
için dıiim! korkunç bir §.!et olan yangın
lara tulumbacılarla berdber ilk koşanlar 
saka~ar olurdu (B.: Yangın; Tulumbacılar). 
Kimi fıçılı ve atlı, ve kimi kırbalı ve yaya 
olan sakalar da bütün iş zenaat erbabı gibi 
gedik usulüne bağlıydı (B.: Gedik). tstan
bul'da büyüklü küçüklü ne kadıar çeşme 
varsa, hep::ıinden kaç sakanın su alabilece
ği sakaların isimlerile tesbit edilmişti. On
lardan b~şk1ası o çeşmenin suyu ile sakalık 
yapamazdı. Bir çeşmenin saka gediıi beş 
nefer saka ise, içlerinden· biri sakalıktan 
vazgeçerse gediği sakaıbası eliyle bir yeni 
saklaya verilirdi. İstanbul halkının ayak ta
kımından olup da mahallesinde suculuk, 
sakalık ile geçinecek bazı gem~leri korumak 
için bir takım hayır sahibleri yaptırdıkları 
çeşmelere saka gediği konulmasını vakfi
yelerine kaydettirerek yasak eder, bununla 
da kalmayıp, bir mermer üzerjne: ccBu çeş
mede saka gediği yokdur! » diye yazdırarak 
çeşmenin cebhesine münasib bir yere koy
durtur idi. fstanbul'a sakalık yapmak için 
gelen acemi bekdr uşakları birer kırba te-

darik ederler, ve saka gediği olmayan bu 
çeşmelerden birinde sakalık yapmaya baş
larlardı. Çeşmede gedik olmadığı için kim
se müdahıale edemezdi. Diğer gedikli çeşme
lerden birinde bir gedik açıldı~ zaman sa
ka:başı bu gediği işte bu gari.blerden birine 
verir. Delikanlı da sakalığını bir gedik ile 
tam emniyet altına almış olurdu. 

En güzel İstanbul qıasallarından biri
nin kahramanı saka gediği ol.mayan bir 
çeşmede sakalık_ yapar bir delikanlı olmuş
dur (R: Kazdağlı Saka İlyas ile- Nıizik Ha
nım hikıtyesi). 

ÇEŞMELİ PINAR SOKAĞI - 1934 
Belediye Şehir Rehberi'nin 31 numaralı 
paftasına göre İçerenköyü'nün sokakların
dan; fakat bu paftada İçerenköy'ü göste
rilmemiş, paftanın bir köşesine o mahal- , 
lenin sokakları alfabetik sıııa ile bir cedvel 
halinde yazılmışdır; yerine gidilip bu so
kağın, şu satırların yazıldığı sıradaki duru
mu tesbit edilemedi (1964, Temnüız). 

ÇEŞMEMEYDANI - Galata'da Azeb
kapusunda Azeb kıapusu Çeşmesi de deni
len XVIII. asır yapısı sanat şa.heseri Sali
ha Sultan Meydan Çeşmesi ve Sebilinin bu
lunduğu meydancık (B.: Azebkapusu; A
zebkapusu Çeşmesi) ; Birinci Cihan Harbi
ne kadar çalgılı tulumbacı kıahvehA.neleriy
le, erkekler kısmı gece boyunca açık büyük 
hamamı ile, tulumbl:\~ıları ile, zıpır bekıir 
uşakları ile ve bıçkın tersıtnelerile, yosma
ları ve şıkırdımları ile çok hareketli, · sesli, 
şenlikli . bir yer ola gelmiş; kalenderlik, 
bıçkınlık, hovardalık, kıabadayılık yollann
da kanlı kavgalara, cinayetlere sahne ol
muştur. 

Çocukluğunda TersA.nede Had.deha.ne 
sibyanları ,arasında bulunmuş Üsküdarlı 
halk şa.iri Vdsıi aiç (Destancı V!sıf Hoca) 
bize Tatar İsmail adında bir tulumbacı ta
rafından yazılmış ve İkinci Abdülhamid 
devri sonlarında Çeşmemeydıanının ahvfili
ni anlatan bir destan vennişdir; öyle tah
min ediyoruz ki, çocukluğu ve ilk gençliği 
o curcunalı alemi yakından görerek geç
miş olan V!sıf Hiç, kendi müşAhede ve hi! 
tıralarını kalem diline vermiş olsa idi, çok 
daha kıymetli şeyler öırenmek mümkun 
olurdu. Tatar İsmail'in Çeşmemeydanı Des
tanı şudur: 

1. Rahmetle analım Valdesultanı 
Güzeller meydanı Çeşmemeydanı 
Yazılsin hattı zer ile destam 
Güzeller meydanı Çeşmemeydanı 
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2. Abı zülal ca.ri lôlei zerden 
Lalezar taırh etmiş nakkaş mermerden 
Atşanı tarihin okur ezberden 
Güzeller meydanı Çeşmemeydanı 

3. Sa.kalan cümle cılasın feta. 
Sedef varak üzre san dür'i yekta 
Tasviri hüsnünde kıı,sem yok hata. 
Güzeller meydanı Çeşmemeydanı 

4. Banii alişan vezire rahmet 
Camiişerifl ravzai cennet. 
Her kıişeSinde bir peri stiret 
Güzeller meydanı· Çeşinemeydaııı 

5. Mevzun minaresi nurdan hüveydi 
Ezanı okur bir büibüll şeyda 
Olurdi şah ü~re bin gonce peyda 
Güzeller meydanı Çeşmemeydanı 

6. Bir ali medrese kaİıı irfandır 
Sükkanı aşk ile hep suhtegand.ır 
Sine$i hedefi tiri müzga.»dır 
Güzeller meydanı Çeşmemeyda.nı 

7. Bir peri çehreye mum olmuş yanar 
Mecnun kitabına. ya.zar derkenar 
El intlzarü eşeddi ıninennir 
Güzeller meydanı Çeşmemeydanı 

8 Bir yanda efendim dilküşa hamam 
Dellaki pıiktze on nefer tamam 
Kaddlne reşk ider sütunu rüham 
Güzeller meydanı Çeşmemeydanı. 

9. Merguule merguule sırma kaküller 
Payi billuruııda koçan sünbüller 
Ruhlerinde lale şeka.ayık güller 
Güzeller meydanı Çeşmemeydanı. 

10. Nanı azizi var güller misali 
Pasacı civanın san ruhi ali 
Hamurkir fetanın ya gül cemili 
Güzeller meydanı Çeşmemeydanı. 

11. Furun kurblndedir şeker şerbetci 
Uşşak ile dolar boşalır. içi 
La'lü zümrüd mercan Hürmüzi inci 
Güzeller meyd.anı Çeşmemeydanı. 

12. Kasab dükkanında kınalı kuzu 
An.dedir hep cellAd ,çeşmin yavuzu 
Gerden virir ger sen but itsen arzu 
Güzeller meydanı Çeşmemeydanı. 

13. Kebir ka..hvehA,ne işte beyinı 

Müslim ermen firenk rum italyanı 
Dilberan saydına kurmuş dalyanı 
Güzeler meydanı çeşmeıneydanı. 

14. Dü.lıaıı kahve şerbet hem dahi haşiş 
Aşıkla,r nakdi can lderler bahşiş 
Andedir dervişan andedir keşiş 
Güzeller meydanı çeşmemeydanı. 

15. Tulnmbacılan gaayetle şanlı 
Tersaneye nisbet çapa nişanlı 
Sandık. alsa riizgar misal koşarlı 
Güzeller meydanı Çeşm.emeydanı. 
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17. Beli cümle uşakları seçmedir 
Hurşid Reis anlara serçeşmedir 
Tatlı dili abı zülal eşmedir 
Giizeller meydanı Çeşmemeydanı. 

18. Cümle peripey~er diliverlerd.ir 
Mürahik tazeler hatAverlerdlr 
Nür.i celidetle münevverlerdir 

,.·. Güzeller meydanı Çeşmemeyda.nı. 

19. Kevseri muhabbet mestaneleri 
l\lergub cümle tam merdanelerl 
Ananın babanın birdineleri 
Güzeller meydanı Çeşmemeyda.nı. 

20. Pa bürehne sandık kalenderidir 
Ateşi Nemrudun semenderldlr 
Ne türlü medhetsem valla.h yeridir 
Güzeller meydanı Çeşinemeydanı. 

21. Mürahik sibyanlar ya deUkanJı 
Cümle tersineli Çeşmemeydanlı 
Forma.lan vardır aman pek şanlı 
Güzeller meydanı Çeşmemeyda.nı. 

22. Yazın ak sadeler kışın ka.aıreler 
Gezer levendine o mehpireler 
Sinelerde şerha şerha yAreler 
Güzeller meydanı Çeşmemeydanı. 

23. Mızıkalı Haddehane Havuzlu 
Yan bakmaya gelmez oturur tuzlu 
Bıçlunbkda birdir onbeş otuzlu 
Güzeller meydanı Çeşmemeydanı. 

24. Cümlesinin vardır yosma nig4n. 
Umumhanelerde bir fitnekirı 
Esiri zülfiyar gönül hünk4n 
Güzel!er meydanı Çeşmemeydanı. 

25. Altıpatlar ya ki usturpa bıçak 
Çocnf;unda da.hl olmuş oyuncak 
Pür silah dolaşır ol kayışbacak 
Güzeller meydanı Çeşmemeyda.nı. 

· 26. Kelebekden doğar cümle hııferAn 
Çapkın cebinind.e hüsn için ber4t 
Destanım oldu meydana mir'at 
Güzeller meydanı Çeşmemeyda.nı-

27. Bu abdi ru siyeh İsmail Tatar 
Günehim çekmeye dayanmaz kantar 
Af eyle züniibun atm:a caJıbne 
Erhamelrahiınin yıl. B4ri Settar. 

Ramazanlarda Çeşmeydanı'ndaki bü
yük tulumbacı kahveh!nesi çalgılı kahve• 
hline şekline konulur, bu münasebetle Çeş• 
memeydanı Rama2Jan geceleri pek şenlikli 
·ölurdu (B.: Çalg_üı Kahveh!neler). · 

Zamanımızda Çeşmemeydanı eski hü
viyetini tamamen kaybetmiş. bulunuyordu; 
hatta. adı bile unutulmuş denilse yeridir; 
yeni açılan Karaköy - Azebkapusu Caddesi~ 
nin bir küçük parçası olmuşdur; Sokollu 
Mehmed Paşanın yaptırtdığı meşhur ha
mamın kör kazmadan kurtulmuş olması-
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nı.nimet bilmelidir (B.: Azebkapusu Hama
mı). 

ÇEŞMEMEYDANI YANGIN TULUM
BASI SANDIĞI, ÇEŞMEMEYDANLILAR -
Eski mahalle tulumbacılığı teşkilı:ttında 
Çeşmemeydanı Sokağı İstanbul'un birincı 
sınıf sandıklarındandı, uşakları arasından 
pek namlı tulumbarılar yetişmişdir · (B.: 
TulumbacJlıar). Tulumbacılar hakkında çok 
zengin hatıraları olan Üsküdarlı Vasıf Hiç 
Çeşmemeydanllıar için : «Galata'nın en iş
lek yerlerinin hammallıklarını bunlar ya
pardı, gündelik kazançları ,altın para zama
nı yarım lirayı bul_:urdu; bir kısmı Azebka
pusu İskelesi, Galata Yağ İskelesinin pen
çeli kayıkçılarıydı; bir kısmı da, şiddetli 

yasaklara rağmen tulumbacılık aşkını (fÖn
lünden atamamış Tersaneli uçarı gençlerdi, 
yangın duydular mı fırsat ibulup kaçar, 
Çe-şmerneydanı sandığında misafir · uşak 
olaııak koşardı. Hadde haneli iki gencin bu 
yüzden evvela altışar ay hapis yattıklarını, 
sonradan Haddehaneden hakaaretle koğul
duklıarını, zelil ve sefil ·olduklarını bilirim» 
diyor. 

Çeşmemeydanllıarın geçid yerlerinde 
attıkları naraları şu idi: «Er meydanı, Çeş
memeydam ! ... ı:, 

ÇEŞME YOKUŞU - _ 1934 Belediye Şe
hir Rehberinin 20 numarah paftasına göre. 
Beşiktaş'da Abbasağa Mahallesi ::ıokaldarın
dan; Jandarma Mektebi Sokağı ile Yeni
mahalle De-re Sokağı arasında uzanır; ye
rine gidilip şu satırların yazıldığı sıradaki 
durumu teshit edilemedi (1964, Temmuz). 

ÇEŞMiAFET KADIN - Geçen asır or
talarında yaşamış, kim olduğunu t§.yin ede
mediğimiz ricalden İzzet Bey adında bir 
zatin habe.şi yahud zenci dadısı; devrin şa
irlerinden Fatin'in kalemi ile yazılmış bir 
ölüm tarihi kıtası ile adı edebi kütüğümüze 
geçmişdir: 

Gitti İzzet Bey Efendinin azize dadısı 
Zatine öınrü tavil eyli* ihsan Allah 
Daima Hakka ibadetle geçirdi vaktini 
Azmü cezm etmiş itmemeye cürmü günah 
Sinni elliye reside olıcak hastalanıb 
Okfu bin ha.hiş ile azimei kurbi ilah 
Mer-kadi pakine düşdükçe yolun ı-uhu içün 
Oku ihlas ile bir fatiha ey dil agah 
Diişdii tabir gibi bir misli bulunmaz tarih 
Çeşmiafet Kadını kıldı felek ifna ah. 

H, 1283 (M, 1866-1867) 
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şa.irin bu kıt'ası, eski İstanbul evlerin
de, konaklarında emekdar dadıların gördü
ğü büyük hürmet ve itibara çok güzel ibir 
misfildir. 

ÇEŞMİB'ÜLBOL - cıBir nevi bill'ılr 
kab» (H. Kı1zım, Büyük Türk Lt1gatı). Hü
seyin Kazım Beyin pek mübhem tarif etti
ği Çeşmibülbül denilen eski Türk cam ma
mulatı zamanımzıda kıymetli antika eşya. 
arasındadır. Nureddin Rüşdi Büngül: «Es
ki Eserler Ansiklopedisi» isimli eserinde 
Çeşmibü1bül maddesinde şunlan yazıyor: 

((Üçüncü Sultan Selim zamanında İs
tanbul'da Beykoz'da Mehmed Dede tarafın
dan açılan cam faprikasındıa, ve Sultan Me
cid 'in emri ile Paşaıbağçe'de açılan· cam 
fabrikasında yapılmış eşyaya verilen isim
dir. Gaıayet ince bir camdan fevkalade im-· 
tizaçlı bir sü.retde verilen renklerle yapı
lan çizgiler, hareler ve menevişlerle müzey
yen kaseler, bardaklar, testiler vesaire var-, 
dır (B.: Beykoz İşi; Eseri İstanbul). Çeş-
miıbfübül (Bülbül gözü) çizgili ve hı\reli 

olarak yapılan kısmına derler, düz yaldızlı 
olanlara da Beykoz derler. Çeşmibülbülün 
hem çizgilisi ve hem de altınlı olan fincan
ları ve gaayet ince, mücessem çiçekli Avi
zeleri ile renkli tesbihleri artık bulunmaz 
ve ele geçmez bir mal olm.uşdur. Büyük ve 
iyi cins destileri 200, ·kaseleri, bardakları 
50 - 150 lira eder ( 1939 daki fiyatlar). İbal
yadan hala gelmekde olan kalmcaları çeş
mibülbül değildir; Venedik'de yapılmışdır, 
bilerek alınırsa çeşmibülbüden çok ucuz
dur; dikkat l!zımdır. Bir de çeşmibülbülün' 
gaayetle a.z yapılmış süt m!visl renginde 
ve pek zarif, pek ince bardakları vardır- ki, _ 
kapaklan ya.kut, zümrüd renginde müces
sem çiçeklerle tezyin_ edilmişdir, pek ender 
rastlanır; çizgisiz, cancanlı Aynişems deni
len şeffaf taşın rengind-edir, bunlar kırık• 
sız, çatlaksız ele geçerse yüzlerce lira defe-
rindedir. · 

Kalbin ezgin sinede kan taşı var 
Çemibülbül ka.sed~ göz yaşı va.r.» 

ÇEŞMİZADE SOKAĞI - 1934 Bele
diye Şehir Rehberinin 8 numaralı"'paftası
nıa. göre Fıitihin Müftüali Mahallesi sokak
larından, Müftü Hamamı Sokağı ile Kara
deniz Caddesi arasında uzanır; yerine gi
dilip şu satırların yazıldığı sıradaki duru
mu tesbit edilemedi (1964, Temmuz). 
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Ç,EŞN1Ct SOKAĞI - Eminönü !ıçesi
·nin Süruri Mahallesindedir (1934 Belediye 
Şehir Rehberi, pafta 4/6) ; Sultan Mektebi 
Sokağı ile Tarakçılar Sokağı arasında uza
nır, Necibefendi · Sokağı ile kavuşağı var
dır; ·bir araıba geçecek genişlikde kabataş 

döşeli bir yoldur. Sol köşede, yüzü Sultan 
Mektebi Sokağında olan İşçi Sigortaları 
Kurumu İstanbul Şubesinin b1=1lunduğu 
bina. görülür; iş hanları ile biri beş katlı 
dört ahşab ev arasından geçer; bu ıahşab 
evlerin de yakın istikb§.lde yıkılarak yerle
rinde iş hanlarının yapılacağı aşik!rdır. İş 
hanlarında dokumacı, ütücü, çorap - triko
taj fğne ve aksamı satıcıları, freze, torna, 
tesviye, kaynak san§.yii makinaları yedek 
parçaları, :m§.deni eşya. imfil§.tçısı, çözgücü, 
Doğan Şirketi Acentalığı,. Başaran Mali İş
ler müşaviri; ve Nerekorm Laboratuvarı 

bulunuyordu; aynca ı marangoz - . doğra
ma atölyesi, 1 aşçı, 1 kundura tamircisi, 
dül{kanı vardır; Gümüşh§.ne Yüksek Tahsil 
Yurdu ile Gümüşh§.ne Kültür ve Yardım
laşma Cemiyeti de bu so~aktadır. Kapu İıu
maraları 1-25 ve· 2-14 dür {Nisan, 1964). 

Hakkı GÖK.Ttl'RK 

ÇETARİ BALIĞI - Karagöz balığı so
yundan bir balık; sırtının rengi m§.viye ça
lar kurşuni, karnı beyaz ve boyd!an boya 
10-12 aded parlak san çizgiler vardır ki 
«Şam Çet§.risi» denilen bir kumaşa benze
diği için çetari adı verilmişdir. Vücudu bü-· 
yük pullar ile kaplıdır. Sırt süzgeci - yelesi 
yekp§.re ve kuyruğuna kadar u:zıanır. Başı 
ve ağzı küçükdür. Renk ve manzarası çok 
hoş olan ibu balığın eti lezzetsiz, üstelik çok 
kılçıklı, hiç makbul değildir. Sa.hillerde tek 
başına dolaşır, deniz otlan ve denize atılan 
çöpleri yer; en büyüğü yarım kilo kadar 
gelir; Marmara'da az bulunur, bütün yıl 
içinde İstanbul Balıkh§.nesine 100 kilo ka
dar çetari gelir. 

Bibi.: K. Deveciyan, Balık ve Balıkçılık. 

ÇETELE - Eski istanbul'un günlük 
hay.atında veresiye alışverişte hesab tutmak 
için kullanılan tahta yahud ağaç parçaların 
adı; isim «çentmek» kökünden gelir. Hü· 
seyin K§.zım Bey Büyük L11gatında çetele
nin t§.rifini A. Vefik Paşa'nın «Lehçei Os
ma.niı:. isimli 111gıatından alıyor: «Aded · ve 
mık.dara karşılık üzerinde kertikleri olan 
değnek, çubuk; bir yerde çentilen iki çatal 
çelik» diyot. Çeteleyi görmemiş, bilmemiş 
olanlar için onu bu t§.rif ile tahayyül etmek 
çok zordur. M. Zeki Pakalın da Osmanlı 

Tarih Deyimleri ve Terimleri isimli eserin
de çeteleyi biraz dahıa · etraflıca şöyle anla
tıyor: «Sayının tesbiti için kullanılan ağaç 
parçasının adıdır. İhtiyaca göre, küçük, or
ta veya büyük olarak kesilen ,ağaç parçası, 
el tutacak bir kısım olduğu gibi kalmak 
üzere, iki parçaya ayrılırdı; parçalar hesab
lıaşacak olanlarda dururdu; .el tutacak kıs
mı havi büyük parçanın alacaklı olan es
n~fda, satıcıda durması kaaideden idi ve 
bunun bir yerine borçlu müşterinin adı ya• 
zılırdı. Teslimat yıapıldıkça (mal verildik
çe) parçalar yan yana getirilerek teslimat 
nisbetinde çentik yapılırdı. Çetele okuma 
bilmeyenlerin defteri mesabesinde idi. Çe
telelerle çok iş yapanlar, çetelenin el tuta
cak kısmının sonuna bir delik delerler ve 
çeteleleri bir ipe geçirerek öylece muhıafaza 

· ederlerdi. Yazma bilmeyenler nişan koyar
lardu, 

Şemseddin Sami Bey de Kaamusu Tür
ki'de şunları yazıyor: cıÇatal veya çentmek
den; yazı · bilmeyen ekmekçi ve sair esna
fın tuttukları hesıab Aletidir ld tulen ikiye 
ayrılmış tahta bir çubuktan ibaret olup 
ikisi birleştirilerek üzerine bıçakla kertikler 
çentilir ve biri kendisinde, di.ğeri d_e alış 

veriş eden adamda kalır.u 
Hemen daimi çetele ile iş yapanlar ek

mekçi, sütcü ve sakıa (sucu) idi; kertikler 
ekmekcinin çetelesinde 1 ekmeği, sütçünün 
çetelesinde 1 okka sütü, sakanın çetelesin
de 1 sefer suyu (1 kırba yahud 2 teneke su} 
gösterirdi; ağaçdan, tahtadan ibir anahtar 
demetini, ıa.ndıran çetele hevenklerinde çe
. teleler bır bakış.da ayırd edilecek şekilde 
yapılmış olurlardı; mesel§. bir ekmekçide 
her gün ekmek verdiği 40 kapıya aid 40 çe
tele varsa, hepsinin.ağacı, tahtası ayn olur
du. Bir evde de 1\ara.za ekmekçinin, sütçü
nün, satıcının çeteleleri birbirine benzemez
di; Çetelede kertikler, çetelenin iki parça
sı her seferinde hep aynı hiza.ya getirilerek 
çaprast iki darbe ile iki parçada müşterek 
açılırdı. 

Çetele kelimesi halk ve mizıah edebiya
tımıza da girmişdir. Hüseyin Ka.zım Bey 
Büyük Türk L11gatına Süruri'nin «Hezeli
yıitu ından bir kıt'a ile Manastırlı Naili'
nin bir beytini almışdır ki şunlardır: 

Çolpalarba!}ı gedik berber kim 
Müşterisi idi üç beş amele 
Viresi bulduğunu ittikçe tırruj 

Serin eylerdi fakirin çetele· 
(Süruri) 
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Çeteteyle geçinm şimdicek erbA.bı bülüğ 
Nice haınm4ma gider vakti şafak ı,Aresi yok. 

(NAW) 

Bir İstanbul yosmasının ahvalini tas
vir_ yolunda ıaşağıdaki manztıme de Üskü
darlı halk şiiri Aşık R§.zi'nindir: 

Ben kırk diyeyim de sen de yaz elli 
Kimi şahin başlı kakülü telli 

Kimi çakırpençe zeberdest elvan 
Kimi nazlı narin . toyluğu belli. 

Yalın ayaklıdır yarım pabuçlu 
Her biri esıiaıfın seçme güzeli. 

Hamlacı Helvacı Hallac şehbazı 
Slmitci benlidir Saka gamzeli 

Çakır M:ustafası yemenicidir 
Kalaycının da adı Mestane Veli. 
Kömürcünün gıözü kömür kaaresi 
Nakkaşın gözleri kudret 'sürmeli 

Şekerci Şerbetçi Berber n~lıdır 
Yorgancı Güzeli arslan yeleli. 

Amma llb4sı zerkeşi içre 
Hanımın Çavuşa ziyade meyli 

İsmü resmi ile tutar çetele 
Yosma nig4nmm o nı\ztk ell. 

ÇETİN (Bafarh) - Demir ve cam, ve 
insan midesine y~kışmayan s4ir sakil mad
deler yiyerek sözde hüner gösterme yolu ile 
bir tara.f dıan geçimini temin eden: ibir ta
raf dan da kendi canı ile oynayan bir bed
baht kişi; 1938 de Bafra'da doğmuşdur. 

Çok dar gelirli bir 4ilenin ava.re oğlu ola
rak büyünıü,ş ve henüz dokuz yaşında bir 
çocuk iken Bafra'dıa bir meyhAnede sarhoş 
bir adamın bir su bardağını k4ğıd helvası 
yer gibi yediğini görünce hayretler içinde 
bu işe heves etmiş ve muhakkak· ki tehli
keli tecrübelerle aynı vahşi kaabiliyeti elde 
etmiş, herhalde etra.t'ından dıa teşvik edil
miş olsa gerekdir, 18-19 yaşlan arasında 
lstanbul'a gelmiş ve Beyoğlu'nun gece ku
lılplerinde, bir hırdavatçı dükk!nına benzi
yen bu ağız ve mide marifeti ile sözde ha
yatını kamnınaya başlamışdır; fakat 1963 
senesi ibaşlarında mide, cAhil sfilıibine sert 
tepkisini göstermiş, 1963 yılı eylül ayında 
yirmi beş yaşında bulunan Bafralı Çetin bir 
gece ciddi bir buhrarı geçirerek İlk Yardım 
Hastah4nesine kaldırılmış ve orada Opera"' 
tör Dr. Subhi Ökzam ve Dr. Doğan Bilge 
tarafından kendisine bir )mide ameliyatı 
yapılmış, 1 saat 45 dakika süren bu ame~ 
liyat sonundıa Bafralı Çetin'in midesinden 
hüner sahnelerinde yenmiş 1 kol saati, 13 
çay kaşığı, 81 çivi, 6 santim boyunda bir 

·'-

vida, üçü Yale marka 5 anahtar, bir vida
lı somun, küçük bir tırnak makası, bir ıo 
kuruşluk nikel para, bir sürü jilet bıçağı 

Ba,fralı Çetin 
(Resim: S. B.) 

kırığı, iki zincir çengeli ve 200 gram ağır
lığında cam ve porselen kırığı çıkarılmış
dır. Dr. Doğan Bilge gazetecilere verdiği 
beya.natda: «Gencin kurtulması bir mucize 
eseridir; mide ibu paralayıcı hırdavata nasıl 
dayanmış ve delinmemişdir şaşılacak ha
disedir>:, demişdir. 

Bibl.: Hürriyet Gazetesi. 

ÇETİN (İske.nder) - ZinA yolunda iş
lepmiş bir cinAyetin fa.ili; 1964 yılı Itazi
ranında Aşık · olduğu Fındık adındaki ka
dının kocası ve kendi hemşehrisi Ali Muş
lu 'yu pastacılara satmak için martı. yumur
tası toplamak üzere gittikleri Burgaz ada
sındaki: Hristos Tepesinin kayalık uçuru
mundan aşağı yuvarlamak sllreti . ile öldür
müşdür; birbirlerine kavuşamıyan roman
tik Aşıkların intihar yeri olarak bilinen bu 
uçurum ilk deiia bir cin!yete sahne olriıuş
dur. Erzincan'ın Tercan kazası halkından · 
olan 35 yaşındaki tskender Çetin tsta.n:bul'a 
1959 da gelmiş, devamlı bir iş tutamamış. 
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vak'adan altı ıay kadar evvel yersiz kalınca 
Burgaz adasında oturan hemşehrisi 51 ya
şındaki Ali Muşlunun evine sığırunışdır vP. 
kısa bir zaman sonra da Ali'nin kansı Fın
dık ile sevişmiş; beraberce m.çma teklifine 

İskender Çetin ve Fındık Kadın 
( Resim: Ömer Tel) 

karşı Fındık, kay_alıklarda martı . yum-!].rtası 
toplamakla tanınmış Ali'nin vücudunun 
ortadan kaldırılmasını ileri sürmüşdür; ci
na.yete verilecek kaza. süsüne herkesin ina
nıacağına güçlü kuvvetli şehbaz §.şiğını ik
na. etmişdir ve İskender Çetin mahbüibesi
nin tesiri altında ha.misini yok etmekten 
çekinmemişdir. Bid§.yette vak'a kaza zan
nedilmiş ve genç kaatil vicdan az§.bı ile su
çunu itiraf etmiştir. 

Bibl.: Günün Gazeteleri 

ÇE'l1N (Remzi) - Zamanımızın son 
derecede cür'etka.r gece hırsızlarından, bil
hassa kasa hırsızı; 1959 yılı ekim ayı baş
larında bir gece Bakırk6y'de Migros ma
ğazasına girerek altı bin liraya yakın bir 
para kaldırmış, fakat dostu olan bir kadın
dan aldığı mektubu tuvalet kd.ğıdı yerine 
kullanma gafletini gösterdiği için, vak'a
dan üç gün sonra Aksar:ay'daki ~vinde yıa
kalanmışdır; aslında tstanbul'lu ve Aksa
ray'lı olan Remzi Çetin muhitin hali vakti 
yerinde ve tanınmış bir Ailesinin oğludur; 
1959 da, Cumhuriyet gazetesinin kaydına 
göre 18, diğer bir gazetenin kaydına göre 
22 yaşında bulunuyordu; hırsızlığa 14 ya
şında bir çocuk iken başlamış, yaş küçük -
lüğü yüzünden gördüğü af cür'etini arttır
mış, sonra kötü. yolda· kötü ya.ra.n ile büs
bütün azmış, iln kısa mahkılmiyetinde şe-

ÇETİNER (Tuğrul) 

sir elinde hapishane stajını görmüş, girdi
ği ceza evlerinden dört defa kaçmış İzmir~ 
de Nato kantininin, Ankara'da bir mücev
hercinin, Eskişehirde bir kuyumcunun ka
salarını soymuş, bu soygunlardan 8,5 yıl 
ıağır hapsl mahkum olmuş, fakat ceza.sını 
çekmek üzere girdiği Ankara Ceza Evinden 
de firar ederek tstanbul'da Fatih'de yeni 
bir soyguna teşebbüsünde suç üstü yaka
lanmış, bu arada polise karşı sila.h kulla
narak bir komiseri yaralıamış, kendisi de 
yaralanmış; tedavi için yatırıldığı Cerrah
paşa Hastahanesinden de kaçarak son su
çunu işlemişdir. 

Aksarıay'daki evinde tutulduğunda Mig
ros kasasından aldığı 5490 lirayı bir· oda-· 
nm döşeme tahtası altından çıkarıp za:bı

taya teslim etmiş, vak'anıri keşfi için Ba
kırköyü'ne götürüldüğünde de Migros mü
dürüne: cffıaranızı harcamadım, yoksa bar
da kumarda iki gecede ezerdim, şimdi ba
na yüz lira huzur hakkı verin de hapisha
neye meteliksiz girmiyeyim, göreceğim ye
ni ceza hariç z§.ten sekiz buçuk yıl mahku
miyetim var!» de,niş, müdür istenilen pa
rayı vermeyince: ((ceza.evinde bütün hırsız
lara buranın bir maden olduğunu söyliye. 
ceğim, mağıazanıza duman attıracağım! >ı 

tehdidini s.avurmuşdur. Yolda · bir polis : 
ccRemzi, bakalım yine kaçabilecek misin? >> 
diye sorunca: ccBoş ver ağabey! ... Firar ede
mezsek af yetişir ·imdadımıza!» cevabını 

vermişdir. 

ÇETİN (Yalçın) - Karikatürist; 1934 
de tstanbul'da doğdu; Mehmed Ata Bey 
ile Münevver Hanımın oğludur; Kasımpa
şa 10. İlk Okulu ve Beyoğlu Ortıa Okulun
da Okudu, bir ara Güzel Sanatlar Akade
misine devam etti ve bu akademiden 1954 
de ayrıldı, basına · ihtisab etti; bir sanat 
ve edebiyıat mektebi olan Akbaba mecmu
asının karikatüristlerinden biri oldu; Ta-

. nin Gazetesinde çalışdı. 1959 da Gazeteciler 
Cemiyetinin tertib ettiği . yıllık yarışmada 
mansiyon aldı. 

ÇETİNER (Tulrul) - Bu satırların 
yazıldığı sırada şöhretinin ilk kademele
rinde sahne artisti; 1942 de İstanbul'da 
doğdu; pek küçük yaşda iken al§.ka ile din
lediği radyo temsilleri onda bir sahne aşkı 
haline geldi; İzmir'de orta okul talebesi 
iken sahneye ilk defa Devlet Tiyatrosunun 
İzmir temsilleri sırasında Philippo'nun ccKi
ralık Binı1ı: piyesinde bir «tikli çocuk» ro-
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Tuğrul Çetiner 
Solda 1963 deki yüzü, sağda sahne için 

:makyajlı yüzü. 
(Resim: Sabiha Bozcalı) 

lü ile -çıktı, ki kendisini bu rol için ortao
kul öğrencileri arasından Muhsin Ertuğ
rul seçmişdi; 1959 da orta okulu bitirdi ve 
İzmir Konservatuarının tiyatro bulümüne 
girdi; İmıir Konservatuıarında tiyatro bö
lümü liğvedilince 1962 de imtihanla An
kara Devlet Konservatuarma geçdi ve beş 
ay sonr a(temmuz) oradan diploma aldı. 

Pek taze me'Slek hayatında «Evin İçin, 
ıcôdipos», <<Kibarlık Budalaların, ıcAşk ve 
ıcBarış» da ufak rollerde oynadı, «Babamı
zın Evinde Hayat» piyesinde baş role çık
dı; bu istanıbullu genci, istikbfil için Türk 
sahnesinin ön safda simalarından biri ola
rak görmek mümkündür (Kasım, 1963). 

.ÇETİNTAŞ (Sedad) - Mimar, ressam 
ve muharrir olarak milli kütübhanemize, 
türk irfanına büyük hizmetde bulunmuş 
filim ve sanatkar yüksek mimar Sedad Çe
tin taş'ın şa.nına l~yık bir hal tercemesi 
yazmak imkMını bulamadık. Bir hal ter
cemesinin yazılması için gereken notları; 
bu sayfaların baskıya verileceği saate ka
dar bekledik ve «S» harfine atıf, bizim için 
üzücü bir zaruret oldu (B.: Sedad Çetin
taş). 

ÇEVİKER (Kamil) - Kasımpaşa'nın 
üstünde büyük Kulaksız Mezıarlığı mezarcı
sı; 1941 de seksen yaşında olarak öldü ve 
mezarcılığı oğlu Haşim. Çeviker'e bırakdı, 
ki bu aile aynı mezarlıkda bir buçuk asır
danberi, en az beş kuşak boyunca mezar
cılık edegelmektedir. Kamil Çevik er son 
günlerine k!adar gaayet sağlam bir hafızaya 
sahibdi ve ölüm edebiyatı üzerine mahfı1-

zatı çok zengindi; vakitsiz ölümleri ile mu
hitlerinde derin acılar uyandırmış nevci
vanlar, gelinlik kızlar, yeni gelinler, lohu
salar, aşıklar, maşuklar, · aşk yüzün
den intiharlar ve cinayetler, içki kur
banları, kaza kurbanları, kabadayılık ve 
külhanbey yolunda can verenler, yine aynı 
kopukluk yolunun kurbanı olmuş tulum
bacılar üzerine türlü hatıraiıar, fıkralar, 

vak'alar nakleder, destanlar, semailer, tür
küler, mersiyeler okurdu. Bildiklerini duy
duklarını kalem diline veremeden ölümü 
İstanbul hayatı ve tarihçesi bakımından 
büyük kayıb olmuşdur. 

Ç-EVİRMECİ SOKAĞI - 1934 Belediye 
Şehir Rehberinin 20 numaralı paftasına 
göre Boğaziçi'nin Rumeli yakasında Orta
köy'ün sokıaklarından; yerine gidilip şu sa
tırların yazıldığı sıradaki durumu tesıbit 
edilemedi (1964, temmuz). 

ÇEVİRMEK, ÇEVRİLME - · Osmanlı 
Sarayı ağzında ve yalnız kapu kanadı ile 
dolap. ve yüklük kapaklıan için ({kapamak,, 
ve ((kapanmak» karşılığı olarak kullanılır
dı; kapamak veya kapanmakda bir şeamet 
sezilmiş, asırlar boyunca devam ede gelmiş 
bir an'ane o1'arak, meseli ıckapuyu kapa!.. 
kapu kapandı. .. » yerine ((kapıyı çevir! ... », 
((kapu çevrildi!..» denilmişdir. 

Ayni an'ane tekkelerde de vardı. 
Bibl.: Mehnied Zeki Pakalın, Osmanlı Tarih 

Deyimleri ve Terimleri. 

ÇEVK.ANt - Geçen asır sonlarında 
ya_şamış Hamzavi tarikitından halk şairi 

bir k,alenderdir; kendi asıl adı da Hamza 
olup Rumelinde Kızanlıkda doğmuşdur, 
oranın terzi esnafındandır; 1876 Rumeli 
bozgunundan bir müddet sonra memleke
tindeki baba ocağını satarak tahminen 
otuz yaşlarında iken İstanbula gelmiş ve 
bir müddet adını tesbit edemediğim.iz bir 
hamamda dellWik yapmışdır; «Bergüzarı 

Çevkanin adını verdiği bir risfilede altı par
ça manzumesi vardır ki küçümsenmiyecek 
bir tahsil ve edebi terbiye gördüğü ıanlaşı
lıyor: 

Mayemiz aşk u muhabbet 
Kızanlıkdır · haki pakim 
Ha.yyat Hamzaı cUrler bana 
Kalenderlikde bi bakim 

Ocak satdım bir kaç pula 
Düşdüm yarim ile yola 
Vardım şehri İstanbula 
Hamam çıplağı dellıikim. 
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Aşık Çevkanii gümrah 
Kan daim ah ile ri.h 
Gcmıabede tam altı mah 
Hizmetde çüştü. çilakim. 

* 
Kutbi alem Hamza Veli 
Sırrına mazharsm beli 

Çık meydanı muhabbete 
Pirinden aldın sen eli. 

Yalın ayak başı açık 
Mestane1ik göstermeli. 

Köçeki hoş cünbüş olub 
Aşkı 1-Iayd.erle dönmeli. 

Ya d-0st deyô çek sineye 
Kande gördiin bir güzeli 

Abdalı ol bir mehveşim 
Zenciri aşk perçem teli 

Cümle varın oda yak gel 
Ko disümler saına deli 

* 
Hak budur geı:ıçek aşıkın 
Didesi yarden ayrılmaz 
Aı;kına bel bağlayınca 
Didesi yard.en ayrılmaz. 

Doğar her şeb malı misali 
Muhabbetli laübali 
Aşıklığın belli hali 
Didesi yarden a,ynlmaz. 

Kibaxında kopuklarda 
Ya gül penbe topuklarda 
Perçem kakül yapuklaırda 
Didesi yarden ayrdmaz. 

Aşıkın varlığı dildar 
Gözler anda merkez m:edar 
Kimi şahdır kimi serdar 
Didesi yarden ayrılmaz. 
Kes vebalin başın gel 
Yiye nisbet ismi g1İizel 

Sırmakeşdir zülüf tel tel 
Didesi yarden ayrılmaz. 

( Sırmakeş BaU) 

* 
Baş açık meydanı aşkde 

Bir dilberin bendesiyii 
Yalın ayak sine uryan 
Bir dilberin bendesiyiz. 

01 peri rfi sinemde can 
Anın yüzü. şemsi cihan 
La'li lehi derde derman 
Bir dilberin bendesiyiz. 

Vechindedir Nur Ayeti 
Hüsnünün yokdur gaayeti 
Bak ne cazİbdir vahşeti 
Bir dilberin bendesiyiz. 

Germabeler salını gülşen 
Kaçan varsa ol şülıişen 
Uryan gören dide rıişeiı 
Bir dilberin bendesiyiz. 

Hayyatıma usta oldum 
Cim karnında nokta oldum 
Dildarımı Rab'de buldum 

Bir. djlbedn bendesiyiz. 
( Terzi Receb) 

* 
Halim. açmam yarime ben 
Arif ise bHısün ha.Um 
Görsün nakşi hüsnün nedir 
Sinemde ol malı cemalim. 

Aşıklara figan gerek 
Maşuklara irfan gerek 
Zira derde derman·gerek 
l\tescidde kande Bilalim. 

Siyehçerde dilberiin var 
Ahüyi vahşi bi karar 
Sipahizade Şehsüvar 
PiyadeYim bi mecalim. 

Va'd;i vaslınla peylemiş 
Aşık başın top eylemiş 
Yitirmiş mi ya neylemiş 
Yar boynundadır vebalim. 

Gördüm ol gonce verdi 
Dery4daı uryan çimerdi 
Sandım gönül kadre erdi 
Vaslıyla artdı melalim. 

* 
Gerçek aşık olan kişi 
Yarinde istemez n.ikaah 
Şeytan ile birdir dişi . 

. Cime babı darül ikaa.b 

Arar gezer bir tazerii. 
Zeıberdest sahibi ba:zü 
Didede ateşi arzu 
Ruhlerinde rengi hicib. 

Nurdan sülüs elif kaaınet 
Olsa tii:in uryan ol afet 
Libas olu ana, iffet 
Dlvinı aşk içinde bib. 

Şahi hiiban büma pervaz 
Letafetli bülend ivaz 
Ser ta be pa işve tıraz 
Tiki ebrüvanı mihrab. 

Nakşi piyi billüra denk 
Olmaz mücevherli çelenk 
Seveceksen sev bi,r pelenk 
Lehi la'li ntlı şerab. 

ÇEVKANt 

.... ". 



_Ç __ E_v_nE_-__________ ......_......_ ___ ___::3:;.=8;:::.:86::..· --~--------tsTAN'Btrı'.. 

ÇEVRE - «Kenarları kıvrılmış, oya ile 
yahud işleme nakışlarla süslenmiş, yağlık, 
mendil. Yazma ve sırmalı olmak üzere iki 
türlüsü vardır. «Yazma çevren ve «sırmalı 
çevre» denilir; -sırmalı çevrelere de «yağlık>· 
adı verilir.», (Mehmed Zeki Pakalın, Os
manlı Tarih Deyimleri ve Terimleri). 

Eski metinlerde mendil ismine rastlan
maz; yağlık adı da ava.mi bir isimdir, çevre 
ile beraber esnaf ağzında dolaşmışdır; or- • 
ta halli ve yüksek kibar muhitinde zamanı 
mızın mendili karşılığı «destmal» ve «mak
reme,:, isimleri kullanılmışdır (B.: Destmal, 
Makreme). 

İşlemeleri ile ve oyaları ile -öylesine kıy 
metli eski çevreler vardır ki, zamanımızda 
antikacı dükkanlarında satılmakda ve 
müze vitrinlernide ecdad yadigarı mefahir 
arasında teşhir edilmektedir. Eski İstanbul
un günlük hayatında ise çevre, hanımların 
ve hanım kızların, hatta suıtanlann ve ha
nım sultanların ve cariyelerin harem haya
tı meşgaleleri arasında, oyalarının hazır
lanması ve sırma ile ipekle nakışlarının iş
lenmesi bakımından önemli bir iş konusu 
olmakla kalmamış, · kizlanin çeYiiız eşya
ları arasına girmiş, dost elinden yadigar 
olarak verilmiş, yavuklular elinde maşuka 

Hurrem Sultamn makremesinin bir köşesi. 
(Resim: Nezih) 

hatırası olarak öpüle koklana koyunlarda 
saklanmış, güzellikleri ve tuvaletleriyle en 
zarif gençlerin süsünü tamamlamış, orta 
tabakadan nice yetimelerin ve dulların el 
emeği ve göz nuru ile n§mışkarane geçim
lerini temin etmişdir; Büyük Kapalı Çar-
şıda türlü çeşidleri ile çevrelerin, oyaların 
emsfili eşyanın alınıp -satıldığı bir çarşı bo
yu asırlardanberi Yağlıkcılar, Yağlıkcılar 
Caddesi adı ile anıla gelmektedir (B.: Bü
yük Kapalı Çarşı; Yağlık; Yağıkcı; Yağlık
cılar Caddesi; Oya). 

Romanlarında ve uzun hikayelerinde 
yeri düştükçe eski hayatı anlatan, eski ı1-
det ve eşyalardan ,bahseden, ve eserlerinin 
· o didaktik vasfından ötürü çağdaşları tara
fından «Hacei Evvel», Başöğretmen lakabı 
ile anılmış olan Ahmed Mithad Efendi «E
mı:\netçi Sıdkı» adındaki uzun bir hikı:\ye
sinde de zengin düşkünü . Dimyatizadenin 
dul zevcesi ile kızı Ayşe Hanımı bir müddet 
oya yaptırarak ve çevre işleterek ve yaptık
larını yağlıkcılara sattırarak yaşatmışdır; 
hikayesinin o faslına da «Sanat altın bile
zikdir» ser levhasını koymuştur; aşağıdaki 
satırları oradan naklediyoruz: 

«Ayşe bir oya yapmaya ve valdesi de 
dört çevreyi birden gergefe gererek işleme

ğe başladılar. Bir. hafta sonra vü
cuda getirdikleri işleri valdesi alub 
çarşıya Yağlıkçılara götürdü, ilk 
gösterdiği dükkandan oyaya on ku
ruş ve dört çevreye de altı kuruş 
verdiler. Kadıncağız : «A! ... A!. .. 
ipliğine mi, el emeğine mi?» diye 
tazallüme başladı ise de o çarşı 

kurtlarını ilzam edecek söz bulamı
yordu. Yağlıkçı: - Bu oyada kaç 
par.alık iplik var. Çevrelerde de 
klabdanın eseri yok!.. Senden kaça 
almalıyım ki ve sonra müşteriye 
kaça satmalıyım ki ben de ne ka- · 
zan·malıyını ! . . diye çenebazlığa baş
ladığı zaman kadıncağız ~şınp 
kaldı. Az kalmış idi ki o bir hafta
lık emeklerini on altı kuruşa ver
sin. Bunların eczisı (malzemesi) 
için Yahudiye borçları beş kuruş ise 
de ana kız bir hafta müddet onbir 
kuruşa çalışmış olacaklardı, kuru 
ekmekle dahj t~yyüş edemezlerdi. 
Bereket versin ki yağlıkcı kadınca- . 
ğızı kandırabilmek için sözü uza-
tıp uzak dükkı1nlara kadar nazarı 
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dikkati çekdiğinden beş dükkı1n aşırı ak sa
kallı bir yağlıkçı: 

-. Hanım efendi!. .. Buraya teşrif bu
yurunuz! ... Şu çevre ve oyalannızı bir de 
ben göreyim! . . . diye haykırdı. 

Ak sakallı efendi bunları güzelee tema
şadan sonra: 

- Hanım Kızım! ... Hakikaten güzel iş
lenmiş şeylerdir.; birisi çarşıdan bu oyayı 
satın almak istese elli 'kuruş verebilir, çev
reler dahi en aşağı beş kuruş eder... ma-
111m ya, dükkıincı da biraz kazanmak ister, 
şu yetmiş kuruşluk maia elli kuruş verir 
isem bana verir misiniz? dedi.» 

Ahmed Mitht Efendi «Eıruinetçi Sıdkı 1> 

hikayesinin zamanı için 1845 - 1850 arasını 
seçmişdir; işlemeli bir çevreyi yağlıkcıya 4 
kuruşa aldırıp 5 kuruşa sattırması tahmini 
kıymetler olmak gerekir. Topkapusu Sara
rayı Müzesinde pek kıymetli çevreler var
dır; bunların arasında Kanuni Sultan Sü
leyman'ın zevcesi Hurrem Sultan'ın . bir 
makremesi, tarihi hatırasının yanında mad
di kıymetinin biçilmesi de çok zor ve yük
sek sanat eesridir. Bu ansiklopedinin mü
devvini Reşad Ekrem Koçu'nun füle hıitıra · 
lan arasında Eskizağra Ayanı Kapucubaşı 
:tvielınıed Ağanın kızı Ayşe Hanım tarafın
dan bürüncük üzerine ipek ve sırma ile iş
lenmiş iki çevre - vala vardır 
ki, benzerleri Topkapusu Sa
rayı Müzesinde yokdur, yalnız 
bir tanesi bir antikacı vitrinini 
tek başına doldurub tezyin 
edecek güzellik ve ihtişamdac 
dır. 

Yentçeriliğin son c.evrinde 
namlı İstanbul zorbaları ka
nadları altına aldıkları yosma 
nigirlara ve şıkırdım civanla
ra, bir köşesine mensub olduk
ları yeniçeri ortasının nişanı, 
alameti fıirikası işlenmiş çev-
reler verirlerdi ki aralarında. 

kullanılan tabir ile o çevrelere 
«Balta>:. denilirdi (B.: Balta; 
Balta asmak); zorba hamisin
den böyle bir çevre almış o!an 
da onu, rtiaşnı görülecek şe

kilde ya omuzuna iliştirir, ya-
hud külahının dülbendine SO• 

kar, balta çevreyi görenler de 
taşıyan nazeninlere yan gözle 
dahi bakamazlardı. 

ÇEYREK.et, ÇEYREKCİ KASABLAR 
- Hüseyin Kıizım Bey Büyük Türk L-0.ga
tında «Çeyrekci» maddesinde Lehçei Osma-
niden naklen: «Pazarlarda gezen ayak ka
sabı ve bıizı satıcı» diyor. Mehmed Zeki 

· Pakalın Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terim
leri isimli eesrinde şunları yazıyor: «Eski
den pazarlarda et satan ayak kasabları 

hakkında kullanılır bir tı1birdir. Farsça 
dörtte bir manasına gelen çeyrekden boz
madır. Bunların sattığı etler ekseriya. ko
yunun dörtte bir oluşu çeyrekci tesmiyele
rine sebep olmuşdur.» 

Üsküdarlı . Vasıf Htç İstanbul Ansiklo
pedisine tevdi ettiği notlarda ayak kasabları 
hakkında şunlan yazıyor: «Tarihe karışmış 
esnafdandır; omuzda bir sırık, etler dizili, 
elde bıçak, belindf: peştmeal: - Semiz! ... 
diye gezer, yahud işlek, münasib bir yer tu
tub bir sehpa. üzerine et sırığını koyarak 
dükkıincı kasablardan daha ucuza et satar. 
daha çok iş yaparlardı.» 

Seyyar kasabların her gün açıkda tez
gah kurub, iş gördükleri yerlerden biri de 
büyü~ camilerin avluları idi. Seyyar ka
sablık ve cami avlusu kasablığı Meşrfttiyet
te yasak edildi; yalnız pazarlarda et satma
larına izin verildi. Pazar kasablığı da Cum
huriyet devrinde kaldırıldı. 

Balta çevreli yosma ile civan 
(Resim: S. Bftcah) 
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tstanbulda çeyrekci kasablar, dükkan
cı kasablardan ayrı bir teşkilıita bağlı idi. 
Fatih Sultan Mehmed devrinden beri de
vam eden bir teşkil.it idi; dükkıincı kasab
lar Yedikule salhanelerinde kesilen koyun
ları, çeyrekci kasablar da Eğrikapu dışın
daki salhanede kesilen koyunları satarlar
dı. Yeniçeri ağasına hitaben hicri 1148 (mi
ladi 1735) tarihli bir fermanda çeyrekci ka
sablar hakkında çok kıymetli maıa.mat var
dır; o fermandaki notları bugünkü dile çe
virerek alıyoruz: 

«İstanbuldaki çeyrekci kasab ustaları 
19 neferdir ( 19 çeyrekci kasab gediği; B.: 
Gedik), k!hyaları, yiğitbaşıları (Esnaf lon
cası teşkilıitı) ayrıdır; Hazreti Eb! Eyyubu 
Ens!ri Vakfiyesinde yazılı olduğu veçhile 
(Fatih Sultan Mehmed. vasfı) koyunlarını 
Eğrikapu dışındaki dört adet salhanede kes
tirirler; kesdirdikleri koyunların derisini 
yağını, aynı vakfa ibağlı debbağlar ile mum
culara satmaya mecburdurlar, koyunları

nın yalnız etini alırlar ve satarlar. Eyyubda 
ve İstanbulda dükk§.n (açık hava tezg!hı) 
kurub et satacakları yerler de tesbit edil
mişdir, İstanbul içindeki dükk!nları Fatih 
ve Beyazıd Camii .şerifleri avlularıdır.» 

On yedinci asır ortasında 1648 de ye
niçeri ağalarının tagallüb devrinde Koca 
Bektaş Ağa pençesini ete atmış, Yedikule 
salhanelerinde yalnız kendi getirtdiği ko
yunları kesdirtmiş ve etlerini yüksek fi
yatla satan diğer kasablara r~ip bildiği 
çeyrekci kasabları da işden men ettirmiş
dir. İstanbul halkının ayaklapması ile o 
mutegalUbe ağalar saltanatı devrildikten 
sonra çeyrekci kasablar tekrar işe başladı
lar; Müverrih Na.ima Efendi şunları yazı
yor: «Bektaş Ağanın koyunları sebebi ile 
etin okkası 10 akçaya, hatta. 15 akçaya çık
dı. Bektaş Ağa Fatih ve Beyazıd Camileri 
avlularında ve bıizı meydanlarda olan çey, 
rekci kasabların hepsini kaldırtmıştı. Ağa
lar devrilince et hemen 8 akçeye indi, son
ra tekrar 10 akçeye çıkdı, bu sefer Sadrııi
zam Koyunemini Ermeni Hasan Ağayı fa
lakaya yatırıp iki yüz. değnek attırdı. Çey
rekci kasablara da izin verildi, semiz etler 
8 akçeye bol bol bulunur oldu, halk hayır 
dua etti.)) (B.: Et; Kasab; Bektaş Ağa.) 

Ç,EYREKCI KASAB CİVANI- Kalen
der meşreb şa.irler tarafından «Şehrengiz» 
adı verilen manzum risıllelerle medhedilen 
esnaf güzelleri arasında çeyrekci kasab ci-

vanlarına da rastlanır; şehrengiz yollu ya
zılmış ve «Hubann§.rnei Neveda.ı:, adını ta
şıyan manzum mecmuada çeyrekci civanı 
şu beyitlerle övülmüşdür: 

Olsa dahi alnı beyoğ'hından ak 
Kasabdır ol civan cellada yamak 
Meydan ustasının kuzusu şebbaz 
Çeyrekçi dirler ki bıçaklı haylaz 
Tari kakülünde itmezse ber dAr 
Atar uşşakıııı çengaale gaddar. 

ÇEYREKOĞULLARI - Safranbolu'-
dan İstanbul'a toplu göçlere ön ayak olmuş 
dört büyük !ileden biridir ( diğerleri Mti.
radoğulları, Garib ağaoğullar, Kaymakcı

oğulları; B.: SafranbolUlltlar). Slafranbo
lunun Yörük köyünün en mü.teber ailesidir, 
Safranbolu'da bunlara Kar.aköylüler der
ler ki, bu 1§.kab da İstanbul'da Ka
raköydeki meşhur börekçi fırınını . bun
ların kurmuş olmasından gelir. (Meş
hur fırın 1958 istimlakinde yıkdırıldı). 

tstanbula iki kardeş olarak göçmüşlerdir; 
biri Çeyrekzade Hacı Mehmed Şfildr Efen
di, diğeri Çeyrekzade Kanbur Mustafa E-, 
fendidir. Mehmed Şakir Efendi 1926 da ve
fat etti; Ali Efendi, Mehmed Efendi ve Ka
zım Efendi isimlerinde uç oğlu ve Hatice 
Hanım adında bir kızı vardır; bunlardan 
Mahmud Efendi ölmüşdür; Ali Efendinin 
iki kızı, Mehmed Efendinin İsmail ve Hafız 
Hasan isminde iki oğlu, Kıizım .Efendinin 
de Şakir ve Rıza isminde iki oğlu olmuş
dur. 

Çeyrekoğullarından ilk gelen iki kar
deşden ikinci. kolun başı Kanbur Mustafa 
Efendi vefat e~mişdir; Hasan ve Hüseyin 
adında iki oğlu ve bir kızı olmuşdur. Hasan 
Bey vefat etmiştir, meşhur <CHasanbey Ga
zoz Fabrikasının» sahibi ve kurucusu olan 
zattır. Hüseyin bey de hıilen (1936) Kara
köy Fırınının sahibidir. Çeyrekoğulları fil
lesinin bu kolu Boğaziçinin Anadolu kıyı
sında Kanlıca ile Çubukluda yerleşmişler
dir (1936). 

Ahm~ Baha GÖKOĞLU 

ÇIBAN - Türlü isimleri ile cild üzerinde 
görülen şiş ve kabarcık, irinli, cera.hatli ma
lum yaralar; çıbanın tıbbi tarifi ve 111enşe
leri, sebepleri bu ansiklopedinin konusu dı
şındadır. 

İstanbulun h!neberduş pırpırlar argo
sunda frengi hastalığına cıçıhan» denilir; 
misa.I: 
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İki §.dembaba 
ba): 

konuşur (B.: Ademba- Eşref Beyin 1324 (Miladi 1906) tarihli İs

- Ulan sakın h! Zeybekle haniş yapa-
yun deme ... 

- Neden ulan? 
- Çıban da ondan ... 
- Deme be ... Ulan dün gece onunla-

yattım be!... ınan yakdıysa beni boğanıtı 
onu be ... 

Yine aynı güruhun ağzında ·oğlan me
mesi anlamında da kullanılır; misfil: 

Bir kaldırnn fıllıişesi bir mürdhik pır-
pırıya sırnaşıor: 

- Çakalnn .. horozum ... Senin çıbanla
rım sevsinler, emsinler!.. 

* Bir işin kötüye sarmasına, kavga 
çıkmasına sebep olmak, yok yere mesele çı
karmak anlamında. halk ağzı deyim: «Çı
ban başı koparmak»; misa.Iler: 

- Şu herifi görüyor musun, falan yer-· 
de alelı1de, küçük ibir kı1tibdir, işin düşer, 
aylarca uğraşır, bütün evrakın tamamla
nır, müdürün imzasına kalmış değil mi, 
eğer bu herife çilingir harcını vermezsen, 

/ 

bir çıban başı koparır, seni haftalarca daha 
uğraştırır alimallah ... 

* - Hasan mı? Ben onunla bir yere 
gitmem. 

- Neden? 
- Nereye gitse çıbanbaşı koparır, be-

laya sokar yanındakini. 

ÇIFIT - Batı Türkçesinde (<Yahudi, 
Müsev:iı: anlamında; avami ta.birdir; meca
zen: «son derece inadçuı 

' ÇIFIT BATA/Öl - «Yahudilerin batak 
havuzu (H. Kdznn, Büyük Türk L1lgatı)ıı. 

Musevi dininde de şer'i temizlik, boy 
abdesti, gusül vardır; fakat müslüman ab
destinden far~lıdır, kendi usullerince bir 
havuza·dalıp çıkarlar. Bundan ötürüdür ki. 
İstanbulda m-0.sevi ekseriyetinin iska.n etti
ği semtlerde yapılmış çarşı hamamlarına, 
soğukluk yanına, veya ayakyolları yanına 
mu.sevilere mahsus havuzlu bir halvet yapı
lırdı ve bunlara. «çıfıt batağı» denilirdi (B.: 
Balat Hamamı). Hüseyin Kizım Bey'in ta
rifi çok· müb];ıem, çok noksandır; bu tdbir, 
bizim kaydettiğim.iz şekilde, tstanbul'un iki 
üç çarşı hamamının mılsevi gusülh&1.eleri 
için kullanılmışdır; museviler «Perili» der
leT. 

ÇIFITBURGAZ KÖYO, ÇIFITBURGAZ 
PANAYIRI - Çıfıtburgaz Köyü, Mehmed 

tanbul civarı haritasında Bakırköyü ile Ka
vas köyü arasında gösterilmiştir. Zamanı
mızda «Esenlerı:. ·adını taşnnaktadır (B.: 
Esenler). 

Balkan Harbine gelinceye kadar Çıfıt
burgaz köyünde her yıl ağustos ayının 25, 
26 ve 27 nci günlerinde, üç gün devam eden 
bir panayır kurulurdu; İstanbul civarında 
kurulan en büyük, en şenlikli panayırlar
dan biri idi. 

ÇIFIT C'ÜCE - On altıncı asır sonla
rında yaşamış saray dalkavuklarından bir 
mu.sevi, Üçüncü Sultan Murad'ın nedimle
rinden, asıl adı bilinmiyor. 

Haliç'de Hasköylü idi; Ia.übılli nekreliği 
ile evvela. semtinde büyük bir şöhret olmuş, 
adı padişah kulağına kadar giderek saray 
cüceleri arasına alınmışdı (B.: Cüce). Kı
sa bir zaman içinde haremihüm.A.yunun en 
faal rüşvet v§.sıtası olmuş, kendisi de aldı
ğı ondalıklarla muazzam bir servet yapmış
tı. Fakat Iatifeelrinde küstahlık derecesin
de aşırı gitmesi ve haremdeki kadınlara 
yaptığı edebsizce şakalar yüzünden gözden 
düşerek 1593 de saraydan kovuldu, bütün 
malları müsadere edildikten sonra Hasköy
de oturan anasının ve sılir yakınlarının ya
nına gönderilerek ölünceye kadar evinden 
çıkması ve halk ile temılsı yasak edildi; Çı
fıt Cücenin saraydan kovulduğu 1593 · yılı 
hicri takvimde~ 1002 senesine rastlar ki, 
devrin zürefa.sından biri Çıfıt Cücenin fela-

. ketine: <<Yanlış poh yidi» cümlesini 1002 
senesi üzerine tarih düşürmüşdür. 

Bibl.: Selanikli Tarihi. 

ÇIFIT ÇARŞISI - Halk ağzı argo de
yim: u nifak, fes.ad dolu, dola.yısile hain•) 
anlamında; misa.1: 

Bir ustaya hitııb ile: 
- Çırağının bakışlarını beğenmedim, 

delikanlının içi çıfıtçarşısı, dikkat et! ... 

* 
Sa.fa umduğum yolun 
Zında..n çıkdı karşısı 

Nigardan yana. baJıtım 
Topal kanbur şaşısı 
Civan seveyiın dedim 
İçi çıfıt ça.işısı. 

ÇIFIT HAMAMI - Cibfili Yenikapu · 
sunda Abdülezelpaşa Caddesinde, bu cadde
nin Miralay Nazm Bey Sokağı ile olan ka
vuşağı köşesindedir; 'bulunduğu mevkie 
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nisbetle Cib!li Yenikapusu Hamamı diye 
anılır (B.: Cib41i Yenikapusu Hamamı). Çı
fıt Hamamı ismi avam ağzındaki adı olup 
içinde mu.sevilere mahsus bir gasil hücresi
nin bulunması dolayısı ile takılrnışdır. Müs
lümanların «batak havuzu» dedikleri bu 
höcreler Yenikapu, Balat, Hasköy, gibi se, 
kenesinin geniş çoğunluğu mllsevi olan 
semtlerdeki çarşı hamamlanİı.ın hepsinde 
bulunur; bundan o hamamların münhası
ran mllsevilere mahsus olduğu mdnası çı
karılmamalıdır (B.: Hamam). 

ÇIFIT KAPUSU - İstanbul Surlarının 
Haliç boyundaki kapularından Yeni Cami
in önündeki kapunun türkler tarafından 
konmuş adı. 

Yeni Caıniin inşıisından önce sur için
de o bölge bir yahudi mahallesi idi. İstan
bul halkı ağzında «Yahudiler,:. diye anılır
dı; oda oda kiraya verilen ve her · birinin 
içinde 30-40 fille barınan ve YahudhA.na de
nilen büyük binalar var idi ki tstanibulun 
ilk apartıınanlarıdır (B.: Yahudh!ne). O 
kale kapusuna bundan ötürü «Çıfıt Ka.pu
su» denilmişdi. 

'Üçüncü Sultan Murad'ın zevcesi ve ü
çüne ultan Mehmed'in anası Safiye Sul
tanın ha eseri olarak Yeni Camiin teme
li Üçüncü ,Su tan Mehmed'in zamanında 
l.597 yılında atıldı;. 160-3 de padişah, 1605 
de camii yaptır.an anası Safiye Sultan ölün
ce camiin yapısı durdu ve bin! 1660 sen.e
sine kadar, yarım asır öylece .• metrO.k kaldı, 
büyük vahudi mahallesinde Adeta unutul
du. 1660 da Dördüncü Sultan Mehmed'in 
anası Hatice Turhan ,Sultan büyO.k bfr ca
mi yaptırmaya karar verince, devrin sadrı
aza.mı Köprülü. Mehmed Pasa, Valde .Sul
tana Safiye Sultanın yarı kalmış eserini ta
mamlamasını teklif etti, hem milyonlar tu
tarında tasarruf sağlanacakdı, hem de Mi
mar Davud Alta gibi büyük bir sanatk!rın 
başladıitJ yapı s!heseri tamamlanacak, kur
tarılacak idi; Turhan Sultan vezirin tekli
fini memnuniyetle kabul etti; Yahudiler 
Mahallesi arsa ve bin§. mubMelesi usulü ile 
istiml!k edildi ve bugün Eminönü dediği
mız bölgedeki mılsevilerden bir kısmı Ba- . 
latda, bir kısmı da Hasköy'de isk!n edildi
ler; yalnız .Sinagog muhafaza edildi, diğer 
bin!ların hepsi yıkıldı, bir taraftan cami 
tamamlanır . iken, bir yandan da o s§.h.ada 
büyük bir kapalıçarşı (Mısır Çarşısı), Tur
han Sultan adına bü}1ik bir çeşme ve ibü-

yük bir türbe yapıldı. Muhafaza edilen si
nagog (havra) zamanımızda Eminönünde 
Ege İçkili Lokantasının bulunduğu bina.
dır (B.: Turhan Sultan; Mehmed Paşa Köp 0 

rülü; Yeni Cami; Ege İçkili Lokantası; Ka
za Bela. Sandığı). 

Yapısı 1663 de tamamlanan Yenicami 
on dokuzuncu asıra kadar V!lide Camii adı 
ile anılagelmişdir; camiin önündeki kale 
kapusu da on dokuzuncu asra kadar eski 
adını muhafaza etmiş, oraya da yine «Çıfıt 
Kapusuı> denilmişdir; kapunun adı, Vfilide 
Camiine Yeni cami denilmeye başladıktan 
sonradır ki değişmiş. <<Yeni Cami Kapusuı:. 
denilmişdir. 

Eminönü meydanı daracık bir yerdi; 
Yeni Cami Kemeri ve camiin cebhesi 
eski kale duvarının her iki yanına 
yapışmış parazit binfilarla kapla.nmışdı; 
camie, Eminönü tarafından, Çıfıt Kapusun
dan (Yeni Cami kapusundan) geçilerek gi
rilirdi. Atatürk'ün emri, işı\retiyle Yeni Ca
miin önü açılır iken eski kale duvarının 
oradaki kısmı, yamanmış parazit binalarla 
beraber yıkıldı, kaldırıldı, bu arada Çıfıt 
Kapusu (Yeni Cami Kapusu) da kaldırıl
dı. 

ÇIFITKAPUSU YANGINI (14 Muhar
rem 1015 - 22 Mayıs 1606) - tstanbulun 
büyük yangınlarından biridir, aşağıdaki sa
tırları Nıiima'dan alıyoruz: «Muharremin 
on dördüncü gecesi fstanbulda Yahud Ma
hallesinde harik vfild olup Çıfıt Kapusun
dan Hoca Hanına ve Hocapaşa Hamamına 
varınca mahalleler ve sokaklar yanıp azim 
hasar viki oldu. ıı 

Bibl. Naima. Tarihi, I. 

. ÇIĞ (M. Kemal) ·_ Değerli bir arşi
vist ve müzeci; 1914 de Gönen'de doğdu; 
babasının adı Mehmed Emin, annesinin ach 
Hafize'dir; Gönen İlk Okulutjda, Butsa Li
sesi Orta kısmında, Balıkesir Lisesinde oku
du ve bu liseden diploma aldı; 1940 da An
kara Dil - Tarih - Coğrafya Fakültesini 
bitirdi ve sırası ile şu vazifelerde bulundu: 
Töpka.pu Sarayı Maarif Arşivi Şefi ( 1943 -
1944); Topkapu Sarayı Kütübh§.ne Şefi 
(1945 - 195•3); Topkapu Sarayı Müzesi Mü
dür Muavini ( 1953); hfilen bu vazifededir. 

Güreşi, futbolu, ata binmeyi sever; _el 
yazması eesrlere meraklıdır; Pek çok ya
bancı memleket gezmiş görmüşdür (İtalya, 

Fransa, Almanya, Avusturya, Yugoslavya, 
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Yunanistan, Bulgaristan, Suriye, Lübnan, 
Mısır, Suudi Arabistan, Sudan, Habeşistan, 
Singapur, Hong Kong, Japoyna). 

Bayan Muazzez (İtil) ile evli ve iki ev-
1§.d sahibidir; ingilizce bilir;. kitA:b halinde 
neşredilmiş eserleri şunlardır: 

«Hattat Hafız Osman Efendi», c<Tü.rk 
Kitab Kapları», «Türk Katı~ Sanatı ve E
serleri», «Türk İsh1m Eserleri Müzesindeki 
Minyatürlü Kitablar Kataloğu». 

Mesleğin de yeri zor doldurulur sim!
lardandır. 

Bibi.: Kim Kimdir Ansiklopedisi. 

ÇIGA BALIĞI - «Çoka balığı da de
nilir; Marmara Denizi ile Boğaz dalyanla
rında da tutulan balıklardan olup en büyü
ğü bir metre boyunda ve 5-6 kilo ağırlığın
dadır. Mersin balığı ailesinden olup çıga
nm burnu asıl mersinin burnundan daha 
uzun ve kı1milen kemikleşmişdir. (B.: Mer-

Çıga Balığı 

( eRsim: Ömer Tel) 

sin Balığı). üzerindeki beş sıra midyalar 
vücuduna nisbetle daha büyük ve sıvrı, 

rengi daha açık ve sarıcadır. Misbahları asıl 
mersinin misbahları şekil ve vaziyetinde
dirler. Bunun eti mersinin etinden daha le
ziz ve nefisdir.n (Karakin Deveciyan, Balık 
ve Balıkçılık). 

ÇIĞIRAÇAN (İbrahim Hilmi) - Çağ
daş İstanbul editörleri arasında basmış ve 
yaymış olduğu kitablarla milli kütübhı1ne
mize büyük hizmette bulunmuş seçkin bir 
sim!; muhtelif devirlerindeki isimleri ile 
ccİslı1m Kütübh~nesi», ccKütübhı1.nei İslim 
ve Askeri» ve ccHilıni Kitabevi» nin sıllıib 
ve kurucusu; Ahmed adında fakir bir zı1.
tın oğlu olarak 1880 de Tuna boyunda ·Tti1-
ça'da doğdu, §.ilesi 1883 de istanbula hic
retle Sarıgüzel'de yerleşdi, Hilmi de o semt
de bir mahalle mektepinde okudu. 12 - 13 
yaşlarında iken terzi çıraklığı ile iş hayatı
na atıldı. Fakat okumaya karşı içinde coş
kun bir istek vardı, kitaba, gazeteye, k§.ğı
da, kaleme Aşıkdı. Terzilikle bağdaşamadı, 
ayakları, sabahleyin terzi dükkıinma geri 
geri giderken, fırsat buldukça basın haya-

tının toplandiğı Babıı1.li Caddesine d§.irtıa 
koşarlı kaçdı; iki yıl güçlükle tahammül et
tikten sonra, henüz onbeş yaşında bir ço
cukdu, 1895 de İkdam gazetesine abone me
muru olarak girdi ve rahat bir nefes aldı. 

İkdam İstanbul'un en büyük günlük gaze
telerinden biri olduğu halde o devrin ga
zeteleri yüksek tirajlı değildi, içinde okuma 
aşkı bulunan bu abone memuru çocuk bol 
vakit buldu ve «Tı1.li Ticaret Mektebin ne 
devam etti, ildnci sınıfında iken de mektebi 
bırakarak, türlü mahrumiyete katlanarak 
biriktirdiği 5 Osmanlı altını sermaye ile 
Babıfili caddesinde bir kitabçı dükkı1.nı açtı, 
1898 de, onsekiz yaşında iken açdığı bu ilk 
dükkanı, zamanımızda Cumhuriyet Kütüb
hanesinin bulunduğu yerdir. Ticaret mek
tebini bırakmış olan bu henüz çocuk kitab
çı cami derslerine devam etmeğe başladı ve 
dini yayınların ibtidailiği, gaayesizliği, 
ehliyetsiz ellerde bulunduğunu görerek, öğ
renerek derin teessüre kapıldı, uyanık müs

lümanlık yolunda çalışmaya karar 
verdi, kitabçı dükkı1.nına «İslı1m Kü
tübtian~siıı .,adını koydu, şeyhülis
lamlığa müracaat ederek, bu; en sa
lahiyetli makaa.mın müslüman 
türkü tenvir için tavsiye edeceği 
kitabları basıp yaymağa §.mide 

olduğunu bildirdi ; her halde pek 
·genç bulunmasınğan ötürü olacakdır, 

meşihat, İslam Kütübhı1.nesi sahibi 
İbrahim Hilmi Efen dinin bu teklifine 
ka.yıdsız kaldı! Fakat. buna 'mukabil kalem 
sahibi genç zı1.bitler bu küçük kütübhı1ne
ye sık sık uğramağa' başladılar, genç İbra
him Hilmi Beyin şahsında da kendilerine 
çok yakın bir dost buldular; bir iş, miihim 
bir iş yapmak, basın hayatı programsız, a.
vare ve perişan kalmış milletine bu yolda 
bir hizmet için çırpınan İbrahim.. Hilmi de 
bu gertç. 'Zabitlere şükranla sarıldı, ilk gaa
yesindfhı uzaklaşmayarak, kütübhı1.nesinin 
adını ccKütübh§.nei İsl6.m ve Askerin ye çe
virdi, büyük bir cesaretle editörlüğe atıldı, 
bu genç tabiin ilk kılıçlı muharrirleri de 
Osman Sena,i Bey,· Ahmed Refik Bey, Ce
mal Bey (Paşa), Süreyya Bey, Naci Bey 
(Pa~a) oldular. · 

_ Serm!yesi kifayetsiz olduğu için bu.
yük kitabları forma forma (zamanımızın 
tıibiri ile fasiküller hallinde) satışa çıkarı
yor, satışdan aldığı para ile yenilerini bas
dınyordu. 

Bir müddet sonra 'küçük dükkıinı dar 
gelmeye başladı; o tarihlerde Büyük Posta-
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hanenin yeri geniş bir arsa, vira.ne idi, üze
rinde sala.ş dükka.nlar vardı, bunlardan bir 
şekerci dükı1nını alarak kütübhı1neye çevir
di. Burası postahane yapılmak üzere istim
la.k edildiğinde, münasib bir yer buluncaya· 
kadar yine Babıfili Caddesinde ve Bı1bıı1li 
(bugükü vilayet konağı) karşısında bir 
dükkana geçti (bu dükkı1n 19fiı8 istimlakin
de yıkıldı), nihayet Bı1bıfili Caddesi ile ca
ğaloğlu Yokuşu kavuşağı köşesinde meşhur 
kitabcı ve editör Arakel Efendinin büyük 
dükkanını aldı(Kütübh§.nei İslam ve As
keri'nin en ünlü devrinin geçdiği bu meşhur 
ve büyük dükka.n, ki bir ara Muallim Ah
med Hfilid Bey merhumun da kütübha.nesi 
olmtişdur, 1958 istimla.kinde yıkılınışdır); 
nihayet oradan da yine Bıibıfili Caddesinde 
bir bina. satın alarak bu satırların yazıldığı 
sırada Hilmi Kitabevi olan yere nakletmiş
tir (1963). 

İbrahim Hilmi Çığıraçan 1908 Meşru
tiyetinde gazetecilik hayatını da denedi ki, 
İstanbulda her geçen gün bir kaç yeni ga
zetenin çıktığı, bir kaç gazetenin de kapan
dığı bir devirdir; evvela. «Milletn . adında, 
Türkiye'de ilk defa resimli bir günlük ga
zete çıkardı, ,sonra Ahmed Rasim ve Hüse~ 
yiri Rahmi gibi iki kalem üstı1dının iştiraki 
ile ıcBoşboğaz» adında haftalık bir mizah 
gazetesi neşretti, daha sonra da haftalık 
<ıOrdu ve Donanma» mecmuasını çıkardı. 
Fakat ittihat ve Terakki fırka-komitesinin 

· tatörlük baskısı altında vicdan hurri
yetı · · gazetecilik yapmanın büyük tehli
kesi karş da Millet'i ve Boşboğaz'ı kapa
dı; cıOrdu ve Donanma» da güzel, fakat çok 
masraflı bir mecmua idi, devlet himıiyesi 
gönneğe muhtacıı\ı.ı, o da sııhibinin takati 
yetmediği için kapandı. 

Balkan Harbi bozgunu, Birinci Cihan 
Harbi bozgunu, tstanbulun kara işgal yılla
rı bir kitabcı - editörün müessesesini ayak
ta tutabilmek için çetin imtihandır, İbra
him Hilmi Bey hem dayandı, hem c;le uya.n
ma., kalkınma yolunda yayınları i)e elinden 
gelen :ıiizınetı yapmala çalışt~, m!vi bir ka
pak içinde (ki o zamanlar m~vi kitablar di
ye şöhr~t almışdır) ve «Millet Kütübhirle
si» adı ile bir seri sosyal kitablar neşretti; 
kendisi de okuduklarını iş hayatından edin
diği görgü ve bilgiye katarak gençliği irşad 
yolundş., dikkatle okunmaya değer risıııe
Ier yazdı : «Avrupalılaşmak)>, ııTürkiye 
uyan!» «Maarifimiz ve Serveti tımiyemiz>:., 
uEsba.bı hezimet ve fela.k.etizıı ; bunlara yine 
kendi eseri, emeği bir_ umumi ceb _ atlası ile 

bir Memaliki Osmaniye ceb atlasını ilave 
etti. En değerli muallimlerin, mürebbilerin 
kalemlerinden çıkmışen temiz, en dikkatli 
mekteb kitabları basdı. 

Mekteb kitablarına da bilhassa Cum
huriyet devrinde çok büyük emek ve hemen 
bütün maddi varlığını yatırdı. Fakat harf 
inkılıibında, bilhassa elinde kalan mekteb 
kitabl,arı yüzünden 1,5 milyon liralık · ağır 
bir maddi zarara uğradı, tonlarla kitabını 
kesedeka.ğıdı yapılmak üzere okkaya verdi 
ve piyasaya olan borçları için de, ev yap
dırmak üzere Yeşilköy'de satın aldığı bir 
arsayı satarak şerefini kurtardı. Bu darbe, 
ünlü kitapçıyı birkaç yıl için yeni kitablar 
basmak.dan alakoydu. · 

Bugünkü adı ile Hilmi Kitabevi, kuru
luşundan bu yana büyüklü küçüklü binden 
fazla eser yayınlamışdır; buraya bir kaç 
mühim isim almakla iktifa ediyoruz: 

Ahmed Refik Bey,'in ıcResimli Büyük 
Tarihi Umumi» si, ancak 6 cildi basılabil
miş, Balkan Harbinde yarım kalmıştir. 

Rus - ,apon seferi, 3 cild; 
Osmanlı - 'Rus seferi, 3 cild; 
Abdülhamidin devri saltanatı, 3 cild; 
Garb klAsiklerinden tercemeler serisi; 
Mavi kapaklı sosyal kitablar serisi; 
İntibah Kütübh§.nesi serisi, 17' kitab; . 
Ahmed Refik Beyin ıcGeçmiş Asırl~rda 

Osmanlı Hayatın serisi ve diğer eserleri; 
Hüseyin Rahmi külliyatı; 
Halid Ziya Uşaklıgil külliyatı; 
Abdülhak Şinasi Hisar'ın eserleri. 
Uzun bir meslek hayatı, altmış dört 

yıldanberi kitabcı olan İbrahim Hilmi Çı
ğıraçan'ın bir editör sıfatı ile milli kütüb, 
hıinemize; tarihimize ve edebiyatımıza hiz
metleri pek parlaktır; bu millet bu fıiniye 
şükran borcunu bir gün muhakkak ki, du
yacak ve onun adına belki de bir anıd yük-
seltecektir. · 

Orta boylu, kumral, az topluca, son d~
recede titiz, vechen sakin göründüğü halde 
gaayet asabi, melih yüzlü, sevimli, pek te
miz giyinen, son derecede perhizkıir, mü
keyyefattan yalnız çay ve kahve içer, hiç 
tütün içmemiş, alkollü içkileri hiç tatma
miştır. ve hiç evlenmemiştir. Kırk seneden 
beri Yeşilköyde oturmaktadır, kira evinde
dir. Son yıllarda tamamen inzivaya çekil
mişdir, kütübhıinesine haftada bir, en çok 
iki gün uğrar. Bu satırların yazıldığı 1963 
yılında Ankara Caddesi editörlerinnin en 
yaşlısı bulunuyordu; mesleğinde iffet ve is
tikametin de muhakkak ki timsfili idi. 10 
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Temmuz 1961 .tarihinde Konya Lezzet Lo
kantası elli yıllık devamlı müşterisi olar~ 
İbrahim Hilmi Çığıraçan'ın şerefine büyük 
bir ziyafet tertib etmişdir. Ankara caddesi· 
editörleri - kita:bçıları ise onun bir jübilesini 
hiçbir zaman dü~ünmemişlerdir. Büyük ki
tabcı 1963 de vefat etti ve ölümü ile Hilmi 
Kitabevi de kapandı. 

ÇIĞIR KİTABEVİ - Bu satırların ya
zıldığı sırada (1964), Ankara Caddesinde, 
((Özler» Kırtasiye mağazasının bulun
duğu· 153 numaralı dükkı\nda idi; Mustafa 
Kı\muran Ardakoç adında çocukluğundan 
beri İstanbul Basın Alemi içinqe yaşamış 
biri tarafından 1935 - · i936 arasında açıl
mısdı. 1938 de Reşad Ekrem Koçu'nun 
«Türkiye SeyyahatnA:meleriı:, adı altında, 
muhtelif tarihlerde memleketimize gelmiş 
yabancıların kaleme aldıkları · seyyahatnfi.
melerin gaayetle kısa tercemelerinin neşri 
ile yayın işler~ne, editörlüğe baslamışdır ve 
bu seriden 1938 - 1939 yıllarında aşağıdaki 
isimlerle 6 kitabcık yayınlanmışdır: 

1 - Edmondo de Amicis, 1874 de İs
tanbul (52 sayfa); 

2 - Theophile Deyrolle, 1869 da Trab
zon'dan Erzurum'a (56 sayfa); 

3 - Elisabeth Craven, 1786 da Türki
ye ( 44 sayfa); 

4 - Jean de Thevenot, 1655 - 1656 da 
İstanbul ve Türkiye (56 sayfa); 

5 - Mary Montague, 1855 de Anado
lunun bir köşesi (28 sayfa) ve NAfizı\de 
Ahmed Fuad, Bursa Seyyahatn§.mesi ( 17 · 
sayfa). 

Yine Reşad Ekrem Koçu, Çığır Kitabe
vi adına ,,Küçük Tarih Serisi» ni tesis etti 
ve bu seriden de iki kitab çıkarildı: 

1 - Seyyid Vehbi, Surn§.me (38 say
fa); 

2 - Haşmet, Vil§.detnı\me ( 40 sayfa) . 
SeyyahatnAmeler serisi 50 · kitab ola

cakdı, Küçük Tarih SerJsi için de Nişancı 
Abdi Paşa'nın Vakaayindmesi, Örfi'nin . E• 
dirne Tarih!, Lı\tifinin İstanbul TdrifnA
mesi, Abdinin Surndmesi, N§.bınin Surnı\
-mesi, Ubeydullahın Çiçekçiler Tezkiresi ve 
SalAhinin Birjnci Sultan Mahmud Ruznı\
mesi hazırlanmışdı. 

Bu kitabçıklar. hakları olan aldka ve 
rağbeti gördü. Reşad Ekrem'in tavsiyesi ile 
bir de edebi küçük kitablar serisi kuruldu, 
bu seriden de üç kitab çıkarıldı: 

1 - R. E. 'Koçu, Çocuklar, 
2 - Said Faik, Şahmerdan, 

3 - Osman Cemal, Sandalım Geliyor 
Varda. 

Fakat İkinci Cihan Harbinin ağır buh
ranlı yılları, kağıd fiyatlarının sür'atle ve 
a;stronomik rakamlarla yükselmesi, Çığır 
Kitabevinin büyük sermayeyi temsil etme
mesi, bu yayın faaliyetini durdurdu. Dük-
kanın mal sahibi açtığı bir tahliye dava
sını kazandı. Çığır Kitabevi de kapandı. 
Uzunca bir zaman yersiz kalan, kita;bcılık 

yolunda ayak işleri gören Mustafa Kdmu
ran, nihıiyet yeni sahaflar çarşısında bir 
dukkı\n bularak kütübhıinesini aynı isimle 
orada tesis etti.. 

Mustafa K§.muran Ardakoç 1903 -
1905 · arasında doğmuş ,olacaktır. Orta boy
lu, heyecanlı, hareketli., zevk ehli, keyf eh
li, bMeye iltifatı, nigıira inhimı\ki fazlaca, 
oyun düzen bilmez, başda sihhati, gaayet
le ihmalkı\r bir zattır; Ardakoç adının, bu 
ansiklopedide A harfinde elbet ki yeri ol
ması gerekirdi. Bir hal tercemesinin yazıl
ması. için gereken notları veremedi. 

ÇIĞIRTKAN - Herhangi bir şey tıze
rine aldka toplamak, müşteri çekmek için 
yüksek sesle bağırtılan adam; büyük şehir 
1stanbulda kadimden zamanımıza kadar çı
ğırtkanların çeşidlisi görüle gelmişdir. En 
baş da çarşı pazar boylarında esnaf, mağaza 
çığırtkanları, kendilerine mahsus edebiyatı 
olan bir tabakadır; bunların basında da 
Mahrnutpaşa Çarşısı ile Büyük Kapalıçar
şı mağazalarının çığırtkanları gelir. Balıkçı 
çığırtkanları, manav çığırtkanları, eski Sir
keci, Sultanhamamı, Çarşıiçi lokantalarının 
çığırtkanları ayrı ayn tffibirleri, cinaslı cüm
leleri, argo deyimleri olan tiplerdir. Aya:k 
ı:-atıcılığmda ise çığırtkanlık, işin ilk şar
tıdır, sattığının çııtı,rtkanı da olmayan. 
ayak satıcılığı yapamaz. 

Çığırtkan sokaktan yetişir, çocukluk
dan, çekirdekten yetişir; hepsinin mdzisi, 
yalın -ayaklı yarım pabuçlu, alnında ar da- · 
marı çatlamış, yüzünden hicab nikabı sıy
rılmış, pırpırı bir dilbaz oğlana bağlanır; 
gözleri bakar görmez, kulakları duymaz, 
eller kollar daima harekette, kan başa hü
cum etmis, yüz kıpkınnızı, durmadan, saat
lerce, gün boyunca, ba~nrlar; kurulmuş 
bir ses ınakinası, ses .robotu gibidirler. 

Günün hayat sahneleri . üzerinde dur
muş kalemler tstanbulun çığırtkan seslerini 
bilhassa tesbit etmişlerdir: 

- ,,Ne alırsan yirmişer paraya ... her 
tarafı yirmişer paraya! makaslarım, tarak-
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larim yirmişer paraya... sabunlarım, dü
düklerim yirmişer paraya ... » (İgnaac Ku
nos, Türk Halk Edebiyatı). 

- ııBoya verelim ... renk renk verelim, 
açık verelim, koyu verelim! Allı verelim, 
morlu verelim, sarıverelim! ... ıı ( İgnaac Ku
nos, Türk H;alk Edebiyatı). 

«Bu ne dehşet!. .. İnce, kalın, pes, tiz, 
tatlı, sert, ağır, hoppa, elhaasıl derecatı ta
savvutun cümlesine muvAfık sadıilar işidi
liyor: 

- Ne ala. potinler, çorablar, mendiller! 
- !pekli hediyelik kumaşlar! 
- Hanımefendi, şık mendillerim var! 
- Küçük hanım buyurun ... 
- Beyfendi... kürklü beyfendi!.:. 
~ Haniya ipekli çarşaflar, kurdeleler, 

basmalar! ... 
ıı. . . burası çarşı değil, B§:bil kı,ılesi. .. ıı 

(Ahmed Rasim, Şehir Mektubları, cild 2). 
İstanbul esnafı içinde en yamanları ba

lıkçı çığırtkanlarıdır. Torik balığı daima. 
«Derya. kuzuları!>~- diye bağırılır; lüfer için 
de ekseriya: 

- Haniya lüfer! ... Sonudur! 
Kalkan balığı için de: 
- Beykoz'un bunlar ... oynar oynar ... 

Kalkana gel kalkana! denilir. 
· «Oynar oynar» ta.biri bütün taze balık
lar içindir. 1944 senesinde aralık ayında İs
tanbul Balıkpazarında Süleyman adında on 
yedi yaşında pırpırı bir çığırtkan oğlan ha
kikaten oynar oynar uskumruları bıçkın 
nümayişi ile satarken bir balığı kuyruğun

tutmuş, ağzına götürerek: 
i V çiğ ye bunları. . . çiğ çiğ ye bun

ları! diye ağırırken canlı balık elinden 
açılı;: ağzına düşmüş, boğazına· girip di.kenli 

yelesini açınca, çıkarılamamış ve biçare çı
ğırtkan oğlan kalabalık çarşı ortasında, 
yüzlerce kişinin gözleri önünde boğularak 
ölmüştür. 

ÇIĞffiTKAN SOKAĞI - 1934 Beledi
ye Şehir· Rehberine göre (Pafta 15, mahal
le numarası 134) Galatanın Müeyyedzdde 
Mahallesi sokaklarından; Necatibey Cadde
si ile Kemeraltı Caddesi arasında uzanır; 
yerine gidilip bu satırların yazıldığı sırada
ki durumu tesbit edilemedi (1964). 

ÇIĞIRTMA - Kavalın küçüğü basit 
bir nefe:;li çalgı' Türk Ansiklopedisi: c<'Ofle
nerek çalınan basit bir çalgı; ağaç ya da 
kamıştan yapılır, boyu 15-20 santimdir; 
üstte 6, altta ı deliği vardır, yumuşak sesli 
bir çoban çalgısıdır» diyor. Yakın geçmişe 
kadar İstanbulun ayak takımı arasında da 
kullanılmışdır; İkinci Abdülhamid devrin
de ayyaşlığı ile meşhur namlı kopuklardan 
.Zil İzzet çığırtma ülfelemede taklid edil
mez hüneri ile de ayrıca tanınmıştı (B.: 
İzzet, Zil) . 

Ahmed R.asim Ma.Iılmat Gazetesinde 
neşrettiği şehir mektublarından ·birinde, 
geçen asır sonunda curcunalı yılbaşı filem
lerini anlatırken, Hurşid adında meşhur bir 
çığırtmacının adını kaydediyor, fakat ha
yatı hakkında en küçük bir bilgi vermiyor. 

ÇIKIN SOKAĞI - 1934 Belediye Şe
hir Rehberinde Fatih Kazasının · Hamamı 
Muhiddin Mahallesi sokaklarından, Astar
cı Sokağı ile Zülüflü Sokağı arasında uza
nır, üzerinde Serencibaşı Çıkmazı adında 
bir çJkmaz sokak vardır (1934 Belediye Şe
hir Rehberi, Pafta 8, No. 107). Yerine gidi-

Yağmurdan sonra balıkçı ağzı 
(Karikatür: Necmi .Rıza, Akb~ba Gazetesi, 1964-) 
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.lip şu satırların yazıldığı sıradaki durumu 
tesbit edilemedi (1964). 

ÇIKIRIK, ÇIKIRIKÇI - ıcl - Kuyu
dan su çıkarmak için el ile döndürülen do
lab ki bir mihver üzerinde döner, (ve su ko
vasına bağlanmış ip, çıkırığın üzerine san• 
lır, yahud kova kuyuya sal~nır iken 
boşanır); 2 - İplik sarmaya mahsus 
döner küçük çark ki bu da bir mihver üze
rinde döner; 3 - Bdzı esnafın yine buna 
yakın şekilde çarkları.>> ( Şemseddin Sami, 
Kaamftsu Türki). Kuyu çıkırıkları hem 
ağaçdan hem de demirden yapılırdı, daha 
ziyade dayanıklı olduğu için demir kuyu 
cıkırıkları ağaç çıkırıklara tercih edilirdi; · 
fakat dokumacıların iplik çıkırıkları istis
nasız ağaçdan yapıla gelir idi; tstanbulda 
ağaç çıkırık yapıcıların hemen hepsi Uzun 
Çarşı boyunda toplanmışdı ve yine hemen 
hepsi Karadeniz yalısı halkından idi. 1908 
Meşrutiyetine kadar dükkan üstü odalarda, 
hanlarda barınır · bekı1r usakları idi. Çay
lak Tevfik Bey cıİstanbul Meyhdneleri» 
isimli eserinde üç esnaf delikanlısı ile tu
lumbacıların bir kavga sahnesini tasvir 
ederken, (ki muharrir yeniçeri tulum
bacıları üzerinde ve esnaf gençlerinin kı
yafetini tarifde af edilmez büyük hata.tara 
düşmüştür) vak'anın kahramanlarından 

biri uon sekiz yirmi yaşlarında, gerçekten 
genç irisi ve sahihan insan güzelfr çıkırıkçı 
esnafından Hüsnüdür (B.: Tulumbacı1a.r). 

CIKIRIKÇI CİVANI - Kalender meş
reb şa.irler tarafından ccŞehrengiz» adı ve
rilen manzum risfilelerle medehdilen es
naf güzelleri arasında çıkırıkçı civanlarına 
c'l::ı. rastlanır; sehrengiz yollu yazılmış ve 
«Hılbannamei Neveda» adını taşıyan man
zum mecmuada çıkırıkcı civanı şu üç beyit
le övülmüşd.ür: 

Çıktrıkcı civan kıvrak gerekdir 
Bekir uşağıdır çakıl böreMir 
Pırıım kıyafet meşrebi bıçkın 
Elitbasui -_sökmüş kltib'ı aşkın 
Muhabbet bllll' de nezaket bilmez._ 
Bal şeker· değildir bir ali pekmez. 

ÇIKIRIKÇI KEMALEDDİN MAHAL
LESİ - tstanbulun eski mahallelerinden~ 
Fatih Kıizasında idi, yeri zamanımızda Ha
cıüveys Mahallesine katılmış bulunmakta
dır (B.: Çıkırıkçı Kemaleddin Mescidi). 

ÇIKIRIKÇI KEMALEDDİN MESCİDİ 
- Fatihde Sarıgez (Barıgüzel) semtinde 

idi; Ha.dikatül Ceva.mide semte nisbetle Sa
rıgez Mescidi adı ile kayıdlı olup, şu marn.
mat verilmektedir: cıBa.nisi Çıkırıkçı KemA
leddindir; kabri de mescidi yanındadır, me
zar taşındaki rakamı ile tarih 889 (milı\di 
1484) dur. Sarıgez merhumun hdnesi ci
varında olduğu için inescid ve yanındaki 
çarşı (semt) onun ismi ile, şöhret bulmuş
tur. •Büyük yangınlarda birkaç defa yan
mış ve yeniden yapılarak ihyd edilmiş olan 
bu mescid 1911 deki büyük Çırçır yangı-• 
nında (1500 bina yandı) tamamen ortadan 
kalkmış, yeri 1943 - 1944 senelerine kadar 
arsa halinde kalmışdır. B§.nisinin kabr'i 
1944 de bir çitlenbik ağacının dibinde taş 
yığını olarak duruyordu, civar halk da bu 
ta& yığınının önünde gaz tenekesinden ya
pılmış siperlik içinde adak mumları yak
makta idi. Ekrem Hakkı Ayverdi «Fatih 
·nevri Mimarisi» isimli muhalled eserinde 
bu mescidi Hadikatül Ceva.mie uyarak Sarı
gez adı ile kaydetmiştir ve ccYanmış yıkıl-· 

_ mısdır, banisinin kabri de yok olmuştur,» 
demekle yetiniyor. Tahsin Öz de «İstanbul 
Camileri>~ isimli kitabında hem Çıkırıkçı 

Mescidi hem de .Sarıgez Mescidi isimleriyle 
kaydederek: ccArsası yola kalbe.dilmiştir» 
diyor (B.: Kemaleddin, Çıkırıkçı; Sangez). 

On dokuzuncu asırda İstanbul mahal
leleri yeniden isimlendirilirken bu mesci
din mahallesine, b~niye nisbetle cıÇıkırıkçı 
Kemaleddin Mahallesi» adı verilmişdi; za
manımızda bu mab alle de kaldırılmış, yeri 
Ha.cıüveys Mahallesine katılmış, Mescid ar
sası üzerinden de genişletilmiş Sarıgüzel 

Caddesi geçmektedir (1934 Belediye Şehir 
Rehberi, pafta 6, No. 89). 

Mescidin tam karşısında Sarıgüzel ha
mamı bulunmakta idi (Necib Bey, İstan
bul Rehberi, 1918). 

ÇIKIR1KÇI MESCİDİ - Samatya'da 
idi, zamanımızda mevcud değildir; Hadika
tül Cevami: tcBı1hisi Hasan Çelebidir, tari
ki hacda mücbiri kıibei _bekaa olmuşdur, 
mahallesi yokdur» diyor . .Semtin ~ki sa.
kinlerinden Mehmed Zeki Acar'ın verdiği 
malumata göre Samatya'da Narlıkapu Cad
desinde eski kale ·duvarına karşı ahşab bir 
mescid idi; tahminen 1924 yılında yıkıl
mışdır. Şoför Bahaeddin özyazıcı ise: «Çı
kırıkçı Mescidinin yeri, liru.en evimin bu
lunduğu yerdir; minı1resi de bağçe kapu
sunun bulunduğu noktada idi. Mescidi Ev
kaf sattı, yerine bizim oturduğumuz ev ya
pıldı, enkazı Kumcu Numan adında biri al-
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dı. Evimin bağçesinde bir kabir vardır, .biz 
mescidi yaptıran zatin kabri diye biliyor 
idik, hürmetle muhafaza ediyoruz,ı:. demiş-

tir (mayıs, 1964). ~· 
Hakkı GÖKTVRK 

ÇIKIRIK SOKAĞI - 1934 Belediye 
Şehir Rehberinde Fatih Kı1zasının Tahta
minare Mahallesi ( Fen1:!r nahiyesinde) so
kaklarından; Yıldırım Caddesi ile Vodina 
Caddesi arasında kısacık bir ar.alık sokak
dır (Adı geçen rehberde pafta 8, No. 105). 
Yerine gidilip şu satırların yazıldığı sırada
ki durumu tesbit edilemedi (1964). 

ÇIKMA - İstanbu~da çarşı hamamı 
uşakları ağzuıda deyim; «müşterinin yı
kandıktan sonra beline sarındığı kuru peş
temal»; ki o da soğuklukda bir ikinci kuru 
peştemal ile değiştirilir. 

Müşteri della.k . kullanmam~ş, kendi 
kendine yıkanmış ise, çıkmak için bir kÜru 
peştemalı herhangi bir della.kdan : ((Bana 
çıkma getir! ... ı:. diye ister; ve o dell!k ken
disine hizmete mecburdur, kese ve sabun 
vurunmayacak olan müşterinin çıkması, 
bazı hamamlarda y~anmak için içeriye gi
rerken :müşterinin eline verilir. 

Çıkma getiren d.ellak 
(Resim:" Hüsnü) 

Dellak kullanan müşterilerin çıkması
nı, kendisini yıkayan uşak getirir ve daimi! 
bir hamam geleneği olarak başının üstündu 
getirir. Cumhuriyetin il§.nına kadar t-sta:rL
bul'un çarşı hamamlarında olgun yaşdaki 
dellaklar yanlarında ((şakird» ((yamak» adı 

ile bir mürahik oğlan bulundururlardı ve 
kendi aralarında tüysüz gence «ortak» de
nilirdi; aldıkları bahşişi paylaşırlardı; ağır 
hizmet olan yıkama işi usta dellağın üstün
de ise bir tarifeye tabi olmayan ve daima 
müşterinin mürüvvetine bırakılmış olan 
bahşişde ortak şakirdin şe~abet cdzibesinin 
tesiri büyük olduğu için bahşişde yarı his
sesi hak görülmüşdü. O devirde çıkmayı 

şakird getirir, müşteriyi şakird kurular, so
ğukluğa çıkıldığında da çıkmayı yeni kuru 
peştemal ile şakird değiştirir ve nihayet 
müşteriyi kuru havlulara da o genç sarar
dı.» (B.: Dell!k). 

ÇIKMA, KAPUYA Ç,IKMA ~ Yeniçe
ri Asker Ocağı ile Tanzimattan önceki Os
manlı sarayı teşkil§.tında kullanümış bir 
deyimdir. 

Acemioğlanlarının Yeniçeri Ocağı kü
tük defterine kaydedilerek Yeniçeri yapıl
masına ((Çıkma>:, . yahud ((Kapuya çıkma» 
denilirdi. Acemioğlanlannın kapuya çık
ması, Yeniçeri ağasının Divı\nı l{ı1mayuna 
arzettiği ihtiyaç üzerine padişahın bir fer
manı ve an'anevi merasim ile olurdu. 

Biribirine sımsıkı bağlı olan Acemioğ
lanları ve Yeniçeriler asker ocaklarının ku
ruluuşndan İstanbulun fethine kadar ge
çen devir içinde bu ocakların an'ane ve me
rdsimi ile teşkil§,tının teefm1atı hakkında 
bilgimiz yokdur (B. Acemioğlanlar; Yeni
çeriler). tsfanbtıl'un fethinden sonra büyük 
bir gelişme olduğu muhakkaktır. Bizim bu
rada anlatacaklarımız, Kanuni Sultan Sü
leyman devrinden Yeniçeriliğin son günle
rine kadar uzanan zamana ait ·kaynak ve 
vesikalardan topfadıklarımızdır. . 

Her Acemio~lanı Yeniçeri olamazdı. 
Ba.zan aşırı serkeşliğinden Yeniçeriliğe la.
yık görülmez, bıizan da akran ve emsfili 
kapuya çıka.rken, yani Yeniçeri · olurken ih
tiyaç artığı olarak kalırdı, ikinci bir çık
maya kadar da yaşı ilerler, Yeniçeri ocağın
da ac~mi neferlik yapacak ça~ aşardı. Bu 
gibiler Acemio~lanlar Oca~da kalırlar, 
Acemioğlanlarının çalıştıkları yerlerde hiz
metlerine devam ederler, kendilerine ev
lenme izni verilir, çoluğa çocu~a karışırlar 
ve bir gün de Acemioğlanlar Ocağuıdan e. 
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mekliye ayrılırlardı. Kesin bir kayıt yok
tur, yanılmadığımızı zannederek tahmin ile 
s·öylüyoruz, Acemioğlanlar Ocağına bağlı 
yangın tulumbacıları ocağı·· kurulur iken 
tulumbacı seçilen Acemioğlanları bu kapu
ya çıkma artıkları olsa gerektir (B.: Tu
lumbacılar). 

«Kapuya Çıkman olduğunda Acemioğ
lanlar Ocağının kadrosu birden sarsırılırdı, 
bazan 1000 - 1500 Acemioğlanı Yeniçeri o
lurdu. Bu_ sefer Acemioğlanlar ocağında 
boşalan yerler eşhas ve köylü hizmetine 
emaneten verilmiş devşirme oğlanlar ile, 
yahud yeniden yapılan bir devşirme ile ge
len oğla11larla doldurulurdu. 

Kapuya çıkma mera.simi, Kanuni Sul
tan Süleyman'ın İstanbul'da Aksaray'da 
Yeniçeriler için yaptırdığı büyük kışlada 
yapılırdı. Bu kışlanın adı ccYeni Odalar» 
idi (B.: Yeni Odalar; Eski Odalar). Oda, ko-
ğuş m!nasınadır. · 

Yeniçeri ocağının en küçük birliğine 
ccOrta = tabur» denilirdi, z§.biti de ccÇorba
cv:, unvanını taşırdı (B.: Çorbacı). Evvel§. 
çorbacılar kendi ortalarının nefer ihtiyaç
larını tesbit ederler, tanzim olunan cetvel 
Süleymaniye'deki Ağakapusuna, Yeniçeri 
Ağalığı Sarayına götürülür (B.:- Ağakapu
su), yeniçeri ağalığı kethüdasına = k!hya
sına verilirdi. ccKethüdabey» denilen bu zat 
Yeniçeri Ocağının idare işlerinde en büyük· 
a.mir idi, cetveli ocak kadrosu ile karşılaş
tırır, kadro fazlası nefer alınmamasına dik_
kat eder, son şekli verdikten sonra Yeniçe
ri Ağasına arzeder, o da Divandan (B.: Di
va.nı HO.mayun) Kaptı.ya çıkma fermanını 
alırdı. 

Fermanı alan Yeniçeri Ağası, kendi 
emri altında olan Acemioğlanlarının ku
mandanı İstanbul Ağasına (B.: İstanbul 
Ağası) bir tezkire gönderir ve mesel§. 1000 
nefer Acemioğlanının kapuya çıkmak üzere 
gönderilmesini emrederdi. 

Kapuya çıkacak Acemi.oğlanlarını İs
tanbul Ağası ile Acemioğlanlarının diğer 
iki büyük amiri olan Anadolu Ağası ile Ru
meli Ağası seçerlerdi, seçilen oğlanların 
Acemioğlanlar Ocağındaki kütük defterin
de bulunan isimleri yanına ccKapuya çıktı» 
kaydı konulur, isimleri oradan bu suretle 
silinmiş olur, oğlanlar isim ve künye kayıt
larının tasdikli sureti ile Aksaray'daki Yeni 
Odalara götürülüp Yeniçeri Ocağının kü
tük defterine kaydedilen Acemioğlanı o an
dan itibaren Yeni9eri ocağının acemi ne-

feri olur ve hemen askerlik yevmiyesi bağ;
lanmlı. Gelen Acemioğlanlarının hangi Ye
niçeri ortasına acemi nefer oldukları --- da 
ocağın ana kütük defterine . kaydedilirdi. 
Kütük kaydı işi bitince acemi neferler veril
dikleri ortanın çorbacısına teslim olunur
du ve bu münasebetle an'ane haline gelmiş 
bir tören yapılırdı. Mesela. gelen 1000 oğ
landan 20 neferi 60 ıncı Ortaya verilmiş ise 
bu ortanın çorbacısı, gayet geniş bir mey
dan olan kışla avlusunun münasip bir ye
rinde durur, yirmi acemi neferi birer birer 
önünden geçerler ve kendilerini isimleri ile 
künyeleri ile yeni ıınıirlerine takdim eder
ler, Çorbacı Ağa da, artık_ emri altında bu
lunduklarını bildiren bir işaret olarak, ö
nünde baş kırıp kendisini takdim eden Ace
mi neferin ensesine var kuvveti ile bir to
kat indirirdi. 

Yeniçeri Ocağında kıdeme büyük ehem-
-miyet verilirdi. Misfü olarak aldığımız 60. 
Ortaya verilen yirmi genç arasında da kı
dem ta.yini yapılırdı. Bu ilk kıdem, orta ko
ğuşlarının bulunduğu kapudan girmekle 

·· tesbit edilirdi; bunun için de bir sürat ko
şusu yarışı yapılırdı. Delikanlılar avlunun 
bir ucuna dizilir, öbür ucunda bulunan ko
ğuş kapusuna doğru koşturulurdu. Kapu
dan ilk giren acemilerin · en kıdemlisi, en 
sona kalan da en kıdemsizi olurdu. 

En geride kalan ve dolayısile ortasının 
en kıdemsizi olan acemi neferin kışladaki 
vazifesi ortasının koğuşlarını ve ayak yol
larını süpürüp yıkamak, orta ihtiyarları ile 
gelen misafirlerin koğuş kapuları önünde 
bıraktıkları pabuçlarını dışarı çıkarlar iken 
önlerine· çevirmek, hava yağışlı ise bu işi 
pabuçları :silip temizledikten sonr,a yap
makdı. O acemiden bir üstün olan kıdem
siz acemi mutbakda ortasının bulaşıkçısı 
olur, onun bir üstünü de ortasının hamma
lı olurdu. Hamallık vazifelerinden biri de 
ortasının koğuşlarına ve mutbağına odun 
taşımaktı. 

Geriden dördüncü kıdemsiz acemi ne
fer de kandilci tayin edilirdi, sabahları qr
tasının koğuşlarındaki kandilleri dinlen
dirir, çanakları temizler, yağlarını tazeler, 
fitillerini yeniler, akşam olunca da kandil-
leri uyandırırdı. · 

Bir Yeniçeri ortası kışlada· dört koğuş 
işgal ederdi. Koğuş Amiri c<Odabaşıı:. üriva
nını taşırdı, koğuş inzibatı ve temizliğin
den -onlar mesul idi. Kıdemsiz acemilerin 
günlük işi ağırdı, odabaşılar başlarında cel
l!t gibi dururdu. 
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Osmanlı Sarayının eski teşkilıitında 

dört koğuşa taksim edilmiş olan End'frunu 
Hümayun Zülüflü Ağalarının (Saray iiçi 
oğlanlarının) bir devlet hizmetine tıiyin 
edilerek saraydan ayrilmalarına «çıkman 
denilirdi. Sarayda yüksek mevkilere gelmiş 
bir kaç kişinin büyük, mühim memuriyet
lerle ayrılmaları, alt kademedeki zülüflü 
ağaların da zincirleme terfilerine yol açar
dı. Bıizan da sarayda «Büyük çıkma» olur
du, bütün zülüflü ağalar yenilernirdi; o 
zaman en önde en yüksek memuriyetle sa
raydan çıkana «Çıkmabaşı,:, denilirdi. Sa
raydan, mesela. Kanuni zamanında Odaba
şı Makbul İbrahim Ağa gibi doğrudan sad
rıı1zam olarak çıkmış olanlar vardır; fakat 
ekseriya Beylerbeyi ( v!li) olarak çıkılırdı. 

Hüsnü KINAYLI 

ÇIKMAZ, ÇIKMAZ SOKAK, ÇIKMAZ 
YOL - Bilindiği gibi, bir başından girilip 
öbür başından çıkılan yol olmayıp, ancak 
girilen yerinden çıkılır bir veya bir kaç eve 
mahsus sokak; mecazen: <<başarı, yüz akı, 
haysiyet ve şerefe aykırı tutum, gidiş, mes
lek» anlamında kullanılır; şu iki kıt'a, bıç
kınlık yoluna sapmış, uygunsuzlarla düşüb 
kalkar iken kaatil olmuş on yedi yaşında bir 
mektebli için Merdivenköy'lü Tevfik Kar
kan tarafından yazılmışdır: 

Beğenmedim dedim gidiş yolunu 
Eli bıçaklının çıkmazdır sonu 
On yedi Y341nda kaaatil olana 
Onbeş :nı yazıyor ceza kanunu. 
Dile kolay beyim on beş yıl dile 
Eşkiya. eşirra erazil ile 
Yeter mahvolmana. tek ~ce bile 

ndine oynadın kendin o;vunu. 

I{J\,•~cı..n~SOKAKLAR - 1934 de ba
sılmış İstanbul ediyesi Şehir Rehberi 
paftalarında 399 çıkmaz sokak gösterilmiş· 
tir; İstanbul gibi muazam bir belde için bu 
rakam çok ufakdır; kaldı ki, bu çıkmaz so
kakların bir kısmı 1934 den bu yana her 
iki başı açı)c sokak h!line gelmiş, bir kısmı 
da istiml§.klerle sokaklara, caddelere ka
tılmıştır. Adı geçen rehberdeki çıkmaz'So
kakların isimleri alfabetik sıra ile şunlar
dır: 

A 

1 - Abbasağıa çeşme çıkmazı 

Beşik.taş, Cihannüma mahallesi 
2 - Abbasağa çıkmazı 

Be§iktaş, Türkali mahallesi· 

3 - Acemi çıkmazı 
Üsküdar, Nuhkuyusu 

4 - Açık türbe çıkmazı, 
Üsküdar, İmrahor 

5 - Agahpaşa çıkmazı, 

Üsküdar, Selimiye 
6 - Akarsu çıkmazı 

Galata, Kılıçalipaşa mahallesi 
7 - Aksak çıkmazı, 

Fatih, Haydar mahallesi 
8 - Aksungurlu çıkmazı 

Sarnatya, Hacıevhad mahallesi 
9 - Aksu çıkmazı 

Bakırköy, Osmaniye 
10 - Aktar çıkmazı 

Karagümrük, Mimarsinan ·mahallesi 
11 - Alaca çıkmazı 

Galata, Arab caımii mahallesi 
12 - Alaybeyi çıkmazı 

Kuruçeşmede 

13 - Alifakih çıkmazı 
Samatya, Hacıhamza mahallesi 

14 - Ali kaptan çıkmazı 
Galata, Kılıçalipaşa mahallesi 

15 - Alimkadın çıkmazı 
Beşiktaş, Yıldız mahallesi 

16 - Ama çeşmesi çıkmazı 
Galata, Emekyemez mahallesi 

17 - Aptüsselam çıkmazı 
Galata, Emekyemez mahallesi 

18 · - Arabcamii çıkmazı 
Galata, Arabcamii mahallesi 

19 - Arab ismail çıkmazı 
Karagüınr:ük, Beyceğiz mahallesi 

20 - Arab · odaları çıkmazı 
Üküdar, Toptaşı 

21 - Amavudköy kireçhılne çıkmazı 
Arnavudköy 

22 - Asariye camii çıkmazı 
Beşiktaş, Yıldız mahallesi 

23 - Aşçıba.§1 çılapazı 

Eyyub, cezert kasım mahallesi 
24 - Aşıklar· meydan çıkmazı 

Kasımpaşa, Yahya kahya mahallesi 
2'5 - Atlas çıkmazı 

Üsküdar, ça.rşıboyu 

26 - Avcı odaları çıkmazı 
Fener, Avcıbey mahallesi 

27 - Aynacı çıkmazı 

Bayazıd, Kalenderha.ne mahallesi 
28 - Aynülhayat çıkmazı 

Kumkapu, Şehsüvar mahallesi 

B 

29 - Bağ çıkmazı 

Eyyub, Üçşehidler mahallesi 
30 - Bagçe çıkmazı 

Fener, Abdisübaşı mahallesi 
31 - Bağçeli çeşme çıkmazı 

Eyyub, Üçşehidler mahallesi 
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32 - Bakkal çıkmazı 
.Karagümrük, Beyceyiz mahallesi 

33 - Balaban bey çıkmazı · 
Galata, Kı1ıçalipaşa mahallesi 

34 - Balçık çıkımazı 

Galata, Ömer avni mahallesi 
35 - Balkon çıkmazı 

Beyoğlu, Şahkulu mahallesi 
36 - Balta · çıkmazı 

Samatya, Abdi çelebi mahallesi 
37 - Baltacı çıkmazı 

Taksim, Kii.tib mustafa çelebi mahallesi 
38 - Banyo çıkmazı 

Bakırköy 

39 - Barutçu onbaşı çıkmazı 
Kasımpaşa, kaptan mahallesi 

40 - Baruthane çıkmazı· 
.Şehremini, Arpaemini mahallesi 

41 - Başcımahmud Camii çıkmazı 
Cerrah paşa 

42 - Bayıldım çıkmazı 

Eyyub, İsl§.mbey mahallesi 

43 - Bayır çıkmazı 

İstinye 
44 - Bekdr çıkmazı 

Çengelköyü 
45 - Bekci çıkmazı 

Eyyub, Üçşehidler mahallesi 
4.6 - Bekçi hasan · çıkmazı 

Samatya, Keçi hatun mahallesi 
4:1 - Beşiktaş tramvay çıkmazı 

Beşiktaş 

4:8 - Beşirağa çıkmazı 

Galata, ömer avni mahallesi 
. 4:9 - Beyazıdıcedid çıkmazı 

Samatya, Kasab ilyas mahallesi 
50 - Beylerbeyi çayırı çıkmazı 

Beylerbeyi 
51 - Beylerbeyi hamam çıkmazı 

Beylerbeyi 
52 - Billurcu çıkmazı 

Taksim, Katibmustafa çelebi mahallesi 
53 - Bodrum çıkmazı 

Fatih, Sinan ağa mahallesi 
54 -'-- Bolılhenk nuri çıkmazı 

ü,sküdar, İnddiye 
55 -- Bostan çıkmazı 

Fener, Han'ı,ami muhiddin mahallesi 
56 - Bostaniçi çeşme çıkmazı 

Beyoğlu, Tomtom mahallesi 
57 - Bozacı . çıkmazı 

Kuzguncuk 
58 - Buğdaycılar çıkmazı 

Eminönü Zındankapu mahallesi 
59 - Bülbüldere çkımazı 

Üsküdar, Bülbüldere 
60 - Bülbülyuvası çıkmazı 

Eyyub, Üçşehidler mahallesi 
61 - Büyük kuyu çıkmazı 

Ortaköy 
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62 - Büyük tulumba çıkmazı 
Kumkapu, Tavşantaşı mahallesi 

o 
63 - Cambaziye çıkımazı 

Samatya, Alifakih mahallesi 
64 ----:- Camcı çıkmazı 

Kasımpaşa, Küçükpiyale mahallesi 
65 - Canfeda çıkmazı 

Galata, Ömer avni mahallesi 
66 - Cevdhir çıkmazı 

Galata, Arabcamii mahallesi 
67 - Cevizaltı çıkmazı 

Kasımpaşa, Kaptan mahallesi 
68 - Cezayir çıkmazı 

Beyoğlu, Firuzağa mahallesi 
69 - Cicim çıkmazı 

Beyoğlu, Tomtom mahallesi 
70 - Civciv çıkmazı 

Galata, P.ürteldşhasan efendi mahallesi 
71 - Cüdi çıkmazı 

Ortaköy. 
ç 

72 - Çakırkeyf çıkmazı 

Hasköy, Piriçavuş mahallesi 
73 - Çalı çıkmazı 

Karagümrük, Meslişah mahallesi 
74 - Çarpık selvi çıkmazı 

Eyyub, İsldmbey mahallesi 
75 - Çeşme çıkmazı 

Samatya, Hacıevhad mahallesi 
76 - · Çilingir çıkmazı 

Taksim, İnönü mahallesi 
77 - çmar çıkım.azı 

Büyükada, İskele mahallesi 
78 - Çubukçu çıkmazı 

Beyoğlu, Kuloğlu mahallesi 
79 - Çubuklu t~pe çıkmazı 

Çubuklu 
80 - Çukutcuma camii çıkmazı 

Beyoğlu, Firuzağa mahallesi 

D 

81 - Dağıstanlı çıkmazı 

:Samatya, Arabacı bayazıd mahallesi 
82 - Dalgıç çıkmazı 

Beyoğlu, Firuzağa mahallesi 
83 - Davudefendi çıkma:ı:ı 

Beşiktaş, Türkali mahallesi 
84 - Değirmen çıkmazı 

Fatih, İskenderpaşa mahallesi 
85 - Demirci çıkmazı · 

Yeşilköy 

86 - Demirci fettah çıkmazı 
Galata, Emekyemez mahallesi 

87 - Demir tulumba çıkmazı 
· Eminönü, Ali Çelebi _mahallesi 

88 - Dere çıkmazı 
Arnavudköyü 

89 - Devd çıkmazı 
Beyoğlu, Asmahmescid mahallesi 
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90 - Dibek çıkmazı 
Şehremini, Arpaemini mahallesi 

91 - Dikilitaş çıkmazı 
Beşiktaş, Dikilitaş 

92 - Dilsiz çıkmazı 
Göztepe 

93 - Divitçiler çıkmazı 
Üsküdar, Nuhkuyusu 

94 - Doğraımacı emin çıkmazı 
Alemdar, Küçükayasofya mahallesi 

95 - Dolambaç çıkmazı 
Üsküdar, İnii.diye 

96 - Dudular çıkmazı 
Beyoğlu, Hüseyinağa mahallesi 

97 - Dudu odaları çıkmazı 
Saınatya, kürkçübaşı mahallesi 

98 - Dullar çıkmazı 
Şehremini, Bayazıdağa mahallesi 

99 - Dutluk çıkmazı 
· Galata, Ömer avni mahallesi 

E 

100 - Ebürriza dergö.hı çıkmazı 

Taksim, Hacı ahmed efendi mahallesi 
101 - Edebiye çıkmazı 

Eyyub, Üçşehidler mahallesi 
102 - Edirnekapu Yağhane çıkmazı 

Karagümrük, Kaariye Atik.ali paşa 
103 · - Eflıltun çıkmazı 

Galata, Emekyemez mahallesi 
104 · - Eğrikale çıkmazı 

Fener, Atik mustafapaşa 
105 - Eminbey çıkmazı · 

Haydarpaşa, İbrahimağıa 

106 - Emirler çıkmazı 
Samatya, cerrahpaşa mahallesi 

107 - Ergen çıkmazı 
Heybeliada 

108 - Eski fındıklı çıkmazı 
Eyyub, Üçşehidler mahallesi 

109 - . tay çıkmazı 

Galata, amii mahallesi 
110 - Etyemez kuyulu ~mliLZ.ı 

Samatya, Kasabilyas mahallesi 
111 - Eyyub Hamamı çıkmazı 

Eyyub, İsla.mbey mahallesi 
112 - Eyyühüm. çıkmazı 

Kasımpaşa, Sürüri mahallesi 

F 

11,3 ~ Fabrikalar çıkmazı 
Bakırköy, Osmaniye 

114 - Feda çıkmazı 
Galata, Ömer avni mahalelsi 

115 - Feneryolu İstasyon çıkmazı 
Kadıköy 

116 - Feriköy mezarlık çıkmazı 
Şişli, Cumhuriyet mahallesi 

117 - Fethi Çelebi çıkmazı 
Eyyub, Fethiçeİebi mahallesi 

- 3900 -

118 - Fincanlar çıkmazı 
Bayazıd, Mercanıağa mahallesi 

119 ~ Fırın çıkmazı 
Samatya, Alifakih mahallesi 

120 - Fıstıklı çıkmazı 

Kadıköy, Hünkö.rimamı 

12'1 - Fransız çıkmazı 
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Galata, Kemankeş karamustafa mahall. 

G u~-:·. -- ..... 
122 - Galata Yenikapusu çıkmazı 

Galata, Kemankeş karamustafa mahall. 
123 - G-aska çıkmazı 

Eyyub, Rami yenima~alle 
124 - Gazhane çıkmazı 

Kadıköy, Gazhane 
125 - Girdab çıkmazı 

Fatih, Baba hasan ö.lemi mahallesi 
126 - Gözlemeci çıkmazı 

Karagümrük, Beyceğiz mahallesi 
127 - Göztepe çıkmazı 

Göztepe 
128 - Gümüş çıkmazı 

Eyyub, Gümüşsuyu 
129 - Uümlük çıkmazı 

Kuruçeşme 

130 - Güzeller çıkmazı, 
Büyükada, Cami mahallesi 

H 

131 - Hacı ahıned paşa çıkmazı 

Üsküdar, İmrahor 
132 - Hacı beşir tekkesi çıkmazı 

Alemdar mahallesi 
133 - Hacıbey çıkmazı 

Samatya, Arabacı bayazıd mahallesi 
134 - Hacı gülşen çıkmazı 

Hasköy, Sütlüce 
135 - Hacıhüsrev Camii çıkmazı 

Eyyub, Abd:!ilvedud mahallesi 
136 - Hacıhüsrev çeşmesi çıkmazı 

Eyyub, Abdülvedud mahallesi 
137 - Hacı isa çıkmazı 

Fener, Kasım gönani mahallesi 
138 - Hacı Mustafa çıkmazı 

Beşiktaş, Sinanpaşa mahallesi 
139 - Hacı osman çıkmazı 

Beyoğlu, Firuzağa mahallesi 
140 - Hacı piri çıkmazı 

samatya, Hacıevhad mahallesi 
141 - HAfız çıkmazı 

Bakırköy 

142 - Hfiletefendi çıkmazı 
Fener, Abdisübaşı mahallesi 

143 - Halil efendi çıkmazı _ 
Kasımpa§a, Kadımehmed mahallesi 

144 - Hamam çıkmazı 
Kumk.apu, Saraç İşhak mahallesi 

145 - Hamamcı çıkmzaı 

Fener, Kasım göna.ni mahallesi 
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146 - Hamam odaları çi.kmazı 
Şehremini, Arpa.emini mahallesi 

1:47 - Han çıkmazı 
Beşiktaş, Sinanpaşa mahallesi 

148 ...:_ Harap çeşme çıkmazı 
Hasköy, Keçeci piri mahallesi 

149 - Haseki tekl-ce çıkmazı 
Samatya, Cerrahpaşa 

150 - Haseki Yağh§.ne çıkmazı 
Samatya, Keçihatun mahal.lesi 

151 - Hasodalan çıkmazı 
Üsküdar, Toptaşı 

152 - Haydar k§.hya çıkmazı 
Samatya, Davudpaşa mahallesi 

153 - Hekim çıkmazı 
Eminönü, Hobyar mahallesi 

154 - Hendek çıkmazı 

Galata, Hacımimi mahallesi 
155 - Heyamolacı çıkmazı 

Üsküdar, Çavuşderesi 
156 - Hisar kale çıkmazı 

Anadoluhisarı 

157 - Hızıroğlu çıkmazı 

Üsküdar 
158 - Hobyar çıkmazı 

Samatya, Cerrahpaşa 
159 - Hoca ali camü çıkmazı 

Galata, Hacıınimi mahallesi 
160 - Hoca Gıyaseddin çıkmazı 

Küçükpazar, Timurtaş Inahallesi 
161 - Horoz çıkmazı 

Beşiktaş, Yıldız mahallesi 
162 - Huylu çıkmazı 

Üsküdar, çarşıboyu 

.t 
163 - İbrahim paşa çıkmazı 

KUmkapu, saraçishak mahallesi 
164 - İkbdliye çıkmazı 

Kadıköy, Gazh§.ne 
165 - İmam çıkmazı 

Galata ,Ömer avni mahallesi 
166 - İmam Rüstem çıkmazı 

Eyyub, Rami yenimahalle 
167 - İncili çavuş çıkmazı 

Eminönü, Alemdar mahallesi 
168 - İncirli çıkmazı · 

Bakırköy 

169 - İpçi çıkmazı 
Samatya, Cerrahpaşa 

170 - İpek çıkmazı 
Galata, BereketzMe mahallesi 

171 - İsl§.mağa çıkmazı 
Anadoluhisan 

172 - İsrail çıkmazı 
Fener 

173 - İzmirli Niyazi çıkmazı 
Şehremini, Fatma sultan mah.allesi 

K 

174 - Kadı çeşmesi çıl-cmazı 

Kasımpaşa, Sürftri mahallesi 
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175 - Kadın çıkmazı 

Beyoğlu, Çukur mahallesi 
ı 76 - Kadın mektebi çıkmazı 

Rumelirusarı 

177 - Kadri bey çıkmazı 
Beyoğlu, Şahkulu mahallesi 

1'/8 - Kafesci İsmail çıkmazı· 
Samatya, Keçihatun mahallesi 

179 - K§.hya çıkmazı 
Eyyub, Düğmeciler mahallesi 

180 - Kalburcu Mehmed çıkmazı 
Şehremini, Bayazıd ağa mahallesi 

181 - Kaleci çıkmazı 
Karagümrük, Beyceğiz mahallesi 

182 - Kaniye çıkmazı 
Anadoluhisarı 

183 :._ Kantarcı Rüstem çıkmazı 
Tarabiy,a 

184 - Kantar odaları çıkmazı 
Beyoğlu, Kuloğlu mahallesi 

185 - Kapıcı çıkmazı 

Üsküdar, İmrahor 
186 - Kaptan çıkmazı 

Üsküdar, İmrahor 
187 - Karaahmed çıkmazı 

Üsküdar, Bülbülderesi 
188 - Karabaş çıkmazı · 

Karagümrük, Mimar Sinan mahallesi 
189 .:.__ Karabaş hamamı çıkmazı 

Galata, Hacımimi mahallesi 
190 - Karabaş kuyu çıkmazı 

Beyoğlu, Tomtonı mahallesi -
191 - Karanlık çeşme çıkmazı 

Kasımpaşa, Yahya l-c§.hya mahallesi 
192 - Kara Süleyman tekke çıkmazı 

Eyyub, İsl4mbey mahallesi 
193 - Karınca çıkmazı 

Galata, Hacıınimi mahallesi 
· 194 - Kariye çıkmazı 

Fener, A vcubey mahallesi 
195 - Kartopu çıkmazı 

Galata, Emekyeımez mahallesi 
196 _:_ Karun çıkmazı 

Galata, Ömer avni mahallesi 
197 - Kil.seci çıkmazı . 

Fatih, Haydar mahallesi ; 
198 - Kasıinpaşa Yağha.ne çıkmazı 

Kasımpaşa, Sürftr:l mahallesi 
199 - Kaşıkçı çıkmazı 

Karagümrük, Keçeci karabaş 
200 - Kayabaşı çıkmazı 

Paşabağçesi 

201 - Kayıkcı Mahmud çıkmazı 
Üsküdar, Çavuşderesi 

202 - Kazlı Salhanesi çıkmazı · 
Kazlıçeşme 

203 - Keçeci piri camii çıkmazı 
Hasköy, Keçeci piri 

204 - Kement çıkmazı 
Beşiktaş, Yıldız mahallesi 
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205 - Kemikci çıkmazı 
Eyyub, İsla.ınbey mah-a.llesi 

200 - Keramet çıkmazı 
Kasımpaşa, Sürüri mahallesi 

207 .:_ Keskindede çıkmazı 
Karagümrük, Beyceğiz mahallesi 

208 - Ke§kül çıkmazı 
Beşiktaş. Abbasağa mahallesi 

209 - Keva.kibzilde çıkmazı · 
Üsküdar, Bülbülderesi 

210 - Kiracı odalan çıkmazı 
Hasköy, Keçeci piri mahallesi 

211 - Kıyak Hasan çıkmazı 
Sama.tya., İmrahor mahallesi 

212 - Kızü çıkmazı 

Fener, Abdisüoo.şı mahallesi 
213 - Kızılmescid odalan çıkmazı 

Eyyub, Cezerikasım mahallesi 
214 - Kızıltoprak İstasyon çıkmazı 

Kadıköy 

215 - Koltukaltı çıkmazı 

Fıttih, İskenderpaşa mahallesi 
216 - Koltukcular çıkmazı 

Galata, Hacı mimi mahallesi 
217 - Kölemen çıkmazı · 

Galata, Hacı mimi mahallesi 
218 - Köprü çıkmazı 

Kasımpaşa, Hacı hüsam mahallesi 
219 - Köprülü çıkmazı-
- Samatya, Davudpaşa 

220 - Körba.kkal çıkmazı 
Üsküdar, Toptaşı 

221 - Kulaksız külhanı çıkmazı 
Kasımpaşa. Kulaksız 

222 - Kulaksız tekkesi çıkmazı 
Kasımpaşa, Kulaksız 

223 - Kwnbarahdne çıkmazı 
Hasköy, Piriçavuş mahallesi 

224 Knm OQalaR şıkm&liH 

- 3902 -

235 - Küpcüler çıkmazı 
, Bayazıd, Camcı ali mahallesi 

236 - Kürkçübaşı çıkmazı 

Samf!,tya, İmrahor mahallesi 
237 - Kürkçü Mümin çıkmazı 

Üsküdar, çavuşderesi 

L 

2.38 - Lamii çelebi çıkmazı 
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Kasımpaşa, Kadımehmed mahall~si 
239 - Lapacı çıkmazı 

Taksim, KAtib Mustafa çelebi mahaller-.ı 
240 - Liman çıkmazı 

Büyükada, İskele 

M 

241 - Mahallebici Hasan çıkmazı 
Şehremini, Bayazıd ağa mahallesi 

2'42 - Mahkeme çıkmazı 
Beşiktaş, Sinanpaşa mahallesi 

243 - Makaracı çıkmazı · 
Galata, Arab Camii mahallesi 

244 - Mecidiye Bostan çıkmazı 
Ortaköy 

245 - Mecidiye kuyu çıkmazı 
Mecidiyeköyü 

246 - Medrese çıkmazı 
Alemdar, Molla fentı.ri -mahallesi -

247 - Mehmed ağa çıkmazı 
Kara.gümrük, Beyceğiz mahallesi 

248 - MekAn çıkmazı 
Taksim, Koca.tepe mahallesi 

249 - Mengene çıkmazı 
Bayazıd, Sürüri mahallesi 

250 - Mercan Camii çıkmazı 

Bayazıd, Daya hatun mahallesi 
251 - Mercan hanı çıkmazı 

Büyük~arşı 

Kara.gümrük, Keçeci karabaş mahallesi 
252 - Merdivenli köşk çıkmazı 

Anadoluhisan 
225 - Kurşuncu çıkmazı 

FAtih, İskenderpa§a mahallesi 
226 - Kuruçeşme çıkmazı 

Kuruçeşm.e · . 
21'/ - Kuruçeşme mezarlık çıkmazı 

Kuruçeşme 

228 - _ Kutu çıkmazı 
Galata, Arabcamü mahallesi · 

229 - Kutucu Kerim çıkmazı_ 
Galata, Hacı mimi mahallesi 

230 ----' Kuyu çıkmazı 
Samatya, Cerrahpaşa . 

231 -" Küçük çamlıca çıkmazi 
Çamlıca 

232 - Küçük çıkmazı 
Kara.gümrük, Beyceğiz mahallesi 

233 - Külhan çıkmazı 
Kazlıçeşme. 

234 - Künkcii çıkmazı 
Eyyub, _ cezerikasım mahallesi 

253 - Meşruta çıkmazı 

Samatya, Ali fakih mahallesi 
254 - Mevl§.iıe çıkmazı 

· Kasımpaşa Sürftri Mehmed efendi mahal 
255 - Mezarlık üstü çıkmazı 

Galata, Ömer avni mahallesi 
256 - Miralay çıkmazı 

Galata, Kılıçalipaşa mahallesi 
257 - Mirim çelebi çıkmazı 

Kadıköy, Gazh4ne 
258 - Mirşah çeşmesi çıkmazı 

Anadolukavağı 

259 _ - Mısırlı çıkmazı, 

Beşiktaş, Türkıa.li. mahallesi 
260 - Moda çıkmazı 

Moda. 
261 - Molla bayın çıkmazı 

Galata, Ömer avni mahallesi 
262 - Mola çelebi çeşme çıkmazı 

Galata, Ömer avni mahallesi 
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263 - Mukabeleci çıkmaı.ı. 
·Kanlıca 

264 - Mustafa bey çıkmazı 
Haydarpaşa, Ayrılık. çeşmesi 

265 - Mutaf çık.mazı 
Karagümrük, Beyceğiz mahallesi 

266 - Mücadele çık.mazı 

Taksim, Kıitib Mustafa çelebi mahallesi 
267 - Mücellid çık.mazı 

Ku.mkapu, Mimar Kemaleddin mahallesi 
268 - Müezzinoğlu çıkmazı 

Ortaköy 
269 - Mühürdar bağı çıkmazı 

Kadıköy, Mühürdar 
270 - Mümeyyiz çıkmazı 

K asımpaşa, K:ü.çükpiyale 

N 

271 - Nakkaş çıkmazı 

Beyoğlu. 'Şahkulu mahallesi 
272 - Narlı çıkmazı 

Galata, Pürtelıiş hasan efendi mahalles 1 

273 - Narlıkapu çıkmazı 
S~atya, Narlıkapu 

274 - Neslişah bostanı _çıkmazı 

Karagümrük, Neslişah .mahallesi 
275 - Neslişah camü çıkmazı 

Karagümrük, Neslişah mahallesi 
276 - Nis§. çıkmazı 

Kasımpaşa, Kadımehmed mahallesi 
277 - Nişantaşı çıkmazı 

Şişli 

278 - Nöbetçi çıkmazı 
Hasköy, Keçeci pırı mahallesi. 

o 
279 - Oğul çıkmazı 

Arnavudköyü _ 
280 - Ordu ağası çıkmazı 

Beyoğlu, Tomtom mahallesi 
281 - Orta çeşme çıkmazı 

Fatih, İskenderpaşa mahallesi 
282' - Ortaköy dere çıkmazı 

Ortaköy ' 
283 - 6ruc çık.mazı 

Eyyub, Üçşehidler ,mahallesi · 
284 - Osmanağa çe§me çıkmazı 

Kadı.köy, Osmanağa 

285 - Osman hoca çıkmazı 
Beyoğlu, Kuloğlu mahallesi 

286 - Oyma saray çıkmazı 
Üsküdar, İmrahor 

287 - Oyuİıcakcılar çıkmazı 
Eyyub, Eyyubsultan mahallesi 

288 - Oyuncu çıkmazı 
suıtanahmed 

ö 

289 - Öküz arabacılan çıkmazı 
Eyyub, Abdülvedud mahallesi 

290 - Ömer efendi çıkmazı 
Kızıltoprak 
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291 - Parmaklık çıkmazı 
Arnavudköyü 

29Z - Paşa çıkmazı 

Heybeliada 
293 - Pazar çıkmazı 

Anadoluhisarı 

294 - Pazvant çıkmazı 
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Şehremini, Nevbahar mahallesi 
295 - Pembe çıkmazı 

Taksinı, Katib mustafa çelebi mahallesi 
296 - Peri· çıkmazı 

Beşiktaş, Yıldız mahallesi 
297 - Perizad çıkmazı . 

Galata, Pürtelıiş hasan efendi mahallesı 
298 - Pertevniyal çikmazı 

Aksaray, Gureba Hüseyin ağa mahallesı 
299 - Perükıir çıkmazı . 

Beyoğlu, Asmalı mescid mahallesi 
300 - Petek çık.mazı 

Çamlıca 

301 - Piliç çıkmazı 
samatya, Ali fakih mahallesi 

302 - Piliçci çıkmazı 
Hasköy, Keçeci pıri mahallesi 

303 - Polonya çıkmazı 
Beyoğlu, Tomtom mahallesi 

K 

304 - Rami Çınar çıkmazı 
Eyyub, üçşehidler mahallesi 

305 - Rami kabristan çıkmazı 
Eyyub, üçşehidler mahallesi 

306 - Ramizpaşa çıkmazı 

çamlıca 

307 - Riza paşa çıkmazı 
Kadıköy, Bahiriye 

308 - Ruzna.meci çıkmazı 
Eyyub, İslQımbey mahallesi 

s 
309 -, Saadetli çık.mazı 

Yeşilköy 

310 - Sabuncu hanı çık.mazı 
Bayazıd, Stil.eym4niye 

311 - sabunhane çıkmazı 
samatya, Hacı Hüseyin ağa mahallesi 

312 - Sadıkoğlu çıkmazı 
Beşiktaş, Yıldız mahallesi 

313 - Saka çıkmazı 
Eyyub, Gümfi§'suyu 

314 - Saka Belpr çıkmazı 
Karagümrük, Hatice sultan mahallesi 

315 - S-aka Silim çık.mazı 
Beyoğlu, Asmalı mescid mahallesi 

316 - Salih efendi çıkmazı 
Beşiktaş, Cihannüm4 mahallesi 

317 - Salihiye çıkmazı 
Yeşilköy 
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318 - Salı~arı çıkmazı 

Galata, Kılıç ali paşa mahallesi 
319 :_ Salkım çıkmazı 

Galata, Emekyemez mahallesi 
320 - Sandalcı çıkmazı 

Büyükdere 
321 - Saraka çıkmazı 

Beşiktaş, Dikilitaş 

322 - Sanbayazıd çıkmazı 

Küçükpazar, Hoca Gıyaseddin mahallest 
323 - Sarı sümbül çıkmazı 

Ortaköy 
324 - Sarmaşık ç11anazı 

· Kare.gümrük, Neslişah mahallesi 
325 - Savcı bey çıkmazı 

Galata, Bereketzılde mahallesi 
326 - Sefer Bostanı çıkmazı 

Beyoğltı, Toımtom mahallesi 
327 - Selatin odaları çıkmazı 

Beyoğlu, Tomtom mahallesi 
328 - Selman ağa çeşme çıkmazı 

Üsküdar, İskele boyu 
329 - sera.serci çılanazı 

Beyoğlu, ŞahkUlu mahallesi 
330 - t::ıerencibaşı çıkmazı 

Drağman, Hamami Muhiddin mahallesi 
331 - Setli çıkmaz · 

Eyyub, Düğmeciler mahallesi 
332 - Seyid Ahmed çıkmazı 

Taksim, Cihangir mahallesi 
3.33 - Sinan p8.§>a kuyu çıkmazı 

Beşiktaş, Yıldız mahallesi' 
334 - Sivaslı çıkmazı 

Beşiktaş, Yıldız mahallesi 
335 - Sıra evler çıkmazı 

Kandilli. 
336 - Sofular ç 

Ey , üğm.eciler mahallesi 
oğukkuyu çıkmazı 

Ahırkapu, Cankurtaran 
338 •- Solak çıkmazı 

Üsküdar, Bülbüldere 
339 .:__ Solgun söğüt çıkmazı 

Beşiktaş, Vişnez4de mahallesi 
340 - Stııtan mektebi çıkmazı 

Bayazid, SürO.ri mahallesi 
341 - Stııuyol çıkmazı 

çıengelköyü 

342 - SürO.ri · çeşme çıkmazı 
Kasımpaşa, Sürftri Ahmed efendi mahatı. 

ş 

343 - Şadırvan çıkmazı 
Ahırkapu, oankurtaraıı 

344 ..--:. Şahsultan bostanı çıkmazı 
Eyyub, Eyyubstıltan mahallesi 

346 - Şıi.ir Nefi çıkmazı 
Moda 

346 - Şalcı çıkmazı 
Kuınkapu, Muhsine Hatun mahallesi 

347 - Şehid Mehmed çıkmazı 
Beşiktaş, Muridiye mahallesi 

348 - Şehsüvar bey çıkmazı · 
Küçükayasofya 

24g-- - Şem'i molla çıkmazı 
Samatya, Kürkçübaşı mahallesi 

350 - Şerbethıi.ne çıkmazı 

Şehremini, Arpaemini mahallesi 
351 - Şlr4ze çıkmazı 

Eyyub, Abdulvedud mahallesi 
352 :___ Şişehö.ne çıkmazı 

Eğrikapu, A vcubey mahallesi 

T 

· 353 -- Tabak çıkmazı 
Stıltanselim, Hatib Muslihiddin mahal. 

354 - Tabaklar camü çıkmazı 
Üsküdar, Topta§ı 

355 - ·TabakzMe çıkmazı 
Karagümrük, Muhiisib İskender mahal. 

356 - Tahtaminare bostanı ç:ı)mlazı 
Eyyub, İsl§.mbey mahallesi 

357 - Tarakcılar çıkmazı · 
Bayazıd, Dayahatun mahallesi' 

358 - Taşçı ahmed çıkmazı 
Beşiktaş, Sinanpaşa mahallesi 

359 - Taşlı kışla çıkmazı 
Taksim, Güm'U§suyu mahallesi 

360 - Taşlık çıkmazı 

Anadolukavağı. 
361 - Taş odalar çıkmazı 

Çengelköyü 
362 - Tavukcu çıkmazı 

Balat, Molla aşkı mah,allesi 
363 - Tavukçu bakkal çıkmazı 

· Üsküdar, Çarşıboyu 
364 - Tazı çıkmazı 

Üsküdar, Çavuşderesi 
365 - Tel çıkmazı 

1 Üsküdar, Çarşıboyu 
366 - Telldl çıkmazı 

Hasköy, Piri ç,avuş mahallesi 
367 - Tepedelen çıkmazı 

· Unkapanı, Kasab demirhan mahallesi 
368 - Tercüman çıkmazı 

Beyoğlu, Asmalımescid mahallesi 
369 - Terkos çıkmazı 

Beyoğlu, Tomtom mahallesi · 
370 - Terlikci çıkmazı 

· Üsküdar, Bülbülderesi 
371 - Tönbekici çıkmazı 

Kadıköy, isı{eıe 
372' - Tulumba çıkmazı 

Kumkapu, sarac İshak mahallesi 
373 - Türbe arkası çıkmazı 

Eyyub, Eyyubstııtan mahallesi . 
374 - Türkmen çıkmazı 

Karagümr:!ik:, Mimar Sinan mahallesi 
375 - Tütüncü çıkmazı 

Beyoğlu, Asmalı mescid mahallesi 
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376 - Tütüncüzade çıkmazı 
Davudpaşa 

u 
3'17 - Uncu çıkmazı 

Karagümrük, Muhtesib İskender mah. 
378 - Urban çıkmazı 

Şehremini, Fatma. Sultan mahallesi 

V 

3'19 - Vezir Camii çıkmazı 
. Sirkeci, Hocapaşa mahallesi 

380 - Vezir odaları çıkmazı 
Cerrah paşa 

y 

381 - Yahya Efendi çıkmazı 
Be§iktaş, Yıldız mahallesi 

382 - Yalı çıkmazı 

Ortaköy 
383 - Yanık ses çıkmazı 

Bakırköy 

384 - Yapağı çıkmazı 

Kızıl toprak 
385 - Yaprak çıkmazı 

Galata, Emekyemez mahallesi 
386 - Yaş meyvacı çıkmazı 

Samatya, Arabacı Bayazıd mahallesi 
387 - Yavru çıkmazı 

Kanlıca 

388 - Yazıcı çıkmazı 

Beyoğlu, Firuzağıa mahallesi 
389 - Yeni kibar ç:ıı.1mıazı 

Taksim, Gümüşsuyu mahallesi 
390 - Yeni sarachane çıkmazı · 

Ahırkapu, Cankurtaran mahallesi 
391 - Yeni tulumba çıkmazı 

Fatih, Haydar mahallesi 
392 - Yörük çıkmazı 

Beyoğlu, Şahkulu mahallesi 
393 - Yusufpaşa çıkmazı 

Aksaray, MUradpaşa mahallesi 

z 
394 - Ziver . bey çıkmazı 

Kızıltoprak 

395 - Zülüflü Hüseyin çıkmazı 
Karagümrük Dervişali mahallesi 

• 
396 - iskele çıkmazı 

Bakırköy 

397 - Saatci çıkmazı 
samatya, Ali Fakih mahallesi 

398 - Vahab bey çıkma.zı 
Kadıköy, Osmanağa mahallesi 

39-9 - Yağlı çikrnazı 
Beyoğlu, Firuzağa mahallesi 

ÇIKMIŞ - Eski külhanbeyi argosun• 
da deyim, «umumi evlerde bir gece için 
bedeli ödenip kiralanmış kadın»; misfil : 

((Çalgı takımına sazları vurdurtuyoruz; 
yosmalara türküleri basdırtıyoruz, ·göbek
leri kıvırtıyoruz, herkesin çıkmışı y,a:nın

da ... >> (S. M. Alus, On ikiler). 
ÇIKSALIN BAYIRI - Halıcıoğlu'nun 

arkasındaki tepe; en yüksek yerinden, Ha
lice, Eyyub ile Defterdar arasına, Rami'
den Edirnekapusuna kadar uzanan sırtlara 
harikül§.de nez§.reti vardır; bilhassa Edir
nekapusu'ndaki Mihrimah Camii ile Edir
nekapusu mezarlıkları servilerinin silüeti 
pek muhteşemdir; saba:h ışığında ve akşa
ma bu panoramanın seyrine doyum olmaz. 

Bayır tamamen isk§.n . edilmiş durum-
dadır. 

ÇIKSALIN SOKAıÖI - 1934 Belediye 
Şehir Rehberine göre (Pafta, 17 mahalle 
numarası 186); Haliçde Halıcıo~lunun ar
kasındaki Çıksalın Bayırına çıkan yollar
dan biri; Turşucu Hüseyin Sokağı ile Eren
ler Tekeksi Sokağı arasında uzanır, üstünde 
dört isimsiz çıkmaz sokak görülen bir so
kakdır; Sıvacı Ahmed Sokağı ile kavuşağı 
vardır; yerine gidilip bu satırların yazıldığı 
sıradaki durumu tesbit edilemedi. 

ÇILBIR - Kolay ve çabuk hazırlanır 
lezzetli bir yemek: Yumurta kaynar suya 
kırılarak, sarısı katılaşmıyacak şekilde su
da pişirilir, derin tabağa konulur, üstüne 
çalkalanmış yoğurt dökülür ve hafif kırmızı 
biberli kızgın tereyağı gezdirilir. Eski İs
tanbul meyh§.nelerinde makbul mezeler
dendi. Zamanımızda yalnız evlerde yapılır 
olmuşdur. 

ÇILGAVA - Kızıl keklik postu, «cıl
gava» da denilir; eskiden tstanbulda esnaf 
ve ıi.v~mın giydiği kürkler bu postdan ve 
ııdi sayılır ems§.li postlardan yapılırdı; sa
rayda da p§.yeleri aşağı ağalar taltif edile.
cekleri zaman onlara bir çılgava kürk giy
dirilirdi. 

Külahı atmış da geçirmiş börkü . 
Görd.üıi mü şehbazım Kazda.ğlı türkü 
Destinde mir.ne ~raz çubutu, 

" Babadan kalİnadır çılgava kürkü. 
(Galatalı Hüseyin) 

·ÇIMA,. ÇIMACI - Batı türkçesine jtaJ.. 
yancadan gelmiş isim, ·cıince halat>:, gemj 
de iskelede «Çll'lJ.ayı kullanan»; . istanbulda 
halk ağzında Şirketi Hayriyenin kurulması 
(B.: Şirketi Hayriye) ve Boğaziçi'nde o şir
ket tarafından vapur iskeleleri yapılması. 

üzerine girmişdir. 
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Boğaziçi ve Marmara hatlarında işle
yen vapurların yanaşdıkları bütün iskele
lerde, iskelenin büyüklüğüne göre bir ve
ya birkaç çımacısı vardır; iskele çımacıları 
aslında iskelelerin aylıklı uşak, hademele
ridir; iskelelerin süpürülme, yıkanma gibi 
temizlik işlerine bakarlar; ve ·belli vakitle
rinde iskeleye gelen vapurlardan halat atıl
dığı zaman o halatı alıp iskele babasına ge
çirmek ve iskeleden vapura yolcuların çıkıp 
girmesi için bir tahta sürgü iskele vermek 
iskele çımacılarının vazifesidir. Şirketi Hay
riye zamanında Boğaziçi köyleri vapur is
kelelerinin çını.acıları o köy halkının ayak 
takımından güçlü kuvvetli bir delikanlı ve
ya olgun yaşda bir adam olurdu; köy hal
kının ileri gelenlerinin hepsini tanır, köşk
lerini,. evlerini, yalılarını bilir, aldıkları 
bahşiş karşılığı, vapurla getirilmiş herhangi 
ağırca bir paketi, yükü, sahibi yalısına sanJ 
dalla gidecekse sandala verir, yahud o, va
pur iskeleden kalkar kalkmaz bir kosu si
hibinin evine götürüverir, y§.ni iskele ha
mallığı da yapmıs olurdu. İskele çımacıla
rımn sirketçe tesbit edilmiş bir kiya.fetleri 
yok idi, kendi halk kılıklarını muhafaza 
ederlerdi; yazın çoğu yalın ayak, pırpırı kı
yafet dolaşırlardı; seviyeleri ve işleri icı1bı 

olarak da çoğu bıçkın delikanlılar olurdu. 
Şirket feshedilip Boğaziçi vapur işletmesi 
Devlet Deniz Yollarına (sonra izcilik 
Bankasına) intikaal edince, i e çımacıla
rına gemici esvabı giydir· 

Halk, vapurlar iskeleye çıma atan 
gemiciye de «ç cı», ccvapu;r çımacısı» der. 
fakat onlar ında gemili.in bütün hizmet 
leri ile görevli, klı1sik unvanları ile tayfa. 
dırlar. Gemi kadrosunda da c<gemicin diye 
kayıtlıdırlar; uşak, hademe değildir; vapur 
hademeleri kamarot adını taşırlar; gemici
ler bakımı ellerine. teslim edilmiş vapurla
rı yıkarla,r, fakat kamaraları :süpürme; te
mizleme işi kamarotlarındir. İskelelerde 
ise bu işleri, yukarıda kaydettik, çımacılar 
görür. 

Liman işletmesinde vapurlar iskelelere 
biri başdan, biri arkadan iki çıtna verir; 
vapuru iskel~ye bağlama bakımından arka 
çıma -öneri'iliqir; vapurda her iki çımanın 
başında birer gemici bulunur; eğer iskele
nin çımacısı tek ise önce gemiden atılan 
arka çımayı kaparak iskele babasına geç~ 
rir ,sonra koşar, ön çımayı tutar; gemi ya
naşdıkdan sonra da altı küçücük demir te
kerlekli sürgü iskeleY:i gemi. ile . iskele ara-

sındaki boşluk üstünden köprü gibi uzatır. 
Yolcular vapurdan iskeleye çıkmak için çı
kış yerinde daima birikmiş buluna geldik
leri için, vapura iskele sürerken iskele çı

macılarının ağızlarında değismez naka.rat: 
«Ayaklar!... Ayaklar! ... >:. ihtı1rıdır. 

Son yıllarda iskele çımacıları için çok 
popüler bir simıi Haydarpaşa Vapur İske
lesi çımacısı Esad Babadır; bu iskelede ön
ce. hamallık, sonra 30 sene çımacılık yap
mışc:hr, iri yarı, pehlivan yapılı, pos bıyıklı 
bir adamdı, çiftlik ka.hyası veya köy ağası 
heyetinde, nümayişinde idi, efendi kılıklı 

idi, 1960 dan sonra emekliye ayrıldı. 
Sirkecide ahşab kısımları atnalı şeklin

de eski Araba Vapuru İskelesinde de bir 
çımacı. Ali vardı; 1950 ile 1955 arasında bu 
büyük iskelenin ahşab çatkısının içi hane-
berduşlara mesken olmuşdu; her gece mu
hayyile sınırı dışında pırpırı orjilerine sah
ne olurdu ve ar.alarmda mülk sılllibi Deniz
cilik Bankasının adına nisbetle Deniz Palas 
ismi verilmişdi; çizip hazırladığımız bir kro
ki üzerinde Deniz Palasın taksimatını gös
teren ve ahlak zabıtasına intikaa.1 etmemiş 
akıl durdurucu vakiala1; !hakkında geniş 
bilgi veren Çımacı Ali olmuştur. Geceleri 
iskeledeki odasında yattığı için Çımacı Ali 
bizim için güvenilir bir kaynak olmuşdur; 
kaldı ki evinden kaçmış bir çocuk olan Or 
ban Oflaz ile Deniz Palasda bir kaç gece 
geçirmiş Ali Pazvand adındaki gencin itiJ 
rafnameelrindeki kayıdlar da Çımacı Ali', 
nin notları ile tam mutabakat halindedir 
(B.: Deniz Palas). 

ÇINAR - Meşhur, malum ağaç; İs
tanbulun meydanlarını, sokaklarını, park
larını süsleyen ağaçların başında çınar ge
lir; İstanbulun bir bitki ile temsili icab 
etse, bu ya bir çınar ağacı, yahud bir çınar 
yaprağı olmalıdır. 

İstanbulun bir çok semtleri; bilhass::t 
Boğaziçi, asırlar idrak etmiş_. ulu çınarları 
ile meşhurdur. - _ 

Şehir içinde ve etrafında, -kadimden 
beri görüle gelmiş manzaralardandır; içi 
kof almış ulu -çınarlar bazı garibler tarafın
dan dükkan yahud mesken olarak kulla
nılmış ve hatta On -Yedinci as_ırda da Çıp
lak Osman adında bir meczebun kırk yıl 
Aksaray'qa bir ulu çınarın gövdesi içinde 
yaşadığı bilinir (B.: Osman, Çıplak). 

İstanbulu bezeyen çınarlar iki nevidir. 
Biri Doğu çınarı (Platanus Orientalis )- de-
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nilen a.ğaçdır ki, yurdumuzun da yerli bit
kilerindendir. Bu ağaç dere boylarında, ır
mak kenarlarında kendiliğinden yetişir; 

yapraklarının lopları. 5-7 dir; bu loplar çok 
derin ·olup orta damara kadar ulaşır. Her 
lobun kenarı derin dişlidir. Yaprağın altı 
tüysüzdür. Mürekkep ve yuvarlak meyva
larının 2-6 sı bir sap üzerinde sıralanır. 

Ağacın gövdesindeki kabuk esmer renkte 
olup ufacık pul pul kavlayarak dökülür. 

İkinci çeşit çınar da Batı çınarı (Pla
tanus Occidantalis) dir. Bu ağacın gövde
si açık gri, akçıldır; pulları büyük parça
lar halinde dökülür. Yaprakları çoğunluk
la. üç lobludur, bazan beş loblu da olur. 
Loplar çok derin değildir. Lapların kenarm 
daki k_ısım az dişli, bazan da düzdür. Yap
rakların altı tüylüdür. Meyvaları çoğun
lukla teker teker, b§.zan ikisi bir sapta olur. 

Topkapu Saırayında Birinci Avludaki Çınar: 
1964 yalnız bir kütüğü kabnışdl 

(Resim: NezU:ı) 

Bu ağacıp vatanı · Amerikadır. Bize muh§.
cir olarak gelmiş, !akat kendini sevdirmiş. 
yerli çınardan daha çok rağbet görmüştür. 
İnsan eliyle çınar yetiştirmede bu çeşit ter
cih edilmektedir. 

Çınar tohumdan ziyade çelikten yetiş
tirilmekde, bu yoldan · daha kolay üretil
mektedir. 

İstanbulun çınarlı yollarından bazıları 
şunlardır: Büyükdere-Bağçeköy yolu, Eyüp . 
Defterdar yolu,· Sil§.htarağa - Alibeyköyü 
yolu, Beykoz - Çubuklu yolu, Haydarpaşa . 
Üsküdar yolu, Gülhane Parkı - Sarayburnu 
yoludur. 

Fatih - Malta arasındaki Fevzi Çak
mak bulvarı ile Lfüeli - Aksaray bulvarının 
güzelim çınarları bu caddeleri genişletmek 
maksadıyla 1957: - 1958 arasında ortadan 
kaldırılmıştır. .. 

İstanbulun · meşhur çınarla~ 
rından Sultanahmed'deki Vakvak 
ağacı, Gülhanedeki Koz (Kız) 
ağacı, Büyükdere çınarı gibi tari
hi h§.tıra taşıyan ağaçlardan hiç 
biri kalmamışdır. Hfilen İstanbul'
un meşhur ulu çınarları şunlardır: 
Gülhane Parkı karşısındaki yol or
tasında bulunan Alemdar çınarı, 
Eyyub camii avlularındaki çınar. 
lar, Kadırga parkındaki çınarlar, 
Çengelköyü çınarı, -Bilezikçi çiftli, 
ğindeki çınar, Sultansuyundaki 
çınar, Çoban çeşmesindeki çınar, 

Yakacıktaki çınarlar, Kartaldaki 
çınar. 

1934 Belediye Şehir Rehberin
de İstanbul'un Çınar isimli sokak
ları şunlardır: Çınar Caddesi (Bü,
yükada), Çınar Çıktnazı (Büyük
ada), Çınar Aralığı (Heybeli), Çı
na.rlı C_ami Sokağı (Çengelköy), 
Çınarlı Bostan Sokağı (Neslişah 
Mahallesinde, Ka:ragümrük), Çı

narlı Çeşme Sokağı (Kuruçeşine), 
Çınarlı Köşk Sokağı (Kınalı Ada), 

· Çınarlı .Sokağı (Burgaz Adası), Çı
narlı' Tekke Sokağı (Üsküdar, Ça
vuşderesi), Çınar Meydanı (Bü
yükada, iskele civ!rı) . 

Edebiyatımızda yeri zen~n 
ağaçlardan biridir; div§.n . şiirlerj 
de halk şıtirleri de. bu güzel ağacı, 
güzellikleri tasvir ederken mısra
ları içine almışlardır.: 
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Etsin nola saba {dibi geştügüzarı bağ 
El salmada gelin deyft berk i ~ınar 

(Vehbi) 

Durmuş ayağ üstüne etrafa ol sala.r çınar 
(Hayreti) 

Öygünemez boyuna ol güzelin serv ile çınar 
(Nazmi) 

Edebiyatı Cedideden bu yana da _bu 
ağacın azameti m§.ntUandırılmışdır; aşağı
daki mısralar Tevfik Fikret'indir: 

Hani bir gün seninle Topkapudan 
Geliyorduk yol üstü bir meydan, 
Bir çınar g'Ördük enli boylu vakur 
Bir ağaç hiç eğilmemiş ma.~r ... 

şu beyit de Cenab Şahabbedinin: 

·-·~- --~ 

B.b- zaman haşmeti hep meydanı örten bıı çınar 
Şimdi mazideki dara.tını hasretle anar 

şu kıtalar da çınarlı mı1nilerdir: 

Kuyunun kapaklan 
Çınarın . yaprakları 
Sıladaki yArlmln 
Çınlasın kulakları. 

• 
Çınar dibi eşmem ben 
Güzel çirkin seçmem ben 
Nazlı ya.rin üstü~e 
Sovuk sular içmem ben. 

Ulu bir çınar altı d!ima makbul ol-· 
muş, çınarların altına çardaklı kır kah -
leri, çimen sofa namazgıihlar kur uş
dur. 

Ulu çın~r ağaçları özünd . çürür, bir 
oksidasyon neticesi ~u çür- e yanık man
zarası arzeder. 

Kerim YUND 

ÇINAR (Bedirhan) - Gazeteci; 1919 
da isparta'da · do~du; babasının adı Hik
met, annesinin adı Nuriye'dir; bu satırla
nn yazıldıifı sırada Milliyet Gazetesinde 
b\tl'ı~nuyordu; orta tahsilini ;Afiyon Lisesin
de ~~mladı, 1939 da Bursa Orman Fen 
Olrnlunu bitirdi ve 1942 yıli,nda gazetecilik 
hayatına atıldı. . . 

İyi -bil!tdo oynar; gür~ş, voleybol ve 
deniz spprf~ru.ıı ve briç oyup.unu sever; de
likanlılık ça~ında beş yıl ka~ar boks il~ meş
gul olmuşdur. Hayvan seve.r ve besler; ga
zeteci sıfatı- ile muhtelif tarihlerde Kibrı
sa, Suriyeye, Lübnana, ttalyaya ve Yuna-
nistana gitmişdir. · 

Evlidir ve iki oğlu vardır (Güngör, doğ. 
1941; Ali, doğ. 1949). Kitaıb hfilinde basıl
mış eserleri şunıa:rqır: 

Duvaklı Ölü (hikayeler, 1941); Kızıl 
Ölüm (roman, 1945); Sabır Cenneti (ro
man, 1946); Ateşle Oynayanlar (roman, 
1953); Yaşanmış Fa.cialar (hika.yeler, 1954). 

Bibl.: Kim Kimdir Ansiklopedisi. 

ÇINAR (Tevfik Ali) - Yüksek orman 
mühendisi; profesör, doktor, iş adamı, tüc
car; 1900 da İstanbul'da doğdu, Emin Ali 
Bey ile Seniha Hanımın oğludur; Kadıköy 
Orta Mektebinde ve Orman Fakültesi Ali
sinde okudu; 'bu yüksek okuldan 1917 de 
diploma alarak tahsilini tamamlamak üze 
re . Almanyaya gönderildi; Münih İktisat 
Fakültesinin Ormancılık kısmına girdi ve 
1920 de diploma aldı, 1921 de Freiburg'da 
doktorasını yaptı (Tezi: Kayın çani karışık 
meşçeresi). 

Memlekete döndükten sonra şu vazife
lerde bulundu: Ankara Orman Fidanlığı 
mühendisliği, orman müfettişliği, Orman 
Meketbi Alisi müdürlüğü, İstanbul Belgrad 
Ormanı İşletme müdürlüğü, profesörlüğü 
üzerinde kalmak üzere Zingal Türk Ano
nim Şirketi umum müdürlüğü . 
. 1945 den sonra serbest ticı1ret hayatı
na atıldı; 1963 de iş için çıkdıjtı bir Avru
pa seyahatinde Fransada bir trafik k.aza.
sında vefat etti. 

Bir avcı ve futbol sever olarak spor 
~.ıeminin de şöhretlerinden idi, Galatasa
ray Spor Kulübüne çok hizmet etmişdir. 
İstanbul'un yüksek sosyetesinin şöhretıe
rindencli; almanca ve fransı:ii:cayı çok iyi 
bilir, ingilizce ve rumcayı da düzgün, rahat 
konuşurdu. 

Kitab ha.Iinde neşredilmiş eserleri şun
lardır: <<Nebatat İlmi)), : ((Türkiye İklimi». 
<cFotogometri ile meşcere hacminin hesa
tiı», . «Ormancılık usfüü intifı:l. teknolojisi 
(2 cild) », <cAt terbiyesi>:, ((Orman Kıymet
lerinin Hesabı,» «Ormancılık Statistiği>l. 
Muhtelif dergilerde ve · günlük gazetelerde 
makaaleleri intişar etmişdil'. 1930 yılında 
Sanayi Kongresine verilmiş ve kitab hıilin
de basılmış ormancılık· üzerine b-ir raporu 
vardır. 

Kerim YUND 

ÇINARALTI - İlk nüshası 27 Eylul 
1941 cumartesi günü intişar etmiş fikir ve 
sanat mecmuası; bizde maalesef uzun 
ömürlü olmayan yüksek seviyeli, şahsiyet
li mecmualardan biri; sıl.hibi ve neşriyat 
müdürü seçkin edebiyat muallimi ve seçkin 
şa.ir Orhan Seyfi Orhon (B.: Orhon, Orhan 
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Emin Bülent 
Yazan ı Yusuf Ziya ORTAÇ 

Em:n Bülent öldü. Onunla iki kıymet birden kaybettik: Şair ve 
Türkçü. 

Biz. mektep sıralarında okurken. milll kinin büyük sarııntısını. ço 
culı. göğiislerimizdc onun sesıle duymu~uk , 

Türküm ve diigmanım ,ana kabam da bir kiti! 
Mıaıaı. otuz yıldır memleket hafızasında mıhlı duruyor. 
Serveti Fünunun bininci ııayıstııda çakan hu fİmteklc. o tarihteki 

Türk Sclaniğin gözleri kamaiımıftı: Ziya Göltalp'ın çevresinde topla.

nan dört arkadaş. Ali Canip, M. Nermi, Küçük Talat, bu erkek nağrayı 
bir armağanla karşılamağa karar verd'ilct vıe kapağın içine : «Genç Ka
leminden kin şa.irme » yazılı bir saat kordon, lstanbula geldi. 

E.min_ Rülent, bir tezat adamdır. f.rkelc kalıbı ve yiği t k arakteri 
içinde genç kız iffeti taşıyan bir tezat adam. En sıcak sevgiden bile. 
yüzünün . sahici bir utançla kızardığını görürdünüz. 

Fakat bu uysal. bu mahcl.lp Em.in Biilent, ilk meşrutiyet günlerin
de. ken<iisinin de yer aldığı Galatasaray takımı Kadıköy stadında Elpis 
kulübile karşılattığı_ zaman kopan kavgada, içl~rinde beş Türk bulun
mıyan beş bin kiş.ilik tribüne, yumruklarının balyozunu sallıyarak tek 
ba,H'la hücum etmi~ti. 

Balkan harbine gönüllü giden Emin Bülent, $on ne f~ini, o bozgun 
havasının şuuralt~ dünyasında hala dinmiyen ka~rgal arile boğuşa bo
{tuşa vermiştir : 

- Lüleburgazda harbed-iyoruz I Lüieburgazda h arbediyoruz ! .. 

diye çıilılclar kopararak _. 

Türk milletine başsağl-ığı dilerken. ona. kendi yarım mısrai! e hi
tap· ede1im: 

Kabrinde müsterih uyu 1. .• 

Sı..'ılp • • N~ri rat Ma dara , 

Orh an Seyfi ORHO~ 

Y_uıuf Ziya ORTAÇ 

IHTA!'t: 

ldarıha□em i.ı:e ıöaderilea rı ıu: rlo r 
o e ır edil5fll edilaain - ul:uplerinı · ( 

ıade edilmtrı 

Çmaraitı Mecmuasının 64. sayısının ilk sayfası 
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Kozyataiı 

Resim. : 
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sefa.sı tanınmış yerlerdendir (B.: Bulgur
lu). 

İstanbulda yazın bir çınaraltında kah
vehane bulup keyf edilecek yerler güngün
den muhakkak ki azalmaktadır. 

Hüsnü KINA YLI 

ÇINAR ARALIĞI - Heybeli Ada so
kaklarından; 1934 Belediye Şehir Rehberi
ne göre köyün göbeğinde, ismet Paşa Cad
desi ile Yalı Bülbülü Sokağı arasındadır 
(Pafta 33); yerine gidilip bu satırların ya
zıldığı sıradaki durumu tesbit edilemedi 
(1964). 

ÇINAR CADDESİ - Büyük Ada yolla
rından; Ada'nın İskele bölgesinde çınar 
Meydanı mevkii ile meydanımsı ve isimsiz 
bir beş yol ağzı arasında uzanır; Yeni "So
kak, Kolbaşı Sokağı, Gündüz Sokak, Sa
karya Caddesi, Yazıcı Sokağı, Gazi Mihal 
Sokağı, Yel Üfürdü Sokağı ile kavuşakları 
vardır ( 1934 Belediye Şehir Rehberi, Paf
ta 32) . Yerine gidilip bu satırların yazıldı
ğı sıradaki durumu tesbit edilemedi (1964). 

ÇİNARCIK - İstanbul Vilayetinin Ya
lova kazıisına bağlı bir ndhiyedir; Yalova'
mn batısında ve İzmit Körfezi kıyısında
dır, Y.alova'ya l8 kilometre mesafededir. 

N ılhiyenin toprakları, batı ucunda 
Bozburun'u meydana getiren 805 metre 
yükseklikde Karlık ve Delmece dağlarının 
şimal - batıya bakan dik meyilli ve maki~ 

--.~·-~--
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lerle kaplı yamaçlarıdır; bu yamaçların 

aralarındaki vadiler, ki en meşhuru Karpuz 
Deresi vAdisidir şimal - cenub istikaame
tinde uzanırlar. 

Çınarcık 

Çınarcık Nahiyesinin 8 köyü vardır, 
1960 sayımındaki nüfusları ile bu köylerin 
isimleri şunlardır: 

Çınarcık . . .. .. . .. .. . . . . . . . .. .. . . 1141 
Çalıca .............................. 341 
Esenköy (Katırlı) . . .. .. . .. .. .. . . 856 

· Kocadete . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . 840 
Koru .............................. 760 
Ortaburun. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 283 
;Şenköy . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . 427 
Teşvikiye (Zından) ....... ..... 1035 

Nahiye Nüfusu 5882 

1963_ senesinde ·Hürriyet Gazetesi uKe
senize Göre Yaz Tatili» başlığı altında bir 
yazı serisi yayınlamışdır; aşağıdaki turis
tik notlar Hürriyet Gazetesinin Çınarcık'
tan bahseden 13 Haziran tarihli nüshasın
dan alıyoruz: 

«Güzel denizi, suyu, balıkları, tereyağı 
ve temiz havası ile meşhur olan Çınarcık
ta tam. bir sükunet içinde istirahat edebi
lirsiniz. Sahil boyunca deni,z.e girmeniz, 
meşhur Hasan Baba suyunqan içmeniz, ba
lıkçı sandallariyle balık avına, çıkmanız, 
Atatürk'un pek sevdiği tereyağından yeme
niz ve kasabanın temiz hav.asm_c;l.an doya 
doya istifade etmeniz size Mç bir zaman 
unutamıyacağınız bir tatil geçirtecektir. 
Çınarcık'ta seyredeceğiniz , gurubu ise; öm • 
rünüz boyunca unutamıyacaksınız. 

((Sahil boyunca ıstenilen yerden denize 
girilebilir. Sahil çakıllı deniz sığ ve temiz• 
dir. Evlerde veya otellerde kalanlar, ·odala/ 
rında soyunur, ve kimse tarafından rahat. 
siz edilmeden serbestçe sahile kadar gidip, 
istedikleri gibi denize girerler. Çınarcık 
halkı; dürüst, namuslu ve konukseverdir. 
Şortla, mayo ile dolaşanlara kimse dönüp 

bakmaz. Burada 50 senedir hiçbir zabıta 
vak'ası olmaması · da Çınarcık halkının ah
lak ve kuvvetinin en güzel misalidir. 

«Gazinolardan bazılarında denize gi
renler için soyunma kabinleri, hatta. duş
lar. vardır . Bunlar da parasızdır. 

<(Gürel Bakkaliyesi, PTT acentasıdır, 

buraya telgraf bile verilebilir. Telefon yok
tur. 

Evvelce sivrisinekten şika.yetçi Çınar
cık'ta, mücadele şiddetlendirildi~inden, ge
çen yaz sivrisinek pek az görülmüştür. Bu
na rağmen, buraya gelenlerin beraberle
rinde - ihtiyaten - birer cibinlik getirmele
rinde fayda vardır. 

«Çmarcıklıların en büyük şik§.yeti, 

derli - toplu iskelelerine vapur uğratılma~ · 
masıdır. Son olarak 1957 seçimlerinden ev
vel 1-2 ay, buraya vapur uğratılmış, sonra 
nedense bundan vazgeçilmiştir. 

«Nahiyenin evlerinde elektrik yoktur. 
Ana yollar, Orman İdaresinin jeneratörü ile 
aydınlatılır. Bazı gazino ve pansiyonlar da 
kendi jeneratörleriyle elektriklerini temin 
ederler. 

«İki kişilik bir aile için,· Çınarcık'ta bir 
hafta geçirmek 245 lira, yanlarında bir de 
çocuk olursa 300 liradır; bu verdi~imiz fi
yata, gidip-gelme yol par:ası, tercih edilen 
yolculuk tarzına göre, na.ve edilmelidir. 

ccNasıl gidilir - !stanbul'dan Yalova'
ya ekspres vapur 6 lira, posta vapurunda 
birinci mevki 4, ikinci mevki 2,5 liradır. 
Yalovn'dan Çınarcık'a dolmuş yapan kap
tıkaçtılar1 adam başına 150 kuruştur. Bu 
mesafeyi taksi ile almak isteyenler, 17.50 
lira öderler. · 

«Oteller, pansiyoıılar - Çınarcık'ta 2 
otel vardır. iBunlardan biri Ahmed Zogo'ya · 
8it 40 yataklı Zogo Oteli, dilteri Selmi Ök
te tarafından işletilen ve bu _ mevsim içiri 
4,0 tan ııo yatağa çıkan.lan Çınarcık Aile 
Pansiyonudur. 

:«Her ~ki otelde de od_alar 2 veya 3 ya
tak.lıdır. Zogp Otelde- yatak · başına 6 lira 
alınır. Çınarcık Aile Pansiyon~nda ise ya
t~k ü,creti "t,5 liradır. Ayrıca sahil boyun_ca 
u~ru.i.a:ıı 20 kadar ev, oda vey:a, daire halin
_ae ,u:1evsimlik, aylık, ,onbeş_ günlük hatta 
birkaç günlük kiraya verile'bilir. -Bu evler
den yeni . yapılanlarda su, dy.ş hatti banyo 
vardır. Bunların geceliiti 6-7,5 lira arasın
dadır. Daha eskileri 5 liraya verildiği gibi. 
sahil evleri dolduğu zaman, köy içinde dr 
4-5 liraya oda bulunabilir. 
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ccSahildeki yeni yapılan evler arasındtı 
.mobilyalı 3 odası, duşu, mutfağı, alaturkr 
ve alafranga tuvaleti, denize na.zır balkonu 
ile mevsimliği 4000 liraya kiralanan daire
ler olduğu gibi, daha az konforlula.rı d,ı 
mevsimliği 2500 liraya müşteri bulmakta
dır. 

«Lokantalar - Pansiyon olarak kalı
nan evlerde bizzat yemek pişirilebileceği gi
bi, sahil boyunca dizilen lokanta, gazino-
.lardan da kahvaltı, öğle ve akşam yemekle
ri mfilml fiyatlarla temin edilebilir. Adet
leri 6-7 yi bulan bu lokantalardan, iskele
nin tam karşısına rastlayan Ali Tetik ( Ali 
Baiba) ya ait Kanaat Lokantası, kış - yaz 
açıktır. Diğerleri yazın açılır. Bunlar ara
sında İstakoz, Çınaraıtı, Sadi, Emirgıin lo
kantalarını sayabiliriz. 

((Lokantaların hepsinde fiyatlar aşağı. 
daki gibidir: 

-

YEMEKLER: 
Çorbalar 50 kuruş 
Fırında kızartma etler 200 )} 

Kemiksiz et yemekleri 180 )) 

Izgarıa etler 175 )) 

T.av.a etler l'/5 )) 

Şiş 200 )) 

Pirzola C sote) 200 )) 

Ciğer tava (sote) 150 )) 

Bonfile garnitürlü 300 )) 

Biftek garnitürlü 300 )) 

Dolmalar -150 )) 

Zeytinyağlı dolmalar 150 )) 

Etli taze sebzeler 100 )) 

Etli ve zeytinyağlı 
Kuru sebzeler 75 ))' 

Pildv 75 )) 

Makarna 75 )) 

Sütlü ve tatlılar 75 )) 

Salata - cacık 75 )) 

Meyv3: o/o 50 kdrla 
Balık % 50 kdrla 
Yoğurt 50 )) 

Patlıcan - biber 
kızartma sade 100 » 
Komple kahvaltı (tereyağı, 

günlük yumurta, reçel, zeytin, 
beyaz peynir, süt) 250 » 
Kahve 50 » 
Çay 25 » 
Gazoz 30 » 

İÇKİLER: 

Bira 
Yeni Rakı (35 lik) 

Kulüp Raki.sı (35 lilt) 
Yeni Rakı dublesi 
Kulüp Rakısı duble 

200 » 
800 » 
900 » 
175 » 
200 » 

ıcÇınarcığın iri levrekleri pek meşhur
dur.» (Hürriyet Gazetesi, 1963). 

Yine aynı gazete 1964 haziranında Çı 
narcık'a tahsis ettiği bir sayfada yukarıda.
ki notları tekrar etmiş ve onlara eklediği 
satirlarda bazı yeni otel, motel ve pansiyon
ların isimlerini vermişdir ki şunlardır: Ör
nek Pansiyon, Pembe Pansiyon, Metin 
Arslan Pansiyonu, Nilton iPalas, Gürler 
Pansiyonu, Orhan Bey Pansiyonu, Muhsin 
Bey Moteli, Çam Pansiyonu, Zümrüd Mo
teli, Sıidi Moteli. 

Emekli General H. Raif A YYILDIZ 

ÇINAR ÇEŞMESİ - 0-sküdar'da Se
lamsız Caddesinde, Vapur İskelesine doğru 
inilirken Toygar Hamza Mescidinin altın -
d.a, mamur akar çeşmedir, halk ağzında bu 
isimle anılır, bfuıisine nisbetle Hacı Halil 
Ağa Çeşmesi demek gerekir. Kesme taşdan 
klıisik üslılbda bir çeşmedir; biri kemeriniı:: 
üstünde, biri ayna taşında ikisi de man
zumdur. Kemerin üstündeki üç beyitlik ki
lıibe bıininin adına olanıdır; beyitler 
ayrı ayrı çerçiveler içinde yan yana dizil
miş olup hicri 1119 {mila.di 1707-1708) ta
rihini taşımaktadır; tarih manzO.mesi şfür 
Fevzinindir ve metni şudur: 

Habbeza Hacı Haılil ehli hayr 
İtti bu aynı huhlsla bina 
Şii.d ola ruhi Hüseyinle Hasan 
Nuş idince teşnegAnanı safa 
Fevziyi. dir lillesi tarihini 
İçer isen ahı hayVan işte ma 

Teknesinin yanına, menzil çeşmelerin
de görüldüğü gibi hayvan sulamak için bir 
de yalak konmuşdur. Zamanla harab olan 
bu çeşme hicri 1260 (milıidi 1844) yılında 
Haremi HümiyO.n çeşmigir ustası Nıizenin 
Kalfanın rtlhi için Bezmifüem Vfüidesultan 
tarafından tamir ettirilmiş, bu tamirde de 
ayna taşına kitıibe konmuşdur; metni şu
dur: 

Banisi oldu mukaddem çeşmenin Hacı Halil 
Nice dem ntlş eyleri atşa:nı bu ı'i.blı zemzemi 
Bilır zaman oldu harib ol kalmadı sudan eser 
Hayr ile yad olmuş iken olmadı çokdanbert 
Çeşınigir Ustayi. yid etmek için ehli zemin 
Muhdi ulyayi adalet eyleri tamirini 
Gel buyur iç oku bir fatiha üç ihlas ile, 
KıJasın flrdevsi ulyada münasib meskeni 
Söyledi tamirine tarihini gaayet Nazif 
«Kıldı cari Nazenin Usta bu: ayni Zeınzemtl.» 

1260 
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Tarih mısraının hakkinde, İbrah?m' Hi1- Erenköy'de Baki Tezcan evinin bahçe du-
mi Tanışık'ın «İstanbul Çeşmeleri» isimli varındaki kuru- çeşme evin inşaası ile ya-
eserinde «dendan» diye okuduğu hem vez- pılmıştır. Ancak bunun yerinde evvelce esk\ 
ni bozan, hem de burada manası olmayan bir çeşme olup olmadığı tesbit olunama • 
bir kelime ilave edilmişdir; o kelime ile mıs- maktadır. Erenköy'ünde yolun sağ tarafın-
ra, rakamla yazılmış tarihi de tutmaz, 1339 daki cami de bir menzil camii olmayıp son 
çıkar. Biz vezni bozan o kelimeyi attık, ve- yarım asır içinde ortaya çıkan yeni mahal-
zin düzeldi; fakat bu sefer de mısram he- lelerden birinin camiidir. Buradan itibaren 
sabı 20 noksan ile 1240 çıkar; şairin «kıl- . yol yine hafif bir meyil ile alçalarak Çınar-
dıı:. kelimesini kafdan sonra bir ye koya- dibi denilen yere gelmekte ve buradan iti -
rak yazdığım, bu harfin de cahil taşçı elin- baren şaşkınbakkal yokuşu başlamakta-
de düşebileceğini tahmin ettik; bu takdir• dır. çınardibinde_ bugün evelce burada bi 
de de 1250 rakamını· bulduk; Abdülmecid menzil olduğuna işaret eden hiç bir şey 
1225 de tahta çıktığına göre, 1250 de Bez- yoktur. Ancak ha.len yazlık sinema olarak 
mifüem Vfilidesuıtanın «Mehdi ulya» sıfa- kullanılan düzlükteki hayli ~uhteşem Çı-
tı ile anılması imkansızdır. Rakam tarihi- nar ağacının bir namazgaha ait olduğuna 
ne göre 10 noksanın nereden geldiğini tes- muhakkak nazarı ile bakılabilir. Eski bir 
bit edemedik, «aynı zemzem» terkibinin haritada burada bir Çoban çeşmesi'ne işa.-
arab asıllı harflerle yazılışında «ayn» den ret edildiği dikkate alınırsa burasının bir 
sonra da. 10 karşılığı bir «ye» ilavesini mıi- menzil yeri olması ihtimali daq.a da kuv-
naca zayif gördük, fakat, tarih mısraının vetlenmektedir. Ayrıca bu semtte çok es-
tarih rakamını tutması için tek ve son tah- kidenberi oturanların if!desine göre, çına-· 
min de odur. rın yanında bir çeşme bir de mihrap taşı 

Saadı Nazım NİRVEN mevcud imiş. Bu mevki Vakıflar_ idaresi 
ÇINAR ÇEŞ])IESİ SUYU - Üsküdarda tarafından sinema olarak kiraya verildik-

Selı1msız Caddesinde Hacı Halil Ağa Çeş- teri sonra çeşme ve mihrap taşı ortadan 
mesi adı ile de anılan çeşmenin suyunun kaybolmuştur (S. Eyice),:,. 
kaynağı. .Selamsızın üzerinde 80 metre ra
kımlı bir sırt üzerinden caddeye inen bir 
toplama galerisi hfilindedir. Toplama gale
risi ve su yolu Selı1msız, İtfaiye, Tekke Ku
yusu yollarıla ·çeşmeye gelir. Toplama ga
le_risinden sonra su yolu 50 milimetrelik pik 
boru halindedir. Menba galerisi çıkışından 
itibaren çeşmeye kadar 220 metrelik bir şe
bekesi vardır. 

Saadi Nizım NİRVEN 

ÇINAR ÇIKMAZI - Büyükada yolla
rından; adanın İskele bölgesinde, adı çık
maz ise de Çınar Caddesi ile Çiçekli Yah 
sokağı arasında uzanır sokakdır: Gündüz 
Sokağı ile dört yol ağzı yaparak kesişir 

( 1934 Belediye Şehir Rehberi, Pafta 32) . 
Yerine gidilip bu satırların yazıldığı sıra
daki durumu tesbit edilemedi (1964). 

ÇINARDİBİ MENZİLİ, MENZİL ÇEŞ
MESİ VE NAMAZGAID - Anadolu yaka
sında Bağdad Caddesi üzerinde; aşağıdaki 
notu Prof. Semavi Eyice'nin «İstanbul -
Şam - Bağdad yolu üzerindeki mimari eser
ler» isimli makaalesinden alıyoruz: 

«Bağdad yolunun Çukur Çeşmeden 
sonraki menzili tesbit olunamamakıtadır. 

ÇINAR HAMAMI - (B.: Küçükmus
tafapaşa Hamamı). 

ÇINAR KOVUĞUNDA BARINANLAR 
- İstanbulda kadimden beri ulu çınarla
rın kovuklaşmış gövdelerini kendilerine 
mesken edinmiş kalenderler, meczublar gö
rüle gelmişdir; bunların içinde adı tarih 
kütüğüne geçmiş Çıplak Osman adında bir 
meczub vardır ki, XVIII. asrın ilk yarısın
da Aksarayda, 6 zamanlar Aksaray'dan ge
çerek Yenikapu sahilinde Marmaraya dö
külen Yenibağçe (Bayrampaşa) Deresi üze. 
rindeki köprü başında kolluk yanında ulu 
çınar gövdesi içinde kırk sene ana doğması 
çırılçıplak yaşamış ve h~k tarafından ke
rdmetine inanılmışdır. O asırda yaşamış 
Şeyh Mehmed Nazmi Efendi «Hediyetül 
İhvan» isimli eserinde anlatıyor: 

Bir gün Dördüncü Sultan. Murad kıya
fetini tebdil edüb şehirde dolaşır iken Ak-. 
sarayda Yeniçeri kolluğu önünden geçiyor 
muş;Çıplak Osman pa.ctişa.hın ariası Kösem 
Sultanı kastederek kovuğun: 

- Murad! ... Allahın emri ile ananı ba
na ver! . . . diye seslenmiş. 
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Gazaba gelen pa.dişah meczubu katlet
tirmeğe karar· vermiş, fakat o günlerde 
hastalığının nüksetmesi ile ölüm döşeğine. 
yatarak · Çıplak Osmanı idam ettirememiş 
(ıB.: Osman Dede, Mülı1kkab; Murad IV). 

Çınar ağacı _gövdesi içindeki kovuklar • 
da barınmış olanlardan iki şöhret daha var
dır ki, her ikisi de İkinci Sultan Mahmud 
devrinde yaşamışlardır; biri Koruk Mescidi 
avlusundaki çınarda kara sevddlı Terlikçı 
Mustafa, öbürü de Üsküdarda esrarkeş ve 
kaatil kalender Dalga. Dayıdır (B.: Musta
fa, Terlikçi; Dalga Dayı). 

Son çınar sa.kinlerinden biri 1962 yılın
da. kunduracı Mehmed Kuraç'dır; hayatı 13 
kasım 1962 tarihli Hürriyet Gazetesinde: 
((Garib baba ile boynu bükük oğlu uıu bir 
çınarın. kovuğunda yaşıyorn. başlığı altında 
şöyle nakledilmişdir: 

((Kunduracı Mehmed Kuraç, Atik Ali 
Paşa Camii avlusundaki asırlar görmüş ulu 
çınarın, oda haline getirilmiş kovuğunu, iki 
buçuk sene önce, bir eskiciden 50 liraya ~a
tın almış ve 6 yaşındaki ~üçük oğlu Ah
med'le beraber onun içine taşınmışlardır. 

İki yıl önce Taşlıtarla'da sakalık yaparak 
eşi ile oğlu Ahmed'in geçimini sağlıyan 32 
yaşındaki Mehmed Kuraç, bir ara, işlerinin 
bozulmasiyle, memleketi Afyon'a · dönmek 
istemişdir. Fakat İstanbul'un canlı hayatı 
na alışmış, 25 yaşındaki genç kadın, Af
yon 'a gitmeyi reddetmiş ve Cibali Kutıu 
Fabrikasına girerek çalışmaya başlamışdır. 
İşlerinin iyice bozulması üzerine Saka Meh
med oğlunu ve eşini bırakarak, Afyon'a ça
lışmaya gitmiş, karısı ise, annesiyle Unka
panına taşınarak, Mehmed ile ilgisini ta
mamen kesmişdir. 

ccGenç saka, geçim uğruna terkettiği 

yuvasını, dönüşte boş bulmuş; Unkapanı'. 

na gittiğinde ve orada karısının dost edin
diği bir adamın hakaaretine ma.ruz kalmış 
ve hatta dayak yemiştir. Nihayet kadın, 
küçük Ahmed'i de başından atmış; «Al oğ
lunu da beni bir daha arama, sonra fena 
olur» diyerek kocası ile olan evlad bağını 
da kesmişdir; ve Unkapanı'ndaki evi ter
kederek tamamen gaaiblere karışmışdır. 

uHalen, 4,5 asırlık çınar kovuğunda, 

gündüz kundura eskiciliği, geceleri müez-

Çıplak Osman ve Dördüncü Sultan Murad 
(S, Bozealı'nın bir kompo:ıJlsyonu) 
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zinlik yaparak hayatını kazanan Mehmed, 
acı kaderine boyun eğmiş insanlardandır. 

«Çınardaki kov11k, 1 metre 60 santim 
boıunda ve 1 metre 40 santim de eni var. 
Baba oğlun yatağı da kovuğu .enlemesine 
bölmüşdür. 

ÇINARLI BOSTAN SOKAĞI - 1934 
Belediye Şehir Rehberinde F!tih Ke.zı1sı• 

mn Karagümrük nı1hiyesinde Neslişah ma
hallesi sokaklarından, Sulukule Caddesi ile 
Kuruçınar Sokağı arasında uzanır (pafta 
7, no. 85); yerine gidilip şu satırların ya
zıldığı sıradaki durumu tesbit edilemedi 
(1964). 

ÇINARLI CAMİ - Boğaziçinde Çen
gelköyünde deniz kenarında, İstanbulun 
en ulu, en azametli çınar ağaçlarından bi
rinin altındadır; halk ağzında o ağaca nis
betıe anıla gelmişdir; Hadikatül Cevfütı.i 

isimlendirmeden «Çengel Kariyesi Mescidi» 
madedsi içinde şu satırlar ile bahsediyor : 
«MezkO.r Çengel Kariyesi İskelesinde Kap
dı1nıderyı1 Abdullah .Paşa dahi 1234 sene
sinde (1818 - 1819) cemii levıt.zımı1tı mü
kemmel olarak bir camii şerif bina.sına mu
vaffak olmuşdur. Müşıiriileyh kariye mez
bO.re eh§.lisinden bir kimsenin oğlu olub, 
1238 seferinde (1822) sadrııt.za.m olmuş, 

aynı yıl içinde azledilip !zmit'de vefat et
mişdir; ismi Hamdullah olub, Abdullah 
denmekle şöhret bulmuşdur.ı:, (B.: Abdul
lah Paşa, Deli; cild 1, sayfa 50). 

Son cemaat yeri ve kadınlar mahfili., 
müezzin maksO.resi olmayan, ıidetı1 genişçe 
bir oda hfilinde küçük bir camidir; müsta
kil plı1nlı olub, dört kı1gir duvar üzerine çe
kilmiş kiremit örtülü ahşab bir çatıdan ibı1-
rettir; bodur 8hşab minaresi çatının bir kö
şesine kondurulmuş olub · 1964 temmuzun
da filiz yeşiline boyanmış bulunuyordu. 

Ulu çınarın ulu dallarının altı bir mey
dancık olub mescidin bu meydancığa açı
lan kapusundan hemen ibıidet sahnına gi
rilir, en geride ahşab bir sed üstü müezzin 
maksuresi hizmetini görür. Camiin mey .. 
dana bakan cebhesinin bir köşesinde kld
sik üslı1bda kitı1besiz bir akar çeşme ile 
cami kapusu arasına da beş adet abdest 
musluğu konmuşdur. Kapudan girilince, 
hemen soldan iki küçük ahşab merdivenle 
mimtreye çıkılır ki bu merdivenlerden ikin
cisi şikuuli denile·cek kadar gaayetıe dil{ 
konmuş çubuk basamaklı bir merdivendir 

Gaayetıe şirin, çok temiz ve aydınlık 
olan bu camicik 1963 yılında halkdan top
lanan bir para ile tfunir görmüş olub ka-

Çengelköyii'ııde. Çınarlı Cami 
(Reslm : Ömer Tel) 
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pusunu da bir marangoz para almadan yap 
nuşdır. 

Meydancığm yalı kenarında bir· iskele
vardır ki Çengelköyünün eski pazar kayığ-ı 
iskelesidir, çınar altı da, birkaç masa ve is
kemleler konularak hemen oracıkda bulu
nan bir kahvehfuıenin bağçesi .haline gel
mişdir. Çengelköyü'nün meşhur bostanları
nın mahsulleri İstanbul pazarına bu is
keleden kal~an motorlu kayıklarla nakle
dilir; kahveha.ne de bağçıvanlarla kayıkçı
ların meşveret, iş sohbet ve müna.kaşası ye. 
ri dlmuşdur. · 

Çınarlı Cami köy içinden görülmez., 
küçük yapısı ve bodur mina.resi ile bir sıra 
dükkanın ardmda kalınışdır; meydancığa, 
dolayısile camie iki aralık sokakdan gidi
lir ki isimleri Çınarlı Cami Sokağı ve Pa
zar Kayığı Sokağıdır; kabataş döşeli ve bo
zuk, bir araba ancak geçebilecek genişlik
tedir. 

Ulu çınarın ufki uzanmış ağaçlar ha
lindeki kırılıp düşmemeleri için mütead
dit kalın kazıklar üzerine alınmışdır. Ca
miin deniz tarafından, o ulu çınar arkasın
da, filiz yeşili bodur minaresi kırmızı kire
midli çatısı bir köşesindeki çeşme · ile gö
rünüşü pek şirin, pek güzeldir. Bu pitoresk 
levhayı, meydancığın bir ken~rını doldu
ran kırmızı aşı boyalı eski bir ahşa:b yalı 
tamamlar; bu yalı en az cami ile yaşıddır, 
Deli Abdullah -Paşanın hatta daha belki de 
babası Yalnızkürek Ali Dayının yalısıdır; 
Zamanımızda Pazarkayığı İskelesi diye anı
lan iskele, Şirketi Hayriye vapur iskelesi 
yapı.lmadan köyün as:ıl iskelesi idi; 1814 .. 
1815 arasında tanzim edilmiş bir bostancı
başı defterinde (B.: Bostancıbaşı Defterle
ri, cild 6, sayfa 2979), ki Abdullah Paşanın 
bostancıbaşı zamanına rastlar, Çengelköyü 
iskelesi civan Vaniköy'ünden gelindiğine 
göre şöyle tesbit edilmiştir: « ... Kapuçuha
darı Ömer Efendi yalısı yanında Çengel 
Kariyesi İskelesi - yanında serapa. kahve 
dükkıinları - yanında Bostancıbaşı Abdul
lah Ağanın yalısı ... ». Bu defterin tanzimin
den üç dör~ sene sonra (1818 - 1819) Ab
dullah Ağa (Paşa) yalısının hemen yanı 
başında minyatür camiini yaptırmışdır. 

.Artık tek benzeri kalmamış büyük · tarihi 
:Yalının_ devlet mülkiyetine alınarak, ava.mi 
-.tabirle <işeytan kulağına kurşun» ibarıbar 
:yıkıcı pençesine düşmekden kurtarılması 

:gerekdir. 

Çengelköyündeki ulu çınar ile Çınar 
Camii merhum ressam Nazmi Daya'nın en 
güzel tablosunun konusu olmuşdur, bu 
tablo ha.len, bu Ansiklopedilerin klişelerini 
yapan Gabriyel Usta Karanfilyanın elinde
dir. 

ÇINARLI CAMİ SOKAĞI - Boğaziçin 
de Çengelköyünün sokaklarından, Çengel
köyü Caddesi ile eski Pazarkayığı İskelesi 
arasında uzanan bir aralık sokakdır; bozuk, 
kaba taş döşeli, bir araba geçecek genişlik
d~ olub, yalı tarafı meydanımsı bir açıklı
ğa çıkar; köyün burada bulunan ulu ibir 
çınar ağacına nisbetle anılan mescidinin 
bir yanı bu sokak üstündedir ( 1964) . 

ÇINARLI ÇEŞME MESCİDİ - Ayvan· 
sarayda Ağaçlıçeşme sokağındadır; bu -sa
tırların yaz:ıldığı sırada· (mart 1947) yalnız 
mihrab duvarı kalmış bir harabeden iba..: 
retti. 

Hadikatül Cevfuniin verdiği malumata 
göre mescidin ba.nisi Üçüncü Sultan Ah
med 'in Sadrııiza.mlarından Şehid Ali Paşa
dır. Hazreti Halid Ebıt Eyyubülensa.ri · ile 
beraber İstanbul muhasarasında bulunmuş 
şehid.lerden Ebu.zeri Gaffı1ri'yi _Ali Paşa bir 
gece rüyıisında görmüş; Eb1lzer yattığı yeri 
paşaya tıtrif ederek kabrine bir nişan kon
masını reca. etmiş, sadrıaza.m da heme_n bu 
mescidi yapdırarak yanına Ebı1zeri Gaffı:1-

ri adına üstü açık, etrafı dört duvarla çevri 
li, sembolik bir türbe yapdırmış; kendisi 
de inşaatın devam ettiği sırada Avusturya 
seferine çıkmış; İstanbuldan ayr:ılıp ordu 
ile beraber Davudpaşaya konduğu gece, Ya
tağan Mahallesi imamı Va.sık.:tbrahim Efen
di de bir rüya görmüş ve rüyı1sında yapıl
makda olan Ebı1zeri Gaffı1ri türbesi için 
kendisine gaaibden bir ses şu ta.rih mısraı-_ 
nı söylemiş: 

Bu ka.bri eyledi ihya Şehid Ali Paşa. 

Dehşetle uyanan Vdsık İbrahim Efendi 
mısram hesabı yapıldığında 1128 ( 1716) 
hicri yılım bulmuş ki yapı tarihinden bir 
fazladır; paşa hakkında «Şehid» unvanı 

nın kullan:ılması da garibine giderek zuhu
rdtı ildhiyeyi beklemiş, bir müddet sonra da 
sadrıa.zAmın Petervaradin'de şehid düştüğü 
haberi gelmiş. Bunun üzerine İm~ı Sul
tani Pirizıtde Mehmed Efendi Vdsık İQra
him Efendinin tarih mısramı bir kaside lia
linde tamamlayarak halk ağzında yanında
ki çeşmeye nisbetle Çınarlıçeşme Mescidi 
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adını alıvermiş olan bu mescidin duvarına 
asmış. 

Çınarlıçeşme Mescidi zaman ile harab 
olarak İkinci Sultan Mahmud'un anası 
Nakşidil Valide Sultan tarafından tecdiden 
tamir_ edilmişdir. Bağçeye açılan sokak ka
pusunun üzerinde talik hat ile şu kitabe 
vardır: 

Habibi Hazreti Mevlanın eshabı güzininden 
Cenabı Bu.zeri Gaffari namı bir zati alişan 
Stanbol fetholunmazdan mukaddem fi sebilillah 
Gazaya azmü niyyet eyleyüb ol serveıi meydan 
Kılub küffare şirıine hücum aher rahi Hakda 
Şehadet şerbetin n-0.ş eyleyüb kıldı fedıiyı can 
M-akaamu medfeni Eshab ba'de ez fethi İstanbul 
Olub keşf eylediler her biriıı kabrin abadan 
Müruru ezmineyle bu güzide zati valıi.nın 

Derü divarü sakfı medfeni olmuşdu pek viran 
Olub tevkifa mazhar bu makaamu mescidi paki 
Yeniden kıldı inşa Valide Sultanı Mahmud Han 
Resulullaha tazimen kılub eshabına hürmet 
Zehi hayreyled;i ol mehdi ul:yayı kerem bünyan 
Huda. hem za.tini hem n-0.ri aynı Han Mahmudn 
Kıla her halde mahfuzu setri didei adüvvan. 
O şahın sa.yesin dılır etmeyüb ferki iba.dından 
Seriri saltanatta müstedamı ömr ide Sübhan 
Sezadır yazsa V asır hendesi bir murassa tirih 
«Bu ili meşhedi yaptırdı rina Valide Sultan.» 

1227 (1812) 

_ Bağçe kapusundan girince mescid sa.
ğa düşer; yukarda da kaydedildiği gibi, bir 
im.ihrab duvarından ibaret kalmış olub, 
ibadet sahnı bağçe haline konulmuşdur, 
üzerinde üç şeftali, bir erik fidanı vardır, 
arka tarafd.a da halk ağzında ((Çavuşun 
Kabri» denilen bir tümsek görülmektedir. 

Ebılzeri Gaffari türbesinin zemini taş 
döşeli olub demir parmaklık içinde iki bü~ 
yük ve ustuvdni mermerden iba.rettir, baş 
ve ayak taşlarında yazı yokdur, kabrin or
tasında da büyük bir incir ağacı vardır. 
Merkad.in önünde Ağaçlıçeşme _Sokağı üze
rindeki pencerelerine bakan küçük bir ki
ta.be taşı bulunup kit!benin metni şudur: 

«Ha.za. merka şerifi ashAbı kiramdan 
olan Hazreti EbO.zeri Gaffa.ri Radıyallaahü 
teala. anhü be şefıiatehu.ı:, 

Ebu.zeri Gaffari asitanı 
Ziyaret eyle a.dabiyle ılm 
Dahi her bu cıi.yi dilküşa.ye 
Nazar ide elin açsın duaye 
Şiir-O.tiyle düa etse bir kul 
İde ol kaadiülhA.cat makbül. 

Sokak kapusundan girince soldaki ah
şab ev son asır yapılarından oluib ·mescidin 
imamlarına meşruta.dır. 

Solrnk kapusunun tam karşısında yine 
İkinci Sultan Mahmudun validesi hayra.
tından bir . sibyan mektebinin hara.besi, ve 
altında, mescid avlusunda harab bir çeşme 
vardır. Çeşme üç büyük ayna taşına konul 
muş üç .lüleden ibaret olub lüleler sökülüp 
çalınmış, çeşme de çökmek üzere bulunu
yordu. Çeşme haznesinin üstü bir mirn1re 
kaidesi zannını uyandırmaktadır; .hara.bede 
ayrıca bir minare izine rastlanmadığına 
göre Çınarlıçeşme Mescidinin minaresi ya 
ahşab idi, yahud bu çeşmenin üzerinde idi. 

Bibl.: H.adikatül cevami, .ı; R. E. Koçu ve 
Muzaffer Esen, Gezi notu (1947). 

ÇINARLI ÇEŞME SOKA:ĞI - Boğaz
içi'njn Rumeli yakasında Kuruçeşme so
kaklarından, köyün ger~sindeki kı,rlıikda
dır;,,, Kuruçeşme Kireçh§.ne Sokağı ile· Kır
baç Sokağı arasında uzanır (1934 Belediye 
Şehir Rehberi, pafta 21); yerine gidilip şu 
satırların yazıldığı sıradaki durumu tesbit 
edilemedi (1964). 

ÇINARLI KÖŞK SO~ĞI - Kınalı 
Ada sokaklarından; 1934 Belediye Şehir. 

Rehberine göre (pafta 34) gerideki tepe ile 
yalı boyu arasında uzanır, vapur iskelesin 
den çıkılıp sola yüründüğünde, sağ kolda 
üçüncü sokakdır; Serap, Köşlü, Narçiçeği. 
Kınalıbağı Sokakları ile dört yol ağzı yapa .. 
rak kesişir. Kınalı Hamam Sokağı, Tekin 
Sokağı ve Akasya Caddesi . ile kavuşaklarc 
varqır. Yerine gidilip şu satırların yazıldığı 
sıradaki durumu tesbit edi1emedi (1964). 

ÇINARLIK SOKAĞI - .Burgaz Adası 
sokaklarından; 1934 Belediye Şehir Rehbe
rine göre Kışbağçesi Sokağı ile Burgaz Çar
şı Caddesi (Yalıboyu) arasında !uzanır, 

Göğdemir Sokağı ve iki isimsiz aralık so
kakla kavuşakları vardır (Adı geçen reh
berde pafta 34). Yerine vidilip şu satırların 
yazıldığı sıradaki durumu tesbit edileme-
di (1964). . , 

ÇINARLI TEKKE - Üsküdarda Ça
vuşderesinde bir şa.ba.ni derga.hı idi;. ((Çam
lıcada Mehmed Efendi Tekeksi» ismi ile 
de anılırdı; bir cuma tekkesi idi. Yerine gi
dilip bu satırların yazıldığı sıradaki duru
mu tesıbit edilemedi. 

ÇINARLI TEKKE SOKAĞI - Üskü
darda Çavuşderesindedir; Çavuşdere Cad
desi ile Valdek!hyası Sokağı arasında mer-
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divenli bir sokakdır; kapu numaralı 1-9 ve 
2-8 dir; sül başda sokağa adını veren tekke 
ve bir kabir görülmektedir (kasım 1963). 

Hakkı GÖKTÜRK 

ÇINAR MESCİDİ - Hadikatül Ceva
mi şu malftm!itı veriyor : «Hekimoğlu Ali 
Paşa Camii kurbindedir, zaman ile harab 
olmuş,· Sipahi Ocağı çavuşlarından Hacı 
Mfü:tedam Ağa yeniden bina ettirerek min
ber koymuş ve ona nisbetle Hacımüstedam 
Mescidi diye şöhret bulmuşdur. Camiin ka
pusunda şu rübai yazılıdır: 

l\'!escid iken bu ma'bedi enver 
Caml itti am bir ehli salih 
Na.mıdır Hacı Müstedam: Çavuş 
Da.veri dest ziri kıl felah. 

Her ikisinin kabirleri mıilftm değildir; bu 
mescidin mahallesi vardır.» 

Çınar Mescidi halen mevcud . değildir; 
arsasına Kocamustafapaşa Sineması yapıl

mışdır (1964). 
Hakkı GÖKTÜRK 

ÇINAR OTELİ - İstanbul'un sayfiye 
yerlerinden Yeşilköy'de, . deniz kenarında, 

yerli sermayeli, lüks bir oteldir. Eski ahşap 
Çınar Otelinin yıktırılmasıyla aynı yerde, 
195E• senesinde, 5.000 metrekarelik bir sa
hada inşasına başlanılıp, 1958 senesinde 
tam9.mlanan Çınar Oteli, gene aynı sene
nin yaz mevsiminde hizmete açılmıştır. 

Halen dört akraba ortak tarafındar: 

(Tevfik Ercan, Ali Ercan, Bektaş Berkan 
ve Faik Berkan) «Çınar Limited Ortaklığı» 
adı altında işletilen otelin mimar - mühen
disi R~na Zıpci'dir; tesisin projelerini 
yapmadan evvel, Avrupadaki bütün turis
tik oteJieri içine alan uzun bir tetkik se
yahatine gönderilmiştir; bundan sonrad•r 
ki, otelin inşasına geçilmişdir. Fevkaia.de 
bir manzaraya sıihib olan otel, her odanın 
Marmara Denizini görebilmesi gözönünde 
tutularak inşa edilmiştir. Bina.; asma kat, 
zemin kat, zemin katın altında mutfak, an
bar, çamaşırhane, kalorifer dairesi, müs
tahdem odalan ve birçok bölümü ihtiva et
mek suretiyle cem'an 9 katlıdır. Oteli, iş
letmecilik bakımından Otel, Pla.j ve Resto
ran olmak üzere üç kısımda mütala.a edil
biliriz: 

1 - Otel kısmı: Otelde 120 oda mev
cut olup, ayrıca 5 adet de hususi daire var
dır. Bu kısım sırasiyle geniş bir antreyi; 

kapıcı bürosunu, danışma servisi ve kasa
yı, bekleme ve istirahat -salonlarını, telefon 
kabinelerini, asansör methallerini, P.T.T. ve 
·servis kısmını ihtiva etmektedir. Apartman 
şeklindeki dairelere hususi bir itina göste
rilmiş olub modern ibir şekilde lüks möble 
ile tefriş edilmiştir. Ayrıca her dairede, 
•mevsime göre ayarlanan ıcAir Condition>> 
tertibatı vardır. Personeli oday.a kadar ça
ğırmak, ışık ve telefon vasıtasiyle mümkü:rı 
olmaktadır. Her odanın gömme banyosu, 
duş ve sıcak - soğuk su tertibatı mevcut
tur. 1963 de bir gece için yatak ücreti 70-
90 lira idi. Otelde bir kadın-erkek berberi 
vardır. Çamaşırhane kısmı ise, modern yı
kama, temizleme ve ütüleme araçları ile 
mücehhezdir. Oı:taıama olarak otelde 250 
müstahdem çalışmaktadır. 

2 - Plaj kısmı: Otel müşterileri ile kısmen 
dış.ardan gelecek seçkin müşterilerin yaz 
mevsiminde denize girme ihtiyaçlarını kar
şılamak üzere yapılmışdır. Plajın kabineleri, 
aile kabinesi şeklinde olub, gömme banyo 
hariç olmak üzere, otel odalarında bulunan 
bütün tesisat mevcuttur. Sahilde uzun be
ton bir iskele, ibir tramplen vardır; sahilden 
biraz açıkta da ıcraftı:, t§.bir edilen ve birkaç 
kişinin rahatça üzerinde durup güneşlene
bileceği üç adet sal mevcuttur. Küçük ço
cukların istifade edebilmesi için kumsal• 
da, küçük bir havuz vardır. Her türlü de
niz sporunu yapabilmek için, müşteriler ge
niş imkanlara sahiptirler. Bu arada otelin, 
ı kotrası, 2 (arkadan takma) deniz motoru 
ve sandalları vardır. Pla.jın hususiyetlerin 
den biri de, sayımına odalarının (!{i sayıları 
3-4 ü geçmemektedir), gardrop şeklinde 

kullanılmasıdır; müşterilerin elbiseleri, 
vestiyerdeki tel kafesler içinde muhafaza 
edilmektedir ki, bu suretle, hem temizlik, 
hem de emniyet temin edilmiş olmaktadır. 
Plijda yiyecek ve içecek ihtiyacını karşıla
mak üzere, bir büfe-restoran mevcuttur. Ay 
rıca, denize ve plaja hakim olan bir gazino 
bu kısımdadır. Pl§.jda, herhangi bir vak'ada 
derhal müdahale edebilecek bir doktor, bir 
hemşire ve cankurtaran ile bütün tıbbi. v~ 
fenni malzeme bulunmaktadır. 

Plaj duhuliyesi 10 lira, kabine ücreti 
12 saatliği 40 liradır (1963). 

3 - Restoran Kısmı: Otelde, restoran 
olarak yapılmış bir çok salon vardır, ki baş. 
lıca odaları: Marmara Restoran, Mehtap 
Teras ve Roof olup bu salonlar cem'an 
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1200 kişiyi aynı zamanda ağırıyabilecek du 
rumdadır. Bunlara ilıiveten 3 teras, 3 bar,, 
1 pavyon ve bir de «Lobbyıı ta.bir edilen ge
niş bir çay salonu otelin muhtelif kısımla
rında yer almaktadır. Restoran olarak kul
lanılan bütün salonlarda servis, müşterinin 
arzusuna göre İngiliz, Fransız, Rus ye Bey
nelmilel olmak üzere 4 şekil ve tarzda yapıl
makatdır. Bir de «Room Service» vardır ki, 
bu şekil, müşterinin odasına yapılan yemek 
servisine verilen ·isimdir. Her gece, saat 20 
den, müşterilerin arzularına göre icabında 
sabaha kadar açık tutulan pavyon kısmın
da, umumiyetle yabancı orkestralarla ya
bancı atraksiyon artistleri yer almaktadır 
(Eylfü 1962). 

Bibl.: H. Akbay, Not; H. Göktürk, Not. 

ÇINAR VAK' ASI - Dördüncü Sultan 
Mehmed,.in ilk saltanat yıllarında, Saray
da büyük nüfuz sahibi harem ağalarına 
karşı askeri bir ihtilale verilmiş isi.ri:ıdir ki, 
1656 yılı martının 4-8 inci günleri, beş gün 
devam etmiş olan bu kanlı vak'aya tarihi
mizde ccVak'ai Vakvıikiye» adı da verilir. 

İhtilal 4 Mart 1656 ve 7 Cemaziyel ev
vel 1066 cumartesi günü, askere ul1lfenin 
ayarı bozuk akçe ile ödenmesi yüzünden 
çıkdı. Vak'anüvis Naima Efendi bu ihtilşli 
c<Zuh1lri fitne ve Vak'ai Çınar» başlığı al
tında şöylece anlatıyor: 

ccSad.rıazam Süleyman Paşanın askere 
dağıttığı ulufe (başda yeniçeriler kapuku 
askerine üç aydan üç aya verilen üçer ay
lık ücret) nin yarısı kırkık, ayarı bozuk 
akçe idi. Öbür yarısını _da zabitler ayarsız 
akçe ile değişdirmiş, neferlerin eline tama
men ayarsız, bozuk sikkeler geçmişdi (Sü
leyman Paşa bu parayı dağıttıktan az son
ra 28 şubatta azledilmişti). 

ccNeferler çarşılıdan bir şey alıp pa
rasını verecek oldukda esnaf o bozuk para
lan almadılar. Asker de: 

- Biz u11lfeden bunu aldık, size çil ak
çeyi _nerede bulalım! . . . diyerek keselerini 
esnafın akçe tahtalarına boşalttılar; esnaf 
ise parayı ikrahla. karıştırıp: 

- Bunlarda alınacak akçe yok! ... der
lerdi. 

ccNeferlerden bazıları gazaba gelir, al
dığı şeyin bedelini kendine verilen paradan 
bırakır; akçe tahtasını da esnafın, dükka.n 
salıibinin kellesine vurur giderdi; her gün 
yüz yerden ziyade böyle kavgalar çıkardı. 

cc Yeniçeriler odalarında (kışlalarında) 
toplandılar, bu ne olmayacak haldır, aldı
ğımız ul1lf e akçesini esnafa aldıramayız, 
döğüp sövsek biz kötü oluruz diye söylen
diler. Bir fitne zuhur etmek üzere idi. 

ccGiridden gelen bir kaç yüz başı açık 
ayağı çıplak yeniçeriler Ağakapusuna gi
derek: 

- Sulta.nım!. .. ferya.d işidilmez, o 
adada yastığımız taş, döşeğimiz toprak, di
ni mübı.n uğruna gaza. eyledik!. .. halen do
kuz taksit u11lfemiz verilmedi; halimize 
merhamet buyurun, hakkımız olan paramı
zı verin! . . . diye ağlaşarak bağrışdılar. 

ccLayık olan onlara şefkat ile muame
le eylemek iken Kulkethüdası Osman Ağa 
hiddet ve şiddet ile: 

,, - Bre erkansız edebsizler ! . . . Ağaka
pusuna böyle güruh ile gelip zorbalık et
mek ocağımızda var ·mıdır!. .. nerede bun
ların odabaşıları, götürün bu ed-ebsizlerin 
haklarından gelin, uslanmayanları Boğaz-, 
kesen Kalesine gönderip hakkından gele
lim!. .. diye tehdid yoluna gidince canından 
bezmiş bir alay mihnet keside yeniçeri Et 
I·.!eydanına varıp kethüda.beyden gördük
leri cefa.yı yoldaşlarına anlattılar. Ayarı bo
zuk akçe meselesinden ciğerleri zaten kan 
olan yeniçeriler onlarla· ağız birliği yapdı. 

uSipahilerin ulu.fesi de henüz tama
men verilmemişdi; yukarıdaki vak'a duyu
lunca Hezarpare Ahmed Paşanın iç meh
terleri iken sipahi olmuş Hasan Ağa ve 
Şamlı Mehmed Ağa adında iki derbeder ile 
Galata voyvodalığından sefa.beti yüzünden 
atılmış Karakaş Mehmed ve bunlar misali 
birkaç söz bilir kimseler zorbabaşı olup: 

- Yarımız ulufe aldı, yarımız almadı, 
almayanlara defter kapandı, üç ay daha 
beldeyin derler.. . nasıl bekleriz, han köşe
lerinde aç ve muhtaç bekleşiriz, alacağı

mız para hancıya olan borcumuza yetmez, 
bu iş böyle yürümez, varalım yeniçeri yol
daşlarımızla ittifak derek derdin ça.resini 
görelim!... dediler. 

uCemaziyelevvelin altıncı cuma günü 
yeniçeri meydanına varıp yeniçerilerle fit
ne üzerine kDnuşdular, size ve bize yapılan 
bunca eziyetlere pa.dişahımızın rızası yok
dur, bu işler mal toplama sevdasında olan 
pM.işahımızın devletine ortak olmuş ta
mahkar devlet erkanınındır, onların vücu
dunu ortadan kaldırıp devlete nizam vere
lim, dediler. O gece sipahileri kışlalarında 
misafir eden yeniçeriler sabaha kadar on-
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larla meşveret · ettiler. ve padiş.ahdan bir 
ayak divanı istemeye karar verdiler. Bu 
ayak divıinında isteklerini padişahın ken
disine şife.hen arz edecekler ve Enderundan 
ve dışardan otuz kadar tanınmış kimsenin 
bir defterle idamlarını istiyeceklerdi. 

c<Cumartesi günü sabahı erkenden sara
ya haber gönderilip padişahtan ayak divB.
nı istendi. Bu soğuk haber saraya gelince 
a.ciz ve kötü tedbirlerinden ötürü yeniçeri
ağası Mehmed Ağa ile kethüd§.bey Osman 
Ağa azledild.iler, ikisi de korkularından ka
çıp saklandılar. Yeniçeri .ve -sipfilıilere na
sihatçılar gönderildi, ayak divanı isteğin
den vaz geçmediler.-Cü.ma sabahından iti
baren İstanbul çarşıları kapandı, .vüzera, 
ulema, ayı'.in güruh güruh sarayı hümayu
na geldiler. Niha.yet pazar günü sabahı si
pahilerle yeniçeriler Et Meydanından kal
kıp dalga dalga At Meydanına gelip dol
dular. 

«O pazar sabahı ilk kanlı vak'a Şey
hülislam Hüsamzade _ tarafından arabulucu 
olarak gönderilen Kara Abdullah Efendinin 
sipahiler elinde kılıç üşürülerek paralan
ması oldu; vücudunun her bir parçasını o 
civarda bulunan Mehterha.nenin trabzan
larına astılar. 

c,Bunun üzerine Dördüncü Sultan Meh
med Alay Köşkü penceresinde ayak div:1-
mna çıkmaya mecbur oldu (B.: Alay Köş
kü: Ayak Divanı). At Meydanından Alay 
Köf.küne kadar bütün o hıivali, sokaklar. 
demir zırhlı sipahiler, sip§.h.izadelerle dol
du. PMisah köşk penceresinde görününc•" 
ihtilfücilerden Mehter Hasan Ağa, Şamlı 
Mehmed Ağa ve Karakas Mehm'ed ileri c1k 
d.llar. Hımın Ağa çok düzgün bir lisanla 
duaya basladı, ö dua ettıkce deryd misfüt 
asker bir a/'tızdan amin derdi. Yine o Hasan 
Ağa duadan sonra uzun bir nutuk irıid et
ti, suistimalleri acı bir -dille sıralayıp an
lattıktan · sonra Harem ve Enderunu Hü
m§.yundaki saray erkıinım pıid.işahı aldat
mak, genis hırsızlık"ve ö yolda hükumet iş
lerine müdahale ile suçlayarak bir defter-
den · otuz kişinin adını okudu ve onların 

id~_rrilarını istedi. Çaresiz, padişah da def
terd.ekilen idam edilmeleri . için gereken 
fermanı yazdı. Hemen o anda· Kızlarağası 
Behram Ağa (zenci hadım),, Kapuağası 
Bosnalı Ahmed Ağa (beyaz hadım) ve Raco 
İbrahim Ağa sarayda idıim olunarak cesed-. 
leri saray duvarı üstünden ihtilfilcilere atıl
dı; onlar tarafından At Meydanına götü-

rüldü ve çırılçıplak soyularak ayaklarından 
başaşağı meydanın en ulu çınarının dalla-
rına asıldılar. · 

Bu üç kişiyi Hasodabaşı Hasan, Hoca 
Bilal ve Haznedar Yusuf Ağanın, Valide 
sultan nedimelerinden Meleki Kadının, ve 
onun kocası Şaban Halifenin idamları ta
kib etti ve onlar da aynı şekilde. aynı çınar 
ağacına asıldılar. 

Çok yayılmış bir şark masalında, mey
vaları insan başına benzeyen ve «Vakvak 
Ağacı» adını taşıyan bir ağaçdan bahsedi
lir; At Meydanındaki o ulu çınara da bu 
val{'ad-an sonra «Vakvak Ağacı» adı kondu 
ve ihtilfile de «Vak'ai Bakvıtkiye» denildi. 

• Aşağıdaki beyit bir İstanbullu· şdirin bu 
vak'a üzerine söylediği kıt'.adandır: 

Bağibanı Felek-i kine güzar'I seyr et 
At Meydanına. dikdi Şecerei Vak:valn. 

<,Kaçıp saklananlardan Kethüda.bey 
Osman Ağa saklandığı evde ipek bir şal
var uçkuru ile boğulmuş bulundu, getirip 

· çınara asdılar.ı:. (Nalına Tarihi, Cild VI). 

ÇINÇINLI ÇEŞME SOKAĞI - Balat
c:l.a Molla.aşkı Mahallesi sokaklarından; Su
rullah Efendi Caddesi ile Demirhan Cad
desi arasında uzanır. Püskülcü sokağı ile 
dört yol ağzı yaparak kesişir ve Kahkaha 
Eokağı ile kavuşağı vardır (1934 Belediye 
Şehir Rehberi, Pafta 8/113). 

Sunulla..l'ıefendi Sokağı ile olan kavı.ı
şa.ğı ·başında kesme ta_şdan kitabesiz_ bir 
çeşme vardır ki sokağın adı bu çeşmeye 
nisbet ile verilmiş olacakdır; bir araba ge
çebilecek genişlikde, kabatas döseli olarak 
baslar, bir parçası yine ka.bataş döseli ve 
bozuk· bir merdivenli yol olup tatlı bir me
yil ile iner ve bir toprak yol olur; Demir
han Caddesine bağlanan son parçasının da 
iki. yanı kabatas ve ortası paket taşı döşe
lidir (Mart, 1964); 

Rak)g · GÖKTVRK 
r ""· 

ÇINCINLI HAl\fAM SOKAöt-.~ .ü-skü-
oard; T~ptaşında'dır; Bağlar.başı C~ddesi 
ile Çavuşdere Caddesi arasında uzapir; 
Küçük cism~ Paşa Sol{a~- Üe bir kavi.ışa
ğı vardır. Köpruıü· Fadıl Pa.şa Soka_ğı ile·cıe 
dört yol a~zı yaparak; kesişir.. . . 

Çavuşdere Caddesi tarafi.ndap gelindi
ğine göre bir araba geeçbilecek genişlikte 
ve kabatas döşelidir; sağ tarafta Kösem 
Sultanın Darülkadiri ve Çinili Hamamı 
· sol taraf tada da Çinili Cami vardır; az :me-
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yil bir yokuş olarak Bağlarbaşı Caddsine 
iner; birer ikişer katlı evler arasından ge- -
çer, binalar ahşab, kıigir karışıkdır, kapu 
numaraları 7-47 ve 8-44 dür (Kasım, 1963). 
j Ha.kla GÖKTÜRE 

ÇINDAROĞLU (Müjgan) - 1964 de 
henüz on altı yaşında kıbti bir dansöz, «Su
lukule Güzeli» diye şöhret bulmuşdlir; ba-
basına nisbetle soy adı Kocamemiş olub, 
1963 de evlendiği Vedad Çındaroğluna kar
şı :açtığı boşanma da.va.sı İstanbul basının
da günün haberleri arasında birinci sayfa
da yer almışdır. Kavim ve kabilesine has 
cild rengi, çizgiler ve serbest tavırları ile 
pek alaka toplayıcı bir tip olan . rakkase, 
iri gözlü Müjgtl.nın kocası V. Çındaroğlu da 
Sulukuleli ve yakışıklı, süslü bir delikanlı 
olub, mahkemede: «Karım Müjga.n çok ter
biyesiz bir kadındır» demiş, açdığı boşan
ma da.va.sına darbukacı, kemancı ve cürh
bü.şçüden mürek
kep saz takımı ile 
gelen küçük rakka
se de: «Bir sene ön
ce beni kaçırdığı 
gün hayıtımın ide
al erkeğini bulduğu
mu zannetmiştim; 

işi gücü yokdur, 
hem de asker kaça
ğıdır; şarkı söyler, 
oynar, göbek atar 
para kazanırım, o 
yer; üstelik metresi 
var, ' metresinden 
bir de oğlu var, on

Sulukule Güzeli 
Müjgan 

(Rıesim : Ömer Tel) 

lara ba,kmak için de beni zorlayınca artık 
dayanamadım» diye anlatmıştır; ve bu da.
vaya bakan İstanbul 10. Asliye Hukuk Mah
kemesi boşanma kararı vermişdir- (Hürriyet 
Gazetesi, mayıs 1964). 

Muhakeme esna.sında kocasının yüzü
ne bakmayan rakkaase boşanma_ kararın
dan . sonra ,pür neş'e çıkıp giderken süslü 
Veci.ad Çındaroğlu: «Ha.kim huzurunda di
lim tutuldu, konuşamadım; Müjg!nı ka
çırdığım z.am_an bir hiç idi, onu b~- yetiş
tirdim~ dansöz ya,.ptım; 'hem kocası hem de 
me'neceri ·idim;. ış güç· tutmazmışıni, işim 
gücüm onu yetiştirmek oldu, :nankör ka-
dın» diye derd yanriıışdır. · 

Ahmed GÜRELİ 

ÇINGAR, ÇINGAR ÇIKARMAK - Ha
neb~duşlar, v~ . ktUhanbeyler . a,rgosµnda. 

uortalığın, bir yerin, muhitin huzurunu 
bozacak kavga, gürültü»; her tabakadan 
halkın gündelik diline de girmişdir; misal
ler: 

Bir içkili lokanta, gazinoda, meyhane• 
de münakaşa sertleşir, karşılıklı hakaarct
ler, küfürler başlar; onlarla ilgisi olmayan 
biri arkadaşına: 

- Hesabı görüb gidelim, şimdi çıngar 
çıkacak!. .. 

* Peruz'un hicazkar kürdi kantosu: 

Çocuk getir düz rakı 
Şarab bira mastika 

Benediktin viski cin 
Haydi çocuk çabuk 
Ha.ydi arkadaşlar 
Atalım biz çakalım biz 
Zevkimize zevkimize bakalım biz 
Semai divan çal 
Çal çalgıcı dinleyellm 
Çıiıgar çıkarmı:ı,dan 

Şöylelikle böylelikle 
Şu sabahı şu sabahı idelim 

* ,Şu beyit de Mehmed Akif'indir:· 
Y~lcular bafra.yı telleııdirivermez mi sana? 
Kaçıver, belli ki çınglar çıkacak, durmasana! 

ÇINGIRAK - Çanın ufağı (B.: Çan). 
Elektrikli zillerden önce kapularda tokmak 
(B.: Kapu tokmağı) ile çıngırak kullanıl
mışdır; bazı ev, bağçe,. bostan kapularında 
hıU§. rastlanır; çıngırak münasib görülen 
vere asılır ve bitime bağlanan ip de kapu
ya kadar uzatılır ve ipin o ·ucu ya münastb 
bir yerden, yahud kapu kanadında açılan 
bir delikden sokağa çıkarılır, tekrar içeri 
kaçmaması içih o ucuna uygun bir cisim 
bağlanır; gelenler tarafından ip çekildiği 
zaman ~a çıngırak bulunduğu yerde_ se~, 
verir. 

İstanbul ağzında tıize, körpe sesleri ilP 
tannan konuşan gençlere «çıngıraklı kız,ı. 
«çmgıraklı oğlanıı d.enilir; R. E. Koçu bir 
yazısında: ccBilhassa yazın, yalın ayaklı v~ 
tülü başlı· gazete satıcısı çocuklar çıngırak
lı sesleri ile Köprünün eski Kadıköy vapur
ları iskelesinin bir süsü idiıi' diyor. İstan
bul ağzında e-ski bir oyundan kalma pek ~i. 
rin bir tekerleme vardır: 

- Seke seke ben ~idim! 
- Çıngırağım, hoş geldin! 

Gelenin bir baş tacı dilbaz sevgili ol
duğu derhal anlaşılıyor. 
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. Kalender halk şıiiri Merdivenköylü 
Tevfik Karkan Kasımpaşalı genç bir tulum
bacıyı şöyle tasvir ediyor: 

Kaptanpaşalılar, tulumbacıdır 

Eli hem maşalı heni ba.yraklıd.ır 

N alçası gümüşden kamerçİDjinde 
Müşekkel topuklar şımşıraklıdır 

Tıkır tıkır yürür köçek misa.ıı 
Çapkırum zillidir, çıngıraklıdır. 

Kaş gözle, el ayak, boy bos, giyimi 
Nakşı nümayişi tumturaklıdır 

Çatık kaşlarına bıçkınhk şanı 

Kakül serpmıesine pek meraklıdır. 

ÇINGIRAKLI BABA - İkinci Sultan 
Mehmed devrinde büyük Şöhret sıihibi bir 
meczılb; Beşiktaşda Köyiçinde bir kulübe
de otururdu, başında kadı kavu~, sırtın
da aba, yalın ayak dolaşır, kimse ile ko
nuşmaz, · bellediği sakatçılardan akciğer 
toplar ve yine bellediği yerlerdeki kedilere 
dağıtırdı; koynunda bir çıngırağı vardı, 
yolda bir güzele rastlayıp da beğendi mi, 
~emen ça.ğınr, çıngırdatırdı. 

ÇINGIRAKLI BOSTAN SOKAÖI 
1934 Belediye Şehir Rehberine göre (Paf
ta 6, mahalle numarası 41 - 42) Fatih Mer
kez ndhiyesinin Baba Hasan alemi ve Gu
reb§. Hüseyin Ağa mahallesi arasında sınır 
sokakdır, Mustafa Kemal Caddesi (Atatürk 
Bulvarı) ile Horhor Caddesi arasında uza
nır; Aksaray külhanı sokağı, Aksaray Ha
mamı Sokağı, Hasan Pasa Çesmesi Sokağı, 
Oyunbozan Sokağı, Doğarak Soka.ıı, Vezir
çeı:mesi Sok-ağı, Oruçbozan Sokağı, Meçhul 
Asker Sokağı ve Hacı Halid Efendi Sokağı 
ile kavusakları olan uzun bir yoldur. Ak
f'aray haritasmı tamamen değistiren 195•7·-
1958 istimh1klerinden sonra verine gidilip 
şu satırların yazıldığı sıradaki durumu tes
bit edilemedi (1964). 

CINGIRAKLI DEĞİRMEN - İstanbu
lun kadim ve meşhur bir değirmeni idi, Ci
baJi Kapusu içinde idi, bir adı da Horozlu 
Değirmen idi, hicri 13 ramazan 1196 (M. 
22 Ağustos 1782) büyük Cib:ili Yangını bu 
de~irınenin bitişiğinde Mavunacı Ali :adın
da bir adamm evinden çıkınısdı (B.: Ciba 
li Yangınları, CUd·7, Sayfa 3557). 

Çıngıraklı Değirmen hicri 17' rebiüla
hir 1249 (M. 1 temmuz 1833) de Cibfili ka
pusu civarında Tüfenkhıineden çıkan se
kizinci büyük Cibdli yangınında yandı (B.: 
Ciba.li Yangınları, cild 7, sayfa 3559). 

Tahmin ediyoruz ki, bu meşhur değir
men yangından sonra tekrar yapılmadı. 

ÇINGIRAKLI HAMAM PEŞTEMAL
LARI - On sekizinci asrın ilk yarısında 
Üçüncü Sultan Ahmedin Sadrıazamların
dan ((Kalaylı,:, ydhud «Kalaylı.koz» lakabı 

ile meşhur Kayserili Ahmed Paşanın türlü 
garabetlerinden biridir. 

İstanbul Kadılığı tarafından İstanbul
un çarşı hamamları için tanzim edilmiş 
nizamndmelerde aşırı taassub eseri olarak 
gayri müsliın müşteriler için şu kayıd1ar 
konulmuşdu (h. 1040 = m. 1630 - 1631 ve 
h. 1050 = m. 1640 - 1641 tarihli nizam.na
melerden): 

Peykelerde soyunub giyinemezler, ka
fes yanında (yıkanmış peştemal ve havlu
ların kurutulduğu ahşab çatkı, B.: Kafes) 
yere bir boğça serip onun üstünde soyunur 
giyinirlerdi. 

Ayaklarına nalın verilmezdi, yıkanma
ya yalın tabanla basıb giderler, yıkandık
dan sonra da öyle çıkarlardı. 

İçerde halvetlerde ve orta sofada yıka· 
namazlardı, diğer sofaların birinde belli bir 
kurnada yıkanırlardı. 

ıPeştemallarına alıimeti fıirika olarak 
birer küçük demir halka dikilmişdi; havlu
ları, peşkirleri de ayrı idi. 

Temizlik usturaları ayrı idi. 

Kalaylıkoz Ahmed Paşa avamfirib bfr 
adamdı (B.: Ahmed Paşa, Kalaylı, cild 1, 
sayfa 414). 1~93 de tstanbulda sadaret kay
makamı oldu (Ahmed II. devri, pıidiı::ah ve 
Hükumet erkanı daimi sılretd.e Edirnede 
bulunuyordu, B.: Ahmed Il.); yapdığı iş
lerden biri de, çarşı hamamlarında gayri 
müslimJer için yukarıdaki kayidleri ka.fi 
görmeyerek, . hamamlarda gayrı müslimle
re verilen peştemallardaki demir halka ye
rine o peştemaııarın alt kenarlarına birer 
çıngırak bağlatmak oldu. Bu k-ej>ıizeliğin 
ııe kGdar sürdüğünü bilemeyiz, fakat Ka
lsvkıkoz Paşanın kaymakamlıktan . ayrıl
masından sonra çok devam etmedi~ kanaa~ 
tindeyiz (B.: Peştemal; Hamam): 

ÇINGIRAKLI TATAR.::__ 1872 de· tstan"' 
bulda y~yımlanmış bir mizah gazetesi, sıi

. hibi daha önce yine bir mizah gezetesi olan 
ccDiyojen,, i çıkarmış, Teodor Kasab'dır 

(B.: Diyojen). Aynı yıl içinde siyasi sebeb
lerle kapatılmışdır. 
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Çıngıraklı Tataı· haftada iki defa ola
rak 4 sayfa çıkarılmışdır. 89 sayı çıkmış

dır. 
Bibl.: Türk (İnönü) Ansiklopedisi 

ÇINGIRAK SOKAĞI - 1934 Belediye 
Şehir Rehberinde Fı1tih Kaz~sının Şehre
mini na.hiyesinde Melekhı1tun Mahallesi 
sokaklarından; Dingil Sokağı ile Mimar
acem Camii Sokağı . arasında uzanır; Bıçkı 
Şakağı ile dört yol ağzı yaparak kesişir, Za
ğarcıbaşı Sokağı ile kavuşağı vardır (Adı 
geçen rehberde pafta 10, no 71); yerine gi
dilip şu satırların yazıldığı sıradaki duru
mu tesbit edilemedi ( 1964). 

CIPLAI{ - Onsekizinci asır sonunda 
bir sınıf Tersıine askerinin adı; Üçüncü 
Sultan Selim zamanında 1792 den 1803. yı
lına kadar on iki sene kaptanpaşalık yapan 

.ve o · makamda iken ölen Küçük Hüseyin 
Paşa tarafından ihdas edildiği için halk ağ
zında ((Hüseyin Paşa Çıjlağın denilmişdir; 
çıplaklar, meşhur · 

kaptanpaşalık sara
yında bir nevi me
d.sim kıt'ası · idi; 
bundan ötürü 
((Kaptanpaşa Çıpla~ 
ğın diye · anılırlardı. 

Esir pazarından 

satın alınmış bir 
köle iken açık bahtı 
ile muazzam bir im
paratorluğun en bü
yük ma.kamlarm~ 
dan birine kadı:ı.r 
yüks_e1miş olan Hü~ 
seyin Paşanın pek · 
ya.kişıklı ve . dilber 
bir sim~ya sı1h ib 
olduğu, . · al:3.yiş - ve . 
nü~~yişe · de gaa
yepe ci~şküiı. ol~uğu · 
s9y_lenıı:; .· ve yin·e 
h°akkıridaki rivıiy_et
ler arasiridadır, boy~ 

smdan seçme topJ.atmış idi. aizz.at Kap
tanpaşa tarafından tesbit edilmiş kıyafet
leri de pırpırı, ta.m bıçkm kıyafeti idi: kı
sa bir d.iz çakşırı giyerler, bellerine al ku
şak sararlar, kuşaklarında da bir çift ta·-
bancF. ile uzun bir bıçak taşırlardı; çıplak 
gövdelerine al çuhadan kolsuz bir yelek 
giyerlerdi; serpuşları da mavi top püsküllü 
kırmızı Gez@..yir fesi idi; ayaklar yalın, bal-
dır bacak çıplak, sine uryan, ırnııar çıplak, 
Divı1nhı1nede «dayı reftarv> ve ·- «levend 
nümayişi>:, . ile topuk. vurarak dolaşırlardı; 
garibdir ki, donanmaya ve teJ'saneye fev
kalade ehemmiyet veren ve o uğurda hiç 
tereddüt etmeden hıizineler harcamış olan 
üçüncü Sultan Selim sık sık uğradığı Ter
sanede bir gün Hüseyin Paşanın çıplaklap 
tarafından felamlandığında bu pırpırı me
ra.sim kıt.'asını gaayetle beğenmişdi. 

lu boslu,: kaşı"·"gözü. 
yerinde, eli . ·ayağı · 
dq-zgün, bJçlqn m~ş-: .. 
re:b p1rp1r:i g~çlere . , 
karşı aşır:ı ,birtevec~ 
cühü vartnış; çıplak 
ayakları · o boydan 
delikanlılar ara-

Hüseyinpaşa. Çıplağı ve Çıplak Çavuşu 
· (Resim : S. Bozcalı) 
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Hüseyin Paşa Çıplaklarının Tersanede 
bir hizmet yerleri de beş çifte flikası idi, 
biri başda vardacı-kancacı idi, ikisi kıçda 
sancak yanında durur, on çıplak da, ikişer 
ikişer oturaklara oturur kürek çekerdi, ka
yığın her küreğini bir kişi çekerdi; yine Ali 
Çamiç _ Ağa, yalnız resimlerini gördüğü o 
eski Tersane Çıplakları için de, yukarda 
kaydettiğimiz filika hizmetini zikrederek 
şu manzumeyi yazmışdır: 

Tersane Çıplağı bir hoş civelek 
Pırpırı kalyoncu zeyninde· melek 
Pek de açmış şu al kadife yelek 
Medhideyini size o laz oğlunu 

· Beş . çiftede biri vardacı durur 

. İklsı kıçda sancağı k~ı·uı· 

On kürekde dahi onu oturur· 
Seyret kanun edeb erkan yolunu · 

AI fesinde sarkmış mavi püşkülii 
Bıçkmlık nişanı gümrah kakülü 
Hele nümayişi gör bak ne türlü 
·Topuk vurup salla.yarak kolunu. 

Kıy!feti efrddın aynı «Çıplak Ç8.vuşu ı, 

ünvanım taşıyan bir zıibitin kumandasm
daki bu kıt'a 1792-1793 arasında ihdas edil
mis, 1808 de Alemdar Mustafa Parnnın kısa 
d.iktat.örlü~ü sırasında kaldırılmışdır. 

Hüseyin Pasa çıplaklarının Tersaıi.ede
deki sehbazlık niitt.ıdyişi uzun· sürmediğ'l 
halde ismi unutulmamış, halk ağzında de
yim olarak kalmış, yersiz ve lüzumsuz sfi · 

yunan,.· yalın .a:yak, göğüs baitit açık: doıa~ 
sanlara, çıpJa.klık lıiübaliliğinden ·-sıkı!mt
yanlara «Hüsey,irı Paşa Çıplağ'ııı, «Kaptan·
pasa Cıplağııı denilmişdir; Mesel§. bir bab'• 
sabahleyin evin içinde bir· pijama· panta· 
ıonu He· gövdesi cıplak ve. yalın ayak dola
şan ofluna: <<Hüseyin Paşa çıplağı gibi do
laşmaya·· utanmıyor · ınusun? n ·P:iye çıkışır, 

. Zamanımızda; .avamdan ve türedi V?.T,: . 
llklılar·d~n sş,yıiarı pek çok bıçkin meşreb 
deÜkanlıiar vaİ'dir -ki;. ökçelerini. basdikian 
pabuclarıni ·yafın a:yak.'-giyerier, ·cıplak,.ten 
üzerine- geôiriHklei+ gömleklerinin 'düğme~· 
leriiı.i ilikieıneyip. eteklerini tle panta~on· ili
sırida birakıifar~ -pantcifonlarının. kemerinl 
de göbek altına ·aüşürürier, ·memeleri ve 
göbek çukurlarını it numdvişi ile gösterere:k 
en küçük utanç duymadan sokaklarda, 
çarşı ve pazarlarda dolaşırlar ve araların-

da edeb ve haya. dışı el şakaları yaparlar 
ki, asır dide halk şa.iri Ali Çamiç Ağa o 
gençleri şöyle hicvetmiştir: 

Şehri delikanlılar kaptanpaşa çıplağı 

Sineleri küşade yalın şehbaz ayağı 

Çakıl nıem~ gösterir bir acalb nümıi.yiş 
Hatta. göbek çukuru meydandadır bayağı 

Perçem kıikiil tararlar sokaklarda şQhlne 
_filiz filiz zülüfler sarmış ta.ze yanağı 

Levemlane edalar bıçkın cilve çalımı 
İtlik şanı olacak hepsinin var bıçağı 

Kimi nevtıraş feta kimi mürahlk oğlan 
Haylazlıkda harcanır ilim tahsili çağı· 

Yeni zengin babanın baldırı çıplak o11;lu 
Çak.İrcalı Efenin san şıkırd'ım uşağı 

Görür bir bacı ağa Ayvazım dir yaklaşır 
Çarpar kise ciizdanı virüp itce gözdağı 

Hepsinin altın adı kızıl bakır olmuşdur 
Zahirde gül goncesi tıynet katırtırnatı 

Sanma kınalı kuzu yağlı kara biz dilber 
Ona nisbet beyzade Kaptanpaşa çıplatı 

ÇIPLAK AYAK -- (ıB.: Ayak; Ayak, 
İstanbulda çıplak, yalın). ,, 

ÇIPLAK AYAKLI KONTES - (Asıl 
adı ile comtesse de Defeals) hayatı film ko
nusu olmuş, ayrıca güze111ği ile de tanın
mış fransız asılzM.esi bir kadın, 1962 yılı 

mayısının ilk haftaları içinde İstanbuh 
· geldi; asağıdaki satırları Cumhuriyet Ga
. zetesinden alıyoruz: 

<< Ünlü fransız kontesi Defeals, iki ya
kın dostu ile birlikte şehrimize gelmiştir. 
Turist olarak İstanbula geldiğini bildiren 
kontes. ·Avrupa· :~osyetesinde güzelliği ve 
oriiinal gi.yiml ile ü.n salmış bir kimsedir. 
Ha:Ien · 4,5 -vasla.tırtdı:ı. bulunan kontesin ya
sacl.· !'i."ı oriiin~ı hayat bir.filme.konu ölmus 
ve Amerikalı sinemacılar ıı,Cıplak Ayakh 
~ontes>~. isimli filin~· .çevi~işlerdİr. 

«Türkiyecle çle gösterilen bu fUimde ha
tırlanacalı üzere k6_ntes1, onıü Amerikan 
yıldızı ~ v~ Gar_~ner- canlandırmıştı. 

. '.<Dü:ı;ı. kendisiyJe görüstü~ümüz .fran
sız köntesı :Oefeals;·yalın ayak döl.aşmasma 
sebep . dlarak insan sıhhatine çok favdall 
olmasını . gösteriniştir .. Kontesin. ifadesin8 
göre, · kendisi her zaman, · ve her yerde de
ğil, ancak evinde ve samimi dostları arasın -
daki toplantılarda çıplak ayakla dolaşmak-
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Çıplak Ayaklı Kontes 
Ava Gardner 

(Resim : S. Bozcalı) 

tadır. Fa~at, dün Hilton Otelinde müşteri· 
ler, · kontesj, odasında olduuğ kadar, kori.-
dorlarda· da. yalınayak dolaşırken görünce 
oldukça garipsemişlerdir. 

crKontes Defeals ve yakın ahbapları 
Mösyö ve Madam Malard, · bu gün uçakla 
İzınire gidecekler, perşembe günü de yur
du:rİıuzdan ayrıla.caıdardır. · (Nadir Dayı, 
Cumhuriyef Gazetesi, 11 nisan ÜJ62). 

ÇIPLAK KABADAYI - 1963. yıltrı.da 
Ali Sevinç adında· ayak takımından . bir 
adamdır ki, dünyanın her-tarafında olduğu 
gibi fstanbulda da günlük toplum hayatı· 
nın dercllerinden bir evs:llıibi - kiracı ge
çimsizliği çekişmesirlde ev s:llıibinin hesa.-

bına emsali görülmemiş reziline iz'ac ıileti 
olma zilletini kabul etmişdir; ve bu va.k'a 
dolayısile ismi ve resmi tstanbulun en üs
tün trajlı gazetesi Hürriyet'in birinci say
fasına «Çıplak- Kabadayı» !!kabı ile geç
mişdir. 

Beyoğlunda Asmalı Mescidde Sofyalı 

Sokağında 20 dıiireli büyük Ham.sun Apar
tımanın sahibi Gabriyel Gabriyeloğlu kirR:
cıları ile geçinememektedir; onları iz'ac 
etmek için bu işsiz ve pervasız fakat irLya
rı adamı bulmuş ve onu apartımanın çatı 
katına yerleştirmişdir; icki de kullanan 
pervasız kabadayı, gündüzleri de~şik za
manlarda anadandoğma çırılçıplak soyu
nuk olduğu halde apartıman merdivenle
rinde dolasmaya başlamışdır; rastladığı ço
cuklara sata&mıs, rastg€le kapı zillerini ça
larak kapuyu açmaya gelen kadınları da 
dehşet icinde bırakmıştır (B.: Cihangir Ci
na.yeti) . Bir kiracının tıtrifi ile ((insanların 
en korkuncu» ~lıın Çıplak Kabadayı nib§.
yet zıtbıtaya şikayet edilmis ve polis tara
fından yakalanmışdır (Hürriyet . Gazetesi, 
18 mayıs -1963) . 

CIPLAK MODEL (Sanvii Nefise Mek
tebinı:le) - İstanbul Sanayii Nefi-fle Mek
tebinin (zamammızın İstanbul Güzel Sa
natlar Akademisi) resim bölümünün ilk 
talebeleri insan vüclldunu model olarak :ko
n ulan cıplak bir Venüs heykelinden etüd 
et.mislerdir ve hdricde giyimli canlı model
lerden reı:;im vapmışlardır; mektebde çıplak 
canlı modelden ilk resim 1907 senesi mayıs , 
ayında. bu vııın mezuniyet imtihanında ya
ı·nlni1sdır; mektebe model olarak bulunup 
getirilen ve soyulan da, talebe tarafından 
cıSi:ırı HıHızıı adı verilmi~ Bey.azıd Medre
sesi · softalarııidan 19-20 yaşlarında pehli
vı:ın · vamlı fakir bir geıtcdfr, asıl adı ö~'re-

. nilemedi: imtihan resminin· tamamlarima~ 
~ı bir av kadar s,U.rmüş .ve bu f-akir softa bu 
müddet zarfında her. gün mektebe .gelerek 
soyunmuşdur; ilk günlerde. delikBJ1lıya mas 
yaya ·benzer dar ve kısa .bir don .giydiril
miş;· sonra o örtü de attır:ıhp genç. hAfız 
tamamen. uryan durdlirulmuşdur .. O .imti
han yılı mezunlarından ve emekli resim.öğ
.retmenlerinden Bay Celfil Kocura. bu ilk 
canlı çıplak model hakkındaki hı\tırasını 
nakleder iken şunları söylemişdir« Çok .fa
kir olduğu için bu işi kabul etmişdi, ter 1:;>ı-
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yık, · pehlivan yapılı, atölyede soyunmaya 
başladı; o utanır, biz utanırız; üstündeki
leri tamamen çıkardı, fakat karşımıza ge
çip duramıyacağı anlaşılınca, hem onu ve 
hem de .bizi alışdırmak için ilk günleri kı
sacık bir don-mayo giydirdiler, vechen d_il
ber bir gençdi ve vücud yapısı da güçlü, 
kuvvetli idi. Pehlivan-atlet yapısı idi; her
gün 10-15 kuruş arasında bir para verilir
di.» 

İkinci çıplak.model 1908 senesi dersle
rinde devamlı durmaya başlamış olan Ar
navudköyü Rum (Kilisesi yangın sandığı 
tulumbacılarından ve bu köyün iskele ka
yıkcılarından yine 19-20 yaş arasında Hris
to adında bir Rum gencidir. 

Kayıkçı Hristo, 1958 de 70 yaşında öl· 
dü. TophAne kahvelerinde dolaşır pek p~ri
şan bir. h§.neberduş, bir ayyaş olduğu hal
de hafızası zinde idi, 
o da modelliğini 
şöylece nakletmiş

dir: 

ğer o yalının küçükbeyi de ressam 
imiş, çekine çekine, korka korka, utancgıı
clan kızara kızar.a çırılçıplak soyundum ve 
karşılarında durdum. Genç beyler resim 
mektebine gidip modellik yapar isem kayık
çılıkdan fazla para kazanaca~ı söylediler, 
mektebin yerini tarif ettiler. o gün iki me
cidiye yerine bir altın verdiler ve bir saat 
yerine yalıda üç saat kaldım, türlü vazi
yetlerde pek çok resmimi yapdılar, bir ta
nesini bana vermek istediler, almadım, ar
kadaşlarım görür, rezil olurum, adım da 
kötüye çıkar diye korkdum. Bunun üzerine 
küçük bir masa örtüsü verdiler, belime sar
dım, Nazmi Ziya Bey, benim öyle bir res
mimi yapdı, arka tarafa da bir kayık başı 
çizdi ve 'bana o resmi hediye etti. Ertesi se
ne hürriyed ilıtn edilmişdi, birgün beş para
sız kaldım, aklıma resim mektebi geldi; git-

«Bir gün nöbetde 
iken elinde bir tahta 
kutu ile genç , bir 
bey geldi. Beylerbe
yine götürmek üze
re sandalıma aldım,· 
meğer ressam imiş, 
adı da Nazmi Zivı\ 
Bey imiş. Sonra çok 
meshur olmuşdur. 

Kutusunun yanına 

ba~lı bir · kı1ğı.d to .. 
marından bir kiğıd • 
aldı, yolda ben kü
rek çeker iken res
mimi yapdı, tıbkı 

tıkısına benzedi; be
nim ·bir de çıplak · 
resmimi ya,pmak is-· 
tediğ-ini -~e karşisin - . 
da bir saat kadar 
cıplak dµrursam- 1:ıa
nı:ı. iki mecidiye ve
receğini · şöylecU,. on. . 
sekiz· yaslarında bir 
genç idim. -içime 
türlü şübheler girdi. 
fakat paranın yüzü . 
sıcak, kabul ettim; 
Beylerbeyi'nde bir 
yalıya gittik, me-

Sarı Hafız ve Sandalcı Hristo 

(Anonim: ~r desen ile Na.zmi Ziyanın deseninden) 

Sabilha Bozcalı eli ile) 
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tim, aradım, buldum ve niçin geldiğimi 

söyldim, hemen alıb talebelerin çalışdığı 

yere götürdüler, yalıda bir sefer soyunmuş 
olduğum halde yine çok sıkıldun, iki bey 
bir altın vermişdi, burada elbet daha çok 
para verirler dedim, fakat yine tam üç saat 
çıplak durdu~m halde bir mecidiye verdi
ler. Soyunmadan önce pazarlık etmediğim 
için ses çıkarmadım, içim.den bir daha gel
mem dedim ama ertesi gün yine gittim 
Balkan Harbinde asker oldum, Harbi Umu
mide asker oldum, Kafka·S cebhesinde bu
lundum, mütıirekede Yunanistana gittim, 
fakat İstanbul hasreti ile yaşayamadım, 
lrnmar ve içki ile günden güne batağa b~ 
ğuldum mahvoldum. Ressam mektebinin 
fındıklıda olduğunu öğrendim, iki sene ka
dar evvel idi, oraya gittim, niçin geldiğimi 
söyledim, kapucu kovdu; meğer dedim iti
bar hep gençliğe ve güzelliğe imiş.» 

Sanayii Nefise Mektebi ile Güzel Sa
natlar Akademisinde diğer çıp}ak modelle-
rin isiinleri öğre- · 
nilemedi; hiç 
şüphesiz ki, bun
ların içinde gü
zel vücud ve gü-
zel yüz sahibi o
larak kadın ve er
kek bu ansiklo- · 
pedide tesbite de
ğer simalar ola• 
cakdır . 

1959 yılında da 
Çıplak Model ko
nusunda İstanbul 
basınında şöyle 
bir haber intişar 
etmişdir: 

«Yirmi yaşın

da ve lise mezu
nu İrfan Tekeş 

Güzel Sanatlar 
Akademisinin er
kek model bul
mş.kd.a çekciiği 
güçlüğü öğrenin -
ce, bu işe tıUib ol
duğunu bildir
mişdir. Dün Tıp 
Fakültesi kabul 
imtihanına giren İrfan Tekeş (Resim: s. B.·, 

İrfan Tekeş, bu işle tahsil parasını sağlıya
cağı ümidinde olduğunu söylemişdir. » 
(Hürriyet Gazetesi). Aynı gazete, bu ben
din yanında İrfan Tekeşin bir kısa · siyah 
donla çıplak resmini de neşretmişdir. Çok 
satan günlük gazete tarafın.dan hüviyeti 
bu kadar açık yazılmış bir gencin Güzel 
Sanatlar Akademisinde çıplak modelliği 

tıb tahsili veya herhangi diğer bir meslek
de yüksek tahsili bağdaşdırabileceğini zan 
etmiyoruz. 

CIPLAK RESİMCİLER -'- Dünyanın 
her tarafında her büyük şehirde olduğu gi -
bi tstanbulda da fotoğrafın icddı ile yayıl
masından zamanımıza kadar, çırılçıplak , 

müstehcen kadın ve erkek resimleri satısı 
hayasız güruhu için kA.rlıca geçim yolu ol
musdur. Fotoğrafcılığın çok ilerlemiş bu
lundu~ şu zamanımızda ise müstehcen 
cıplak resimlerin Avnıpadan ve Amerika
dan gümrük ve ahldk zabıtası kacağı ola· 
rak _gelenleri içinde, avnı zamanda sanat 
eseri kıvmetini yaşıyanlan vardır. Bu re
simler erkek ve kadın olarak ikive ayrıldık
dan baska, tek, ci.tt ve cok fig-ürlü müsteh
cen Portre ve müstehcen kompozisvonlar 
olarak te.snif edilebilir. HA.len vitrini cok 
zengin. alıcısının ekseriyeti şnnarık yeni 
zeng-i.nler, mantar gföi milvonerlerin olro.1 
ve kızları cc~si genelik». satıcıları da kibar 
ve za.rif sosyete mevhAnecilerf, kirdlık ni
ın\r ve civan simsarlarıdır; idhal malı cıp
lak re~imler sı,,dece gözler için, yerli re
simler ise görüb beğendikten sonra reı:ımin 
sqhihini d.e getirtmek üzere satın alınır
l f-1.,.. HMen bu cesid resimlerden orta tabaka 
0line düsebi1en1er alel!de idhal mallarıdır. 
Yerli malı · resimler, k,ala,ntor seks prodük
törlerinin sa.tış ve tevzi inhisdrınc:J.adır . 

Yakın gecmisde ise, çıplak resimcilik 
bayağı avaini bir iş idi. Sermed Muhtar 
Alus böyle resim satıcılardan bir nil'iseviyi 
. şöyle anlatıyor: · 

«'Sirkecinin Ali 'Efendi, Süslü; ~ifA.
set gibi · ıokantalannda; tştaynbruh ve ts
tasiyo:n. birahanA.lerinde; Haleb,'Meriç; Edir
ne ot~llerf . ile .'benzerleri ôtell~rii'l . :kah .. 
veh!J.1,elerinde . a.rşı:n , surat, . ölü 'benizli. iti 
burunlu, avurdu avurduna çökük, fakat kı
lık kıyafeti düzgünce bir burma bıyıklı me
kik dokur, elinde camlı bir kutu, esanslar, 
lavantalar, bıyık kozmatiği, bıyık tar.a~. 
ceb aynası falan satardı. L-0.gatiar paralar,. 
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bülbül gibi fransızca konuşur, azametin-
_J:ien de geçilmez, velıikin yere bakar, yü
rek yakarlardan; adamını gördü mü derhal 
gözleri parlar, yanına damlar, usulca bir 
göz işmarı ile: 

- Yuzel karpostallarım var, vereyim 
mi yozum!?... diyerek ceketinin iç cebin
deki Kağıdhane, Göksü, suıtanahmed'de
ki Alman Çeşmesi gibi bir kaç kartpostalın 
arasında sakladığı çıplak kadın resimlerini 
gizlice gösterir, yüz buldu mu: 

- Daha ekstrasını istersin yozwn? ... 
öyleysem buyur yüz nwnaraya, orada ra
hat rahat bak! ... diyerek alış verişi yapıve
rirdi. .. » 

Bu konuda Vdsıf Hiç'in verdiği notlar 
ise gaayetle şaya.nı dikkattir, Hoca mer
hwn şöyle anlatıyor: 

«Gençliğimde, . 1885 ile 1890 arasında 
müstehcen çıplak resim satan üç adam ta
nıdım, biri Turşucu Davict, akşamları bir 
boy Kumkapu meyhtnelerinde · gorunur, 
oradan Gedikpaşa üstünden Sirkeciye, Ba
lıkpazarına iner, ve geç ·vakte kadar ora
lar9-a kalırdı. İkincisi yine bir mu.sevi, sey
yar lavantacı, tarakcı, aynacı Avram; Gala
tada Rıhtım boyunda, Tophane Gadqesin
de, Tersa.ne Caddesinde, Domuz sokağı ve 
emsfili sokaklarda dolaşırdı. Üçüncüsü. de 
Beyoğlunda rum Tomas Efendi. .. siyah me
lon şapkalı, altın kelebek gözlüklü, fransız 

· kesimi keçi sakallı, meyhıine meyhane, bi
rahane bira.ha.ne dolaşır; tezgah başında 
deriılenir, gören bir yabancı herifi doktor, 
diplomat sanırdı; herkesden iyi muamele 
görür ve belli müşterileri tarafından: 

- Müsü Tomas .. gel bakalım birer tek 
atalım!.. diye bir masaya çağırır ve cebin
deki resimler de o zaman meydana çıkar
dı. Tomas'ın diğer resimcilerden farkı, re
simlerinin hepsinin yerli, sahibli oluşu idi. 
Tutulduğu bir şıkırdım veya kahbenin: «A
man yeni bir resmi çıkdı mı?» diye avuç
lar dolusu para sayarak bir kişinin çıplak 
resimlerinden koleksiyon yapanlar çokdu, 
bu meraklılardan biri de Üsküdarlı Aşık Ra
zi idi, Galatada Sakallı Yorgo'nun balozu
nun sermayei şenaati Karadağlı Mirko 
adında bir dilberin uryan resimleri için şu 
kadar altın verdiğini ·söylerdi ki, Mirko' · 
nun kendisini satsalar o paranın onda biri 
etmezdi. .. » 

ÇIPLAK RESİMLERİNİ ÇEKDİRE:N 
UYGUNSUZLAR (1880 - 1890 arasında) -
·Geçen asrın ikinci yarısında İstanbulda fo
toğrafçılıkla geçim yoluna ilk atılanlar er
meniler olmuşdur (B.: Abdullah Birader
ler; Gülmez Biraderler; Febüs), onları bir 
kaç rum tı'.1.kib etmişdir. Bu güzel sari.at, 
isimlerini tesbit edemediğimiz bir kaç rum 
tarafından fuhuş yolunda çıplak resim ti
cdretine dökülmüş, bazı rum fahişeleri ile 
yine nim milletinden uygunsuz mürfilıik 
delikanlıların tamamen uryan boy resim
leri çeJ{ilerek birahı1nelerde, meyhı1nelerde 
erbı'.l.bına satılmış, hem şenaat yolundan bir 
kazanç temin edilmiş, hem de resimleri sa
tılan hizan ve· kahbega.na reklam olmuş
dur. Üsküdarlı halk şfüri, geçen asır 1stan•
bulunun en büyük rindi ve kalenderi Aşık 
Razi'nin evrakı metrukesi arasında 1880 ile 
1890 ar.asında çekilmiş bu resimlerden beş 
aded portreye rastıanmışdır; ikisi kadın, 

Çıplak Despina 

(Resim: S, Bozcalı) 
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üçü delikanlı resmidir; resimler gündüz ka
ğıdına basılmış, zaman ile çok solmuş ay
nı zamanda da çok yıpranmış bulunuyor
lardı; Aşık Rıtzi bu beş resmin arkasına 
sahihlerinin kısa hal tercemelerini de yaz
mışdır. Son derecede dikkate değer husu.,. 
siyetıeri olduğu için bu resimlerden bazı 
batı yayınlarının içinde aynı pozların tam 
benzerleri ile gereği kadar giyimli canl.ın
dırmak istedik. Bu resimlerin hususiyeti, 
üzerlerine sahiblerinin isimlerinin, hem 
rum, hem latin harfleri ile, bi perva yazıl
mış olması, isimlerin altına da fransızca 
o1arak cıLa beaute grecque de Constanti
nople» (İ-stanbulun rum kadını güzeli) ve 
((Le beau garçon de Galatha d'origine grec» 
( Galatalı güzel rum oğlanı) cümleleri illi- · 
ve edilmiş, gerek kadınların gerekse oğlan
ların ellerine kağıddan yapılı-nış birer yu
nan bayrağının verilmiş olması; tamamen 
uryan olan mürahiklerin başına da birer 
fes oturtulmuş 
ıbulun riı a s ı
dır. Zaman ile 
yok olma dere
cesinde solmuş 
resimler ressa
mımızın kale
mi ile canlan
dırılır iken yu
nan bayrakla
rı kaldırılmış, 

hiz oğlanlar i
le zen kahbe
nin elinde bi
rer bayrak çu
buku bırakıl

mışdır. Resim -
lerin sahibleri
nin isimleri 
Despina, Eleni, 
Dimos (Dimo), 
Panayotis (Pa
nayot) ve İs
telyo 'dur (B. : 

hamisinin verdiği serma.ye ile Çiçekci ismi 
_ ile maruf ve bir darülnedvei haşara.tı rum 
olan meyhaneyi açmış ve işletmişdir (B. : 
Çiçekçi). 

ÇIRA, ÇIRACILAR - uÇerağ, çırağ» 
da.n· bozma, aynı anlama kullanıldığı gibi 
(B.: Çırağ) halle ağzında tahsisen, çam ağa
cının yağlı ve sakızlı yerinin adı olmuşdur; 
sakızlı yağlı çamdan el el, yı1hud çubuk çu
buk kesilerek bir yeri ışıklandırmak için 
yakılan, ocak, soba tutuşturmada kullanı
lan yongalara da çıra denilir; çıranın bu 
şekli İstanbul çarşılarında· kınabla bağlan
mış küçük desteler hfilinde bakkal dük
kinlarında tartı ile satılır; mahalle arala· 
rında sokak sokak dolaşan Anadolu köy
lüsü kıya.tetinde seyyar çıracılar da vardır. 
Yüksek sesle: ((Çıra!. .. yağlı çıra! ... ı:. diye 
bağırırlar ve mallarını ekseriya büyükçe 
bir kulplu sepete doldurmuş olurlar; çırayı, 
onlar da tartı ile satarlar. Günlük geçimin_ 

1 
Despina, Çıp

lak; Eleni, 
Çıplak; Dimo,. 
'Papazın; iPa
nayot, Bıçaklı; · 

lstelyo, Çıp- . 
lak) ; bunların 
arasında . Çıp
lak tstelyo, bir 

Papazın Dimo ve Bıçaklı Panayot 
(Resim: S. Bozcalı) 
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çok güç, 300 gram ekmeğin 75 kuruş ol
duğu zamanımızda her gün bütün malları"' 
nı satsalar kazançları ile nasü geçinirler~ 
bilinmez. ((Elka.sibü habilullah» sırrına 
mazhar olmuş esnafdandır. 

İstanbulun kenar mahallelerinin ayak 
takımından yosmaları gözlerinin sürmele
rini çıra isinden yaparlardı: 

Her sabah yağlıca çıranın isi 
Nigabı işmarlı gözün sürmesi 

Kenarın dilberi deyub geçme sen 
Sultanlarda yokdur küskün memesi 

Parmaklar kınalı gümüş topuklu 
Ya lıi'li lehinin şekerlemesi 

Şırfıntı yosmanın bir daveti var 
Bir «Horozum, canım buyur! ... » demesi 

Zeberdest fetalar taş olsa erir 
Kapunun ardında yok<).ur sürmesi. 

(Aşık Razi:) 

Çıra üzerine şu manzumede geçen· asır 
sonlarının eşsiz büyük halk ştliri Aşık. Rıi-
zinindir: · · 

Sana çııra gibi yandım da çapkın 
Sürme alamadım gamzeli göze 

Terki vahşet ile yakın gel yakın 
Hasreti bahann çıkarmaz güze 

Magruri hüsn olma edebin takın 
Aha uğra.masan g)elirsin göze 

İbretle etrafa şöyle bir bakın 
Nice şehbaz tosun dönmüş öküze. 

ÇIRACI CİVANI - Kalender meşreb 
şairler tarafından «Şehrengiz» adı verilen 
manzum risfilelerle medhedilen esnaf gü
zeleri arasında Çıracı civanlarına da rast
lanır; şehrengiz yollu yazümış «Hftbanna
mei Neveda.» adını_ taşıyan manzum mec
muada Çıracı Civanı şu !beyitlerle övülmüş
tür: 

Çıracı civanı hüsün ,çerağı 
Uşşakın gönlünde eritir yağı 

· Bülend ivaz ile sokak be sokak 
Dolaşan ayağı öpülür elhak 

Nezaket yok anımı\ ya.kar hem yanar 
Aşık kadri biliiır ol garibanlar. 

ÇIRACIOĞLU - Geçen asırda yaşa
mış, hayatı mutlak karanlık içinde namlı 
bir dama oyuncusu; Çıracıoğlu açmazı di-
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ye çok meşhur bir açmazı vardı. 
Bibl.: Dama Risalesi. 

ÇIRACI SOKAĞI - 1934 Belediye Şe
hir Rehberinde Galatada Topha.ne Keman
keş Kara Mustafa Paşa Mahallesi sokakla
rın~an, Kemankeş Caddesi ile Kılıç Ali Pa -
şa Mescid Sokağı arasında uzanır ( adı ge
çen rehberde pafta 15, no. 133). Yerine gi
dilip şu satırların yazıldığı sıradaki duru
mu tesbit edilemedi (1964). 

ÇIRAĞ, ÇIRAK - Aslı farsca olan bu 
kelimenin fasih tel!ffuzu cıÇerağ» dır; fa
kat konuşma dilinde ekseriya çırağ, kaba 
ağız ile de çırak denilir; mum, kandil, an
lamındadır. 

Yazanı meçhul güzel bir beyit: 

Şem'i ikbalini taı· eylemesün dıirse felek 
Kişi yakdığı çerağ üstüne pervane gerek. 

Ayni kelime şenlendirilmiş, uyandırıl
mış ocak ve ışık anlamına geliı:; ev bark 
verilerek evlendirilmiş cariyelere; bir işe, 

memuriyete yerleştirilmiş gençlere, mah • 
rollere, bendelere de çırağ ( çırak) denilir 
(B.: Çırağ Edilmek). Bir sanat öğrenmek 
için usta: yanına konmuş çocuğa verilen çı
rak adı da buradan gelir (B.: Çırak). 

«Lehçei Osmanh. müellifi Ahmed Vefiit 
Paşa bu kelimenin bil'ı1kis türkçeden fars
çaya geçtiği kanaatindedir; çam ağacının 
sakızlı, yağlı yerlerine türkçede çıra deni
lir, tutuşdurulduğunda isli bir alevle yanar; 
buradan çırak ismi yayılmışdır; çırak hem 
kandil anlamındadır, hem de usta yanına 
verilen çocuğun unvanıdır; kandil konu
lan yerlere de çırakma, çırakman denilir; 
kelime k!tib dilinde çırağ şeklinde tela.f
fuz edilib aynı anlamda farsça ccçerağ» a 
benzetilmişdir. 

Eskiden çırag'a bir kudsiyet verilirdi; 
yakmak ve döndürmek fiillerinde bir nevi 
şeamet görüldüğü için osmanlı sarayında 
ve camilerde, tekkelerde cıçırağı yak» ye
rine ((çırağı uyandır», ((çırağı söndür» ye
rine de ((çırağı dinlendir,:, denilirdi. 

M, Zeki Pakalın Osmanlı Tarih Deyim
leri ve Terimlerin isimli eserinde ıcçerağ» 
maddesinde şunları yazıyor: · 

«Bektaşi meydanlarındaki mumlara 
verilen isimdir. Hassatan mutfakta yakılan, 
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mum ve lambaları uyandırmak için kulla
nılan kandile çerağ denilirdi. Kandilin 
kudreti temsil ettiği kanaati vardı; diğer 
tarikatlerde de kandile çerağ denilirdi.,:. 

ÇIRAĞAN ALEMLERİ - «Çırağan, 
mumlarla, kandillerle yapılan gece donan
ması; eskiden b!zı vüzeara ve selatin lıile 
bağçeierinde ve çiçekler arasında mumlar 
yakılarak geceleri yapılan tenviratn (Hü
seyin Kazım, Büyük Türk Lı1gatı). !stan
da Boğaziçinde yalı k§.şı1nelerin bağçele
rinde yapılan çırağan alemlerini pek çok 
muharrir ve hatta tarihi sohbet yazarları 
Lale Devrine (1718 - 1730) mahsus bir lüks· 
eğlence, orji sanmışlardır; türlü muhayyel 
tasvirler arasında kaplumbağaların sırtla
rına· mumlar diktirerek o hantal ve çirkin 
hayvanı çiçekler arasında dolaşdırma gaf
letine düşmüşlerdir. 

Türk çiçekçiliği en revnaklı devirlerinı 
XVI asırda Kanuni Sultan Süleyman ve 
XVII. asırda Dördüncü Sultan Mehmed de·
virl~rinde idrak etmiş, türlü külfet ve zah
metlerle elde edilmiş na.dide çiçeklerin ge
celeri de temaşa safasını sürmek için, bü
yük servet, onların pek zarif bir şekild, ... 
ışıklandırılması imkanını sağlamışdır; La
le Devrinden sonra hükümran olmuş, Bi
Jein,ci su.itan Mahmudun (padişahlığı 1730· 
1754) sır katibi Salahi Efendi bu padişahın 
günlük hayatı üzerine tuttuğu bir defter
de «çırağanı:. adı verilen ·bu çiçek tenviratı
riı da anlatmışdır; küçük billı1r tabaklar

. dan yüzlerce kandil yapıhnış, çiçeklerin 
arasına onlar konmuş ve kandillerin ışık
ları, yerden yukarıya, çiçeklere doğru, kan
dillerin yanına konulan billur prizmalar 
(menşurlar) ile aksettirilmiştir. 

Ç_ırağan alemleri· hatırlandığında göz
leri hemen LıUe Devrine çevirten Nedim,in 
şiirleridir; mesela Nef'i, şu beytinde çıra
ğan alemlerinin LıUe Devrinden bir asır ev
vel Dördüncü Sultan Murad zamanında da 
yapıldığını .açıkça göstermektedir: · 

Her seher ta ki döne cem gibi cimı hurşid 
Her gice ta kim ola bezmi çırağan felek. 

Pek hazindir, Nedim Divanının en gü
zel baskısını yapdırmış olan şa.ir Halil Ni
had Bey (B.: Boztepe, Halil Nlhad) diva
nın sonuna koyduğu bir Iugatçede Çırağan 
maddesinde. büyük hatıilara düşmüşdür, 

tarih bilgisi yoksulluğu feci bir şekilde sı
rıtmakda, hayal muvı1zenesizliği de gülüne 
bir hale ulaşmaktadır: 

«Kaplumbağaların kabuklarına ·ren
garenk ziyalar neşreden meş'aleler yapış
tırılarak lfüezara salıverilir (mum da de
ğil, meşale, o bıça.re hayvan meşaleyi t:ı

şıyabilir mi? ... meşılle çiçekleri kavurmaz 
mı?), laleler arasına türlü türlü renk
lerde şekerler konulur ve bunların da ara
ları kandiller ve meşaleler (?) ile donatılır
dı; sazende .ve ha.nendelerin ve uzak yakın 
koruluklardaki bülbüllerin sesleri arasın
da cariyeler perişan saçlarını dökerek bil
lılri ve cazib kahkahalarla laleler ve ziya
lar içinde koşuşur, şeker kapışmak ıçın 

biirbirleriy~e müsahaikaya gi,irişirlerl:li ;1(bu 
curcuna içinde çiçek mi kalır?). Alem o 
alem idi, zaman o zaman idi...» (Nedim 
Divanı, İkbal ve Sadıikat Kütübhaneleri, 
1340 = 1921). 

Lale Devri şairlerinin hiç birinde me
şaleli kaplumbağalara, şeker talanına, ve 
hattıi cıiriye adına ras.tlanmaz, işte o dev
ri tek ba~ına temsil eden Nedim'in ap açık 
itirafı: 

Erbabı dil oldu hep civana meftun 
Hi_ç kalmadı bir zen ülfetınden .memnun 

İşte Nedim'in iki şarkısı ki, çırağan 
alemlerinin, şiirle, m11siki ile, rakkaşların 

ve- sıikilerin dilber yüzlerinin ve ışıklı çi · 
çeklerin temıişası ile ağırbaşlı edebi mec
lisler olduğundan başka bir sahne tahay
yül ettirmiyor: 

Yine bezmi çemene lale fürdzan geld,i 
Müjdeler gülşene kim vakti çıriğan geldi 

Bülbül aşiftelenüb bezme gazelhan geldi 
Müjdeler gülşene kim vakti çı.rağan geldi. 

Çıkub ikbal ile gülz!i.re şehinşı\hi. cihan 
İltifatiyle lder gülleri ş4dü handan 
Lalezare gelür elbet yine suıta.nı zaman 
Müjd.eler gülşene kıim vakti çırı\gan geldi. 

Seyr oluh raksi yine dilberi mıümtazlann 

Yine eflıtke çıkar na.leleri sizların 

cııne ateş bırakur şu.lesi avıtzlann 

Müjdeler gülşene kim vakti çıraga.n geldi. 

Neyü santıirü rebibü defü tanl>'ô.r ile çenk 

Nağmei bülbülü kumruye olub hem ahenk 

Pür itler alemi şevku tarabı reng-Arenk 
Müjdeler gülşene kim. vakti çırAgan geldi. 
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Canfeza tunei hiiban gibi zülfi sünbül 
Dilküşa nazmı N edima gibi ruhsı\rei gül 
Dün gülistanda işittim ki dir idi bülbül , 
Müjdeler gülşene kim vakti çıragan geldi 

* 

- 3933 

İrişdi nevbahaır eyyamı açıldı gülü gülşen 
Çıragan vakti geldi lalezarın didesi rftşen 
Çemenler clöndü rftyi yare rengi Ialevü gülden 
Çıragan vakti geldi lalezarın didesi rftşen 
Açıldı dilbel'İn ruhsan gibi laleler güller 
Yakışdı zülfi hftban veş zemine saçlı sünbüller 
Nevasaz olmada bin şevk ile aşifte bülbüller 
Ç1ırag·an vakti geldi lalezarın didesi riişen. 

GeEir deyft cihanm şehrlyarı bezıni gülzare 
Temaşa itmek için ya.semenler çıkdı divare 
Tebessümıle dldi g·ülgonce gtişi bülbüli zare 
Çıragan vakti geldi lalezarın didesi rılşen 
Olub gülşeıı çıragjan ile pür şevkü neşat efza 
Zemfİıi lalezarın nurdan tavusdur gılya. 
Hc:zk?.. mü;idekim :;ı.çıldı rı'\yi goncei ziba 
Çıragan vakti geldi lalezarın didesi rôşen 
Sezadır k!m cihanın padişa.hı mekremetkan 
Müşerref ide teşdfi hümayftniyle gülzı\n 
Nrd,min sı\zlarla okuna, bu tıize güfta.rı 
Çıragan vakti geldi lalezarın didesi rftşen 

ÇIBAĞAN CADDESİ - Galata:yı Ru
melikavağına bağlayan Boğaziçinin Rumeli 
yakasının ana caddesinin Beşiktaşdan ge· 
çen kısmının adı; o büyük s§.hil yolunun 
«Dolmabağçe Caddesi,, ve «Muallim Naci 
Caddesi» isimlerini taşıyan parçaları ara
sındadır, Beşiktaşı Ortaköye bağlayan uzun 
bir yoldur; ve büyük bir kısmı yanık çıra
rağan sahil sarayının arkasından geçer. 

Beşiktaşdak:i başı, ana cadde ile deniz 
arasında uzanan sokaklardan Çiğdem Soka
ğı kavuşağı, Oratköydeki başı da, keza ana 
cadde ile deniz arasında uzanan Ortaköy 
Vapur İskelesi Sokağı, kavuşağıdır. Beşik 
taş tarafından gelindiğine göre, sahil tara
fı olan sağ kolda Beşiktaş Yalı Sokağı, Os
manpa.5a Mekteb Sokağı, Sinanpaşa Deniz 
Hamamı Sokağı (Bu sokaklar Beşiktaşda
dır). Ortaköy Salhane Sokağı (bu sokak 
da Orta.köydedir), sol kolda da Serencebey 
Yokuşu, Peri Çıkmazı, Şahnişin Sokağı. 

Hasanpaşa Dere Sokağı, Müve~zi Caddesi, 
Yahya Efendi Çıkmazı (bu sokaklar Beşik· 
taşdadır), Taş . Basamak Sokağı (Bu sok~ 
da Ortaköydedir) ile kavuşakları vardır 

( 1934 Belediye Şehir Rehberi, Pafta 20) . 
· Paltet taşı daşeli, iki kenarı ağaçlı, ya

ya kaldırımlı, iki araba çok rahat geçecek 
. genişlikde bir caddedir; eskiden Bebeğe 
lmdar giden tramvaylar bu caddeden çift 
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hatla geçerdi (B.: Tramvay); Bu satırlarır. 
yazıldığı sırada (temmuz, 1964) yaya kal· 
dırımları yµkseltilmekte, ortasındaki . pa· 
ket taşları da sökülmüş bulunuyordu, as· 
falt yola kalbedileceği söylenmişdir. 

Yukarıda da zikrettiğimiz gibi, ya -
nık Çırağan Sarayının avlusunun so
kak ka.puları her biri §.bidevi kapu · 
dur, bu caddeye açılır; mezkı1r saray avlu
sunun Boğaz tarafındaki kısın~ Beşiktaş 
Spor Kulübünün stadyomu. haline çevril
miş bulunuyordu (Şeref Stadı), dolayısı 
ile stadyoma bu caddeye açılmış rİıuhdes 
kapula.rdan girilir. Bu stadyomda büyük 
f'utbal maçları olduğu günler,. bilhassa maç 
bittikten sonra bu caddede bir saat kadar 
trafik felce uğrar; ,bir ana yolun bu hfile. 
dü§mesi; Şeref S;tadının Çırağan Sarayı, 

avlusunun tesisinin ne kadar yersiz oldu
ğunu gösterir. 

Yanık sAhil sarayın gerideki büyük 
mutfak binası da, metruk bir kagir yapı 
olarak bu cadde üzerindedir; Mecidiye Ca
mii ve onun:. hemen yanı başında Yıldız 

Sarayı Parkının bir kapusu da bu cadde 
üstündedir; meşhur Yahya Efendi derga.hı
na ve mezarlığına giden yol da bu cadde
den başlar.· 

Bu cadde üzerinde kayda değer sfür 
binalar, müesseseler şunlardır: 

Et ve Balık Kurumu Beşiktaş Soğuk 
Depo Müdürlüğü, Et ve Balık Kurumu İs
tanbul Balıkçılık Müdürlüğü, Beşikta,ş İlk 
Öğretim Müdürlüğü; Barbaros İlkoku
lu, Şair Nedim . İlkokulu, . İ. E;. T. T. 
Umum Müdürlüğü Mağaza ve Atöl
yeleri, Yüksek Denizcilik Okulu, Gala
tasaray Lisesi Şubesi, Kabataş Erkek Li
sesi, Kabataş Lisesi Mezunları Derneği, 

İnşaat Mühendisliği ve Mimarlık Özel Yük
sek Okulu, Kızılay Anbarı ( Çıra.ğari. Sara
yında), Yapı ve Kredi Bankası Le:va.zım 

Deposu, Panaiya Rum Ortodoks Kilisesi 
( Ortaköy'de). 

Beşiktaşda ve Ortaköyde bu cadde 
· üzerinde şu dükk§.nlar tesbit edilmiştir: 1 
oto mağazası (Doğu Ticaret A.Ş.), 2 kun
duracı, 1 terzi, 3 bakkal, 2 saz yapıcısı, 1 
kırtasiyeci, 1 gaz ocağı tamircisi, 1 ben
zinci (Schell), 1 berber, 1 kadın ·berberi, 1 
büfe, 1 Jfereste .mağazası, 1 oto lı1stik ta
mircisi. 
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Galatasarayı Lisesinin şubesi karşısın
da Denizcilik Bankası bir hastahı1ne yap
tırmakda idi. Caddenin Ortaköy tarafı bi
timinde Çırağan ve Avşar isimleri altında 
iki apartıman bulunmakta idi. Kapu nu
maraları 7-109 ve 2-130 dur. 

Hakkı GÖKTÜRK 

ÇIRAĞAN OTELİ CİNAYETİ - Ka
atil de maktul de milyoner; 1964 yılı hazi
ran ayında IBeşiktaşda Çırağan Otelinin 
dördüncü katında Boğaza na.zır 407 numa
ralı lüks odada işlenmiş bir cinı1yetdir ki, 
hiçclen büyük servetlere ancak karanlık 
yollardan ulaşıldığı sözünün hakikatini 

· bütün çıplaklığı ile ortaya koymşdur; öyle 
ki, cinayeti müteı1kib zı1bıta, maktul ile ka
atilin miyonlarını nasıl kazandıklarını 
araşdırmaya başlamışdır. 

1961 de bekçi tahsildarlığı yapan kaa
til Reşid Alpan 1964 de cina.yet gecesi vak'a 
yerine cı34 EE 650» İstanbul plakalı 1964 
model Pontiac .Parisienne otomobili ile git
mişdir ve ccÇift Tokmak Madeni Eşya Fab
rikası,: nın sı1hibidir. 

Misı1fir kaldığı lüks otel odasında öl
dürüldüğü zaman sırtında kırmızı bir ipek
li pijama bulunan ve dışarda «31 AD 929ıı 
İskendrun plakalı 1959 model · Chevrolet 
İmpala hususi lüks arabası ile dolaşan 35 
yaşındaki tüccar Gazi Urfalı da 1961-1962 
yıllarına kadar şunun bunun emrinde hiz
met kulu bir şofördür. 

Telefon ile konuşub randevu aldıktan 
rnnra cinıiyet yerine 24 haziran gecesi sa
at 00,10 da gelen kaatil maktulün odasına 
çıkdığında, o sırada efendi sinin yanında 
bulunan maktulün şofurü Hüseyin Akyıl
dız, Gazi Urfalının misafirine: ccBiliyorsun 
senin için üç milyona imza koydum, bu bo
noların yarısını ben ödedim; işlerin iyi gi
diyor, geri kalanını da sen öde, benim ti -
caret şerefimle oynama!» dediğini duy
muşdur. 

Cinayeti müteakib kaçmak isterken 
yakalanan kaatil ise: ıc500 bin lira alaca
ğımı istemek için gitmişdimıı demişdir. 

Yine kaatil: «Gazi Urfalıyı nefsini mü
dafa için onun kendi tabancası ile vurdum» 
demiş, halbuki maktulün ruhsatsız taban
cası hiç kullanılmamış olarak valizinden 
bulunduktan başka, sigarasının da par
makları arasında hfilıt yanmakda olduğu 
görülmüşdür. 

Maktulün valizinde tabancasından 

gayri bir sustalı biçak, 10 uçak bileti, vize
si alinmış şahsi pasaportu ve para çanta
sında 34.000 türk lirası, 261 dolar, 9 ruble 
ve muhtelif kıymetlerde pek çok yabancı 
para ve 10 aded onluk seyahat çeki bulun
muşdur. 

Bu cinayet haberini birinci sayfasında 
«Milyonerler Cinayeti>:, başlığı ile veren 
Hürriyet Gazetesi, yukarıdaki notları al
dığımız yazıyı şu satırlar ile bağlıyor: ccPo
lis otoriteleri maktulün büyük çapda iş ya
pan kaçakçılardan biri olduğunu, cinaye
tin de muhtemelen eski ve büyük bir·· ala
cak meselesinden işlendiğini söylemişler-. 

dir» (Hürriyet, 26 haziran 1964). 

ÇIRAĞAN SAHİLSARAYI - Boğaziçi
nin eşiğinde Beşiktaş kıyısında eski devir
lerin ha.tıralarını taşıyan bir saha üzerin
de yanık harabesi durmakda olan Çırağan 
Sahilsarayı Sultan Abdülaziz devrinde in
şa edilmişdir; yapısına 1863 de başlanmış 
ve 1871 cie tamamlanmışdır; Osmanlı İm -
paratorluğunun ağır dış borçlar altı,na 
girdiği Tanzimat Devrinin hesabsız ve plıin
sız işleri arasında, rivayete göre fevkali
de ağır lüks eşyası ile beraber 4 milyon Os
manlı altınına mal olmuşdu ki zamanımız
daki karşılığı tahminen 200 milyon Türk 
lirasıdır. 

Mimarı Serkis Bey Balyandır (B.: Bal
yan, SeTkis Bey); ondokuzuncu asır Türk 
yapı sanatının en güzel eseridir; fakat ba.
nisi Sultan Abdülaziz içinde hemen hemen 
hiç oturmamış, Çırağan Sa.hilsarayı 1876 
dan 1904 yılına kadar 28 sene tahtından 

· indirilmiş Beşinci Sultan Murad ile !ilesi
ne ikametgah olmuşdur (B.: Murad V.). 
Meşrutiyetin ilıinında bu muhteşem saray 
muhteşem eşya.sı ile beraber Milli Meclisin 
emrine verilmiş, mebusan ve ıiyan meclis
lerinin toplanması için gereken salon tadi
la.tları yapıldıktan sonra meclisiln ikinci 
devre oturumu Çırağan Sarayında 15 ka
sım 1909 da tantanalı bir törenle açılmış, 
iki ay kadar sonra da 19 ocak 1910 da bir 
çarşanba günü güzeliği ve zenginliği göz 
ıcamaşdıran saray içinden çıkan ateşle iki 
saatde yanıp mahvolmuş, yanık duvarlar
dan ib§.ret bir iskelet kalmışdır ve zama
nımıza kadar tam 44 yıl, yarım asır o hazin 
haliyle dura gelmişdir. İstanbulun en güzel 
bir mevkiinde, kıymetine bıiha biçilmez bir 
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arsa üzerinde bu yanık sarayın 44 sene öy
lece bırakılması- çok acı tefsirlere yol aça
cak bir haldir. 

Çırağan Sahilsarayının zaman zaman 
büyük ve muhteşem bir otel olarak tamir ve 
ihyası Ia.fları çıkmış, ve her seferinde de gü
nün hadiseleri arasında pek çabuk unutui
muşdur. Otel hikı1yesinin en eskisini Ami· 
ral Vı\sıf merhum şöylece anlatıyor: ((Bal
kan Harbi sıralarında idi, Vulford adında 
büyük bir İngiliz iş adamı ile tanışdım, 
hem Türk dostu hem de sanat muhibbi 
yaşlı bir zat idi, tstanbulun da aşıkların
a.andı. Çırağan Sarayını otel olarak ihya 
etmek istedi; mühendis göndererek• sondaj 
yaptırdı; rıhtım sağlam, temeller sağlam, 
duvarlar kaymamış. Hemen teşebbüse giriş
mek üzereydi ki, Vulford öldü; ardından 

da Birinci Cihan Harbi çıkdı ... » 
Otel hikıiyesinin son terıinesi de şudur 

ki, aşağıdaki satırları- 9 Şubat 1961 tarihli 
Hürriyet Gazetesinden alıyoruz: «Çırağan 

Sarayı otel hıiline getiriliyor; bir Amerikan 
firması ile varılan prensip anlaşmasına gö
re 120 milyon türk lirası ile tdmir edile
rek büyük bir turistik otel olacakdır ... ı:. 

Bir ara Çırağan Sarayının Deniz Müze
si yapılması düşünüldü; zemin katı Dör
düncü Sultan Mehmedin meşhur kadırga
sı ile sfür saltanat kayıklarının teşhir edi
leceği bir salon - kayıkha.ne hfiline konu
lacak, birinci kat hazfedilip balkon haline 
gelecek, son katı da müze salonlarına tah
sis• edilecek idi. Yıini Sahilsaray _yangın 

afetinden yarıni asır sonra ima.r ve ihya 
adı altında yok olacakdı. Müze tasarısını~ 
tahakkuk etmeyişi hayırlı olrnuşdur.· 

Sahilsarayının yalı boyu geniş avlusu
nun Boğaz tarafındaki parçası · tBeşikta;:; 
Spor Kulübüne verilmiş ve ((Şeref Stadı» 
adı ile bu kulübün futbol sahası hfiline 
konmuşdur ki her halde garabet örnekle
rindendir. Yanık sarayın. önü ve etrdfı da 
derme çatma kulübeler, bir takım hurda 
demir yığınları ve türlü muzahrefa.t ile ay
rıca telvis edilmişdir. 

Çır.ağan Sahilsarayının yeri on yedinci 
asır başlarında ((Kazancıoğlu Bağçesi» adı 

· ile anılırdı, emlaki hümayun arsasına alın
mış, Dördüncü Sultan Murad tarafından 
kızı Kaya Sultana verilmiş, bu sultan da 
zevci Melek Ahmed Paşa ile bazı yazları 
burada yaptırdığı küçük bir yalıda ggçir
mişdir. On sekizinci asrın ilk yarısında bu 

yalı üçüncü Sultan Ahmed tarafından Sad
rııizam Nevşehirli İbrahim Paşanın kethü · 
dası ve damadı Mehmed Paşaya verilmiş ve 
Lıile Devrinin bu meşhur veziri zamanin
dadır ki ıcÇırağan Yalısı» adını almışdır. 

İbrahim Paşa ile üçüncü Sultan Ahmedin 
sık sık geldikleri ve çırağan filemleri ile . eğ
lendikleri kaşanelerden biri ol.muşdur. (B.: 
Çırağan Alemleri). 

1730 ihtilfilinden sonra yine miriye in
tikaal eden Çırağan Yalısı u~unca bir za
man metruk kalmış ve harab olrnuşdur. 

Beşiktaş Mevlevihdnesi Çırağan Yalı
sının hemen bitişiğinde bulunuyordu; on
dokuzuncu asrın ilk yıllarında mevleviha.
nenin öbür yanında da sdhibi idam edilmiş 
Rodoslu Ahmed Ağanın yalısı vardı. 

1805 de Üçüncü Sultan Selim miri ya
lının tamirini emretti: sadırıtzdm Yusuf Zi
ya Paşa Rodoslu Yalısını kendi kesesinden 
satın alarak her iki yalıyı yıkdırdı ve yer
lerine pek 1§.tif iki yeni yalı yapdırarak yi
ne Çırağan Yalısı adı ile Sultan Selime 
heo.iye etti; padişah bir mevlevi muhibbi 
olduğu için yeni Çırağan Yalısının iki par
çası arasında kalmış Beşiktaş Mevlevihıl·· 

nesini de tamir ettirdi, derg!hın !yin gün• 
leri çarşanba idi, Sultan Selimin ayinleri 
seyretmesi için de -sema.hanenin bir yanına 
gaayet mükellef bir mahfil inşa ettirdi. 

Yeni Çırağan Yalısı Üçüncü Sultan 
Selim ile İkinci Sultan Mahmudun pek sev
dikleri bir yer oldu. 

1860 da Abdülmecid daha büyük ve 
daha şatafatlı bir yalı yapdirmak için Çı
rağan Yalılarını yıkdırdı; ldkin inşaata 
başlatmak için ömrü vefa. etmedi, yapıya 
1863 de Abdülaziz zal'.Ilanında başlandı. Mi
mar Serkis Bey Balyan muhteşem bir sa.
hilsaray yapabilmek için arsanın tam orta
sındaki Mevlevihıinenin yıkılmasının zaru
retini arz etti; bunun üzerine Maçka.da ye
ni bir Mevlevihıine yapılarak 1868 de Be
şiktaş Mevlevihanesi oraya nakledildi (iB.: 
Maçka.; Beşiktaş Mevlevllınesi; Bahdriıye 

Mevlevihıtnesi), ve yukarıda kaydettiğimiz 
gibi 1871 de de şimdi yanık iskeleti görü
len Çırağan Sahilsarayı tamamlandı. 

Çırağan Sarayının bina eminliğini 

Mahmud Mesud ,Paşa yapmışdı; bu zat sa
rayın inşasında hem güzelliğe hem sağ
lamlığa azami dikkati göstermişdi; hfilen 
yanık hara.besi bile pek dilrübddır. Yukar
da kaydettiğimiz turistik otel hikdyesi • bir 
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gün hakikat olursa, yalnız İstanbul değil, 
yeryüzü en güzel otellerinden birini kazan -
mış olacakdır. 

Zamanımızda Yıldız Park diye meşhur 
büyük koru, aslında Çırağan Sa.hilsarayı
nın arka bağçesi - korusu idi. Bu koruda 
Malta Kasrı da sa.hilsarayla beraber yapıl-
mışdır. · 

çmAĞAN VAK' ASI - Alili muva,ze
nesi bozuk olduğu için tahtdan indirilmiş 
Beşinci Sultan Muradı, ikaametine tahsis 
edilmiş Çırağan Sarayından siHıh kuvve
tile cebren alarak yine pıidişah ua.n etmek 
üzere, devrin macerıiperest politikacısı ve 
gazetecilerinden Ali Suavi'nin, etrafına top
ladığı bir takım adamlarla 18 cemı1ziyelev
vel 129B•, 20 mayıs 1878 bir pazartesi günü 
tam öğle vakti Çırağan Sarayına deniz ta
rafından yapdığı bir sildhlı baskındır (lB.: 
Ali Suavi). cıAli Suavi Vak'asım diye de 
anılır. Son osmanlı vak'anüvisi Abdürrah
man Şeref Bey vak'ayı şöyle anlatıyor: 

ccAli Süı1vi Avrupadan geldikten son
ra Mektebi Sultaniye (Galatasarayı Sulta
nisi) müdür oldu; gazetelere siyasi maka
leler yazar, saraya devam eder, devlet işle
rine dfür mütalııalar beyan eder, layiha
la~ takdim eder, makaalelerinde Midhat 
Paşa aleyhinde bulunarak Sultan Hamide 
yaranmak yolunu tutmuşdu; hem güfta.rı, 
hem etva.rı perişan adamdı. İdaresizliği ve 
çok bilmişlik iddiası ile Mektebi Sultanide • 
tedrisatın altını üstüne getirdi. Gllyı1 mu
allimesi sıfati ile Avrupadan peşine takdı-
ğı güzel bir . kadın ile mektebde yer
leşip oturmak saygısızlığında bulunma-
sı ile de aynca dile düşmüsdü. Mü
dürlükde kalması her cihetce cAiz olmadı
ğından azledildi. Açıkda kalınca sürünme-
ye başladı, sürünmekden kurtulmak için 
de büyük bir cür'etıe yokdan yükselme yo
luna sapdı. SAkin olduğu Üsküdar semtin
de bir takım sddedil muhı1cirleri ( 1876 türk 
-rus harbinin _Rumeli muhıicirleri) başına 
toplayıp, onları türlü vaidler, yalanlarla 
Sultan Muradı tekrar tahta çıkarma sevda.
sına düşdü. Basit aklınca ikmfili tertiba.t 
eY;lediğine kanaat getirdikde ısilfilüanmış 
muh!cir ya.ra.nını bir mavunaya doldura
rak K'.uzguncukdan, Sultan Muradın otur
duğu Çırağan Sa.hilsarayına ı1ni yanaşdı, 

ve rıhtımda nöbet bekleyen askerleri silıih 
la kaçırtıp Sılhilsarayın harem dairesine 
kadar girdi. 

cıSua.vinin şu cür'eti mecnuna.nesin
den hiç kimsenin mfilfunatı yokdu. Sultan 
Murad, Sahilsarayı basanların bağrışmala
rından çok teHi.şlandı, kendine suikasd zan 
ederek aklı başından gidip şa§kın şaşkın-· 

etrafa bakınır iken, eline Suavi bit tüfenk 
vererek pı1dişahım çok yaşa velvelesi · ile 
mavunaya girmeye ve birlikde Anadolu ya
kasına geçmeye davet ediyordu. Keyfiyet 
Beşiktaş zabıtasına derhal aksedip Beşiktaş 
muhafızı miriliva Hasan Paşa (B.: Hasan 
Paşa, Yedisekiz) maiyetine alabildiği zabti
ye ve nizamiye efrı1dı ile Çırağana koşarak, 
fakat silahla müdafaayı görünce o dahi si
lıih kullanmaya mecbur olup iki tarafdan 
atıJ.an kurşunlar ve çıkan sayhalar Yıldız 
tepelerine kadar yapıldığından zıttişılhane 
dahi denşeti azimeye uğrayup asker celbi 
için etraf da bulunan askeri kıt'alar kuman
danlarına emirler gönderildi. İstenilen· as
keder gelinceye kadar Ali Suı1vi ve ayak
daşlarından yirmi· kişi kadar Hasan Paşa 
nın elinde öldürülüp muhacirlerin geri ka
lanı yaralı veya sağlam ele geçirildi. Mu
r-.füı::emeleri divanı harbde yapılarak kaba
hatlerinin derecesine göre kanuni cezaları 
icra kılınmışdır. Ali sua.vinin muavini Fi
libe muhacirlerinden Ahmed Paşa ki iyiyi 
kötüyü ayırmakdan ıkiz bir adam idi, kü
rek cezası ile mahkum olmuşdur. 

ccÇırağan bağçesinden tüfenk sesleri 
uzak yerlerden dahi işidildiğinden herkes 
ne olduğunu bilmeyüb ruslar İstanbula hü
cum etmiş.1er, muharebeye başlanmış diye 
bam: arasında bir velvele kopdu · (Türk-rus 
harbi mağlubiyetimizle sona ermiş, Ruslar 
Ayastefanosa, bugünkü adı ile Yeşilköye 
kadar gelmiş, bu vak'adan 48 gün evvel, 3 
mart 1878 de Ayastefanos muahedesi imza
lanmış, ruslar hfilı1 Ayastefanosda bulunu
yordu); İstanbulda ve Galatada dü~kıtnlar 
kapandı, ehfilinin telaşından ve koşuşma
sından çarşıda bayılan kadınlar oldu. Tü
fenk sesleri o gün Eyyub tepelerinde tara
fımdan işidilmişdirı:. (Abdürrahman Şeref, 
Tarih Müsa.hebeleri). 

Yukarıdaki satırlarda vak'a çok basit 
anlatılmışdır. Türk Ansiklopedisinde şu 

malumat veriliyor: 
ccAli Suavi bu olayda Osmanlı-Rus har

bi ( 187'6 - 1878) yüzünden Balkanlardan 
(Rumelinden) kaçıp !stanbula sığının göç
menlerden de faydalanmışdır. Ali Süıtvi, 

Çırağan Vak'asından bir gün önce Basiret 
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Gazetesinde (B.: Basiret Gazetesi) yayın
ladığı kısa bir mektubla hem adamlarına 
parola vermiş, heni de ertesi gün yapacağı 
büyük iş hakkında üstü kapalı olarak dik
kati çekmek istemişdi. İçlerinde Filibeli Ah
med Paşanın da bulunduğu beş yüz kişiden 
fazla bir kalabalık, Çırağan Sarayı yakının
daki Mecidiye Camii önüne geldikleri sıra
da. Ali Suıivi de bir kısım adamı.arı ile Kuz
guncukdan mavunaya binip Çırağan Sarayı 
rıhtımına çıkmışdır. Sarayın rıhtım tara
f!ındaki muhfil'ızlannın silılll~.annı topla· 
yıp saraya girmye çalışır iken, Mecidiye 
Camii tarafındakiler de buradaki muhMız
larla çarpışarak onların silıfölarını almış

lardır. Ali Suıivi, Sultan Muradı dairesin
de bulup kendisini yeniden hükümdar yap
mak için geldiğini bildirmiş ve aşağı indir
mişdir. Bu sırada göçmenlerle göçmen kı
lığına girmiş olanlar sarayın alt katını 
doldurmuşdur. Cırağan Sarayında olaylar 
bu sekilde gelişirken, Besinci Muradın ya_
mnda gözcü olarak bulundurulan Dilıiver 
Ağanm g-önderdii:ti haber üzerine askerler 
ve zabtiyeler yetişib saraya girmislerdir. 
Dil~.ver Ağa, İlk gelen 6 neferi sarayın. di-. 
van. kapusu önüne nöbetçi dikerek Ali Su!
vi ile arkadaslarının dısarı cıkmalanna en
gel olmusdur: bir vandan da /Beşiktaş Ka-• 
raJ.ı:ohına haber göndermiş, Beşiktaş muh:'\
fm Yedisekiz Hasan /Paşa zabtiye kuvvet:
leriyle Cırağan Sarayına kosmu~. Haı::an 
Pa~~ f:aravm kapucularının birinden aldığı 
kalın sopayı, eleba.sı olduğunu anladığı Ali 
Sutlvinin kafasına _siddetle- vurmuş ve onu 
örlürmüştür. Bunun üzerine ortalık karıs
m1s. Hasan Paşanın adamlarının ateş et
meleri baskıncıları şaşırtmış, bunlardan 
çoğu öldürülmüşdür.» 

Macer§.perest Ali Sudvi ki ·((Biz onu 
adam sanmışdıkıı diyen Namık Kemal ta
rafından şu hiciv beyti ile kal"ikatüri:z:e 
edilmişdir: 

Suavi dedikleri o küçük adam 
Fııri!".dt'\ oturmuş yanında madam! 

)i er nedense şöhretli taril'.ı ya2:arlarımızdai'l 
_İsmail Rami Danismenct'e pek sempatik 
görünmüş ve t. H. Darı.işrnend, «t:z:a.hlı Os
manlı T-arihi Kronolojisiıı islınli esei'ind~ 
((Ali Suı\vi Vak'a.si» diye kaydettiği Çıra
ğan Sarayı baskınını tamı1men indi hü
kümlerle yazmışdır; f. H. Dıinişmend de 
şöyle diyor: 

<<... bu vak'a, ruh kuvvetinin misline 
ender tesddüf edilen muhteşem bir beyyi~ 
nesidir, büyük ihtilfilcinin hayatına mal 
olan bu müdhiş teşebbüsden maksadı, hav
salasına sığmayan Ayastef anos Mukadde
matı Sulhiyesini ibtfü ederek İstanbul ön
lerindeki Rus ordusuna mukıaavemet, ve 
hatta taarruzdur. Bu fikrini Sultan Hami
de kabul ettiremediği için saltanat tebed
dülüne lüzum gördüğünden bahsedilir. 

<< ... Çırağan Sarayı rıhtımına çık

mış, kapudaki nöbetçi yaralandıktan sonra 
pencere camları kırılıp pıidişfilıım çok· yaşa 
sesleri ile içeri girilmiş, E~nli Said Paşa
nın hı\tıra.tına göre, _Ali Su§.vi Sultan Mu 
radı kolundan tutup : 

- Aman efendim, gel bizi Moskoflar
dan halı\s et! .. . dediiti sırada içeri dalan· 
Besikta& muhıifızı Hasan Paşa elindeki so
payı Suı\vinin tıllihsiz basına indirerek 
derhal vere sermişdir ... ı:, (İ. H. Danişmend, 
Kronoloji). 

Türk Ansiklopedisinin «parola» olarak 
vasıflandırdığı Basiret Gazetesinde neşre
diJ en mektub için bu gazetenin s§.hibi Ali 
Efendi şunları yazıyor: 

<< ••• (Ali Süa.vi) meşAhiri muharririni 
osma.niveden olup kendilerini pek iyi ta-· 
m.dığım cihetle aralıkda hanelerine gidip 
Basirete dere edilmek üzere felsefi .ve siya
si makaalelerini alıp gazeteye dere evler 
idim. Cuma.rtesi günü Rk$am üzeri müşıtrü
Hevhden hizmetk§..rt va.s1ta.sı ile bir varaka 
a.ldım. mezkur varakada aynen şu sözler 
muharrer idi: 

Devleti A]iyyenin harici pnlit.ikası şu 
sırada bir t.akım miiskilA.ta tesadüf et.mi-'? 
ise d.e bunun hüsnü suretle tesvivesi c§.re
si imk§.nsız ~ibidir, pazartesi günü ıw .. z~te
niz ile nesredecelH.m ma.kaalenin mütal.aA
sım. evliv!vı um.lira ve umum ehAliye ta_v_
siye ederim. · · 

«İsbu varakayı aypen. ve .imzAsı al.tın; 
da Basirete dere eyledik ... o gün Çıta~an 
Sarayı baskını vak'ası oldu ... iı · · 

Ba.siretçl' Ali Eferidl kürek, ·.}(aleb,nd· 
Iik gibi ağır pir cezıidan ke11!<'lisini güçlukle 
kurtarabilmiş, · ge.zeteıi ıtapat:ilmış, Ali 
Efendi de Kudüse sürülmüş idi' · (B.: A1i 
Efendi; Basiret Gazetesi) . 

. Çırağan Vak'asında Ali Sudvinin adam
larından vak'a yerinde 23 kişinin öldürüI0 

müş olduğu söylenilir, bunlardan Üsküdar
da berberlik yapan <1Lof çalı» · ı&tab-ile anılır 
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bir muhAcir delikanlı için Üsküdarlı halk 
şAiri Aşık R.Azinin bir mersiyesi vardır. 
manzume, Lofçalıyı görmemiş olan şfilr ta
rafından, vak'adan yıllarca sonra yazılmış
dır; üç kıt'alık mersiye şudur: 

Nasıl uydun SuAvi'nin fendine 
Genç yaşında kendin ettin kendine 
Gittin de Lofçalım gidip dönınedjn 
Takip kuburlan keiner bendine 
Şahin başdan yere düşmüş al fesin 
Şehid old,un yolunda bir nakesiıı. 

Rumelinin ş!hi huban dilberi 
-Osküdarın taze civan berberi 
Nasıl igf4I idüp ta.kdı peşine 
Lofçalımı kokonalı serseri 
Şahin başdan yere düşmüş aıJı fesin 
Şehid . oldun yolunda bir nikıesin. 

·sol memenin üstündedir yiresi 
Al kanla.rla. yatar ciğerp§.resi 
Son tuhfei mitem oldu bizlere 
Solmuş ihu gözlerinin ka.aresi 
ŞahJn bruidan yere düşmüş al fesin 
Şehid oldun yolunda bir na.kesin. 

.Cıra,tan Vak'asına baitlı garib bir htl
dis·e- de vak'adan bir hafta kadar sonra baş
vekil Sad1k Paşanın azlidir. İlk Osmanlı 
Meclisi Mebusanı kurulur iken ananevi 
«sadırA.zlim.ı:. unvanı da «!Basvekil» olarak 
değistirilmisdi. Sadık Paş.a 28 nisanda az
ledilen ilk başvekil Ahmed Vefik Paşadan 
sonra. va.k'adan bir av kadar evvel hüku
met basına getirtilmisdi. Sadık Pasa Cıra
ğan vak'ası üzeTine son derecede heyecana 
düsen Sultan Abdülhamidi teskin etmek js
temis. fakat konusma sanatını bilmediği 
için: «Efepdim ... bir mavuna dolusu karga 
dernee-i ile bir pAciisahı tahtdan iridirriıe gi
bi büvük bir iş hic ha.sarılabilir mi? ... » de
n1isdi. Bu l!f paclisA:hda.·. i,Demek ki bu 
açlam b_ir ptl.dişahın tahtından nasıl indiri~ 
leceitini. biliyor;> sübhesini. uyandırdı, bir 
hafta: sonra a~ledilip sürgüne gönderildi. 
başvekil unvanı da tekrar sa,_dırg,z§?na çev-
rildi. (8..: aaa,i Paşa): ·. - . . 

. . ;_. . 

CIRAÖ .EDİLMEK, ·CIİıAK EY)İLMEK, 
CIRA'Ğ .OLMAK -~ İki ver'de kullan:ıllr es-- . , . .,,_ 

ki bir d~yim,dJr. , : · · _. .- ·. :- : 
, · _ _.· 1 --:-:: Bir -c§,riyerı.in,-~ ı,,_alayığı.n ef ımdiie: 
ri t~rafınd,aJ;'.1 çeytzi. düzülüp ·ve basını so
kacak bir ev veril~rek • ~lendirilmesi; sa
rayı;ia Enderunu Hümayunda pad_işfilıın hu
susi hizmetinde }?ulunmuş bir gencin, . .hiz
met ve sadAkatini mük§.fatlandırmak, ona 
devlet kapusunda çaıı,ıp yükselme yolunu 

açmak için bir memuriyete tayin edilme
si. 

2 - Mürahik bir gencin «kalem» de
nilen devlet dtlirelerinden birine maaşsız 

şa.kird (memur namzedi) olarak alınması. 
Bir dfüreye çırağ edilen genç istioAd ve ka
abiliyeti ve- ahlak ile terbiyesi tecrübe edil
dikd.en sonra maaşa bağlanır, ona da «nan
pareye geçdiıı denilirdi. 

Esnaf hayatında bir usta yanında işe 
giren çocuklar hakkında da aynı tibir kul
lanılmış, yalnız avam ağzında çırağı keli
mesi çırak olmuşdur (B.: Çırak). 

Ezelden ı:ı.bd.i memlükin çırağı lıassınım -zira: 
Sebeb sensin beni ihyaya devletle, saadetle 
Senindir hine yokdur nıinnetin şevketJu hünka-

rım 

Krem kıl sohbeti helvaya. gel ikbaiü şevketle: 

İbrihim Pıuıa 

Çmtğımsııı benim sen hem veziri nüktedinımsırt 
Nazirin yok sadakatle meşhfu.-i cihinımsın 
Beni sen eyledin davet ne mümkin eyJfyem ben 

red 
Derüninde olan mührim gibi Iitrzi canımsın. 

Ahmed 111 

Çırağ itdin beni diiın senin de ey kerimüşşan 
Çera.ğın ruşen itsun didei mıihri miicellayı. 

Nedim 
Keremdide çırağındır kulundur müstemendindir 
Unutma padişühım Vehbii berkeşte samanı 

Seyyid Vehbi 

Bu kelimenin yukarda kaydettiğimiz 
yerJerd.e kullanılmasında bir zerıHet, nük
te vard.ır: çırağın basit Iugat manası kan
dildir; birinci yerde «kendi ışığına, hürriye
tinin ışığına. kend.i evinin, ışının ısı~ına 
lrnvuşmak 1) ikinci yerde de « bir mesleğin, 
işin ışığı olma» m4n~ları vardır. 

Memurivet; iş hayatında hatta. pel{ 
yüksek mevkilere ulaşmış zatler, vaktiyle 
şahsi hizmetinde bulundukları kimseler gü
zel ve temiz hAtıralar·bırakıp göcmüs ise: 
«Ben falanın çıraıtıyım ! ... » diy·e övünürler
di. 

ÇIRA'.Ğ ·G-OLBANGt - .«IylevievihAne
lerde aks.amlar.ı çırağ uyandırüırken. oku.
nurdu,· metni.şudur:. . ... 
- · cıAkş-amı . şerif hayr ola; hayırlar f eth 

ola, şerler def ola, çera~ı ·I"llşen; fahri der
vişan, ziyayı imdn, kaanuni merdan, demi 
Hazreti Mevlıi-nA h'ıl diyelim hu» (M. Zeki 
Pakalın, Osmanlı Tarih Deyimleri ve Te • 
rimleri). 
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. ÇIRAĞİ, ÇIRAĞCI, ÇIRAKCI - «Ak· 
şanı ezanından sonra tekeklerde mumları 
uyandıran (yakan) canın unvanı; büyük, 
şerefli hizmetlerden sayılırdı. Tekkelerde
ki mescidlerin kandillerini uyandıran der
vişe de Kandilci denilirdi,:. (M. Zeki Paka· 
lın, Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimle
ri). 

ÇIRAĞI HAMZA MAHALLESİ - İs
tanbulun eski mahalle taksimatında Fatilı
Suıtanselim arasında bir mahalle; Çırakçı 
(Çırağı Hamza) Mescidiııin mahallesi idi; 
hfüen Müftiali Mahallesinin bir parçasını 
teşkil ettiğini tahmin ediyoruz; 1876 d,cı 
mebus secimi dolayısı ile tanzim edilen bir 

. defterde 75 h!ne olarak gösterilmişdir. 

ÇIRAK - Bir sanat öğrenmek üzere 
usta yanına verilen çocuk; bu isim, aslı 
farsca olup fasih telaffuzu. da çerağ olan 
mum, kandil anlamında çırağ ke
limesinden bozmadır; bu yerde 
kullanılışındaki nükte çok zarif-

. dir. «Bir sanat öğrenmek için aşk 
ile yanmak, o sanatın yolunda, 
mum gibi, kandil gibi yana yana 
tükenmek>: gerekdiğini ifade eder. 

Bazı eski metinlerde ve esnaf 
nizamnAmelerinde çırak karşılığı 

«şakirdıı ismi de kullanılır. 

Esnaf gediklerinin ve loncala
rının bulunduğu devirde, hangi iş
de ve sanatda olursa olsun,· bir çı
ral{ oğlan iş veya sanat öğrendik
ten sonra o camia içinde ananevi 
bir imtihandım sonra kabul edilir 
ve diploma yerine beline merasim-
le peştemal kuşatılırdı (B.: Esnaf; 
Peştemal). 

İstanbul'da çırak ç9cuklar işi, 
sanatı öğreninceye, . peş tem al ku · 
şa;nıncaya kadar çok küçük bir 
gündelikle ve ~kseriya boğazı tok
luğuna çalışmışlardır. Baba kana-
dı altında baba işine girmiş olan- 7 

lar müstesna., bütün çocuklar, İs
tanbullu ise fukara evladı, yahud 
taşradan gelmiş ise garibler .. oi
muşdur ve dükka.nların üstündeki 
odalarda-, süreti mahsüsada inşa 

edilen bek§.r odalarında, bekar 
hanlarında yatıp kalkmış, barın

mışlardır. Demirci, dökmeci, ka-

----------------
laycı çırakları don gömlekle · pırpırı, yüz, el 
ve ayak demir tozuna, kömür tozuna bu
lanmış; kasab ve bakkal, aşçı çırakları hır
pa.ni kıyafet yağ içinde, kir içinde; onların 
yanında berber, kahveci çırakları, üstübaşı 
eli yüzü temiz, çıplak ayaklarında kadife 
tasmalı nalınlar, perçemli, kaküllü, hülı1-
sa her işin icabına göre bir kılık ve. kıya
fete sı1hib olmuşlardır. Kaşı gözü yerinde, 
eli ayağı düzgün olanları şehir eşkiyasın
dan ırz ehli kalfalar, ustalar tarafından ko
runmuş; bazan da cıaşk olmayınca meşk ol
maz sözü hükmünü yürütmüş, çırak-usta 
münasebetleri türlü mı1ceralara yol açriıış
dır ve: 

Kara kiraz <firağnı 
Usta sever çırapı 

tekerlemesi halk deyimleri arasına geçmiş
dir. 

Kalaycı Çırağı 

-(Resim: Sabiha Bozcalı) 
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On . sekizinci asrın külhıtrii şfürlerin

dert Haşmet, Üçüncü Sultan Mustafanın 
kızı Hibetullah Sultanın doğum şenlikİeri -
ni tasvir için kaleme aldığı «Velidetnfunen 
isimli eserinde · kendisine donanma nazırı 
süsü veren bir İstanbul külhanbeyini gece 
esnafı teftişe çıkarır ve onu bir berber dük
kanı önünde berber Ue şöyle konuşdurur: 

«- Bre gel adam şuraya! ... sen ne şe
kil berbersin? ! . . . Hani senin stnesi ~yine
den sat gerdeni m1ri seherden şeffaf, b§.
zl1leri bilekleri simin ve gamzeleri ustura 
gibi keskin gümüş servi endam çırağın ne
reye gitti: Bre na. tıraş tasma kıran, bö.yle 
berber dükkanı olur mu?» 

Mısır Çarşısı üzerine geçen asır içinde 
yazılmış anonim bir destanda bir attar çı
rağı da şöyle tasvir ediliyor: 

Mısır Carşısıdır 2"iizeller kı\m 
Gayet ile mazbut adab erkA.m 
Bil." nam iJe m~hur her bir dükkanı 
Anda bütün Mısır Cava Zeng!lbar. 

Babın yemininde Kuleli Dükkan 
Bir Yusuf likaya olmuşıiur mek4n 
Bir çeşml ceUıid destinde çevkan 
İsmi şerifi hem ol şuhtn Cebbar. 

Güllii mlnta.11 üzre al çuha · yelek 
Sıvamış .kolların ol simin bilek 
ÇJ:rak.lar 1-çinde bıçkın civelek 
Üftaclesi amma ayanü kibar. 

Sim güİle topukdan zerkar lcl.küle 
Kıl kadar ayıbsız ol gÖiıce güle 
Bey paşa olm-qşdur kul ile köle 
Elbet kalendere yokdur itibar. 

Levendane edıt nümıi.yiş güzel 
Alım çahm nakiş elhak bi bedele 
U.kin külahından sırıtmada kel 
Zira maadfce g<aayet sebükbaı!. 

Bu manz~mede dikkate değer nokta, 
güzel attar çırağının cehliriin kel başa ben
zetilmiş olmasıdır; geçen asrın ikinci yarı
sında İstanbuldaki esnaf çıraklarını okut
ma yo~unda çok hayırlıbir teşebbüsdep. bu
gütr büyük irfan ·:müniessillerimiZden biri 
olan Daruşşafaka Lisesi doğmuşdur (B.: Çı
tak Mektebi). 

Kalencler rneşreb şı1irlerin :esnaf güzel
leri şanında· kalez:ne aldıkları ve ccş~hren
~Z;> adını verdikleri_manzuin tisıileler övül• 
müş bütün nevcivanlar çırak çocuklar, de
likanlılardır (B.: Şehrengiz). Şehrengizler
den gayri aynı yolda kaleme ·alınmış mı1tu 
fu isimsiz tek bir güzel · oım:uş manzumeler 

de de bilhassa berber ve kahveci çırakları 
ile meyhaneci çırağı seçilmişdir ve meyht
ne~i çıraklarına hemen dı1ima «muğbe_çeı: 
denilmişdir (B.: -Muğbeçe). 

Kahveci çırakları için meşhur bir te
kerleme vardır: 

Kahvenin köpülüsünü 
Çırağının topukhısu 

Son zamanlara gelinceye kadar berber 
dükkanları" dfüma bir kahvehtinenin bir 
parçası, köşesi ola gelmişdir ( B.: Berber). 
Ksh vehruıelerin ekseriyetle ayak_ takımının 
toplailtı ve sohbet yeri olması, kalender şı1-
irlerin de avamın bekar uşağı takımı ile 
bilhassa kahvehanelerde buluşub ülfet ve 
muhabbet etmeleridir ki, kahveci çırakla
rını da daima gözlerinin önünde bulundur
muşdur; Aşağıdaki manzume geçen asır 

Kah veci çırağı 
(Resim: Sabiha Bozcalı) 
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sonları ile asrımız başında mektebli tulum
bacılarından «Bitli» lakabı ile meşhur Mer
divenköylü Tevfik Karkan'ındır: 

Yap be kahveni kahveyi 
Karasmd.an karasından 
Tulumbacı külhanbeyi 
Biz kaçmayız parasından 

Varsa güzel bir çırağın 
Mecidiye tırak tırak 
Yoksa, güzel bir çırağın 
Kahveyi ehline bırak. 

Kahvecinin taze fidan 
Olmalı süslü çırağı 
Gömlek beyaz al oAmedan 
Billur topuk tumturağı 

Al ibrişim futa belde 
Kuşak sarkmış niliniııe 

Tıkır tıkır yürüterek 
Dikkat eyle talimine 

Kakülleri kaş üstünde 
Bir dal fesli gül goncesi 
Alım çalım nümayişi 

Derdli gönül eğlencesi. 

K.öhııe keyfi tazeleyen 
Hem kahve hem ta.ze çırak 
Yıl hey aman başlayınca 
Naz ile pervaza çırak 

Erbabı dil demişlerdir 
Has kahvenin köpükliisü 
Kahvecinin çırağının 
Makbul gümüş topuklusu. 

Hüsnü ateş gözüm lüle 
Ta ·be sabah tüter çırak 
Tevfik senin aşıklığın 

Kel başında şimşir tarak. 

ÇIRAKCI BOSTAN SOKA(i-I - 1934 
Belediye Şehir Rehberinde Fı1tih Kaza.sı

nın Samatya Nahiyesinde Hacıhamza Ma
hallesinin sokaklarından; Merdivenliçeşme 
sokağı ile Ali Fakih ve Hamdullah sokaı<:
arı arasında uzanır, Ali Fakih ve Hamdul
lah sokakları ile bir üç yol ağzı teşkil eder; 
Tünaydın Sokağı ile de kavuşağı vardır (adı 
geçen rehberde pafta 11,. no. 62). Yerine 
gidilip şu satırların yazıldığı sıradaki du-
rumu tesbit edilemedi (1964). · 

ÇIRAK_CI ÇEŞMESİ SO_KAĞI - Fatih 
İlçesi merkez nahiyesinin Şeyh Resmi Ma
hallesi ile Fener nahiyesinin Müftü Ali ve 
Abdi Sübaşı mahallelerinden geçer bir sci
kakdır; Haliç Caddesi ile Tabak Yunus So
kağı arasında uzanır; Kızak Sokağı (Şeyh 
Resmi Mah.) Dönemeç Sokağı, Cingöz Sa-

ÇIRAK MEKTEBİ 

kağı, Tekgözlü Sokağı (Müftü Ali Mah.), 
ile kavuşakları vardır; Müftü Ali ve Abdi 
Sübaşı mahalleleri arasında sınır olan Fod -
lacı Sokağı ve Abdi Sübaşı Mahallesinde Pir 
Sultan Sokağı ile dört yol ağzı yaparak ke
sişir ( 1934 Belediye Şehir Rehberi, pafta 
6/98 ve pafta. 8/97-99). Haliç Caddesi tara
fından gelindiğine göre iki araba geçecek 
genişlikde, paket ta~ı döşelidir; kavisl~ ve 
uzunca bir yol olub büyüklü küçüklü kı1-

gir ve ahşab evler arasından geçer. Cingöz 
Sokağı kavuşağından sonra toprak yol olur 
ve yokuş aşağı iner, daralır, iki yanındaki 

evler küçülür; kapu numaraları 1-70 ve 12-
72 dir; sokak hfilen Fodolacı Sokağı ile olan 
dört yol ağzında durmaktadır, Abdi Subaşı 
Mahallesi içinde ~alan kısmı üzerindeki ev
ler yıkılmışdır ( 1964). 

Hakkı GÖKTÜRK 

ÇIRAKCI MESCİDİ - Hadikatül Ce
vami: «Sultan Selim Camii kurbindedir. 
Banisi şamdancılar kethüdı1sı Hamza Ağa
dır; Sultan Selim Camiine mihrab şam
danlarını yapub bı1 izni hümı1yun bu mes
cidi fevkaani olaral{ bina eyledi; merkadi 
na ınal'ılmdur, minberini İbrahim Ağa nam 
kimse koymuşdur, mahallesi vardır» di
yor. Bu mescid hıilen mevcud değildir. 

Semt sı1kinlerinden emekli albay Ahmed 
Muhtar Bezmenin malumatına göre kıy

metli ahşab çatı ile örtülü kıigir bir yapi · 
olan Çırağihamza ( Çırakçı) mescidi Çırak
çıçeşmesi Sokağında idi, şimdi yerinde Ha
cı Ahmed Albayrak'ın gecekonduları· bu
lunmaktadır; Fatih yanıngında yanmışdır. 
Sayın emekli albayın bahsettiği gecekon
dular arasında dolaşdık, taş duvarla örülü 
bir metro kadar derinlikte bir çukur için
de, Ha.dikı1tül Cevamiin cckabri na. malftm
durıı dediği banisinin kabrini de bulduk: 
«Merhum mağfur Çırıigi Hamza Ağanın 
ruhuna Fıitiha» yazı kittlbesinde tarih si,;. 
!inmiş,. okunmuyordu (mayıs, 1964). 

Hakkı GÖKTtRK 

ÇIRAK MEKTEBİ ~ Maarif tı1rihi
mizce çok parlak bir. mı1zisi olari, · memıe·
ketimize büyük hizriıetıerde bulunmuş pek 
seçkin simalar yetişdirrniş. olan, zamanı
mızda da İstanbulun büyük irfan ocakla
rından biri olan Darüşşefaka Lisesinin ku
rulmasına yol açmış bir mektebdir; Cemi
yeti Tedrisiyei tsia.miye tarafından 1864 se-
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nesinde Beyazıdda açılmış bir mektebdir. 
Aşağıdaki satırları Cemiyeti Tedrisiyei is
lamiyenin 1927 de neşrettiği «Dıirüşşefaka, 
Türkiyede İlk Halk Mektebiı: isimli tarih
çeden alıyoruz: 

ccCemiyetin kuruluşu o tarihlerde Dfü
rei Askeriye ruznamçecisi Yusuf Ziya Beyin 
(sonra maliye nazırı Yusuf Ziya !Paşa) teş
vik ve delaleti ile olmuşdur. O zamanlar Ak
sarayda Sofular Mahallesinde oturan Yu
suf Ziya Bey, komşusu Muhtar Bey (Gazi 
Ahmed Muhtar Paşa) ve Tevfik Bey (Vidin
li Tevfik Paşa) ile geceleri buluşdukça is
lam unsurunun terakki ve tel{ıimülünü dü
şünürlermiş. Yusuf Ziya Bey her gün Ba
yazıtjdaki Daireyi Askeriyeye giderken sa
bahları esnaf çıraklarının Büyük Kapalı 
Çarşı açılıncaya kadar çarşı kapusu önle
rinde, kahvehane ve çaycı dükkıinlarında 

boşu boşuna vakit geçirdiklerini görerek 
onlara şu kısa zamanda bir az okuma yaz
ma ile hesab ve bazı içtima.i esaslar öğret
mek emeline düşer ve bu fikrini arkadaş
larına da açarak onların da iştirıiki ile <<Ce
miyeti Tedrisiyei İsl§miyeıı na.mı ile bir ce
miyet teşkil etmişlerdir. 

«Yusuf Ziya Bey Bayazıdda Simkeşhıi
ne dıihilindeki Valide Emetulah Kadın 

Mektebi binasını kendi hesıföına tamir et
ettirerek tedrisatın başlamasını bir an ev
vel temin etti. 

«Cemiyetin kuruluşunu ve çırak mek
tebinin açılışını 12 nisan 1280 (24 nisan 
1864) tarihli Tasviri Mk:ir Gazetesi şöyle 
yazmışdır: 

uEsbabı zaruriyeye mebni vaktiyle oku
yub yazmaya muvaffak olamayan her sınıf 
ehalii müslimeye akaaidi diniyeyi tfilim ile 
az vakitde mektub, sened ve evrıikı saireyi 
kıraat ve tahrir idecek mertebe tahsil ettir
mek niyeti hayriyesi ile ve Cemiyeti Ted
risiyei İsla.mJye namı ile bir cemiyet teşek
kül etmistir. Dersler esnaf ve sıiireye tes
hilata medar olmak üzere Çarşının küşı1-
dından ve iş zamanından evvel verilecek
dir. Mektebe devılriı edecek ş§.kird§.nın kftf·· 
fes.ine ders kitabları ile yazı k~ğıdları gibl 
ınühim!tı tahsiliy·e Ceni.ı.yet tarafından 
ıneccı1.nen V'erilecekdir.ıı 

(<Vıilide Mektebinin tedrisat husi.ısun
da gösterdiği muvaffakiyet az zaman için
de isldm ve hıristiyan çıraklar ile Bılliıse · 
raskeriye vesfür devlet dairelerine devam 
eden kalem efendileri arasında o derece 

rağbet uyandırdı ki dershane talebeyi isti
ab edemediğinden Aksaray semtinde bir 
şube açmak zarureti h§.sıl oldu. 

«Cemiyetin azıisı da gittikçe çoğaldı; 
ileri için ümidler kuvvetlenince çırak mek
tebleri tedrisatına devam olunmakla bera
ber ayrıca esaslı bir mekteb tesisi de düşü
nüldü. Cemiyetin asıl maksadı islim unsu
runun maari;fde terıikkisini temin oldu
ğundan gerek çırak mekteblerinin ve ge
rek yeni açılacak mektebin islam çocukla 
rına hasrı esası kabul edildi. 

«Çırak Mekteblerinde 1281 (1865') de 
başlayan tedrisat 1290 (:1.874) tarihine ka
dar devam etmişdir. Sim.keşhıinedeki Vali
de mektebinde açılan Çırak Mektebi, Cemi
yetin faaliyetini, başarısını çekemeyen ma·· 
arif narızı Münif Paşanın emri ile mekteb 
binasının cemiyetin elinden alınması yü
zünden kapandı. 

«Çırak Mektebinin, mekteb levıizımı ve 
kitablar da dahil her şeyi meccdni idi ve 
mekteb üç sınıf üzerine kurulmuşdu. Sınıf
ların ders programları şöyle tertib edilmiş· 
di: 

«Birinci sınıf; Pazartesi ve perşenbe 
günleri, Çarşı açılmadan - Elifbe, Yazı, 
İlmihal, Kur'an, MalO.matı nafia (Faydalı 
bilgiler). 

((İkinci sınıf; Pazartesi ve perşenbe 
günleri, Çarşı açılmadan - İmla, yazı, Ka
vaidi Osmaniye (Türkçe gramer). 

«üçüncü sınfı; Sah ve cumartesi gün-· 
Ieri resmi dfüreler açılmadan - Hesab, ki
tabet (kompozisyon), Hendese, Coğrafiy.a. 

«1865 de, ilk sene 539 çıra,k derse baş
ladı, 350 si muvaffak oldu; 1866 da, ikinci 
sene 590 cırak derse başladı, 37'3 fı muvaf
fak oldu ··(B.: Yusuf Ziya Paşa; Ahme!? 
Muhtar Paşa, Gazi;. Tevfik ıPaşa, VidinlL 
Naki Efendi. Ali; Cemiyeti Tedrisiyei İsl§.
miye; Ddrüşşefaka). 

"1908 de Meşrutiyetin ilAnı . üz.erine 
D!rüşşefa.ka mezunları tstanbulda bir ce
miyet kurdular, feyz aldıkları irfan oca.ğı· 
nm tesisine Mbep otmuş Çırak Mektebi'ni 
ihya ederek sukran borçlarını ödemek iste
diler. Tahsilsiz kalmış esnaf çırakları mec
c:!nen okutmak ·bir gece dershineyi açma
ya karar verdiler. Binli olarak Yeni C§.mii 
civarında Cicek Pazarındaki metrô.k Taş 
Mektebi seçdiler; bu mekteb binası hicri 
1182 (1768-1769} da Mutfakemini Haseki 
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İbrahim Ağa tarafından yapd~rılmışdı. O 
zaman İstanbul maarif müdürü olan Prof. 
Ali Reşad Beyin de gayretli delıileti ile bina 
Evkaf Müdürlüğü tarafından Darüşş,efa · 
ka Mezunları Cemiyetine teslim edildi ve 
gereken. tamir yapıldıktan sonra Çırak 

Mektebi Çiçekpazarında ihya edildi ve mek
teb 14 şubat 1325 (26 şubat 1909) de Da
rüşşefaka ikinci devre, 1882 mezunlarından 
büyük matematik bilgini Salih Zeki beyin 
bir hitabesi ile açıldı ve sözünü şöyle bitir-
ili: . 

«... Darüşşefakanın aguşund.a bikes 
o~arak yetişmiş bu gayretli çocukla.r, yirmi 
yedi sene evvel ben de onlardan biriydim, 
büyük babaları Yusuf Ziya Paşanın yolun
dan gidiyorlar; Çiçek Pazarında, bir za
manlar tedrisatın intiza.mı ile şöhret bulan 
ve sonra kömür deposu olan mektebi ala
rak bin müşkilat ile tamir ettirmişler. Bu 
rada esnaf çocuklarına okumak, yazmak ve 
biraz hesab yapmak, defter tutmak gibi 
kendilerine lı1zım olan şeyleri öğretecek

ler. Resmi küşadına bu ağabeylerini çağır
dılar. Davetnameyi okur . okumaz kendimi 
tutamadım, ağladım. Zaman ne olursa ol
sun kadirşinasdır; bir gün olur ki bir avuç 
yetimin hizmeti de takdir edilir ... >> 

Çiçek Pazarındaki Çırak Mektebi Da· 
rüşşefaka Mezunları tarafından dört sene 
(1325-1328 = 1909-1912) idare edildi. İtal
ya ile Trablusgarb Harbi, ardından Balkan 
Harbi çıkdı, Darüşşefaka Mezunları Cemi
yeti da1ıldı; Çırak Mektebini idare etmek . 
için yine Darüşşefaka mezunlarından mü
rekkep bir Çırak Me'ktebleri Cemiyeti Ted
risiyesi kuruldu; Çiçek Pazarındaki mekteb 
1927 yılına kadar getirildi. 18 senelik b~J 
ikinci devrinde Çırak Mektebinde okutulan 
evladı vatan sayısı şudur: 

1909 dıa '? 
1910 » ? 
1911 » ? 
1912 )) 140 
1913 }) 100 
1914 )) 80 
1915 )) 95 
1916 )) 110 
1917 )) ızo 

1918 » 87 
1919 }) 62 
1920 » 87 
1921 » 104 
1922 » 79 
1923 )) 60 

1924 » 73 
1925 » 86 
1926 » 75 

1358 

((Cemiyetin ve Mektebin masrafları Ce
miyet azalarının verdikleri aidat ve Çiçek 
Fazrm Mektebinin blinisi Haseki İbrahim 
Ağanın torunlarmda.n Hüseyin Beyin her 
ay verdiği 500 kuruşla kapatılıyordu; İs• 
t:mbul Vil<1yeti Maarif Encümeni ile İstan
bul· Şehiremaneti (Belediyesi) de sık sık 

yardımda bulunuyordu. 1926 da Cumhuri
yet Halk Partisi yardım elini uzattı ve her 
sene Çırak Mektebleri Cemiyetine 1200 lira· 
vermeyi taahhüd etti.>:. 

ıBu madedyi yazmak için müracaat et
tiğimiz kaynak, . yukarda kaydettik, 1927 
de basılmışdır. O tarihten sonra Çırak Mek
tebinin durumu hakkında bilgi edineme
dik. Lıitin asıllı türk harflerinin kabulü ve 
Cumhuriyet Maarifinin ilk_ tahsil mecbu
riyeti üzerinde sıkı tı\kibi bir Çırak Mek
tebinin devamı lüzumu kaldırmış olacak
dır. 

ÇIRAI{ R-0-YASI VAK'ASI ._ 1899 yılı 
ekim aymda bir gece Kocamustafapaşa çar
şısını heyecan ve dehşete . düşürmüş bir 
vak'adır ki, fransızca Servet Gazetesi «Mo
lier'e konu olmaya layık» başlığı .altında 

neşretmiştir. 

Çarşıda edeb ve nıınmsu ile tanınmış 
Kastamonulu helvacı Aziz Ağa, hemşehri
si. olan Hasan adındaki mür!hik çırağı. ile 
beraber dükkanın üstündeki bekar odasın
da yatmaktadır ve odada karanlıkda yatar
lar. Bir gece çırak Hasan rüy!sında · iki 
haydudun hücumuna u~rar, haydudlar oğ
lanı altlarına alıp bo~aya çalışırlar, Ha
san da rüya.sının ağırlığı altında boituk bo
ğuk ferya.da başlar. Çırağınıri o boğuk•inil
tilerine uyanan helvacı Aziz Ağa karanlık·· 
da ve uyku sersemliği içinde: «Dükkina_ 
hırsizlar girdi. Hasanı boltuyorlar! ... Onun 
işini bitirince beni boğacaklar!. .. >> der, ken
di-- ·canının kaygusuna düşüb usulca yata
ğından çıkar ve el yordamı ile merdiveni 
bulursa da korkudan muvazenesini kaybe
der, merdivenden aşağı yuvarlanır; aşağıda 
bir camekan üstüne düşerek, kırılan cam 
ile ellerinden, ayaklarından ve yüzünden 
yaralanır ve «İmd§.d ! ... hırsız var! ... n diye 
bağırmağa başlar. Bu sefer ustasının sesi-
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ne çırak uyanır, «Dükkana hırsız girmiş, 
ustamı boğuyor! ... >: diyerek hemen yardım 
için aşağı iner, karanlıkda, yerde yatan 
ustasına çarpar, o da yere yuvarlanır. 

Bu gürültülere ve feryatlara komşu 
dükkanlarda yatan esnaf ayaklanır, fener
lerle sokağa fırlarlar ve helvacı dükkanının 
önünde: ((Aziz Ağa! ... Hasan! ... ne oluyor! ı> 
diye bağrışmaya başlar; Aziz Ağa, karanlık
da Hasanı görmediği için : (( Yetişin ümme
ti Muhammed, hırsızlar Hasanı boğdular!» 
diye bağırır. Hasan ise, rüyasından bi ha
ber: ((Eyvah ... Ustam aklını oynatmış! ... n 

der ·ve hemen koşub kapuyu açar. Çarşılı 
fenerlerle helvacı dükkanına girince evvelıl 
yaralı -Aziz Ağanın yardımına koşulur; 
adamcağız: ((Has anımı öldürdüler! ... >:. diye 
çırpınırken çırak teessüründen ağlıyarak: 

- Ustacığım! ... sana-ne oldu?!. .. beni 
kim öldürdü?! der. Çırak Hasanın bir rüya. 
görmüş olduğu ancak o zaman anlaşılır. 
Vak'aya komşulardan kimi güler, kimi de 
((deliler gece yarısı bütün esnafı ayağa kal
dırdı» diye kızar, bir kısım şübheciler de: 
«Bu işin içinde bir bit yeniği var ama an
lıyamadık ! ... » der. Helvacı Ağa da o gece
den itibaren yatdıkları odada bir küçük 
ldmba bulundurmaya başlar . 

. Bi-bl.: Servet Gazetesi 

ÇIRAK SOKAĞI - 1934 Belediye Şe
hir Rehberinde Fa.tih Kazasının Fener Na
hiyesinin Katib Muslihiddin Mahallesi so
kaklarından; Kiremit Caddesi ile Kazancı 
Selim Sokağı arasında, bir kısmı merdi
venli bir aralık sokakdır (Adı geçen reh
berde pafta 8, no. 104); yerine gidilip şu 
satırların yazıldığı sıradaki durumu tesbit 
edilemedi (1964). 

ÇIRAKYAN (Andon Bey) - Sanatse
ver bir ermeni zengini; ş!ir Mıkırdiş Beşik
taşlıyan ( B.: Beşiktaşli.yan, Mıkırdiç) 1856 
da bir tiyatro kurarak amatör temsilleri 
vermek istediğinde bu Andan Bey yalısının 
bir salonunu şiı,ir-in emrine tahsis etmiş ve 
bu yalıda M. Beşiktaşliyanın riyasetinde
ki bir topluluk bir kaç temsil vernı.işdi; An
don iBey Çırakyanın hayatı hakkında baş
ka bilgi -ed.inilemedi. 

Kevor~ PAMUKCİYAN 

ÇIRAKYAN (Diran) - Ünlü bir mistik 
şa.ir, edip ve ressamdır. Osmanlı· Bankası 
tahsildarı Arapkirli Kasbar Çırakyan'ın 

oğludur. 1875 de Ü~!{üdarda doğmuş, ilk 

tahsilini Surp Haç Mektebinde yapmıştır. 
Henüz çocukluk çağında iken şiire ve bil
hassa resme karşı büyük bir istidad gös
termiştir. Bunda, ömrünün bu dev-resini 
meşhur ressam Ohannes Umed Behzad'ın 
(B.: Behzad, Ohannes Umed) evinde, onun 
eserleri arasında geçirmesinin de büyük te
siri olmuşdur: 1890 yılında Ermeni asıllı 
büyük Rus deniz ressamı Ohannes Ayva
zovski ( 1817 - 1900) İs tan bula geldiği za
man, Çırakyan, iki sulu boya resmiyle bir
likde kendisine takdim edilmiş, Ayvazovski 
de bunları tetkik ettikten sonra, Patriğe 
hitaben: -- . 

- Şayet bu küçük ressam sebat eder~ 
se Ayvazovski'yi geride bırakabilir, demiş
tir. 

1891 de, Üsküdardaki Berberyan Mek
tebinden mezun olmuşdur. Burada «Sok· 
bakı: (Bülbül) adlı elyazttıa haftalık bir 
gazete neşretmiştir. Müteakiben bir yıl ka
dar Sanayi-i Nefise Mektebine· devam et
tikten sonra, takriben iki yıl ressamlıkla 

meşgul olmuştur. Müteveffa muharrir ve 
muallim Aram Nikoğosyan'a göre en mu
vaffak eserleri «Taşdelen yolun ve «Bafra 
yolu» adlı yağlı boya tablolarıdır. 

1895 de tahsil için Paris'e gitmişse de, 
talebelik hayatı kısa sürmüştür. Bir müd
det burada gazetelere karikatürler hazırla
yarak takdir kazanmışdır. 1898 de Mısır ta
rikiyle tstanbula avdet ettikten sonra mu
allimlik hayatına atılmışdır. Bu beyanda, 
Samsun, Bafra, Adapazarı, Konya, Gelibo· 
lu, Malkara ve Adana'da bulunmuşdur. Bil
ılliare İstanbula yerleşerek, 1915 tarihine 
kadar Berberyan, Getronakan, Bezazyan 
ve sair mekteblerde muhtelif branşlarda 

hocalık yapmışdır. 

Çırakyan'ın karikatürleri bir müddet 
Serveti Fünun Mecmuasında dercedilmiş 
ve takdir kazanmıştır.· Bu meyanda ~üyük 
şair Tevfik Fikretle de tanışmış ve onun 
takdir ve muhabbetine mazhar olmuştur 

1914 de savatistliği kabul ettikten son
ra edebiyatı bırakarak kendini vaaza has
retmiştir, hatta büyük bir aşktan sonra 
1900 sıralarında evlendiği zevcesini dahl 
ter ketmiştir. 

1917 de askere çağırılmışsa da ıı;azreU 
İsa'nın tenbihlerini hatırlatarak silah ku1-
lanmağı reddetmiştir. Resmi makamlar 
onun samimi ahdine hürmet ederek Diran 
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Çırakyan'a İstanbul dahilinde bir kı1tiplik 
-vazifesi vermişlerdir .. 

ömrünün son yıllarını kendini tama
men dine ve vaaza vakfetmiştir. İncilin en 
fazla Apokalips denen kısmını okumuş ve 
dünyanın sonunun yakın olduğuna kanaat 
getirmişdir. 1921 de Savatistler tarafından 
Konyaya gönderilmiştir. Buradan Anado
lunun diğer bazı şehirlerine uğradıktan 

sonra Diyarbakır'da hastalanmıştır. Bir 
müddet hastalığının tesiri ile şuurunu da 
kaybederek intihara teşebbüs etmişse de, 
arkadaşları tarafından kurtarılmıştır. 1921 
yılı haziran ayının başlarında Diyarbakır
da vefat eden Silvan köprüsünün sağ tara
fında bulunan bir buğday tarlasının kena
rına gömülmüştür. 

Diran Çırakyan iki eser bırakmıştır. 

Bunlardan birincisi (<Neraşkhar» (Deruni 
Dünya) mensurdur ve 1906 da İstanbulda 
basılmıştır. İkincisi 1908 de yine İstanbul· 
da neşredilen ((Nocastam. (Servilik) ise 
manzumdur ve Fransızların sonnet dedik
leri tarzda şiirler ihtiva etmektedir. ŞAir 
bunları üsküdarda Selamsızdaki evının 
karşısında bulunan eski kabristanın servi
lerinden ilham alarak -yazmıştır. İstanbul 
Ermeni basınında münteşir manzum ve 
mensur diğer yazıları da mevcuttur. Bun
ların büyük bir kısmını, isminin anagramı 
olan (<İndran mahlasiyle imzalamıştır. 

Kevork PAMUKCİYAN 

ÇIRAKYAN (Takvor) r İstanhulda 
yaşamış bir ressamdır. Diran Ç:ı.rakyan'ın 
büyük kardeşidir. Tarafımızdan tesbit edil
diğine göre 1873 de, Üsküdarda doğmuştur. 
Yedikule Ermeni Hastahanesinin 1903, 1904 
ve 1905 yılı salnamelerinde, Ermeni res
samları arasında adı geçmektedir. 1906 yı
lınkinde zikredilmediğine göre, 1905 de İs
tanbuldan · ayrıldığı veyahut vefat ettiği 
tahmin olunabilir. 

Müdekkik Keğaıp. Hanamiryan'a göre 
(B.: ((Goçnak» Mecmuası, New York, 1939, 
s. 763) hoş sohbet zı1t imiş, Çamlıca taraf
larında fotografçılıkla iştigal etmiş, 1905 
den sonra ermeni kaynaklarında adına 
rastlanmıyor; ya ölmüş, yahud İstanbuldan 
ayrılmış olacakdır. 

Kevork P AMUKCİYAN 

ÇIRAKYAN (Tavit Efendi) - Ermeni 
asıllı bir sanatkar, ressam, 1901 ile 1908 
arasında Mektebi Mülkiyede· resim hocalı-

ğı yapmışdır; hayatı hakkında, Yedikule 
Ermeni Hastahanesi salnamesindeki bu 
malumattan başka bilgi temin edilemedi. 

Kevork PAMUKCİYAN 

ÇIRA SOKAĞI - Yukarı Boğı:ı,zın Ru
meli yakasında Tarabyanın sokaklarından; 
Çoban Sokağı ile Tarabya - Kefeliköy yolu 
arasında uzanır; köyün hemen göbeğinde
dir. Çoban Sokağı bu Çıra Sokağmın deva
mı olarak köyün gerisindeki vı1diden sırt
lara tırmanır. Çıra Sokağının Küçük Ço
cul{ .Sokağı ve Böğürtlen Sokağı ile kaVll
şakları vardır (1934 -!Belediye .Şehir Reh
beri, pafta 22, Tarabya); yerine gidilip şu 
satırların yazıldığı sıradaki durumu tesbit 
edilemedi (1964) 

ÇIRÇIR - Fatihde meşhur. bir se171t; 
Fıitih Sultan M~hmed külliyesinin kuze
yindeki sahadır ki 1934 Belediye Şehir Reh
berinde 6 numaralı paftada 94 numara ile 
gösterilmiş olan Sinan Ağa Mahallesinin 
yeridir. Zamanımızda halk ağzında bu 
semt adı kullanılmaz olmuşdur ve hemen 
tamamen unutulmuş gibidir. 

ÇIRÇIR ·cADDESİ - Fatih ilçesi mer
kez nahiyesinin Sinanağa Mahallesi yolla
rından, Nevşehirli İbrahim Paşa Caddesi 
ile Haydar Caddesi arasında uzanır; bir 
başında Nevşehirli İbrahim Paşa Caddesi,_ 
Hattat İ.zzet Sokağı, Parmaklık Sokağı ile, 
öbür başında da Haydar Caddesi, Atpazarı 
Sokağı, İbı1dethane Sokağı ve Hacı Hasan 
Ağa Sokağı ile birer beş yol ağzı yapar 
(1934 Belediye Şehir Rehberi, pafta 6). 

Haydar Caddesi tarafından gelindiğine 
göre bir araba geçecek genişlikde, paket 
taşı döşelidir; bir kavis çizer 2-4 katlı ka
gir ve ahşab evler arasından geçer; 2 ma
nav, 1 sobacı, 1 berber, 1 kalaycı dükkanı 
vardır, kapu numar,aları 1-23 ve 2-30 olub 
mahalle muhtarlığı da bu cadde üzerind~
dir (Haziran 1964). 

Hakkı GÖKTVRK 

ÇIRÇIR MESCİDİ - Hadikatül Ceva
mi su malumatı veriyor: «Zeyrek kutbin
ded{r; banisi şeyhülislıim Kadızı1de Şem
seddin Ahmed Efendidir, 988 (1580) de ve
fat etmiş olub Küçükkaramanda cadde üze
rinde bir yere defnedilmişdir. Bu mescidin 
mahallesi yokdur.» 
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Çırçır Mescidi o havfiliyi tahrib etmiş 
büyük yangınların birinde yok olmuşdur 
(1964). 

Hakkı GÖKTÜRK 

ÇIRÇIR SUYU VE MESİRESİ - Bo 
ğaziçinde Sarıyer sularının ve o kaynak 
başlarındaki mesirelerin en şöhretlisi; ( Sa
rıyerdeki diğer suların isimleri : Hünkar 
Suyu, Kesta.ne Suyu, Şifa. Suyu, Gürcü su
yu, Fındık Suyu, Ayazma Suyu, Maden Su
yu. Bütün bu isimlere bakınız). 

Bu sular ve mesireler en revnaklı dev
rini geçen asırda yaşamışdır. 

Ahmed Ra.Binı, ((Mfüumıltı: Gazetesine 
yazdığı Şehir Mektublarından birinde Sarı
yer .Suları ile bu arada Çırçırdan şöyle bah
sediyor: 

«Sarıyer denildi mi sular hatıra gelir. 
Fakat kaç su? Fındık -suyu, Fıstık suyu, 
Kızılcık suyu, -Çırçır, Hünkar suyu .. artık 

sayın! İtikadımca oraya Sarıyar denilece
ğine Suluyar demeliydi. Ama diyeceksiniz 
ki suluyar sevilmez, kimbilir belki ona da 
alışırdık. Sarıyar, fakat mevsim hasebile 
çıban çıkaranlar, fıtık illetine uğrayanlar, 
beli ağrıyanlar, midesi dolu olanlar, başı 
dönenler o taktak taktak arabalarına bi
nerlerse güzelce tedbilhava ederler. 

«Ben çırçırı severinı. Sahibleri de na
ziktir, terbiyelidir; temiz, mükrinıdirler. 

İnce saz da şık, Kemani kirkor, Kanuni 
şemsi, Ha.nende Karakaş, gene onun cin
sinden ismini bilmediğim top çehre top sa
kal, yusyuvarlak biri, Udi Selim çalıyor. 

Hatta. geçen cuma günü bana bir cemile 
olmak üzere bir uşak faslı okudular ki ha
kikaten rina idi.. . » 

Yakın geçmişin günlük hayatını iyi bi
lenlerden Sermed Muhtar Alus da Sarıyer 
Sularını şöyle anlatıyor: 

«Sular beş tanedir: Hünkı1r, Şifa, Fın
dık, Kestane, Çırçır. . . Hepsi de dağlarda 
ve eteklerinde, hiç bir diyarda eşine rast
lanmayan bir bereketle kaynar ve .akar
lar ... 

«Yaz kıvamını buldu mu, Temmuz ve 
Ağustos sıcakları bşstırdı mı, İstanbullu
lar için artık var mı .Sular, yok mu Sular
dı. 

ccCuma ve Pazar günleri Sarıyere ya
naşan vapurlar tıklım tıklım müşteri in
dirir, oraları Sırat köprüsünün başına dön
dürürdü. 

fSTANi3Ut 

c<Caddeyi, dere boyunu tutan tutana ... 
ard arda talikalar, sürü sürü eşekler, ala:y 
alay tabana kuvvetler... kinli ilerdeki üç 
yol ağzından sola kıvrılıp Hünkıir suyuna 
gidiyor, kimi karşıki Fındık, Kestane su
larına vuruyor. Kimi sağı tutup Şifayı, 

Çırçırı boylayor ... 
ccGidişteki şevki, cünbüşü görmeyin ... 

talikalarda utlar, şarkılar, türküler. Eşek
lilerde maniler, semıiiler; sarıklı ve cübbe
li kesanda, aşır okur gibi ayınları çatlata 
çatlata gazeller ... 

ccYanlarında sefer tasları, sepetler, çı

kınlar ... yayaların feslerinin altında men
dil, caketleri omuzlarında, sıcaktan bört-
müş haldeler... · 

ccKaafile kaafile, kadınlar arasında der
manı kesilmiş kocakarılar, al çuha olmuş 
orta yaşlılar, ve· tazeler, elerinde, kucakla
rında, memelerinde sibyanlar. 

c< ... Kestane, Fındık, Çırçır suları ol
dum olasıya basık, havasız yerlerdir ... Bun
ların ilk ikisinde ince saz, hokkabaz' falaı: 
pek bulunmazdı... oraların . ziyaretçiler' 
kendi ar-alarmda ıihenkciler getiren kimse
lerdi. Çırçır müstesna ... oyancağızda da in
ce saz bulunurdu ama Hünk§.r suyu ile ya
rışacaklardan değil. .. çırçır müdı1vimleri
nin yüzde sekseni geçkin, saç baş ağart
mış, piryol kılıklı kimseler ... » 

Refi Cevad Ulunay'ın da Çırçır içir 
çok zarif bir fıkrası vardır: -c<Hünkar suyu, dik yokuş olduğu için 
kırmızı kadife palanlı merkeplerle · çı~ılır
dı, fakat Çırçır düz ayaktı. O zamanlar 
Çırçırı Alyanak Hüsnü Bey işletirdi. Ka
dınlar sed üstündeki kafeslerin arkasında 
otururlar, sultanlar, vükela, haremleri, sa
raylılar geldiği zaman· Hüsnü Bey onları 
karşılar, büyük bir nezaketle yerlerine ka
dar onlara refakat eder, suyu gümüş tep
siler üzerinde aftın yaldızlı sürahi ve bar
daklarla bizzat götürürdü. 

ccÇırçır suyunun şifalandırıcı bir has~ 
sası vardır. · 

Bir gün Yıldız Kumandanı Şevket Pa
şaya bir damacana Çırçır suyu takdim edi
lir. Paşa: 

- Canım, der, herkes Çırçır suyu için 
şöyle şifalı, böyle şifalı, diye methediyor ... 
Bunun faydası nedir? 

Mecliste bulunan bir zıit suyun idrar 
verici bir hassası olduğunu söylemek için:. 
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- Paşa hazretleri der, Çırçır suyu 
müdrirdir! 

Paşa: 

- Öyle mi? Şundan bana bir bardak 
verin bakayım ... 

Hemen doldururlar, takdim ederler. 
Paşa alır, içer: 

- Evet der, haklısınız, hakikaten müd:
rirmiş ... » 

Nasıl Boğaziçi Türklerle renklenmiş, 

şenlenmiş ve bir güzellik diyarını hatırla· 
tan bir isim olmuşsa, bütün bu güzel su · 
larda türklerin su sevgisile içlerinden ak
dığı mermer bir çeşmeye sahip olmuşlar
dır. 

Eski su tesislerimizde daima suların 

kaynaklarının başına birer nişan taşı dik
mek ve bu suretle hem suyun bulunduğu 
yeri belli etmek, hem de yapanın adını ha·· 
yır ile ydd ettirmek bir ıldet halini almış
tı. Fak.at zamanımızda Çırçır suyunun ba
şında tarihini tebarüz ettirecek böyle bir 
kitılbe taşı yokdur. 

Halbuki «Mir'atı İstanbulı:. müellifi 
Mehmed Raif Bey, çırçır suyunda iki sü
tunun mevcudiyetini bildiriyor. Bunlardan 
birinde şu satırlar yazılı imiş: · 

Habbezi Çırçır suyu renkli letafette güher 
Sahibi elhaç Raşid Ağa hayratı ol eser 
m, mücı::ssenı nurdur abı hayatın aynıdır 
İçmeyen ha.çetinden lezeztinden bi haber 
Bir içim sudur letafette yahud ruhi revan 
Nuş edenler zan eder bu dünyada Kevser içer 
İster iç ister vuzu'et cismü cana panzehir 
Lezzeti Kestaneden Hünkar Suyundan muteber 
Hastekanın teşnekanın canına canlQıI" katar 
Öyle safdır Halisa koymaz tönüllerde keder 

Diğerinde suya başka birinin sahip çıkdı
ğı, işin mahkemeye düştüğünü anlatırmış: 

Davamı hak fasl eyledl 
Hak hakkı izhar eyledi 
Bu nutku Said söyledi 
İhvanı terğib eyledi 

Gel Çırçıra iç suyu 
Şeh Raşide eyle dua 
Ma ül-hayattır katresi 
Her derde bin türlü deva 

1308 (1890-1891) 

Bugün her iki · taşda mevcut değildir. 
Suyun kısa galerisi uf:ak bir hazneye 

ve buraya kaplanmış mermerlerin oluk ta
şından dışarı akar. Sarıyer deresi:nin yata-
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ğını çevreleyen ve buraya bakan tepeler
den birinin kenarında patika yolu hizasın
dan aşağıda kalmış bu haznenin ufak giriş 
yeri eski bir demir parmaklıklı kapı ile 
kapalı ve bu hazne toprak tümseğin üstü 
de bir kır kahvesi halindedir. Suyun veri
mi yaz kış değişmez. Yirmi dört saat için 
bir buçuk metre kübtür. Menbıl haznesinin 
musluğundan alınan taze bir lezette ve se
rince organoleptik iyi evsafta olan suyun 
sertlik derecesi 6,5 olarak bulunmuştur. 

Çırçır Suyuna eskiden beri devıii bazı 
tesirler atfolunur, halk indinde ((kum dö
kerıı diye bir şöhreti vardır. Gerek idrar 
yolu organlarının ve gerek karaciğerin taş
larında bu suların iyi edici tesiri görülebi
lir. Bu uzuvların bazı hastalıklarında · bu 
suyla yapılacak kürlerin istifadeli olduk
ları anlaşılmaktadır. 

Dr. Saadi Nazım NİRVEN 

ÇIRÇIR YANGINI (Ağustos 1911) -
Fatihin Çırçır semtini mahvetmiş bir ateş 
ılfetidir; çoğu orta halli füle meskenleri ol
mak üzere 1500 bina yanmış. Fatih Camii 
dersiamlarından Konyalı Atıf Efendi, bin
den fazla aileyi yuvasının külü üstünde bı
rakarak perişan etmiş bu yangın karşısın
daki teessürünü manzum olarak ifade et
miş ve aşağıdaki manzumesi, o devrin bü
yük kıymet taşıyan dini mecmualarından 
c<Beyanülhakıı da neşredilmişdir: 

Beş on gün evvel tabı lehibi gaddarın 
Eliyle hırpalanan hanümanı· pür helecan 
Bu gün şedaidi baranı girye girdaırın 
Mesaibiyle çadırlarda muzdarıb, lerzan. 
Ya bir cidan siyahın melazı bisftdu 
Medan tesliyet olmuş nüfftsi aileye 
Veya harabelerin bir ]tenan mesdudu 
Küşad,e hane bilinmiş hayatı halleye 
Kışın leyali sefidinde müncemld h·ak:i 
Firaşı nerme bedel bisteri emel bulmuş 
Cıivarı külbe4e bir düzce rengi neınru\ki 
Vesade şekline koymuş, rehini mevt olmuş. 
Şita, saçar savurur berd ü berfi şiddetle 
Hava, hüctimi anifiyle dehri inletiyor 
Keh ızdırabı maişetle, keh bürudetle 
Zaman, zavaHıları göz göre helak ediyor-
Gelen geçen soğuğun germii eliminden 
Bir inziva gelir arama azmider koşarak 
Gönül ferahlı, leülha,md evde aile şen 
Harabezare mürüvvetle kim dönüb bakacak. 
Geçen giin bir seher erkendi çıkdnn şevki ta.etle 
Sular donmuş, çamurlar taş kesilmiş, bir mera. 

retle 
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Eser layenkati bad'ı. şita sabn sükun bilmez 
Bürudet gayza gelmiş, her dakika artar eksilmez 
Fenerler neşrider bir nuru mühtez rehgüzerlerde 
Temevvüc rıinümd her cismi tablşddrı ahterde 
Bürünmüşdüm kemali ihtimamü fartı verzişle 
Giderken Fatihe bir hdli işmi'gazü lerzişle 
Sağımda. bir arsanın salım kesifinde 
Konulmuş bi neva. bir Jı:ülbecik ... savnı nahifinde 
Bannınk istemiş bir hane halkı zarü pür şiven 
Yazık biçareler evvelce hep me'h1fi rahetkeıı 
Firaşı istirah!tden hazizi hake düşmüşler 
Kül olmuş muntafi bir ateş üstünde üşüşmüşler 
Acıklı bir figan yükseldi: Dondum anne! 

Yavrum gel! 
Çekil kız, kardeşin gelsin, ısınsın olma git engel! 
Gel Ahmed ... gel ısın yavrum ... lıavalar serd 

olur erken 
şu sözlerle kadın ahvali cümle cümle söylerken 
Uzaklaşdım fakat kalbimde hala bir teessürdür 
Devam eyler ... Derim ya, Rab zaman ağlattı 

' ' 
1 sen güldür! ... 

ÇIRÇIR YANGINYERİ - Ra'fet Tev
fik Beyin Üçüncü Galatasaray Resim Ser
Sisinde teşhir edilmiş tablosu; zamanımız· 
da kimin elinde, nerede olduğunu bilmiyo
ruz; 1911 yılındaki ateş afetinin hazin so
nu bir sanatka.rın ifadesi ile tesbit edilmiş 
bu tablo, İstanbul İtfaiye Müzesine mal 
edilmesi gereken eserlerdendir. 

ÇIRNIK - Geçen asır sonlarına kadar 
kiullanılmış küçük yelkenli gemilerden; 
hemen daima tüccar malı yük taşırlar, ba
zan yolcu da alırlardı; İstanbulda gayrı 
resmi ilk türk gazetesi «Tercemanı Ahval» 
in intişara başladığı 1860 yılında bizde de
niz nakliyatı tamamen yelkenli gemilerle 
yapılmakda idi, o yelkenli gemiler de şe

kil ve biçim ayrılıklarına göre Brik, Golet, 
Bombarde, Çırnık, Lefke, Kütük gibi isim
ler taşırdı. M; Zeki ıPakalın «Osmanlı Tarih 
Deyimleri ve Terimleri» isimli eserinde Çır
nık'ı şöyle tarif ediyor: «Tek ve yekpare di
rekli, avara serenli, bir yelken ile bir gab
ya ve üç floku bulunan yelken kayığı, 200 
tonilııtoya kadar büyüklükde yapılanları 

vardır.» 

Tercemanı Ahval Gazetesi 1860 yılın

da her gün İstanbul limanına gelen ve İs
tanbuldan giden gemilere geniş yer ayır

mışdır, gemilerin cinsini, adını ve kaptan
larının isimlerini, gelip gitdikleri iskelele
ri ve hamulesinin ne olduğunu kaydetmiş
tir. 

Aşağıdaki çırnık isimlerini örnek ola
rak o gazeteden alıyoruz; 25 kasım - 30 ka-

sırn arasında İstanbul limanına 18 çırnık 
şu malları getirmişlerdir: 

Yani Nikole Kaptanın «Mihaı» çırnığı Trablus. 
dan portakal; 

Dimitri Papazı Kaptanın «Merite» çırnığı Sa. 
lazdan incir; 

Argiri Kaptanm «Ayios Yorgios» çırnığı Midilli
den zeytinyağı; 

İstrati Kostanti Kaptanın çırnığı Midilliden zey. 
tinyağ'ı; 

Todori Yorgi Kaptanm çırnığı Midilliden zey. 
tin.yağı; 

Mihal Anastas Kaptanın çırnığı Bozca.adadan 
rala ve şarab; 

Fori Kaptanın çırmğı Midilliden sabun; 
Praşkeva Kapt;mın çırnığı Midilliden zeytinyağı; 
Brctomoz Kaptanın çırnığı Foçadan kuru üzüm; 
Hasan Mehmed Kaptanın ,çırnığı Midilliden in-

. cir; 
Andoıı Angeli Kaptanın çırnığı Midilliden zeytin 

ve sabun; 
Corei Kaptanın «Aleksandros» çırnığı Ayvalık

; tan zeytinyağı; 
Kostanti istrati Kaptanın çırnığ'l Bülbül'ceden 
. rakı '\T.e şa.rab; 
Istimati Yorgi Kaptanın «Kalitlkl» çırnığı SaJuz. 

dan incir; 
Yani Kostanti Kaptanın «Ayatriada» çırnığı 

Yundadan, sabun; 
Dlmitri Yani Kaptanın ÇJ.ıl'nığı AyValıktan zeytin. 

yağı; 

Mehmed Kapdanın «Allahkerim» çırnığı Çeşme. 
den kuru üzüm; 

Yani İstefan Kaptanın «Ayios Nikolaos» ç1ırnığı 
Sakızdan çeşitli mal. 

Şayanı dikkat olan nokta 18 çırnıkdan 
yalnız ikisinin türk kaptan idaresinde, ge
ri kalan 16 geminin kaptanlarının da rum 
oluşudur; bir asır Türkiyede deniz nakli
yatının rum gemiciler elinde bulunduğu 
pek acı olarak görülmektedir. 

ÇIRNIK - Haneberduş pırpılar argo
sunda «çirkin,:.; yalnız insanı kasdederek 
kullanılır ;misal: 

- Laz Hasanın yeni dümbeleğini gör
dün mü? 

- Kırmızı kazaklı bir fırlama vardı 
yanında, eğer o ise, çırnık ... 

Bu kelime haneberduşlar argosuna ge 
mici dilinden geçmiştir; çırnık aslında bir 
çeşit küçük yelkenli geminin adıdır. 

Bakmazlarmış çırnık diye yüzüne 
O civanm Ali sen bak özüne 
Güzellik yaldızdır maarif cevher 
İrfaniyle girmiş o kalb gözüne 

Ali Çamiç 
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ÇIRPICI - Çırpıcı, Silivrikapı hı1ri
cinde ve Davudpaşa ile Bakırköy arasında, 
büyük ·şehrin artık tarihe karışmış bir me
siresi ve iş yeridir. Buraya giden ve 1934 
tarihli Şehir Rehberinde «Çırpıcı Caddesi» 
adı ile gösterilen esas yolunun başlangıç 

noktası Topkapu dışından başladığı ıçm 

Çırpıcı ve meşhur çayırı umumiyetle Top
kapu haricinde kabul edilir; aslında Siliv
rikapu dışında ve hizasındadır. 

Çırpıcı adı türk dilinde ((çırpmak» kö
künden isimdir ki : uboyalı şehleri çırpıp 
suya vuranı, anlamındadır; sureti - ima 
hususada inşa edilmiş taş havuzlarda halı, 
kilim, tülbend, keçe ve mümasili şeyleri yı
kama, yani suda çırpma suretiyle temizle
me mesleği ile iştigal eden kimse demektir. 
Kelimenin bizim lugatıarımızda da geçen 
arabça karşılığı cckassarı:, dır. Eski kayıt ve 
vesikalarımızda kassar ~ekline de tesa.ctüf 
edilir. Bu gün Çırpıcı'da ne bu havuz kal
mıştır, ne de mesire. 

Çırpıcı havuzu metruk olarak yakın 

yıllara lrndar mevcud idi. .Şimdi yerinde ve 
civılrında kaba kılğıt fabrikası vardır. Me
sire yeri de terkedilmiştir. Buradaki zevk-u 
sefil havuzu bozulmuş, asırdide çınarlar 

kurumuş, kahvehane yıkılmış, civardaki 
köşkler (yalnız bir tanesi müstespa) yok 
olmuşdur. Eski mesirede bir namazg!ihın 

hicri 1281 tarihli mihrab taşından başka 
birşey kalmamıştır. 

Çırpıcı'nın şark ciheti, yani surlar ta
rafı vakti ile yerli çubuk üzüm bağları ile 
dolu idi. 1310 yılında floksera denilen ve 
bağlara arız olan hastalık İstanbula sirı1-
yet edince bütün b:u bağlar mahvoldu. Çır
pıcı alemleri gittikçe sönükleşerek İkinci 

-Cihan Harbinin zuhuruna kadar devam ey
ledi. 

Çırpıcı'da bu halı vesair yıkama işi

nin ne zaman başladığını kat'iyetle tesbit 
edemiyoruz. Fakat mazisinin eski olduğu 
anla~ılıyor. Başvekalet arşivi, Muallim Cev
det tasnifi, Belediye kısmında 1737 numa
ralı şöyle bir vesika vardır: 

ccSultanım, devletlO., inayetıu efendim. 
Arzu hali kulları budur ki Sarayı Cedidi 
Amire'de vaki merhum ve mağfur Gazi Sul
tan Ahmed Han Tabe Sera.hü hazretlerinin 
kütübhanei I§.tifleri evkafı musakkafatın
dan ve Darüssade Ağasının nezaretlerinde 
ola,n evkaftan Fazlı Paşa Sa.rayında ve Lan
ga Yenikapusu ha.ricinde ka.in basmacı es-

nafı kulları olup imal eylediğimiz dülbend
leri ağırtmak için Çırpıcı Çayırı nam ma,.
halle götürmek için iki bargir Fazlıpaşa'
dan ve üç bargir dahi La.nga Yenikapusu
nun olup dülbendlerimizi tahmil ve mü
rur-u uburunda Mekka.ribaşı ve tarafından 
t!yin eylediği Kapu Kethüda.sı zikrolunan 
beş re's bargirlerimizi buldukları mahalde 
yüklerini hedmedip bargirleri alup götürüb 
dülbendlerimiz za.yi ve telef olup vücuhla 
mağdur olmamız ile mera.him-i a.lilerinden 
inercudur ki vakfı şerifi sıya.neten lilvakf 
zikrolunan be-ş re's bargirimizi mekkariba
şı ve kapu kethüdaları gördükleri mahaller
de yüklerimizi hedmetmeyip ve bir veçhile 
dahl ve taarruz etmemeleri için ferma.nı 
alileri rica. ve niyaz olunur. Olbabda emri 
ferman ve lı1tfu ihsan devletlu, in§.yetlO,, 
merhametıu efendim sulta.nımdır. Bende: 
Basmacı Esnafı Kullan». 

Bu istida.nın baş tarafına devrin padi
şahı üçüncü Mustafa tarafından şu emir 
yazdırılmışdır: «Esha.bı arzı hfil istidfiları 
üzre ancak beş aded bargirlerine Mekkı:tri
başı tarafından yüklerini indirip taarruz 
etmemek üzçre mürılur ve ubılruna mü
ma.naat olunmaya deyu kalemimden ·emri 
şerif yazılmak üzre buyuruldu; 11 şab§.n 

1182 (m. 1768).» 
Çırpıcıların kullandığı havuz takriben 

ve tahminen 5 X 5 metre ebadında ve 40 
santim derinliğinde idi. Havuzun garp ci· 
hetinde ve derununda 4 adet, birbirine bi
tişik müsta.tili yalaklar vardır. Havuza ge
len su önce bu yalaklara akar. Her yalağın 
kendine mahsus çeşmeleri vardır. 

Havuzun ön tarafında y§.ni surlar ci
hetinde cephesi kıbleye müteveccih bir çeş
me vardır ki kitabesi şudur: «Sıihibülhay
rat velhasenat Seyyid Mustafa· Paşa». Çeş
menin ta.rihi 1214 (m. 1799-1800) dür. Bu 
çeşmenin önünde 1211 ta.rihli (m. 1796 -
1797) mihrap taşını h!vi bir de namazgah 
vardı. 

Havuz, Yeşilköy'deki Ayamama Çiftliği 
Hümayıln İda.resince ihfile suretiyle kiriya 
verilirdi. 26 şubat 1914 tı:trihli İkdam Ga
zetesinden şu ilı1nı kısaltarak alıyoruz: 

«Ayamama Emla.k-i Hüma.yunundan : 
Çırpıcı Çayırında kilim ve kebe tathirine 
mahsus havuz kiraya verilecektir. Tfilip 
olanların Ayastefanosdaki Ayamama Em
lak-i Hümayun İdaresine müracaat etme
leri ila.n olunur.ı:. 
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Havuzlar bilahare Emlak-i Milliye'ye 
geçmiştir. Çörekçi ve Veliefendi Çayırların
daki havuzlar da kezalik ayni idare tara
fından ihfileye çıkarılırdı. 

Çırpıcı ile Silivrikapu arasındaki eski 
bağlar ve çiftliklerin bılzıları şunlardır : 
Tepe Bağ, Çukur Bağ, Cevizli Bağ, Dutlu 
Bağ, Kazıklı Bağ. Çiftliklerin başlıcaları 
ise Rıfat Paşa ve valide Sultan çiftlikleri
dir. 

Şinasi AKBATU 

ÇIRPICI CADDESİ - Topkapu dışın
da, takriben eski ve yeni kale kapuları or
tasına tesadüf eden noktasının karşısında
ki bir mevkide; Edirpekapu, Maltepe, Da
vutpaşa ve Yedikuleden gelen yolların ka
vuşağında ve arasında idi. Güzergahı ve 
istikameti aşağı yukarı yeni açılan Top
kapu - Küçükçekmece Bulvarının güzerga
hına tekabül eder. 1954'de toprak tesviye
sine başlanan bu yeni bulvardan sonra Çır
pıcı Caddesi tama.men ortadan kalkdı. 

'l'opkapudan Çırpıcıya bu yoldan yayan ya
rım saatte gidilirdi. 

Çırpıcı caddesi iptida, yani Topkapu
dan mezarlıklar arasından geçerek Sakine 
Hatun nam-ı diğer İlyaz zade sebiline ge
lir. Sebil sağda karşı köşede olup, önünde 
ve yolun sağında set üzerinde bir mezarlık 
sofası vardı. Sofa ile sebil arasında sağa 
doğru uzanan dar bir yol İlyas Zade Ma
hallesine girerdi. Sakine Hatun Sebilinin en 
mühim hususiyeti, bu sebilin H)54'de yı

kılmasına tekaddüm eden yakın yıllara 
kadar, bihakkın sebil vazifesini gören is
tanbulun yegane ve en son sebili olması
dır. önünden geçen sus~ışlara daiına ha· 
zır, temiz ve parasız suyu mevcud idi. Se
bilin içinde çıkrıklı bir tatlı su kuyusu var 
dı. Sebilin içinden geçilen bir binada otu
ran son mütevellinin ahfadı su verme va
zifesini Allah razı olsun son yıllara kadar 
devam ettirdiler. Kendileri içerde yoksa bi
le suyu ve tasları dalına hazır bulundu
rurlardı. Sebilin şark cihetinde ve karşısın
da Onaltıncı Asırdan kalma büyük ve gü
zel taş duvarlı bir açık türbe vardı. İçin
de Nihan Hatun ve hicri 990 da (m. 1582) 
ölen İlyas zade medfun idi. 

Bu türbenin şimali şarki noktasına ya
kın bir yerdeki Sinıtn-ı-Erdebili'nin türbesi 
de geçerken nazarı dikkati çekerdi. Erdebi
li'nin bağı ve köşkü de bu civarda imiş. Şim-
di yalnız köşkünün bakiyesi oıriıası muh-

temel bir harabeden başka bir şey kalma
mışdır. Binanı Erdeblli'nin türbesi Topka
pu - Maltepe yolunun sağ tarafına ve Top
kapuya yakın bir yere nakledilmiş ve res
tore edilmiştir. 

Çırpıcı'ya doğru yürüyoruz: Sol taraf, 
türbeyi geçdikten sonra, ilerde bahsedece
ğimiz yol kavşağına kadar sıra ile müte
addit bostanlardan ibarettir. Sağ taraf, se
bilden sonra beş altı ahşab ev ve evlerin 
nihayetinde İlyas Zade Gamii haziresi var
dır. Hazirenin duvarları yıkıldığından bu
rası içerlek bir arsa haline gelmiş ve üç 
dört perişan mezar taşından başka bir · şey 
kalmamışdı. İlyas zade nam-ı diğer Sakine 
Hı1tun Camii 1925'.de kadro harici olup 
metruk ve harap idi. Tezkiretülbünyanda
ki kayda göre bu camiin mimarı Koca Si
nandır. Bahçe içindeki,! ahşab çatılı . ca
miin kendisi ile mütenı1sib ufak bir mina 
resi vardı. Camiin, son yıllarda kiremidle 
örtülü çatısı da göçmüş ve mabed büsbü, 
tün viran bir hale gelmişdir. 

Camii geçtikden sonra evler seyrekle
şir. Bunlar geniş bahçeler içindedir. Yol, 
Topkapu - Mevlevihanekapu arası hizasın
da kışın akan ve kara suyu dedikleri su ile 
beslenen küçücük bir derecikten geçer. Bu 
derecik Takkeci istikametinden gelir ve 
bostanlar arasından geçerek Surlar cihe
tine doğru akardı. Dereciğe varmadan he
men sağda, bir bağçenin duvarı dibinde 
ufak bir kuru çeşme vardır. Tarihsiz mer
mer kitabesinde: c<Maşallah La.kuvvete İl
la iBillah)) yazılıdır. 

Çeşmeyi geçtikten sonra yol sola doğ
ru yani Kıble cihetine inhiraf eder ve ha
fif bir yokuş başlar . .Sol taraf bostan, sağ 
taraf ise taş duvarlar içerisinde metruk 
eski bir dutluk vardır. Yol Çukurbağ de
nilen yere yaklaşınca meylini kaybeder ve 
düzlüğe çıkar. Burada bir yol kavuşağı 
vardır. Yolun biri Merkezefendiden gelir. 
Diğeri Maltepe arkası ile Davud Paşa ara
sında Midhatpaşa mevkiinden gelir. Bura
da Midhat Paşa'nın 1939 yılında yanan bir 
köşkü vardı. Bu yolun kavu§ağa yakın bir 
yerinde ve sağda, Çukur Bağın berisinde 
bir kar kuyusu vardı. Kuyu bittabi metruk 
idi. Merkezefendiden gelen yolun sol taraf
da ve kavuşakta yaptığı köşede ise Şehit
ler Mezarlığı namiyle anılan bir Fetih Şe
hitleri Mezarlığı vardı ki hepsi Nimelceyş 
den olub kita.besiz, iri, köfeki ve döşeli 1453 
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hatırası taşları nazarı dikkati celbederdi. 
·Bu makbere İstanbulda, surlara uzak ve 
mezarlıklar haricinde bir şehitliktir. Yol 
buraya kadar kısmen adi kaldırım ve yer 
yer de Sultan Mahmud kaldırımı tabir olu
nan tabla gibi, iri ve düz kayalardan döşe .. 
li idi. 

Kavuşaktan sonra yol bozuk veya top
rak olarak eski bağlar içinden ve Yılanlı 
Ayazmanın üstünden sağa ve sola dört dir
sek yapıp vakıf tarlalar arasından geçerek 
Çırpıcı'ya ulaşır. Son· dirseğin sağında es
ki paşalardan birinin köşkünün bahçe du
varı önünde kitabesiz bir çeşme vardır. Bu 
çeşmeyi geçdikten ve yol Çırpıcıya yaklaş
dıktan sonra, aşağıda sağda Çırpıcı, kar
şıda uzaklarda Bakırköy'ün Osmaniye ma
hallesi görünmeye başlar. 

Çırpıcı Caddesinden Topkapu - Küçük·· 
çekmece Bulvarı geçdikden sonra ihdas 
edilen otobüs duraklarına maalesef doğru 
isimler verilmemiş, Çırpıcı durağı tabeli
sı Haznedar mevkiine götürülmüş ve Çır
pıcı durağı olması rnzım gelen yere ise Çır
pıcı ile uzaktan veya yakından hiçbir aııt
kası olmayan bir isim verilmişdir. Bu yan
lışlığın tashihi İ.E.T.T. den beklenir. 

Şinasi AKBATU 

ÇIRPICI ÇAYIRI - Vakti ile İstan
bulun en namlı mesirelerinden biri idi. Hıd
rellezin ilk . haftasından iUbaren bu.yük 
şehrin halkı cuma günleri akın akın bura
ya gelir ve adına şimdi piknik dedikleri kır 
alemleri yapardı (B.: Çırpıcı). 

Çırpıcı Çayırında akan derenin üzerin
de, bir kısmı yakın zamanlara kadar mev
cut olan müteaddit kadim köprüler vardı. 
En başda Davudpaşa fırınının önünde, ha.
len kullanılan Genç Osman Köprüsü. Eski 
Topkapu Yolu üzerindeki bu köprünün ki
tabesi son zamanlara kadar duruyordu. 
Motorlu bir nakil vasıtası, köprünün şimal 
tarafındaki korkuluğu üzerinde bulunan 
kitabeye çarparak parçaladı ve dereye· dü
şürdü ve kita,be yok oldu; kitabenin bir su
reti bende vardı, bulamadım: Genç Osman'
ın Lehistan seferine giderken bu köprüyü 
tecdiden yaptırdığı hatırımda kalmıştır. 
Civarda:ki Vidos namı diğer Güngören kö
yündeki camiin banisi de Genç Osmandır. 
Hadikatülceva,mi'de kayıdlıdır. 

İkinci köprü Mevleviha,nekapu hiz§.
-sından gelen eski ve metruk bir yolun de
reyi geçtiği· noktadadır. Tek, geniş kemer-

li çok eşki bir dar köprü idi. Üçüncü köp
rü ise Silivrikapu hiza.sından gelen mesi
reg§,h yolunun üzerinde idi. 

iBu köprü civarında ve dere kenarın
da Birinci Cihan Harbinde Almanlar tara
fından açılan arteziyen kuyuları vardı. Kl,J
yulardan İkinci Cihan Harbi bida.yetine 
kadar su fışkırıyordu. Çocuklar içine taş 
ve toprak atarak kuyuları tıkadılar. 

Birinci ve ikinci köprüler ar.asında on 
altıncı asır hatırası, hicri 978 tarihli (m. 
1667-1668) klasik uslubde, kitabeli bir çeş
me vardı, zannedersem bu çeşme duruyor. 

Alemdar Mustafa Paşanın üçüncü Se
lim'i kurtarmak üzere Ruscuk'dan ordu
suyla istanbula, geldiği zaman, şehre gir
meden önce ordugahını Çırpıcı Çayırında 
kurduğu tarihlerimizde yazılıdır. Yakın za 
manlara kadar Çırpıcı alemleri de Ka.ğıt
hane alemleri gibi dillere destand!, 

Çırpıcı Çayırının bir ananesi vardı ki, · 
her sene :tx'[ayıs ve Haziran aylarında, halk 

.. tarafından cıArapla:rın Düğünü)) denilen, 
İstanbul zencilerinin kendilerine mahsus 
oyunları icra edilirdi. Halk bu oyunları sey
retmek için cuma günleri akın akın Çır
pıcı Çayırına giderdi. Hatta. bu oyunları or
ganize edenler birkaç gün evvelden gazete
lere ilan eylerlerdi. Bir ilin nümunesini 15 
haziran 1927 tarihli Milliyet Gazetesinden 
iktibas ediyoruz: 

«Çırpıcı mesire mahallinde bu ayın 18 
inci Cuma günü kadim olan araplar kabak 
vesaire çalgiları ile icray-ı ahenk edecek 
lerinden ahal-i muhteremeye ilan olunur_ 
Arablar Kolbaşısı Said Ağa)). 

Şinasi AK,BATU 

ÇIRPICI ÇAYIRI ARTEZİYEN KUYU 
SULARI - tstanbul'un batı güneyinde, 
şehrin surlarından başlayan ve geniş bos
tan ve çayırlarla Bakırköy'ün kuzey sınır
larına kadar geniş ve münhat yeşil bir ara
zi uzanır. Civarı kireçli ve kumlu tepelerle 
sıralanmış bu yeşil arazinin altı, üst üste 
sıralanmış müteaddit su tabakaları taşır. 

Bu çayırlarla .örtülü araziden tstan
bula su temini düşüncesi oldukça eskidir. 
Sultan Abdülaziz zamanında şehirdeki bü
yük su sıkıntısını gidermek üzere hüku
mete verilen projeler arasında Fransız su 
sondaj uzmanı Degousee'nin buradan ve 
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civar araziden arteziyen kuyuları açmak 
teklifi de bulunuyordu. 1934 - 1937 senele
rinde yu arazi üzerinde yaptığım tetkikler 
sırasında Çırpıcı ve Çörekçi çayırları ile_ ci
varda, derinliği 15-16 metreye inmiş bos
tan burgu kuyularile, 60-90 metreye kadar 
·bir derinlikte açılmış tekstil ve çimento 
fabrikalarının arteziyen kuyularının mev
cudiyeti görülüyordu. Son yıllarda tstan
bul'a a.cilen su temini düşünüldüğünden, 

İstanbul Belediyesi Sular İdaresi tarafın
dan bu arazi da.hilinde geniş bir kısım sa
tın alınarak 1938 den 1954 senesine kadar 
yirmi kuyu açılmıştır. İlk tecrübe · kuyusu 
1938 yılında hemen hemen bu çayırların or
ta kısmına isabet eden bir yerde açılmış, 
110,5 metreye inilerek saniyede 18 litre su 
alınmıştır. İkinci Dünya Savaşı esnıisında 
bu sahadaki çalışmalar bir müddet durdu
ruıduktan sonra 1946 da 115,5 metreye 
inilmek suretile ikinci kuyu açılmış; 1947 
senesinde ise yedi kuyu açmak mümkün ol
muştur. Bunlardan üçüncü kuyu 89, 95 
metreye dördüncü kuyu 99,60 metreye, be
şinci kuyu 136 metreye, altıncı kuyu -129 
metreye, yedinci kuyu 87 metreye, sekizin
ci kuyu 95 metreye, dokuzuncu kuyu da 105 
metreye, onuncu kuyu da 112 metreye inil
miş ve. bunlardan sıiniyede 17, 21, 13, 5.6, 
5.31 litre su alınmıştır. 1948 yılında ise 
yalnız bir kuyu açılmışdır. 1949 sene
sinde tekrar 6 kuyu açılmış, 11 numaralıda 
147 metreden, 12 numaralıda 128 metre~ 
den, 13 numaralıda 132 metreden, 14 nu
maralıda 135 metreden, 15 numaralıda 
253 metreden, 16 numaralıda 128 metreden, 
18 numaralıda 137 metreden saniyede 7, 
16, 5.6, 5.18, 5.6, 5. 12,5 litre su alınmış
tir. Ha.len Çırpıcı arteziyenlerinden 3,5 mil
yon metre kübe yakın senevi su alınmak
tadır. 

Bütün kuyuların suları müşterek bü
yük bir birleşme kuyusunda toplanarak bu
radan Çırpıcı üzin binıisındaki pompalarla 
Sular İdaresinin Edirnekapı yakınındaki 
Terkos suyu haznesine girer, burada Ter 
kos şehir suyu ile karışarak, şehire dağı-• 
Iır. Çırpıcı sulan ayrı bir kısım şebeke ile 
de Bakırköy'de tevzi olunur. 

8aadi NAzım NİRVEN 

ÇIRPICI ÇAYIRI ORDUGAm - Rus
cuk ayanı Alemdar Mustafa Paşa ile onun 
etrı1fında toplandıkları için Ruscuk Yara.-

nı adım alınış olan Üçüncü Sultan Selim 
tarafda.rı devlet adamlarının bir hükumet 
darbesi ile Sultan Selimi tekrar tahta oturt
maya karar verdikten sonra, Alemdar ile 
Rumeli a.yanlarından bazılarının «Kırcalı 

askeri}) denilen silahlı kuvvetıerile İstanbu
la dönen Orduyu Hümayuna katılarak taht 
şehrine geldiklerinde, padişah Dördüncü 
Sultan Mustafa ile tarafdarlarını kuşkulan-. 
dırmamak için bidayette askerleri ile şehre 
girmemişler, Çırpıcı çayırında bir çadırlı 

ordugah kurulmuşdu. Bu ordugahda 15.000 
asker bulunduğu tahmin edilmişdir; Kır
calı Askerini o devrin vak'anüvisleri «He-
man cümlesi Balkan vahşet perverlerinden 
şehir görmemiş çetin ve fedıti bir asker idi; 
kendi ayanlarının ve za.bitıerinin kuman
dası altında olup bir emir ile fedıiyi nefse 
amıide dururlardı.» diye anlatırlar. Bu 

. kuvvet 27 temmuz 1808 perşenbe gecesi sa
baha 3-4 saat kala Çırpıcı Çayırından h&.
reket etmiş, sıkı yürüyüş ile gün doğarken 
İstanbul surları önüne gelmiş ve kale kapu
ları açılır açılmaz Silivri Kapusu ve Bel
grad Kapusundan şehre girerek, şehir hal
kinın büyük bir kısmı ile hük-0.met erkanı 
henüz uykuda iken İstanbula hakim olmuş
dur. Evvel§. Bılbıfili basılmış, sadıra.zam Çe
lebi Mustafa Paşadan mührü hümayunu 
bizzat alan Alemdar Paşa sadrıaza.mı tev
kif ettirerek adamlarından Boşnak Ağa
nın nezaretinde Çırpıcı Ordugahına yolla
mışdı (B.: Mustafa ,Paşa, Alemdar; Musta
fa IV; Selim III; Mahmud II, Boğaz Ya
maldarı; Mustafa Çavuş, Kabakcı; Musta
fa Paşa, Çelebi; Ruscuk Ya.ram; İsmail Bey, 
Serezli). 

ÇIRPICI ÇAYIRI YASAĞI (İstanbul 
Kadınlarına) - Yaşlı fakat ateşli ve para
lı dul kadınlar, kocadan yana dengini, küf
fünü bulamamış, oynak t!zeler, ırz ehli gö
rünür, saman altında su yürütür yosmalar, 
§.şifteler, yazın bilhassa cumadan gayri ta.
til günlerinde arabalarla Çırpıcı Çayırına 
giderler, ya kendi hünerleri ile bulup sözleş
dikleri yahud çöpçatan kılavuz kadınlar 
vasıtası ile peyledikleri şehbaz gençlerle bu
luşurlar, e<hilafı şer'i şerif ve mugaayiri ri· 
zayi münif vaz u hareket ve alenen fisku 
fücur ve fesada cesaret» ederlerdi! bılzan 
da oynaşları kendilerini götüren civelek ve 
zeberdest arabacıları olurdu. Yalın ayaklı, 
yarım pabuçlu ve mavunacı güruhunun 



ANSİKLOPEDİSİ - 3953 - ÇITAK 

bıçkınları da bahşiş karşılığı kart hanım
lara jigololuk için Çırpıcıya giderler, bir 
araba geldiğinde türlü it nümayişleri ile 
hanım gönlü avlamaya çalışırlardı. Geçen 
asır başlarında bu haller İstanbulda büyük 
dedikodulara yol açdı, niha.yet 1 receb 1222 
(m. 4 eylül 1807') tarihli bir fermanla han
gi tabakadan olursa olsun, kadınların . Çır
pı.cı Çayırına ve o civarda Veliefendi Çeş
mesi denilen mesireye gitmeleri şiddetle ya
sak edildi. Sonbaharda ila.n edilmiş olan bu 
yasağa 1808 yazında riayet edilip edilmedi-
ğini bilemiyoruz. · 

ÇIT - Batı türkçesinde gaayet hafif 
sesleri ifa.de eder bir kelime (Türk Luga
tı); ince, nazik bir şeyin, kuru bir dalın, 
çubuğun kırılır iken çıkardığı ses. Mesela. 
İstanbul ağzında kesin, derin sessizlik kar
şılığı olarak: «Çıt yok ... » denilir. 

Yine İstanbul ağzina bu kelimeden ya
pılmış deyimler vardır; ta.ze, gevrek simit
ler için c<çıtır çıtır» denilir. Ses ile ilgili ol
mayarak: 

Çıtkırıldım: <clüzumundan fazla na.zik 
kimsen demekdir; hem tavır ve hal, ve hem 
de vücud, bünye neziketi ifade eder: 

ccİki otuzunda kart yosmanın iki mah
bub oynaşı vardı, ikisinin de adı Mustafa . 
idi. Biri şehir oğlanı çıtkırıldım çelebi, 
öbürü Karadeniz yalısından beka.r uşağı 
dangıl dungul daltaban kayıkçı şehbazıy-
dı. .. >: ( Kumru Hanım Hikıiyesi). 

Baba oğlundan bahseder: (cSinek uçsa 
rüzg.1.rm müteessir oluyor ... çıtkırıldım bir 
oğlan ... ». 

Çıtıpıtı: «Ufak tefek, çelimsiz, na.zik, 
genç kimse» anlamında, bu deyimde gü
zellik manası da vardır. 

Çıtıpıtı sözler ile gönlü aldın 
Süslüleri göriip beni ferdaya sald.ın 

Ahir beni unutup dünyaya daldın 
Pekolte fistan giyme bu da .nu moda . 

( Şarkı, Ekniekçi Bağdasar) 

* 
Geçen cuma gördüm seçdim beğendim 
Çıtıpıtı bir yarjm var efendim. 

( Kanto Mecµıuası) 

Çıtırpıtır: «nazika.ıte, pek tatlı konuş
ma» anlamında:. 

Bir hoş tekellüm eyler o afet çıtır pıbr . · 
(Esad Muhlis Paşa) 

Çıtlatmak: 1) Çengi ve köçek oynar
ken ellerinin baş ve orta parmakları ile çıt 

sesine yakın bir ses çıkarması; parmak çıt
latmak. 

2) Gizli tutulan bir meseleyi ilgili 
kimseye ima. yolu ile kısaca haber vermek. 

Çıtırdamak: yanan odunun, kömürün 
çıkardığı ses. 

Hüseyin Ka.zım Bey: «;Büyük Türk Lu
gatı» nda Çitlenbik ağacının ismini bu gel
miş gösteriyor ki, bu doğru değildir; bu 
ağaç ismi «çıtı: kökünden değil, «çit» den 
gelmiş olsa gerektir. 

ÇITAK - Anadolu halkı ve aslı Ana
doludan gelmiş bir kısım İstanbullular ta
rafından Rumeli türklerine hakaaret yollu 
takılmış isim, «türk zeyninde çingeneı:. ma.
na.sındadır. 

. Tazerii civan ger olursa çıtak 
Çengelistan olur kuştüyü ya.tak 

Galatalı Hüseyin 
Kıl kadar aybı yok tazeden tize 
Ça.rşuda. şöhreti GümüşendAze 

Şevheridir dirler şol kara çıtak 
Lanet' olsun öyle çapkın dilbize 

Gala.talı Hüseyin 

Bedros Efendi Keresteciyan meşhur 

lugatında bu kelime için şunları yazıyor: 
(<Bu kelime farsca şitağ ( = haydud, şfild) 
isminden alınmışa benziyor. Kökü sanskrit
ce ceteka ( = pis, kaba adam) ve ceta (= 
uşak) ve staga ( == hırsız) isimlerine ve 
rusca çudaka ( = bambaşka adam, kaygu
suz adam, geniş meşrebli adam, haydud kı
lıklı adam, hileka.r adam) ismine bağlana-
bilir.» . 

Bir tarih hakikati halen Bulgaristan
da bulunan Eskizağra müftüsü Raci Efen
di merhum ta.rafından şu beyit ile ifade 
edilrnişdir: 

Besledi beşyüz. sene istanbulu 
Devleti teyid eden •Rumeli! 

Bu belagatli SÖZ karşısında çıtak, dili
mizde muzahfarattan bir kelime olsa· ge
rektir. 

1808 de Ruscuk !yanı Alemdar Musta
fa Paşaya karşı tstanbulda içden içden bir 
galeyan başladığı ·zaman bir gece Babıili 
(Paşakapusu) · nin kapusuna yapıştırılan 
ihtil§I beyannamesinde de diktatör sadrı
azama bu isimle hakı:ı,aret edilmişti, beyan
namenin ·yazısı şu idi: «Rumelinden geldi 
bir çıtak, bayrama ya kılıç oynayarak, ya 
bıçak!» (B.: Alemdar Paşa va.k'ası). 



- 3954 - İSTANBUL 

. ÇITAK SOKA:ĞI - 1934 Belediye Şe
hir Rehberinde Fatih Kazasının Şehremini 
nahiyesinde İbrahim Çavuş ve Denizabdal 
mahallesinde bir sokakdır; İbrahim Çavuş 
Mahallesinde İbrahim Çavuş Sokağı ile De· 
nizabdal Mahaİlesinde Hacamatçı Sokağı 
arasında uzanır; bu iki mahalle arasmda 
sınır olan Günaydın Sokağı ile dört yol ağ
zı yaparak ke:işir (adı geçen rehberde paf
ta 10, no. 70, 76); yerine gidilip şu satırla
rın yazıldığı sıradaki durumu tesbit edile
medi (1964). 

ÇİÇEK, ÇİÇEKÇİLİK, ÇİÇEKÇİLER -
Çiçek, Türk şiirince müstesna bir yer tu
tar. Türklerin çiçeğe karşı gösterdiklerl 
düşkünlük, türk ruhunun zarif asfilct ve 
nec~betinin en beliğ bir şahididir. Kurnaş
larırnızda, halılanmızda, çinilerimizde, tah
ta ve bakir işçiliklerimizde, çiçek, umumi
yetle hemen yegane tezyin örneği olmuş-

Seyyar Çiçekçi 
(Resin1: C. Biseo, 1874•) 

Seyyar Çiçekçi, 1898 
(Uc,Jm: fotogrr-.fdau s. Bozcalı eli ile) 

dur. En mütevazi Türk evinin bahçesinde, 
birkaç tahta çiçek, penceresinde üç beş 
saksı bulunmuşdur. 

Milli l{ütüphanemizde 'geçen asırlar

daki Türk çiçekçiliğine dair kıymetli eser
ler vardır. Bir kaçını şöylece gözden geçi~ 
relim: 
. Tabib Mehmed Aşki'nin c<Lale İsimleri: 
adındaki eseri, on sekizinci asırda Lale 
Devrinin kıymetli bir vesikasıdır. Lale 
isimleri alfabetik tanzim edilip yazılmış
dır; · ve her çiçeğin yanında. onu elde eden 
çiçek meraklısmı,n da· adı yazılıdır; Bizim 
gördüğümüz el yazması nüsh~da, sonra
dan ilave edilenlerle beraber 1350 lale adı 
vardır. Yalnız Tabak Ata isminde :bir Lale 
meraklısı 401 rn.1e çeşidi elde etmiştir. Dev: 
rin meşhur rn.lecileri olarak başta Şeyhül
isl§m Veli Efendi, Aşir Efendi, İzzet Ali Pa
şa, Sait Mehmet Paşa, Şeyh Mehmed . La
lezari; Kaptan Tanburi Paşa, Üsküdarlı 
Baltacı Zade Mustafa Çelebi, Eyüblü Fey-
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zullah Ağa, Lüleci Hacı Mustafa Çelebi, 
Beşiktaşlı İbrahim Ağa, Hakkıtk İbrahim 
Çelebi, Tabak Ata, Kasımpaşalı Emin Ağa, 
Eyüblü Salih Ağa, Üsküdarlı Ağaçayak İs
mail, Latif Ağa Zade İsmail Ağa, ve ilah ... 
gelmek üzere 124 kişinin ismi yazılıdır. 

Laleler, renklerine, nakışlarına, (oya
larına göre isim alırdı: Necmi çemen (Çi
men yıdlızı), Mevci Elmas (Elmas dalga
sı). La'li muzab (Erimiş yakut; erimiş du
dak), Fevvarei Nur (Nur fıskiyesi), Da.me
ni dür (İnci eteği) ... 

Sadrıazam Nevşehirli İbrahim Paşa
nın çuhadarı Taşovalı Mustafa Ağanın el- .. 
de ettiği c<Mahbubu zamanı:. adındaki la
lenin soğanı tam 1000 altına satılmıştı; bu, 
mor fitilli gül penbe beyaz. bir lale idi. Bu 
na.dide çiçeğe benziyen sarı fitilli gül pen
be beyaz bir laleye de «Güli !remıı adı veril
mişti. Bila.hare mahbub b\lenin soğanı kay
bolmuş, mor fitilli başka bir laleye «Mah
bubu sa.ni» adı konmuştu. Fakat. Hicri 1190 
da Tabak Ata tarafından tekrar bulunmuş, 
bu sefer de «Mahbubu At§.» denilmişdi. 

Mehmed Aşki'nin ((Lale İsimleri» ta
rih ve çiçek meraklıları kadar, ressamla
rımızı da meşgul edecek kıymetli bir vesi~ 
kadır. 

Türk çiçekçiliğinin diğer kıymetli kay
naklarından biri, Ahmed KMıilin «Lfile Ri
sfü.esi ,: dir. Müellif eserini, Birinci Mahmud 
zamanında Mustafa Paşa sadaretinde ka
leme almıştır. Evvela. lfileyi tarif ve met
heder. Sonra şöhretinin sebebini anlatır: 

ccHüdai Aziz Mahmud Efendinin bir 
mürjdi lfüe mer:aklısıdır. Bu müridin tesi
ri ile Mahmud Efendi de 1§.leye merak sa
rar. Nihayet bu merak, bütün tstı:ınhı.ıl hf-11-
kına sir~.yet eder. Bu suretle fstanbulda 
Jale merı!lkı Lfile ö.evrinden bir asır kadar 
evvel başlamıı; oluyor. Nitekim 1370 ihtil§.
li 'Octincü Ahmed saltan.atını yıkdığı, Saa
dAb~d kasırları yer ile bir tahrib edildiği 
halde ıa.le merakı devam etmiştir. Birinci 
Mahmud zı:ım:mında da lıile, güzide bir çi
cek olarak itina ile yetiştirildi. Yeni bir_ 
çeşit elde etmek, 1§.leler'e zarlf§ne ad koy
mak. heyecanlı ve tatli bir meşgale teşkil 
oldu. Ahmed K§.milin risllesinde de, 5E·B 
1§.le meraklısının adı vardır. Yalnız lfile 
üzerinde durmıyarak, alelO.mum Türk çi
çeklerinin isimlerinden ve elde ettikleri çi
çeklerin isimlerinden bahseden diğer kıy
metli vesikalar arasında Rüştü zade Remzi 

ile Şehremini camii hatibi Ubeyduilah 
Efendilerin çiçekçi tezkirelerini zikretm~k 
lazımdır. Bilhassa Ubeydullah Efendinin 
ccTezkerei Şükufeciyan» ı, büyük Türk ıtli
mi Katib Çelebinin de devrinin meşhur çi
çekçilerinden biri olduğunu göstermek ba
kımından fevkalade kıymetlidir. Hicri 1110 
senesinde (m. 1698 - 1699) kaleme alınmış 
bu eserden bu kıymetli kaydı aynen alıyo
ruz: 

«Hacı Halife - Küttab zümresinden 
olub bir katmer salkımlı mavi sünbülü var
dır; 1074 de vefat etmiştir.» 

Bugün, ne kadar yazıktır ki, Türk çi
çekçiliti ölü bir balde bulunuyor. Yeni Cami 
arkasındaki İstanbul Çiçekpazarı iç sızla
tacak kadar yoksuldur. On sekizinci asırda 
Türkiyede saltanat sürmüş olan !filenin 
vatanı olarak bugün Hollanda gösteriliyor. 
Halbuki, avrupalılar, bu çiçeği, hı\lA. eski 
bir türk adına nisbetle anmaktadır. Düz 
beyaz lalelerden, birinin adı ccDülbend la
leıı idi; avrupalılar, iş bu c<dülbend>:, keli
mesini kendi ağızlarına göre bozarak lale
ye Tülib demişlerdir. 

Çiçek, bir medeniyet, ruh yüksekliği 
miyarıdır. Bundan ötürüdür ki, çiçekçiler 
ar~sından kaatil ve hırsız çıkmaz. 

Bizce. İstanbul belediyesi nadide bir 
çicek yeti.ştirecek bahGivanlar arasında her 
yıl bir müsabaka açmalıdır. 

Tarihi çok parlak olan Türk cıcekcili· 
ğini eski parlak mevkiine çıkarmak bir va 
tan borcudur.. Bugün, bahcelerimizdt. 
ccerimiş yakut» ların. elmas dalgalarının, 
inci eteklerinin yerinde ıcJan-Mari», «Ek
lips P-oreal» gibi yabancı isimler saltanat 
sürüyor. 

Eski. Türk cicekçileri bilha,c:sı:ı tolııım
rııJnlfrı ehemmiyet verirler idİ; zerrin. sün
bül ve !§.le ~bi_ so~ı:mlı ciceklerde dahi, ye
ni bulunan bir soı:ı:am kaybetmemek. ve 
üretmek endisesinin yanında tohu~d~ 
veni çesitler elde etmek gayr'eti çok ~aha 
baskındı. 

Muallim M. Cevdet merhum son meş
hur çıçek~iler, ama.tör çiçek . meraklıları 
ıi.ak'k:ınd.a şunları yaziyor: · 

«Yüz üç yaşında vefat eden Müşir FU·· 
ad Paşadan ve doksan yasına kadar yaşa
yan BalıkhA.ne N§.zırı Ali Riza Bey mer
humlardan öğrendiğime göre Koca Hüs
rev Paşa, Kıbrıslı Mehmed Paşa, Şeyhülis-
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lam Arif Hikmet Bey, Hidiv İsmail Paşa, 
Mısırlı Kamil Paşa ve Prenses Zeyneb Ha
nımefendinin bağçeleri yüzlerce, binlerce, 
çiçeklerin sergisi imiş. Pek değerli çiçek 
mütehassısları dolgun maaşlar alarak bu 
bağçeleri tanzim ederlermiş. ı.• 

İst~nbul civarında sur dışında, Boğaz. 
içinde Üsküd.-arda gaayet büyük ve meşhur 
çiçek bağçeleri vardı. Bir kısım çiçekçiler 
işlerini bir çeşid üzerinde ihtisasa dökmüş
lerdi, meseıa. sadece gül veya sünbül, ka
ranfil, fulya yetiştirirlerdi; bağçeler de sa
hihlerinin isimleriyle beraber, mesela: «fa· 
lanın gül bağçesi, t{aranfil bağçesi, fulya 
bağçesi, manolya bağçesin diye anılırdı. Bu 
bağçeler sahiblerine iki türlü gelir temin 
ederdi, bir yandan yetiştirilen nadide çiçek
ler İstanbul ve Beyoğlu çiçek pazarlarına 
sevkedilir, bir yandan da bağçeler teferrü
ce çıkan İstanbul halkına bir mesire olarak 

( 

ı ' t • ... 
l (. :~ 

açık bulundurulurdu. Bu arada bilhassa 
yer ve ağyar gözünden ırak sevişmek iste
yen çiftler çiçek bağçelerine giderlerdi. 
Meyhanelerde dolaşarak altın adını bakıra 
çıkarmak ve dile düşmekden çekinen nev
civanlar da çiçek bağçelerinde kurulan iş

ret sofralarına iltifat eder, giderlerdi. Bun· 
dan ötürüdür ki, askeri rüşdiyeler ve ida
dilerle Da.rüşşefaka talebelerinin tatil gün
lerinde çiçek bağçelerine, velev ki kendi 
arkadaşları ile gitmeleri şiddetle yasak 
edilmişti. 

Münir Süleyman Çapanoğlu bize ver
diği notlarda çiçekçiler üzerine şunları ya
zıyor: 

«Cumhuriyet devrinden önce, asrımız 
başlarında düğünlere çiçek, sepet ve bu
ketleri, cenazelere de çelenk götü,rmek, 
göndermek adeti yok idi, ama müslüman 
türk toplum hayatinda çiçeğin fevkaİı:\de 

bir itibarı vardı; bağçesiz evler
de bile pencere içleri, balkonlar 
karanfil, gül, sardunya, küpe çi
çeği, fesleğen saksıları ile bezen
miş olurdu. Sibyan mekteplerin
de ı;ocuklar her sabah hocaları
na, kalfalarına bir küçük demet 

J~'i:i' 
,~f.,.. 

' .. 
çiçek götürürlerdi; hasta dostla
ra gayet zarif çiçek şişeleri içinde 
bir güzel .karanfil, zerrin gön-

Çiçekbağçesi Yanaşması 

(Resbn: Sabiha Bozcalı) 

derilerek hal ve hatır sorulurdu. 

«Toplum hayatında günlük 
çiçek istihlaki hiç şüphesiz ki za
manımızda olduğu kadar yaygın 
değildi. Çiçekçi dükkı1nları mah
dud idi ve ancak mevsimlik tidı
ret konusuydu. Köprünün Hay
darpaşa - Kadıköy İskelesinde, 
Anadolu ve Rumeli yakası Boğaz 
iskelelerinde bir ds Eminönün'de 
Köprübaşında tahsildar kulübe
sinin arkasındaki sergi - dükkan
cıklarda satılırdı. Her semtte çi
çek satıcılığı istisnasız tulumba
cıların elinde idi. Dükkan - ser
gi serma.ye~ini semtin sandık re
isi koyardı, çığırtkan satıcısı da 
muhakkak uçarı bir şehbaz deli
k-anlı yahud bir pırpırı mürıllıik 
oğlan olurdu. Patron gaayet te
miz giyinir ve dükkan onune 
atılmış bir iskemlede oturUr, cı
garasmi, kahvesini içerdi; geçer-
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ken uğramış hatırlı kimselere ikramlarda 
bulunurdu. Çığirtkan delikanlılar, oğlanlar 
ise muhakkak yalın ayak dolaşırlardı; ka
raya çalan koyu güvez fes kaşlar üstüne 
düşmüş, şakaklar zfüüflü, sağ kulak ardına 
muhakkak bir gül goncası veya bir karan
fil ıliştirilmiş, sırtında allı pullu basma 
mintan, belinde kırmızı Girid kuşağı, yelek 
düğmeleri muhakkak · çözük, incik kemik
leri görünür de baldırlar görünmez. Tica
ret met§.ı çiçek olduğuna göre çığırtkanın 
da kaş ve göz nakşının ve el ayak kesimi
nin güzelliğine, düzgünlüğüne dikkat edi
lirdi ve her dükkan-serginin müna.sib bir 
yerine çiçek üzerine bir levha bulundurmak 
da adet gibiydi, mesela: 

Ehli bezme çekdiı'iır zenin/ kadehler intizar 
Cur'al meyden midir Saki bu. rengi lalezar! 

* 
Ol goncei sermest sabah olsun uyansın 
Ayinei mül gül yüzünü görsün utansın! 

* 
«Ada vapurlarında da mevsiminde ma·· 

nolya ve mimffza satan rum delikanlıları
nı, şıkırdım oğlanlarını unutmamalıdır ... >ı 

«Hezliyya.tı Raşid Efendin isimli yaz
ma bir risalede bir çiçekçi bağçıvan güzeli 
şanında iki fıkra vardır: 

«Petro dirler idi, Yedikule dışında bağ
çıvanın oğlu gaayetıe dilber mürahik ta
ze civan idi; şehrimizin kibar ve ricali bağ
çede iş vardır diye davet iderler ve ol rü
mi fetanın türlü türlü cilveli dilbazlıkların 
ile saflanırlardı. Bedestani Mehmed Beye
fendi ki Tavukçu Mehmed Bey diye mülak
kabdır, Aşir Mollaya bir nadide sünbül ·so
ğanı ile bir gül fidanı gönderir; bu Petro 
civan eliyle, Raşid Efendi merhum o gün 
Molla Beyin J;ıağçesinde imiş, şu ebyatı 
söyler: 

Görüb Tavukcu 1\-lehmedin yeni açmış .sünbülünü 
Unutmuşdur sandım bağçıvan güzeli kikülünü 
Süzme ayak, gümüş baldır, fi.yine sinei paki · 
Koydum çiçeğin adım ben de «Nevcivan Petriki» 

* 
Çiçekçi güzeli Samurkaş Petri 
Gül üstünde şebnem muattar teri 
Reşk ider kaküle sünbül benefşe 
Aferin kim ise kesen berberi 
Getirm:Jş 1\-lollaya bir gül fidam 
Keneli gülden güzel urum: püseri 
'pa bürehne şehbaz gümüş topuklu 
Levendine yürür dltretir yeri. 

Bu satırların yazıldığı 1964 de İstan
bul çiçekçileri «Köklü çiçek ve tohum üze
rine iş yapanlarıı ve ((Kesilmiş sap üstün
de çiçek satanlar>:. olmak üzere iki kısma 
ayrılmış bulunuyordu; köklü çiçek ve to
humculuk ile meşgul olanlar binden fazla 
olub bir «Çiçekçiler Derneği» kurmuşlar
dır; içlerinde yarım asırdanberi çiçekçil~ 
yapanlar vardır (B.: Çiçek Pazarı ve Çiçek 
Pazarı Çiçekçileri; Çiçekçiler Derneği) ; 
kesilmiş çiçek satıcılarının ·l;optan çiçek 
satışı işlerini gören, müzayedeleri yaptıran 
bir Çiçekçiler Kooperatifi vardır, kesilmiş 
çiçek satan mağazaların sahibleri bu koo
peratif üyesidirler; onların sayısı da bine 
yaklaşır. Kesik çiçek mürayedeleri hafta
tj.a üç gun, pazartesi, çarşanba ve cuma 
günleri kooperatifin bulunduğu Beyoğlun
da Suriye Pasajında yapılır. 

· Na.dide, bahalı çiçekler yetiştiren ·bağ-
çıvan çiçekçileı;in en namlıları 1964 yılın
da yedi kişi idi ki, yedisi de bulgar idi ve 
bunlardan Nikoli, Kiryas, Mitko, İli, .Van-

. gel ve Lüben'in bağçeleri Kasımpaşada Bü
yükpiya.Iede, Vasilin bağçesı de Boğaziçin
de Ortaköyde idi. 1961 yılında basılmış İS"'. 
tanbul şehri telefon rehberinde isim ve ad
resleri bulunan çiçekçi mağazaları şunlar
dır: 

Anna Kukula, İlkbahar Çiçek Evi, Beyoğ

lu, Emirnevruc çıkmazı; 

69; 

Ar Çiçek Evi, Beyazıd, Yeniçeriler Caddes.i 

Athanasatos Yani, Cumhuriyet Caddesi, 127; 
Baysal Mevlud, Beyoğlu, Mis Sokağı, 1; 
Bozok Muzaffer, Teşvikiye Caddesi, 166; 
Çiçekçi Fotis, Halaskargazi Caddesi, 296; 
Çiçekçilik İtihsal ve satış Kooperatifi 'Şir. 

keti, İstiklal Cadedsi, 348; 

10. 

Demiriz Ziya, Gümüşsuyu Caddesi, 26; 
Fidan Çiçekevi, Beyoğlu, Saidpaşa Geçidi, 

. Fulya Çiçek Evi, Kadıköy Mühürdar Caddesi, 
28;, 

Güdenyan Artin, Beyazıd Yeniçeriler Cad-
desi, 69; 

Gül Çiçek Evi, Halaskargazi Caddesi, 196; 
Hamamdyan Aris, Nişanta§-ı, Mim Kemal 

Öke Caddesi, 19; 
Helvacıoğlu Salahaddin, -Taksinı Çiçek Evi, 

Sıraselviler Caddesi, 5; 
Jirayr Çiçek Evi, Meşrutiyet Caddesi 
Kaderini Niko, Beyoğlu, Sahne Sokak, 15; 
Kamelya Çiçek Evi, Teşvikiye Cadd,esi, 174; 
Lotüs Çiçek Mağazası, Halaskdrgazi Cadde-

si, 137; 
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20; 

Mari Çiçek Evi, İstiklal Caddesi, 396; 
Mihailidu Glikeıia, İstikl41 Caddesi; 360; 
Milinski İvan, Beyoğlu, Hristak:i Pasajı, 3; 
Okul Mehıned, Beyoğlu, Balo Sokağı, 17; 
Park Çiçek Evi, Kadıköy, Muvakkithane Cd. 

Parsehyan Aşot, Halaskar gazi Caddesi, 243; 
Sabuncak:is Yergi· Çiçek Evi, İstiklal Cad-

desi, 239; 
Sapuncakis Koço, İstiklal Caddesi, 304; 
Sadıkoğlu Sadık, Halaskargazi Caddesi, 137; 
Sanoyan Haygaran, Çarşı.kapı Yeniçeriler 

Caddesi, 109; 

174; 

Selyi Serkis ve şeriki, İstiklıU Caddesi; 
sezgin Nebahat ve Şevket, Teşvfü:iye Caddesi, 

Şehir Çiçek Evi, İstiklal Caddesi, 237; 
Tilkioğlu Andan, Beyoğlu, Sahne Sokağı, 6; 
Viyolet Çiçek Evi, Teşviki ye Caddesi, 145; 

Bunlar telefona sahib olan mağazaıar-
dır; iki misli olarak telef onsuz çiçekçi ma -
ğazaları ve bir o kadar da seyyar çiçekçi
ler ilbe edilse büyük İstanbul için yine 
azımsanır. 

Türk çiçekçiliği bir inhitat devrinde-
dir. Çiçekçiliği ihya yolunda ihdas edilmiş 
Bahar ve Çiçek Bayramı da bir kaç yıldan
beri tavsamış, unutulmuşdur. 

İkinci Abdülhamid devri sonları ile 
meşrutiyet devrinde İstanbulun şık beyle
ri, gençleri, yaz ve kış, yıl boyunca her gün 
yakalarına bir çiçek takarlardı; hfilen bu 
güzel süs unutulmuş gibidir; bilhassa genç
ler arasında 'çiçek sevgisi hemen hemen 
yok olmuş gibidir. İstanbul aydınları ara
sında biri yaşlıca, biri olgun çağında iki 
muharrir her gün yakalarında birer karan
filleri ayrıca şöhret sıihibidirler; yaşlı ola
nı Ord. Prof .. Şükrü Baban, olgun çağda 
olanı da Ümid Deniz'dir. 

Daha eskiler, Tanzimatdan önceki dev
rin erkekleri ise çiçeği yakaya değil, başa 
takarlar, serpuşun nev'i her ne ise üstüne 
sarılmış dülbendin bir kıvrımına iliştirir
lerdi; dal küla.h, dal fes olanlar da, baş çi
çeklerinin sapını küla.h veya fesin kenarın
dan içeri sokarlar, çiçeği oradan şakakla
rına sarkıtırlardı. Mesela Süruri bir kasi
desinde: 

Şeyhülislamı şerifünneseb Es'adzade 
Taksa destıirına kesbi şeref eyler sünbül 

diyor. 

ÇİÇEK - Halk ağzında ve İstanbul
un ha.neberduş pırpirları argosunda «taze 

.-:. 

ve körpe güzel kız veya oğlann anlamında 
kullanılır. 

Bu kelime ile halk ağzı deyimler var
dır: 

Çiçeği burnunda - Mesleğine yeni 
girmiş, bir işe yeni başlamış gençler hak
kında kullanılır : Çiçeği burnunda doktor, 
çiçeği burnunda zabit gibi. 

Bir çiçekle yaz olmaz - Zenpa.re er
kek ile oynaş peşinde yosma kadının ha
yat felsefesinin aforizması: bir güzel ve 
dilber maşukaya ya.hud maşuka bağlan

mayıp dildarını oynaşını sı-ıt sık değiştirip 
tıizelemek. 

Kabak çiçeği· - Bilhassa büyükler, 
uslular önünde, yeni girdiği bir muhitte 
pek çabuk Ia.übalileşen; ekseriya «kabak çi
çeği gibi açılmakn diye tavzih ile kullanı-
lır. · 

Gülü tarife ne hacet, ne çiçekdir bili
riz - Darbı mesel; sadakati, vefası, sami
miyeti, içden sevgisi olmayan fakat sevim
li, şirin, cıizibeli kimseleri tarif için kulla
lanılır. 

Çiçek - ,Bayram günlerinde veya her 
hangi bir şenlik vesilesi ile çarşı pazar boy
larmdaki şekerci sergilerinin, manav sa
laşlarmın, kahvehıinelerin ava.mi zevkle 
süslenmesinde ince ve ahenkli kıiğıdlardan 
yapılmış çiçek taklidi şeyler (B.: Çalgılı 

Kahveha.neler). 

Çiçekli - üzerinde çiçek şeklinde tez
yini motifleri olan giyim eşyası halle ağzın
da «çiçeklin adını almışdır; «çiçekli çorab, 
çiçekli mintan, çiçekli basman gibi; bu 
isimler kalender meşreb halk şairlerinin 

· kalemi ile İstanbulun ayak takımı arasın
dan dilber şehbazların kılık ve kıyafetleri 
tasvir edilirken renkli portrelerin çizilme
sine yardım etmişdir; aşağıdaki iki man
zumeden birincisi Üsküdarlı Aşık Raz'nin 
ikincisi de Kazdağlı Ahmed adındaki çırağı 
için Kahveci Bitlisli Ali Çamiç Ağanındır 
(B.: çamiç Ağa, Bitlisli Ali): 

Baygın Yusuf berberlerin yosması 
Mintanı var al çiçekli basması 
Billur topuk ayağında na.tini 
Şımşirdendir al kadife tasması 
Naz mi disem cilve midir bilemem 
Söz virüb de dildıidesin asması. 

* 
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Yaraşıkdır elhak Şah Kazdağlına 
Al çiçekli yörük nakşı çorabı 
Mintanı hem çiçeklidir ol gülün 
Nasıl olmam anın ayak türabı 
RuhJel'inde açmış cennet gülleri 
La'li lehin suna kevşer şarabı. 

Çiçe~ suyu - ((Bazı kokulu çiçekler
den ve bılhassa turunç çiçeğinden taktir 
edilen_ su» (H. Ka.zım, Büyük Türk Lü.ga
tı). Çıçek sularından yalnız biri çiçeğinin 
adına nisbetıe anılır ki ((Gülsuyu» dur (B.: 
Gülsuyu). İstanbulda geçen asrın ortala
rında Kolonya Suyunun yayılmasına ka
dar hafif ve iç açıcı, ferahlık verici güzel 
koku olarak çiçeksuları kullanılmışdır; çi
çek suyunun hamamlarda ve berber dük-

. kıinlarında muhakkak bulundurulması ise 
esnaf niza.mna.meleri ile tesbit edilmiş; ha
mamlarda ve berber dükkıinlarında natı
ra, dellıika, pabuççuya ve çırağa bahşiş 
müşterinin mürüvvetine bırakılmış idi, 
müşteri bahşiş vermez ise istenmesi yasak 
idi; fakat bu nizamnıimelerde : ((müşteri 
mürüvveten bahşiş verdikde gülsuyti yıi
hud çiçek suyu ile ikram olunur» kaydı 
vardır. 

İstanbulun her evinde çiçek suyu mu
hakkak bulunurdu, herhangi bir sebeple bir 
kimse baygınlık geçirir, bayılırsa.; derhal 
alnı ve bilekleri çiçek suyu ile ovulurdu; 
hazan da ferahlık için suyu damlatılarak 
içilir, içirilirdi. 

Çiçeklik - Eski İstanbul saray, konak 
ve yalılarında ser karşılığı kullanılmış isim

. dir; fakat Tanzimttan sonra çiçekçilik ye
rine ser karşılığı ((limonluk,:. adı kullanıl
mışdır. 

Çiçekçi - Argo; elinde çocuk denile
cek yaşlarda çok körpe sermıiyeler bulunan. 
muhabbet dellıUı; misdl: 

Bir Beyoğlu gazinosunda: 
-- Arkadaş!.. şu ağa ne söylersen vere

cek, on dört on beş yaşında bir şey istiyor ... 
- Yok efendi, ben çiçekçi değilim!. .. 

ÇİÇEK - On sekizinci asrın son yılla
rında Gümüşhıinede gaayetıe dilber bir 
köçek oğlan, bütün emsıili gibi bu isim kö
çeğin lıikabıdır, asıl adı bilinmiyor; yine 
bir rum olacakdır, Mercan adında bir kol
başının perverdesi, uşağı, mahbubu olub, 
büyük kalenderlerden ünlü divan şıiiri En
derunlu Fazıl Bey mıiden eminliği ile Gü
müşhıineye gitdiğinde, bu Çiçek Oğlanın 
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oyunlarının hayranı ve güzelliğinin mef
tunu olarak onu İstanbula kaçırıp getir
mek istemişdir; muvaffak olup olmadığı 
bilinmiyor, fakat diva.nında Çiçek için bir 
müseddes ile bir şarkı vardır (B.: Fa.zıl ıBey, 
Enderunlu; Defteri Aşk; Çenginame); 
manzumeler şunlardır: 

ŞARKI 

O Gümüşhaneli sim' endamım 
Didim ismin ne ola sultanım 
Naz ile didl Çiçekdir namım 
Ne çiçeksln b-ilirlz ey canım 

Beli elmas çiçeksin bilürüz 
Gülde perverde bebeksin bilürüz. 
Sevdiğim huri meleksin bilürüz 
Şahbazım sana ben şabanım . 

Ehli Maden seni bilmez cana 
Anlamazlar ne giihersln. hAIA 
Yürü istanbula ey nazlı eda 
Rum rakkaası benim cAnamm. 

Aşıkta ta bu kadar naz ol~z 
Çeşmi şılhin gibi şehbaz olmaz. 
Bır çiçekle güzelim yaz olmaz 
Açıl ey taze güli handanım. 

İşte ahurda kır at amade 
Yürü bir zevk idelim dünyAde 
Sana Fazıl gibi var üfüi.de 
Yürü ey dilberi alişanım 

MÜSEDDES 

Ateşi aşk ile gönlüm yine püryan oldu 
Bir gözü kanlu delikanluya kurban oldu 
Her bir ihım yine bir şulei su.zan oldu 
Aşk ile cismi nizıi.nnı kuru bir can oldu 
Gice kan ağlamadan didelerim: kan oldu 
Şöyle ki her biri bir subhai mercan oldu. 

Düşdüm ol cevher yekta.ye aman Madende 
Aşikar eyler isem haliıne alem hande 
Ah ya Rab ne bu ateş ne bu halet bende 
Gizlesem aşkını olmaz yanar ateş tende 
Gice kan ağlamakdan didelerim kan oldu 
.Şöyle ki her biri bir subhai mercan oldu 

O Gümüşhaneli · gevher ki Çiçek namında 
Simden servi gibi hüsnü vaır end4.mmda 
Gözlerim naır çiçeği hun ile eyyamında 
Niye halim varacak bilmeziın encamında 
Giee kan ağlamadan d.ideleriın kan oldu 
Şöyle ki her biri bir subbai mercan ~ıciu. 

Geldi Mercan dediğim kahbe rakib oldu yine 
Dest i canan ile balü perimi yoldu yine 
Kehrübı\ gibi o Mercanla yilıüm soldu. yine 
Nal'i firkat ile ah iki gözüm doldu yine 
Gice kan ağlamadan didelerim kan oldu 
Şöyle ki her biri bir subhai mercan oldu. 
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Katli uşşakı lder ustası Mercan talim 
Hançeri kabzal Mercanına olmuş teslim 
Ah eğer olmasa babında o şeytanı leim 
Canıma yetti belayı gamı Allah kerim 
Gice kan ağlamadan didelerim kan oldu 
Şöyle ki her biri bir subhai mercan oldu. 

Rum rakkası a mehı;iare giili isayi 
Nice bir bu sitem. ey can alıcı heı·cayi 
Ta. oo key aşkın ile Fazıla. bu riisvayi 
Gice ahile bizar iderım dünyayı 
Gice kan ağlamadan didelerim kan ohl u 
Şöyle ki her biri bir subhai mercan oldu. 

ÇİÇEK. BOSTANI SOKAĞI - 1934 
Belediye Şehir Rehberine göre Fatih Ka
za.sının Şehremini nahiyesinin İbrahimça
vuş mahallesi sokaklarından; Kayguluba
ba ve İmam Ferdi Sokakları arasında uza
nır (Pafta 10/70); yerine gidilip şu satırla
rın yazıldığı sıradaki durumu tesbit edile
medi (Haziran, 1964). 

ÇİÇEKÇİ - Geçen asrın sonlarında 
Beyoğlunda Çiçekçi Sokağında bir koltuk 
meyh4nesinin halk ağzındaki adı; 1880 ile 
1890 arasında Doktor lakabı ile tanınmış 
Yunan tebaalı bir rum tarafından işletilir 
idi (B.: İstelyo, Çıplak); uygunsuz rum 
mahbublarının ve Çiçekçi .Sokağı ile Yeni
çarşı fıihişelerinin uğrak, konak yerlerin-
den idi; Doktor, birini or.ta hizmetinde, bi
rini de tezgah başında bulundurduğu iki 
çıraıtmı da sureti mahsusada Ege -Adala
rından, bilhassa Sakız Adasından getirtir, 
onları da fuhuş yoluna sevk ederEk iğrenç 
menfaatler sağlardı. Fuhuş ve rez~let yol
larının acemisi olan Çiçekçinin eşiğinden 
içeri adını atamazdı; aslında bu _meyhane
nin müşterileri hemen tamamen İstanbul 
-rumlarının edıif ve esafili, yunanlı, italyan, 
rus, ingiliz, fransız gemicileriydi. İçinde 
daima rumca konuşulur, kapusundan so
kağa, .zaman zaman neşeli terennümler, 
galiz küfürler, rum şamata ve yaygarası 

taşardı. 
·-·· 

Bu kötü meyhane, 1889 - 1890 kışında, 
içinde işlenen bir cinıiyetden sonra kapa
tıldı ve cinfi.yet davası içinde türlü rezalet 
ve sena:atıeri ortaya dökülen Doktor hudud 
dışı edildi. 

Tevfik KARKAN 

ÇİÇEKÇİBAŞI BAĞÇESİ - On seki
zinci asır yazarlarından Aziz Efendinin 
«Muhayyeıa.t» adındaki meşhur hikaye ki
tabında Molla Emin hikayesinden öğren-
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diğimize göre o asırda Haydarpaşada lebi
deryada namlı bir mesiredir; hatta arada 
padişahların bile gelip uğradığı yerlerden 
biridir (B.: Aziz Efendi). Başka bir kayda 
rastlayamadık; muhayyel bir yer olması 
ihtimali yokdur; zira Aziz Efendi, yukarda 
adı geçen l\ıiolla Emin adındaki nevciva
nın muhayyel macerasını yazarken yerle
rin. dekorların, kıya.retlerin, örf ve adetle
rin tarif ve tasvirinde hakikate mutlak sa
dakat göstermişdir. 

ÇİÇEKÇİ BOSTANI SOKAĞI - Çam
lıca yollarından; yerine gidilip şu satrıla- -
rın yazıldığı sıradaki durumu tesbit edile-
medi (Haziran; 1964). · 

ÇİÇEKÇİ CİVANI - Kalender meşreb 
şairler tarafından cıŞehrengiz» adı verilen 
manzum risalelerle medhe-dilen esnaf gü
zelleri arasında Çiçekçi civanlarına da rast
lanır; şehrengiz yollu yazılmış ve «Huban_
rnlmei Neveda» adını taşıyan manzum mec
muada Çiçekci Civanı şu beyitler ile övül-: 
müştür: 

Çiçekçi civaw gill goncesi şah 
Y eti~direnlere hezar maşaJlah 
Toptop sünbül kakül ile perçemi 
Maşuklar Tekkesi şeyhi hemdemi 
Tariki aşk üzre mühü:rlü ayak 
Büsegıihı aşk iki ak zanbak 

ÇİÇEKÇİ KAHVEHANESİ - Üsküdar
da Karacaahmed Mezarlığı civarında çok 
eski ve meşhur bir kahvehane; tramvay 
yolu ile Haydarpaşa tarafından gelindiğine 
göre (1934 Belediye Şehir Rehberinde Tıb
biye Caddesi) Üsküdarm eşiği yerinde olan 
Duvardibi mevkiinde, Selimiye Dergahını 
geçdikten sonra sol kolda Üçüncü Sultan 
Selimin çeşmesinin hemen karşısında, cad
deye nisbetle azıcık geride, bir bağçe için
de, toprak üstü tek katlı, 1964 yılında mes
ken olarak kullanılan soluk kırmızı aşı bo
yalı .ahşab binıicıklardır; önünde, ba.ğçesi 
içinde bir namazgah· taşı vardır; namaz
gıih kaldırılmışdır. 

Adına onsekizinci asır metinlerinde 
rastıa11mış; şehirde tebdili kıyafetle sık sık 
dolaşan ve kendisini Topkapulu Osman 
Ağa diye tanıtarak halkın derdlerini dinle
yi~n üçüncü Sultan Osman (padişahlığı 
1754 - J.757) üsküdara geçdiği zamanlar 
hemen daima bu kahvehaneye uğrardı. As
rımızda da en seçkin müşterisi büyük res-
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Çiçcl,çi Kahvelerinde Çırak Cemil 
(Ali Riza Beyin dcrscninden, S. Bozcalı tıli ile) 
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sam Hoca Ali Riza Bey olmuşdu; üstı1dın bu 
kahvehanede oturur iken çizdiği iki üç de· 
sen vardır; ekseriya, tstanbulu dolaşırken 
çizdiği krokiler üzerinde de, burada oturur, 
çalışırdı; 1885 - 1895 arasında HaddehA
neli Cemil adında çok güzel bir genç bu 
Çiçekçi Kahvehanesinde çıraklık yapmış, 

bir gün Ali Riza Bey Cemil'in de portresi
ni çizerek imzalı bir ltopyasını Üsküdarlı 
halk şairi Vasıf Hiç'e (Vasıf Hoca) hediye 
etmişti (B.: Ali Riza Bey, Üsküdarlı, cild 
2, şayfa 703; Cemil, Haddehdneli, cild 6, 
sayfa 2446) 

Çiçekçi Kahvehdnesinin çırak Cemili 
için söylenmiş şu ayaklı mdnilerle kıt'a 
Merdivenköylü Tevfik Karkan'ındır: 

Adam aman ... «fe» si var! 
Altınbaşak perçem~ yaraşmış al fesi var 
Adam aman ... «fe» si var ! 
Çiçekçi Kahvesinin bir çapkin da,lfesl var. 

Çiç.ekçiye gittim bir çiçek g\öi'düm 
'l'ari muhabbetim oldu kördüğüm, 
Yıll.arca güzeller peşinde koşdum 
Böyle bi,r giizcl şey yokdu gördiiğüm. 

Çiçekçi Kahveh!inesi 

( Ord. Prof. Süheyl Ünver'in resminden Sabiha Bozcalı eli ile) 
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Adam aman ... «mil»ı var! 
Kaçmış Haddehaneye kızgın şişi mili var 
Adam aman... «mil»i var! 
Tevfikin gözlerinde tüter bir Cem.fli var. 

Merhum Vasıf Hiç bu kıymetli hı1tı
rası:iıı naklederek: «Bu kahvehdnenin he
men bütün müşterileri; müdıivimleri, üde
ba., zürefa., ilim ve sanat, marifet ve erba
bı idi, nice beyler, paşalar, olgun dolgun 
kalem efendileri bu kahvehaneye çıkarlar
dı, içlerinde mütekaaidin hatta. gecelik en
tarileri üstüne bir ceket, sako, palto alıp 
gelirlerdi. Dedikodu yapılmaz, edibine, ha
kimane, rindı\ne· sohbet ve muhabbetle $
kit geçirilirdi. Bazan Cemil Bey Pehlivan 
ve Esvabçıbaşının Alı\eddin Bey gibi a:zııı 

kabadayılar da gelirdi, fakat edebleriyle 
otururlar, oranın vekarlı havasını asla boz
mazlardın diyor. 

Aşağıdaki satırları bu ansiklopedinin 
seçkin kalem arkadaşlarından Ord. Prof. Dr 
A. Süheyl ünver'in 1962 yılında TD:rk Et
nografya dergisinin 5 numaralı sayısında 
intisar etmis «Türkiye'de Kahve Kahvehıı
nelen başlıklı makaalesinden alıyoruz: 

ccTunusbağından Karacaahmed'i sola 
alarak Duvardibinde Pertev P.aşa Camiine 
(Selimiye Der'gahına) gelirken (Duvardi
bine Üsküdar tarafından gelindiğine göre) 
İhsaniye'de Namazgdh'a sapan yol başın
da- ve Selimi Salis tuğralı çeşmenin karşı
sına rastlar. 

Bir katlı ve kırmızıya boyalı, ba~çe 
· içinde bir binadır. Hfilen ltapalıdır. Kiralık 
ev gibi kullanılmaktadır. Sıihibine Hacı 
derlerdi. O da Çiçekçi Aziz'den tutmuşdu. 
Bundan 45 sene evvel açıkdı. Y:azın ba~çe' 
sinde oturmak mutad idi. Vaktiyle yeri bir 
açık riamazgdh imiş ve mihrabı taşı ve ab
dest muslu~ için tulumbalı kuyu vardı ki, 
ben hatırlarımn · (adı ge~en def'giden ayrı 

basım, 1963). · 

ÇİÇEKÇİ KANTOLARI - Tiyatromu
zun emekleme · devrinde aktris kantocu -
rakkaase kızların türlü isimler alt111daki 
kai1toları arasında <ıçiçekçin kantoları var
dı; · ellerinde birer çiçek sepeti ile sahneye! 
çiçekçi kız kıya.fetinde çıkarlardı;. aşağıda
ki kantolardan birincisi Şamran Hanımın 
rast kantosu, ikincisi de Kamela Hanımın 
kantosudur: 

Gülistanda var bir fidan 
I{oparınaya kıyına.z insan 
Dikenine el sürülmez 
Goncasından vaz geçilmez 
Gaayet. nazikdir bu giiller 
Feryad ediyor bülbüller 
Üç kuruşa fiyatı 
Şık beylerin tuvaleti 
Çok sevimlisin a gülüm 
Neredesin a bülbüliim· 
Ucuz ucuz satıyorum 
Ah geç kaldım gidiyorum 
Çiçekçi kızı gidiyor 
Sokak sokak haykırıyor. 

* 
Ben çiçekçi kızıyım 
Satarım vlyolet 
Gül karanfll ga.ziya 
Yokdur emsa.li elbet 
Patsa roz kamelya 
Ufacık sepetde 
Env!i çiçek çok 
Pek çok taze bu çiçekler 
Daha neler var bende 
Akşam pa.za,n ucuzca 
Verip hemen gideceğim. 

Emsfili arasında çok üstün bir sanat-• 
kıir olan Peruz Hanımın da bir çiçekçi kan
tosu vardı; Peru.z bu kantoya mürı\hik bir 
oğlan lnyılfetinde çıkardı; diğerleriyle be
raber maalesef notasını elde edemediğimiz 
Peruz'un Çiçekçi Kantosu da şudur: 

Çiçekçiyim nevciv4nım 
Gaayet körpe bir fldinım 
Ruhlerim giil saçım sünbül 
Çapkın edi sırma. kıikül 
l\lisk kokulu. manolyalar 
Baygın baygın kamelyalar · 
Yakaya çiçek takmadan 
Aynaya şöyle bakmadan 
Baloya gitmez şık beyler 
Ne de yosma şu ma.tm~I 
Odur baloda ~n giizel 

, Kam_elyası pek açmış 
H~m misk gibi koku saçmış 
Çiçekçi civı\nım 

· Hep giiı,rl matmazeller vurgun bana 
Baygı~ baygın işmar çakan çakana 
Yasemin menekşe zerrin begonya 
Lu-petya, şebboy', za11bak, · petonya 
Bütün şık bey!er şeviyor beni 
Ararlar baloda .çiçekçi güzelini 
Karanfil, lile, hetyotropa 
Limen ç!çeii, krizantem·, margerite 
Hepsi birbirinden giizel 
Ben hepsinden giizeı ... 
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ÇİÇEKÇİLER DERNEĞİ - Köklü çi
.çek tohumu üzerine iş yapan çiçekçi bağ
çıvanlar ile çiçekçi esnıifı tarafından 1952 
senesinde kurulmuşdur; üyesi binin üstün
d_e olup bu satırların yazıldığı sırada der
nek reisi otuz yıldanberi çiçekçilik yapan 
Bay Hüseyin Gülerler idi (temmuz, 1964). 

ÇİÇEKÇİOĞLU - Geçen asır sonla
rında yaşamış bir mu.sevi hokkabaz - soy
tarı; Yasefin oğlu adındaki hokkabazın yar
d aklığmdan yetişmişdir. 

Ahmed Rasim <<Muharrir bu ya ... » ad
lı eserinde: «Benim Darüşşefakada bulµn
duğum zamanlarda iki üç senede bir mek
tebde sünnet düğünü yapılırdı. Bu müna
sebetle hokkabaz, karagöz, orta oyunu oy
nanırdı. Karagözcülerin isimlerini tahat
tur edemiyorum ama hokkabaz herhalde 
Çiçekçioğlu veya Karanfil Ustanın takım
larından biriydi...)) diyor. 

Sermed Muhtar Alus da Çiçekçioğlu
nu çağdaşı diğer hokkabazlarla kıyas ede
rek: «Portakal oğlundan daha yüksekdi, 
ondan üstünü de Boyacıoğlu idi» diyor. 

Hayatı hakkında başka bilgi edinile
medi. · 

ÇİÇEKÇİ SOKAĞI -- 1934 Belediye 
Şehir Rehberine göre Üsküdarın sokakla
rından; İhsaniye'dedir, Harem İskelesi So
kağı ile Şerif Bey Çeşmesi Sokağı arasında 
uzanır (Pafta 27); yerine gidilip şu satır
ların yazıldığı sıradaki durumu tesbit edi· 
lemedi (haziran .1964). 

. ÇİÇEKÇİ SOKAĞI - Geçen asır son
larında Beyoğlunun en namlı fuhuş yatak
larından biri; 1934 Belediye Şehir Rehbe
rinde «Eski Ciçekçi Sokağı» ismi ile göste~ 
rilmiştir; tstiklfü Caddesi (Beyoğlu Caddei 
Kebiri) ile Yeniçarşı Caddesi arasında-11za
ni.r, Sen-t-antuvan (Saint Antoin) Katolik 
Kilisesinin bağçe duvarı yanından geçer. 
Beyoğlunun i~ umuinhfi.neleri, 1855 den, 
Kırım Harbinden sonra, gayri müslini azın
lıklara meiı.sub uygun-suz kadınlar tarafın
dan Yeniçarşı Caddesi ile. bu Ciçekçi So
kağında. açılmışdır ki, o zamanlar Katolik 
Kilisesinin · :verinde tiyatrosu, gazinosu ve 
kuınarh!ne~i ile pek meşhur bir eğlence 
yeri. olan Konkordiya bulunuyordu (B. : 
Konkordiya). Galatasarayı Mektebi Sulta
nisine çok yakın olduğu için önce Yeniçar .. 
şı Caddesindeki umumi evler kaldırılarak 
sı1hib ve sı1hibeleri ile serma.yeleri Abanoz 

Sokağına nakledildi (B.: Aoanoz Soka~); 
bir müddet sonra da Konkordiyanın yeri .. 
ne kilise inşa. edilince Çiçekçi Sokağı te
mizlendi ve adı değiştirilerek Linardo Soka
ğı oldu; 1934 Belediye Şehir Rehberi tan
zim olunur iken de, bilhassa Beyoğlunda 
mürntsebetsiz yabancı isimler taşıyan pek 
çok sokakla beraber Linardo adı da ııEski 
Çiçekçi» olarak tebdil edildi. 

Çiçekçi Sokağındaki kötü evleri ·işle
tenler, yukarda da kaydettiğimiz gibi bü
yük çoğunlukla rumlarla ermenilerdi; iç
lerinde iki evin sermayei şenı1ati de uygun
suz rum delikanlıları idi, saç uzatırlar, pen
cerelerde, kapu önünde, civar kahvelerde 
kadın kılığında oturur ve civar sokaklarda 
da o kılıkla dolaşırlardı; bütün evlerin 
uşakları da aynı boydan gençler ile· adam
lardı. Mdhud sokağın kadınlarına <ıÇiçekçi 
Yosmaları», ııÇiçekçinin gülleri>:. denilirdi. 
Bu sokağın Yeniçarşı Caddesi ile olan ka
vuşağında solrnğın adına nisbetıe anılan bir 
koltuk meyhane vardı ki, orası da bir 
umumha.neden farksız, d!rülnedvei haşarıt
tı rum idi. Çiçekçi, hemen hergün bir kaç 
zabıta vak'asına, sık sık da kanlı hMiselere 
cinayetlere sahne olmuş bir sokakdır. 

ÇİÇEKÇİ SOKAĞI CİNAYETİ - 1897' 
yılı temmuzunda işlenmiş benzerine pek 
ender rastlanır bir cinayet, bir fille fa.cia
sma bağlı kanlı bir vak'adır. Kaatil 17 ya
şında Kız Yani diye mtruf uygunsuz, ah
laksız güruhundan bir rum gencidir. Bir 
yıldanberi beraber yaşadı~ Perikli adında 
55 yaşında bir kayıkçı ile bir gece dıUma iş
ret ettikleri meyhaneden çıktıkdan scmra 
Beyoğlunda Çiçekçi Soka~ında umumi ev
lerden birine giderek birer kadın· ile yat
mışlardır, ve o gece Kız Y!niyi misfil'ir eden 
35 yaşındaki Viyolet, asıl adı ile ve muhi- · 
tindeki· lakabı ile Denizkızı Despina güzel 
kopuk oğlana !şık olmuştur ve kendiı;ind~n 
onsekiz yaş küçük olan mürihik serseriyi 
dost edinmiştir. Kız. Y!ni ile Denizkızı Des
pina'nın -üç ay kadar devam eden gayrı 

meşru yakın dostlukların sonunda, birbir
lerine hayat . hikayelerini anlattıklarında 

korkunç bir hakikat meydana çıkmış, Des
. pina ile Yani kardeş olduklarını öğrenmiş
lerdir. F§.cia bu kadar ile de kalmamış, t>e&
pina, kendisini iğfal ettikden sonra-yüz üs
tü bıra.l{an ve fuhuş girdaıbma düşmesine 

sebep olan Kayıkçı Perikli olduğunu söy-
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lemişdir ki, Despina Arnavudköyü'ndeki 
baba evinden ayrıldıktan sonra Yani dün
yaya gelmişdir. 

Bundan sonra iki kardeş intikam kasdı 
ile kaykıçıyı öldürmeye karar vermişlerdir. 
Kız Yan kopuk aşıkı ile bir gece Çiçekçi 
Sokağındaki mahud eve geldiklerinde ku
rulan işret sofrasında Perikli tamam sar-
hoş olub sızdığında, hayta meclisinde söz
de gönül eğlenceleri olan iki kardeş tara
fından kendi kuşağı ile boğularak öldürül
müşdür. 

Cin~yet da.vası iki s·ene sürmüsdür. Suç 
lu -olarak yalnız Kız Yani muhakeme edil
mişdir, ablasının adı, en küçük tafsilıit 
verilmeden ccmüntehir Despina» diye geç
mektedir. Cindyet işlendiği zaman 17 yaşı
m doldurmamış olduğundan, ağır tahrik ve 
sair hafifletici sebeplerle Kız Yani 7' sene 
hapis cez!sına mahk'(im olmuşdur. 

Bibl.: Fransızca S~rvet Gazetesi, 1899. 

ÇİCEKCİ SOKAĞI CİNAYETİ -- (B.: 
David, .Gürcü). 

ÇİÇEKCİ SOKAĞI ZABITA VAK'A
LARI - Yıllarca bir fuhuş yatağı olmuş 

Beyoğlundaki bu -sokağın günlük hayatın -
daki havasını gösteren asağıdaki vak'alarJ 
1888 ile 1890 arasındaki yevmi gazetelerin 
zabıta sütunlarından derlenmisdir. 

* Sirkeci'de Bursa Otelinin garsonu 
17 yaşındaki !stavri, otel müşterilerinden 
Hüseyin Ağanın 600 kuruşunu çalarak kaç
mış ve Çiçek:çi Sokağında Muannikin evin
de işret sofrası kurrriuş eğlenirken yakalan
mışdır (1888, Sabah). 

* Çiçekçi Sokağında Mama Sofiya'
nm sermA-yesi Çakır Eleni dostu sabıkalı 

güruhundan tulumbacı Piç Yani tarafın
elan bıçak ile üç yerinden tehlikeli şekilde 
yara.larımışdır; cirn\yetin sebebi, Eleni'nin 
dostuna· para vermek istememesidir (1888, 
Sabah)". . 

* Galatanm sabıkai mükkerre esha
·bından kayıkçı· Laz· Temel, Laz Mustafa ve 
Beygir sürücüsü Kız Ali gece geç vakit sar
hoş olarak gittikleri Çiçekçi Soka_ğında 1\-fa
rika 'mn evinö.e misMir olarak bulunan 
· Çeşmemeydanırtda · Yeşildir ekli Hamamda 
dellAk Tokadli Mustafa ya tecavüz etmişler -
ve genci baldırından bıaçkla yaraladıktan 
başka içiı1de 300 kuru& bulunan kesesi ile 
gümüş saat ve ·kösteğini gasb ederek firar 
etmişlerdir (1888, Sabah). 

* Çiçekçi Sokağının mahud kadınla
rından Kamelya namı diğerle Agavni ile 
Deli Sürpik müştereken sevdikleri Benli 
Hurşid namında bir tulumbacı için kavga 
ederek yekdiğerinin yüzlerini tahrib etmiş-
ler ve birbirlerinin yüzlerini ısırarak her 
ikisi de ağırca mecruh olup hastahaneye 
kaldırılmışlardır ( 1890, Sabah). 

* Çiçekçi Sokağında Paraskova'nm 
evincl.e geceleyen Celeb İbr~him Ağa Şiş
man. Marika namlı kadının kendisi uyur 
iken kesesinden bir napolyon ile beş sinj 
mecidiye sirkat eylediğini iddia ile kara
kola şikayetde bulunmuşdur (1890, Sabalj). 

* Meşhur yankesicilerden olup Köp
rü üzerinde Safvet Paşanın kayınvaldesi 

hanımın içinde 400 kuruş bulunan kesesini 
çarpmış ve aranmakda olan Padimu diye 
maruf Yeniköylü Diyaniso Çiçe~çi Soka
ğında mahud evlerinde derdest edilmiştir 
(1890, Sabah). 

* Balıkpazarında şıibı emred Triyan 
dafil çocuğu meyhanede cerh ve katleden 
uygunsuz takımından Çopur Salim Çiçekçi 
Sokağında dostu Zaruhi'nin nezdinde der
dest edilmişdir (1890, Sabah). 

* Çiçekçi Sokağında Kaptan namı ile 
maruf Marikamn evi yapılan ihbar üzerine 
zabıtaca basılmış, Dimo -ve tstefo adında 
şabı emred iki genç perukalar takmış ve 
kadın libası ile bulunarak ev sıihibesile be
raber zabıtaca nezı\ret altına alınmışlardır 
( 1890, Sabah). 

* Çiçekçi Sokağında Eftihin evinde 
usaklık eder Ohannes. veledi Onnik :ev sa
hibesinin sandığtr..dan 1200 kuruş nakid ve 
_bazı kıymetli eşyfı. ç-alarak firar etmiş ol
makla Ohannes aranmaktadir (1891, Sa
bah). 

* I{ara. Mehmed ve Ebenin ~asan 
namındaki tulumbacılar Galata meyhA.ne-
1 erinde içerek · Çiçekçi Soka~na gitj;ikle 
ı-iııde gaayetıe sarhoş oldukları için evlere 
kabul edi.lmediklerine kızarak birkaç evin 
ca.mlarını kırmış ve zabtiyece derdest olun-
muşlardır (1891, Sabah). · - _ 

* ·nolabderesinde· bir kodrumda mu
kim Polihron nam dul kadın Zabtiye Ne
zAretine arzuhal vererek henüz reşide ol
mamış Ariastasiye ismindeki kızının Çiçek
çi Sokağında. umumhıineci Marika tarafın 
·aan fistana müteallik bazı eşya ve- yüzük 
ve küpe gibi şeylerle iğfal edilerek kaçırıl-
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dığını iddia -etmiş ve fahişeliğe teşvik edilen 
küçük Anastasiyanın kendisine iadesini ta
leb etmiş olmakla Çiçekçi Sokağında zab
tiyece yapılan taharriyatda mecbure Anas
tasiya bulunamamış ise de Marikanın uşa
ğı Pandeli nam oğlan Marikanın Anastasi 
yayı 5-000 kuruşa Atinalı bir mamaya sat
tığını ve kızın umumhanecinin müşterisi 
olan Çırnık kaptanı Dimitri Diyamandi ta·· 
rafından Yunanistana götürüldüğünü be
yan etmiş fakat umumh!neci Marika uşa
ğm ifadesini red ile ahl§.ksız bir genç olan 
Pandelinin intikam kasdı ile iftirada bu
lunduğunu zira odasına müsteri kabul et
tiği. icin Pandeiive birkac sefer dayak at
tığım ·söylemişd.ir. Mama Marika zabtiyece 
nezaret altına alınmışdır (1898, fram:1zca. 
Servet). 

* Beyoğlunda Cicekci Soka/!ında 
umumhaneci Marikanın Anastasiva. namm
daki kızı biliğfal kacırarak Atinayı:ı. bi.r m<ı.• 
mava sattığı meselesi tahkikatı ortava bir 
ba.ska mesele cıkarmısdll'. l\,fa.rikRmn na
yak ·iddiası üzerine muhbir usak Pı:ındeli
nin muavenesinde gencin vücudımdR. narb 
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-e"'.eri cürü.kler ızörii1mus fa'ka.t. P:mcleli c'Ja .. 
v~.k: ı:ıchebini tamamen b::ıRka ti'ırJii nı:ıklet

mi!"nir. ~nv1~ ki, oöasmda mi~::ı,fir olrnı:ıl~ ic:. 

tevE>rı Kirva.kr. Nikole nı:ım ke~i~i 'kı:ıhn1 et 
mer!il:ti. ki:ı::ı: rrıerkum · kesis ile ]Vrı:ıri'kR tı:ı,r:=ı.
fınn:an. mfü:tere'ken narb ec'lilni!Hrıi ve rr,pr. 

k1ırn Kirva1<":onun Tfü·i Sinı!i. mı:ını:ı!'ttrrııı_nı:ıvı 
71"1rn;rrrıı:>t. kili!>A esv~ı::1 rı=ılı:rraı,:: firı:ı.r Ptrrıic: 

bir J·11rsız olnı 1 IS:ı.mn. J\/f.arikı:ının öa onrı vrı

taklık ett.il:rinL hatt~ E!iimii~lü hir n~ona' 
rıın rrlını bilmevfıb clükk{l.nını P-ö~terebi.le
ceği bi.r antikar.ıva satıJd.ığım ifMe etmiş
ai.r (1898, Fransızca Servet). 

* B,evori:lmıd.a Cicekci Sokaihndaki 
kadınların bi nerv~, nim urvan do1asd1k
ları ve hat.t:!I. o kı1ıkcHı. kahveJıA,nelerrle otu. 
run hammal VP arabacl ve tulı:ımbacı ma
kulesi ile iskambil ve tavıa · oımadıklar\ 
görülmektedir: zAbıtanın dikkatini çeke 
riz (1899, fransızca Servet). 

CtCEK HA$TALIÖI - Cocuklarda ci
çek b.astaii~ı ve bu öldü_rücü hastalığa kı:ir
şı ilk defa Türkiyede bulunan cicek aş1sı 
bu 8.nı::iklopediıı.in l{OllUSU dışında ka,lır (B.: 
Te1kihhA.rie). 

Aşı tatbiki mecburiyetinden önce bu 
bulasıcı hastahk İstanbuida geniş 9lcüde 
çocuk telefatına sebep olurdu. Bdzı İstan-
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bul şairlerinin yakın dostlarının çiçekden 
ölen çocukları için yazdıkları manzum ölü 
tarihleri ile bu hastalığın adı edebiyatımı
za da geçmişdir; aşağıdaki iki manzum 
clüm tarihini F'atih Divanından alıyoruz: 

Mustafa Ağanın kızı Ha.tice 
Dir idi hini fevtinde babası Mustafa Ağa 
Kerimem ntlri didem tıfllken gitti cihandan ah 
Oku bülbül gibi tarihin:i gülzin kabrinde 
Haticem bir güİi nazik idi soldu çiçekden vah. 

H. 1251 (M. 1835-18.36). 

İbrahim Ağanın oğlu Asım 
Tıflikeıı mahdumu İbrahim Ağanın diriğ 
Azmi ukba eyle.yüb itti yerin Dıtrüssel!lm 
Hay yazıkla.r kim sekiz yaşında, bir niıısnm idi 
İrmemişdi daha maksuda. ber vefki mer&m 
Gül gibi Sf)ldu çiçekden ıtnzı nizikteri 
Bir nihali taze idi eyledi adne hir&m 
Söyledim bir mısraı mevzun ile tArlhini 
Asım İbrahim ide gütza.rı Adn içre mak.aam 

H. 1263, (M. 184'7•) 

ÇİÇEKLİ BOSTAN SOKAĞI - 1934 
Belediye Şehir Rehberine göre Fıitihin Fe~ 
ner kıizasıriın Hızırçavuş Mahallesi sokak
larından; Çorbacı Çeşmesi Sokağı ile Mür
selpaşa Caddesi arasında uzanır; Çilin.gir 
Sokağı, Rifa.t Efendi Sokağı, Vodina Cad
desi ile birer dört yol ağzı yaparak kesişir. 
Hızırçavuş Köprü Sokağı ve Yıldırım· Cad
flsi ile de kı:ı.vusakları vardır (Pafta 8/106). 
Corbacı. Ceşmesi Sokağı tarafından gelin
diğine göre kabataş döşeli meyilli bir yol 
olarak baslar: Vodina Caddesini a.şdıkdan 
sonra paket taşı döseli ve düz yol olur; bir 
f)raba gececek genislikdeki bu sokağın ka·· 
pu numaraları 3-27 ve 236 dır, ücer dörder 
katlı kı1rgir evler olup o.ükkA,n olarak da 1 
karyola t~mircisi, 1 kunduracı, ı bakkal. 
1 radyo tamfrcisi,· 1 terzi, 1 berber vardır; 
İş Bankasının da bir şubesi bulunmaktadır 
fEylul, 1964). 

Hakkı GÖKTtl'RK 

ctCEKLİDA:Ğ · SOKı\.!Ğl - 1934 Bele
dive Senir Rehberine göre Heybeli Adanın 
soka~larından; adanın batı tarafında Akça
koca SokağıUe İsmet Paşa Caddesi arasin-

. da uzanır _ (Pafta 33) i yerine gidilip şu sa
tırların yazıldığı sıradaki durumu . tesbit 
edilemedi (Haziran,. 1964). . -

ÇİCEKLİYALI SOKAÖI - l934 Bele
diye Sehir Rehberine göre Büyük Adanın 
sokaklarından; Adanın İskele bölgesinde
dir. Yazıcı Sokağı ile deniz arasında uza-
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nır; Mehmedcik Sokağı ile Balıkçıl Gad 
desi ile dört yol ağzı yaparak kesişir (Paf
ta 32); yerine gidilip şu satırların yazıldığı 
sıradaki durumu tesbit edilemedi (Haziran. 
1964). 

ÇİÇEKOĞLU (Fikri) - Diş doktoru, 
muallim ve batı müziği eleştiricisi; 1900 de 
Preveze'de doğdu, Preveze eşrtifınd.an Çi
çekoğlu Süleyman :Beyin oğludur, annesi
nin adı Nefise Hanımdır; §.ilesi anavatana 
hicretten sonra Ôdemiş'de yerleşmiş, Fah
ri Çiçekoğlu ilk tahsilini orada hususi D:1-
rülirfan Mektebinde, orta tahsilini İzmir Li
sesi ile İstanbulda Kabataş Lisesinde yap
mış ( diploma 1920), ve 1923 de İstanbul 
'İ'ı.p Fakültesi Dişçi Okulunu bitirerek mes
lek hayatına diş hekimi olarak atılmış ise 
de pek küçük yaşdan itibı\ren batı musiki -
sine karşı duyduğu derin ah\ka ile o yolQa 
tahsile dev.anı etmiş, 1933 de Ankara Mu
siki Muallim Mektebini bitirer-ek diş dok
torluğunun yanında Maarif Vek§.leti hiz
metine· girip musiki muallimi olmuşdur. 

Edebi ve akademik kültürü kibar bir 
ailenin görgüsü ile birleşmiş, muhitinin 
da.ima sevilen bir sim§.sı olmus; basında, 

bilhassa Vatan Gazetesinde değerli bir mü
zik eleştricisi olarak tanınmış, aynı hüvi
yet ile radvoda çok faydalı konusmal8r vap
mış, musiki muallimliğine de 1933 den 1963 
yılma ka.dar otuz yıl devam etmis, b,inlerce 
talebe yetisdirmis, ve 31 Ekim 1963 de bir 
amelivat1 müteakib vefıtt etmişdir; son mu
alimliği İstanbul Erkek Lisesinde idi. Na
mazı Bayazıd Camiinde kılınarak Bakırköy 
kabristanına defnedildi. · 

Suzan Hanım (Gümrükçüo~lu) ile ev
li idi: Oya (doğumu 1938) adında bir kızı 
vardır. 1958 de neşredilmiş ((Anna - Mag
delana Bach'ın H!tıralarııı adında terceme 
bir eseri vardır. 

Bibl. Kim Kimdir Ans~lopedisi 

CİCEKPAZARI, CİCEKPAZARI Çİ
ÇEKCİLERİ - İstanb~IU:n _·kadim çiçekpa
z.arı Mı~ır Çarşısının arkas.mdaki Çiçekpa-• 
zan Sokağında idi ( B.: Çjçekpazarı Soka
ğı); sonra Bağçekapusurı.da İş Bankası (Es
ki postahane) binası arkasında Celfilbey 
Sokağında ( 1934 Belediye Şehir Rehberin
de Pafta 1/4) cıaracık bir yere naklolundu; 
oradan da Yeni Camiin arkasında Cami ile 
Mısır Çarşısı ve Tijrhan Sultan Türbesi 

arasındaki saha bir park olarak tanzim 
edildiğinde Mısır Çarşısının bir duvarı bo
yunca 22 göz baraka-dükkan yapılarak par
kın o kenarına nakledildi ve o 22 göz dük
kan da köklü çiçek veya çiçek tohumu üze
rine iş yapan çiçekçi esnafı ile çiçekçi bağ
civanlara tahsis olundu. 1964 senesi tem
~uz ayında İstanbul Çiçek Pazarı çiçekçi
leri şu kimseler idi: 

1 - Riza Demir 
2 - İbrahim Oktay 
3 - Hristo Piliçoğlu 

_ ( 50 yıllık çiçekçi l 
4 - İstrati Piliçoğlu 

(50 yıllık çiçekçi) 
5 - Nasr{ Güney 

(50 yıllık çiçekçi) 
6 -- Mustafa Torun 

(Tohumcu) 
7 --· vasil Kaptanoğlu 

(Tohumcu) 

8 ---- Hüs.eyin Gülerler 
(30 yıllık çiçekçi) 

9 - Tahir ·ooıerler 
10 •·- Soso Bingül 

(50 yıllık çiçekçi> 
11 - Yorgo Uçuyan 

<Tohumcu) 
12 -- C§.hid Kurtuluş 

(Tohumcu) 
13 •- - Mihal Komfolodis · 

(30 yıllık çiçekçi) 
14 - Hüseyin Perçin 
15 - Todori 

(Tohumcu) 
16 - Sal!haddin 

(Tohumcu 30 yıllık çiçekçi) 
17 - Mehıned Fevzi Bayar 

· 18 - Necdet Yüksel 
19 - Hasan Yüksel 
20 - Bayram Kersin 

(Tohumcu) 
· 21 - Faik Fırat 

22 - Salih Arslan 
22' ~ İbrahim Arslan 

(dükkan ikiye bölünmüş) 

Köklü çiçek ve fidan satışı üzerine İs
tanbul Çiçek Pazarı Y~ni Camiin arkasın
da bu dükkıi_nların önünde Pazartesi gün
leri kurulur. Pek şenlikli, pek Ia.tif pazar 
olur. 

ÇİÇEKPAZARI SOKkĞI - Eminönün
de Çelebioğlu Alieddin Mahallesindedir 
(1934 Belediye Şehir Rehberi, Pafta 1). 
Tahmis Caddesi ile Yeni Cami Caddesi ara-
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~ında uzanır; Tahmis Caddesi tarafından 
gelindiğine göre sol kenarını boydan boya 
Mısır Çarşısı kaplar, bu meşhur çarşının 
Ketenciler Kapusu ile diğer bir kapusu bu 
Çiçekpaza.rı Sokağı üzerindedir; sağ taraf
tan da Sabuncuhanı Sokağı ve Sakameh 
med Çeşmesi Sokağı ile kavuşa.klan vardır; 
bir araba geçebilecek genişlikde, paket taşı 
döşeli bir çarşı boyudur; Mısırçarşısı du 
varı boyunca her gün salaş baraka - dük
kı'.lnlarda bir meyva ve sebze pazarı kuru
lur; tstanbulda en ucuz sebze ve meyva bu 
pazarda bulunur. Çarşının Ketenciler Ka
pusu karşısında., Çiçekpa.zarı Sokağının 

Sabuncuhanı Sokağı ile kavuşağı köşesin
de büyük bir helvacı dükk:1nı vardır ki h:1-
len İstanbulun en eski helvacı dükkı1nıdır 
ve pek büyük bir tarihi hı'.ltıra taşımakta
dır; 1718 ile 1730 arasında on iki yıl sür
müş olan iktidar devrine tarihimizde Lıi
le Devri adı verilmiş olan büyük türk ve
ziri Damad Nevşehirli ilbrahim Paşa 16 - 17 
yaşlarında mürılliik bir genç olarak Ürgü
bün Muşkara köyünden İstanbula · geldi
ğinde bir sene kadar bu dükk§.nda helvacı 
çıraklığı yapmış ve buradan hemşehrlleri 
delıU·eti ile Sarayı HO.mavun Helvahı'.lnesine 
almmışdı; onun vezirliği zamanındadır ki, 
Lale Devrinin Çiçekpazarı, gençliğinde çı
raklık. yaptığı helvacı dükkı\rıının önün
deki bu sokakda tesis edilmiş idi; zamanı
mızda çiçek, sokağın sadece adında kalmış
dır. Mısırçarşısı duvarı önünde baraka . -
dükkdnlar 34 göz olup 23 manav (sebzeci, 
meyvacı), 1 kuru yemişçi, 5 züccaciyeci ve 
6 pastırma, peynir ve zeytinciden mürek
Iı;ebdir; öbür yanda 1 helvacı (meşhur ta
rihi dükkı'.ln), 7 camcı, 4 züccaciye-porse
lenci, 1 ardiye, 1 ecz:m~, 1 itriyatçı, 1 tu 
hafiyeci, 1 gazocağı - lambacı vardır. 5 ka
palı dükkan· bulunuyordu. Fındıklıyan Ha
nı ·ve Gönül Hanı adında iki han vardır 
(Mart, 1964). 

Hakkı GÖKT'ORK 

CİCEKPAZABI YANGIN TULUMBA
SI SANDIĞI, ÇİÇEKP~ARLILAR - Eski 
mahalle tulumbacılığı · teşkila.tinda ikinci 
derecede sandıklardan biri idi; tulumbacı
ları Eminönü civıitınıh, bu arada Balıkpa
zarının esnaf gençleri ile hamalları", kayık
çılarıydı. Tophane ketebesinden Üsküdarlı 
Aşık Rı'.lzi Çiçekpazarlılardan • genç bir tu
lumbacıyı şöyle övmüşdür: 

Bıçlonlıkda şaıılı Çiçekpazarlı 

Aşkbazlıkda usta hançer nazarlı 
Ayaklar koşarlı eli yazarlı 
KaYıkçı Loncası kitibidir o 
Çalar Temel Kihyaoğlu Pazarlı 

ÇİFTBOZAN VERGİSİ - Tanzimat
tan önceki devirde, Anadoludan ve Rume
liden İstanbula iş bulub çalışmak için ge~ 
len. ve büyük şehirde beka.r hayat sürmeye 
başlayan köylüler, hem şehrin as!yiş ve in
ziba.tı, hem de erzak istihlıiki ile büyük şe
hirde sebep oldukları erzak darlı~bakırnın
dan hüko.metçe hoş görülmemişleı-dir; ts
tanbula doğru bu iç göçü önlemek, tahdid 
etmek için, Gedikler yeterli müeyyide gö
rülmemiş, ·çalışma, iş sahaları esnaf gedik
leri ile tahdid edilmiş oldu~u halde ayrıca 
çok sıkı bir bekar uşağı nizamı kurulmuş· 
du (B.: Gedik; Bek§.r Uşağı Niz!mı). 

İstanbula iş bulmak için gelen köylü
ler köylerinde çiftini çubuğunu brrakmış 
olduğu için bir tarafdan İstanbulun günlük 
huzur ve geçimini bozub sıkıntıya. vermiş, 
diğer tarafdan da devletin çiftçiden aldığı 
öşür denilen vergi gelirini azaltmış telakki 
edilmiş v-e daha on altıncı asırda bu iç gö
çü önlemek için bu gibiler üzerine «Çiftbo
zan Vergisi>: .adı ile bir vergi konmuşdu. Ka
nuni Sultan Süleyman'ın ölümünden bir 
sene sonra, hicri 97'5 (milıidi 1567) de ko
nulan Çiftbozan Vergisinin tatbiki için İs
tanbul halkı umumi bir yoklamaya tibi tu-

. tulmuş, büyük güçlüklerle karşılaşılmışdı; 
Rumeliden ve Ana.doludan tstanbula göç 
işi de kesin olarak önlenememişdi. Zama
nımızda bir çift bozan vergisi, bek§.r uşağı 
nizfunı ve esnaf gedikleri olmadığı için köy
lerden büyük ş~hirlere ve bu arada bilhas
sa İstanbula akın en had şeklin,i almışdır 
ki, büyük iktisa.di buhr§.nın başlıca ·sebep-
Ierinden muazzam bir devlet meselesidir. 

Hüsnü KINAYLI 

ÇİFTÇİ AL,! Sf)KAĞI -' 1934 Beledi
ye Şehir Rehb.erine göre Surlar dışında Ey
yuba bağlı Topçular semtinin _ sokakların
dan (Pafta 9/127); ·yerine gidilip şu s;a.tır
ıarın y~zıldığı 'sıradaki duturiıu tesbit' edi
lemedi (Haziran, 1964). 

ÇİFTÇİLER (Esnaf Ordu Alaylarında) 
- Eski İstanbul hayatından aşağıdaki 
renkli, canlı, şirin sahneyi Evliya Çelebi'
den naklediyoruz: 
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«Esnaf çifçiyan dükkA.nları vokdur, 
ama İstanbulun dört kadılık yerine (Nef .. 
si İstanbul, Eyyub, Galata, Üsküdar Kadı
lıkları) 26.000 tarla tahrir olunub 57.000 
çiftçi sayıl!lJ.ışdır. Pirleri Hazreti Ademdir. 
ama Peygamberimiz asrında pirleri Hazreti 
Deyyas (?) bin ömerül Harras (?) dır, Haz
reti Ali_ kemerini bağladı, kabri Havran 
sahrasındadır. Ağaları, Bostancıbaşının 
emrinde Terekecibaşıdır. Bu köylü taifesi 
yani ekinciler ayaklarında çarıklar,· omuz
larında aba, kebe, güna.gun hırkalar, baş
larındaki külahlarını envai teller ile süsle
yip niceleri sığırları ve mandaların boynuz
ların altun varaklar ile kaplayıp ve üzerle
rine siyah çullar atub, öküzleri boyundu
ruk ile çifter çifter sabana pulluğa koşar
lar, ellerinde nodul, üvendire; değren sa 
ban sürer gibi sürüb: - Ekmek benden 
bereket senden, ver Allahım ver! . . . diye 
bağrışırlar, boğazlarında torbalarla tohum
luk buğday, alayı seyreden halkın üzerine 
avuç avuç serperek: - Benim elim değil, 
Adem babanın elidir! ... ya Rabbi, bereket
li Halil İbrabJm ver! . . . diye güruh güruh 
geçerler.,, (Evliya Çelebi). 

ÇİFTE BAKİHELER - Koca Mustafa 
Paşa Camii avlusunda ve Sünbül Efendi 
Türbesi ile Zincirli Servi Ağacı arasında de
mir parmaklıklı pek mükellef açık türbe
nin sahibeleri pek muhterem, pek aziz iki 
arab kızı, Peygamberimizin torunu Kerbe
la şehidi hazreti Huseyinin kızları Fatma 
ile Sakine (Taberiye göre Zeyneb ile üm
mügülsüm); zamanımızda -ziyaret edilir 
makamlardı:ı.ndır. · 

Bu makanı üzerine rivayetler şudur : 
Kerbela Vak'asından sonra Hazreti Hüseyi
nin _ harem halkı Şama getirilmişdir, ve 
peygamber torunun iki kızı Yezid tarafın
dan cariye olarak Bizans İmparatoru Kons
t,antih · Pago-nat'a gönderilmişdir (Emevile
rin d:üşmanı Alevilerin riva.yeti): İkinci bf~ 
rivayete göre bu .iki asil ve güzeı" arab kızı 
deniz ·yolu Üe Mısıra gönderilir _iken bir:ı
dikleri _ geıni B(zansiı korsanlar_ tarafınd.an 
yakalanmış ve k!Zlar,İ~tanbula esir sıfa~ı ile 
getirilmişlerdir ( Akla en ryakın riv,iyet) . 
İki güzel kızın peygamber torunları olduk
ları anlaşılınca Konstantinin emri ile şan -
!arına Hlyık hürmeti .görerd~ bugün,Kqca 
Mustaf apaşa. denilen yerde bir kızlar ma · 
nastırına yerleştirilmişlerdir; fakat bir gün 

odalarına girildiği zaman iki kızın birbiri-
. ne sarılarak ölmüş ve pencereleri kapalı 

odada iki güvercinin uçuşmakda olduğu 

görülmüşdür. Bunu bir mucizeyi ilahiye 
olarak kabul eden imparator bakireleri ma
nastırın avlusuna defnettirmişdir. İstanbu
lun türkler tarafından fethinden sonra 
manastır Koca Mustafa Paşa tarafından 
camie tahvil edilmiş, on altıncı asrın bü
yük şeyhlerinden Sünbül Sinan Efendi d: 
zamanına kadar gelen rivayetlere ve salih 
bir rüyaya dayanarak Camiin avlusunda 
çifte ba.kirelerin kabrini ihya etmiş; ölür 
iken de kendisinin onların ayak ucunda bir 
yere defnedilmesini vasiyet etmişdir. Geçen 
asrın ilk yarısmda da İkinci Sultan Mah
mud yine bir rüya üzerine bugün görülen 
mükellef açık türbeyi yapdırmışdır. 

Türbenin demir parmak.lığının üst kıs
mına, deyrin büyük hattatı Yesarizadc 

. Mustafa İzzet Efendinin harikulade güzel 
italik yazısı ile fırdolayı bi:r korniş halinde 
şu kitabe konmuşdur: 

Bu meşlıed kim ziyaretgahı erbabı muhabbetdir 
Gubarı enberini kulıli erbdbı basiretdir _ 

:Kaf~s tehidir sanma etrafında bu cayin 
Müşebbek aşiyanı Ui.tiyanı bağı cennetdk 

Veren feyzii ~eref bu gülitsanı cennet asaya 
İki gül goncei gül na.bil gülza.t'I siyadettir. 

_ Şehidi Kerbela Sultan Hüseynin duhteranıı:uian 
İki sultan olduğu bunda. rivayetdir. 

Bu cayi ihtiramı Gazi Han Mahmftdi Adlinin 
Delili yümnü tevfiki saadetdir keri'i.metdir 

Bu cayi piki tezyin etmekden ol kutbi devranın 
Mu.r1dı hanedanı mefhari kavneyne hürmetdir. 

O hakaanı kerainet şaııü arif şahi agahın 
Bu lıizmetde muvaffak olduğu bi •ı·eybü ın.i:-::netdir 

oısa satl sal mam:ürü muammer tahtı alide_ 
Vücı1di _ lazimül mevcftdi n-Ievlaye emıin~t~ir. 

Esri kilki daii devlet 
Yesii.riza.de Must~fa i:ı-zet 

1228 (1813) 

Bibl. Tahsin Ünal, Hz. Hüseynin Kızları İs. 
tanbulda mı gömülü, Tarih mecmuası, 

ÇİFTE BEN '-: Güzel bir. yüzün her
hangi . bir yerinde karar büyüklükde .biı• 
ben, hüsün; cemal !şıkları indinde diima 
makbul olmuşdur. On sekizinci asrın ilk 
yarısında Lale Devrinde, esnafdan olsun ki
bardan olsun delikanlıların yüz tuvaletin
de yanyan, yahud yüzün iki yerinde bulu~ 
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nan iki ben, «çifte ben» adı ile moda ol
muşdu, kudretten tek benli civanlar ikin
cisini hidenden sun'i olarak kondururlar, 
hiç bensizler, yüzlerinde yakışdırdıkları 

yerlere iki hlden ben yapışdırırlardı ki, o 
devrin büyük şairi Nedim, çifte benli süslü 
bir delikanlıyı (ıB.: Delikanlı) şu mısralar
la tasvir ediyor · (B.: Ben, cild 5, sayfa 
2490). 

Sinemi deldi bugün bir afeti çarpa.reli 
Gül yanaklı gülgüli kerrakeli mor hareli 
Çifte benli sim gerdenli güııeş ruhsa.reli 
Gül yanaklı gülgüli kerrakeli mor hareli 

Bir civan kaaşı sarık sarmış efendim başına 
Sürme çekmiş ıtrı şıihiler sürünmüş kaaşma 
Şimdi girmiş dahi tahminimde onbeş yaşına 
Gül yanaklı giilgüli kel'l'akeli mor hareU 
Kudretden benli civanlar, istisnası.z 

(<Benliıı lakabı ile anılmışlardır. 

ÇİFTE BOŞANMA DAV Ası - Eşine 
rastlanmamış bir çifte boşanma davasıdır; 
1964 yılı kasını ayında bir damad ile kayın 
pederi İstanbul 4. Asliye Hukuk Mahkeme
sinde ayni günde .aynı hakim önünde mü
teakiben iki celsede karılarını boşamışlar 
dır. Aşağıdaki satırları 12 kasım tarihU 
Hürriyet Gazetesinden alıyoruz: 

«Önce damad Aslan Gökçe ile karısı 
Hanife Gökçe salona aıınmışdır. Şişli Em
niyet Amirliğinde görevli polis memuru 
olan damad: - Karınıla aramızda, şiddetli 

geçimsizlik var, ruhen de, fikren de anlaşa
mıyoruz; babası ile annesi de aynı şekil·· 
de geçinememektedir; isterseniz kayı~pe
derimi dinleyebilirsiniz ... üç ay önce evlen· 
dik, çocuğumuz yok ... » demişdir. 

ccHenüz on sekiz yaşında olan, Aslan 
Gökçenin esmer güzel karısı da: - Babam 
beni Aslan'la zorla evlendirdi, boşanmak is
tiyon,ım, nafaka bile istememı:. demiştır. 
Mahkeme Aslan Gökçe'nin tek şahidini. 

dinlemiş ve genç evlilerin boşanmalarına 
karar vermişdir. 

«Genç kadın boşanma kararını dinle
dikden sonra dinleyiciler sırasına geçmiş, 
da.vaıı sandalyesindeki yerini ise· az önce 
dinleyiciler arasında oturan annesi almış
tır. Damat da ayni şekilde davalı sandalye
sini kaympederine terketmişdir. Kurtuluş
ta oturan, 19 yıllık evli, üçü erkek, biri kız 
dört çocuk babası, hayatını seyyar satıcı

lıkla kazanan Hasan Duygun, karısı Fatma 

Duygun'dan ayrılma sebeplerini şu sekiz 
maddede sıralamışdır: 

1 - İtaatsizlik, 2 - Yalancılık, 3 -
Hırsızlık, 4 - Kızını başka erkeklerle baş
göz etmek, 5 - Dolandırıcılık, 6 - Pisim.:, 
7 - Kocasına karşı işkence yapmak, 8 -
Dedikoduculuk. 

«Hakim, Hasan Duygun'un, sekiz 
maddesini dikkatle dinlemiş ve : ((Sen bun
ları birleştirip roman yazmalısınıı demiş- , 
d.ir. Fatma Duygun ise: «Kocamın saydık ı. 
!arı hepsi yalan ve iftiradır; bu pis şeyleri 
kabul etmiyorum, boşayın bizi bu adamdan 
kurtulayım, nafaka bile istemiyorumıı şek
linde cevap vermiştir. Hakim bu ikinci ·da
vada _da boşanma kararı vermişdir. 

«Duruşmadan sonra kayınpeder ve da
ınad birbirlerini tebrik etmişlerdir. Anne ve 
kız da ayni şekilde «Oh, çok şükür bu he
riflerden kurtulduk» diyerek sevinçlerini 
belirtmişlerdir. ıı 

ÇİFTEÇINAR SOKAĞI - 1934 Bele
diye Şehir Rehberine göre Üsküda.rın İca
diye semti -sokaklarından; Bülbüldere-Bağ
larba.şı yolu (Üsküdar - Kısıklı tramvayı
nın geçdiği cadde) ile İcadiye Hamam So
kağı v-e Tenekeci Musa Sokağı arasında 
uzanır uzunca bir yoldur; İcadiye Hamam 
Sokağı ve Tenekeci Musa Sokağı ile bir ça
tal üç yol ağzı yapar; Tramvay yolu tara
fından gelindiğine göre sağ kolda Dündar 
Sokağı, Müneccimbaşı Sokağı, Hacı Bak
kal Sokağı, Makasdar Sokağı ve Hamursuz 
Sokağı ile, sol kolda da Barışık Sokağı ve 
Altınbabası Sokağı ile kavuşakları vardır 
(Pafta 27); yerine gidilip şu satırların ya
zıldığı sıradaki. durumu tespit' edilem_edi 
(Haziran, 1964). 

ÇİFTE FABRİKA SOKA=ĞI - 1934 Be
lediye Şehir Rehberine göre Boğaziçinin 

Rumeli yakasında Yeniköy'ün sokakların
dan; köyün güney kısmındadır; yerine gi
dilip şu satırların yazıldığı sıradaki duru
mu tesbit edilemedi (haziran, 1964). 

ÇİFTE GELENLER - Kumkapusun
da Çiftegelinler Caddesinde taş sandukaları 
geçen asır başlarında konmuş iki kabir bu
lunan bir açık türbenin, yatır makaamının 
adıdır; cadde üzerinde duvarında ikisi örül
müş biri açık üç pencere vardır ve bir peri
cerenin yanına ~{onmuş mermer kitabede şu 
satırlar okunur: 
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«Fethi beldeden mukaddem, bu şehre 
basan kadem, işbu makamda medfun Çift8 
Gelen Sene 1226 (Milıtdi 1811).ı:. 

Arab asıllı eski türk harfleri ile «gelen;ı 
ve «gelin» kelimelerinin imlıtlarındaki fark, 
birincisinde bir «Ye=i» harfinin bulun
mamasından ibılretdir; «Çifte Gelen» ismi 
halk ağzında «Çifte Gelin>:, diye yayılıp yer- · 
leşmiş; öylesine ki bu makaamin bulundu
ğu yolun adı 1934 Belediye Şehir Rehbe
rine dahi Çifte Gelinler Caddesi diye yazıl
mışdır (Pafta 3, No.: 24, 27, 28). Makam 
hakkında bilinen, İstanbulun fethinden 
358 sene sonra konmuş kitıtbedeki iki sa
tırlık yazıdan ibıtrettir; lstanbulun fethin
den önce bu şehre gelen, burada berab~rce 
ölen yahud öldürülen ve bu yere gömülen 
iki türkün, müslümanın kimler olduğu ta
mamen meçhuldür; biz bu makaamıri fe
tihden asırlarca sonra, temiz bir kimse ola• 
rak bilinen bir zatin gördüğü rüya üzerine 
ihdfu3 edilmiş sembolik bir türbe olduğu
nu zan ediyoruz ki İstanbulda böyle yatır. 
makamlan pek çokdur. 

ÇİFTE GELİNLER - (B.: Çifte Ge
lenler). 

ÇİFTE GELİNLER CADDESİ - 1934 
Belediye Şehir Rehberinin alfabetik yol 
isimleri kısmında «Sokak» şehir _haritasın
da da «Cadde» olaraı.< gösterilmişdir (Pafta 
24, 27, 28); Kumkapuda Çadırcı Ahmed 
Çelebi, Saraç İshak ve Muhsine Hıttun ma~ 
halleri arasında sınır yokdur; &li Paşa Yo
kuşu, Kadırga Limanı Caddesi ve Kabıçak 
Sokağı ile teşkil ettiği dört yol ağzı ile İb
rahim Paşa Yokuşu, Türkeli Caddesi ve Ta
vı1şi Çeşmesi Sokağı ile teşlcil ettiği dört 
yol ağzı arasında uzanır; İbrahim Paşa yo
kuşu tarafından gelindiğine göre, sol taraf
da Kumkapu Değirmeni Sokağı, Tiyatro 
Caddesi ve sağ tarafta da Gerdanlık Soka
ğı ve Büyük Kömürcü Sokağı ile kavuşak
ları vardır; iki araba geçecek genişlikde, · 
paket taşı döşeli ve iki yanı kabataş yaya 
kaldırımlı bir yoldur; ve tatlı bir kavis çi
zerek uzanır; 2-4 katlı k§.gir binalar arasın
dan geçer; meşhur Çifte Gelenler Türbesi 
bu cadde üzerindedir ki yol da adını, halk 
ağzında tahrif edilmiş şekli ile o makam
dan almışdır (B.: Çifte Gelenler). Bu cad
de üzerinde 2 bakkal, 1 tatlıcı, 1 hallaç, 2 
kunduracı, 3 kundura tamircisi, 3 terzi, 3 

---------------
berber, 1 nalbur, 1 gazocağı tıtmircisi dük
kıtnı, 1 kuru usul ile elbise temizleyici, 1 
simitçi fırını ve 1 oyun salonu bulunuyor
du; kapu numaraları 1-45 ve 2-46 dır (Ni
san, 1964). 

Hakkı GÖKTÜRK 

ÇİFTE HAMAM - Bir kısmı erkeklere 
bir kısmı da kadınlara mahsus yapılmış bü
yük çarşı hamamları hakkında kullanıla 
gelmiş bir deyimdir, ekseriya: «Zeyrekde 
Hayreddin !Paşanın çifte hamamı, yıthud 
Beşiktaşda Sinan Paşanın çifte hamamı, 
Fındıklıdaki Çifte hamam yanında, karşı
sında» gibi yer tıtriflerinde kullanılır. 

İstanbulun büyüklü küçüklü tek vey§ 
çifte bütün çarşı hamamları bıtnilerinin 
isimlerine yahud unvanlarına nisbetıe (Ha
seki Sultan Hamamı, Gedik Paşa Hamamı, 
Murad Paşa Hamamı, Kızlarağası Hama
mı; Müftü Hamamı, Kaptanpaşa Hamamı), 
veya bulundukları semt isimleri. ile (Aya
sofya Hamamı, Tahtakale Hamamı, Fın

dıklı Hamamı), bazan da herhangi bir mü
nasebetle takılmış isimlerle (Şifa Hamamı, 
Teveklcül Hamamı, Kurubalık Hamamı, Çi
nili Hamam, Yeni Hamam, Eski Hamam, 
Büyük Hamam, Küçük Hamam) anılırlar, 

:c Çifte Hamam» deyimi herhangi bir hama
ma isim olarak kullanılmamışdır; yukarı-· 
da da kaydettiğimiz gibi, yalnız tariflerde 
kullanilır (B.: Hamam). 

Çifte Hamamlarda da.ima erkekler ha
mamı büyük, kadınlar hamamı azıcık kü
çük yapıla gelmişlerdir; İstanbulda tek ör
nek, lrndınlar hamamı erkekler hamamın
dan büyük olan çifte hamam Haseki Bos
tan Hamamıdır (B.: Bostan Hamamı). 

ÇİFTEHA VUZLAR - Anadolu yaka
sında Göztepe'nin güneyinde bir semt; 
Marmara Denizi, Fener bağçesi, Selılıni 
Çeşmesi, Göztepe ve Caddebostanı ile çev
rimişdir, 1950 yılına kadar, geniş bağçele
rinin içinde zarif köşkleri ile ( Cemil Paşa 
Köşkü, Hacıbekirzıtde Köşkü gibi) kibar ve 
zengin yatağı, sakin, sükunetini kuş sesleri 
ihlfü eder bir sayfiye idi; İkinci Abdülhı:\
mid zamanında ise, büyükçe bir çayırı ile 
bir mesire idi, hattı:\ yağlı güreşler tertib 
edilirdi. Zamanımızda kesif isklin bölgele
rinden biri olmuş, yazlı kışlı oturulur bir 
mahalleye inkılab etmişdir (1964). 
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ÇİFTEHA VUZLAR - Sur dışında Da-· 
v_udpaşa ile Maltepe arasında bir mevkiin 
adı; aşağıdaki satırları o havılliyi çok iyi 
tanıyan Osman Cemal Kaygılının «Çinge· 
nelert. isimli romanından alıyoruz: « ... Da
vudpaşa ile Maltepe arasındaki Çiftehavuz
ları geçip de Ayvalıdereye yaklaşdığımız 
vakit, bizim araba büsbütün durdu ... ,, (B. 
Çingeneler). 

ÇİFfEHA VUZLAR CADDESİ - Kadı
köy ilçesinde Kızıltoprakta Çiftehavuzlar 
semtinin sokaklarından; Hacımehmed so
kağı ile Cadedbostanı Caddesi .arasında 

uzanır; Cemilpaşa Sokağı, Hazırcevab So 
kağı, Tütüncü Mehmed Efendi Sokağı ve 
iki isimsiz sokak ile kavuşakları vardır 

(1934 ıBelediye· Şehir Rehberi, pafta 30); bu 
caddenin adı değişmiş, Operatör Cemil To• 
puzlu Caddesi olmuşdur. Hacı Melımed So
kağı. tarafından gelindiğine göre iki araba 
geçecek genişlikde asfalt yol olup iki kena
rı ağaçlandırılmışdır; eski ahşab köşkler, 

hemen · hepsi bağçeli beton villfilar ve apar
tıınanlar arasından geçer; müteaddit ka
visler çizer hayli uzun bir caddedir, Fener 
bağçesine giden yarı metruk demir yolu bo
yuncan Caddebostanı vapur iskelesine ka
dar uzanır; Caddebostanı tarafındaki ucun
da Caddebostanı Ga.zinosu bulunmaktadır. 
1934 yılından sonra bu cadde üzerinde 18 

Anadolu yakasında Çiftehavuzlar 
(1934 Belediye Şehlr Rehberinden) 

Mart Sokağı, Doktor Vasıf Sokağı, Papat
yalı Sokak ve altısı da henüz isimsiz olmak 
üzere dokuz yeni sokak açılmışdır; Doktor 
Vdsıf Sokağı ile olan kavuşağı köşesinde de 
mermer cebheli ve musluğu kopuk, susuz 
bir çeşme vardır; Said Demirbağ adında bir 
zatın hayır eseridir; bu cadde üzerinde ~a
gıp Paşa köşkü semtin en eski ve pek şöh
retli kaşan esidir; Caddebostanı plajlarının 
kapuları da bu cadde üzerindedir; kapu nu
maraları 1-59 ve 2-86 dır (mayıs, 1964). 

Hakkı GÖKTORK 

ÇİFTE HÔ - Eski türk hat sanatında 
(yazı, kaligrafi sanatmda) aynalı (rtıüsen
na) yazılmış ((çifte hu» bilhassa bazı cami-

Çilte HÜ 

(Hattat Şefik Beyin bh- levhasından) 

ıerin, çeşmelerin ve kabir taşlarının üzerin
de tezyini motif olarak kullanılmışdır (B.: 
Aynalı Yazı; Çifte Vav). 

ÇİFTE İMAMLAR SOKAĞI- 1934 Be
lediye Şehir Rehberine göre . Boğaziçinin 
Rumeli yakasında Ortaköy'ün sokakların
dan; bu köyü ortasından ikiye ayıran Orta
köy Deresinin batısında ve köyün gerileri· 
ne doğru bir yerdedir; Çevirmeci Sokağı ile 
Hercaai Sokağı arasında uzanır, Salkım So
kağı ile kavuşağı vardır (Pafta 20/192); 
yerine gidilip şu satırların yazıldığı sırada
ki durumu tesbit edilemedi (haziran, 1964). 

ÇİFTE KANBURLAR KOLU - Geçen 
asır ortalarında tstanbulda , dört büyük 
oyuncu kolundan (B.: Oyuncu Kolları) bi
rinin adı; kol başının adı Kambur Mehmed 
Ağa idi ( B.: Mehmed Ağa, Kambur); diğer 
dört kolun isimleri şunlardır: Süpürge Ko
lu, Han Kolu, Zuhuri Kolu. 
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ÇİFTE KARDEŞ, ÇiFTE KARDEŞLİK 
İstanbulun eski yangın tulumbacıları 

ağzında bir deyim; ömrü tulumbacılar ara
sında geçmiş Üsküdarlı halk şıtiri büyük 
dostumuz rahmetli VAsıf Hiç (VAsıf Hoca) 
şöyle anlatıyor: 

· «lki sandık arasında kanlı kavgalara, 
hatta cinıtyetlere kadar yol açan rekaabet
ten doğmuş husumetler; ve kamil, ağır baş
lı, reislerin himmeti ile kurulmuş dostluk
lar vardı. Dostluk üç kademe üzerinde idi: 
misafirlik (B.: Mısıtfirlik), soba birliği (B.: 
Sobabirliği) ve Çiftekardeşlik. En kuvvetli 
dostluk da Çiftekardeşlik idi. İki sandığın 
uşakları yangına tek sandık ile giderlerdi. 
Mesela., Merdivenköylüler Gazha.nedeki 
Kaptanpaşalılar ile çiftekardeşlik tutmuş
lar idi, yangına ya Merdivenköylü reisleri
nin idı\resinde Merdivenköylü sandığı ile 
ya.hud IKaptanpaşa reislerinin idıtrıesiılde 
Kaptanpaşa sandığı ile giderlerdi.>ı 

Merdivenköylü meşhur tuıumbacılar
dan merhum Kemal Reis bize tevdi ettiği 
~tıralarınıda çi.11te kardeşl:i;k, üzeriıne bir 
vak'a naklediyor: 

«1921 - 1922 yıllarında Üsküdarda 
Arastekapusu yaıigınına gitmiş idik, -gece 
saat onda yangın söndürüldükden sonra 
Üsküdar Merkezinin önünde tam 70 san
dık vardı; hiç bir takım sandık kaldırma
ya cesaret edemiyordu. ,Biz Merdivenköy
lüler Gazha.nedeki Kaptanpaşalılar ile Çif
tekardeşıik tutunmuşduk, o yangına da 
berıtber gitmişdik. sandık bizim köyün san
dığı idi, Kaptanpaşalı Bedri Reisdi, 1943 -
1945 arasında hayatda idi, Kadı.köyünde 
marangozluk yapıyordu, bir na.ra attı, çek
di, çekdi çekdi: 

. - Gök kubbe altında bulunan çifte kar
deş!... Hangi sandık arkamızdan gelmez
se anasının donu başına olsun! ... dedi. 

,,Biz fırladık. Kaptanpaşalı ve Merdi
venköylü tam seksen kişiyiz, Doğancılardan 
çıktık. Merdivenköylülerin hasmı olan Ka
dıköy Daireliler de peşimize düşmüş. İhı1-
diyeden vurmuşlar, Karacaahmed Duvar
dibinde koçbaşı çatışdık (B.: Koçbaşı). Bi
zim Merdivenköyün reisi Safvet Reis bir 
takım çağırdı, bizim sandık uçtu; biz Ka
dıköyünde Dıtire önüne geldiğimizde onlar 
Haydarpaşa tren geçidini yeni dönüyordu, 
fakat biz de seksen kişiden ancak dokuz ki
şi kalmışdık, o dokuz tulumbacıdan biri de 
bu Kemal idi. .. » 

İSTANBUL 

Şu kıt'a Merdivenköylü Tevfik Karkan 
tarafından Kadıköy Kaptanpaşalı Terlikci 

. Murad adında genç bir tulumbacı şanında 
yazılmışdır: 

Murad.un sen Kaptanpaşanın gülü 
Ben de Merdivenli Köyün büibülü 
Çifte kardeşiz be ateşi aşk.da 
Yansak da beraber sav,rulur külü. 

ÇİFTEKASAB SOKA:ĞI - 1934 Bele
diye Şehir Rehberine göre Boğaziçi'nin 
Rumeli yakasında Yeniköy'ün sokakların
dan; köyün güney kısmında ve geride, kır
lık tarafındadır (Pafta 22); yerine gidilip 
şu satırların yazıldığı sıradaki- durumu 
tesbit edilemedi (haziran, 1964). 

ÇİFTE KAVRULMUŞ - Zamanımızda· 
pek yapılmıyor; bir çeşid lokum şekerinin 
adı, içine fıstık konmaz, daima sade ve 
gül kokulu olurdu, gaayet lcüçük doğranır, 
kesilir ve iki seferde pişirildiği için eldsti
kiyeti çok sert olurdu, dişlenir ise öylesine 
yapışır ki dişler kenedlenir, ağız ancak el 
müdahalesi ile açılabilir. Çifte kavrulmuş, 
ağız içinde eritile eritile yenilir, hem tadın
dan, hem kokusundan uzunca bir zaman 
zevk alınırdı. 

' 
On dokuzuncu asır başında yaşamış 

meşhur mirasyedilerden Veliefendizade, 
sureti mahsusada yapdırttığı çiftekavrul
muşu alelade lolrnm şekeri büyüklüğünde 
kestirirmiş, misafirlere ikram edildiğinde, 
b.erirns boş buiunur, şekeri ağzına atınca 
yemek üzere dişlediğinde dişlerini kurtara
mazlar, ağızlar kapanır, lokumu çekmek 
için ellerini kullanmaya da sıkılırlar, Veli
efendizılde de: «Ne oldunuz efendim ... he
piniz susuverdiniz... konuşsanıza c~nım ! ,: . 

· diyerek alay edermiş. 
Tahsin KAYA 

ÇİFTE KA VRUtMUŞ - Halk ağzı argo 
deyim: ıcKara kuru çirkin» anlamında kul
lanılır; misıtl: 

Bir düğün evinden dönen iki mahalle 
karısı konuşur: 

- Gelin güzel miydi? 
- Çifte kavrulmuş ahu ı ... 
Ferid Devellioğlu ııTürk Argosu» isim

li eserinde bu deyimi talebe argosuna mal 
ediyor ve cı bir sınıf da ikinci yılını okuyan 
taleben diyor; yeni bir neslin ağzında bu 
anlamda kullanılmış olabilir, fakat o him· 
met eseri güzel eserde asırlar boyunca kul
lanıldığı yer gösterilmeliydi. 
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Ahmed Rıisim. de bu· deyimi C<iki kav
rulmuş» şeklinde tulumbacı argosuna mal 
ediyor ve «iki def-a yangında ölümden kur
tuımuşı:. anlamında lıikab olarak kullanıld_ı
ğını söylüyor (Şehir Mektubları, III). 

ÇİFTE KUMRULAR - Halk ağzı de
yim; güzel, zarif, alımlı, çalımlı, edıilı, ca
zib olmak şart, kız veya oğlan, ddim.a bera
ber gezib dolaşan ve dalına eş giyinen iki 
genci ifa için kullanılır; deyimde· bir be
ğenme, övme m~nası vardır; mutıakaa ar
kadaş olmak gerekmez, iki kardeş hakkın
da da kullanılır; misdller: 

Feraçe yaşmak devri dedi kodusu, bir 
çayırda kır kahvesinde yeni örtüye girmiş 
iki ta.ze niga.rı gösterir: f, 

- Sarı çedikli, dudu yeşil f-erıiceli şu 
çifte kumrular kim? 

- Karıncaya.basmaz Efendinin,haspa-
ları! . 

ÇİFTEKUMRULAR SOKAĞI - 1934 
Belediye Şehir Rehberine göre Fatih Kaza
sı merkez nı1hiyesinin İskender Paşa ve Ha
san Halife mahalleri arasında müşterek bir 
sokak; tskender Paşa mahallesinde FeyzuJ 
lah Efendi Sokağı iie Hasarı Halife Mahal
lesinde Halıcı1ar Cadçlesi arasında Uzanır; 
iskender Paşa Sokağı ve Vatanperver So: 
kağı (iki mahalle arasında sınır) birer dört 
yol ağzı yaparak kesişir (Pafta 6/79.80); 
yerine gidilip şu satırların yazıldığı sırada
ki durumu tesbit edilemedi ·(haziran, 1964). 

ÇİFTE MAHALLEBİCİLER - Aksa 
rayda Taşköprüler denilen yerde idi; yan
yana büyük ve gaayetıe meşhur iki mahal" 
lebici dükkanı idi; meşhur tiyatrocu-komiH, 
Abdi Efendi· bir ara bu muhallebicilerin 
karşısında geniş ve büyük bir' kahveha.ne
yi tiyatro haline sokmuş ve bir müddet ora
da sahn~ye çıkmışdı (B.: Abdi, AbdUrre
:fak). Aksa.rayda halen Taşköprüler diye bir 
semt yokdur; Yenibağçe Çayırından ve Ak
saray'dan geçerek Yenikapu'da Marmara' 
ya dökülen. Bayrampaşa ·deresi üzerµı.de 

bulunan Taşköprülerin. ne. zaman kalkdı
ğı tesbit edil$redi; fakat bir semt adı ola 
rak bu isim meşrutiyetin ilk yıllarında _bü
yük Aksaray yangınında silindi; Çifte· M& 
hallebiciler de o yangu:ı.da_yandılar. 

ÇİFTE NEKKAARE ~ «İkisi bir arada 
dün belek; bir kişi tarafından darb ile· ça
lınır çift dünbelek.ı:. (Türk L1lgatı). Avam 

ağzında «çifte nara» denilir; Mehmed Ze
ki Pakalın «Osmanlı Tarih Deyiinleri ve 
Terimleri» isimli eserine bu keliineyi ava
mi telaffuzu ile alıyor ve bir kerecik olsun 
crnekkaare» diye aslını kaydetmeden şunları 
yazıyor: «Orta kase büyüklüğünde yan ya
na konulmuş ve üzerlerine deri geçirilmiş 
iki yuvarlakdan ibaret çalgının adıdır, iki 
küçük değnekle çalınan bu çalgıya tekke
lerde kudüm d.enilirdi.n (M. Z. Pakalın). 

ÇİFTE SALMALAR - Tophanede ka
dimden İkinci Abdülhamid devri sonları
na kadar kullanıla gelmiş iki askeri mah
bushine, zından; Tophdnede son zaman-_ 
larda içinde Sanat Enstitüsünün bulundu~ 
ğu Kışla binasının altında idi, 1957 - 1958 
arasında Topha.ıı.e caddesi genişletilirken, 
yıkılan k~şla ile beraber kaldırıldı. 

Prof. Dr. Nihad Reşad Belger Gülhfu1e 
Askeri Tıb Tatbikat talebesi iken, iki gün
lük bir ders grevi sebebi ile bütün sınıf 

arkadaşları ile beraber bu zındanda iki üç 
gün ınahbus kalmışdı (B. : Belger, Nihad 
Re§ad), hı:\tıd.tında şöyle anlatıyor: 

((Topha,nede Çifte Salmalar denilen 
ıınd-ana atıldık; iki sene- evveline kadar Çif
te Salmaları Tophdne'deki büyük kışla bi
nasının bodrumunda görmek kaabil idi. 
Yer altında, hiç hava ve ışık almayan, pen
ceresiz, zifir gibi karanlık, dört tarafı ka
lın taş dıvar, zemin katındaki kapusunda 
sürgülü iki nefer durur rut11betli, küflü, 
korkunç bir mahbushAne idi». 

ÇİFTE· SARAYLAR - Zamanımızda. 
Cağaloğlunda-İstanbul Erkek Lisesi bin!
smın bulunduğu yer ile onun batısında bir 
zamanlar yazlık kahvehd-ne olarak açılıp 
işletilen geniş arsada, tstanbulun en büyük 
yapılarından yan yana iki muazzam- ve 
muhteşem saray idi; bahsettiğimiz. yazlık 
kahvehBneye· de ccÇifte Saraylar Bağçesiı:. 
adı verilmişdi; ki ha.len tstanbt~.l Lisesinin 
yanında metrO,k bir arsa olarak durmakda,· 
bazı yerleri ardiye olarak kullanılmaktadır; 
ve arsada Çifte Sarayların bir parçasının 
b!izı duvar ve tonos kemer kalıntıları hAl.d 
görülmektedir, di"~er parçasının izi ise;· üs
tüne muazzam İstanbul Lisesi binds~ (Es
kı Düyunu Umumiye Sarayı) yapıldığı 
için tamamen kaybolmuştur. 

Çifte Sarayların ilk binıisı on altıncı 
asır sonlarında devrin şöhretli vezirlerin
den Cağalazıide Sinan Paşa tarafından 
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(ölümü 1605) yaptırılmışdı; zamanında 
halk ağzında Cağaloğlu Sarayı diye şöhret 
almış ve o büyük saraya nisbetle semte de 
Cağaloğlu adı verilmiş, semt de bu ismi za
manımıza kadar taşıya gelmişdir. İbrahim 
Ala,eddin Gövsa, «Türk MeşhurlarD> adlı 

eserinde «Cağaloğlu Sinan Paşa)) madde
sinde Cağaloğlu Hamamını da bu paşaya 
atfediyor ise de meşhur büyük çifte çarşı 
hamamının CağalazAde Sinan Paşa ile hiç 
ilgisi yokdur, hamam çok -sonra inşa. edil
miş ve semtin adına nisbetle şöhret bul
muşdur (B.: Sinan ·Paşa, Cağ.alaza.de; Ca
ğaloğlu Hamamı). 

Sinan Paşanın büyük sarayı 1660 da 
İstanbulun dördde üçünü yakar.ak mahve
den cehennmi Aya.zmakapusu Yangınında 
yanmışdır (B.: Ayazmakapusu Yangını; 
cilt 3, sayfa 1512), yanan sarayın yerine, 
Sinan Paşanın isimlerini tesbit edemediği• 
miz iki kız torunu büyük Çifte Sarayları 
yapdırmışlardı. Bu çifte Saraylar da 1826 
da yedinci büyük Hoca.paşa Yangınında 
yandı (B.: Hoca.paşa Yangınları); a.teş dfe
tinden ve mucize kaıbilinden Çifte Sarayla
rın ancak küçük bir parçası kurtuldu; o 
parça da 1865 de sekizinci ve sonuncu bü
yük Hoca.paşa Yangınında yandı; aşağıdaki 
satırları Osman Nuri Ergin'in «Mecellei U
mılri Belediye» isimli eserinden naklediyo
ruz: uGayri resmi gazetelerde yangın şu su
retle neşredilmiş: Çarşanba günü saat beş 
kararlarında Hoca.paşadan bir ateş zuhur 
ederek bir müddet etr!fını tahrib eyledik
den sonra Çifte Sarayların mevcud olan 
ebniyesine enser (çivi) atarak orayı da ve 
§..nide etrafını tutuşdurmuş, bunun üzerine 
bela. cesamet kesbederek beş on kola inkı
sam ile perşenbe gecesi saat bir buçuğa ka
dar devam etmişdir.» 

Bir müddet sonra da Çifte Sarayların 
arsasmın bir. parçası üzerine Düyunu Umu
miye binası (İstanbul Lisesi) inşa.· edilmiş
dir. 

.ÇİFTESARRAF (Onnik) - Muharrir ve 
mütercim; 1874 de· . Üsküdarda doğmuş, 
1932 de Cenevre'de vefat etmiştir. 

Tah$ili:r'ıf Galatadaki Getrona.kan Lise
sfod.e yapmıştır. Muharrirliğe 1900 yılında 
başlamıştır. İstanbulda bazı ermenice gaze
telerin neşriyatını tedvir etmiştir. uOhaın

nes Asbedıı edebi mahlıisiyle de tanınmak
tadır. 

.c Kevork PAMUKCİYAN 

ÇİFTETELLİ - «Türk halk oyunların
dan biri. Vücudun baş, gerdan, omuzlar, 
göğüs, göbek ve kalçalar gibi kısımlarını 
hareket ettirerek kadınlar tarafından oy
nanır. Genel olarak dem tutan bir yaylı ya 
da nefesli saz taksimi ile, ya da ağır ve çok 
kıvrak olan özel havası ile oynanır. Pek 
yaygın ve eski bir halk oyunu olup hemen 
her eğlence ve düğünlerde yer alır.ıı (Türk 
Ansiklopedisi) . 

Hilmi Rit ve Nec§.ti Başara gibi sala
hiyetli kimseler (B.: Başara Necati; Rit, 
Hilmi) bu oyunun İstanbuldan çıkıp ya
yıldığı ve en az ikiyüz yıllık mazisi olduğu
nu söylemektedirler; Ayrıca bir de tama
men istanbula mahsus «!Bahriye Çiftetelli· 
si» vardır (B.: Bahriye Çiftetellisi). 

Eski tiyatromuzun kantocu kızları dq. 
Çiftetelliyi sahneye çıkarmışlardı; ünlü bir 
aktris - dansöz tarafından çiftetellinin sah
nede oynanın.ası tiyatroda halkı çoşturur; o 
devrin tutumbacı ağzı ile fori denilen bü
yük tezdhı1rata sebeb olurdu Şu hicaz çif
tetelli Kanto Viktorya Hanımındır: 

Severim ben çiftetelli 
Ha.ydi ha,ydl çalsana çalsana 
Başlayayım başlayayım ben raksa 
Oynayayım bir çiftelli 
Gerdan gerdan gerdan 
Kırarak lorarak 
Nazlı nazlı endaz atarak 
Güzler süzerek nigah iderek 
Endaz a,tarak zilleri çalarak 
Meftunum meftunum ben iki telliye 
B::ı.ygmım baygınım ben çiftelliye 

Şu çiftetelli kantosu da Peruz Hanı-
mındır: 

Aman be deltkanlım çık be meydana 
Topuk vura vura meydan aman 
E-ıçkın ayakların talimi yam·an 
İçimde ateşi başımda duman 
Çalsana, -çalsana todl çalsana 
Gönül verdim dostlar ben şu aslana • 
Aygınım bıı.ygınım çiftetelliye 

Mestane mestane raksı şu.hane 
Dal fesinden salmış sırına kakülü 
Düşmüş samtıır .kaşa· fesin· püskülü 

. Yıı.nınış da. Peruz savrulur külü · 
Çalsana çalsana. todl ça,lsana • 
Civanım karşına. beni alsana. 
Aygıııım beygınım. çlftelliye 
Çifde çıkdık işte iki telllye 
Ya lelellim lelli ma,h yelelellim. 

Yakın geçmişe kadar çiftetelliyi, ka
dınlar, kızlar, düğünlerin harem bölümün-
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de, kendi aralarında oynamışlard~'r; .orta 
tabakadan ve bilhassa ayak takımından 
gerdan kırarak, göğüs ve omuz titreterek, 
parmaklarını şaklatarak oyun oynamasını 
( Çifte telliyi) bilmeyen kadın ve kız yok 
gibiydi. Aynı tabakaların erkekleri müra
J1ik oğlan ve delikanlıları için de böyle idi. 
Düğünlerde, düğünlerin kadın ve erkek 
meclislerinde, köçek oğlan ve çengi kızları, 
saz takımları ile beraber, İstanbulda istis
nasız, Sulukule ile Aayvansarayda Lonca 
çıkarmışdır (B. : Ayvansaray'da Lonca), 
yani kıbti olmuşlardır; köçek oğlanlara ço
ğunluk ile rum ve arada yahudi, ermeni ve 
ayak takımından türk şıkırdım gençler de 
katıJ.mışdır; fakat meclisin havasında çoş
kunluk yeli esmeye başlayınca düğün hal
kı içinden delikanlılar, kıranta erkekler 
oyun meydanına atılıvermişlerdir, ve içle
rinde köçeklere parmak ısırtacak kadar cil-

. veli oynayanlar daim~ bulunmuşdur; aynı 
manzara düğünlerin harem aleminde de 
görülmüşdür. Bu bakımdan mehdi İstanbul 
olan çiftetelli, şehvetengiz figürleri ile, 
merdane erkek oyunları olan bar, halay, 
horon ve zeybek oyunları gibi, milli dans
· larımız arasında yer alır. Hele oyun mey
danına çıkan kız veya oğlan, boy, bas, en
dam, el ve ayak, kesimi ve yüz nakışları ile 
güzel de olursa, oyununu seyredenleri mest 
etmiştir. Onun içindir ki güzel kızlar ve 
güzel oğlanlar, düğünlerde oyuna çıkmala
rı için da.ima. ısrarlı teklif ve hatta. tazyik 
karşısında kalmışlardır. Bôyle füemlerde 
meydana çıkıp, çiftetelli oynamak hiç de 
ayıp sayılmadığı halde hicıfüı gaalib genç
ler çiftetelliyi oyi:ıayamamışlar, aşırı ısrar 
karşısında, gerdan kıramadan, göğils tit- . 
retemeden, göbek çalkalayamadan ·şöyle 
bir dolaşıp, yarım yamalak parmak şakla~ 
tıp çekilmişlerdir. · 

tsta.ribulun eski tulumbacılık aleminde 
ise bir gencin, hele güzel . bir delikanlınm 
oyun, çiftetelli bilmemesi adeta bir nok: 
san sayılırdı; çiftetelli, tulumbacılık şinı. 
nı tamamlar gibiydi; ı:ı.şağıdaki satırlar; trs~ 
küdarlı nalk şairi Aşık Rı1zi'nin bu yQlda 
yazılmış bir manzumesidir: · · 

Bir nazlı elif dedim Mustafamın boyu.na 
Ayak öptürmeyince çıkmaz çl}pkın oyu.na · 

Salmış giimüş topuğa, Mustafam kuşağını 
Çiftetelllde gel gör İstanbul uşa.ğııı,ı 

Savurub sırına sa,çak kıl.külünü Mustafam 
Tulumbacı şanını oynuyla ider itmam 

3975 ÇİFTETELLİ 

Güzel çakı_r Mustafa oyna hem çok çıı,kışdır 
Çatub ebrulerini dilber yüze yakışdır 

• Kıvırdıkç.a şehbazım Mustafa.m giil goncesi 
l\' ara.yı hey hey inler fulya. bağçesi. 

:',hmect Rasim, Kağıdhfule yolunda bir 
ka!ıga dolmuş tulumbacıları şöyle · tasvir 
edıyor: 

. «Tente~i ger_gin, kırmızı püsküllü, ön 
tarafında bır. demet fulya dikili kıçı sular 
için_de giden şu sandala bakın.' Hele için
dekı takım açanlara bir nazar edin. T:1 baş
da duran, kelle tıraş, keçe külahlı, sırtında 
ipekli gömlek, kollar sıvanık, bileklere ka
dar dövme·, kara esmer suratlıyı gördünüz 
mü? ... İşte hem mahalle sandığında boru
cu, hem de Çukurçeşmede yorgancıdır. Adı
na, biraz hasisce olduğu için Çömlek der
ler. 

«Gelin sıvıryaya. O ne kıvırcık yağlı 
saç be!... Andriya salata gibi! ... Gözler 
sürmeli, süzük, sandıkdan kalma itiyad, 
sağ omuz biraz aşağıda. Beyaz mendil bağ 
lamış, fanilası tir tir, belinde beyaz kuşak, 
beyim uçuyor! . . . Buna da atal olduğu için 
Horoz derler. 

ccHamladaki hB.beşiyi yabana atmayın, 
belalıdır ha!... Dikkatle bakmayın, sula
nır. Gülllü al mintanın arasında bir şey 
gizlidir, kıyar ha. ... İki defa yangında ölüm
den kurtulmuş, uşaklar buna İkikavrulmuş 
derler. 

«Aman bakın.. . . Allahı severseniz ba
kın, ortada göbek atan siya.hiye bakın!.:. 
mavi ipekden mendil kudretten kıvırcık 
saçlarını yarı kapamış, yalnız gözlerinde· 
oynar bir beyazlık var. Fanilası uygun, kır
mızı kuşağın bir ucu sarkmiş, çalkalanıp 
duruyor ( çiftetelli oynamaktadır) .. . Yaşa 
Mangır! ... Ölme MBngır ! ... 
..; «Dinliyor musunuz?... Zilli maşa, çı-
gırtma, darbuka ... hepsi birden: 

- Mangıra hampir ! ... ham pir! ... ham
pir !. .. diye el çırpıyorlar. 

. aFakat bunların yanından geçmeye 
gelmez, e-eçerseniz, şu- şı){ bet gibi insanı ti
rize alırlar. Şık bey kızardı, İkikavrulmuş 
fena halde söyleniyor. Hepsi birden çalıp 

okuyorlar: 
Aftosu beklerim beklerim 
Derya, .derya gezerim -
Of!.. o şık şık oğlan 

Oğlan, o şık şık oğlan! 

((Aferin Mangıra! narayı salıverdi: 
Ah anam!... Mangırsa buradayım! ..... 
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((Ben dedim ya!. .. Hoca efendi lif an
lamıyor, bu sandalın yanından gitme, · ça
tarlar. Hayır, illa ki sırıtarak geçecek ... 
Gördün mü şimdi? 

Aşağıki m'ahallenin koc;ı. imamı 
Yu.karki mahallenin küçük imamı 
Aman ya. lelli ca.wm yıl. lelli 
Yar ya lelli ya lelll! ... 

((Şu zarif, şu mütenasib hanım da ka
yılcçıya beriden çek dese de bunların diline 
düşmese olmaz mı? Ne ihtiyatsız kadınmış! 
Alın efendim, buyurun!. Bu sefer de dü
men tutan Pırgıç başladı, yine makaamı 

değiştirdiler. Mangır hfila göbek atıyor: 

Mahzun mahzun gezerim 
Ben ydrl sezerim 
Dünya.lan ezerim 
Yandım aman yandım aman 
Aç yüzünü geliyorum ben!. 

((Bravo Dövme Mehmede!... herif atı
yor: - Ah!... ah! ... gözerin kör olsun sen 
de bu derdden iflah bulmazsın inşallah!. .. 

«Efendi baba kurnaz, hiç yanaşır mı? 
aman ne oldu!? nazarım değdi, o da yana
şıyor!... Haydi bakalım, Mangır bir iş çı
kar! Çıkardı ya! ... Moruğun dızgalın ge
lin diyor ... Bu alay beyleri adam mı geçi-
rirler... · 

Sakallmı ama.n aman 
Ne disem yapar bana 
Çarşılar yakın olsa 
Fistanlar alır ba.iıa 
Dam üstünde kediler 
Mırnav mırnav dediler. 
Mahallenin kızlan 
Sakallımı yediler 

«Gidiyorlar. Ne ahenk; ne rakıs: 

Ha ha. ha.! ... maşallah! ... 
1{a ha ha! ... inşallah! ... 
Ana.yisi bayis de 
Kavurması kıvırm.a,sı da 
Çalkaaa! .. . » 

Fakat,- düğün alemlerinin ve tulumba
cı cünbüşlerinin, mesirelerdeki filemlerin 
dışında kurulan meclislerde. mürAhik bir 
oğlan veya bir delikanlının oynatılması rıa,
mus lekeleyici bir olay olarak bilinmişdi, 
şüyun da oynayan çocuğun veya gencin al
tın adını daima bakıra. çıkarmıştj.ı. Ekseri
ya sonu zabıta. müdahalesine yol açacak 
şeni arzıllara bağlanan o meclislerde oyna
tılan çocuk veya delikanlı da çiftetelliye, 
oyun bilsin,, bilme.sin, sarhoş edildikten 

sonra cebren kaldırılırdı. Eski gazetelerin 
zı:\bıta vak'aları arasında, mahkeme ceride
leri kayıdlarında bu çeşid vak'alara çok 
rastlanır: 

C(Kapanıdakikde (Unkapanında) bey
gir sürücüsü İranlı Ali ile Eskici Rifat ve 
Rumeli muhacirlerinden Şaban nam deli
kanlı 1301 senesi (1885) temmuzunda bir 
cumartesi gecesi -Büyükdere çayırında İran
lı Haşimin kır kahvesinde sarhoş oldukları 
halde kıbti çocuklarını oynattıkları ısım
da Unkapanında tulumba yapıcısı Ahmed 
Ustanın oğlu olub biliğfal berıiberlerinde 

Büyükdereye götürüb mez.k-0.r kahvede yan
larında oturmakta olan -onyedi yaşındaki 
Ra.sim'i de oynatmışlar, bu oyun madde
sinden muhacir Şaban ile aralarında zuhur 
eden münazaada merkum Şaban kamasını 
bitteşhir Rasimi cebren kıra k-aldırıb götür
meye cüret etmiş, vak'anın haber alınması 
ile bittakib Rasim iki gün sonra buluna
bilmiş ise de mütecaviz Şaban firar etmekle 
Beygirci Acem Ali ve Eskici Rifat hakların
da icıtbının icrası ve firarı muha.cir .Şaba
nın taharrisi... ıı ( Ceridei Mahakimi Adli
ye). 

«Fransız General Baritim Kumpanya
sının Mak Mahon gemisi mürettebattndan 
Jako nam on altı yaşındaki gemiciyi biliğ
fal kayık ile Kağıdhaneye götürüb · orada 
sarhoş idüb çiftetelli oynatan ve iki gün iki 
gece Cendere Boğazında gezdirip kıbti çal
gıcılarla eğlenceler tertib eden Firuzağalı 
Tulumbacı Arif ve Ilınan hammallarından 
Siirtli Yusuf Pehlivan ve Kayıkçı Kara Pav
li nAm. şahısların cürumleri sübut bulun
makla üçer sene hapislerine ... » (Ceridei 
Mahakimi Adliye). 

«1305ıı (1889) Temmuzunun 11 inci 
gecesi Fatil1 Rüşdiyesi talebesinden Cemil 
Efendiyi Ahırkapusu dışında Kahvehaneye 
götürüb meclisi işret kurub eğlenirler ve 
Cemil Efendi ye, rızası ile çiftetelli oynatır
lar iken zabıtaca basılıp derdest edilen 
ıned.resenişin ve softagandan Rizeli Molla 
Hasan, Kazdağlı Molla Bekir, Seydişehirli 
Mustafa Hoca ve avamı nasdan. Çırpanlı 
Aşık İbrahim haklarında iöa.bının icr§.si ile 
Cemil Efendinin. m~ktebden. tardına ... ı:. 
( Cerideki Mahikimi. Açlliye). . 

ÇİFTEVAV ..:_ Arab asıllı· eski türk harf
lerinden vav harfi dini-' edebiyatta «Vaııa:
hün kelimesinin kısaltılmışı olarak ve «V!
vü kısem», ((and vavı)) denilir. Arab asıllı 
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harfler ile eski türk hat sanatında (yazı, 

~aligrafi sanatında) and vavı, bazı camile
rin, çeşmelerin mün§.sib yerlerinde tezyini 
motif olarak kullanılmışdır; ve tezyin gaa
yesine daha uygun düşdüğü için ekse-riya 
aynalı, yani karşılıklı biri ters ve biri düz 
yazılmışdır ki ona da <<çifte vav» adı veril
mişdir; aynalı yazının bir adı da «müsenna 
yazııı dır (B.: Aynalı yazı; cild 3, sayfa 
1617). 

M. Zeki Pakaluı <ıOsmanlı Tarih De
yimleri ve Terimleri» isimli değerli kitabın
da «Aynalı Yazı» maddesinde hattatlar ağ
zındaki· ıcmüsenna)) ismini kullanmadan: 
<<karşılık yazılan yazılardır; çifte vavları, 

çifte hular bu nevidendir» diyor; eserinin 
«çifte vav» maddesinde ise derin bilgi;:;ine 
yakışmayan büyük bir hata.ya düşerek, 

mim, se, şeddeli nun ve ye harfleri ile ya
zılan «müsennan adını hı1fızasında «mim, 
sad, şaddeli nun ve ayın harfleri ile yazı
lan «musaınnaıı kelimesi ile karışdırarak 
«bu türlü yazılara hattı musanna., sanatlı 
yazı denilirdi» diyor ki hayret edilecek gaf
let ve pek cesaretli yakışdıımadır. 

ÇİFTEVAV - 196 orta - taburdan mü
rekkeb olarak kurulmuş Yeniçeri Asker O
cağının her ortasının yazı veya resim bir 
alameti fa.rikası var idi ki bunlara «nişanıı, 
denilirdi, ve yeniçeriler ortalarının nişan
larını, vücudlarının göğüs, kol, bıizu, ef üs
tü ve baldır gibi yerlerine dövme usulü ile 
nakşettirirler idi; 38. cemaat ortasının ni
şanı da bir «çifte vavıı idi (B.: Balta; Yeni
çeri; dövme) . 

ÇİFTE VAVLAR - Beşiktaş Vapur İs
kelesi ile Dolma:bağçe Sarayının mutbak 
dairesi arasındaki yalı boyunun eski adı; 
rivayet edildiğine göre burada büyük bir 
yalı varmış ve yalının kapusu üstünde de 
«çifte vavn yazılı büyük bir. levha asılı imiş, 
oradan kalmış. Rivayet edilen yalının sdhi
bi ve o binanın ne. zama..'1, ne sO.retıe kalk
dığı tesbit edilemedi; yeri, o sahil parçası 
Çifte Vavlar adım Birinci Cihan Harbine, 
1913 - 1914 yıllarına kadar taşımıştır; za
manımızda unutulmuşdur, artık kullanıl

mıyor. 

Bibi.: Şirketi Hayriye ve Boğaziçi. 

ÇİFTEVAV SOKAĞI - · 1934 ~lediye 
Şehir Rehberine göre Galatanın ömeravni 
Mahallesi (Kabataş ve etra.fını ihtiva eder) 

ile Taksimin Gümuşsuyu Mahallesi arasın
da bir sınır sokakdır; Gümuşsuyu Caddesi 
ile Sarayarkası Sokağı arasında uzanır; Gü
jmüşsuyu Caddesi tarafından gelindiğine 

göre sokağın sağını Almap.ya Konsoloshıt
nesinin bulunduğu büyük ada ve bu kon-• 
soloshanenin avlu dµvarı kaplar; sol tara
fından Hacıhanım Sokağı, Ebehanım So
kağı ve Emekdar Sokağı ile kavuşakları 
vardır (Pafta 15/169 ve pafta 19/170); ye
rine gidilip şu satırların yazıldığı sıradaki 
durumu tesbit edilemedi (haziran; 1964). 

ÇİFrLiı{ ALAN KÖYÜ - Eyyub ilç;_; · 
sinin Kemerburyaz nahiyesin(! bağlı köy
ierden; adındaki «alanıı kelimesi almak kö
künden gelmeyüb meydan manasında 
«alanıı dır. Fakat İstanbul civar haritala
rında ismi hemen istisnasız, «çiftlik)) kısal
tılarak «Çiftalanıı diye kaydedilmişdir; ba
zı haritalarda adı «Çaptalanıı. diye yazılı
dır; Istranca Dağlarının ve Belgrad Orma
manının kuzey eteklerinde, Karadeniz kı
yısına yakın bir yerdedir; halkı kömürcü
lük ile geçinir; ihtiyaçlarını Eyyub pazarın
dan temin eder; 1960 sayımında 140 erkek 
ve 105 kadın olmak üzere nüfusu 245 kişi 
idi, bir kısmı 1876 ( 1293) .harbi Bulgaristan 
muhaciri, bir kısmı da Lozan Muahadesi 
gereğince Yunanistandan gelmiş mübadil 
türklerdir; enstitü tipinde ve lojman olan 
bir ilkokulu vardır. İstanbul Ansiklopedisi 
adına gidilip görülemedi (1964). 

Bibl.: Ahmed Ağın, Not. 

ÇİFTLİK GAZİNOSU - Geçen asır 
sonlarında Üsküdarda Bağlarbaşında meş
hur bir yazlık gazinodur; işinin ehli Yani 
adında bir rull}. tarafından işletilir idi ki, 
Üsküdarlı va.sır Hoca bu meyha.neci için : 
((1885-1890 arasında yirmi yaşlarında gaa
yetle mahbub delikanlı idi, gözlerinin ren
ginden kinaye Çakır Yani derlerdi. Kürd 
zenginlerinden Celil Ağa adında bir ada 
mm makbulü olup Galata rıhtım iboyun 
da kehveci çıraklığından çekip almış ve 
oğlana Bağlarbaşında bu mükellef gazino
yu açmışdııı diyor. 

Çakır Yaninin Andan adında mızıkacı 
bir kardeşi vardı; her akşam gazinoda An
don'un idaresinde bir bando icrayi ahenk 
ederdi; bandonun bütün çalgıcıları da Ga
lata ve Beyoğlundan toplanmış şıkırdım 

rum şehbazları idi. Çiftlik Gazinosu «içki
lerinin nefaseti, mezelerinin bolluğu ve 
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müşterilere hizmette perva.ne misali dönen 
tı\ze mahbub cümlesi adalı ve bilhassa Sa
kızlı uşakları ile» kısa zamanda büyük şöh·· 

ret kazanmışdı. 
Gazinoda bir de sahne vardı; tiyatro 

kumpanyalan gelirdi; meşhur Hamdi Efen
dinin kumpanyası yazları bilhassa bı,ırayı 
tercih eder; aşağıdaki satırları Hamdi 
Efendinin Sabah Gazetesinde çıkmış bir 
ilanını alıyoruz; ilıin sözde bir okuyucu 
me!.tubu suretinde çıkmışdır: 

ı<Vareka - Meşhur Hamdi Efendinin 
tahtı idresinde bulunan oyunun Üsküdar
da Bağlarbaşında Çiftlik Gazinosuna nakil 
olunduğuna dair geçende bir ilıin görmüş, 
binaenaleyh evelki pazar günü oraya git
mişdim. O gün Mahcube Kız na.romda gü
lünç ve üç perdeyi havi bir oyun icra. olu
narak bulunanların hakikatın tahsinini 
mucib oldu.» 

Hüsnü KINAYLI 

ÇİFTLİK - ffiGATLARI İstanbul 
şehrinin içindekinden gayri civarında bu
lunan mandıra, ağıl, eğrek ve çiftliklerde
ki bekar uşağı oğlan ve ırgatların, büyük 
şehrin ılsıiyiş ve inzibatını bozma yolunda 
zaman zaman türlü-·vak'alara sebep olduk
ları görülmüşdür; ve onların zabtu rabt 
altında tutulması için çok ciddi kontrol 
tedbirleri aıınmışdır (B.: Bekıir, Bekar Uşa
ğı, Bekir Uşağı Nizamı). 

Şehrin dışındaki bekar uşakları kü · 
çümsenmeyecek miktarda ola gelmişdir; 
bilhassa ihtilfillerde, bu ırg.ad takımı ko
nak ve sarayları çapul ve yağma yolunda 
en ön safda atılmışlardır. Evliyi Çelebi 
yalnız · çiftlikler için şunları yazıyor: ((ts
tanbulun civdrında 1060 çiftlik olup bun
ların beherinde onar adam olsa 10600 ne
fer olur. Esnaf ordu alayında pür silıih ge
çerler.n (B.: Ağıllar ; Eğrekler; Mandıra

lar; Esnaf Ordu Alayı). 

ÇİĞDEM (Hatice) - 1959 yılı mayı
sında işlenmiş ve İstanbul za:bıtası tarihin
de ((Sandık Cinı\yeti» adı verilmiş iğrenç 
bir cina.yıtin kurbanı 24 yaşında genç, gü- . 
zel ve müteverrim bir terzi kadın; İstan
bulda İçlevend'de kira ile oturduğu bir ev 
de sözde nişanlısı, evli ve iki çocuk sıihibi, 
psikopat olduğu için ordudan çıkarılmış 
eski astsubay Turaın Zeki tvgen tarafın
dan boğularak öldürüldükten sonra cesedi 
kendi ceviz çeyiz sandığı içine konmuş, ve 

Haydarpaşada Devlet Demiryolları Seyri 
Seri Anbarı vtsıtası ile 8 Mayıs 1959 da 
a3urdur'a gönderilmişdir; cesedi taşıyan 
sandık ccİstanbul-
da Ziya Aytaç' -
dan (Z. Aytaç, H 
Çiğdem'in enişte
si) Burdur'da Sa
mi Erdinç'e (aile
nin bir zaman bu 
kasabada bulun . 
muş bir yakını) ı, ~- .. ~ • 
kaydı ile yola çık- J f~:-:.:;,;I.,,,. · · 
mış, Burdurda s:1- . .·, ,ı11, 
hibi bulunamadı- , :,, "1'-
~ . . - . çr' 
gı ıçın uç ay an- ~ .,..,':f;. , 

barda kalmış, ta~· -~ ·,,· • 
affün karşısında, 

6_ ağustosda polis 
eliyle açıldığında, 
korkunç cinayet. 
meydana çıkm]ı§
dır. 

Hatice Çiğdem 
(Resim: S. B.) 

Soğukkanlılığını daima muhafaza et
miş olan kaatil Turan Zeki tvgen bu müd, 
det içinde kurbanının İçlevenddeki eıvinin 
bütün eşyasını boşaltmış, bir kısmını Bit
pazarında satmış, mobilyasını, radyosunu 
ve mutfak takımlarını kendi evine naklet 
mişdir 

Zavallı Hatice Çiğdemin cesedi Bur
durda defnedilmişdir (B.: Sandık Cinıtye
ti). 

ÇİFTLİK KÖYÜ - Çatalca ilçesinin 
Karacaköy bucağı köylerinden; 1960 sayı
mında nüfusu 1370 kişi idi; .Karadenize ya· 
kın olmasına rağmen dağlar arasında bu
lunması dolayısı ile deniz görmez, etrıifı 

ormandır, halkı kömürcülük ve odunculuk
la geçinir. 

Eskiden bir Rum köyü iken Lozan Mu
ahedenfunesi gereğince · halkı mübıideleye 

tftbi tutulmuş, giden rumların yerine Lan
gaza ve Drama muhacirleri isk§.n edilmiş

dir; bir tepenin yamacında kurulmuş olub 
tren istasyonu Kabakca'dır; pazar yeri de 
Çatalca kasabasıdır. Halkı; kömürcülük, 
odunculuk ve sağmalcılıkla geçinir. 

Ahırlar ev çatısı altında, ayak yolları 
kötü tertibde, köyün pislikden geçilmez bir 
hali vardı. Okulu üç öğretın_~nli eski bir 
binadır ; Karacaköy-Çatalca yolu bu köyün 
içinden geçer. 

Kışın her tarafla irtibatı kesilir; fırda -
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layı geçid vermez dereler vardır. Binaları
nın yapısı çok güzel olmakla beraber, mü
bıidil göçmenler hor kullanmışlardır; köy
de han, hamam, otel bile vardır, onlar da 
bakımsızlık, ilgisizlikden çökmektedirler; 
her evin bağçesi vardır, yeşersin diye bir 
çubuk dikmezler. Köyün etrafı ormanla 
kaplıdır; odun keserler, kömür yaparlar, 
yazın tüccardan aldıkları para karşılığı 
odun kömürü götürürler. · 

Çatalca'nın en büyük köyüdür, ilçe 
merkezine 32, Karacaköye 15 ve Kabakça 
tren istasyonuna 20 kilometre mesafede-
dir; dağlardan geçen yolların tabiat güzel
liği fevkal§.dedir; gaayetle pitoresk yollar-

Çllekhaı:ıel\:lescldl 

(Besim: S. Bozcalı; PlAn: Ö. Tel) 

dir. Çiftlik Köyüne İstanbuldan gidilmek 
istenirse Kabakça yolunu tercih etmelidir; 
nefsi Kabakça, tren istasyonundan az içer
dedir, araba istasyonda değil, orada bulu
nur (1962) . 

Ahmed AÖ-IN 

ÇİFTLİK. KÖYİJ - Yalova kazasının 
köylerinden; Yalova - Karamürsel yolu bu 
köyün içinden geçer, halkı müba.dil batı 

Trakya göçmenleridir, 1960 sayımında nü
fusu 860 kişi idi, meyvacılıkla meşguldür
ler; pazar yerleri Y,alovadır. İstanbul An
siklopedisi· adına gidip görülemedi (1964) . 

Bibl.: Ahmed Ağın, Not. 

ÇİL AKÇE Halk 
ağz~ deyim; darbhane
den yeni çıkmış pırıl pı~ 
rıl madeni para; ((çil al
tın,:, nçil kuruş» isimleri 
ile de halk ve esnaf ara
sında da.ima makbul ola 
gelmişdi. Nazımı meç
hul şu beyit bir nevci
van hakkında ağır hi
civdir: 

Çil akçeyi hare itse nola. 
su gibi dildir 

Darbhanesi işler gedsin
den geliri var. 

Çİ!AVCI SOKAĞİ -
Kumlrnpuda Çadırcı 

ALmDd Çelebi Mahalie
sindedir; Gedikpaşa 

Caddesi ile Balipaşa Yo
kuşu arasında uzanır; 

· bir araba geçecek geniş
likde, kaıbataş döşeli bir 
yoldur, üçer katlı kagir 
evler arasından geçer, 
bir do[;ı"amacı dükkıinı 
vardır, ~apu numarala

, rı 1-27 ve 2-32 dir (ha
ziran 1963). 

Hakkı GÖKTt)RK 

ÇİLEHANE MESCİDİ 
Zamanımızda Küçük 
Çamlıca denilen Bul
gurlu Dağının doğu ya 
macının üst kısmında, 
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tahminen 6.5 X 3 metro eb'adında ve tavan 
yüksekliği de ancak ·2 metro olan ve üstü 
kiremit döşeli bir çatı ile kapatılmış k!gir 
bir odacıkdan ibı:lret olup, on yedinci asrm 
büyük mutasavviflerinden Şeyh Aziz Mah
mud Hüdfü Efendi tarafından çileha.ne 
olarak yapdırılmış ve bu namlı şfilr şeyhin 
ölümünden sonra da mescid ittihaz edil. 
mişdir. Kalın ve bodur kıigir minıiresi çok 
yenidir, 1958 de inşa. edilmişdir ve küçücük 
mescide pek şirin bir görünüş vermişdir. 
Mina.renin lıitin asıllı türk harfleri ile kf.:-'~ 
ta.besi şudur: «Bu mintıreyi yapdıran Kad
riye Tanrıvere, bütün ölmüşlerinin ruhuna 
fatihA. 15.II.1958». 

Mescid kapusunun önüne ahşab ka
palı bir pabuçluk yapılmışdır; mihrab uzun 
duvarlardan birindedir; mihrab duvarın

da iki, sol duvarda bir ve kapunun bulun
duğu diğer uzun duvarda da. iki olmak üze
re cem'an beş küçük pencere ile aydınla
tılmışdır; zemıni tahta döşeli, bir kaç par· 
ça halı ve kilim verilmiş, temiz ve bakım
lı olan mescidin duvarları müteaddit levha
larla tezyin edilmiştir. Elektrik ile tenvir 
edilmişdir; mihrab · duvarı önünde de kıirı 
kadim sekiz bakır ve dört mermer şamdan 
bulunuyordu. 

Çilehıine Mescidi iki kademe teşkil 

eden büyük bir bağçe içinde ve bunlardan 
alt bağçededir; üst bağçede de bir kuyu ile, 
suyu bu kuyudan temiın edilen altı musluk
lu mermerden bir şadırvan vardır; beyzi şe
kilde olan şadırvanın talik hat ile tıirih 
kitılbesi şudur: 

Pir Mahmud Hüdai azizülkadrin 
Bu makaamı yapılup maksemi ab oldu bina 
Le-vhl nazm oldu bu tarihi güherle tezyin 
N ev eser yapdı zehi himmeti Kıtıml Paşa. 

Sene 129·1 (milıldi 1874) 

Kuyunun da çok güzel bir mermer bi
leziği vardır, bu bilezik üzerine de yine ta 
lık hat ile şu kitıibe naht edilmişdir: «Cer, 
netmekıin Sultan Mahmud Haın hazretle 
rinin kadınlarından üçüncü Aşllkican Ka 
dın Efendinin hayr§.tıdır, sene 1285 (milA 
di 1868 - 1869»). «Asuciban» ismi taşa im
ıa.sı çok yanlış olarak geçmişdir; medli elif 
yerine «ayın» yazılmış ve «b>:. den sonra 
da bir «ye» na.ve edilerek okunmaz bir hal 
almışdır (Ekim, 1961). · 

Bibi.: R.E.K. ve General H.R. Ayyıldız, Gezi 
notu. 

· ÇİLEK - Meşhur meyva; hem lezze
ti, hem de güzel baygın kokusu ve t-atlı 
penbe rengi ile bu meyvanın en nefisleri 
asırlar boyunca İstanbul civı:trında, Boğaz
içinde, Boğazın da bilhassa rumeli yaka
sında İstinye ile Arnavutköyü -sırtlarında 
yetişdirilmişdir (B.: Arnavudköyü Çileği; 
cild 2, sayfa 1044). İstinyede çilek tarlası 
kalmamış gibidir; Arnavudköyünde de çi · 
lekçilik gün günden azalmaktadır; mevsi
minde İstaınbul piyasasının rBursadan gelen 
çilekler doldurmaktadır, hele iri iri, koku-
rnz, tatsız, rengi kırmızıya çalar bir çeşid 
çilek pek yayılmışdır; altın yaldızlı yalı ka
fesleri ardında gizlenmiş ta.ze ve mahcub 
kızlara benzeyen Boğazın rnizik ve muattar 
çilekleri yanında bu iri ve hatır hatır, tat
sız ve hatta. bıizan ekşimtrak çilekler, allığı 
taşkın eski Çiçekçi Sokağı ve Kuledibi yos-
maları gibidir. · . 

Eskiden İstanbuldan taşraya gönderi
len hediyeliklerinde ·başında çilek reçeli ile 
çilek şurubu gelirdi; en mütevılzi İstan
bul evinde dahi hiç olmazsa bir kavanoz· 
Iuk çilek reçeli yapıiır; o nıizik meyva ağ
da.sının içinde şekli b<;>zulm.amış olarak 

· görülürdü; zamanımızda ise reçelcilik ve 
şurubculuk fabrikalaşmışdır; evlerde apart
manlarda reçel ve şurub tencereleri kayna
tılmamaktadır; bakkallardan ve şekerciler
den alınan çilek reçellerinde meyvalar ko
puşmuş, örselenmiş, hırpalanmış görülür. 

Aşağıdaki kıt'a Enderunlu Vıisıf'ındır: 

Şükufezarı ızarın. gülün nı\ziresidir 
Bahara karşı hıe-7,ann o bl'r mesiresidir 
Sorulsa V ıtsıfı zare lebanü pistanın 
Çllek şekerlemesi . yılsemeıı. hamiresidlr. 

ÇİLEKEŞ SOKAÖI - Karagümrük'de 
Beyceğiz · mahallesi sokaklarından; Beyce· 
ğiz Caddesi ile Mehmed Ağa Hamamı So-
kağı ve Çulhalar Sokağı arasında uzanır; 
bu son iki sokakla Mehmedağa Camii.önün
de bir üç yol ağzı teşkil· eder. Beyceğiz M:;ı.
hallesinden gelindiğine göre ikişer üçer 
katlı ve orta halli dile meskenleri ahşab 
evler arasında Mimar Davud Ağanın eseri 
olan Mehmed Ağa Camii pek güzel görü
nür; tablo konusu manzaradır. Kaba.taş 

döşeli, iki araba rahat geçebilecek kadar 
geniş ve bozukça bir sokakdır. Çulhalar So-
1~.ağı ve Mehmed Ağa Hamamı Sokağı ka
vuşağı köşesinde Mehmed Ağa Tekkesi bu -
lunmaktadır; B-ayra.miye tarikatıne men
sub olub İkinci Sultan Abdülhamid zama-
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nında tecdiden ta.mir ettirilm.işdir; kitd
b.esiniri üzerinde hattat ômer Necmeddin
in eseri İkinci Abdülhamid tuğrası ile hic
ri 1313 tarihi bulunmaktadır. Beş beyitlik 
manzum kit§.benin metni şudur: 

Şehinşa.hı cihari Abdülhamidi ma'deletkıinn 
Cihan mimıirı eltafıyla ıibad olmada her bıir 

Hususa, işte bu Kızlarağası dergehi pıiki 
Ha.rıib olmuşken ihya, etti ol sıihib bülend ıisar. 

Vücudiyle ziybi evrengl hilıifet eylesün Mevla 
D'li uşşaka fer bahşeyledikçe pertevi ezkıir 

Bu Bayrıimı Veli d.ergahıdır ey sıilika.nı Hak 
Hulusi kalb ile gel eyle daim zikrü istiğfar 

l!ahai hendesi tıirihin imla, etti berceste 
«Cihanın tacida.rı eyledi bu dergeki i'mar.» 

1312 (M. 1894) 

Evler umumiyetle bağçelidir ·(mart, 
1947). 

Bibl.: REK ve Muzaffer Esen, Gıezi notu. 

Ç1LERGÜL (Kız oğlan) - 1958 sene
sinde Beyoğlu paviyon ve barlarında kız 

kılık kıyıifeti altında oryantal danslar 
yaparak o alemlerin müdavimleri arasın
da Çilergül takma adı ile şöhret bulmuş, 
oyunculuk h(ineri ile gaayetıe rağbet gör'" 
müş 18 yaşında mürıihik bir delikanlıdır; 
asJl adı Erdoğan Özaltaş olup 1940 doğum-
lu ve Bursalıdır. · 

Dansöz Çilergül'ün oğlan olduğu, bir 
gece bar ve paviyonların ahlak z!bıtası ta
rafından teftişinde, dansözün gördüğü rağ
beti çekemeyen bir kadının ihbarı üzerine 
meydana çıkmış, o gece polis müdürlüğü
ne götürülerek işden men edilmiş, ve v·ak'a 
İstanbul gazeteleri tarafından «Seyircile
rini hayran eden dansöz erkek çıkdı», ı<Ka
dm kıyifeti ile barlarda çalışan bir genç 
yakalandı» gi:bi başlıklarla, ve Çilergül'ün 
kız ve oğlan esvabları altında resimleri ile 
yayınlanmışdır. 

Toplum ahlıikının titiz ibir dikkat ile 
fakat ölçülü bir tıikib ile korunması gerek
diği dünyaca kabul edilmiş bir zaruret ol
duğuna göre İstanbuldaki Çilergül vak'ası
nın seyri ve Erdoğan özaltaş•ın· bu konu
daki ifıideleri bir şehir kütüğünde tespit 
edilmeye değer; aşağıdaki satırları 26 Ni
san 1958 tarihli • Hürriyet Gazetesinden 
naklediyoruz: 

cıBir seneden. beri Beyoğlundaki üç 
pavyonda, her gece birçok erkeği kıyrak 
danslariyle teshir eden genç ve güzel dan 

söz Çilergülüıi erkek Olduğu anlaşılmışdır. 
cıDansözün· kad1ın olmadığı, Ahlak za.

bıtası ekibinin evvelki gece yarısından son
ra bar ve pavyonları kontrolu sırasında 

meydana çıkmış

dır. Oryantal 
danslar yapmak i -
çin sırasının gel- . 
mesini bekleyen 
ve bu arada kon
somatris kadınla
rın yanında ka
dm kıyafetiyle o
turan Çiler gül 
polis tarafından 

yakalanınca ne 
yapacağını şaşır
mışdır. 

«Yakalandığı 

zaman sırtında, 

beyaz kürk - kap, Erd~ğ~ Bey 
nefti eteklik, aya- (Resım: s. B.) 

ğında kalem topuklu dekolte ayakkabı bu
lunan allıklı, pudralı, rimelli, manikürlü, 
pedikürlü Çilergül'ün makyajına bilhassa 
itina ettiği görülmüşd.ür. Saçlarını «Gina 
Stili» kesen ve hakiki isminin Erdoğan öz
altaş olduğu anlaşılan dansözün sütyeni
nin altına yerleştirdiği iki ıa.stik memesi 
de dikkati çekmişdir. 

(<Elinde bir de varyete ruhsatı bulu
nan Erdoğan, kendisi hakkında şunları 
söylemiştir: 

- Benim kimseye bir zararım yok. 
Gördüğünüz gibi vesikam var ve namusum
la pa.ra kazanıyorum. Babam ben küçük
ken öldü. Şimdi her gece üç pavyonda dans 
ediyorum ve anneciğime baktığım gibi pa
ra da biriktiriyorum. Gecede 100 lira ka
dar kazanıyorum, bankada da 10 bin. liram 
var. Bu iş çok k!rlı. Askere ,gidene kadar 
çalışıp biraz daha para biriktirerek geldik
ten sonra dükkan açmak niyetindeyim. 
Hem ben kendi kendime öğrendiğim mes
leğimi çok. seviyorum. Müşterilerin hay
ran, ı:,ıayran dansımı seyretmeleri ban&. 
zevk veriyor. Erkek kıyafetiyle oryantal 
dans yapamayacağım için kadın kıyafetine 
giriyorum. Bu arada makyajıma itina et
memi ve ıa.stik meme takmamı hoş görür
sünüz herhalde. Sahici kadınlar bile bu 
memelerden kullanıyor. Ben kullanmışım 
çok mu? Siz sokakta gördüğünüz bir çok 
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Çilergiil Hanım 
(Resim: s. B.) 

kadının Sofia Loren'e ibenzeyeri' göğüslerini 
sahici mi zannediyorsunuz? demişdir. 

cı Uzun zamandan beri -Çilergülü sey
reden binlerce kişi onunla konsomasyoı-'2 

yapan yüzlerce müşteri ve hatta meslek ar 
kadaşlarından bdzıları bile bu dansözün er
kek olduğunu anlayamamışlardır. 

d940 doğumlu olan Erdoğan'ın yaşı
nın küçüklüğünün bar ve pavyonlarda ça
lışmasına m~ni olacağı zannedilmektedir.)) 
(Hürriyet Gazetesi). 

' · 
Bir akşam gezetesi de Çilergül'ün Kit-

kat Barda çalısdığını kaydettikden sonra 
kız oğlan dansözün evvelce aldığı 79 numa
ralı mılvi variyete lrnrtının iptal edildiğin: 
yazıyor. 

Kadın kılık ve kıyafetinde dansözlük 
ten men edilen Erdoğan özaltaş dört ay 
sonra yine tutulmuşdur; 10 Ağustos 1958 
tarihli Hürriyet Gazetesi «Erdoğan dün 

tekrar yakayı ele verdiıı başlığı altında 
şunları yazmaktadır: 

«Kadın kiyafetine girip, Çilergül tak
ma adı ile şehrin muhtelif semtlerindeki 
gazinolarda oryantal danslar yapan ve müş
terileri teshir eden Erdoğan Özaltaş ismin
deki delikanlı dün _tekrar yakalanmıştır. 

Yenikapıda bir gazinoda çalışan ve bir 
gecede 50 lira kazanan Erdoğan, dün gece 
sahneye çıkarken bir okuyucu hanmuıı de
kolte ayakkabılarını giymiş, fakat •buna fe
na halde sinirlenen okuyucu hanım Çiler
gülü karakola şikAyet etmiştir. 

«Böylece polis tarafından yakalanan Er
doğan, sallantılı gümüş küpeleri, mavi çiz
gili ince bülılzu, kırnuzı ekose etekliği, sarı. 
kemeri ile Emniyet Müdürlüğüne gönderil
miş ve döne-dolaşa Ahlak zabıtasına kadar 
gelmişdir. Allık, pudra, ruj kullanan, «Gi
na başlı» manikürlü, pedikürlü Erdoğan'ı:'1 
elindeki dans vesikasını nasıl aldığı · d:ı 

araştırılmaktadır. Erdoğan'ın vesikası iptal 
edilecektir.» (Hürriyet Gazetesi). 

Bu ikinci vak'a üzerin~ R.E. Koçu, 2-2 
Mayıs 1958 tarihli Hergün Gazetesinde «Ci
lergülı: başlığı altında şu fıkrayı yazmı.şdir: 

((Gazete yapraklarında resimler~ni gör
düm, resiimler y,ala,'ncılık /etmiyoıısa lk.a,ıı 
gözü yerinde, .eli ayağı düzgün, bir genç 
olacs,k, Çilergül, kadın kıyafetine girip İs
tan•bulun muhtelif semtlerindeki gazino
la.rda oryantal danslar yaparak maişetin1 
temin eden bir delikanlının takma adıdır; 
asıl adı Erdoğan Özeltaş imiş. 

((Ahlak zabıtası. bu delikanlının peşine 
düsmüştür. Bundan on gün evvel gazete
lerde, yine bir resim ve bir yazı: ıcKadın kı

yafetine girip danseden delikanlı tekrar 
yakayı ele verdi.>ı Hidiseyi gazete sütunla
rında dikkatle okudum; Erdoğan'ın hare
ketinde hiçbir suç unsuru yoktur. 

«Oğlan. geçenlerde muayeneye sevkedil
miş, fuhuş ~leti bir sapık değil. Hırsız de
ğil, dolandıricı değil, yankesici değil ... 

((Erkek kadın esvabı giyemez diye bir 
kaınun yok. Kızlarımız oğlan kılığında sü-· 
rü sürü dolaşıyorlar, kabahat olmuyor da 
bir delikanlı entari giyince niçin takip 
ediliyor? B1r erkek sahnede oryantal dans 
numaraları gösteriyor, ve gazinolarda yüz
lerce seyirci onu kız zannediyor, . zevk ile 
seyrediyor, takdir edip alkışlıyor. Bu ço
cuk, sadece sanatkA.rdır. 
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((Tem§.ş§. tarihimizi şöyle bir gözdec1 
geçirelim. Rol icabı sahneye kadın kıyafe.• 
tinde çıkan namlı aktörlerimiz yok mu
dur? Hele orta oyununda kadın sanatka~· 
hiç yoktu ((Zenne» başlı başına bir tip, lrn
dın kılığında erkekti. 

((On sekizinci asırda Lale devrinin göz 
kamaştıran kamaştıran eğlence alemlerin
d.e kız kılığında ve kız cilvesiyle rakseden 
bir delikanlıyı devrin seçkin şıiiri Nedim: ' 

Kız-oğlan kız mızın nazın, şehlevend avazı 

avazın, 

Belasın ben de bilmem, kız mısm, oğlan ınısın 

kaıflı' ... 
diye methediyor. 

«Her fırsatta Garp medeniyeti, Garp 
medeniyeti. .. Biz Garplıyız ... Garplıyız ... » 
diye bağırıyoruz. 

((Evet biz Garp türkleri Şarklı deği
liz! 

«Garbin en büyük medeniyet merkez
lerin.de, Pariste, Berlinde, Londrada ıiva

mın eğlendiği içkili, sazlı gazinolarda kadın 
kıyafetinde çeşitli hünerler gösteren sa
natk§.r gençler pek çoktur. 

((Erdoğan ôzeıtaş acaba erkekliğin şe
refini mi zedeliyor? Hayır, erlteklik şerefi 
ne entaridir ne de pantalo.."1 ... Erdoğan da 
bu yolu tutmuş ... Oryantal rakıstaki kabi
liyet1nin erkek kıyafetinde kazanç temin 
edemeyeceğini bildiğinden, sahnede kız ol
muş ... Geçim kavgası, hayat mücadelesi!. 
Bu yolun bazı nahoş avakıbı varsa, kendi
si düşünsün .. Ve o zaman kendisinden· suç 
sadir olursa, cezasını çeksin. 

«ôzeltaş bugün bir Çilergül olmuştur .. 
Eğer yarın bir Fantoma Erdoğan, bir Ar
sen Lüper Erdoğan, bir Apartıman rn.resi, 
Otel faresi Erdoğan olursa, bu müthiş su
kutun, bu hakiki rem.ketin sebebini, oğlan 
rakkaseyi amansız takipte aramalıdır.ıı (R. 
E.K., Hergün). 

1958 den sonra adı tamamen unutul
muş olan Çilergül (Erdoğan ôzeıtaş) ün bu 
yıllar içinde askere gitmiş olması muhte
meldir. 

ÇİLESİZ (Talha Kemal) - Kuvvetli 
talebe yetişdirdiği söylenir lise matematik 
öğretmenlerinden ve gençliğinde Hareket 
Ordusuna katılmış İttihadcı Komtieciler
den; aslı da Rumeliden olub hayatının son 
yıllarını Pertevniyal Lisesi öğretim kadro
su içinde geçirmiş ve o lisenin matematik 
öğretmenliğind~n emeltliye ayrılmışdır. 13 

3983 • i ' • . 
ÇILINGIR CIV ANI 

eylül 1962 de İhsaniyedeki evinde yaşı sek
seni aşkın olarak ölmüş, Karacaahmed Me
zarlığına ·defnedilmişdir. Etranıca hal ter
cemesi için büyük oğlu Bay Uluğ'a yazdı
ğımız bir mektup cevapsız kalmıştır. Adı 
ve hatırası kaybolmaması gereken bir şah-
siyet sahibi idi. -, ,,ff 

ÇİLİNGİR - Kilid ve anahtar yapan 
sanatkıir; anahtarı kaybolmuş ve kilidli 
kalmış kilidleri kapuları maymuncuk deni
len aleti ve onu kullanma hüneri ile açan 
acJ.am; hıineberduş pırpırılar argosunda, ka
pu açup giren gece hırsızı (B.: Çilingir 
Harcı; Çilingir Sofrası). 

Ç-İLİNGİR - Geçen asırda Galatanın 
namlı gedikli meyhıinelerinden; Galatanın 
Lüleci Hendek denilen semtinde idi; Toph!
ne ketebesinden halk şfüri Aşık Razi tara
fından bir manzume ile şöyle övülmüşdür: 

Lüleci Hendekde namı Çilingir 
Rindlne cünbüşle destur diyüb gir 

Meyhanedir bura meyhane ydhtl 
Sükkanı divane . hüddıtmı ahu 

l\fahbub ı·şaklarda sine küşade 
Şişhane kadehle sunarlar bade 

Sakız nıahbublan gümüş topuklu 
Kimi kuzu oğlak kimisi toklu 

A nlal'da din iman uz ile namus 
Yazmışdır sim ile zer d.eytl kaam:üs 

Levendane reftar tavtlsi eda 
Urum c,:cıploıılara nakdi can feda. 

İstefo Hiristo Dimo Pandeli 
Didim çakdını oldum zincirlik deli 

Gençliğimde· önünden birkaç sefer geç
mişliğim vardır; bir darülnedvei haşerı1t 
idi ki hem dışardan görünüşü mülevves, 
hem müşteri diye içine toplanmış olanlar 
mülevves, hırsız, yankesici, kaldırım oğla
nı, umumh§.ne uşağı, korsan kaptan şıkır
dımı ve istisna.sız• cümlesi rum, yaygara, 
şamataları sokağa taşmış bir yerdi. Aşık 
. Razi'nin bu meygedeyi medhi tamamen 
şair mübalağası, aşıklık safsatasıdır. 

Vasıf HİÇ 

ÇİLİNGİR CİVANI- Kalender meşreb 
şfürler tarafından «Şehrengiz adı verilen 
manzum risalelerle medhedilen esnaf gü
zelleri arasında Çilingir civanlarına da rast
lanır; şehrengiz yollu yazılmış «Hubanna
mei Neveda.ı: adını taşiyan manzum mec-
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muada Çilingir Civanı şu beyitlerle övül
müşdür: 

Destinde maymuncuk sözün doğrusu 
Çilingir civanı gönül oğrusu 
Harcını çekmeye kalmaz dilberin 
Girer de gönlüne olmaz haberin 
Teni billür misal mukaşşer ba.dıiın 
Olsa da pis kokaı- ol servi ~ildim 
Zira cümle lozıl s~çlı mftsevi 
İsmi Nesim. M'°n Salamon Levi. 

ÇİLİNGİR HARCI - Hal ağzı argo, 
«rüşvet»; çilingirin her kilidi, her kapuyu 
açdığına göre, rüşvetin gördüğü iş karşı
sında meçhul parlak bir zekanın bulduğu 
çok kuvvetli bir argo deyimdir, misfü: 

- Senin o iş ne oldu? 
- Bildiğin gibi, sürünüp gidiyor ... 
- Sen çilingir harcını hazırla, ben sa .. 

na onu iki günde hallederim. 

ÇİLİNGİR KÖYÜ - Eyyub kazasına 
bağlı köylerden; Rami Kışlasının güney ba
tısına düşer; Balkan Harbi müha.cirlerinin 
"iskanı sırasında eski Çiços Çiftliğinin yeri
ne kurulmuş bir. muhacir köyüdür.1960 sa
yımında nüfusu 204 erkek ve ı 71 kadın ol
mak üzere 375 kişi idi. Bir camii, bir muh
tar odası, bir okuiu, bir misafir odası ve 
beş çeşmesi vardır; çeşmeleri daimi akar 
çeşmedir. 1948 de yapılmış olan okulun ta
mamlanmasında o zamanlar karargfilu Ey
yub civarında bulunan 5. Piyade Alayının 
büyük yardımı olmuşdur; bu köy okulu
nun kız oğlan karışık ortalama elli öğrenci
si vardır. 

Çilingir Köyünde eski yapı olarak çift
lik binasile bir değirmen ve eski küçük bir 
han ..görülür. Feniş mer'ası, bol suyu olan 
köydür; Edirnekapusu - Terkos asfaltı üze
rindedir; halkı çiftçi, sağmalcı ve tavukçu
dur; yumurta istihsalinde, İstanbul köyle
rinden Yassıviran 16. yumurta bir kilo ge
lerek birinci, b_u Çilingir Köyü de 17 yu
murta 1 kilo gelerek ikincidir. Şehire ya
kınlığı dolayısı ile iş hayatına atılacak çağa 
gelen çiftçilerin büyük çoğunluğu İstanbul 
içinde yerleşmektedir; kuy nüfusunu tena
sül bereketi korumaktadır. 

Çilingir Köyü yakın bir gelecekde bü • 
yük şehrin yazlık yerlerinden biri olarak 
da gelişebilir ( 1962) . · 

Ahmed AĞIN 

ÇİLİNGİRLER MESCİDİ (B.: A:bdi 
Çelebi Camii). 

ÇİLİNGİR SOFRASI - Bilhassa rakı 
üzerine içki alemi deyimlerinden : uzun 
külfete, zahmete katlanmadan, şöyle bir 
oturup yahut ayak üstü bir kaç kadeh çak
mak için kurulmuş veya hazırlanmış içki 
sofrası, içki tepsisi; deyim, çilingir isminin 
argo karşılığı ((hırsızıı manasından gelir; 
nasıl ki hırsız girdiği yerde durucu değil 
ise, çilingir sofrası başına oturan, otur-an
lar da saatlerce işret ve muhabbet e-dici de
ğildir. Yine aynı yoldan başka tefsir ile. 
nasıl ki hırsız, görüb bulduğunu alır .götü
rür ise, Çilingir sofrası da, alelacele, mev
cud yiyecek, mezelerle hazırlanmış sofra
dır. 

ÇİLİNGİR SOKAĞI - Haliç bölge
sinde Fener ile Balat arasında, Kasımgö
nani ve Hızırçavuş mahalleleri arasınçl.a 

müşterek uzun bir sokakdır. Kasımgönıl-
ni Mahallesinde Hacıriza, Hacıisa ve Süt
lıiç sokakları ile teşkil ettiği bir dört yel 
ağzı ile Hızırçavuş Mahallesinde Çorbacı
çeşmesi Sokağına bağlanan bir dirsek yol 
arasında uzanır. Kasımgönılni Mahallesin
deki başmdan gelindiğin:e göre Toptancı 

Sokağı, Tanburacı Sok-ağı ile birer kavuşa
ğı vardır; Ayan Sokağı ( adı geçen iki ma
b alle arasında sınır yol), Burçak Sokağı, 
Hızırçavuş Mescidi Sokağı, Bekri Mustafa 
Sokağı ve Çiçekli Bostan Sokağı ile birer 
dört yol ağzıyaparak kesişir; bitimine ya
r,:m 90 derecelik bir açı ile kırılarak Çor
bacı çeşmesi sokağına bağlanır; bitimi ibir 
çıkmazdır (1934 Belediye Şehir Rehberi, 
Pafta 8, mahalle numaraları 106 ve 111). 
Bir araba geçecek genişlikde, iki kenarı ya
ya kaldırımlı, kabataş döşeli bir yoldur. 
2-3 katlı kdgir-beton evler arasından geçer 
(1964). 

lla.kkı GÖKTÜRK 

ÇİLİNGİRYAN (Onnik) - 1927 yılın
da Kumkapuda Ermeni Patrikhı1nesi Kili
sesinin ilahicilerinin reisi; mezktlr kilise• 
de, kilise kıitibi Hırant Kuyumciyan. ile be
raber çirkin bir hırsızlık vak'asında leke
lenmişdir. Basına «Kumkapu Kilisesi Soy
gunu» oiye akseden vak'a şöyle cereyan 
etmişd.ir ·: Mezkur kilisede ila.hicilerin so
yunup giyin.dikleri odada, içinde kilise pa
rasının muhafaza edildiği bir kasa vardır, 
kasanın anahtarı da kitib Hırant'dadır; 
kitib Hırant ile İlahicibaşı Onnik bu para
nın bin beş yüz lirasını muhtelif zaman-
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larda zimmetlerine geçirmişler, ve artık ye. 
rine koyamayacaklarını anlayınca bir re
zaletten kurtulmak için, Patrik Efendinin 
ayaklarına düşüp merhamet ve affına sığı
nacak yerde, bir kilise soygunu tasni ederelc 
2. ve daha büyük bir suç işlemişlerdir; ki
lisenin bir penceresinin demir parmaklık
larını, kasanın bulunduğu odanın kapusu
n u, ve kasayı kırmışlar, içinden ihtilıisla
rını karşılayacak kadar 1800 lira almışlar
dır. 1927 yılı mayısının sonlarında olan bu 
soygun hadisesi zıibıtaya intikaal edince, 
pencere demirlerinin içerden kırıldığı der
hal tesbit edilmiş, kasada daha fazla para 
var iken, bir kapu ile bir de kasa kıran hır
sızın yalnız 1800 lira alınası şüpheleri Hı
rant ile Onnik üzerinde toplamış, kıitib ile 
ilıllıicibaşı da suçlarını itirafa mecbur kal
mışlardır. Patrikha.ne muhitini ve ermeni 
cema.atini çok üzmüş olan bir vak'adır. İlı1-
hicibaşı olduğuna göre musikiye de §.şina 

bulunması gereken Onnik Çilfügiryan'ın 
hal tercemesi ve ıikibeti tesbit edilemedi. 

ÇİMDİK - «Batı türkçesine rumca
dan girmiş isimdir : parmakların ucu ile 
s1kma.» (Hüseyin Kıizım, Büyük Türk Lu
gatı). Tı\rif tam değildir, mübhemdir, 
«çimdik, !bir başkasın·ın. yanağını, kolu
nu, bacağını, veya butunu baş ve şehadet 
parmakları ile can yakacak şiddette sık

makıı dır; edeb ve ahlaka aykırı mütecavi
zııne ve ıınıiyı:tne hareketlerdendir; bu ha-
rekete çimdiklemek, çimdik atmak denilir. 
Bilhassa geçen· asır sonlarında istanbulun 
Direklerarası ve Kapalı Çarşıda Kalpakçı
lar Caddesi gibi meşhur piyasa (gezip toz
ma) yerlerinde bıçkınl_ar, çapkınlar,. kül~ 
han beylerinin hafif meşreb kadınlara -karşı 
bil· el tec§.vüz1erUdl ki hemen dfüı:na kadı, 
nın ferya.dı, eğer yanında, yaşlı veya yaşh-:
ca diğer bir kadın varsa o kadının mütecavi-. 
ze hüc'limu, .ortalığın-·karışması; hüla.sa bir .. 
curcunaya rezalete varırdı; mütec§.viz_ er- · 
kek kalabalığa karışıp. firar imkAriinı-.bu
lamaz iae yakalanır _ve -z~bıtaca .ecezalandı
lırdı. Çimdik zfilim§.rte atılırsa, yeri çürür, 
morarır,· o :taklilirde, • teca-vüze u~ray,an ka
dın ırz ehli de :olsa,· kocası. tarafından bo• 
şanına tehlikesi ile de karşılaşabilirdi. 

istanbulda çimdik tecavüzleri hıila ola 
gelmektedir; aşağıdaki satırlan 1 Mayıs 
1964 tarihli Hürriyet Gazetesinden alıyo
ruz: 

«Saçları, Cezaevleri nizamlarına uy
gun olarak 3 numaralı makine ile kesilmiş, 
Hamparsum Sanşın 4. Sulh Ceza Mahlçe
mesinın sanık yerinde, arkasında jandarma 
eri olduğu halde sinirli bir halde oturuyor
du. 

«Suçu, 19 nisan gecesi 1stiklı11 Cadde
sinde· Ağacamii önünde anne ve babası ile 
yürümekte olan S.T. adındaki bir kızın kal· 

__ çasma (!çimdikı: atmaktı ve 10 gündür Sul
tanahmet Cezaevinde idi. 

ccDünkü duruşmada, kızın annesi şa
hit olarak dinlenildikten sonra, h!kim, sa
nığı 6 ay hapis ceza.sına çarptırdı ve ceza 
sını tescil etti.» 

ÇİMDİK HOTOZ - Eskiden kadınla
rın bir baş kisvesi ve tuvaleti olan hotoz'
un bir çeşidi (B.: Hotoz); «Hotoz nevilerin
den birinin adıdır ki, çimdiklenmişe ben
zediği için bu adı almışdır; en ziyade İs
tanbul hanımları tarafından kullanılan ho
tozların diğer nevilerinin isimleri şunlar
dı : Sar-aylı Hotozu, Kürdi Hotoz, Gelin 
sorgucu, Zeyrek yokuşu, Felek tabancası, 
Dudulbumuıı (M. Zeki Pakalın, Osmanlı 
. Tarih Deyimleri ve Terimleri) . 

ÇİMŞİR - Batı türkçesine farscadan 
girmişdir; farsça aslı ıcŞemş~ıı, türkçede 
avd.m ağzında cışimşin:, ve avam ağzında 
ı,çimşirıı: yaprağını dökmeyen, kerestesi 
sert ve sarı renkte bir ağaç. Eskiden tarak, 
kaşllc, nalın ve takunyanın makbulleri bu 
ağaçdan yapüırdı. Tarakda ·fil dişinden 
sonra, kaşıkda gergeden boynuzu, ba.gadan 
sonra gelirdi; haddine, mevkine, yaşına 
uygun olmayan şekilde üstününden; ılla
smdan, ihtiyarsa genç işi giyinenlere,· ve 
ona benzer şeyler yapanlara ,karşı_ «Kel ba
şa şimşir: tarakıı deyimt darbı ll'!esellerimiz 
arasına girmiş.dit .. 

Eskiden. İstanbulti.n ··büyük-:hamamla
rmda nalınları .bilhassa bu aı,a.çdan yapdı
nrlardı; berber dükkanlarında-. ve- kabve
h!nelerde de eski-.nizaınna.melere•.•göre ze
min daima. taş olur,- çıraklar. 9a 'o :ctükkıitı -
larda yaz ve kış . yalın. ayak; ayaklarında 
şimşir nalınlarla dolaşırlardı; , della.kı:n ve 
mürı:thik taze dilber çırağın· çıplak ayakla· 
rındaki nalınlar münasebeti ile «çimşirıı 
kalender me&reb külhı:tn şairlerin çok kul
landığı kelimelerden ibiri olmuşdur (B. : 
Berber; Dellı1k; Şimşir). 
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ÇİNAKOP - İstanbul sularının en 
makbul balıklarından lüfer balığının bir 
boyunun adı; İstanbul balıkh!nesindeki 
satışlarda beş boy üzerine isimlendirilip 
kıymet alan 'bu balığın bu beş boyu şun~ 
lardır: 

1) 25-40 adedi 1 kilo gelirse: «Defne yaprağı»; 
2) 16-24 adedi 1 kilo gelirse: «Çinakop>); 
3) 10 .. 15 adedi 1 ·kilo gelirse: «Sarı kanad»; 
4) 2-9 adedi 1 kilo gelirse: «Lüfer»' 
5 l 1 adedi 1 _ kilodan fazla. gelirse «Kofana». 

Lezzet bakımından başda «Lüfer», son
ra «Çinakop,: gelir (B.: Lüfer balı~ı) . 

ÇİNGENE, ÇİNGENELER :-- Asıl va
tanları Hindistan olup oradan dünyanın 
her tarafı~a. yayılmış olan meşhur kavim; 
Kıbti adı ile de anılır, Türkiyede de büyük 
bir kalabalık teşkil eder, ve bir kısmı şehir 
ve kasabalarında mahalle kurmuş, yer
leşmişdir; bir kısmı çerke - çadırda otu
rur, göçebe hayatı sürer; İstanbul'da biri 
Ayvarisarayda Lonca, ve di~er Ediffi:eka
pusu ile Topkapusu arasında kadim kale 
duvarlarının iç yüzü boyunca uzanan yol 
boyunca Sulukule olmak üzere iki çingene 
iskı\n, bölgesi vardır (B.: Ayvansarayda. 

--

Lonca; Sulukule). İstanbul civ!rında gö
çebe çingenelerin konub göçdükleri yerler 
pek çbkdur, umumiyetle güzel vadileri, ça
:.'ırlar;t, dere boylarını seçerler; göçebeler 
Lonca ve Sulukule çingenelerine nisbetle 
daha tipik ve yüz. çizgileri daha güzel si
malara sahip, vücud yapıları ile daha çıi
· ıaı{dirler; umumiyetle koyu esmer derileri, 
kap kara saçları, koyu yeşil gözleri, çin
genelerin alameti farikalarıdır. Şehir çin
geneleri stl.zendelik, hAnendelik, çengilik, 
ltöçeklik, kundura boyacılığı, hammallık, 
ve nadir olarak . yetişkin delikanlıları ha
mam dellfiltlığı, kadınlan ise ekseriyetle 
hamamlarda dellaklık, natırcılık yaparlar; 
içlerinden ve bilhassa erkeklerinden mek
tebe gidip bir meslek sahibi olanlar, memu-• 
riyete girenler de olur ki, bu gibiler is·tis
nasız çingeneliklerini gizlerler ve bir nesil 
sonra o camiadan tamamen çıkarlar; gö
çebeler ise demircilik, orakcılık, ayıcılık, at
canbazlığı •ile iştigal ederler; kadınları, kız · 
lnrı falcılık yapar, mesire yeri çengiliği ya
par, lavanta çiçeği, ebegümeci, hindiba, sa
tarlar. 

Çingeneler dinsiz ( belki putperest), 

~ - -· 
. . ,.-

Otakçılarda btr -çingene obası, 1885 
(Fotoğrat4an Bülent Şeren eliyle) 
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kıbtii müslim. ve kıbtii nasrani olmak üze
re üçe ayrılır; müslim. olsun, nasrani olsun 
cami ve kilise ile pek ilgileri yokdur, yal~ 
nız kibtii müslim olanlar İbrahim, İsmail, 
Hüseyin gibi, müslüman isimleri alırlar-

' nasrani olanlar da bu dine Bizans devrindr 
yaşamış cedleri girmiş olduğu için Lamba, 
Dimitri, · Kosti gibi bilhassa rum isimleri 
taşırlar. 

Ahmed Vefik Paşa «Lehçei Osmı1ni» 
adındaki meşhur lügatınc:ia çingeneler için: 
ccKendileri isimlerine Romakule derler» di
yor; bizim {<Çingenece» dediğimiz ve kendi
lerinin «Romanyol» adını verdikleri bir dil
leri vardır; fakat yazıları yokdur, arala-
rında kulakdan öğrenir, konuşurlar ve Ro
manyol dilini bilhassa oba çingeneleri, gö: 
çebeler konuşur; Lonca ve Sulukule çinge
nelerinin dili türkçedir, türkçeye pek az 
romanyol kelimeler katılır, muhatabları 

kendilerinden olmadığı tam.an onları da 
kullanmazlar. 

Oba çingeneleri, göçebeler asırlar- bo
yunca ve hfüı1 bir seffileti mutlaka içinde 
yaşarlar; erkekleri son zamanlara gelince
ye kadar en kaıba kumaşlardan potur giyer, 
kuşak sarar, bir basma mintan üstüne po
turun kumaşından çebken giyer; başda ya 
yağlı ve püskülsüz bir fese, yahud bir keçe 
kültiha yemeni dolar, sarar; kadınları, kız
ları da basma şalvar ve ent§.ri giyerek, en
tdri eteğini şalvar içine sokar, başlarına da 
bir yemeni atarlardı; bu yemeni-baş örtü
sünü tesettür kasdı ile değil, kıMii müslim 
tanındıkları için usu.len lmllanırlar; saç
lar ddima meydandadır, göğüs bağır açık, 
ekseriya memelerinin üst kısımlan görü
lür; kadın, kız ve oğlanlar yazın hemen is
tisnasız yalın ayak dolaşırlar, erkekleri de 
çıplak ayaklarına bir y,arım _ pabuç geçi
rir. 

Pervasızlık, yılışıklık, bir menfaat yo
l.unda yapışkanlık, hatta. hattı! hay§.sızlık. 
müstehçen l:Hızlar, küfür, çingenenin alıi
meti farikası gibidir. Oba çingenelerinin 
çadırları. bir sefalet meşheridir; eşya dö
küntü, yatak yorgan palasp§.re, çamaşır 
boğça içindedir; ve J;ıer çadırda bir köpek, 
o çadirm maskotu· yerindedir; at, eşek ve 
bir külüstür· araba göç vasıtalarıdır. Bile
meyiz ne dereceye kadar -yerinde, üç beş, 
sekiz on çadır halkından ib§.ret bir çingene 
kabilesi-ailesi bir çeribaşının idaresinde ko
nub göçer. 

Namus ve· iffet meselesinde fazla asa
biyetleri yokdur; fakat kendi ar-alarmda zi
na ve lıvata vak'alarına rastlanmaz, yahud 
ki bu gibi vak'alar zılbıtaya aksettirelecek 
mesele olmaz, kıskançlık cin§.yetıeri de pek 
görülmez; kızlarını pek küçük, 13-14 ya
şında kocaya verirler ve ekseriya 15-16 ya
şında büluğ çağına yeni girmiş tüysüz oğ
lanlarla evlendirirler. Evlendikten sonr~ 
kadın, kız, ve taze oğlanlar bir para, men
faat karşılığı, ter türlü teklife kolaylıkla 
rıza gösterirler; Davud.paşa ve Rami giıbi 
şehir dışı kışlalarda bek§.r uşağı garib ne
ferlerin, kışlalar civarına konan göçebe çin
genelerle ucuz fuhuş temasları, büyük şeh
rin ahHl.k zı1:bıtası tar-afından men'ine im
ka.n ol;nayan vukuatı §.diyeden ola gelmiş
dir. İstanbul ayak takımı, hezele güruhu in
dinde de çingene nigarı ve mahbubu ka
dim.den beri makbul ola gelmişdir. 

Geçen asrın büyük kalender şfilri En
derunlu Ftizıl Bey İsmail adında çingene 
bir köçek oğlanla olan muhabbetli alaka
sını ((Defteri Aşkn, adındaki eserinde uzun 
uzadıya naklediyor (B. : İsmail, Çengi Kıb
ti; Defteri Aşk) ve burada da: 

Beli her cilvesi ca,nperver idi. 
Eli ağzına uyar dilber idi 
Gerçi Kıbti idi ol servi sehi 
Aşk anı kıldı, gönül pa.dişehi. 

diyor; ((Hubannı!me» adındaki uzun man
zumesinde de Çingene mahbuiblar için şun
ları yazıyor: 

Ho~cadır dilberi çinganelerin 
Yüzü esmerdir o cana.nelerin 
Verg'.dtr anlara fenn! nagemat 
Eep usuliyle iderler harekat 
Nazik: avizeleri gevrekd.ir 
fözü şe:;:bctden elez bi şekdir 
Halk ile bey'ü şirası kaabil 
c-izlüce alız u atası kaabil 
Her ne eylers~ belıane mümkin 
Öyle dildare beha ne mümkiu 
Zahir :'Jldukda hattı mcymuni 
Ayu oynatmaya başlar huni 

Yine aynı şair «Zenanname» adındaki 
diğer uzun bir manzumesinde· de çingene
kadın ve kızlarını şöyle tarif ediyor: 

Kaaredir rilyi zeni çingiııe · 
Ande simin olamaz ci,nane 
Dil kaare çehre kaare çerge kaare 
İki dünyası kaare ol fıkaare · 

Kocasına idicek naz o köpek. 
Ruyi na. pikine tutar bir lnl elek. 
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Edebiyatımızda çingeneyi en güzel ta
rif eden Ahmed Ha.şim'dir; aşağıdaki sa
tırlar o büyük şair ve edibindir: 

«Çingene, insanın tabiata en yakın ka
lan güzel bir cinsidir. Zannedilir ki, bu 
tunç yüzlü ve fağfur dişli kır sAkinleri, be
şeri şekle istihale etmiş bir takım yeşil 

ağaçlardır. Çingene oizzat bahardır. Çocuk
luğumda gördüğüm baharlardan bu gün 
hatırımda . kalan hayal; yeşil, kınnızı, sarı 

şalvarlar giymiş, şarkı söyliyen ve el çırpan 
bir alay genç kız içinde zurna çalıp bu mu
sikinin vahşi kahkahaları ardından müşa
bih akisleri ile vadileri inim inim inleten 
gene bir çingenedir.» 

İstanbul civ!rına konub göçen demir
ci- ayıcı oba çingeneleri ile İstanbul civa.rı 
köylerinde yerleşmiş ve nefsi tstanbulun 
içinde Sulukule ve 
Lonca çingeneleri·: 
ni bazı yazarları-

mızın ayır.ti ede-
medikleri görülür .. .-.... 
Hiç şüphesiz bu iki ......,_ """""""" _ . ~ -
grup çingenenin ~-· 
yaşayış farkları, 

vardır. Fakat ri;n
dane, pervasız ha
yat felsefesinde o
ba çingenesi de, 
yerleşmiş çingene 
de ayni kavmin in
sanlarıdır. 

Reşad Ekrem 
Koçu bir sohbet 
yaz1ısında Ayvan-

. sarayın Lonca çin
genelerinden bir 
şopar haklnnda şu 
satırları yazmış

dır: 

«1939 da, İkinci 
Cihan Harbinden 
eveldi, musikimi
mizin li>üyük sima
larından · Mesud 
Cemil ile bir ak· ~ .... , 
sam Balıkpazarın- · ,, ......... -.... .... -..,.ıi,,. -
da Boris'in m.eyha- t<) 

nesine gitmiştik. 
En çok on beş ya· 
şında ve yanık tuğ-
la renginde tığ gi-
bi bir şopar geldi, 
elinde sazı, meyha.~ 

ne meyhane dolaşan bir seyyar kemani, bir 
lı::üçük serseri, pırpırı virtüoz ... 

uAyakları yalın; mintanının düğmele
ri kalmamış, esmer ;bağrı ve biter böğürt
len meyvesine benzeyen memeleri meydan
da, ve kapkara, tülü saçlarının üstünde sa
man renginde geniş kenarlı bir hasır şap
ka ... bakışları ateşin, yüz mütebessim, üs
tünde bir _sanatkı1r vekaarı, meyhı1nenin en 
kuytu köşesine çekildi, konserine hicaz 
taksim ile başladı. .. 

«Oğlan , hır üstadın karşısında keman 
çaldığından bi haber, ve dolayı.siyle kayıd
sız ... Mesud Cemil ise birden dikkat kesil
didi: 

- Ekrem ... dedi. .. Bu çocuk bir h!ri
ka! .. . Yalnız bir falso var ki sebebini an
layamadım. 

-

Çingene çeribaşısı, 1874 
(Resim: C. Biseo-) 
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«Şoparın kemanını istedi, akorduna 
baktı, mükemmei... yayını istedi. Çocuk 
utandı, önce vermek istemedi, sonra hica
bından önüne bakarak uzattı ... üstad: 

- Bu ne?! dedi. 
«Yayda ibir tek kıl bile kalmamıştı. Ço

cuk kemanı değnek ile çalıyordu ... O gü
zel, fakat az falsolu nağmeler, o değnekle 
çılcarılıyordu. n 

İstanbul şoparları arasında büyük mü
zisyen istidatlara çok rastlanır, ve onların 
büyük kısmı ilgisizlik yüzünden heder olub 
giderler. Aşağıdald satırları Hürriyet Ga
zetesinden alıyoruz: 

«1962 yılında Sulukuleli Üfler Kardeş-
ler, 13 yaşında kema.ni Yaşar ve 11 yaşında 

· darbukacı. Hüseyin Suıtanahmed Camii 
önünde Johnsoiı adında amerikalı bir ar
tist organizatörü ile karşılaşdılar. Küçük 
çingeneleri çok beğenen organizatör, Üfler 
Kar.deşleri Hollywood'a ·götürmek üzere 
teşebbüse geçdi ve çocukların babaları ile 
anlaşdı; perişan kılıkları düzeltilerek Ya
şara 100 liraya yeni bir keman ve Hüseyine 
de- 25 liraya yeni bir dar.buka alındı. Şimdi 
Sulukuleli iki şopar Mr. Johnson'un da.vet 
mektubu ile beraber göndereceği Hollywood 

Sulukuleli Üfler Kardeşler 
(Resim: Hürriyet Gazetesindeki fotoğra_fdan 

Sabiha Bozcalı). 

için uçak biletlerini beklemektedirler (Hür
riyet Gazetesi, kasım 1962)>>. 

Lonca, Sulukule ve Oba çingeneleri: 
nin hayatı geniş ve hıll§. bılltir bir tedkik 
konusudur. O filemleri, çok geç de kalınmış 
olsa, en hurda foferruatı ile tedkik edecek 
olanlar büyük eserler yazabilirler, hele bir 
rcmancı belki şaheserini ortaya koyabilir. 
Edebiyatımızda çingene hayatından kıs~ 
men bahseden, «Çingene »adını verdiği ibir 
uzun hikayesinde Ahmed Mithat Efendi 
olmuşdur (B.: Çingene). 

Mithad Efendinin çingeneler hakkın
da bilgi ve düşünceleri, onların «mutlak 
bir sefalet içinde, vücud yapısı ve yüz çiz
gileri güzelliğinden gayri bütün be.şeri fa
ziletleri kaybetmiş, ahlal{, iffet, nez!ket ve 
en basit terbiyeden mahrum fakir ve zelil 
bir kavim)) olması hükmü üzerinde toplan
mışdır. Hikayesinin kahramanı olan gü
zel çingene kızı Ziba İstanbul civarında 
Alibeyköyünde oturur, ve dört köşe çinge
ne karısı ile beraber yazın Kı1ğıdh!ne Me
siresinde şarkı söyleyerek, oynayarak dile
nir. Ona aşık olacak ve bu aşkının uğrun
da hayatını feda edecek olan zengin, ki
bar ve bilgili güzel delikanlı Şemsi Hikmet 
Beye rastladıkları zaman, bu beyin: «Ne 
kadar güzel kız!)) iltifatına, Mehtaıb adın

daki kart çingene karısı heman: «Güz.el
dir ya beyim ... Zibi Kız pek güzeldir .. hem 
de kız oğlan ,kızdır!.» cevaıbını verir. Bu 
sahne üzerine «çinıgene için bu kadar yüz
süzlük çok mudur» diyen meşhur halk ro
mancısının çingeneler hakkında söyledik
leri şunlardır : 

«Çingene güzeli ne kadar şa.ya.nı pe
restiş olsa yılışınca, yahud edebsiz sözler 
söyleyince, veya bir şey dilenmek için ar-• 
sızlanınca o güzellik zail olur ve çingene
lik meydana çıkar. Aslında sesi ne kadar 
·l!tif ve tesirli de olsa, şarkı okurken ağzını 
yayar, sadA da çingene sAdası olur. 

<<D4ima. hakaaret gören çingenenin 
aslı hindlidir; ·usanları da bozuk bir hind
çedir; pek çok kavim ile ihtila.t etmiş, hem 
çehreleri, hem dilleri çok değişmişdir. Karı
ları gaayet rezil, edebsiz görünürler .ise de_ 
iffetlerini muhafazada çok mutaassıbdırlar 
Kendilerine mahsus dinleri ha:1a. mevcut
tur, fakat sır olarak gizlerler; bulund~
ları yerlerin diline ve dinine alışır ve ~-
rerler; fakat kendi kavmiyetlerini kaybet· 
mezler. Çingenede, hiç bir kavimde bulun-· 
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mayan bir pislik farz edilmişdir;_ hıristı

yan ve mu.sevi kızı ile evleniriz. Çingenü 
kızı le izdivaç edilmez; bu pislik belki d~ı 
onların bir dine s§.hib olmamasından geliı , 
çingenenin kesdiği hayvanın eti yenmez, 
şer'an murdar ad olunur. Bir kısmı nas
raniyete yaklaşmışdır, bir kısmı isl§.miyeı. 
id-diasındadır, imamlan vardır, namaz kı
lıp oruc tutarlar' hacca gitmiş çingeneler 
bile vardır; ama onların ıbu müslümanlık
lan münafıklığa verilir; çocuklarını rum 
papazlarına vaftiz ettirerek rumlardan bi
rer cıkumbaroz» peyd§. ederler ve ondan 
alacakları hediyeyi parayı aiırlar, sonra 
çocuk erkekse, müslümanlar içinde de onu 
sü..rınet ettirirler denilir; her milletden her 
şeyi alırlar, ama kendi şeylerinden hiç bi
rini terketmezler, daimıı nıip!k ve muhak
kar sayılmalarının sebebf.budur. tma.nı 
cidden, safvet ile lcabul etseler ~erlerinde 
çingenelik levsi kalmaz. İstanbul gfui bü
yük bir şehrin içinde ve etrıifında Mla. 
bir bedevi hayatı sürmesi onlardan ziyade 
bizim için utanç verici h§.disedir; fakat on
ların kavmiyet taassubunu yenmek imkan
sız denilecek kadar zordur. Onun içindir 
ki dünyanın her tarafında çingene vardır. 
Yalnız bizim çingenelerimizin sefalet hfüi 
Avrupa çingenelerinde kalmamışdır. >> 

Çağdaş yazarlar arasında çingeneleri 
çok yakından tanımış ve onların hayatı
nı tetkik fırsatını 'bulmuş olan Osman Ce
mal Kaygılı'dır; hatta. bu 'büyük romancı
nın iki şıtheserinden biri de «Çingenelern 

Oba çingenesi kadınlar, 1885 
(Fotoğrafdan Büle_p.d Şeren :eli ile) 

adını taşıyan romanıdır (B.: Kaygılı, Os
man Cemal; Çingeneler). 

Osman Cemalin tetkik ettiği, yerleş

miş yahud göçebe, İstanbul Çingeneleri
dir; (Ayvansaray Çingeneleri için B.: Ay
vansarayda Lonca). Burada bu güzel ro
mandan bazı parçalar nakledeceğiz. Ro
man oba çingeneleri ile başlıyor: 

cıBundan yirmi, yirmi beş yıl önce 
(1917-1918), az aydınlık,. çok durgun bir 
temmuz gecesiydi. Ortada ağustos böcek
leriyie kara kurbalağalarının hiç durma
dan ötüşlerinden başka ses yoktu. Vakit 
tam yatsı zamanıydı. Bir arkadaşla birlik
te Topçulardaki Toskaların Bağları ·denilen 
yerin biraz ileris·inde oturmuş, ağustos bö
cekleriyle kara Imrbağalannın tatlı tatlı 
ötüşlerini dinliyorduk. 

cıBu saatte gündüzden pek yorgun dü
şen harmancı çingeneler çoktan yatmış
lardı. Elli altmış adım kadar önümüzdeki 
çadırlarda tıs 'bile yoktu. Kadın, erkek, ,ço
luk çocuk çingenelerin bir kısmı sıcaktan 
çadırların biraz ilerisindeki incir ağaçla
rının altlarına devrilmiş, sereserpe uyuyor
_ lardı. 

<cOturduğumuz yer, o mevkiin en yüksek 
ve bütün tstanbulun .görünüşüne hakinı, 
güzel bir yeri idi. Şe!hrin Haliç ve Fatih 
tarafları da şimdi mışıl mışıl uyuyorlar
dı. Yalnız Beyoğlu yakası ışıldıyor; Tepe
başı bahçesi ise pırıl pırıl yanıyordu. Öy • 
le ki, tam bir saatlik yerden, çalınan !ha
vaların bazıları bulunduğumuz yere ka
dar geliyordu. 

<c:Bir aralık Tepebaşı bandosu meşhur 
Karmen'e başladı ve elli .altmış adım ka
dıır ilerimi"zdeki çadırların !birinde !bir kı
mıldama oldu. Bu çadır, ötekilerin en so
nunda ve onlardan yirmi, yinni beş adım 
kadar açıkta bir çadırdı. 

((Biraz sonra çadırdan çıkan bir ka
dın, ayaklarının ucuna basarak· patırtısız 
bir halde gitti; az ötedeki harman yığınla
rınd:m birine yaslandı. 

ccTepebaşı bahçesi bu -gece inadına 

Karmen'i ne de hoş, ne de yanık çalıyor
du. Oturduğumuz yerin sağ tarafı bö~ürt
lenlikti. Biz kendimizi bu böğ"ürtıenlerle 
sipere aldığımız için kadın bizi göremiyor
du. Onun çadırdan yavaşça çıkması için, 
ya sıcaktan ya pireden uykusu kaçtı ve 
kalktı, öteki uyuyanları rahatsız etmeden 
gidip ekin yığınlarına yaslandı, diyorduk. 
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((Karşıyakada flütlerin bülbülleşen 

na,ğmeleri sanki yanıbaşımızda ötüyorlar
mış gibiydi. Opera yanya gelmişti, klılr
netlerle fanyollar ağır, yalvarıcı, gevrek 
nağmelere dökülmüşlerdi, işte tam bu ara
lık kadının · derin ve tatlı bir «Aaah ! .. , » 
çektiği duyuldu ... 

ı<Karmen bitince tekrar döndü, gene 
ayni sessizlik içinde yürüdü, çadırına gir-
di. . 

Arkadaş: 

- Garip şey, dedi bir harmancı çin
gene karısı Karmen'den bu kadar mütees
sir olsun! ... 

«Artık bizim için kalkma zamanı gel
mişti.. . Birer cigara dah:ı tellendirip tam 
kalkarken kadının girdiği çadırın içinden 
ezgin, baygın bir mırıltı gelmeğe ba.şladı .. 
Kulak verdik.. Bu mırıltı, şimdiye kadar 
hiç duymadığımız yepyeni bir şeydi. .. Şar
kı desek pek şarkıya, türkü desek pek tür
küye benzemiyor, ancak gecenin bu vak
tinde-, bu ıssız, yarı aydınlık ve çok dur
gun bir yerde· kulaklarımıza çalman iJ'l 

makamlı mırıltının tatlı bir yürek duygu
sunu anlatan hafif bir melodi olduğu sezili
yordu. Hey gidi gençlik hey, şimdiki aklı
mız olsaydı, hiç kalkar da usul usul çadı
rın yanına sokulur, kulağımızı seksen ye
rinden yamalı çadırın kenarna ve gözleri
mizi küçücük yırtıklara dayıyarak bu mı
rıltının ne olduğunu anlamaya çalışır mıy
dık? 

((Çadırın içi karanlıktı; kapıdan vuran 
pek az bir aydınlıkla bir ke-narda küçücük, 
külüstür bir salıncak görünüyor ve yerde 
yatan bir kadının eli yavaş· yavaş o salın
cağı sallıyarak mırıldanıyordu. Belliydi ki, 
anası dwar~da(İl ~çeriye girerken' -ı çocuk 
uyanmış, şimdi onu tekrar uyutmak için 
kadın, alçak sesle o ezgin ve baygın nağ-
meli şu ninniyi söylüyordu: · 

Rağduk kela kana, beşe kana, 
Avrupa dana dana dana! 
Rağduk dana, tospaa dana dana, 
Kele kana, beşe kana! 
Ratduk dana dana, 
Dana din nan... Dan din ııan ... 
Dini dini dini... din nani dini 

. Dina dina dina Dinana dina! 
(Git ;yavrum, oyna, sıçra, hopla yol al! Yo

rulursan otur, dinlen ... Uyu!.. Mışılınışıl uyu!) 

c<Arkadaş biraz musikiden çaktığı için 
ge-ce eve gelirken yolda bu nağmeyi dur-

madan, boyuna tekrarlıyor ve ertesi gün 
bunu notaya alarak akşam üstü ayni yer
de bana büyükçe bir ağız armoniği ile ça
larak çingeneleri bile şaşırtacağını söylü
yordu. Ertesi akşam gene onunla ayni yer
de erkenden, daha güneş batmasına yarım 
saat kala buluştuk. Çingeneler harmanı 
yeni paydos etmişler; erkekler birer gölge
ye yanüstü uzanmışhı.r, cigaralarını tüttü
rüyorlar, çocuklar atları, tayları, eşekleri, 
sıpaları harman yerinin alt tarafındaki ya
laklara sulamağa götürüyorar; kadınlar da 
çadırl~rın önündeki yer ocaklarında çalı
çırpıları buram buram tüttürerek akşam 

yemeklerini hazırlıyorlardı. 
«Arkadaş oraya benden önce gelmiş, 

dört gözle beni bekliyordu. Be-n, yanına ge
lir gelmez, cebinden ağız armoniğini çıka
rıp güldü. Sonra çadırların solundaki in
cirliği göstererek kucağındaki torbaya sa
rılı çocuğa oradaki gölgelikte meme emzir
mekte olan kadını göstererek: 

- Akşamki bu olmalı, de-di. 
«Gece yüzünü iyice göremediğimiz için 

o muydu, değil miydi pek kestiremiyorduk. 
ccBen, yanına oturur oturmaz, arkadaş 

-armoniği ağzına yanaştırdı. Yanaştırdı am
ma o da,ha üflemeğe başlamadan kızlı oğ
lanlı ve kahve-renkli yedi, sekiz şopar et
rafunızı sardı ve oracıkta eşi görülmemiş 

bir cıvııtıdır başladı: 
- Ha veresin ağabeyciğim beş para

cık bana! 
- Ha ver bana da beş paracık efen

dim, paşam! 
~ Ver derim sana, biraz harçlık bize .. 

(Yerde yuvarlanan dört, beş yaşındaki bir 
çocuğu göstererek) te bu şoparcığın yok
tur babası. . . Kalmıştır öksüz .... 

-- Ha beyefendi ağabeyciğim, on pa
racıklar verseniz bize ... Çekeriz birer kı
yak hampur size: .. 

«Bütün bu zırıltılara biz hiç aldırmı
yor, gülüyorduk. Derken gü1inemizden hı-
za gelen şoparlar ( çocuklar) bu sefer de 
eteklerimizden çekerek asılmaya koyuldu
lar: 

- Ha versene be a~am beş paracık, 
odel (Allah) versin sana çok! 

- Ah l~çı (güzel) ağabeyciğim, (Yer
de sürünen bir meme yavrusunu göstere
rek) toslayasın (veresin) buncağıza yanm 
metelik! Zere (zira) nenesi hastadır, yatar 
çadır içinde ... 
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Oba çingenesi kızlar, 1885 
(Fotoğrafdan Bülend Şeren eli ile) 

«Bu aralık az esmer, uuznca boylu, 
ince yapılı, tirşe gözlü, sarı zemin üzerine 
siyah çiçek işlenmiş cepkenli, morla karışık 
turuncu beneklerle dolu şalvarlı, belinde, 
la.huraki taklidi şal sarılı, başı alaca_ ye
menili, .ayakları püsküllü iskarpinli, her 
iki bilejti ve parmakları · gümüş ve altın 
yaldızlı bilezik ve yüzüklerle süslü yirmi, 
yirmi iki yaşlarında bir kız yanımıza so
kuldu. Sırnaşan arsız çocukları yarı gerçek
ten, yarı şakadan azarladıktan sonra ken
disi yılıştı: 

- Ha tutun birer niyet de açayım si-
ze birer rrı.aydanozlu fal! 

- Biz maydanozlu istemeyiz! 
- Ebegömeçli açayım! 
- Ebegömeçli de is-temeyiz! 
-- Neli istersiniz ya civan beylerim? 
- Biz karanfilli isteriz! 

_ ~- Hay kakasınız karanfil gibi. Anla
şıfan sizin karanfil gibi esmer bir sevgili
niz var. Allah artırsın muhabbetinizi; ille 
veldkin açayım size birer fal da okuyayım 
kalbciklerinizi! ... 

- Peki.. aç, bakalım! 
«Hemen elindeki bakla çıkınını açıp 

önümüze uzatarak: 
- Atın. birer metelik içine! (O za

man on para yüz para yerine geçerdi.) 
«Meteliği önce bizim arkadaş attı ve 

esmer, uzunca b~ylu, fnce yapılı, tirşe göz-

lü kız, uzunca boylu, ince yapılı, tir
şe gözlü kız metelikle baklaları bir, 
iki çaikaladıktan sonra .açtı ağzını: 

- Bak benim karanfilli beğci
ğim, şiıncik senin var bir sebdan .. il
le velfilcin var var bir sevdan .. Amma 
demem ben ona kara sevda... Senin 
bu sevdan bembeyaz, aynal -bir sev
da... Amma tutt_uğun niyetle iyi bir 
haber alacaksın, iyi bir söz alacak
sın .. Şiıncik bu günlerde biraz üzün~ 
tü içindeysen de kasavetıenmeyesin 
uzun . uzun. Zere kavuşacaksın sev-
giline ... Onunla bir ar.aya gelecek
sin, göz yaşını silecek~in ... Kör ku
yuyu deleceksin! ... 

-- Kör kuyuyu da nereden çı-
kardın? . . 

- Ben çıkarmadım onu ... Onu 
çıkardı senin sevdan? Senin ki yü
reciğin şınıcik sevda ilen susamış
tır; yanar fırının içi gibi. .. Ldzımdır 
onu söndürsün bir kuyu su ... İlle ve

kuyu var ortada... Suyu _ gorunmez 
içinde... Zere .. kapalıdır üstü... örtülüdür 
toprakla ... Derler buna kör kuyu ... ister 
ki delmek bu kör kuyuyu ... Çıksın içinden 
tatlı bir su ... Ha içesin o suyu .. serinlesin 
yüreciğin .. . Ona sebepten derim işte sana 
ki, sen kasavetlenmeyesin, yakında alacak'
sın iyi bir haber, kavuşacaksın şirinciğine. 
Yalnız, merak ederim ki, sen mi verdin ona 
gönül, yoksa o mu yaktı s-ana daha önce 
abayı? 

-Ha.yır, ben vermiştim daha önce ona 
feryadı! 

- Hah ... Öyleyse, geçmiş. olsun, sen 
savdın şinci nöbetini. . . O çeksin ar-tık ka
savetini ! Üzillme, üzülüp te süzülme, t.o3-
ba gibi üzülme! Sabrın sonu selfunet! (Ça
dırdan kendisine doitru gelen yağız bir de- · 
likanlıyı göstererek) İşte geldi Kel Ahmet! 
Haysağhcağılan paşacığım ! 

BU: sefer fal çıkınını bana do~u uza
tarak: 

- Ha at meteliği de bakayım senin de 
niyetine! 

- Benim niyetime bakılmış! 
-- Kim dersin bakmış senin niyetine'? 
- (Alay için) Kaynanam bakmış! 
- Öyleyse hay o kaynanın başına kay-

nar sular yağsın! Niçin : ya dememişler: 
Kaynana. kaynana, 
Kalk gelin oynana 
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Oynaması senden, 
Çalması benden. 

Hülürük yavrum bülürük, 
A vşama kalmaz gelürük! 

- Oldu olacak, bunu makamla söyle 
de bari biraz eğlenelim! 

- . Toslarsın bir · kuruşçuk makamla 
da söylerim! 

c<Kuruşu avucuna dayayınca beriki 
ellerini çırparak başladı kaynana türküsü
nü makamla söylemeğe ! Taıbii buna etra
fındaki şoparlar da karışınca iş büyüdü ve 
bir iki dakikanın içinde etrafımız panayır 
yerine döndü ... 

«Yalnız oradaki çingene çocukları ve 
karıları değil, civarda akşam keyfi yapan 
birçok başka kadınlarla çocuklar da başı
mıza üşüştüler... Hatta. biraz ilerideki in
cirlerin gölgesinde kucağındaki çocUk ile 
duran akşamki çing_ene karısı da yanımı
za sokuldu ... Arlrndaş, artık işin tam kıva
ma geldiğini anlamıştı. Cebinden armoni
ği çıkarıp dudaklarına yanaştırdı; çinge
nelerin şaşkınca bakışları arasında bir ge
ce önce çadırın kenarında dinlediğimiz o 
ezgin, baygın nağmeyi tutturdu... önce 
birkaç rnniye kadar bundan pek bir şey an
lamayan çingene çocukları bir,!lZ sonra bir
denbire afalladılar ve hep analarının, ab
lalarının yüzlerine bakarak bağırdılar: 

- Hoy miday, hoy miday! (Hey an
ne, hey anne) hoy peral, hoy peral! (Hey 
abla, hey abla) bu ne çalar, bu ne çalar? 

«Şimdi kadınlar da alık alık birbirleri~ 
nin yüzlerine bakıyorlardı. Arkadaş çalgı
sını bir iki daha üfledikten sonra döndü, 
kucağında çocuk olan genç kadına: 

- Haydi, dedi, kız, şimdi benim bu 
çaldığımı sen ağızdan söyle, ben de gene 
çalgı ile çalayım! 

«O, biraz utanır gibi oldu ... başı çatkı
lı, . sur.atsız kocakarılardan birinin yüzüne 
bakarak çingenece bir şeyler söyledi... Ko
cakarı da ona ters bir karşılık verince za
vallı somurtarak çadırının yolunu tuttu ... 
Sonra suratsız kocakarı, giden ~adın için: 

- o, dedi, bilmez söylemesini. .. Hem o 
hastadır, hasta ... (Öteki esmer, narin ve 
tirşe gözlüyü göstererek) te bu söylesin, 
siz çalarsınız! 

Arkadaş sordu: 
- O giden hasta dedin, nedir hastalı

ğı? 
- Yok bir şeyciği amma temelden ... 

Kocasını kurar bazı bazı, düşünür ağlar. 

- Kocası nerede? 
- Kocası ölmüştür bu idirellezden bir 

gün öncesinde ... 
- Vah zavallı vahi 
- Bu kadının başka kimsesi yok mu? 
- Var te kucağındaki çocucağı ... Bir 

de ben varım, kaynanası ... 
- Demek o senin gelinin! 
- Haha! ... 
«Etraftaki çocuklar sızlanmaya başla

dılar ... 

- Ha veresin ağabeyciğim beş para
cık bana ... 

- Ha buyurasın bana bir metelikçik, 
odel sana bereket versin! ... 

- Te be şu şoparın babası yeni ölmüş
tür, kalmıştır şinci yetim, veresin buncağı
za birkaç paracık! ... 

uÇocukların bu arsızıkları üzerine es
mer, narin, tirşe gözlü kız onlara bağırdı: 

- Susun, · da susun... Haydi cakana 
serha! (Haydi _ça.tı.ırJara gli.dinijz!) Haydi 
cakana miday (Haydi annelerinizin y~ı
na gidiniz! ) 

«Suratsız kocakarı, esmer, narin, tir-
-şe gözlü kıza uzunca ve· çingenece bir şey
ler söyleyerek· bizim arkadaşı sıkı bir göz 
baskınına aldı... Kocakarının durumun
dan, bakımından öyle anlaşılıyordu ki, o, 
bizim arkadaşı oraya dilber çingene kızla
ları ile gönlünü eğlendirmeğe gelmiş para
lıca bir delikanlı -sanıyordu. O ise ki· bizim 
arkadaş daha çok kır, köy, orman, sahra 
hayatını seven, sonra da musikiye pek ba
yılan s-an'atka.r yaradılışlı bir gençti. Bir 
gece önce bu çok güzel pastoral yerde din
lediğimiz çingene ninnisini şimdi ayni kar 
dına bir daha· söyletmek ve kendi ağız ar
moniği ile ona ortaklık etmek için can atı-· 
yordu. 

«Tekrar armoniğini hazırlayarak su
ratsız kocakarıya işmar etti: 

- Şu sizin ninniyi hep bir ağızdan bir 
daha söyliyelim haydi! 

«Kocakarı: 

- Ben, dedi, kocakarıyım... Benden 
geçmiş öyle şeyler ... 

(Çocuklarla esmer, nı'.i.rin, tirşe gözlü 
kızı, göstererek) : · 

- . Te söyleyin, ep birlikte bunlarla. 
«Tirşe gözlü kız önce utanır gibi naz

landı. Sonra arkadaşımın gösterdiği bir çil 
kuruşu görünce: 
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Sulukule çingenesi kolbaşı kadın, 1885 
(Fotoğrafdan Bülend Şeren eli lle) 

. - Ha bakayım, dedi, -sen bulaş çalmı
ya, biz de tutturalım peşinden! .. . 

u.Ahenk bu sefer daha şatafatlı başla.
dı. Kızın billür gibi, pürüssüz bir sesi var
dı. Kız ve oğlan çocukların da karışık, ala
calı sesleri pek fena kaçmıyordu. Şimdi 

etrafımızı sarmış olan . seyirciler gülmeden 
katılıyordu. .Ahenk böylece ibir ~aç defa 
tekrarlandı. . . !Bizim arkadaş bir gece önce 
yarım yamalak bellemiş olduğu çingene 
ninnisini böylelikle adamakıllı pişirmiş ol-
du. 

«Bizim arkadaşı artık, her gün, ikindi -
den sonra koydunuzsa bulun... Eskiden 
yaz akşamları .arasıra gittiği harman ye
rine şimdi her akşam damlıyordu. Zavallı 
artık başka gezme yerlerini, civardaki baş
·ka bağları, bahçeleri, su başlarını · hep 
unutmuştu. Varsa ToskaJarın harman yeri, 
yoksa Toskaların harman yerL . ». 

Osman Cemal Kaygılı, yaşlı bir oba 
çingenesini (Tirşe gözlü, ince kızın eniş

tesi Edhem'i) Çingeneler hakkında şöyle 

konuşduruyor: 

«- Te görüyorsun bunları; zanaatla
rı, işleri, güçleri hepten başka. Bunların 
kimi, te gördüğün gibi sepetçi, kimi de
mirci, kimi diyirmen, tarak tamiratçısı, ki
mi orakçı, kimi harmancı, kimi falcı, ki
mi de ayıcı, maymuncu, şebekçi, kuklacı ... 
Amma yine ayıcılarla maymuncuarm, şe

belcçilerin, kuklacıların çoğu da r-omdur. 
Biz hep Romuz ya! İlle vela.kin onlar hris
tiyandır , biz elhamdülillıllı müslüınanız! .. 
Yani ya efendim, -sizin anlıyacağınız, bi
zim bütün çingenelerin adı Romdur; Ne 
yana gitseniz, çingenelerin hepçiğine bir
den Rom denir .. . Çingen adı sonradan uy
durmadır . .. Hani ya kendi aramızda. biz 
böyle biliriz ... Todi de çingene demek ya. ... 
Amma sanırım o da yine sonradan kon
madır. Bizim aslımız Romdur. Ve konuş
tuğumuz da Romcadır. Sulukuleliler, Ay
vansaraylılar beyağacığım, onlar büsbütün 
ba~kadır, bakarsan aslına onlar da bizden
dir, ille vela.kin-onlar bilmezler şinci Rom
cayı, yani ya ki çingeneceyi... Onlar şinci 
olmuştur şehirli artık ... Heni onlarda :bü
yük adam da var. Büyük adam ... Yani ya, 
ağa var, efendi var, bey var!. .. Zere onla
rın içinde öyle menşur hanendeler, menşur 
çalgıcılar var ki saraydan yetişmedir. Söz 
misali Ayvansaraylı h!nende Kurban İs
mail Bey, ha.nende Mehmet Bey, Mehmet 
Beyin babası, Hurşit efendi hep oradan ye
tişmedir. Sonra kemaneci Meftun Bey, 
menşur kldrnetçilerin piri İbrahim Bey ki 
alaturka incesaza kla.rneti ilk iptida bu 
adam sokmuştur ve bunlar tstanbulun en 
hatırlı beylerindendir.)) 

Tirşe gözlü ince -güzel kızın eniştesi 
-Edhem, bakire baldızını genç beye yama
mak için iki delikanlıyı sabah kahve altı
sına ddvet eder, aşağıdaki satırlar İstan
bulun oba çingenelerinin çerge-çadır haya
tının güzel bir tasviridir: 

uEtem, tirşe gözlü kıza seslenerek: 
- Hayda kız, hayda kız! . .. Tut elini 

çabuk, bulaşalım kahvaltıya ... 
cıKız, çadırdan bağırarak: 

- Ha geldi, ha geldi. .. 
ı,Etem gülümsiyerek bize döndü: 
- Ha geldi, ha geldi ve la.kin yok da

ha ortada bir şey. Kız hamarat kızdır am
ma, nedense bakarım kaç gündür var bir 
dalgınlık onun kafasında... Sabah beri 
kalkalı yarım saatten ziyadece oldu. . . Hıi
ıa, pişiremedi bir sütü! 
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«Tekrar kıza haykırdı: 
- Hoy NigAr! sokerana, sokerana? 

Hayçl.i mani, haydi mani! (Ne yapıyorsun, 
ne yapıyorsun? IE!aydi çabluk, haydi ça
buk!) 

((Bu sefer kız, kucağında yepyeni, hiç 
kullanılmamış sakız gibi bir çamaşır se
peti ile çadırdan çıktı: 

- Ha geldim, mokamotro (enişte) ha 
geldim! ... 

«Esmer, ince, tirşe gözlü kızın bu sa
bahki tuvaleti pek başka idi. ıBaşında, ke
narları yeşil oyalı mor bir gaz boyamasL 
krep bağlıydı. Mintanı açık toz pembe ze
min üstüne birkaç renk ince çizgi ile türlü 
çiçekler işlenmiş ibasmadandı. Belinde ku
şak yerine koyu turuncu ve ipek bir key
fiye sarılıydı. Şalvarı dümdüz, sapsarı ve 
canfes gibi pırıldıyordu. Çıplak ayakların
da yüksek ökçeli ve üstleri fiyangolu beyaz 
pordösüet iskarpinler vardı. 

«Yeni örülmüş, hiç kullanılmamış, sa
kız gibi bembeyaz çamaşır sepeti kucağın• 
da, yanımıza geldiği vakit candan gelen 
hafif bir gülüşle bizi SelAmlıyarak sep_eti 
önümüze indirdi. Bembeyaz, sakız gibi ça
maşır sepetinin içinde neler yoktu? Dilim 
dilim, ince kızartılmış ekmekler, küçücük 
toprak çanaklar içinde zeytin, peynir, do
mates, soğan, sarmısak, şeftali, kavurma ... 

«Ve sonra yeni kalaylı koca bir güğüm 
içinde ağız ağıza dolu kaynamış süt ... Ço
cuklara mahsus küçücük bir kooayemiş se
petinin içinde tepeleme dolu kesme şeker. 
Kısa saplı bir yemek· tavasının içinde yarı 
böreğe, yarı poğaçaya, yarı gözlemeye ben
ziyen hamur işi •bir şeyler ... 

«Kız, sepeti önümüze indirir indirmez, 
ellerini kalçalarına dayayıp karşımıza di~ 
kildi. Etem, kıza kendi dillerile uzun uzun 
bir şeyler söyledikten sonra bize: 

- Ha buyurun, dedi, sofra bizim de-
ğil, sizin! . . . , 

((Biz çamaşır sepetine yanaşırken ar
kadaş kızı da çağırdı: 

- Haydi gel, kız sen de otur, ayakta 
ne duruyorsun? 

«Kız dah,a ağzını açmadan Etem atıl
dı: 

- Yo, yo, yol. .. Düşmez onun şanına 
ki otursun beyzadelerin yanında sofraya ... 
o duracak şinci ayakça sofra bitesiye ka
dar ... Ha, bulaşalım biz habe kaymaya (ye
mek yemeğe) o dikizlesin bizi ayaküstü! n 

Oba-çerge hayatından bir başka sah
ne: 

((Nihayet çadırların en yaşlısı ve hatır
lısı olan beyaz köse sakallı adam yanımıza 
yanaştı, önce yerden temenna ile bizi se
lAmadı. Sonra Etem'e dönerek: 

- Kesin gayrik, dedi, zere dayandı iş 
zamanı, buaşsın her kişi işine artık! 

«Cümbüş durunca şoparlar başladı
lar: 

- Ha veresin bir beş paracık bana pa
şa beyim! ... 

_:_ Ha buyurasın bir metelikçik de bu 
öksüze, MevlAm bereket versin kesenize!. .. 

- Ha tosıayasın bana da bir iki man
gırcık, çok mudarla (hazin) bir dua ede
yim size! ... 

«Ben çocuğa dört metelik göstererek: 
- Haydi et duanı da vereyim sana 

bunları! 

«Şoparın• sevinçten ağzı kulal4arına va
rarak ellerini havaya doğru açtı ve sırıta
rak şu duayı tutturdu: 

Yalvarırım. mevlaya 
Düşmeyesin belaya! ... 
Düşesin genç yaşında: 
Bir gözleri eliya!. 

«Arkadaşla ben: 
- Amini. .. 
«Şopar: 

Şoparlar oynar ha.mp11ır .. 
Dalemin (babamın) sırtı kambllil'. 
Ha versin Odel (Allah) sana: 
Çil çil altın bk kalbur!. 

((Biz: 
- Amin!. .. 
«Şopar: 

Pınar başı serindir. 
Çin.çukuru derindir. 
Bu çukurdan korkarsan, 
Şoparları sevindir! ... 

«Biz artık amin demedik; çünkü bu 
. çingene duasının amin! denecek yeri kal
mamıştı artık. 

«Çoruklar, hıfö1 durmadan arsızlıkla

rına devam ediyorlardı. Etem sıkılarak 

bizden izin istedi: 
-De bize artık veresiniz misı1de! 
- Müsaade sizin ... 
- Haydi kalkalım, kalkalım r 
«Arkadaşın hiç kalkmıya niyeti yok gi

biydi. 
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- Allahaısmarladık ağalar, şoparlar, 

kadınlar, kızlar! dedim. 
«Caddeyi tuttum. Ben harman yerin

den açılırken, bana o hazin duayı ( ! ) eden 
çocuk peşim sıra şöyle bağırıyordu: 

- Hoy efendi, hoy efendi! Akete na
nay, makete nanay! İlle vel§.kin sağına 
pırnay, soluna pırnay! Çali lum güle güle· .. 
Toptan savrange selam, dacalana havla 
muğli!». 

(Hey efendi, hey efendi! Size lazım ge
len saygı ve ikramda bulunmadıksa da ku-
sura bakma, haydi şükür, güle güle, yine 
buyur, soranlara cümleten selam! ... » 

Osman Cemal, bu arada çingenece üze-
rine şu malumatı veriyor: · 

«Biz bu dile çingenece diyoruz amma, 
onlar kendi ar~arında (Romanes) diyor 
lar. Zaten kendilerine de Rom dedikleri 
gibi. Çingeneceyi tstanbulun şurasında, bu
rasında yerleşmiş, oturmuş . olan çalgıcı 
çingeneler •bilmezler. Yalnız onların kendi 
aralarında bir çoğu da düğünlerde, dernek
lerde parola yerine kullandıkları b§.zı tl
birler, ıstılahlar vardır ki, onların arasın
da da pek az, binde bir gerçek çingenece 
kelime ya vardır, ya yoktur. Ouların kul-· 
!andıkları bu ttbirlerin çoğu argodur. Söz 
gelişi: Onların kullaridıklan şu: ;<Sipari, 
piyiz, cızlam, toslamak, hındım, keriz, ha -
be kelimelerinden yalnız (yemek) anla- · 
mına gelen sonraki (habe) kelimesi ·Roma
nes dedikleri gerçek çingenece olduğu hal
de ötekiler tam birer kerizci argosudur ki, 
bunları yalnız· çalgıcı çingeneler değil, ka
~agözcüler, orta oyuncuları, tulu.atçılar ve 
sonra argo ile konuşan herkes aynen kul
lanır. Roman.es denilen çingene~eye gelin
ce, bu dil, çok karışık bir dildir. İçinde he
men her milletin dilinden kelimeler var
dır. Sonra bazı kelimeler de var ki Fransız, 
Macar, Romen, Bulgar çingeneleri o keli
meyi hangi mıinada kullanıyorlarsa bun
lar da öyle. Söz gelişi «Öde!>:, kelimesi Fran
sız çingenelerinde «Allah» demektir. Bun
larda da öyle: «Benkıı kelimesi Fransız 
çingenelerinde «Şeytan» demektir. «Ben
galı:. kelimesi de bizimkilerde cin, p_~ri de
mektir. Ne ise biz şimdi burada çingenece 
hakkında etüd yapacak değiliz. Maksadım, 
çingenece denilince bunun İstanbul'daki 
bütün çingeneler tarafından konuşulan bir 
dil olduğu sanılmasın diyedir. Arkadaşı

mın, çingeneler arasında sonradan geçir-

fSTANBUt 

miş olduğu uzun maceraları anlatırken 

arada geçecek yine tek tük çingenece, ya
ni Romanes kelimelerle karşılaşınca bun
ların salt göçebe çingenelere ait olduğunu 
unutmamalısınız.» 

Vidos köyü arkasında bir vadide oba 
çingeneleri arasında: 

((Aman Allahım, burası büsbütün baş
ka bir a.Iemdi. Ben ömrümde bu kadar 
çok çingene kalabalığını, bir arada görme
miştim. Buradaki çukurda bell{i karşı kar
şı ve takım takım kurulmuş, kırk beş, elli 
çadır ve bu çadırların etrafında karınca 

gibi kaynayan irili, ufaklı yüzlerce çin
gene vardı. 

«Bir tarafta sepetçiler, bir tarafta kal
pazan dedikleri demirciler, tarakçılar, de
ğirmenciler, bir tarafta ayıcılar, şebekçiler, 
iskemle lmklacıları ... 

«Vakit iş zamanı olduğu için bunların 
bir takımı dişili, erkekli hannan sürüyor, 
'birtakımı çamaşır sepeti örüyor, birtakımı 
küçük ayı yavrularını oyuna alıştırıyor, bir
takım kadınlar da çadırlardan biraz ötede 
akan ince bir suyun başında çamaşır yıkı
yorlardı.» 

Vidosda demirci çingenelerden dinlen-
miş çingenece bir türkü: 

Nega kesko Anodoli neklas 
Uşti şil te gumira, ya vinera 
Kaven tuki bahtali dünira 
Leki ta Bakira Capa miski ... 

«Tercümesi: Amcamın öküz1eri, Ana
dolu yakasından Rumeli yakasına geçti
ler. Onlarla birlikte seni alacak dünürler de 
(görücüler de) geldiler. Uğurlu, kademli 
olsun kız!... Durma kalk, ortalığı süpür, 
her şeyi derle, topla ... Ve yeni kalaylı ba
kırları al, pınara koş, dünürlere pınar su
yu getir!» 

Topçularda[ki çadılarda tirşe gözlü, 
ince Nigıir kızın çingenece ninni-si: 

Nemıi ıneçyaski ta purol 
Romestelal keste Horol 
Paşlo :nıiiçay nenni 
Habe miçay nennl 
Panıi miçay nenni 
Dol romanda mlçay nenni 
Borya. telav miçay nenni! 

Bir oba çingenesi ile Uskumru Köyü 
yolunda: 

(( Uzatmıyalım, çingenenin bu semer
siz beygirine atlayınca, tam öğle sıcağın-
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da yola düzüldük. Bahçeköyünden orman 
yolu ile Zekeriye ve Uskumru köyleri ta
raflarına gitmenin ne kadar yaman bir iş 
olduğunu bilmem bilir misiniz? Diyebili-. 
rim ki, ben, ömrümde bu kadar güç Te yo
rucu, ayni zamanda korkunç bir yolculuk 
geçirmemiştim ... 

<<Hınzır çingene beni öyle ormanların 
içine daldırıyor, öyle_ incecik, belli belirsiz 
ve kapkaranlık keçi yollarından geçiriyor
du ki, adeta· kendimi bir rüya görüyor sa-
nıyordum. . 

uİçine güneş aydınlığının zerresi sız-. 
mayan, o kapkaranlık, o sımsıkı ormanın 
tam ortalarına geldiğimiz zaman çingene 
bana seslendi: 

- ·Abe efendi? 
- Ne var? 
- Abe gelmişisiz şinci ormanın tam 

ortalık yerine. Burada belki çıkarsa karşı
mıza ya bir çakal, ya bir ayı, korkmayın 

sakın, ben peşinizdeyim. 
· - Çakal bir şey değil amma, ayı çı-
lrnrsa fena yahu! ... 

- Ayıdan hiç korkmayın! Zere ayılar 
anlar bizim dilden, ben süylerim ona çin
genece birkaç lakırdı, o duyunca bunları 

utanır, kaçar bizden. 
- Sen ayıcısın galiba! 
- Ya ya! Ayıcıyım. Var benim Ali-

bey k1üyü ta11af1arında iki tane kockoca 
ayım. Ona sebep, ayı çıkarsa, o koca oğla
na meram anlatması kolay! Dua et ki çık
masın başka şey ... 

- Ne gi!bi şey? 
-- Söz misali, hırsız falan .gibi. .. 
- Buralarda hırsız olur mu?· 
- Ey .. 9rman bu .. bilinmez. Bakarsın, 

beş on adım ötede bir iki kişi, ellerinde al
tı patlangaçlarla çıkmış karşımıza ... 

·- Ağzını hayıra aç be! 
- Haydi hayırlısı mevladan amma, ne 

olur ne olmaz, var mıdır zatınızın üzerin
de silaha benzer bir şeycik? 

uBu son söz üzerine herifin maksadı
nı derhal çaktım. Kupoğlu, böylelikle be
nim ağzımı arıyor, korkak olup olmadığı
mı, üzerimde silah bl,llunup bulunmadığını 
anlamak istiyor, belki de bu kapkaranlık, 
ıpıssız ormanın ortasında beni soyup kaç
mayı tasarlıyordu. Onun: 

- Var mıdır, zatınızın üzerinde sila
ha benzer herhangi bir şeycik? diye sordu
ğu sorguya verdiğim cevap şu oldu: Hemen 

beygirden atladım, hayvanın ta kµyruğü 
dibinde yürüyen çingenenin çenesine yum
ruğumu dayadım: · 

- Bu yumruk yetmez mi sana, silahı 
ne yapacaksın?_ 

ccZavallı çingene, birden, öye afalladı. 

öyle korktu ki, ağlar gibi yalvarmağa b~
ladı: 

- Köpeğin olayım, yapma beyim, Ta
banlarını yalayım etme beyim! Yok benim 
içimde hiçbir kötülük size karşı. /Ben sora
rım size laf olsun diye ... 

- Geç bakayım beygirin önüne de tut 
yularından! ... 

- Tutayım paşam! ... 
uVe ben beygire atlarken o, birdenbi

re beygirin yanında eğildi: 
- Basasınız sırtıma da üyle binesi

niz biygire, zere zahmet olmasın beyağacı-
w 1 
gım .... 

ccÇingenenin bu kadar korkağım gör
memiştim. Ben beygire atladım, o yulara 
yapıştı, tekrar yola düzüldük. Bu sefer çin
gene, yular elinde, keyifli keyifli çingene
ce şu şarkıyı tutturdu: 

Patenin da ravela 
Ojamutru. naınola 
Bori habe kerala 
Dale Kolon.çi yala 
Daclc Kolondi kela.! 

Herif, ağzını şapırdata şapırdata bu 
türküyü öyle neş'eli söylüyordu ki, bunun; 
benini de hoşuma gidip gitmediğini anla
mak için ikide bir dönüp, bana bakarak 
gülümsüyordu: 

-,-- Bu bizim çingenece türkülerin en 
güzel ve en menşurlarındandır. Bunu türk
çesi, yaniya demektir ki: Derelerden geli
yoor, tepelerden geliyor,· damat yıkanıyor, 
gelin yemek yiyor, aha çorbaya tuz atıyor, 
baba mancanın tadına bakıyor ... >:, 

Çingene Etem'in «Nigar» diye hitab 
ettiği güzel baldızı tirşe gözlü kızın . asıl 
adı Gülizardır; ince güzel kız musikişinas 
gence gönül vermişdir.Onun çingenece bir 
aşk ·mektubu: 

Bu gün, ben evde yokken çingeneye 
benzeyen karakuru, kılıksız bir çocuk ibir 
mektup getirip bana verilmek üzere bizim 
kahvecinin çırağına bırakmış_... Bir de 
açıp bakayım ki, ıbu mektup baştan başa 
çingenece değii mi? İmza da, yürek şek
linde Gülizar... Tirşe gözlü kızın adı Gü-
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Uzarmış... Bakınız, haspam bana çingene
ce neler yazıyor: 

«Ah, manga dile val' But bruşasi tuta
:aye korba inavili manke! tuke ana.va! 

Sarsan sokerdan, cangler mange ! 
Moşoro la muji raki gives şukar har

man yeri kerko me ... Goji magvi tuti. ... 
Nakiro me eziyet .. Zere oldum hasta ... Na
buristarma mange dil vol ! 

Aco devlesa çok çok! 
Beklerim dört ,göz ilen acele .. Sıl kalbi 

cales cevap. 
Mangaptut 
Gülizar 

Mektubun tercümesi: 
«Ah benim sevıgili ya.rım, 
Çoktandır senden bir haber alamıyo

rum, onun için üzülüyorum; ne yapıyor
sun, ne haldesin? Çaıbuk bana bildir. Sı • 
Lmtıdan başım ağrıyor, hastayım. .. Bu ay
ônlık yaz gecelerinde harman yeri sensiz 
bana zindan oluyor, rica ederim, bana ezi
yet etme, ibeni unutma, benim sevgili ya.
rıan! Çok çok sela.miar ! 

Bu mektuıbun cevabını dört gözle bek
lerim. 

Hasretli 
Gülizar 

((Gelin de çıkın bakalım işin içinden. 
Yalnız kız, hakikaten -bana -gönül mü ver
mişti, yoksa benim ona hasta iken hatır 
sormak diye ,götürdüğüm şeyler ona tatlı 
gelmişti de onun için mi bana bu mektubu 
yazıyordu? Fakat mektup, pek öyle ötebe
ri hatırı için yazılımşa benzemiyordu.» 

((Dün akşam o yağmurlu, rüz-g§.rlı ve 
soğuk havada Etem bana geldi ve yine rn,
fı çok tatlı tarafından açarak ağzımdan 
girdi burnumdan çıktı, beni kandırarak, 
aldı Topkapı içinde yarı gazino, yarı mey
hanemsi bir yere götürdü. • 

((Etem, Sulukuleden bir keman, bir 
ut, hanende ve çengi olarak iki kadınla 

bir kız getirmiş, ondan sonra biz gece ya
rısına kadar orada vur patlasın, çal oy
nasın gittik... Akşam yaptıklarımız hep 
hatırımda. Hatta. bir aralık Sulukuleden 
gelme kemancı oğlanın elinden kemanı 

ben aldım, orada mahut ninniyi, Karmeni 
çaldım, sonra da Sulukuleden gelenlerle 
birlikte yine yarım saat keriz havalarına ü 

kemanla iştirak ettim. Fakat, ne yalan 
söyliyeyim, musiki istidadı, musiki maya
sı, musiki . ustalığı, dedikleri gibi iberikiler-

de hakikaten pek fazla. Heriflerin ve ka
rılarin yay tutuşlan, mızrap vuruşları, def 
çalışları, şarkı söyleyişleri bile bambaşka. 
Fakat _/çaldıkları, söyledikleri şeyler, hep 
bizim bildiğimiz mahut alaturka keriz ha
vaları. .. 

«Yalnız bir mesele var ki, eğer bu Su
lukuleli kerizciler, yani çalgıcı, şarkıcı ve 
oyuncular üzerlerinde biraz uğraşılacak, 

onlara biraz yol gösterilecek, kendilerine 
nota, usul fila.n öğretilecek ve sazlarının 

arasına flüt, viyolonsel, korna film il§.ve 
edilecek olursa bunlardan çok şey bekle
nebilir. Hani diyebilirim ki, kendileri iyi 
çalıştırılacak olursa, yakında bunlardan da 
İstanbulda yepyeni bir Çi,gan orkestrası, 
bir Çigan fldrmonisi, elde edilebilir. 

«Ben bunları eskiden hiç sevmezdim! 
çaldıkları şeyleri hep bayağı ve zevksiz bu
lurdum. Onlar yine çok bayağı ve zevksiz 
şeyler amma, akşam dikkat ettim, musiki 
istidadı pek fazla. Hele kemancı esmer oğ
lanla def çalıp şarkı söyleyen kestane ,göz
lü sarışın kızda tam birer san'atkar edası 
var. 

«Gece yarısı oradan ayrılırken o kes
tane ,gözlü, sarışın kız, Eteme çaktırma
dan kulağıma eğildi: 

- Küçük bey, dedi, size böyle çalıgı 

feldn lazım olunca siz doğrudan doğruyd 
ibize gelin; ya başka birisi ile bize bir ha
ber gönderin. (Etemi kastederek) bu at hır
sızı kılıklı herifi almayın bir daha yanını
za! 

<<Sordum: 
- Neden yahu, neden at hırsızı ol

sun, o da sizden değil mi? 
- Allah etmeye. Biz nerede, o nerede, 

O yabanın göç_ebe çingenesi... Biz ise !bu
nun burasında ev, bark sahabısı insanız .. 

«Etem işin farkına varmış olmalı ki, 
belinden çözülmüş olan vişne çürüğü ku
şağını dolayırak yanımıza sokuldu ve kızg, 
çıkıştı: 

- İmşayım, (konuştuğunuzu çaktım, 
parmağım içinde!) Karışmam ha! Küçük 
bey benim yabancım değil; ibizi birbirimiz
den s,en değil, senin sülfilen gelse ayıra
maz. Hem bilirsin, bana derler bizimkiler 
Gavur Etem; sizinkiler Duma:µ Etem ... 
Amasyamn bardağı, biri olmazsa biri da
ha... Ben, bizim küçük beyi kapıncas Ay
vansaraya aşırmasını da bilirim.» (B. Çin-
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.geneler; Osman Cemal Kaygılının Ram.a
nı). 

Realiıst romancıları.jnlızdan Sıelıllıad
din Enis, (B.: Atabeyoğlu, Sela.dhadin Enis) 
«Bataklık -Çiçeği» adındaki eserinin bir 
parçası ((Çingeneler,: · serlevhasını taşır; 
demirci oba çingenelerinin hayatından bir 
parçadır; çingenelerin kondukları yer ola
rak ,gösterilen meçhul ıbir köydür ve 1stan-

· bul civarında hiçbir yere benzemez; fakat 
Osman Cemal'in yakından müşahede ile 
yazdığı ccÇingenelern romanın oba çingene
leri üzerine bulunmayan tasvirler vardll'; 
a§ağı-daki satırları o ibakımdan alıyoruz: 

c<Eer çergenin behemal bir eşeği bulu
naeakdı. Bunu uzun boylu, buruşuk yüz
lü erkeklerle meşin esmer ıçehreli karıla0c-, 

pişkin, kayış bacaklı çingene çocukları Hl.
-kip ederdi. Ne_reden ,gelip nereye gittikleri 
meçhul bu kaafile köyün en güzel mevkii
ni, ırmağm kenarındaki söğüd ağaçlı se
rin gölgeliği intiha:b ederler, oraya çerge
l.cr.ini, ocaklarını kurarlardı. 

«Hepsi ayni a.ilenin evladı gibiydiler. 
Aralarında en tabii bir hayat hüküm sü
rüyordu. Ayni çerge altında iki üç aile ya
tıyordu. Oturdukları mevkiler arasına bir· 
hu.dud çizmedikleri gibi döşekleri arasında 
da hudud yoktu; eks-eri geceler her döşek, 
aynı çerg,e altında yatanları birbirine nak
lediyor, ve onlar !böyle bir nakli -daimi için
de her .gece sinirlerinin çeşnisini de değiş
tiriyorlardı. 

«Ya bir çocuk yahud pişkin yüzlü ıbir 

kadın muttasıl körük çekerek ateşi alev
lendiriyor, erkek, bir elinde demir, diğerin
de çekiç, a teşde kızaran demire örs üze
rinde bir şekil vermeye uğraşıyor; ve bun
ların arasında döşek denilen yağlı bir pa
çavra yığını, ve yerde, arkası üstü toprağa 
yatmış, eline geçirdiği ,çürµk bir domate
sin sularını akı tarak emmeğ,e, yemeğe ça
lı.şan küçük bir çocuk ... 

ccBizı ,günler akşam üstü körük başın
daki kadınlardan birisi bir türkü tutturur, 
örs üzerine demir döğmekle meşgul erkek 
çekicinin hareka.tını buna göre terfik et
meğe uğraşırdı. 

((Geceleri ekser çergelerin ön tarafı 

açık olurdu. Çingene çergelerine mahsus 
kerih bir koku vardır ... » 

Bir çergenin içinde bir vak'a ile biten 
bu yazının son satırları 1buraya. nakledil
meyecek kadar ağırdır. Selihadciin Enis'in 

oba çingenelerini gereği gibi tanımadığı 
bellidir; fakat yukarıdaki satırlar, bu gün
kü oba çingenelerinin perişan sefaletinin 
doğru tasviridir. · 

Oba çingeneleri, kadimdenberi, göçe
·be hayatın ve koyu cehlin ica))ı yoksulluk 
ve ağır sefalet içinde yaşarken fırsat bul
dukça hırsızlık yoluna sapmışlardır; fakat 
hırsızlığı iş edinmemiş, profesyonel hırsız 
olmamışlardır ra}?.a doğrusu çalmamışlar, 
sah:ibleri tarafından korunması gerekirken 
korunmamış olan şeyi kimseye gösterme
den alıp gitmişlerdir. _Profesyonel hırsız 

olanları da abalarından ayrılıp İstanbulun 
uyıgunsuz güruhu arasına katılmışl~rdır. 

Yine oiba çingeneleri için _ccçocuk hır
SiZll> oldukları söylenir, bil.hassa büyük şe
hir İstanbuldan çaldıkları küçük kız ve oğ
lan çocuklarını, taşraya götürüp, evla.dı ol
mayan ve çocuk isteyenlere ma.nevi -evHi.d 
edinilmek üzere sattıkları ve bunu göçebe 
hayatlarında çok karlı bir iş haline ,getir
dikleri söylenilir. Bu yolda menfur vak'a
lar az değildir. Buradan 01?a çingeneleri
nin bedevilik icabı, rüıhen zalim oldukla-

~ rına kolaylıkla hükmedilebilir. Onun için
dir ki, yine kadimden beri, idam hüküm
leri bilfiil icraya me'mur cellidlar hep oba 
,çingenelerinden çJJka gelmişdir (B~: Cel
lad); fakat cella.dlığı meslek edinenler de 
obalarında yaşıyamamışlar, şehirde yer
leşme zaruretinde kalmışlardır. 

Oba çingenelerinin mezarlıkları yok~ 
dur, yolda veya konak yerinde ölenler bir 
çukur :kazılıp -gömülürler, nişanı -da olma
dığı için kaıbir kaybolup gider; bundan ötü
rüdür ki, İstanbul halkı ağzında: <cÇinge
ne mezarı gibi yok olsun» diye bir beddua 
vardır. 

ÇİNGENE - Meşhur kavmin adı (B.: 
Çingene, Çingeneler); İstanbul ağzında. 
dolayısiyle batı türkçesinde bu kelime me
ca.zen ccyüzsüz, ha.ya.sız, utanmaz, sırnaşık, 
edebsiz, namussuz, aç gözlü, haris, hasis» 
anlamlarında kullanılmışdır; misıiller: 

Karısı, kızı, oğlu kötü yollarda dolaş
tığı, ve kendisi bu ahvılli bildiği halde ka
yıdsız biri için: 

- Bırak şu dinsiz, mezhebsiz çinge-
neyi (namussuz) :be! -

* Çingene (hasis) herif, her biri se
kizer, onar daireli dört apartımanı var, 
metelik hatcar iken eli titrer. 
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* Oğlum, yüz verme Şli çingene (sır
. naşık) adama, sonra yakanı elinden ala
mzasın. 

* Çingene (edebsiz) ile ne konuşulur? 
Herif yağlı kara! 

* Ne söyleyeceğimi şaşırdım, herif 
çingene {utanmaz, haya.sız), yüzüne tükür
sen yağmur sanıyor ... 

Darbımeseller - İşi çoğaldıkça şevki · 
artan adamın hfili için: <cÇingene çoğaldık•· 
ça çeribaşı iftihar eder.)) misıil: 

- Hikmet Bey Tophane Komiseri ol
muş; ne yapacak o haşarat yatağında! .. 

_'. Ayol çingene çoğaldıkça çeribaşı if
tihar eder! 

* Zaruri ihtiyaçlar durur iken lük':l 
ve fantazi arama: «Çingene •evinde musan
dıra» mis§.1: 

-- Cennet gi,)Ji bir köy, ama bir gazi
nosu yok! 

- Çingene evinde musandıra! · Yolu 
var mı, suyu var mı, sen ona bak azizim! 

İki arkadaş konuşur: 

- Bir ses makinası al... pek eğlence
li!.. 

- Tamam!.. Çingene evinde musan
dıra! Boğaz derdinden çocukların ayakla
rına pabuç alamıyorum be.. sen ne söylü
yorsun!.. 

* Kir~, evlerinde, binAlarında sık sık 
yapılan göç zaruretinin perişanlığını be
lirtmek için: «Çingene çe~esinden beterıı, 
ımisıU: 

~ Evin 1çinde tek sağlam eşya. lcal
madı, çinıgene çergesinden ıbeter .. yedi sene 
içinde üç göç! 

* Türlü bakımdan ehliyetsiz adam
dan hayır gelımiyeceği yolunda: «Çingene
den çoban olmaz)), misa.l: 

- Senin Mustafa nerde? 
- Sonna, bankaya yatırması için dört 

bin lira vermiştim, parayı aldı, kaçdı, polis 
ile aratıyorum. 

- Ben sana bidtıyette söyl,edim, çin
geneden çoban olmaz· dedim, yüzü nurlu 
zeki oğlan diye kaldırım itini yanına ·al
dın, kabahat kimde? 

* Bir işin, bir idarenin, bir müessese
nin ne yapdıklarını ıbi1mey-en, birinin yap
dığmı öbürü bozan kimseler elindeki peri
şan hdlini anlatmak için: <<Çingene çalar, 
kürd oynar.» 

Halk ağzı deyimler - Bir cemiyet, dü
ğün, dernek, şenlikde başsızlık, nizamsız
lık, karışıklı~, hercümerc, çalanın, söyle
yenin dilinden belli olmaması için «Çin
gene düğünü»; misAl: 

- Nasıl oldu sizin kongre? 
- Çingene düğünü! 

* Bed dua. yerinde:_ «Çingene mezarı 
gibi yo).{ olsun». 

* Şerefsiz, haysiyetsiz hezele güm.u
nun birbirlerine en ağır hitablarda bulun
ması için «Çingene kavgası)) denilir, zira, 
az sonra hiç bir şey olmamış gibi öpüşüp, 
koklaşub konuşurlar; bu deyim danışıklı 

hiddet, şiddet gösterileri için de kullanı
lır; misal: 

Patron aldattığı, yalan söylediği adam
larm karşısında bütün kabahati k§.tibine 
yükler ve onu ;bağırarak azarlar, hatta 
derhal kovduğunu söyler; aldatılanlar bu 
yalancının yanından ayrılınca · konuşur
lar: 

· - Ne dersin? 
- Çingene kavgası! 

* Karnıa karışık işler için: «Çingene 
çorbası»: 

- AhvıUi Aleme ne dersin? 
- Çingene çoııbası ! 

* Toplamınca ,büyük yekun tutan 
küçük borçlar için: «Çinıgene borcu» mi-
sfil: · 

- Şu cingene borçlarından kurtuldu
ğum günü görsem kurban keseceğim. 

«ÇİNGENE» - Ahmed Midhat Efen
dinin «Letfüfi Riva.yat» adındaki hika.ye -
roman serisinin onlbeşinci cüz'ünü ıbu isim
deki uzun hik§.ye teşkil eder; 1304 (mila.di 
1886-1887) de neşredilmiştir. Midhad Efen
dinin çingeneler hakkında bilgisinin ta
mamen kita;bı, ansiklopedik olduğu İstan
bul içinde oturan, ve İstanbul civfu'ında 
konup göçen şehir v,e oba çingeneleri hak~ · 
kında en küçüik bir tedkik yapmadığı eser
de aydın olarak görülür; bu kavmin hak
kında gayet kısa ansiklopedik ibir nakil 
yapdıktan sonra Aıhmed Midhad Efendi 
için çingene, bu ismin türk lı'.igatındaki 

mecazi mAnaları olmuşdur; yani çin,gene 
ccyüzsüz, arsız, sırnaşık, edebsiz, hayasız» 
dır. 

Romanın kahramanı çok rengin dul 
bir hanımın iyi tahsil ve_ terbiye görmıiş 
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oğlu Şemsi Hikmet Bey adında bir deli
kanlıdır. Anası, kız kardeşi ve eniştesi ile 
beraber Salacakdaki mükellef yalılarında 
oturmaktadır. Bir Ka.ğıdhane filemLhd-e 
gördüğ·ü Ziba adinda Ali!beyköylü çok gü
zel ve sesi de harika denilecek letafetde bir 
Ç'.ingene kızını terbiye etmek hevesine ka
pılır. Zfüa kız kardeşi ile eniştesi Sülüş'ün 
yanında oturmaktadır; büyük nakdi feda
kf\,rlıklarla Zıbayı alır ve Boğaziçinin bü 
köyünde oturan kadınlardan Dürriye Ha
nımm yal1 sına yerleşdirir. Güzel çingene 
kızı gerek musikiye gerekse muıişeret ıcıd~.

bına fevkalade bir istidat gösterir ve kısa 
zamanda hamın olur; 'bu arada Şrmsi Hik
met Bey de Ziba.ya aşk ile ·bağlanır, hat
ta. onunla izdiva,cı düşünmeye başlar. Fa
kat delikanlının bir çingene kızı ile bu şe
kilde meşguliyeti ailesi içinde şiddetli tep -
ki uyandırır; anası, kız kardeşi ve enişte
si, Şemsi Hikmet Beyi aile namus ve şere
fini lekelemekle ith§m eı:Ierler. Buna mu
!hitin çirkin dedikoduları da karışır. Bir 
gün çok ağır bir münakaşadan sonra genç 
adam kendisini kuyuya atarak intihar 
eder, ölmez, kurtarılır fakat şuurunu 

kaybeder .. Şifa. bulması ıçın Zibasına 
kavuşturulması düşünülür, güzel çingene 
kızı Salaca'.kdaki yalıya getirilir ise de de
likanlı ma.şükasmı tanımaz. Zibanın ter
biyesi ve güzelliği, a.ile halkını da kendisi 
hakkında kötü düşündüklerine na.dim eder. 
Hikmet Bey çok yaşamaz ölür ve Ziba., aşı
kının evine, onun yadigarı olarak kalır, 

evin kızı olur. 
Bu hikıtyenin Osman Cemal Kaygulu'

ya c<Çingeneler» romanını yazmak için bir 
ışık tutmuşdur denilebilir. 

Hüsnü KINA YLI 

ÇİNGENE BORCU - Halle ağzı de
yim; aslında her biri önemsiz, ayrı ayrı 

ödenmesi kolay küçük mikdarda, fakat 
dallı budaklı, pek yere, kimseye takılını~ 

bor.çla.rın tümüne verilen isim; misal : 
Dar gelirli ıbiri derd yanar: 
- Elime tı0plu olarak bin lira geçse 

de şu ımenhus çingene borcundan kurtul
sam, adağım ve andım var, yıl orucu tu
tacağım ve veresiye bir habbe bile alma
yacağım, vallah billa.h, -esnafın merhalba 
diye hatır sorması bile yüreğime şiş gibi 
batıyor! 

ÇİNGENE CİVANI - Kalender meş
reb şAirler tarafından ((Şehren-giZ>> adı ve-

rilen manzum risfilelerle medhedilen deli
kanlılar arasında Çingene civanlarına da 
rastlanır; şehrengiz yollu yazılmış ve ((Hu
bannamei Neved§.ıı adını taşıyan manzum 
mecmuada çingene civanı şu beyitlerle 
ovülmüştür: 

Çingane civanı Keşmir Şahıdır 
Gurcba kalender hayırlıahıdır. 
Cümlesi tığ gibi gazali çalak 
Ger gör kim cümlrsi dilberi nap.ak 

Saz bili.r söz bilir oynar köçekdir. 
Koklayanın burnu· dii!)ler çiçekdir. 
Çirki kıbtiliği ne cliyem buyur 
Pak idenıcz a.nı dellaki g·ayyur. 

ÇİNGENE DONSUZ - Evliya Çelebi
nin kaydı.na göre onyedinci asrın . namlı 
usulbend sazendelerinden; şehir, çingene
lerinden olduğu muhakkak olan ıbu sanat
ka.rın adını . yine o devrin meşhur usul
!bendlerin Ahmed GarlbAni, Baba Acemi, 
Parbuloğlu, Diyarbakırlı Karaoğlu, Baba
oğlu, Kapucuoğlu, Baba Nazlı, Müla.zimz!
de, Rum Anıgeli ve Yahudi Patakoğlu ile 
!beraber yazan Evliya Çelebi bunların pA
dişah huzuruna çıkmış kimseler oldukla
rını söylüyor. Hayatı hakkında başka kay
da rastlanamadı. 

ÇİNGENE FIRINI MESCİDİ - Üskü
darda Atlamataşı civa.rında, Sela.msız Cad
desi ile Kassam Çeşmesi Sokağı kavuşağ1 
yanında, Selaıınsız Caddesi üzerinde idi; 
Üsküdarlı vasıf Hoca merhumun mahfu
za.tına göre 1936-1938 arasında yıkılmış
dır; ahşa;b bir yapı imiş, mina.tesi de ah
şab olup bu mescid yıkılınca bir yük ara
basına yüklenip Yeni Vfilide Camii civ!
rmda Geredeli Mescidine naklolunmuş. Bu 
satırların yazıldığı sırada 1947, Çingene Fı
rını Mescidin· haziresi, ve bu hazireqe us-
tuvani bir mermerden ilbıtret banisinin ka
bir taşı duruyordu, üç satır üzerine sülüs 
hat ile kitıtbesi şu idi: ccKarakadı Alüyid
din (Aldeddin) rı,ıhuna elf!tiha, sene 1000.ıı 

Bu hazirede nazarı dikkatimizi bil
hassa celbeden hicri 1260 (milı:'lıdi 1844) da 
vefat etmiş Ali Cenibi Bey isminde bir de
likanlının mezar taşı olmuşdur. Bu taşın 
üstünde bir Sultan Mahmud devri fesi var
dır, fakat fesin iki yanında üçerden altı 

küçük püskül, arkasında da bir büyük 
püskül sallanmaktadır ki böyle yedi püs
küllü fesi kıyafetn§melerin hiç birinde 
görmedik. Bir kınlıp yok olmaya mahk1lm 
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bu orijinal taşın yeri artık Türk İslam 
eserleri Müzesi olsa gerekdir, bu kıymetli 
taşın kitabesi de şudur: 

Elbaki 

Nevcivaıum uçdu Cennet bağına. 

V alldeyni yandı firkat narına 

su N4zırı Nuri B-eyefendinin mahdumu Ali 
Cenabı Bey rühu için Fatiha, .sene 1260. 

Mescid arsasının önüne alçak bir du
var çekilmiş bulunuyordu. Ha<;l.ikAtül Ce
va.mi şu mfüumatı vermektedir : «Banisi 
Kadı Ala.eddindir, kaıbri dahi andadır, 1000 

(mila.di 1591 - 1592) 
tarihinde vefat et
miştir. Minberini 1-
mamzade denmekle 
mdruf Mustafa E-

(Resim : Hüsnü) Mescid adım civa-
AU beytn kabir t~ı rındaki bir fırından 

almışdır, 1947 de fırın duruyordu, fakat 
Çingene Fırını ismini ne ~ün!sebetle al
dığı tesbjt edilemedi. Mescid halk ağzın
da «Karakadı», ibu isimden bozma olarak 
«Kara · Gazin isimlerini taşır idi. 

BibL: R. E._ Koçu, Muzaffer Esen, Vasıf Hic 
gezi notu; HadLl<:atül Cevami, II. 

ÇİNGENE KANTOLARI -,- Tiyatro
muzun tuluat devrinde temsil . programla
rının kantolar · faslında, ·sahnelerin Peruz, 
Şam.ram, Büyük Amalya; Küçük Amalya, 
Virjini, Eleni ve emsali meşhur oyuncu 
kızları türlü konuda tanzim edilen kanto
lar arasında «çingene kantoları» da söyle
mişler ve sahneye oba _çingenesi kıyafetin-

de çıkarak çerge hayatını temsil eden bır 
dekor önünde oynamışlardır ki, en kıvrak 
oyun havaları ile bestelenmiş bu kantola
rın çoğu, Ayvansaray ve Sulukule çinge
nelerinin keriz denilen curcunalı fasılları
nın repertuvarında da yer almışdır. 

Tekrar edelim ki, çingene kantoların
da dfüma tstanbulun dba çingeneleri tem
sil edilmiş-dir; mutlak hürriyet içinde neş'
eli, gamsız hayat, demirciler, hasırcılar, 
falcılar, lavanta çiçekçileri, labadacılar, 

ayıcılar, çayırlar, dereler, davul, zurna, 
çergeler ve nihayet sevişme, oynaş, ya vuk
lular, çapkın beyler ... Bu kantoların ço
ğunda çin,gene kızı, karısı, «Penbeıı uNa
yile {Na.ile)» adını taşımışdır; erkek de ba
zan bir «çolakn olmuşdur; ve çoğunda çin
g~ne karşılığı «Todiıı ismi kullanılmşıdır. 
Bir tiyatro sahnesinde ilk defa söyleyilb 
oynamış kantocu kızların isimlerine atfe
derek bazılarını bu şehir kütüğünde tesbit 
ediyoruz: 

1. Mari'nin hicaz kantosu: 

BenJm kocam. kesme denıkci 
Ben de· karşısında abe körükçü 
Beni bugün alakoydu 
Kara suratlı kömürcü 
Iskara masa ateş küreği 
Hindiba ebegömeci 
Haysiyetli gelincik çiçeği 
Çamaşır kafesi!. .. 

2. Virjini'nin beyatı kantosu: 

Cilveli Peııbe işte ben 
Eda,lı Penbe işte ben 
Aldanmaz beni seven 
Saz ~alıb da raks ederek_ 
Yirimi meftun ederim. 
Beyleri meftun ederim 
Gerdan kırıb gözler süıerek 
Cilveli Penbe işten ben. 

.3 . Küçük Virjini!nin mst kantosu : 

Bahar geldi ah oldu yaz 
BülbüJ öter .eyler niyaz. 
Haydi kızlar etmeYin na,!Z 
Eğlenelim şimdi biraz 
Al kayıkçı yavaş Yavaş 
Çek kureği etme telı'l.ş 
Ba.şa sünbül gülleri . takınca 
O gözle bize bakınca 
Can alınz can veririz 
Bi.r kerecik sarılınca. 

4. Küç.ük Virjini'nin SOzinak kantosu: 

Çalınşa.ndır çingeneler 
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Erkekleri kanlan 
Fal - bakıp gelincik satıp 
P..aks etınekdir k4.rlaın. 

5. Küçük Virjini'nin kantosu: 

Çergemizde çıkdı çıngar 
Toplandı hep çingeneler 
Sandık sepet sokaklarda 
Çıngar sürdü taın bir hafta 
A be ben böyle çingeneybn. 
Sizi de böyle mamlerlm. 
İki yana Iovınnm 
Şaralop kandının. 

Çergemden ben ayrılmam. 
Bu sefayı bu-akmam 
On paraya fal ha.kanıtı. 

6. Küçük Eleni'nin Kantosu: 

Çergemiz çayıra karşı · 

'' ~ - Wı. ; . z, 4ı, ; \e 
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Gezeriz sokak çarşı 
l\faymuncwıuıı, oflu Zobi 
Kuruyor bana turşu 
Bir yandan keliz at&l"lZ · 
Şöylece göbek atanz 
Evirip çevirip yan y~tanı 
Mangizf çokça kapanz 
FenbedJr kızın adı 
I{aradı.r haspanın gözü 
Fal baknı:akdır işi 
Şarkı söyler yokdur işi 

7. Şarnran'ın süzinak Kantosu: 

Kurulur çergeler 
Davul zurna köçekler 
Oynayoı· hep gacolar 
Kız N ayile oyna.yor 
Ellerinde zilleri 
Şık şık şık şık şılar şık 

Abe İbo'n seviyor. 
Pek çok sevd.4 çekiyor. 

8. Peruz'un Beya.ti 
Kantosu: 
Çingene gibi sefa.kar 
Cihanda yok .mJsU şive 
ka.r 
Ça,nrlarda yan yatar-

lar 
Şarkı mani. atarlar 
Darbuka zilli maşalar 
Çalınca çerge başılar 

9 . . Küçük Virjini' -
nin HüzzJllll Kantosu : 
Çerlb~ı denıiır döver 
Ga.cala,l"I körük çeker 
Çocukları sepet örer 
Haydi Penbem haydi 

Penbem 
Kerizde kusur etmem 
Çal zurnayı 
Giiler oynar cefa çek

m:enı 

10. Küçük Vifjini' 
nin Hicaz Kantosu: 
Çingenelik şandır bize 
Iskara yakışır elinıize 

Rahat ederiz biz bize 
Haydin kızlar ha.ydln • 

<nzlar çergemize 
11. Küçük Eleni' 

nin Kantosu: 
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Çingeneler gam. kasa
vet aslaa. bilme, 

Gezerler seyreder hlr,, 
sıkılmazlar 

Söyler şarkı çalar oy-
narla.r 

Kederiniz kalmasın def 
edin beyler 

İşte kuklalar karşında 
Üstde Eleninin «Çingene», altda eruz'un «Kara.kaşlı Penbe» kantolan 
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Oynatınm genç yaşında 
Beyl~r seyrediniz 

12. Büyük Amalya'nın Kanto.su: 

Çingene elerler bize 
:M:eyJimiz var kerize 
Çalarız göbek atarIZ 
Baklayla fala bakanz 

13. Küçük E1'eni'nin Suzinak. Kantosu: 
Zibo aynalı zurna çalar 
İbo çergede fu.nclı!, bağlar 
Yeşmendik~.e yüce_ dağlar 
Kızlar çayırda oynar 
Şıngil şıngıl şmgıldanı. 

14. Peruz ile Şamran'ın hicaz düettosu: 

Ş - Sana derler çengi Penbe 
Fal _bakarsın her yerde 
Çeribaşıya çatarsın 

Mımgizleri uçlarsın 

P. - Abe Beyaz çatma bana 
Hazınm ben çıngara 

Ş. - lska,ra, maşa yapanın 
Sokakda. gezer satanın 
Bana derler güzel Beyaz 
Sana derler tepeli kaz 

P. - Labada ma.ntar toplarım 
Şunu clı!, kafana atanın 

Ş. - Hayda şuradan zomkinos 
Amaıı sombolos kiros 

P. - Kadife cebken giyerim 
Peşimde küçük beylerim 

15. Pıeruz'un S·egah Kantosu: 
Todilerde ,çok dilber var 
Fal bakma'kda hüner var 
Kerizi çok mangizi yok 
Çingenede sefa. çok 
Haydi İbo çalsana 
Göbek atayım sana 
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Peruz Hanım_ Karakaş Penbe Kantosmıda 
(Resim: S. Bozcalı) 

16. Peruz'un Kanto
su:. 

Adım Peruz Penbe de
yi'. 

Sepet~-i İboya oldum 
meyil 

Kara gözlü boyu fldan 
Siyah çerde. civan oğ. 

lan 
İbom Penbeye vurgun 
Çerge önü çayır çemen 
İbom giyer potur ceb:-. 
' ken 
Salla da poturun ağını 

salla 
PenbeYi besle şekerle 

balla 

17. Küçük Virjini 
nin Mahur Kantosu: 

Ali Selabi" Beyin «Kirizciler» Kantosu Todilerden çengi çıkar 
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. N Azik dilber hem şivekı\r 
Çalgı düğün nenle olsa 
Koşar gider· güler oynar 
Başınızı açın saçımzı saçın 

Haydi haydi a kızlar 
Sizi gidi arsızlar .. 

18. Peruz'un Neva. Kantosu: 
Kara kaşlı Penbe geldi kerize 
Gerdanında sünbüller ile 
Yanağında güller ile 
Parmağında zilleri ile 
Yeni yeni kantolar 
Yeni yeni nağmeler 
Eski püskü cameler 
Güzel oynar todiler 

19. Peruz'un Kantosu: 
Aman İbo aman civan 
Siya,h çerde yaman oğlan 
Penbe naz ederse sana 
Ren olayım senin gfacan 
Sen sepet ör ben satayrı:n 
Fal balnp göbek atayım 
l\fangfzler hep senin olsun 
Tek ben koynunda yatayım. 

20. Rozik·a.'nın Hicaz Kantosu: 
Kara kızım ben raks iderim 
Süzüiür büzüiür naz iderim 
Oynaşıma keriz atanm 
Oynaşıma gerdan laranm 
Ata,lım çakalım matiz olahm 

21. Luçika. ile Virjini'nin Rast Düettosu: 
L. - Güzel fala bakanın bakla atarım 

Kocanın koyn:ıwa girer yatanm 
V. - Sulu.kule çergesi 

Çingeneler çingenesi 
L. - Rastık kaşında 

Saç yok başında 
Bak ben tizeybn 
Hem bir ta.neyim 

V. - Yüzü boyali bebek 
Saçlan dolmuş kepek. 

L, - Kocan İbo benl sever 
Hiddetinden sen geber 

V. - Abe kocam sana bakmaz 
Tırnağm.ı bile atmaz 

L. - Bayılmışım: kel koeana 
Bayılmıı,,şım kart koçana 

V. - Abe kocam sana. bakmaz 
Sıska kandan hoşlanmaz. 

22. Şaınra.m'ın Rast Kantosu: 
Çalsın usta başılar 
Darbuka zurna zilli maşalar 
Kıvınp kıvınp keriz atalım 
1$alda. atub fala; bakalım 
Kız fıkır fıkır fılnrda 
Şıkıır şılnr şıkırda 

Dallı gilllü şalvar 
Allı morlu şalva:r 
'Düş ayağa yalvar 

28. Peruz'un Rast Kantosu: 
Nayilem Kara Nayilem 
Ben sana çokd3,1,1 mayilem 
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P.aııa derler Kara Çolak 
Taze ci.van kayışbacak 
Kız Nayile geç karşıma 
İşte körük işte ocak 
Iskara maşa satalım 
Gel!p çergede yatalım 
Oğlan perçemi ile 1oz saçım 
Cünbüşde birbirine katalım 
Kız beylere körlük gel yatalım 
Sepet dolu gelincik 
Çerge bekler g·elincllı: 

ÇİNGENELER 

24. Şamram'ın nihılvend Kantosu: 
Ha3•din de sazlar çalınsın 
Bu todi kız oynasın 
İlkbaharı bekleriz 
Kahtaneye gideriz 
Almca bahşişi biz 
Fılnr fıkır da kaynarız 
Şıkır ~ıkır da oynarız 
Yeni yeni kantolar 
Okusun bu yosmanuı 
Çal zurnayı be karanfil oğlan 
Çal zurnayı be esmer civan 
Zerrin sünbül takanz 
Kaşlaırı şöyle çatanz 
Ba,ygın ba.yguı bakanz 
Beyleri bir pula satanz 
Ka.ranfille yatanz 

. 25. Hicaz Kanto: 
Ker'.aıci!er keriz atar 
Çengiler göbek atar 
Hovaı-da.Ia,r ma.ngiz atar 
Hova.rılala,r aşkına ya hey 
SevcJ.ahla,r aşkına ya, hey 
Ala bir daha ala biır daha 

26. Todori ile Küçük Amaly,a'nın Karciğar 
D-Uettosu: 

T. - Kız Penbe beni seversin 
Ne buralarda gezersin 
Kı\htana çayırında 

Şarln söyler raks edersin 
A. - Aman çolak ,çatma ha.na 

Benim gönlüm olmaz sana. 
T. - Sen de şılh.k bakma bana 

Ben de gıönJümü vermem sana 
A. - Çolak oğlan ha.Hın yam:an 

Baea,ğnnda paçalı duman 
.T. - Ağlama kız ağlama 

Başına kara batlama ,, 
Paçalı otlan senindir 
Çolak civan senindir. 

«ÇİNGENELER» - Osman Cemal Kay
gılı'nın çok güzel bir romanı;- İstanbul · ci
va.rının oba çingeneleri ile Sulukule ve Ay
vansara.y çingenelerinin hayatı üzerine çok 
kıymetli tetkik ve müşahedeleri ihtiva et
mektedir, ki o kısımlardan bazı parçalar bu 
ansiklopediye nakil edilmişdir (B.: Ayvan-· 
sa.rayda Lonca; Çingene, Çingenele·r; Stı

lukule). 
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Romanın kahramanı irfan adında has
sas ve musikişinas, zengin bir dul kadının 
oğludur; toy, saf, samimi bir gençdir; bir 
yaz gecesi Topçularda oba çingenelerinin 
çergeleri civarında Nazlı adında genç, güzel 
ve dul bir çingene karısından dinlediği çin
genece bir ninni üzerine, o ninniyi armo
nize etmek hevesiyle kendini garib bir ma
ceraya kapdırır, bir yol oba çingeneleri ara
sında dolaşır, bu ara da Nigar yahud Güli
zar adında bir oba çingenesi güzel bir kız
la maceraları olur; sonra, Ayvansaray ve 
Sulukule çingeneleri ile haşrolan Rehi Bey 
adında yaşlı ve ahla.ksız bir hovarda ile ta
nışır, onun etra.fına topladığı uygunsüz, 
bıçkın gençlerle beraber, korkunç bir se
fahat hayatına dalar, Ayvansaray ve Su
lukule çingenelerinin katıldığı bu curcu
nalı hayat içinde güzel çingene kızı Çakır 
Emineyi sever, aynı kıza Reh~ Beyin bıç
kınlarından Feridun da tutkundur, bu yüz
den !rfanıri Reha Bey takımı ile .arası açı
lır, •bir gece Galata'da Feridu'un tecavüzü
ne uğrayan İrfan nefis müdafaası yolun
da kaatil olur; on iki seneye hüküm yer. 
Mahbush§.neden çıktığı zaman kendisini 
dostsuz ve düşmansız yapa yalnız bulur, 
Mutlak bir sefalet içinde Sulukulede bir ko
vuk içine yerleşir. Roman şu satırlarla bi
ter: «Aksaraylı N§.zım, onun bir gece po
lisler tarafından sokakda ölü olarak bulun
muş olduğunu söyledi.>> 

Romanda bütün tipler çok güzel işlen
mişdir, bu af'ada . «ince uzun, tirşe gözlü» 
oba çingenesi Gülizar (Nigar) ile eniştesi 
Gavur Edhem romanın başlıca sima,ları ol
muşlardır. 

«Çingeneler>\ bir kısmı Aksaraylı Na
zımın ağzından, bir kısmı da !rf anın ha
tıra defterinden yapraklar şeklinde kaleme 
alınmışdır. İçinde yer yer İstanbul ve civa
rının bazı semtıreinin tasvir edildi~ bu 
güzel roman Semih Lütfi Kitabevi tarafın
dan «Yeni Türk Romanları Serisi>> nin 3. 
kitabı olarak basılmış ve neşredilmişdir' ve 
kitabın 1943 yılında ikinci baskısı yapıl
mışdır. 

1 B'.ümü . KINAYLI 

ÇİNGENELER, OBA CİNGENELERİ~ 
NİN DEVLET NÜFUS KOT'OÖONE KAYDI 
- Türkiyede Cumhuriyet devrinin -ilk yılla
rına gelinciye kadar, memleket içinde nere
den gelip nereye gitt~eri bilinmiyen konar 
göçer oba çingenelerfasırlar boyunca teb'a 

- Yürü Kocaoğlan,· biz de nüfusa. kaydoluna
cağız! ... 

(Ka.rfkatür: Münif Fehim, Akbaba, 1923) 

olarak devletçe benimsenmişlerdir; kendi' 
füemlerine terkedilmiş, mutlak fakrü zaru
ret ve sefa.let içinde bir parya sınıf olarak 
yaşamışlardır; oba çingenelerine karşı Tan
zimat adını verdiğimiz uyanık mutlakiyet. 
onu ta.kib eden meşrfttiyet devirlerinde de 
ayni kayıdsızlık gösterilmiş, devlet nüfus 
kütüğüne kaydedilmemişler, onlara «nüfus 
kağıdı», «kafa kı1ğıdı» denilen nüfus hüvi
yet cüzdanı verilmemiş, doğum tarihleri, 
ölüm tarihleri, mikdarları meçhül kalmış, 
dolayısı ile takvimsiz yaşamışlar, dört mev
sim ile gündüzü ve geceyi bilmişlerdir; ve 
askere alınmamışlardır. ' 

Oba çingenelerinin Türkiye nüfusuna 
kaydı hicri 1341, miltdi 1923 yılında yapıl
mışdır. Devrin mizah gazetelerine de fıkra 
ve karikatür konusu olmuşdur. 

B:üsnü KINA YLI 

ÇİNGENE MÜSELLİM .,- Keçen asır. 
sonlarında Balatda kale kapusu dışında 
:meşhur bir meyhane; ki sfilıibinin adı ile 
anılırdı; Çingene Müsellim.in hayatı hak
kında bilgi edinilemedi. 

Bibl.: Mehme<L'.J'evfik, Meyhane. 

ÇİNGENE -PALAMUTU - İstanbul 
halkı ağzında palamut balığının bir boyu-
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na takılmış isim; bu balığın çifti 375 - 400 
gram kadar olanlarına ((Kestdne Palamu
tw,, çifti 625-650 gram gelenlerine de «Çin
gene Palamutu>:. denilir; fakat bu deyimler 
sa.dece halk ağzında kalmış olup Balıkhane 
satışlarında kullanılmamışdır. Zamanımız
da ise halk ağzında unutulmuş gibidir, ha
len İstanbul halkının geniş çoğunluğu için 
sadece bir çeşit palamut balığı, bunun ufa
ğı, irisi vardır. 

A. Cdbir Vada: «Boğaziçi Konuşuyorıı 
isimli eserinde Boğaz balıkçılığından bah
sederken: ccPalamut balığının en küçüğüne 
Gaco (Çingene Palamutu) denilir» diyor; 
bu suretle Çingene Palamutunu Kestane 
Palamudu ile karışdırmış oluyor (B.: Pa
lamut Balığı). 

Bibl.: Karakin Bey Deveciyan, &3-lık ve Ba0 

lıkçılık; A. Ca.:bir Vada, Boğaziçi Konuşuyor. 

ÇİNGENE PAVURYASI - Halk ağzın
da pavurya yengeç ad altında toplanan de
niz mahJ;O.kU:nun bir cinsi ki, vücudu Ayı 
Pavuryası büyüklüğünde (B.: Ayı Pavurya
sı), ba.zan ondan daha küçük; bedeni kö-

Çingene Pavuryası 

şeli ve kıskaçları ufakdır. Sudan çıkınca 
daima süratle yürür, tutulacağını hissettiği 
zamanlar kıskaçlarını yukarı kaldırarak 
nef~ini müdafaa eder, bulursa kayaların · 

altına kaçıp gizlenir, yahud kuma girer. 
Bibl.: K. Deveciyan, Balık ve Balıkçılık. 

ÇİNİ - Türk .sanat tarihinde çinicilik 
pek parlak ve zengin bir fasıldır; ve bu an
siklopedinin konusu dışında kalır. Büyük 
şehir İstanbulda çini imal edilmemiş, fakat 
İstanbul, asırlar boyunca türk çiniciliğinin 
en büyük pazarlarından biri oldukdan baş
ka, cami, • türbe, kasır ve saraylarında tez
yin unsuru olarak kullanılan en güzel, na
dide çinilerle hfilen türk çiniciliğinin en 
muhteşem kolleksiyonuna sahiptir. 

Şaheser türk çinileri ile tezyin edilmik 

tarihi yapıların, Abidevi binfiların en önem 
lileri şunlardır : 

1 - Çinili Köşk, 
2 -- Topkapusu Sarayı. 
Bir yapılar mecmuası olan bu saray

da: Üçüncü Ahmed Kütübha.nesi, Ağalar 
Camii, Hırkai Saadet D§.iresi, Bağdat Köş
kü, Sünnet Odası, Karaağalar Nöbet Yeri, 
Kızlarağası Dfüresi, Şehzadeler Mektebi, 

· VAlidesultan Taşlığı, Ocaklı · Sofa, Şehzıt

deler Dairesi, Üçüncü Muradın Yatak Oda
sı, Birinci Ahmed Kütübha.nesi, Vfilide · 
Sultan Hamamı, HünkAr Hamariıi, üçüncü 
Osman Köşkü ( Zamanının en güzel Avru
pa çinileri). 

3 - Süleymaniye Camii ve Sultan Sü-
leyman Türbesi, 

4 - Yeni Cami, 
5 - Yeni Camide Hünkdr Köşkü, 
6 - Rüstempaşa Camii, 
7 -- Suıtanahmed Camii, 
8 . -- Ramazan Efendi Camii, 
9 - Takkeci . Camii, 

10 - Üsküdarda Çinili Cami! 
11 - Mahmudpaşa Türbesi. 
Bu cedvele daha pek çok cami ismi il!

ve etmek mümkündür. Bütün bu binilar, 
yerler bu ansiklopedide kendi isimlerinde 
anlatılacakdır. 

İstanbulda iki kasır, üç hamam ve bir 
cami de doğrudan ((çiniliıı diye anılmışlar
dır (B.: Çinili Cami; Çinili Köşk, Çinili Ha~ . 
"-'nam) . 

ÇİNİCİ ATTARLAR - Zamanımızda 
kıymetli antika eşya. arasına girmiş olan 
Türkiyenin en nefis çini mamu1a.tı, tstan~ 
bulda Çinici Attar denilen esnaf tarafın
dan satılırdı; Evliya · Çelebi onyedinci asır 
ortasında bunları 100 dükka.n ve 300 nefer 
esnaf olarak gösteriyor' ve «pirleri Abdül
gaffar Medenidir>, diyor, büyük esna! - or
du alaylarında da k§.se ve desti gibi ı<zi kıy• 
met mute,ııa. mallarımı: teşhir ederek geç
diklerini söylüyor. 

Bibl.: Evliya. Çelebi, Seyyahatna.me, I. 

ÇİNİ ~NESİ -'- Topkapusu Sarayı 
Müzesinde bulunan 8000 parçaya yakın çin 
ve bir mikdar da Japon porselenlerinden 
mürekkeb dünyanın en mühim ve en bü
yük kolleksiyonuna verilmiş isimdir. Bu eş
siz kolleksiyonun bdzı parçalarım anlatan 
aşağıdaki notları Müzenin 1933 de basıl

mış rehberinden alıyoruz: 
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((Hooine defterlerindeki kayde göt\~: 
kolleksiyonun en eski parçaları Osmanlı 
Hazinesine 1504 de, İkinci . Sultan Bayazıd 
zamanında ginnişdir. Yavuz Sultan Selimin 
Mısır seferi dönüşünde tstanbula pek çok 
kıymetli porselen getirdiği muhakkaktır. 

Kanuni Sultan Süleyman ise Çin porselen
lerine karşı büyük bir rağbet göstermiş ve 
Çinden külliyetli miktarda porselen takım. 
lan getirtmişdir. Bu alıika büyük hüküm
darın halefleri zamanında da devam etmiş
dir. 

«Saray mutf.aklarının Kileri Amire, 
Helvahıine denilen kısımlarında ve ayrıca 
anbarlarında pek çok fağfuri, yani porse
len bulunuyordu. Üçüncü Sultan Murad 
zamanında 157:.,ı, de sar.ay mutfakları_için
den çıkan bir yangında yandı ve o zaman 
pek kıymetli porselenler mahvoldu. · 

((Bu kayıp kısa zamanda telafi edildi; 
1680 tarihli hazine defterinde hazinede por
selen kolleksiyonunun yine çok zengin ol
duğunu görüyoruz. 

((Bu muazzam kolleksiyon üç yoldan, 
zafer ganimetleri, satın alma ve hediye ile 
toplanmışdır. 

«Bu porselenlerin bir kısmı sarayın 

günlük hayatında kullanılmış, bi.r kısmı, 
vazolar, çiçeklikler, gülabdanlar, buhurdan
lar ves!ire de· salonları, divanh!neleri tez
yin etmişdir. 

((Bu emsalsiz zengin kolleksiyon müze
de şöyl~ bir tertib ile teşhir edilmişdir: 

1 - En eski porselenler, bizde Merte
b!ni denilen salondalar. Bu takım 1300 
parçadan mürekkebtir. 

cıBu merteb!nllerin hepsi koyu yeşil 
renkde kızıl ateş sırlarıyla boyalıdır; üç 
muhtelif devre aiddir: 

Sung Sülalesi 960-1279 
Yuan Sülalesi 1280-1368 
Ming Süldlesi 1368-1643 
,,Kabartma olarak yine kendi rengin

den çiçek ve ejder resimleriyle büyük ta
baklar, kaseler, mertebıinilerin en güzeL 
en mühim parçalarıdır, parlak yeşil renkle
riyle temayüz etmişlerdir. 

«Ekseriyet mertebanilerin cidarları ka
lın ve vezinleri ağırdır. Fevkal§.de cesAmet
de tabaklar vardır. 

2 - Çinde hükümran olan Ming Sü
lıllesi devri porselenleri; bu takım da 2600 
parçadır. 
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3 - Çinde son zamanlara kadar hü
kümran olmuş Tsing Sülalesinin muhtelif 
zamanlarına füd porselenler. 

4 - Büyük Japon vazoları.» 
Bu hazineyi gidip yerinde görmek ge

rekir; hurda tafsil§.t, bu ansiklopedinin ko
nusu dışında kalır. 

ÇİNİ, «<İSTANBUL-. ÇİNİLERİNDE LA
LE» - Güzel Sanatlar Akademisi Türk 
Tezyini Sanatlar Şllbesi Çini Nakış öğret
meni Feyzullah Dayıgil'in Vakıflar Dergi
sinde intişar etmiş öylesine güzel bir yazı
dır ki, bu şehir kütüğünde İstanbul ş§.nın
daki eserler arasında admı tesbit etmeği bir 
vecibe bildik. Değerli öğretmen, Türk çini
ciliğinin en güzel örneklerini taşıyan §.bi
delerdeki çini motiflerini titiz bir dikkatle 
toplamış ve bu makaalesinde 312 parça 1a.
le motifi resmini neşretmişdir. Feyzullah 
Dayıgil'in dolaşub çinilerini etüd ettiği bi
nalar ile çinilerden çıkarıp çizdiği lale mo
tiflerinin sayısını aşağıdaki cetvelde topla
dık: 

Rüstem Paşa Camiinden .. .. . . . . .. . .. .. 41 Resim 
Piydle Paşa Oamiinden . . .. . . . . . . . . . . . 15 » 
Mesih Paşa Camiinden . . .. . .. .. .. . . . . .. . . .. 2 » 
Ramazan Efendi Camiinden .. .. .. .. . .. . 3 » 
Mehmed Ağ.a Camiinden . .. . . . . . . . . .. . . 5 » 
He-1-:imoğlu Ali Paşa Camilnden .. . . . . 6 » 
İbrahim Paşa Camiinden . . .. .. .. .. . . .. . 2 » 
Kanuni suıta.n Süleyman Türbesinden ı » 
Hurrem Sµltan Tür:besinden, .. . .. . . . . . .. 9 » 
Eyyub Türbesinden . . .. . . . . . .. . .. . . . . . .. .. . 40 » 
Ü<;i1ncü Mehmed Türbesinden .. .. ..... 4 » 
Üçü.,cü Murad Türbesinden ..... ;...... s » 
İkinci Sel1m Türbesinden . . .. .. . . . . .. . .. 2 >> 
Sultan Ahmed Camiinden .. . .. .. . .. .. . .. 57 » 
Ta'kkeci Cami inden . .. . . . . . .. .. . .. . . . . .. .. . 29 » 
Yenice.mi Türbesinden ..................... ıs » 
ŞehzMe Mehmed Türbesinden .. . . . .. . . 2 » 
Topkaı,ı•su Sarayının muhtelif daire 
ve kasırlanndan .. .. .. . .. . .. . . . .. .. . .. .. . . . . .. 77 » 

öyle talım.in ediyoruz ki, bu sanat ve 
ilim adamı s§.dece lı'i.le motifleri ile yetin
memisdir. Cinilerimizin üstünde uslı1blaş
tırılmıs. karanfiller, güller, şekaayikler, sün
büller ve serviler üzerine de genis etüdleri 
olacakdır. üstadın İstanbul çinileri üzerin~ 
de muhalled eserini beklemek lıizımdır. 

Ancak sağlam bilgili insanların basara
bileceği büyük himmet, büyük hizmettir. 

ÇİNİLİ - Üsküdarda Toptaşı (Vfilidei 
atik) civarında bir semtin adıdır; semt bu 
ismi on yedinci asır ortasında Kösem Mah-
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peyker .Sultanın Çinili Camü diye anılan 

Camii ile diğer hayratını burada yaptır
masından almışdır (B.: Çinili Cami; Çinili 
Hamam; Çinili Suyu). 

ÇİNİLİ CAMİ - Üsküdarda Toptaşın
da, bir mekteb, bir çeşme, bir sebil ve bir 
çifte hamam ile beraber Birinci Sultan 
Ahmedin zevcesi; Dördüncü Sultan Murad 
ile Sultan İbrahimin anası Kösem Mah
peyker Sultanın hayır eseridir (ıB.: Kösem 
Mahpeyker Sultan). 

Aşağıdaki satırları tarihi tedkikleri ile 
tanınmış yazar İbrahim Hakkı Konyalı'nın 
İstanbul Abideleri isimli eserinden alıyo
ruz: ~ 

«Mıfüedin iki ·avlu kapusu vardır; şi

mal kapusunun üstünde Fevzi'nin şu tarih 
kit!besi vardır: 

Maderl Sultan İbrahim Ban 
Hazreti Sultan Ekrem VAllde 
Bu bindi hakkı yapdı hayrlçü,n 
Tii. ola beyti ib4det Abide 
D4vet ola beş vakitde rabınete 
Menzil ola Abide ve zahide 
Yapdı mekteb, çeşme, hamamü sebil 
Kim ona Hak lfttuf hem ihsan ide 
Ehli ha.yrl bunda taat ideni 
Dahil et ya. Rab ciham ha.ilde 
Fevziyıt lafzen ve· ma.nen tarihi 
Oldu «Bin elUde hayrül V4llde». 

Hicri 1050 (Miladi 1640) 
«Avluya girerken sol tar:afda sekiz sü

tunlu bir kubbenin altında mermer şebe
keli şadırvan görülür. 

«Camiin son cemaat yerine bir kaç ayak 
merdivenle çıkılır. Mı1bedin üç tarafını 20 
sütun üzerine oturtulmuş bir saçak çeviİ'
mişdir. Sağ tarafda tek şerefeli bir mina-

İstanbul ç-inllerinde Hl.le motifled 
(F. Dayıgil'in eserinden seçmeler) 
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resi vardır, ki şerefesinin alt kısmı büyük 
akantus yaprakları ile süslenmiştir . 

«Son cemaat yeri çinilerle kaplıdır; 

fakat çoğu çalınmış, ve yerlerine başka ya
ma çiniler konmuşdur. 

«Kapusunun üstünde üç beyitlik tarih 
kittıbesi şair Himmet'indir ve metni şudur: 

Demişe ha.zreti vala cenabı Valide Sultan 
Hulfts üzre livechillah hayrat etmedir şanı 
Yapub bu camll ana nice eınl4k vakfetti 
Muvalfak etti hayrata anı tevkifi rabbani 

' ; r 

• - - . ·- --
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Tanıam olunca dedi Himmeta tArlhiı:ı.i hltif 
Bu camide olan taat ola makbulftll sübha.ni. 

(H. 1050) 

«Cami tek ve sağır kubbelidir. İçi kub
bes kasnağına kadar serıipa çini ile kaplı
dır; türk yapı tarihinde çinileri dolayısı ile 
bilhassa yeri olan bir mtıbeddir. En parlak 
devrini onaltıncı asırda yaşamış olan türk 
çiniciliği son güzel eserlerini on yedinci asır 
ortasında bu camide vermiş _ ve sonra çö
küntü devrine girmişdir. Bu mıibeddeki çi-

nilerde beyaz, siyah, lacivert, açık ma -
vi, mor, yeşil ve kırmızı renklerle ka
ranfil, lfüe, gül, erik çiçeği, papatya

ların ahenkli imtizacı 

pek güzeldir. 
«Mermer minber taş

çılık s_anatının bütün in
celiklerini toplamışdır. 
Minberin küia.hı, Sokol
lu Camiindeki minberde 
görüldüğü gibi, tama
men çiniden yapılmış

dır. 

«M!bedin iç tarafın

daki ikişerden altı pen
cerenin üstündeki çini 
panolarda mor zemin 
üzerine beyaz ile besme
le ve Kürsi Ayeti yazılı~ 
dır. 

«Camiin içi de ikinci 
sıra pencerelerin altına . 
kadar çini ile kaplıdır, 

ibu pencerelerin altında 
mor zemin üzerine be
yazla yazılmış Fetih Su
resi dolaşmışdır . 

Üsküda.rda Çinili Cami 
(Resim: Nezih; pJA.n: Hüsnü) 
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«1938 yılında bu Çinili Cami harab, ba
kınu ihmal edilmiş durumda idi, 1 nisan 
1938 tarihli Tari gazetesinde bir yazı ile 
durumu göstermiş ve al§.kadarlann dikka• 
tini çekmişdim. İstanbul Evkaf Başmü
dürlüğü bütçesine derhal 4 liralık tahsi
sat koymuş, mabedin çöken son cemaat 
yerini ve sol köşedeki medresesini tfunir 
ettirmişdir. Fakat bu tfunir esnasında ha
in bir keser bahası biçilemez çinilere vur
muş, pencere altlarını dolaşan muhteşem 

çini panoyu tuzla buz etmişdir. 
«Mihrabın içi de tamamen çini kaplı

dır. Mihrabın sağındaki çini panolardan 
Besmele yazılı olanı tamamen; mihrabın 
solundaki üst sıradan da iki parça vaktiy
le aşırılmışdır. 

«Pencere kapakları üzerinde Kasidei 
Bürde yazılıdır. 

<<Bu mabed de, pek çok emsa.li gibi, 
geçen asır içinde, sözde tamir adı altında 
düşman bir unsurun pis kalem işleri ile tel
vis edilmişdir. Son ta.mir esrnısında a:ıtda 
kalmış asıl ve asil nakışlar ve renkler kıs
men meydana çıkarılmışdırı:. (İbrahim Hak
kı Konyalı). 

Değerli muharririn yukarıdaki satır
larda bahsettiği pis kalem işleri, aşağılık 

zevk sahibi rum nakkaşların eseridir; Çini
li Cami pek hara:b bir halde iken rümi 

. 1306-1308 (M. 1890-1893) arasındaki tamir
de yapılmışlardır. 1964 de yıldırım düşerek 
minarenin üst kısmı (külah ve petek) yı
kılmışdır. 

ÇİNİLİ CAMİ SOKAĞI - Üsküdar
da Toptaşı semti yollarından; Bağlarbaşı 

Caddesi ile Çavuşdere Caddesi arasında 
uzanır; Küçük Osman Paşa Sokağı, Köprü
lü Fadıl Paşa Sokağı, Kahvecibaşı Sokağı 
ile kavuşakları vardır. Bağlarbaşı Caddesi 
tarafın.dan gelindiğine göre bir ar.aba ge
çecek genişlikde ve paket taşı döşeli ola
rak başlar, sonra kabataş döşeli yol olur ve 
genişler; sol başda büyük Atikva:lide Camii, 
sağ kolda da aynı hayratın metruk kütüp
hane binası vardır; camii geçince yol yine 
daralır, az meyille iner, birer ikişer katlı ev
lerin önünden geçer; kapu numaraları 7-
29 ve 2-28 dir (Kasım, 1963). 

Hakkı GÖKT0RK 

ÇİNİLİ ÇEŞME SOKAÜI - Eyyub
da Nişancı Mustafa Mahallesi sokakların
dan; yerine gidilip şu satırların yazıldığı 
~ıradaki durumu tesbit edilemedi (1965). 

ÇİNİLİ HAMAM - Üsküdarda Nuhku
yusunda kendi adını taşıyan Çinili Hamam 
Sokağı üzerinde ve Çinili Camiin hemen 
yanındadır; on yedinci asır ortasında, cami, 
bir mekteb ve bir çeşme ile beraber Kösem 
Mahpeyker Sultan tarafından yaptırılmış 

bir çifte hamamdır (B.: Kösem Mahpeyker 
Sultan); bu yapıların bulunduğu yer halk 
ağzında tahsisen «Çinili» diye de anılır.-Er
kekler hamamının kapusu Çinilihamam 
.Sokağı bitiminde meydanımsı bir sahıi 
üzerindedir; camekana uzunca bir koridor
dan geçilerek girilir; camekanın, Çiniliha
mam Sokağı üzerinde bulunan küçük bir 
avluya açılan ikinci bir kapusu vardır, av
luya göre hamam azıcık çukurda kalır, bu 
ikinci kapudan camekana 8 basamak mer
divenle inilir; camekıin büyük bir kubbe ile 

· örtülmüştür. 
Cameka.nın ortasında fıskiyesi mermer 

bir havuzcuk bulunmaktadır; 1964 de cid
di bir tamir görmüş olup, bu tamirde mer
mer soyunma peykelerinin üstüne camlı so
yunma hücreleri yapılmışdır; meydancığa 
açılan kapunun sağ tarafındaki bir oda ke
za soyunma yeri olarak ayrılmış, kapının 
solunda diğer bir odaya kafes yerleştiril

mişdir. 

Soğukluk bir beşik kubbe ile kaplıdır; 
hamamın 1964 de yapılan tamirinde soğuk
luğa iki temizlik hücresi ( eski tabiri ile ot• 
luk) yapılmışdır, onun gerisinde dar bir 
kapu ile geçilir ayak yolları bulunmakta
dır. 

Büyük bir kubbe ile örtülmüş olan ha
ra.re, asıl yıkanma yeri, göbek taşının et
rafında dört köşede dört halvet, ikisi yan 
larda biri karşıda üç sofadan mürekkebtir. 
sofalarda ikişer kurna, köşeden köşeye kar· 
şılıldı olarak halvetlerden ikisi üçer, diğer 
ikisi de ikişer kurnadır ki hamamın tümü 
16 kurna.dır. 

Kadınlar hamamına Çinilihamam So
kağındaki bağçe kapusundan girilir, plılnı 
erkekler kısmının aynıdır. 

İstanbul Kadılığınca tanzim edilmiş 
hicri 1147 (miladi 1734-1735) tarihli bir 
hamam ,defterinde üsküdarda Çinili Ha- · 
mamda onbeş nefer hamam uşağının ça
lışdığı gösterilmiş ve bunlar isimleri ile te
ker teker yazılmışdır ki, şunlardır: 

((Sernöbet dellak bıyıklı Üsküdarlı Sü
leyman Bin Hasan, dellak kır sakallı Üs
küdarlı Mehmed bin Ali, dell§.k sipahi kır 
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Üsküdarda Çinili Haına.m 
(Resim: Sahıiha. Bozca.lı) 

sakallı Üsküdarlı Mustafa bin Mehmed 
delldk kır sakallı Üsküdarlı. Ali bin Hasan' 
dellıllc ta.ze oğlan Üsküdarlı Mehmed bi~ 
Ali, dellı1k ta.ze oğlan Üsküdarlı İsmail bin 
Mehmed, della.k çdrebru Üsküdarlı Hasan 
bin Bekir, dellı1k topcu kır sakallı Üskü
darlı Mustafa ibin Hasan, dellı1k taze oğlan 
Üsküdarlı Esseyid Ali, dellı1k köle acem oğ
lan Bekir, dellılk köle çerkes oğlan Mus
tafa, natır kumral bıyıklı Malatyalı Ali bin 
Ahmed, natır 19. yeniçeri bölüğünden 
emekli Üsküdarlı İsmail bin İbrahim, natır 
ta.ze sabi Üsküdarlı İsmail bin Hasan, kül
hancı zimmi Avadik. 

Ayni defterde ayrıca bu hamamın 
müstahdemi olarak 6 nefer harnmal kay~ 
dedilmişdir; defterde «ha:mmal» diye kay
dedilen bu adamlar hamam külhanında. 
barınan !stanbulun eski meşhur külhan
beyleridir (ıB.: Külhanbeyleri; Külhan O
daları). 

Yukardaki kayıddan Üsküdar Çinili 
Hamamının onsekizinci asır ortalarında 11 
nefer dellıik ile 3 nefer natırı geçindirebi
lecek bir faaliyeti olduğu anlaşılıyor. 

Üsküdardaki bu Çinili Hamam 1908 -
1909 arasında Dadaylı Tıihir adında bir 
delilik dolayısiyle Merdivenköylü Tevfik 

Karkan tarafından şu manzume ile övül
müşdür: 

Çinili Hamamda bir siyah çerde 
Dellaki pakize gördüm geçende 
Bıçlnn işına.rıyla ol fidan boylum 
Buyur ağam d•edi hizmet içenle 

Onsekiz ondokuz yaşında ihü 
Düşdüm ayağına, ittim tekapu 
!Didim seni nerden bulub soydular 
Sen Kişmlr Şı1.hının oğlusun ya.hu. 

Ne reva, destinde şu kisel kir 
Reşk ider hüsnüne cümle cevahir 
Zümrüd gözlerine ya.kut tenine 
mı kadrü kıymetin Dadaylı Tihir. 

Şehri Üsküdaırı tuttu şöhreti 
Şübhesiz ki piri Ubeyd himmeti 
Germibenln liYJk ya.zsam: tikına 
Çinill Hamamdır dünya cenneti. _ 

1923 den sonra, tarihini tesbit edeme
dik, o civdrı tahrib eden bir yangında, 
kendisi ateş Afetinden kurtulduğu hal
de Çinili Hamam uzunca bir müddet ka
palı, metruk kalmış, ancka 1947 - 1948 ara
sında yalnız erkekler hamamı açılmışdı.r. 
1963 yılı nisan ayında hamam Tokad Reşa.
diyesinden Ruşen Küçük adında bir zı1t ta
rafından satın alınmış, önce tez elden ka-
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Üsküdarda Çinili Hamam 
(Plan: Önıer Tel) 

dınlar hamamı ta.mir edilerek açılmış, ve 
sonra erkekler hamamı tamir edilerek ika
dlınde olduğu gibi bir çifte hamam işletil
meye başlanmışdır. 

Türk hamam yapısı sanatının güzel 
eserlerinden biri olan bu hamamı, klıtsilr 

hamam yapısı bünyesini aslaa . zedeleme
den, gaayet titiz bir dikkat ve asil bir sanat 
duygusu ile tamir P-ttiren Bay Ruşen Kü
çül{, bu himmeti ve hizmeti şükran ile kar
şılaıın1,ası gereken b:iır vatandaşdır. Para, 
gelir hır.sına kapılarak İstanbulumuzun 
şah eser türk hamamlarını barbar kazmala
ra yıkdırıp yerl_erine, şeddadi iş hanları 

ve apartmanlar yapdıran, ve istikbalde la
netle ve nefretle anılacak adamlar vardır. 

İstanbul Ansiklopedisi Ruşen Küçük'
ün adını buraya, tarihi bir sanat eseri Çi
nili Hamamın tapu senedini cebinde taşı
maya lıtyık bir islın olarak kaydeder (1964). 

ÇİNİLİ HAMAM - Beyoğlunda Harbi
yede, tarihi Harbiye Mektebi bina.sının 
(İst. Merk. Kuma.) tam karşısında Selbaşı 
Sok.ağında, bu sokağın, caddeden girildiği
ne göre sağ tarafında idi; küçük bir tek- ha
mam idi, cumartesi öğleden sonra ve pa • 
zar günleri ile her gün sabahları 5-8 ar.ası 
ve akşamları 4 (16) dan 10(22) a kadar 
erkeklere; sfür günler de sabahın 8 inden 
akşamın 4 üne kadar kadınlara açılırdı. 

Geçen asrın ortalarına kadar kırlık 

olan o semtin, bir çarşı hamamına ihtiyaç 

. -- - - .. 

gösterecek kesif is
kıln sahası olması 
Harbiye Mektebi bi
nasının inşası ile baş
ladığı için bu hama
mın da Mektabin in
şasından sonra ya
pıldığı rahatça söyle· 
nebilir; rriesken kira
larının süratle yük
seldiği sırada yerine 
daha çok gelir sağla
ys.cak bir bina yapıl
mak üzere 1955-1958 
arasında 1 yllktırılmış

dır. 

, Türk hamam yapı
sı sanatı bakımından 

bir kıymet · taşıma. 
yan bu hamamın Çi
nili adı, camekıtn kıs
mında bazı yerlerin 

gaayetıe çirkin italyan çinileri ile süslü ol
masından dolayı idi. 

ÇİNİLİ HAMAM - Onsekizinci asırda 
yaşamış ermeni müverrihi L. İnciciyan ve 
daha sonra S. Tıbir Hovannesyan, Langa
daki iki ermeni kilisesinden bahsederler 
iken, bunlardan Surp Nigoğos Kilisesinin 
yakınında Çinili Hamam adı ile bir hamam 
bulunduğunu kaydediyorlar. Bu kayıddan 
ha.Ien mevcut olmayan Langa Hamamının 
da halk ağzında «Çinili Hamam» adını ta
şıdığı öğreniliyor. 

Bibl.: Eremya Çelebi Kömürciyan, İstanbul 
Tarihi, H.D. Andreasyan'ın notlıarı. 

ÇİNİLİ HAMAM - İstanbul Kadılığı 
tarafından hicri 1147 (mila.di 1734 - 1735} 
yılında hamam uşaklarının tescili için tan
zlın edilmiş bir defterde Beşiktaşda Yahya 
Efendi De~gı'.lhı yanında ((Çinili Hamam» 
adı ile bir hamam kaydedilmiş ve ibu ha
mamda Gül Mustafa bin Hüseyin adında 
Yeniceli çıtrebru bir genç ile san bıyıklı İs
tanbullu Mehteri Hüseyin adında iki del
lılk, Boğos adında da bir ermeni külhancı 
bulunduğu kaydedilmişdir. 

Beşiktaşda, dolayısı ile Yahyı;ı Efendi 
Derg:1hı yanında bu islınde bir hamam yok
dur, hatta. adı geçen dergıth yanında ve 
civarında bir çarşı hamamı yoktur. Resmi 
bir defterdeki bu kayıd üzerine kesin ola·· 
rak söyleyebiliriz ld, on sekizinci asır orta
larında Yahyaefendi Dergdhının 'tekke 
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mensubları için inşı1 edilmiş hamamı, iki 
della.k ve bir külhancı çalıştırılarak bir 
çarşı hamamı gibi halka da açık bulundu·· 
rulmuşdur, ~ h~ arasıFua «Çm.m Ha- · 
marn» diye isimlendirilmişdir; bu isim de 
gösterir ki, çinilerle tezyın edilmiş bir bin:1 
olacakdır. 

Bu çarşı hamamının adı dolayısı -ile, 
Birinci Sultan Mahmud tarafından tamir 
ettirilip ne zaman yıkıldığı tesbit edileme
yen Beşiktaşıaki Çinili Köşk ile de bir mü · 
nasebeti bulunabilir. 

çtNtIJ HAMAM - tstanbulun büyük 
çifte hamamlarından biri, on altıncı asır 
türk hamam yapısı sanatının şah eserlerin-
den, Koca Mimar Sinanın meşhur büyük 
eserlerinden; ıBarbaros Hayreddin Paşa ta
rafından Beşiktaşdaki türbesi ile medrese
sinin evkaafı arasında yaptırılmış olub 
«Hayreddin Paşa Hamamı» ve «Kaptanpaşa 
Hamamı,:, isimleri ile de anılır; semtin eski 
adı «Tezgıthçılar» dır; bu meşhur hamama 
yakın bir geçmişe kadar halk ağzinda sem~ 

te nisbetle ccTezgdhçılar Hamamııı da de 
nilmişdir. Pek yakınında bulunan Zeyrek 
Camii ile Zeyrek Yokuşuna nisbetle ccZey
rek Çinili Hamamı» adını da taşımışdır. 

1934 Beleıiye Şehir Rehberine göre Fdtih 
Kazasının merkez nıllıiyesinde Kırkçeşme 
Mahallesinde, İtfaiye Caddesinde, bu cadde
nin Çinilihamaın sokağı ile teşkil ettiği ka,. 
vuşak köşesindedir (Pafta 6, mahalle nu
marası 64). Adı geçen rehberin tanzimin· 
tien önce İtfa.iye Caddesi «Çinilihamam 
Caddesi» adını taşimakta, Çinilihamam So
kağının adı da ccKülhan Sokağı,:. idi. Bü
yük çifte hamamın her iki kısniının kapu
lan İtfaiye Caddesi üzerindedir. 

Yapı tarihi kesin olarak tesbit edile
medi, 1534 ile 1546 arasındadır; inşdsı bi
terek halka açıldığında . o devrin ünlü şair
lerinden Hayfili Bey tarafında şu beyit ile 
övülmüşdür: 

Hatayi nAzeninlerle ntg!ristanı çini nider 
Açılalıdan berd Jlarornamı Hayreddin Paşı\nın. 

Barbaros Hayreddin P~anın serveti 
Mimar Sin.anın Sanatı ile birleşince bu bü-

Zeyrekde Çlıılli Hamam 
(Resim: Nezih) 
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yük hamamın «Çinili» 
adı hususi bir kıymet, 
alır, öyle tahmin edi
yoruz ki Zeyrek Çinili 
Hamamının büyük ca
mekanının duvarları, 

içerde sofalar ve hal
vetler 16. asrın en ne
fis İznik çinileri ile 
kaplı idi. Hamam, «Ye
dinci ve Sekizinci Ciba
li Yangınları» denilen 
iki büyük ateş afeti ge- · 
çirmişdir. H. 13 rama
zan 1196 (22 ağustos 
lr/82) yedinci büyfü! 
Cibıtli yangını üzerine 
devrin kaleni sa.hible
rinden . Selanikli Ah· 
med Atı1 Bey yazdığı 
makaalede : «; .. ıtteşi 

filevgir canibi Zeyreke 
reside olul:> ceva.nibin
de vaki ebmiye ve ceva 
mi ve saireyi bilkülliye 
zirü zeber ve zirvesin 
de kain k4şı1neye sira
yet ve derünuna dühul 
itdikde kaabili hararet 
olmamakla silüb süpü
rüb yemininde vaıki Çi· 
nili Hamama girüb . ve 
yesa.rında vaki değir-

Zeyrek.de Çinili Hamam 
(Plan: Heinrick Gluck) 

men . sokaklarını döne 
döne yakub ... ı: . diyor. (B. Cibali Yangınları, 
Cild 7',. Sayfa 3557). 

Bu yangından sonra askeri saraçhane 
·oıarak kullanılan Çinili Hamam 51 sene 
sonra ikinci büyük bir ateş afeti görmüş, 
hicri 1249 yılı rebiüla.hirinin 14 üncü cu
ma günü (1 temmuz 1833) öğleden az son
ra Cibfili Kapusu civarında Tüfenkhane
den çıkan ve İstanbul şehrinin yarısı ka
dar mahalleleri . yakuıb kül eden sekizinci 
büyük Ciba.li Yangınında yanmış (B.: Ci
bfili Yangınları, Cild 7, Sayfa 3559), ve bir 
müddet muattal kalmışdır. iBu yangında ve 
yagından sonra muattal kaldığı zaman 
içindedir ki, hamamı tezyin eden nefis çi
niler kısmen harab olmuş, kısmen çalın
mışdır. 1833 - 1850 arasında yine kesin ola
rak tesbit edemediğimiz bir tarihde Çinih 
Hamam Ali Bey adında bir zatin eliyle tcc 
diden tamir edilerek İstanbul halkına açıl
mışdır. Bu son ta.mir üzerine devrin ade-

tince bir halk şa.iri tarafından hamam için 
bir medhiye yazılmışdır ki, şudur: 

Reşk ider hüsnüne Kasn Havemak 
HünkA.ı·a liYJk bu germAbe elhak. 

Çinili Hamamdır şinı şöbretı 
Şehl'i dilberina açmışdır kucak 

On nefer dellaki pak.Ü paktze 
Gülgi\n fiitelerle şehlevend çıplak 

Kinıi huınret üzre yft. slyeh çerde 
Kimi ham gümüşden beyoğlundan ak 

Cümlesinde tamam olmuş neziket 
Pir aşkına muhken basmışlaır ayak 

Ali cimekanı gaayet dllk:ilşı\ 
Halvet sofalarda başkaca, revnak 

Hizmete geldikde bir peri peyker 
Cennet kaçkonudur sankim ol uşak. 

Bir giren içeru ~ istemez 
Canü dil sohbeti a.teşden sıcak 

Pıikü pakizedlr çama.,ur bisit 
Botçalarda bllem sırmalı saçak 
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Zeyrek Çinili Hamamında. giriş kapusu, 1945 
(Resim: Nezih) 

Buyurun efendim buhurun ağam 
İstanbula mahsus bu hamam ancak 

Ger sual !dersen hayrat sa.hibin 
Kaptan paşa çekmiş kubbeye sancak 

Barbaros Hay.reddin Gaazi vakfıdır 
OIİnuşdu beriki kebirde ihrak 

Bu kerre Ali Bey tecdiden tamir 
Eyleyüb namını ikbaa kıldı bak. 

Çinili Hamamı ihyıt eden Ali Beyin 
kim olduğunu tesbit edemedik; Qilinen, 
1833 yangınından s-onra meşhur hamamın 
ubil ica.reteyn tasarrufn adı verilen şer'i hi
le ile satılarak vakıf milk iken şahıs malı 
hıiline gelmiş olmasıdır (B.: Bil ic!reteyn 
Tasarruf,. cild 5, sayfa 2777). Ali Beyin, ya
rım asır kadar miri saraçha.ne olarak kul
lanılmış hamamı, geçirdiği ikinci ibüyük 
yangından sonra satın alan za.t olduğu tah
min edilebilir. 

Rec:lınız üzeTine İstanbul Belediyesi is·· 
tatistik müdür muavini sayın Orhan Er
denen'in delfileti ile gördüğüm.üz iki tapu 
senedinden öğreniliyor ki hicri 1299 yılında 
(in. 1881-1882) Çinili Hamamın yarıya ya
kın bir hissesi Ragıb kızı Hacı Ayşe Sıdı
ka Hanımın Söylemezoğlu Osman Ağaya. 

olan borcu karşılığı, Osman Ağanın vefa
tından sonra zevcesi Emine Hdtun ile kızı 

Alime Ha.tuna 1000 altun karşılığı intikaal 
etmişdir. 

16 KAnunuevvel 1306 (miladi 28 Ara
lık 1890) tarihli Sabah Gazetesinde gö
rülen bir ilindan da Zeyrek Yokuşu başın
daki Çifte Çinili Hamamın sahibi olan Hal
veti şeyhlerinden Mehmed Tevfik Efendi
nin ölümü üzerine oğlu Süleyman Vehbi 
Efendinin dörtde 1,5 hissesini satışa çıkar
dığı öğreniliyor. 

Hamam 1833 den sonra sahib değişdi
re gelerek nihaye 1939 da Hafikli Gödel
oğlu Halil Ağazdde Bay Mehmed Gödel ile 
kardeşi Osman Gödel ve Bayan Ayşe Müs
tesn~.'ya intikaal etmişdir; üç ortak ara
sından Mehmed Gödel, 1964 yılında hama
mın aynı zamanda müsteciri olarak yirmi
beş yıldan-beri Çinili Hamamı işlete gelmek
te idi. 

Çinili Hamam 1943 de ve 1964 de bu İs
tanbul Ansiklopedisi adına bilhassa ziya.
ret edilmişdir. Aşağıdaki notlar lbu iki zi
y~ret sonunda tesbit edilmişdir. 

Öyle tahmin ediyoruz ki, hamamın er
kekler kısmının giriş kapusu önünde bü
yük bir tonos-kemer bulunuyordu (Men
deres imarında kör kazma kurbanı olub 
yıkdırılmış büyük Aksaray Muradpaşa Ha
mamında olduğu gibi); geçirdiği iki büyük 
yangında çökmüş, yahut 1833 den sonra 
tecdiden tamirinde kaldırılmışdır ; veya
hud ki, Ayasofya Hamamında olduğu gibi, 
bu kapunun önü mermer sütunlµ, kemerli, 
kubbeli bir revak ile bezenmişdi. 1943 de bir 
ahşab direk üzerine atılmış ahşab saçak ve 
o saçak altının bir kısmını dolduran bir 
ahşab od.acık bulunuyordu, ve hamama sa
çak altında, sokakdan demir parmaklıkla 
ayrılmış küçük bir taşlıkdan düz ayak gi
riliyordu. 1964 de bu medhal biraz değişmiş 
görüldü; saçak altının öbür tarafına da be
ton bir odacık yapılmış, giriş yeri dar bir 
geçid şekline konmuş, hamam önündeki 
cadde seviyesi de haylice yükselmiş, hama
ma, altı basamak bir taş merdivenle inile
re·k girilmektedir. 

Büyük bir kubbe ile örtülmüş cameka.
nın etra.tına, üstdekilere ahşab bir merdi
venle çıkılır iki katlı ahş.ab soyunma oda
cıkları, loce.cıklan yapılmışdır. Camekanın 

asıl yapısındaki mermer peyke sedleri bu 
ahşab odacıkların altında kalmışdır. İstan
bul hamamlarında camekıtnların ferahlığı-
nı kaybettiren böyle tek veya iki katlı ah-



ANSİKLOPEDİSİ - 401'1 - ÇİNİLİ HAMAM 

şa;b soyunma odaları geçen asırdan kalım~ 
bir bid'attir .. 

Camekıinın tam ortasında yekpı1re 

mermerden dört köşeli ve fıskiyeli bir ha
vu_z vardır; hamamın müstahdemleri 'lğ
ğında «İran şahının hediyesi imiş» diye tıir 
laf dolaşa gelmişdir. Bu havuz, geçen asır 
işi olub 1833 den sonraki tamirde konmu§• 
dur. Soğukluğa açılan kapunun sol tarafın• 
daki çeşmenin mermer ayna taşı da böyle
dir. Aynı kapunun sağında, duvarın küçük 
bir kısmında görülen çiniler sonradan kon
muşa benzer. Tahminimize· göre zeminden 
en az bir metre yüksekliğe kadar camekıl
nın, soğukluğun ve hara.renin (iç sofa ve 
halvetlerin) duvarlarını tezyin eden ve ha
mama Çinili Hamam ismini verdirten on
altıncı asrın müstesna: güzellikdeki İznik 
çinilerinden hiçbiri kalmamışdır; yangın
lardan sonra, belki de daha önceleri yok 
olmuş, çok muhtemeldir ki çalınmışlardır. 
Hamama adını veren güzel çinilerden ha
ra.rede ( sofa - halvet asıl yıkanma yerinde) 
ancak on üç parça eser kalmışdır ki, aşa

ğıda kaydedeceğiz. 

Soğukluk bir tonos ile · örtülmüşdür, 
sağ tarafda bir kapu - geçid ile bağlanmış 
ayak yolları ile bir ta.ha.ret hücresi vardır. 

Har!lre dört köşede dört halvet ile hal
vetler arasında üç sofadan mürekkebdir. 
Halvetler birer küçük kubbe, sofalar birer 
beşik kuibbe, göbek taşının üstü orta kı

sım da bir büyük kubbe ile örtülmüşdür . 

.. A -~ ..,,.,..... ... 
y' .. /·_· .. 

... . ... .. 

Sofalar da orta sathından dantelli birer ke
merle ayrılmışdır. 

Soğuldukdan hara.reye girildiğinde, 
hemen solda bir kurna, dört halvette üçer, 
ve üç sofada da üçer kurna olmak- üzere Çi
n.ili Hamamın erkekler kısmı 22 kurnadır. 

Halvet kapularının iki yanında birer 
niş (duvara oyulmuş hücre) ve bu nişle
rin üstünde de müstakil şeklinde, hamama 
adı veren çinilerinden kalma birer çini 
pl§.k bulunmaktadır, her plıikda bir mısra, 
ve dolayısı ile her halvet kapusunda bir 
beyit olmak üzere, mavi zemin üzerine be
yaz ile ve tfüik hat ile ild kıtalık farsca bir 
hamam.iye yazılmıştır. Şiir -soğuklukdan gi·· 
rildiğine göre şöyle başlar ve devam eder: 

Soldaki halvet kapusund.a: 
Slfidee-dem ki şod ez hane azmi haınm:ameş 
Hezar dil~-0de şod hiki reh be-her kıimeş. 

Tercemesi : Sabah vakti evinden hamama 
gittiğinde her adımında binlerce aşık onun yol 
(ayağı) toprağı olmuşdur. 

Sağdaki halvet kapusunda 
Teneş ço nukref ham-ü mera be müflisi ur 
Girifte kise be-kef behr-i nu~rei hameş. 

Tercemesi: Onun teni ,güm~ gibi ben müf
lis ve çıplak da onun o ham gümüş misali teni 
için eline kese almış. 

Karşıda sağdaki halvet kapusunda: 
Salını ha.nrinam hem ço firdevsest 
Gerçi banyıidi ust ez gil-o b.Jşt 

Tercemesi: Hamam sahnı cennet gibidir, her 
ne kadar çamur ve tuğladan yıapılmış ise de. 

Zeyrek Çinili Hamıamının. arkadan görünüşü 
(Resim: Nezih) 



ÇİNİLİ HAMAM - 4018 - ISTANBUL ---------------
Karşıda. soldaki halvet kapuswıda 
Hiib rtiyan der-u ço gllm.Anend 
FutehA por zi zillehAyı behişt. 
Tercemesi: Orada güzel yüzlüler gilman gi

bidir. Futalar cennet kaçkınları ile dolu. 

Hamamın eski güzel İznik çinilerinctcn 
yaµig§.r olarak halvet kaptılannın üstle-
rinde ve biri de orta sofanın duvarı göbe
ğinde olmak üzere altı köşeli birer çini ma
dalyon vardır. 

İtftiye Caddesiyle Zeyreke doğru ini
lirken kadınlar hamamını geçince sağ kol
da görülen arsa, hamamın eski odun avlu
sunun yeridir. Burada hamamın soğuk su 
haznesi önünde halen bir araba tamircisi
nin işgal ettiği dükanımsı yerde, hamarnm 
artık kullanılmayan eski bostan kuyusu bu
lunmaktadır. Malumdur ki, eskiden İstan
bulun büyük çarşı hamamlarının hepsinde 
bir kuyu bulunur, hamamın su ihtiyacı, bu 

Zeyrek Çinili Hamamında camekan 
(Reslm: Sa.bilıa Bozcalı) 
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k·uyulara kurulan bostan dolapları ile te
min edilirdi. Çinili Hamamın dolab beygir
lerinin ahırı da orada bulunmakta idi, ahır 
mevcud değildir. 

Çinili Hamamın son derecede şayanı 
dikkat olan bir yeri de, sıcak hazne önün
deki külhanı ile bilhassa külhan odalarıdır. 
Asırlar boyunca İstanbulun külhanbeyle
rine mesken olmuş bu külhan odaları tipik 
karakterini hiç bozulmamış olarak muha
faza etmektedir; İstanbul tarihi için dik
katle korunması gerekir kanaatindeyiz (B.: 
Külhan Odaları; Külhanbeyleri). 

1964 de Çinili Hamamda 2 natır, 2 
dellak, ı pabuççu, 1 külhancı, ceman 6 ne
fer hamam uşağı çalışmakda idi. 

Bu tarihi güzel hamamda gördüğümüz 
hazin ve çirkin bir bid'at, kalaylı ve pırıl 

pırıl bakır hamam taslarının yerine, renga
renk türedi plastik tasların kullanılmaya 
başlamış olmasıdır; hiç tereddüd etmeden 
kaydedelim, çarşı hamamlarımızda plı:tstik 

hamam taslarının kullanılması medeni bir 
tedennidir. Kaldı ki, o pırıl pırıl !bakır tas
ların madeni as§Jetinin yanında, hamam 

ÇİNİLİ KONAĞIN KilÇÜKBEYİ 

kubbelerinde tın tın akseden bir müzikal 
şiiriyeti vardı. 

ÇİNİLİ HAMAMIN KARŞISINDAKİ 
KONAĞIN KÜÇÜKBEYİ - Üsküdarlı halk 
şairi Tophane ketebesinden Aşık R!zi'nin 
evra.kı metrukesi arasındaki defterlerden 
birinde bu konakda geçmiş bir macerıi nak
ledilmişdir' konak hfilen mevcut değildir. 

Şurayı Devlet azası bir beyin İçbedestenli 
babasından kalma mükellef bir ahşa:b ka
şane idi. 1905-_1906 arasında içinden çıkan 
bir yangında yanmıştır. Mıicerayı manzum 
olarak nakleden R!zi bir kenara da: d318 
de (1900) Unkapanında Kahveci Süleyman 
Ağa bir ehli dil ltdem idi, kendisi pehlivan 
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Çinilihamamlı Arabacı Küçükbey 
(Resim: Sabiha Bozcab) 
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yapılı, müheykel olduğu halde yirmi yaşla
rında nazlı mirin bir dilber oğlu vardı, de
likanlı da arabacılık yapar, yük arabası sü. 
rerdi : - Vebfil altında kalmamak için 
okutmak istedim, haylaz çıkdı, okumadı, 
günah benim değildir, kaderi yalın ayak, 
yarım pabuç arabacılık imiş! . . . derdi. Hika
yeyi İşte bu Süleyman Ağadan dinledim ve 
kırık dökük bir kalıba . sokarak yazdım!..>: 
diyor. Rıizi açıkça söylemiyor ama manzu
n_ıede 3:.ctı geçen Süleyman adındaki Çerkeş
lı uşagın Kahveci Süleyman olduğu aşi
kdrdır. 

Şu güzeller güzeli 
Nevcivan beyime bak 
Albenili fetadır 
Şöhreti «Telllkavak». 
El ayak iri kıyım 
Şihin başında vahşet 

Şehriden ç:ıkar mı hiç 
Böyle zeberdest li.fet 

Minel bab ilel :mihrab 
Naklideyim bendeniz 
İhtidayı macera. 
İkiyüz doksan sekiz (1880) 

Halayık uşak diye 
Hor görme güzelleri 
Ya.ban gülü goncesi 
İki ga.rfb dilberi 

Fidan boylu yosmanın 
Samur saçlar topukda 
Gümüş baldır topuklar 
Şehbaz yşalr: kopukda 

Kızın gözleri eli 
Bakışları gamzeli 
Da.lfes uşak çakır göz 

. Hem: de çakır pan,çeli 

Kız A.vtiıre lmmrudur 
Çabuk girer kafese 
Oğlan Ahtiyi vahşi 
Altundur ana ökse 
Kız Çerkesdlr ateşli· 
Fingir fingir fingirdek 
Takdın mı bir 91ft küpe 
_tstemez düğün demek 

Uşak oğlan tığ gibi 
Y~ onaltı onyedi 
Rahat bırakır mı hiç. 

. Kızgı,n Hanımefendi. 
Kızda yanak nardan al 
Kütür kütür tazedir 
Beklediği yolcusu 
Bl.r nazlı beyzidediir 

Altonun yüzü sıcak 
Bade_ attınr hicab 
Hanım cimehabında 

Hür4hlk n1lri şeb~ 

Sel4mlıkda haremde 
Konak halkı kırk kişi 
Şüyfi bulursa vak'a 
Defe koyarla.r işi, 

ihtiyar kurt vekilha.rc 
Hanımın el ulağı 
Beye de beşik olmuş 
Dadı kadın kucağı 

Aşk ola ol emekda.r 
Vekilha.rcla dadıya 

. Ört bas oldu rezalet 
iş düşmeden kadıya. 

Biri çeker oğla.nı 
Vererek nasihatı 
Talib ol sen şu kıza 
Kaçırma. gel fırsa.tı 

Dadı der ki bak kızım 
Vara-mazsın · sen beye 
tl'stelik bednam. olub 
Adın çıkar kahbeye 

Elli altın diyeti 
Kız yamanır oğlana 

Baba olur şehba.zım 
Yoldaki toram:ıma 

Dedik ya biz efendim 
Kon::ı.k halkı kırk kişi 

Halayıkla uşağın 

Cünbüşü bildi fşi 

Klmt kıskandı kızı 
Kimi kızdı oğlana 
Çerkes N a.kşidil ile 
Çerkeşli Süleymana 

Sır içinde esrarı 
Ne bey bildi ne hinım 
Sandılar ateş yakub 
Görünmemiş dumanım 

Geçdi ta,mam yirmi Y1l 
Ne eksik ne ziyti,de 
O Çerkeşli uşatın 
Oğ'ludur bu beyzide. 

Benden duymadınız hA 
Ba.şımda patlar kabak 
Tam Çinili Hamamın 
Karşısındadır sokak 

Sormayın ki aşık sen 
Nerd.en bildin söylersin 
Anlasın irll olan 
Çıtlatayım pehlesln . 

. Biır yari gaar ol zaman 
Yanaşmayda konakda 
Zerre hila.f söylemem 
Hesab huzurl Hakda. 

İSTANBUl 

Asırlar boyunca tstanbulumuzda buna 
benzer nice vak'alar olagelmişdir; manzıl
mede açıkça anlatılıyor: bey halayığı sev-
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miş, bir yolunu ibulub dadı kadın himmeti 
ile kızın koynuna girmiş; hanım da uşağa 
gönül vererek vekilharcın kılavuzluğu ile 
oğlanı gizlice hareme almış, oynaşmış, ha
nım uşakdan ve halayık da beyden gebe 
kalmışlar, hanımın yolcusunu beye yama
mak kolay ise de halayığın yıldigılrı rezıl
let, skandal olacakdır, onun da yolu bulun
muş, uşak ile halayık ayrı ayrı _ikna.- edile
rek çerkes kızının doğuracağı çocuk için 
uşak oğlan benimdir demiş, buna bey hdriç 
konakda herkes inanmış, Süleyman Nak
şidil'i alıp konakdan ayrılmış. Hanımın do
ğurduğu bir oğlan çocuğunu da konakda 
yine herkes, hanım hıiriç, beyin oğlu san
mış, ve beyzade yalın ayaklı, yarım pabuç
.lu arabacı, uşakzMe de bir küçükbey ol
muş. 

Kahveci Süleyman Ağayı ben de ta
nıdım, 1918 mütarekesinde 55-60 yaşların
da idi, Anadoluya siHl.h kaçırmada çalışan
lardandır, sözde oğlu olan delikanlının adı 
Firuz idi, otuz yaşlarında iken 1Balkan Har
binde şehid olmuşdur. 

VA,sıf HİÇ 

ÇİNİLİ HAMAM SEBİLİ - Evliya Çe
l~i hayır sahibinin adını kaydetmeyerek: 
ccSebilhAne, Çinili Hamamın kurbindedin 
diyerek bir sebilden bahsediyor ve kita.be
sinden yalnız şu ta.rih mısramı yazıyor: 

R-Qhi Resuli Ekrem içün eyledim sebil. 

Mısra. ebced hesabı ile bu sebilin inşa. 
tarihi olarak hicri 1028 (milddi 1619) yılı
nı vermektedir. 

· Zeyrekdeki Çinilihamam civarında böy
le bir sebil mevcud değildir; Topkapusu 
Sarayı Müzesi müdür yardımcılığında bu
lunmuş İzzet Kumbaracılar «İstanbul Se~ 
ibilleri» isimli eserinde, EvliyA Çelebinin 
yazma nüshasından naklen bu sebilin yeti
ni cı.Zeyrek yokuşunda Saraçh&ıebaşına .gi
den yolda ve Çinili_ Hamamın. yanında idiıı 
diye tasrih ediyor, fakat tarih mısramı 
yanlış h~ablıya.rak 1208 rakamı yerin_e 1016 
yazıyor ... 

Çimı::,t }Jı\.l\JAM SOKAĞI ~ P'§.tihde. 
Kı,tkçe"Şmjı ~ahalle:~i. Sok~k,lanndan; bu sa~ 
tırların :yaiılqı~- ·sirada:· (Ocak 1965) Bar
baros Hayreddin Paşanın Çinili Çifte Ha
mamının · yanından, külhan kapusu önün~ 
den geçer, sokak hüviyetini kaybetmiş, tan
zim edilmemiş toprak bir geçid halinde idi; 
1934 Belediye Şehir Rehberinde bu sokak 

ÇİNİLİ KÖŞK 

İtfaiye Caddesi ile Yahyagüzel Meydanı (?) 
arasında uzanır ve Kırkçeşme Caddesi ile 
dört yol ağzı yaparak kesişir gösterilmişdir. 
Yahyagüzel Meydanı diye kaydedilen yer 
hfilen mevcut olmayan mezbelelik bir arsa 
idi. 

ÇİNİLİ HAN - Mahmutpaşada Tarak
çılar Caddesinde kapu numarası 26 olan 
han. 

On sekizinci asrın ilk yarısında Mora 
Muharebesi sırasında bir gayri müslim ta
rafından yaptırıldığı söylenir. Tahminen 
350 metrekarelik bir sahada inşa edilmiş 
olan Çinili Han, ilk sahibinden sonra, bir 
müddet metruk kalıp kullanılmamış. iBilıi
hare, Kazım Paşa adlı bir zat satın almış ve 
daha sonra da varislerine intikal edip oda 
oda satılmışdır. 

Umumiyetle dokumacıların işgal ettiği 
23 odası ve kasketçi, çocuk arabası imaıa.t
çısı ile marangoz atelyesi olarak kullanı
lan üç de dükkanı olan han ikibuçuk katlı
dır; birçok defalar tamir ettirildiği halde, 
halen, pek bakımsız bir haldedir. Hana adı
nı veren çinilerden eser k-almamışdır. 

Etrafında küçük küçük arsaların ve 
dar sokakla.rm bulunduğu hana, büyük bir 
d~mir lrnpıdan girilir ve- kısa ve dar bir ge
çı~t vasıtasıyla da kubbeli bir avlu-taşlığa 
vasıl olunur ki, burası bir nevi ambar ola
rak kullanılmaktadır. Ayrıca, gene aynı ge
çidin hemen sol tarafında kahve ocağıyla 
b!r kaç masa ve iskemleyi ihtiva eden kü
çük bir baraka vardır. 

60 senedir bu hanın odabaşılığını ya
pan Mıgırdıçlı Alyanakoğlu adlı zat da bir 
mağazaya ve iki odaya hissedardır. 

Kiralar donclurulmuş gibi olup 15 TL. 
olarak tesbi t edildi ( 1963) . · 

Hal~ AUAY 

ÇİNİLİ KÖŞK - Fatih Sultan Mebme
din, dolayısı ile Onbeşinci asır türk yapı 
sanatının tstanbulda büyük yadig4,rlarµı_
daı1 biridir. _ 

Değerli tarih muallimlerinden merhum 
Efdalüddin Tekiner Çinili Köşk hakkın
da şunları yazıyor: • 

<<Çinili Köşk_ §.henk ve tenı\süb ve· ze
r~.fet hasebiyle ~lhak !s!n mimariyemiz_in 
m!behül iftiha.ndır. Da.hilen ve ha.ricen ra~ 
kik ve zarif tersimAtı ve rengin ve latif el
va.nı h§.vi minakıiri tu~lalarla p11şide, idi; 
bu tuğlalara çini ıtlak olundu~ndan- köş-
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Çinili Köşk (Ön cebhe) 
(Resim: E. H. Ayverdi'den B. Cantok eli tle) 

km tesmiyesi o tuğlalara iz§.fetledir. Mü
verrih Tursun Beyin tarihinde: ((Tavbı eka.
sire üzere» inşa olunduğu beyan olunan Sır
ça Köşk işte bu Çinili Köşktür. Köşkün bir 
odasında Tavuslu Çeşme denilen bir çeşme
nin iki tarafında manzum bir kit§;be var
dır' çeşmenin sol tarafında: 

Hazreti blkaam alem Han Muradı kamuran 
Pak tab'u saf dil serçeşmei suıtaniyan 
Emridüp Sırça Saray içre cen ali çeşmeler 
Haki piyi devletine can gibi oldu revan 
Ol şehi Alem ki bu aynül hayatı candan 
Hıdr veş bftı. bir yaşar ftdikce daim nftşlcan 
Cilveler eyler. safi· İle kenarı ibde 
M!l kevser ntiş ideır g1iyAki ta.vO.si cihan 
~öyle her yerden akıtmaz. idi hWpayine 
Olmasa ·eahri (?) eter ki san'atında, pehlivan 
Selsebil asa. görüb Asaril dii o dem 
Didi · bir tdrlh ki serçeşm.ei şahi cihan 

. ·.: .. · «Sağ tarafında: 

Çeştııelerdetı kim lebabeb pür ola. bu lıanu can 
Ctiş ider dll m'eyltdüb akar ana rfthi revan 
Kılsa devletle bu cayt i2zete ol şehmişin 
Burci ibi güyiyi menzil ider şemsi cihan 
Tahtı devlet sadrı i2zet kasn tifa.t cayt has 
Hak mübaırek eyleyüb gelsün o şlhi kamuran 
Su· gibi evsafı şahı ~ber_ etınişdir meğer 
Ağız açub çeşmeler elha:n ile okur ,revan 

Katrei cftdile nola bendesin ihya ide 
Zindedir çün Abı lütfiyle o şlhın insü can 
Seyridüb Asarii da.i didi ilham fle 
Tarihini paki rina çeşmei şihi cihan 

«Tarihlerin -ikisi de Sultan Murad (Mu
rad III) devrini tutmuyor. 

«Çinili Köşkün gerek medhalinin şek
linden ve gerek taksimatından İran usuli 
mimarisinde olduğu görülür; nitekim Tur
sun Bey de «Tavrı ekıısire üzere,, diyor. 

Köşkün medhali üzerinde nakşedilmiş 
girift yazı ile yazılı kita,be la.yıkı- ile okuna
mamışdır, son satırında 877 senesinde· ta
mamlandığı söylenmektedir. 

«Tursun Bey bu Sırça Sarayın karşı
·sında da ((Tavri Osmani üzere» bir köşk 
yapıldığını yazıyor; Fatih Sultan Mehmed 
tarafından burada yaptırılan bu ikinci köş
kün _şimdiki Asarı Atika Müz:esi binı1sının 
yer.inde olduğunu _zannediyoruz; :ml,t:ıe_ bi-

. nAsının şimal ucunun temelleri kazılır ilcen 
çıkan eski temel en_kaazından ve çinilerden 
anlaşılmışdı. 

«Bizde ilk asa.rı atika ~üzesi bu. Çinili 
Köşkde kurulmuşduı:. (Efdalüddin, Topka
pusu Sarayı Hümayunu; Osmanlı Tarih En
cümeni Mecmuası). 
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Çinili Köşk (tulani kesid) 
(Resim: E. H. Ayverdi'den B. Cantok eli ile) 

Çinili Köşkün müze ittihazı tarihi 1876 
dır, 12; kasım tarihli Sabah gazetesi: ,ıAsa
rı atika pek yakında Çinili Köşke nakledi
lecekdir» diye yazmaktadır. 

Tarih üzerinde çalışanlardan ve o yol
da pek büyük hizmetlerde ibulunmuş İbra
him Hakkı Konyalı da Çinili Köşk için şun
ları yazıyor: 

.ccÇinili Köşk Fatih devrinin bütün hu
susiyetlerini muhafaza ederek bize kadar 
gelebilen en kıymetli bir eserdir; bu güzel 
binaya Sırça Saray da denilir. Köşkün içi 
ve dışı sırçalarla, çinilerle kaplandığı için 
bu isimleri almışdır. Köşk Asarı Atika Mü
zesinin karşısındadır. 

ıcKöşkün medhaline iki taraflı mermer 
merdivenle çıkılır. Medhalin önü ve iki ta
rafını 14 aded köşeli mermer sütunun yük
selttiği bir revak örter. Revakın · dış tarafını 
istalaktitler ve altındaki mozayıklar süsler. 
Saray damının · etrafını sekizer şualı yıldız
lar oyulmuş taş bir .korkuluk dolaşır. 

((Merdivenin ta:m · karşısında beşik ör
tüsü şeklindeki mermerin altında iki ka
nadlı kapı ile üstünde al<;ı çerçeYeli tek pen
cere göze çarpar. Kapının yansından yuka
rısı, hQ.tün medhal, kemer içleri ve yanları 
tamamen mozayık çinilerle . kaplanmış, ka
pının üstü _ile medhalin iki yanları da fars
ça bir tari:h kitibesi ile· süslenmişdir. Ya
zıları mavi çiçekli ve hendesi şekilli mor ze
min üzerine yazılmışdır. Kapı ve pencere-

nin üstlerinde ve yanıtırmda yaldızlı ve keh
keşanlı bir sema bütün renkleriyle tanzim 
edilmişdir. Bininın dış cebheleri de vaktiy
le tamamen mozayıkJarla kaplı idi. Eski 
devirlerin büyük bir cinayet diye vasıflan -
dırabileceğimiz ihmalleri yüzünden bütün 
ıbu kıymetli mozayıklar dökülmüşdür. Bazı 
pencerelerin kenarlarında birer zırh halin
de dolaşan mozayıklar eski ve muhteşem çi • 
nilerin bakiyesidir. 

ccKöşkün Gülhane Parkı tarafındaki de
niz cebhesi daha ihtişamlı ve heybetlidir. 
Sırça Köşkün dışı gibi içi de tamamen mo
zayıklarla süslü idi. İçerde yalnız bir oda
nın ve kemerlerin_ çinileri kalmışdır. 

«Çinili Köşkün kapısının üstünde ve 
yanlarında dolaşan ki ta.beye· gelince, aslın -
da tki · satır halinde iken üç ve dana fazla 
satırlar gibi görülen bu sarmaşık ve girift 
yazının önünde ben tam üç buçuk sene ;a· 
Iışdıni. ve tam dört yüz altmış küsur yıldan•· 
beri kimsenin okuyamadı~ı bu yazıyı okıı • 
durrı; şu satırları yazdığını anda (1943), 
dört buçuk asırlık bir sır düğümünü çöz
müş olinanın zevki içindeyim. ŞÜ kanate 
vardım ki bu f arsca mozayık ki ta.beyi bir 
yazan kalem sahibi, bir istif eden hattat, 
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bir de kasrın banisi İkinci Sultan Mehmert 
doğru okumuşlardı. Hattat tezyin zarure
tine inzimam eden yersizlik endişesi ile ta
rih kitabesinin kelimelerini öylesine birbi
rine karışdırmış ve öyle istif etmişdir ki, 
l{endisinden sonra onu bir daha kimse oku
yamamışdır. Bu kitabenin metni bütün ta
rih kaynaklarında ve eski edebi metinler
de yokdur. Zira, çini üzerine geçdikten son
ra bir daha okunamamışdır. Yıllarca sür·• 

müş bir emekle tarafımızdan çözülmüş olan 
kitabe metni şudur: 

«Bünyanı muallay payet in kasn felek kadr 
ki zi farlı ulüv dest der kemeri Cevza zened ve 
hadidi sahateş her evci farki Ferkadan ve saldı 
k-eyva.nı · ala şeref bahşed manendi kubbei züm
ridin zi asumanı zerin ki bekltabei kevWb tez
yin yabed ve salını pirtize zemin ki be ezhan 
gtina.gtin ve nukuuşi btikalemtin ııüzhetciyi hul
di berin kerded be ferri izzeti devlei Hikaani ve 

0 

Çinili Köşk (zemfn katı) 
(Plan: Mimar Reşid Beyden ta.dilen E.H. Ayverdi) 
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yüm.nı h:lnılnetı sayel Yezdini be hükmü innel 
_İnebani tahki himıneteı bani şeref itmam yaft 
der evahiri Rebiülılhir der tarihi sene seb'a ve 
seb'in ve semıane mie.» 

Ey dered plşgihi huldl naim 
Haremet keşte muhterem çü harını 
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Ez let4fetı havayi buk'al tü 
Kaade yiihyil :lzame ve biye ramim 
Ez kerameti pişgaheş lablei erbabı mülk 

V'ez seadeti ilsitaneş kıblega.hı ehli din 
l\fatlai hurşid rif'at meşrikl subhi m:urad 
Nüri çeşmi asftmanü ziyneti rftyi · zemin 
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Çinlll Köşk (bodrum katı) 
(Plan: E. · H. Ayverdi'den B. Cantok eli ile) 
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Çinili Köşk (ya.ıı cebhe) 
(Resim: Reşid Beyden ta.dilen E. H. Ayverdr) 

«Tercemesi: Felek kadar yüksek olan bu kas
rın yapısı öyle kurulmuşdur ki, fazla. yüceliğin
den sanki ,elini Cevzı'l. Burcunun kemerine, beli
ne atmışdır. Onun sahasının en aıça..1t yeri Fer
kadan Yıldızının tepesine ve Zühalin çatısına 

~ref verir. Zümridin kubbesi parlak gökler gibi 
yıld~dan kitabeleri ile ziynet bulmuşdur. Firuze 
zemini de ~eşid çeşid çiçeklerle ve bOkalemün 
nakışlarıyla muhalled olan cennet bağlarını an
dırır. Hakanlık devlet ve izzetinin kuvvetiyle ve 
Tannnın yüksek himmeti yümnü bereketiyle bu 
bin! 877 yılı rebiüldhınnın sonlarında itmam 
şerefine mazhar oldu ki, yapılar dılimA yapanın 
himmetini hikliye eder. 
Senin kapının içi nimetlerle dolu olan Cennetin 

- önüdür 
Senin haremiıı Kabe gibi muhterem olmuşdur 
Senin kurulduğUn yerin letdfeti havAsından 
Çürümüş kemiklere Meta can gelir 
Bu kasrın önü kerdmetinden dolayı mülk erbı'l.

bının (hükümdarların) kıblesi 
Eşiğinin kutlu oluşundan dolayı din ehlinin kıb

legdhı 

Yücelik güneşinin doğduğu ve murad se;bahının 
ışıdığı yer 

Gökyüzünün göz nuru ve yeryüzünün ziyneti ... 

«Bu kita.beye göre Çinili Köşk hicri 877 
ve mil!di 1472-1473 yılında yapılınışdır . Fa
tih Sultan Mehmedin rikı1bında İstanbula 
girenlerden Tursun !Bey meşhur tarihinde 
bu kasrın mimarı olarak bizzat Sultan Meh-

medi göstermişdir, yani kasrın pla.nını Fa
tih Sultan Mehmed hazırlamışdır.» (İbra
him. Hakkı Konyalı, İstanbul Abideleri, Ye~ 
di Gün Yayınları, 1943 ?) . . 

((Değerli bilgin Ekrem Hakkı Ayverdi 
((Fatih Devri Mimılrisi» adlı büyük eserin
de Çinili Köşk hakkında şu malumatı ve
riyor: 

((Bir istirahat ve zevk kasrı olmakla be
rıtber gördüğü vazifeler meyıınında oyun
lara tema.şa.gfilı olmakda vardır; Hünerna.
me'nin (XVI. asır sonu) tavsifine nazaran 
köşkün önündeki «Ağa Çayırı» denilen bü
yük sa.hada atlı cirid ve at koşusu gibi si
pılhilik gösterileri yapılır ve ön taraftaki 
revakdan padiş!h ve erkıinı hükfunet bu te
zıihüratı seyrederdi, revak tribün vazifesini 
görürdü. 

«Alçak tarafda, şimdiki Gülhıine Par
kında büyük bir havuz, cenubda Sürre Ala
yı Köşkü, şimfilinde üçüncü Mehmed Köş
kü bulunuyordu. 

Pıldişahlar Çinili Köşke dı1ima ehem
miyet vermişler, zaman zaman tamirler 
yapmışlardır; üçnücü Murad nefis bir şe
lıile-çeşme ilı1ve etmiş, hepsi de havuza ve 
koruya karşı zevkü safa. sürmüşlerdir . 

«Fakat zaman zaman yapılan tfunirat 
ile bina epeyi şekil ve hüviyet değiştirmiş, 
hicri 1292 · (milıidi 1875) de müze ittihaz 
edilirken, ufak tıldilattan maada, iburaya 
konacak eserlerin çıkabileceği bir harici 
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merdiven yapılarak revak içindeki merdi
ven körletilmiş, ve yanlardaki açık eyvan
lara muazzam demir parmaklıklar ve ca.
mekful konup kapalı kısma ilhak ile bina. 
tanınmaz bir hfile ifrağ olunmuşdu. Son 
derecede itina. ile ilave olunan dört çift 
sütun ile de haçvıiri dehlize başka bir şekil 
verilmişdi. Bodrumda ise eskisi battal edi
lerek, cebheye doğru dik bir merdiven ilı\ve 
olunmuşdu. Bünye kısımları kaabili tashih 
olduğundan ıslah edildi ise de sağ eyvan
dan odalara, çinileri kırarak açılan kapu
ların tahribatı müthiş bir yama halinde 
kaldı. 

«Öndeki revak şöyle bir manzara ar
zetmektedir: alt kat beden duvarından 1,5 

1, 
1 
1 

fQ 

00 

metre mesafede ve merdivenin iki yanına 
da, beşerden on tane dört köşe . mermer di
rek yer almaktadır; üstlerine atılan . mer

. mer lentolardan sonra da, on adedi aşağı-
dakilere döt tanesi de merdiven duvarına 
mevzu, ondört ince ve sivri, sekiz köşe üst 
direği yükselmektedir. Açıklıklar ortad3. 
3,50, diğerlerinde müsavaten 2 metredir. 
Taban ve başlıklar ufak silmeli ve köşeleri 
kıvrık şeklinde pahlı, ve bunların !atların
da püsküllü kabartma kita:beleri olup basit 

· bir şekiİdedir. Yer hizasında koridordan iki 
yan merdivene geçilirken aranın darlığı ve 
tavanın basıklığından bir rahatsızlık hisset
memek gayr{ kaabildir. Bu dehlizin tavanı 
merdivenin vasıl oldüğu sahanlık ve bina 
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Çinili Köşk (aırka cebhe) 
(ıteslm: Reşid Beyden ta.dilen E. H. Ayverdi) 



ÇiNİLİ KÖŞK 4028 - İSTANBUL 

1 
f 

1 
ı. '-------------------·,.., .. 

Çinili KÖŞk 
(Bir XVII. asır minyatüründen B. Cantok eli ile) 

iç seviyesinden 80 santim daha yüksek bu -
lunmaktadır. 

ıcMerdivenden kurtulup yukarıya çı
kınca, alçakda kalan esas döşemeden 80 
santim daha yüksek olan sekilerin üstüne 
konmuş korkulukların manzarayı tama
men kapatması huzursuzlUk tesirini devam 
ettirmekde, fakat bir kere köşkün harimi
ne girince ferah ve geniş nisbetlere ulaşılıp 
dışarda duyulan sıkıntılı tereddüd derhal 
silinmektedir. Bu hal revakın hakkında in
sanı düşünceye sevk eder. Bütün binayı do
laşan zemin katı silmesinin köşede yukarı
ya, 80 santi.m,etre irtifa.ındak.i sekiye kadar, 
yükselmeyip ufki devam ettikden sonra an -
cak merdiven kapusu hizılsında kapu baş
lığı seviyesinde yükseldiği ve seki tavanı ?e 
arasında dümdüz bir sathı boş bırakdıgı, 
direklerin üstündeki kemerin ve üst l{ap
lamasının yan duvarda aynı yüzde olduğu 
halde pilılsterle birleşmediği, ş~mal tar~fın
dakinin ise pilılstrdan 15 santım taşdıgı ve 
her ikisinin de binadan ayrı ve başka başka 

şartlar altında yapıldığı görülmektedir. Ke
merlerin köfeki kaplama işçiliği yandaki 
esas kitı1beden pek kabadır ve taş ebadları 
daha ufakdır; halbuki bu münferit unsur
ların daha dikkatli işlenmesi lı1zırn gelirdi. 
Köfeki duvara giren mermer lentolar aynı 
cins malzemeden olmadığı için zemin ka
tında birleşme noktası · üzerinde durmak 
mevzuu bahis değildir. inşaat esnasında da, 
çatı seviyesinde, direkleri arkaya bağlayan 
kemerlerin ve tonosların cebhe duvarına 
;bindirme olarak yapıldığını da tatbiki ya
pan mimar Reşid Beyden duymuştuk. Bun
dan başka binadaki asma katda cepheye 
açılan pencereler bu tonozlar tarafınd~n 
setredilmiş ve gergi demirleri, normal yü
rüyen bir inşaatta olduğu gibi, !ast~ .. ta
şına takılmayıp duvar delinerek ıç yuzune 
kılıçla yaslanmışdır. 

«Başlık ve kaadileri de XV. asır. iş~e 
benzememekte, ve d8ha ziyade, meseıa. bır 
Nuriosmaniye tipini andırmakta, pirinç bi
leziklerden de mahrum bulunmaktadır. 



ANSİKLOPEDİSİ - 4029 - ÇİNİLİ KÖŞK 

«Hülasa edersek: a) Merdivene pek sı
kıntılı bir şekilde varılması' b) kapıyı kur
tarmak için yapılan sekilerle en ferah ol
ması lazım gelen tema.şa yerinin boğulma
sı; c) kat kornişinin üstü örtülü bir yerde 
devam etmemesi lazım gelirken devam ede
rek iğTeti bir vaziyette kalması; d) yan ke
merlerin duvarla birleşmemesi; e) çatı to
nozlarının duvarla kaynaşmamış olması; f) 
asma kat cebhe pencerelerinin kapanmış 
olması; · g) gergilerin normal olarak kon
mayıp oyularak yerleştirilmesi; h) başlık 

ve kaaidelerin devrine uymaması; i) umu
mi olarak revakla asıl bin:1nın inşaatının 
tecanüs arz etmemesi, yan pila.strların de
vamı olan pencereli setir duvarından son
raki bütün revakın ve direklerin muhdes 
olduğu kaanatini hı1sıl etmektedir. 

<<Üniversite Kütübhıınesinin · türkçe 
yazmaları arasında 2518 numarada «Hazi
ne sır ta.kibi Salahi Efendinin zabtı vekaa•
yii yevmiyei cenı1bı hazerti şehriyı1ri tarihi -
dirı: unva.nı ile kıydlı ruznılınesinin 157 in 
ci yaprağında şu mühim not vardır; bu 
günkü dilimize çevirerek naklediyoruz: 

«1150 senesi rebecinin altıncı salı ge
cesi ( 30 Ekim 1737) bir kaza. eseri Has Bağ
çe içindeki Sırça sarayda yangın çıkdı.n 

Salıilıi Efendi Çinili Köşkde çıkan bu 
yangından bahsederken «Sırça Sarayi köh
ne revak» ta.birini kulanmışdır ki, bundan, 
binanın önünde ahşab direkli bir revak ve 
üstünde çatı bulunduğunu anlıyoruz; ki bu 
da ekleme olan 1,5 metrelik kısmı nazarı 
itibara almaz isek geri kalan 3 metre geniş
liğinde ve iki yandan pencereli setir duvar
ları ile tahdid edilmiş sahanlık hizasında 
-bulunabilir. Şu halde merdiven açıkda- ka
lacağından normal ve ferah bir vaziyet al
mış olur. Bu revak yandıkdan sonra aynen 
ihya olunmamış ve Birinci Sultan Mahmud 
devrinde, veya daha sonra, direkler üstüne 
tonozla işlenip cebhedeki istilılktit korniş 
ileriye alınmış, ve döşemelerde ve medhal
de zoraki ve gayri tabii vaziyetler ihdas 
olunmuşdur. 

«Cebhedeki ince ·su ile orta tonozda.ki 
ufak _madalyonda bulunan çinilere- bakıp 

da bunların ilk inşaatda konulduklarına za.
hib olunmamalıdır; bu çiniler elli sene ev
vel konulmuşdur. 1290 (1873) senesine :iid 
eski bir fotoğrafda cebhedeki çini su mev
cud olmadığı gibi merhum Efdalüddin Te
kiner Beyefendi (B.: Tekiner, Efdalüddin) 
döküntü parçalardan gelişi güzel konulan 

bu yapıştırmanın 1319 senesinde yapıldığı
nı bizzat görmüşdür. 

«Tarihi seyri içinde pek ehemmiyetli 
olduğundan etrafile izah etmek mecburi
yetinde kaldığımız bu keyfiyet, Fatih devri 
bina.sını, revaksız ve ahşab saçaklı olarak 
kabul ile müte§.kib izaha.tı o çerçeve için
de vermeye bizi sevk etmektedir. 

«Esas döşemesi zeminden 2.9 metre 
-mürtefi olan bina., murabbaa pek yakın bir 
müstatilden ibarettir. Yalnız garb tarafın
da beş dılılı bir çıkıntı müstatilen harice 
taşar. Haçvari, kubbeli bir dehlizin sağ ve 
solunda birer açık eyvan (hayat), ilerisin
de beş dılılı oda, dört köşesinde dört oda, 
ını;!dhal cebhesinde hela., hizmet höcreleri 
ve çatı merdiveni bulunmakda, harici mer
diven, Arz Odasında olduğu gibi (B.: Ar1.. 
Odası) bina hizasını aşmaktadır. 

«Bu taksimat bize T tipi cami pla.nını 
hatırlatmaktadır. Yeşil Camide, Yıldırım 

Camiinde orta avlu kubbesinden evvel bir 
medhal dehlizi ve yanında harirden med
halli ufak höcreler, ve cenah odaları oldu
ğu gibi, Afiyonda Gedik Paşa Camiinde de 
açık yan eyvanlar mevcuddur. Aynı ana.sı
rı burada biraz değişik tertible, ve ma.bede 
nazaran daha mütevazi ölçüler dahilinde 
bulmaktayız. Cebhesi daha beşeri, işlenişi 
daha ince, fakat esas aynıdır. 

«Bütün cebheyi işgal eden 3 metre ge
nişliğindeki sahanlığın sağ ve solu pence
reli birer duvarla muhafaza altına alınmış, 
bu ayakların cebheleri mozayık çinilerle 
kaplanmışdır. Esas medhallerden başka he
laya, hizmet odalarına ve çatı merdivenine 
açıl.an yüksek eşikli dört kapı daha vardır. 
Esas medhal mozayık çinilerle müzeyyen 3 
metre derinliğinde sivri kemerli b.ir eyva
nın içindedir. Kapının üstünde muahhar 
asırlara füd bir alçı pencere mevcuddur. 

«Esas kapı önündeki holün karşı du
varında sağlı sollu iki kapı ve iki yanda da 
odaların medhali bulunmaktadır. Bu holün 
döşemesinde 70 santimetre kutrunda bü
yük müseddes tuğlalar köşkün elimize in
tikaal etmiş hakiki döşeme kaplamaların
dan bir nümunedir, holün tuğla bünyesi
ni, kürevi alikalı ve kaburgalı kubbesini 
göstermektedir. 

«Sağ ve sol odalar kaburgalı müselles
ler üstüne oturan bir tam ve bir yarım kub
be ile örtülü altlı üstlü, altışar pencereli
dir. Kapı üstünde, oda duvarı yüzündeki 
açıklığı ile hol tarafındaki karşılık getiril-
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meyerek çapraz büyük bir hava penceresi 
yapılmışdır. Bu iki odada duvarlar düz sı
valıdır; çini vardı da eski tadilatda mı haz
folU:nmuşdur, bilmiyoruz; hiç bir nümune 
görülmüyor. Kapatılan ocaklar Yeşil Cami
lerdeki müşa.bih bir şekilde ve alçıdan ihya 
edilmişdir. Sağ odada bodruma inen mer
divenin başlangıcı vardır. 

«Haçva.ri orta dehlizin yanlardaki ve 
gerideki kolları kaburgalı müstenid yarım, 
ilerdeki kol tam kubbe ile, merkezi kısım 
istala.ktitli kürevi alikalara müstenit bir 
kubbe ile örtülüdür. Dehlizin altı höcresin
de la.civerd ve firuze çini bakiyeleri bulun
maktadır. 

«Açık eyvap.lar tülıini düz tonozla mes
tur olup duvarları 3 metre irtifaa ka.dar çi
ni ile kaplıdır. En üstte üç sıra müseddes 
la.civerd ve altında firılze ince zırh, yine 
ldciverd su ve daha altında müseddes la.ci
verd levhalar ortasına 7 santim genişliğin
de firftze zemin geçirilmişdir. Sağ_ eyvanın 
kemerinde çini kalmadığı halde sol eyvan
dakiler yerinde durmaktadır; burada höc
relerin içi de çini ile kaplıdır. Sağ taraftaki 
höcreler bozularak kapı hfiline getirildiğin
den tahrib edilmişdi. Duvarı yeniden yapıl
mış ise de çinisi konamamışdır. 

«Parka nazır sağ ve sol odalar, evvel
kiler gibi birer tam birer yarım kubbe ile 
mesturdur. Duvarlar sağdakine 2 metre ir
tifaa kadar ince firftze zırhlı altı köşe la
civerd çini ile kaplıdır. Bu çiniler de içine 
az miktarda altın karıştırılmış bir nevi bo
ya ile altın yaldız parlaklığı ve tesirini ay
nen hasıl eden bir sır üstü tezyina.tı mev
cud olduğu tek tük izlerden anlaşılmakta
dır. 

«Sol odada müselles ve müseddes şe
killerin terkibi ile seyrine doyum olmaz gü
zellikde bir kaplama vardır. Höcrelerin içi-
ne kadar sağlam duran bu odanın bilhassa 
girintili kısımlarındaki altınlı nakışlar çok 
b!riz ve c!zibdir. 

«Odanın niha.yetinde üçüncü Murad 
tarafından mermer şemse aynalı ve cebhe
si kalemle yapılmış bir tavus resmi ile, yan
ları 12 beyitlik türkçe kitabe ve sövelerine 
varıncaya kadar yalnız ve yağlı boya ka · 
lemle süslü bir çeşme yaptırılmışdır ki, ta
rih mısraı şudur: 

«Didi bir tArih ki serçeşmei şAhi cihan.» 
999 (1590-1591·) 

,,Her iki odada da eski ocaklar son se
ne yapılan tamirde, Yeşil Cami örneğine 

yakın bir şekilde açıdan ihya olunmuşdur. 
Orta dehlize doğru çapraz açılmış hava pen
cereleri bunlarda da mevcuddur. 

«Çıkmalı orta oda beyaz ve firftze zırh
lı altı köşe laciverd çinilerle müzeyyendir. 
Ocağı yokdur. İstalıtktitli kürevi alikalara 
oturan kubbesi malakıiri denilen kabartma 
r0.milerle müzeyyen iken bozulmuşdu; bod
rumdaki eşinin aynı alınarak ihya edilmiş
dir. Bu kadar sıvama tezyinat diğer eser
lerimizde pek görülmez ise de 1ambrinin 
dinlendirici düzlüğü, ·onun hasıl ettiği ka
rışık tesiri siler. Zemin katında söveler 
umumiyetle çok geniş asabalı ve düz dişli 
mermerdendir. 

((Bodrum katına gelince, plan itibariy
le aşağı yukarı zemin katının aynıdır. Yal
nız odaların toprağa temas etmemesi için 
yan dehlizler bırakılmış, medhal sağındaki. 
oda da merdiven konması ile işgal olun
muşdur. l{öfeki geniş merdivenden inince 
kubbesi sekiz köşe yıldızlı bir şebekeye otu
ran mahalle girilir. Bunun solundaki oda 
da kubbelidir, ve cenub cihetindeki dehliz
de susuz bir kuyu vardır. Rivayete nazaran 
içinde tahtelarz yollar bulunuyormuş. Ay
nı odada, merdivenle inilen derin bir mah
zen ağzı daha. görünmektedir; yüksekde 
bir havalandırma penceresi mevcuddur 
Haçvari orta dehlize yine iki kapı ile giri
lir. İki kapının ortasında bir çeşme, ye bu
nun üstt1;nde de bir pencere vardır. 

«Dehlizin merkezi kubbesi 12 dılılı bir 
yıldıza oturmakta olup üç tarafı kemer ve 
iç tarafı tonozumsu bir kubbe ile örtülmüş
dür. Yıldızların hepsi de kaburgalıdır. Mer
kezi dehlizin sağ ve solundaki tonozlu ma
haller yükse~ birer pencereden hava almak.
tadır. Bunların da bir tanesinde kuyu var
dır. Parka nıizır odalar da kaburgalı 12 dı-
lılı yıldızlara müstenid kubbelerle örtülü 
olub yan dehlizleri, alt istlnad duvarların
dan sonra açılan ufacık pencerelerden ha
va almaktadır. Bu odaların önü açık oldu
ğundan altlı üstlü dörder pencere ile ay
dınlatılmışdır. 

«Beş köşeli oda 16 dılılı pek zengin bir 
yıldız tertibatına, ve bu da, daha a&ağı se
viyede 8 yüksek sivri küre alik:aya oturmak
ta, küreler de zengin istalaktit petek ve düz 

-kabartma kitı1be sırası ile müzeyyen bulun
maktadır. Kubbesi sıvama malakari rftmi 
tezyinatla süslenmişdir. Bodrum katında 
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zemin döşemesi umumiyetle 25 X 25 dört 
köşe tuğladandır. Hiç bir lambri olmayıp, 
her taraf sıvalıdır, üst katdan bir farkı da 
tavanın daha basık olması, ve içinde bir 
mahzen. tesiri hissedilmesidir. 

ccCebheler: Bugünkü hali ile revakın iç 
c.ebhesindeki gergilerin altında uzanıp ke
narda ve revak yanından aşağıya kadar 
sarkan 70 santim genişliğinde Selçuk üslu
bu mozayık çini bir su, iki büyült kemer kö-

. şesinde san, firuze, rn.civerd, koyu yeşil ve 
patlıcan rengi ile yapılmış hat§.yi tezyina
tı havi çini alınlıklar bulunmaıktadır. Ey
vanın keskin başlayan köşesi yukarda pa
ha tahavvül etmektedir; bu kısma, hatayı 
bir sap üstünde kufi İsmi Cel§.1 murabbaı 
ve nar çiçeği diyebileceğimiz çiçek motifi 
mozayık çini tekniği ile yapılmışdır. Keme
rin içinde de firuze zemin üstüne Ia.dverd 
kenarlı beyaz çinilerle yine mozayık usu
lünde ve kufi müsenna hat ile ccTevekkeltü 
ala haliki» ibtlresi dört defa tekrarlanmış
dır. 

ccKemer aynası ise firuze zemine çap
raz konmuş ve bazılarında dörtlü yıldızlar 
bulunan ltlciverd zırhlı beyaz sularla, yine 
mozayık şeklinde, işlenmişdir. 

ccKapı üstünü, üç tarafından 1 metre 
genişlikde ve etrafı çiçekli bir su ile mu
hat, inşa kitabesi işgal etmektedir. Kita
benin iki sıra yazısı olub, birisi beyaz ve 
kalın celi sülüs, üstde bulunan ikincisi por
takal rengi ve daha incedir. Sarı renkler
den bir kısmı bozulmuşdur. Zemini laci
verd, yazıları girift hatailerin sapları firu
ze, yaprakları sarı, harflerinin gözlerinin 
içi patlıcan rengindedir. 

ccKitabenin altında yine bir kısım çini 
ve onun altında da damarlı güzel bir mer
mer kaplama bulunmaktadır. Yan kemerle
rin müselles. aynalarında kO.fi hat• ile (<Al
lah Muhamed Aliı:, yazılıdır. 

«Çinisiz olan iki müstatili ve bir dai
revi çukur zemin sıva ile örtülüdür. Bun
ların altında bir sıra tuğla bulunmakta
dır. 

ccYan cebheler, ön cebhedeki gibi, kö
fekiden, kitabeli bir su basmadan sonra, 
pencere söveleri ve aynaları ve pilastrları 

köfekiden çerçevelere taksim edilmiş, · taş
ların yanlarına tam sırlı parlak zırhlar ge·
çirilip ortaları yarım sırlı olarak tavsif ede
bileceğimiz kızıl cilalı tuğlalarla kaplanmış
dır. Bu kırmızı cilfilı tuğlalar bugünü:ı;ı 

prese tuğlasına müşabih olub pek parlak 

değildir, fakat rengini muhafaza eder. Kon
yada Karatay kubbesin,de ve birçok minı1-
relerde, !stanbulda Horhor'daki Kızılmina
rede kullanılmışdır. Üstlerine sıvalar vurul
duğundan epey bozulmuş olan bu tuğlala
rın son tamirde pek çoğu değiştirilmişdir. 
Fakat renk ve işçilik itibtlriyle pek muvaf
fak ohınamamışdır. 

«Bütün cebheleri dolaşıp üst taraça
nın korkuluğunu teşkil eden . bir çıkıntılı 
yaprak ve gömme kita.be ve üstünde sap 
ve yaprak sıralarından müteşekkil basit is
talaktitli saçak kornişi yüzleri süsler. 

ccArka cebhenin üst katı yan cebhele
rin aynıdır. Bodurum katı cebhesinde kö
şe pilastr ve pencere sövelerinden maada 
bütün satıhlar ldciverd, firuze, beyaz ve 
kırmızı olmak. üzere dört renkli çini ile 
mesturdur. ön cebhede olduğu gibi b§.21 

Ia.civerd çiniler üstüne tatbik edilen beyaz 
yaldız vasıtası ile hakiki bir yaldızlı sem:\ 
§.hengi meydana getirilmişdir. Pencere ke
merleri rumilerle müzeyyendir; köşelerde 
40 santim kutrunda yuvarlak bir sütun, 
şAkuuli dizilmiş çinilerle kaplı imiş, ancak 
sağ tarafda 2 metrelik bir kısmı kalmışdır. 
Beş köşe çıkıntılı oda zemine yakın murab
baa inkilaıb ettiğinden köşelere muazzam 
müsellesi bademler oturtulmuştur. 

ccBu cebhenin iki yanında kitı'.tbelerin 
cilfilı kırmızı tuğla ile karışık sırlı çini kap
lamalarında kufi ile «Muhamed Alfr. ib:1-
releri birbirini kucaklar vaziyette tekrar 
edilmişdir. 

«Muhammed» kelimesi yaldızlı parlak 
çinilerle, «Ali» lafzı daha donuk firuze 
renkle işlenmişdir. Diğer kısımlardaki de
senler hendesi şekillerden ibArettir. 

Çinili Köşkde altın yaldızlı bir çini 
(Bayan Mihribanın resimlerinden) 



ÇİNİLİ KÖŞK 

«Çatıya çıkan merdivenden bir asma 
kata geçilir. Kapı duvarı kalınlığında ve 
üst seviyesindeki bir dehlizden mukabil ta
rafdaki höcreye yol vardır. Yan cebhelerde 
üçüncü sırada görülen tek pencere bu oda
ları tenvir eder. 

«Bin:1 çatısı ilk inş§.sında, tuğla zemin
li ve kil tabakaları ile % 2 meyilli bir imi§. 
üzerine yine iki kat tuğla kaplamalı, tara
ça idi. Son tamirde, taraçadan korkuldu
ğundan, az meyilli kurşun örtülü gizli bir 
çati ile örtülmüşdür. 

«Çiniler: Çini hamuru fayans olmayıp 
kırmızı tuğla hamurundan ve mozayık kı• 
sım1arda, ve etraf çini zırhlarda kalınlığı 6 
santime baliğ olmakda, içeriye doğru da
ralıp bazılarının arkasında ustuva.ni bir kı
sım bulunmaktadır. Levha hfüindekiler 3 
santim kalınlıktadır.» (Ekrem Hakkı Ay
verdi; F§.tih Devri Mimdrisi). 

Çinili Köskün Osmanlı tı1rihinde acı 
:,O~,tımları da vard.ir; şöhretli vezirlerden 
Dördüncü Sultan Murad zamanında Abaza 
Mehmed Paşa tevkifinden sonra burada 
hapsedilmiş ve burada idam. olunmuşdur. 
(B.: Mehmed Paşa, Abaza). 

ÇİNİLİ KÖŞK - Fı1tih Sultan Meh
med tarafından yaptırılmış ve bu isimle 
meşhur köşkden başka Beşiktaşda bir hün
k§.r köşkü de Çinili Köşk diye anılmışdır 
(F§.tihin köşkü için bundan önceki madde
ye bakınız). 

Beşiktaşdaki Çinili Köşk Beşiktaş sa.
hilsarayı sahası içinde ve Iebi deryada Dör
düncü Sultan Mehmed tarafından yaptırıl
mışdı. Kendi adına nisbetıe anılan meşhur 
şuerıı tezkiresi müellif Mirzaz§.de Sfüim 
Efendi ş§.ir Siy§.hi Ahmed Efendinin hal 
tercemesinde şunları yazıyor: 

«Dolmabağçelidir, askeri kalemlerde 
baş kı1tipliğe kadar yükselmisdir; mirifet 
ehli ve hoş sohbet z§.t idi, t§.lik yazıda da 
şöhreti vardı; o zamanın pMisahı Dördün
cü Sultan Mehmed Beşiktaş Sarayında lebi 
derya.da bin! buyurdukları Çinili kasrı ıa.
tifin kit§.belerindeki manzum tarihler bu 
Slya.hi Ahmed Efendinindir, onun yazısı ile 
de yazılmışdır.» 

. Beşiktaşdaki Çinili Köşk hicri 1161 
(milı1di 1748) ) de Birinci Sultan Mahmud 
tarafından tecdiden tamir edilmişdi. Bu 
kasrın ne zaman tamamen yok olduğu tes
bit edilemedi ( B.: Beşiktaş Sa.hilsarayı). 

Bibl.: Salim, Şuera. Tezkiresi; Hadikatül ce. 
va.mı, II. 95. 
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ÇİNİLİ KOLHANI SOKA<'il - Üskü
darda Toptaşı semti sokaklarından; Köp
rülü Fadıl Paşa Sokağı ile Çavuşdere Cad
desi arasında uzanır; cadde tarafından ge
lindiğine göre bir araba geçecek genişlik
de düzlük yol olarak başlar, sonra az me
yille inmeye başlar, daha sonra yokuş olur, 
yükselir ve Köprülü Fadıl Paşa Sokağına 
bağlanır; ahşab ve k§.gir hemen hepsi' mü
tev§.zi gelirli §.ile meskenleri evler arasın
dan geçer, kapu numaraları 1-21 ve 2-30 
dur (kasım 1963). 
j Hakkı GÖKTtlR~ 

ÇİNİLİ MESCİD SOKAĞI - Üsküda
rın Toptaşı semti sokaklarından' Köprülü 
Fadıl Paşa Sokağı ile All§.me Caddesi ara
sında uzanır; Tahtırevan Sokağı ve CemaJ 
Efendi Sokağı ile kavuşağı vardır, bir ar.a
ba geçecek genişlikde kabata.ş döşeli bir 
yoldur; iki kenarı_ boyunca kapu numara
ları 1-51 ve 2-28 dir; birer ikişer katlı evler 
arasından gecer. Tahtırevan Sokağı ile olan 
kavuşa.ğı kösesinde çatısı çökmüş, dört taş 
duvar ile ahşab külı1hlı tuğla min§.resi ksl
mıs harab Murad Reis. Mescidi vardır: yir
mi bir yıldanberi bu hazin durumdadır; 
Köprülü Fadıl Paşa Sokağı ile olan kavu
şağı başında da kl§.sik üslübda Hacı Halil 
Efendi Çesmesi vardır, mamur akar çeşme
dir (1964 ocak). 

\ Hakkı GÖKTÜRK 

ÇİNİLİ ODALAR Zeyrekde Barba-
ros Hayreddin Paşanın meşhur Çinili Ha
mamının civ§.rında, altı ahır yedi göz be
k§.r odası idi; durak yerleri Unkapanı köp
rüsü başı, bilhassa Ahmedağa Meydan Çeş
mesinin önü olan beygir ve yük ar.abası sü
rücüsü bek§.r uşakları barınırdı. Bir ananF 
olarak kadimden devam ede geldiği söyle
nirdi, bu odalarda oturan uşaklar her cu
ma sabahı toplu olarak Çini Hamamına gi
der ve hamamcı onlardan hamam parası al
madıkdan baska birer kıymık sabunu da 
parasız verirdi; bundan istidlfü ile Çinili 
Od.alarmda Barbaros Hayreddin Paşa tara
fından yaptırılmış olduğu söylenebilir. Ki
remit örtülü bir çatı altında kı1gir ve ocak
sız odalar idi; «Çinili,:, adını taşırdı ama 
yedi odanın birinde bile çiniden eser yok
du; odalara altındaki büyük ahırdan ahşab 
bir merdivenle çıkılırdı; tarihini tesbit ede
meyeceğim, gençliğimde bir sene kadar bu 
odalardan birinde barındım; oda refikim de 
Rumeli muhı1cirlerinden Edhem isminde 
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~eygi:r sürücüsü bir delikanlı idi; kalender
lik yolunda dolu dizgin gittiğim o zaman
larda lıitife olarak yazılmışdır: 

Çinili Oralarda bir eyyam bir dem 
Oturdum ki reflldm Samıurkaş Edhem 
Rwneli civanı ol şehba.zın hüsnü 
Dil ya.resin tfmara olmuşdu merhem 

Çinili Odalar İstanbulun düsman işga
ali altında bulunduğu zaman r1lmi 1336 
( 1920) da yandı. Unkapanındaki arabacı 

kahvesinde duyduğuma göre yangın bu 
odaların altındaki ahırdan çıkmış idi 
(1958). 
j Ali ÇAMİÇ 

CİNİLİ ODALAR SOKAĞI Fdtihde 
Hüsambey Mahallesinin sokaklarından; 

Hacı Ömer Paşa Sok.altı ile İtfıiiye Caddesi 
arasında uzanır; Şahhuban Camii Sokağı 
ile iki kavusağı ve üzerinde üç isimsiz çık
maz sokak vardır. İtfıiiye Caddesi tarafın
dan gelindiğine göre bir araba geçecek ge
nişlikde ve kabataş döşeli. olarak baslar; 
sonra daralır, tekrar genisler; çoğu ikişer 

katlı ahsab v-e beton evler arasından gecer. 
sağ kolda isimsiz bir aralık sokakla Zevrek 
caddesine çıkılır; sol kolda ise, Şahhuban 
Camii Sokağının iki kavı.İsağı arasında, 
yok olmuş bu camiin arsası bulunmakta
dır, ·bu nokta d.a 1234 (m. 1818) de vapıl
mıs Derviş Pasa Ce::,mesi vardır. Evlerin
kapu numaraları 1-13 ve 2-34 dür (hazi
ran, 1964). 

Ra.kkı GÖKTVRK 

r.tNfLt OD.ı\LAR Y.ı\NGINI - 15 Ara
lık 19?.0: Zevrekde Cinili Odalar denilen 
bekdr odaları ve onların altındaki büyük 
bir ahır ile beraber 15 kadar ev yandı. 

r.tNfJ,İ JURTIM (Gümrük) HANI -
İst!ı.nbul ve Galata Rıhtım bin~ları insaa
tının imtivazı <rİstanbuI · ~.ıhtım. Dök ve 
Anfreno T.A.S.ıı ne verildiiti z3mm; bu sir
ket binaların bir kı~mmı kendi na.mına, bir 
kısmını da Devlet nı1:mına insa. etmistir. Bu 
me .. raııda. 1910-1911 senelerinde GBlatada 
Gümrük. 0Sinaın olarak da, bu Cinili Rlh
tını Hanı'nl ypatlrmUSdlr; 733.000 franka 
:malnlan hanm bedeli, i906 · iı::ıtikraroıın; 
OOmrük binalann1n insamndan bakiye ka
lan miktan ile ôdenmistir. 

Sonrs.d.an, im.tivaz -müddeti tamamla
nan sirketten, bu han ve bu mevanda bü
tün rıhtım binalan, 25 Aralık 1934 taı-ihli 
bir kanunla devlet tarafından satın alın
mıştır. 

ÇİNİLİ SUYU 

Bina esas olarak 4 katlı olup, bir de ze
min katı vardır. Hfilen Gümrük teşkila.tı
nın faaliyet gösterdiği hanın iki kapısı var
dır, ki bunlardan birincisi, Emniyet Müdür
lüğünün 6. Şubesi, Galata Yolcu Salonu ve 
Pastahanenin bulunduğu bina.ya bakan so
kağa, öteki kapısı da, Denizyollan Hasta
hanesinin ve P.T.T. Gümrük teşkilıitının 

bulunduğu blo~a bakan ara sokağa açıl
maktadır. Çinili Rıhtım ham, bu iki dar ve 
çıkmaz sokak arasında ve Galata Rıhtımı 
ile Kara Mustafa Paşa Caddesi ( eski Rıh~ 
tını Csddesi) arasında müstakil bir blok 
halindedir. 

Bina.nın mimari özellığini, ikinci kat
tan itibaren, dış kısmın, rengA.renk çiniler
le tezyin edilmiş olması teşkil etmektedir. 

Handa hıilen, İstanbul Gümrükleri 
Başmüdürlüğü, Gümrük Muhafaza Müdür
lüğü, İstanbul Giriş ve Çıkış Gümrüğü Mü
dürlükleri ile Gümrük ve İnhisarlar Vekt\
leti Teftiş Jieyeti yerleşmiş bulunmaktadır 
(1962). . 

Baltık AK.BAY 

ÇİNİLİ SUYU - istanbulun Üsküdar 
Ciheti sularından; on yedinci asır ortasın
da Kösem Mahpeyker Sultan tarafından 

V!lideiatik (Eskivalide, Toptaşı) civıtnnda 
hayır eserleri için getirtilmişdir (B.: Kö
sem Mahpeyker Sultan; Çinili Cami; Çini
li Hamam). 

Çinili suyunun kaynakları, zengin bir 
su yatağı olan Çamlıca ve Çakal dağı civa
rındadır. Büyükçamlıca'nın doğu sırtların
daki vıtdilerden toplanan suların yolu, 
Tan t!vi Çiftliğinin kuzeyindeki dereyi ta.
kible ve buradan katma bir su alarak çift
lik havuzunun yanından Alemdağı yoluna 
çıkar; yolun· karşı tarafına gecerek Kavak 
Bayırına gelir. Civardaki köşklerin be.~la
nndan inerek, Toygar çeşmesinin alt tar'a
fından Liba.deye gelir. Su mecrAısı bu seyri 
esnAsında da bağlardan katma su alır. Bu
rada su y-oluna Büyükça:ıniıcadan ve Kü
çükcamlıcadan. Serasker Rıza P1:1$a arAzi
si:iıden de sular katllır. Su yolu LibMeden 
sonra Merdiven kôyil. caddesihi;n kenarını 
tı1kib ile ÇatB1 Maslafa gelir. Bur~a :mecra. 
civardan da katmalar alarak Küçükçamlıca 
yoluna iner. Semerci Bağından ve Ömer 
Efendi korularından tekrar katmalar ala
rak Fıstıkdibine gelir. Nisantaşının bulun
duğu tarladan, hassa Müşiri Rauf Paşa, Al
t1lniz§.de Necip Bey ar§.zisinden ve sonra da 
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Mısırlı Fazıl Paşanın bahçesinden geçerek 
Sultan Sar.ayı •Bağçesine gelir, buradan da 
SırkA.tibi Ba~dan ve Çiftlik Gazinosu ka
pısı altından Bağlarbaşı Caddesine çıkar; 
Yenimahalleye doğru inen künk su yolu 
Çinili Cami ile diğer hayra.ta ulşaır·. Su yo
lunun bu seyrinde bir şube yolu Fıstıkdi
binde Necip Bey arAzisinde, ayrılarak Val
debağına gider, Şeyhülisldm meşhur Arif 
Hikmet Beyin çeşme ve sebiline su verirdi. 

Vaktile yirmi sekiz adet su verici yeri 
olan ve . günde 600 metre küp bir verimi 
olan bu su yolunun, 9900 metrelik künk-
ten yapılmış bir şebekesi vardı. . 

'Dr. Saadi Nazım NIRVEN 

· çİNTAMANt - Eskiden bilhassa iç ça
maşl!'Iarı, iç gömleği, ve iç donu üzerine 
yapılan bir nevi işlemenin, nakşın adı; Top
kapusu Sarayı Müzesinde çamaşır kollek
siyonunda adı ·tesbit edilememiş bir şeh

zıi.deye aid çintama.tıi işlemeli bir iç donu 
vardır. 

ÇİPİCİS (Aliki) - 1950 de turist ola
rak gelmiş ve o tarihde 42 yaşında, ve bi-

zim eski rindlerin tAbiri ile «güzellik mih
rAbı hArn keman kaşındaıı bir yunan dil
beri kadındır ki, hem 24 yaşına kadar ken
disini erkek sanmış, hem. de 24 yaşında bir 
ameliyat ile cinsiyet değiştirdikten sonra 
zevk ve sahne fileminin ilk striptiz (sahne
de anadan doğma uryan soyunma) yıldız
larından biri olmusdur. Bize anlatığı kısa 
hal tercemesi şudur : Oı,tlanlık adı Aleko 
olup, 1908 de Rodosda doğmuşdur; bir ba
lıkçının oğludur; ancak ilk mektebi bitire
bilmis ve yirmi yaşına kadar balıkçılık yap
mışdır. Pek dilber olduğu için kendisine 
gönül veren kızlar etrafında perva.ne gibi 
döndükleri halde onlarla bir türlü ilgilene
memiş, da.ima erkek arkadaşları ile düşüb 
kalkmayı tercih etmişdir, kaba balıkçı mu
hit.inde yaşadığı halde, çapkın haşarı ola
mayışı, küfürbazlık edemeyişi ve sesinin de 
tam oğlan tonunda olmaylşı dolayısi ile 
((Kız Alekoıı diye anılmışdır. 1928 de bahri~ 
ye neferi olarak İtalyan donanmasında as
kerlik görevine başladıktan az sonra «Ame 
rigo Vespuci» okul gemisinin dört gün sü-

Balıkçı Aleko ve striptiz yıldızı Alikl . 
(Reelm: Sabiha Bozcalı) 
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recek bir dostluk ziy!retinde bu geminin 
mürettebatı arasında İstanbula gelmişdir; 
İstanbulu dolaşırlar iken, gemide en yakın 
arkadaşı bir iltalyan bahriyelisı ile türk ha
mamını görmek istemişler ve Toph§.nede 
Yamalı Hamama girmişlerdir; orada ken
disini yıkayan Mustafa adında bir dellak 
Alekoya, bir delikanlı olmayub hünsa (kız
oğlan yaratık) olduğunu söylemiş, türkçe 
bilmeyen Aleko, yıkanıp çıktıktan sonra; 
karine ile bir şeyler sezdiği Mustaf anın söz
lerini, hamamın müşterileri arasında bir 
rumca bilene terceme ettirdiğinde, o anda 
hamamda · bulunanlar kahkahalarla gülüş
müsler ve italyan gemicisi rum oğlanına ill{ 
kadınlık teşhisini koyan dellak Mustafa ile 
alay etmislerdir. Yalnız Aleko, bu teşhi:s 

· üzerinde ciddi bir endise ile durmuş ve ter
hisini heyecan ile beklemişdir; 1931 - 1932 
arasında terhis edilmiş, ve hemen Rodosa 
giderek bir hastahmeye müracaat etmiş; 
ve hama.n:ı çıplağı usa.ğın hükmü doğru çı
karak balıkçı Aleko bir ameliyat ile kız ol
muş, Aliki adını almşıdır; 'gartb cilvedir 
ki, oğlan kisvesi altında «kız)) la.kabı ile do
laşan 1\leko, hakiki cinsiyetine kavuşduk • 
tan sonra <10ğlan Aliki>:, adı ile meshur ol
muş, ve sesi de çok güzel olduğu için, oğ
lanlığı zamanında pek güzel oyun oynadı
ğından Rodosta ir İtalyan gece kulübü sa
hibi tarafından 1933 de yüksek bir ücretle 
konsomatris olarak tutulmus, o tarihte 25 
yasında bulunan Aliki, coşkun eğlencıJ 
filemlerinde erkekden bozma kadın vücu
dunu uryan görmek isteyen müsterilerin 
ısrarları ve onları kırmak istemeyen patro
nun tazyiki ile. vücudunun birkaç yerinde 
gemici dövmelerini teşhir ederek i:!.triptiz 
gösterileri yapmış, ve hatta bu yüzden za
bıtanın tfüdbatına uğramışdır. Yine o 1933 
yılmda Alikiyi sahnede uryan görerek aşık 
olan Amerikayı vatan edinmiş Vasil Cipicis 
ad1nda bir zenginin izdivaç teklifini 
kabul ederek Amerikaya gitmisdir; orada 
1936 da. kocasının ölümü üzerine 35 yaşına 
kadar, yedi sene daha striptiz gösterileri 
yapmış ve o yolun ilk yıldızlarından biri ol
musdur. l.950 de vatanı Rodos Adasını zi
yarete· gelmiş, oradan da bilhassa Yamalı 
Hamamda dellfilt Mustafayı bulmak için İs-, 
tanuıa geçmişdir; Arnerigo Vesplici mekteb 
gemisinin genç tayf asını yıkadığı zaman 30 
yaşında bir şehbaz olan Mustafayı 52 ya
şında ve yine ayni işde çalışır bulmuşdur; 
güzel ve gaayet şık bir hanımın güpegün-

düz erkekler hamamına girmesi, bir bıç
kınlar, külhaniler, haytalar, haneberduşlar 
yatağı olan Tophanede aşırı heyecanla ve 
merakla karşılanmış, hamamın içinde de 
fevkalade bir heyecan uyandırmış, müşte
rilerden giyinmekde soyunmakta olan yarı. 
çıplak erkekler, çıplak della.klar Aliki Çipi
cisi' önce yanlışlıkla girdi sanmışlar, fakat 
onun biperva hali ve rumca olarak: «Mus
tafamı görmek isterim ... nerede? ... >> diye 
sorması, ve yaşlanmış Mustafayı da derhal 
tanıyarak hemen koşup dellıikin boynuna 
sarılması, şaşkınlığından ne yapacavını bil
meyen yaslı çıplak adamı şapur şupur öp
meye başlaması, hamamın camek§.nının ha
kiki bir curcuna sahnesine çevirmisdir. İşte 
bu satırların muharriri de Aliki Çipicis'i o 
gün u sahnenin kahramanı olarak tanımış
dır. Ziyaretin sebebi pek çabuk anlatılmış, 
herkes hayretler içinde kalmış, dellak Mus
tafa da: ((Ben sana söyledim kadın olduğu
nu delikanlı!.,.» diyerek cehlin aşırı guru
ru He kabarmışdır. 

Aliki Çipicis İstanbulda kaldığı beş gü
nünü, hamamcı ağadan izin alan Musta
fası ile geçirmiş ve onunla evlenmek arzu
sunda olduğunu söylemişdir; memleketinde 
dördü erkek ve· ikisi kız altı ve evlıidı ve 
onlardan doğmuş bir o kadar da torunu 
olan delHlk Mustafa zengin kadının izdivac 
teklifini reddetmisdir. Onbeş gün içinde es
ki striptiz yıldığı Oğlan Aliki ile bol bol vis
ki içmis, amerikan cigaları tüttürmüş, he
diye olarak iki kat hazır esvapla, gömlek
ler, kravatlar, mendiller almışdır. DeUaklık 
mesleğinde geçimi bahşişle olduğu için, 
mahbu.besinin cömertçe hizmet akcesini ge
ri çevirmemişdir (B.: Them.is. Melle) . 

Hüsnü KINAYLI 

CİRAY (Hacer) - 1947 yılında, ken
disine §,sık olan seyyar satıcı 45 yasında Yu
suf Kıpçak tarafından, bıçak ile vahsiyane 
ölniirüJmüs Cana K1z Sanat Enstitüsü ta
lebelerinden 14 yaşmda güzel bir kızdır (B.: 
Buhara. Tekkesi Cinayeti, Cild 6, sayfa 
3099). 

ÇİROZ - Uskumtu 'balığının yupı.ur
tasını attıktan sonraki zayıflamış h!ltiıde
ki adı (B.: Uskumru). Uskumrunun ts

. tanbul sularında av zamanı kasım başin
dan mart sonuna kadardır; nisan başın-

. dan mayıs sonuna kadar tutuıan uskum -
rular, yumurtasını atmıs, çirozlaşmış balık
lardır. Çirozun eti yağsız, lezzetsiz olduğu 
için tdze olarak yenilmesine pek rağbet 
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edilmez, tutulan balıklar kendine mahsus 
usul ile kurutulduktan sonra (bir çeşit pas
tırması yapıldıktan sonra) yiyecek madde- ' 
leri piyasasına verilir. Çirozun kurutulması 
usulünü Kara.kin Bey Deveciyan «•Balık ve 
Balıkçılık>ı isimli muhalled eserinde şbyh; 
anlatıyor: 

«Kurutulacak balık çok olur ise kulak 
v~ bağırsakları çekilmeksizin, ve balıklar 
az olduğu zaman kulak ve bağırsıkları çe • 
kildikden ve kuyruklarından çift çift bağ
landıkdan sonra büyük fıçılara konulur, 
beher bin adedi için 15 kilo tuz serpilip 8· 
10 saat bırakılır. Bu müddet zarfında ba
lıklardan akan su, kan ve t_uzdan hAsıl olan 
salamura, balıkların üstüne çıkıp kapatır; 
bu su-salamura dbkülür, balıklar fıçılardan 
alınır, kulak ve bağırsakları çekildikten 
sonra kuyruklarından kınnabla ikiser iki• 
şer bağlanıp 40-50 çifti bir dizi yapılır, tuz
da kaç saat yatmış ise, o kadar müddet de
niz suyunda bırakılır, .sonra çıkarılıp sergi 
tıibir olunan iskelerere gerilmiş siçimlerc 
asılır ve kuruyuncaya kadar günesde bıra
kılır. Hava müsaid, sıcak olursa beş günde 
kurur ki, en makbul çiroz bunlardır. Ka
rarsız havalarda on beş günde ancak kurur, 
bu çirozlar muteber deftildir. 2-3 gün rutu
betli, sisli havaya rastlayan çirozlar bozu· 
lur; renkleri solukdur ve piyasada makbul 
değildir. Balıklar ne kadar taze olursa, ku
rusu o derecede nefis ve kıymetli olup ba
yat balıklıudan yapılan çirozların gözleri 
kırmızı, rengi solukdur, hiç makbul değil
dir. · 

ı,Secme, büyük kıt'ada olna çirozlara 
Kırma Çiroz 4enilir; balığı da ta.ze ise en 

makbul çirozdur. 
«Kuru çirozlar sepetler içinde istif ola

rak saklanır, istenilen yere sevk edilir. 
«Tuzunu itidal ile alınış ve güzelce ku

rumuş olan çirozlar bir buçuk sene daya
nır, · nefAsetini muhafaza eder. 

«Balıklar sergide iken devamlı yağmur 
yağar ise, balıkları bozmaz, fakat tuzunu 
alır götürür, o suretle bozulması yolunu 
açar, yağmurdan sonra balıkları sergiden 
indirmek tekrar tuzlamak 111.zımdır; fakat 
yağmur görmüş çiroz artık diğer çirozlar
daki nefaseti muhafaza edemez.» 

Kuru çiroz, içki sofrası_ mezesidir; bil
hassa bira ile yenilir, rakı sofrasına gelir. 
Umumiyetle iki türlü yenilir; ateşde kebap 
edilir, kavuzları dövülüp atılır, etleri sıcak 
sıcak, bir nevi pastırma gibi yenilir. Yı1hud 
kebab edildikden sonra etleri tiftiklenir, bir 
tabağa konulur, üzerine dere otu serpilip 
sirke dökülerek ccçiroz salatası» yapılır. 

Bir çeşid yeniş tarzı daha vardır ki, 
halk arasında pek yayılmamışdır; bir ziyd
fet sofrası sürprizi olabilir. 

Sofra ihtiyacına göre çirozlar sabahle
yin ateşe gösterilip kebab edildikten sonra 
dövülür, kavuzu atılır, başı atılır, yalnız 

karnından yarılarak, sırta dokunulma.z, 
kuyruğa bağlı iki kalem halinde açılır, kıl
çığı alınıp suya veya sirkeye atılır, bir kaç 
saat yattıktan sonra laınır, yumuşak dur
ması için nemli beze sarılır. İşret sofrasına 
çıkarıla.cağı zaman, sırttan bitişik o iki ka
lemden mürekkeb çiroz galeta ununa ve 
yumurtaya bulanıp tavaya atılır; kızarınca 
tavadan alınarak sofraya gelir. 

Çinili Köşkde attın yaldızlı bir çini 
(Bayan Mihrlbanın resimlerinden) 
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